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“Dil Birliği, El Birliği ve Tokat Dirliği İçin Varız.”

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş
milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye
mahkumdurlar.

“Dil Birliği, El Birliği ve Tokat Dirliği İçin Varız.”
“Çağdaş İnsan, Tükettiğinden Fazlasını Üretme Çabasında Olandır.” ck

1

2

TOSİAD 10. YIL

İÇERİK & KÜNYE



03-04< Başlarken- TOSİAD 4. Olağan Genel Kurulundan



05< TOSİAD Kurucu Ve Genel Başkanları



06-07< TOSİAD Yönetim Ve Denetim Kurulu - TOSİAD Danışma Kurulu Ve Onur Üyeleri



08-09< TOSİAD Marka Tescil Belgesi- TOSİAD, Vicdan borcu ödeme zamanı…



10-11< TOSİAD Genel Başkanı Kim?



12-13< CKgrup - Tokat İlimiz Ne Olacak Halimiz?



14-15< TOSİAD Kurucusu Ve KAYADAN SU



16-17< Reşadiye Termal Otel- Beylerbeyi Kafe



18-19< ALFA Gayrimenkul- Öncü Trafik



20-21< KIRLANGIÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.



22-23< BAŞKENT Deneği- ESKA İnş. Telekom



24-25< ELİFİM Gayrimenkul- ENDER İnşaat



26-27< KİŞİSEL verilerin önemi - Av. Ersoy AYTAÇ



28-29< ZEYA Danışmanlık Turizm San. Ve Tic. A.Ş.



30-31< NACİ BAKIR – EREK REKLAM



32-33< Agri-T ve Towergl Ltd. Şti.



34-35< MISIRLI Güvenlik



36-37< ÖZAYLAR Makine Sanayi Ltd. Şti.



38-39< EKOL Turizm – MEÇHUL Sahne Bistro



40-41< KEŞİF Gayrimenkul - ÖZŞAHİNLER SİGORTA



42-43< ALTUNLAR Hafriyat - DÜNDAR Müzik



44-45< KAYZEN Yapı Ürünleri Ve Sistemleri



46-47< TempoTv – CANERENLER Arsa Ofisi



48-49-50< AS ERŞİM İnşaat, Emlak, Dekorasyon -Sadık SAPER

•

Künye ISSN: 2148-3612 Sayı-4 TOSİAD’IN Ücretsiz Yayın Organıdır. Ocak 2020

Yayının Adı: TOSİAD- Tokatlı Sanayici İş Adamları Derneği Bülteni
Yıl: 2020 / Sayı: 4 / Ay: Ocak
Yayın Sahibi: TOSİAD- Tokatlı Sanayici İş Adamları Derneği Adına, Cemal KUTLU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Faik KAFALI
Hukuk Danışmanı: Av. Ersoy AYTAÇ
Yayın İdare Merkezi Adresi: www.tosiad.com.tr www.tosiad.com www.tosiad.org
Telefon : +90 (312) 419 80 60 Belge Geçer(Faks) No: +90 (312) 419 80 60
Elektronik Posta(e-mail): tosiad@tosiad.com.tr
Adres: GMK Bulvarı No108/20 Eti Mahallesi, 06570 Maltepe-Çankaya/ Ankara
Yayın İdare Merkezi Tel: (+90 ) 312 419 80 60
Yayın Türü: TOSİAD Bülteni ve Ücretsiz Yayın organıdır.
Basımcı Ve Yayımcı: Naturel Reklam Yazılım Tanıtım www.naturelreklam.com
Ticari Unvanı Ve İşyeri Adresi: Naturel Reklam Yazılım Tanıtım Ltd. Şti. Nigar Sokak No:11/C Maltepe-ANKARA
Basımcı Telefonu : +90 312 231 59 10
Basım Tarihi: 25/01/2020

www.tosiad.com.tr

“Dil Birliği, El Birliği ve Tokat Dirliği İçin Varız.”

BAŞLARKEN
Merhaba!
Sevgi ve Saygıdeğer Tokat Ve Türkiye Sevdalıları…
Yaklaşık 5 yıl aradan sonra derneğimizin 10. Yılına özel bu 4. sayımız ile siz değerli Tokat ve
Türkiye sevdalılarıyla yeniden buluşmamız; sevinç, heyecan ve gelecek için de umut vericidir..
Öncelikle; bültenimizin tekrar yayın hayatına başlaması için karar alan TOSİAD yönetim
kurulumuza ve özellikle de “kapı-kapı” dolaşarak, bültenimize reklam alan basın yayından sorumlu
genel başkan yardımcımız Sayın Faik KAFALI ’ya, bültenimize gerek reklam ve gerekse yazı vererek
maddi ve manevi destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.
 TOSİAD 12 Şubat 2010 yılında kurulduğundan bu güne; 10 yılda, 5 genel başkan değiştirerek,
makamların ve koltukların sadece amaca ulaşmak için sadece bir araç olduğunun altını
kalınca çizerek diğer STK başkanlarına örnek olmuş ve olmaya da devam edecektir.
 STK’lardaki üç temel aşamanın ilk ikisini tamamlayan derneğimiz; İstanbul-İzmir ve Tokat
şubelerimizdeki yönetici ve üyeleriyle, dahası da Tokat ve Türkiye sevdalılarıyla “TanışmaDanışma ve Dayanışma” içinde yoluna devam edecektir.
 Bu özverili çalışmalarımıza; “Dil Birliği, El Birliği Ve Tokat’ın Dirliği İçin Varız.” Diyebilen herkesi derneğimizle
işbirliğine bekliyor, yönetim kurulumuz adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum…

Nice yıllara TOSİAD…
Cemal KUTLU
Genel Başkan

“Dil Birliği, El Birliği ve Tokat Dirliği İçin Varız.”
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TOKATLI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
26 Ocak 2019, 4.Olağan Genel Kurul

Merhaba!
Sevgi ve Saygıdeğer Tokat Ve Türkiye Sevdalıları
TOSİAD olarak; “ El Birliği, Dil Birliği Ve Tokat Dirliği İçin Varız. “ diyerek 26 Ocak 20019 tarihinde
yapılan 6.Olağan genel kurlumuzun oy birliğiyle bu onurlu görevi; Yönetim, Denetim ve Danışma
kurullarımızla hep birlikte devir aldık.
“Tokat Ve Türkiye Sevdalıları” olarak, vatan ve millete önkoşulsuz hizmete devam ediyoruz,
edeceğiz. İnanıyorum ki; bu bayrak ve hizmet yarışında, yola çıktığımız arkadaşlarımızın liyakati, sözü ve
özü bir oluşları, başarımızın altın anahtarı olacaktır.
01 Şubat 2019 Cuma günü saat 15.30 da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün mozolesi ve
Anıtkabir’i ziyaret ederek bu görev değişimini taçlandırdık.
Atamız; “Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği
budur.”, “Yaşamak demek çalışmak demektir.” “TÜRK, ÖĞÜN, ÇALIŞ, GÜVEN..!” dedi.
Tokatlı Sanayici Ve İş İnsanları olarak bizlerde; dün olduğu gibi bu gün ve yarında, atamızın çizdiğiniz
bu rotadan hiç ayrılmadan, akıl, ahlak ve adalet temelinde kurduğu demokratik, laik ve bağımsız Türkiye
cumhuriyetini yaşatmak ve Türk milletine hizmet etmek için çalışıyoruz ve de çalışacağız.
Bu anlayışla; genel başkanı olarak heyecan ve gururla taşıdığım TOSİAD - Tokatlı Sanayici Ve İş
Adamları Derneğimizin bayrağını, hiç yere düşürmeden benden sonraki arkadaşlarımıza zirvede bırakmaya
söz veriyorum.
Ve marka kurum olan TOSİAD ’ın genel başkanı olarak tüm “Tokat Ve Türkiye Sevdalılarına” sesleniyorum;
gelin, kişisel ve kurumsal kaynaklarımızı hep birlikte kullanarak, hemşeri ve üyelerimize, ilimize ve de
ülkemize hizmet edelim.
Bu çalışmalarımızda başta; Yönetim, Denetim ve Danışma Kurullarımızdaki arkadaşlarım, şube
yönetim ve denetim kurullarımız olmak üzere, tüm üyelerimizin desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor,
hepsine, sağlıklı, varlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.  Nice 10. yıllara TOSİAD…
Sevgi ve Saygılarımla,
Cemal KUTLU
Genel Başkan
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TOKATLI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİMİZİN
KURUCULARI

12.02.2010
Dursun BAYRAM
Aydın Bahri UZUN
Kamil DİŞKAYA
Ümit HANÇER

Şehmuz KESER

Mesut DURAK

Sırrı ARSLAN

GENEL BAŞKANLARIMIZ

Dursun BAYRAM

12.02.2010-10.08.2011
17.03.2013-12.11.2016

Solmaz BAKIR

07.09.2011-17.03.2013

Abdulkadir ŞAHİN

19.05.2018-26.01.2019

Sadık SAPER

12.11.2016-19.05.2018

Cemal KUTLU
26.01.2019-
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TOKATLI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİMİZİN
YÖNETİM KURULU
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Cemal KUTLU
Genel Başkan

Nurettin AY
Genel Sekreter

Ahmet YURDAKUL
Genel Sayman

Faik KAFALI
Basın Yayın Sorumlusu
Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa AYNUR
Mehmet ÇAMSARI
Serdar ÇİÇEK
Yurtiçi İlişkilerden Sorumlu Yurtdışı İlişkilerden Sorumlu
AR-GE’den Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
Genel Başkan Yardımcısı
Genel Başkan Yardımcısı

DENETİM KURULU

Mine BAŞ

Firuze MERAL

Serdar KENDİR
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TOKATLI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİMİZİN
DANIŞMA KURULU
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Yunus ALTUN
Başkan

Her
Şey
Abdulkadir ŞAHİN

TOKAT

Sadık SAPER

Dursun BAYRAM

Mürsel GÜVEN

ONUR ÜYELERİ
Ali TEPE
Orhan Ziya DİREN
Dr. Reşat DOĞRU
Aziz KOCAOĞLU
Kadim DURMAZ
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Merhaba!
Sevgi ve Saygıdeğer Tokat Ve Türkiye Sevdalıları…
Eminim ki hepiniz; “Dil Birliği, El Birliği Ve Tokat’ın Dirliği İçin Varız” diyerek bu bülteni elinize aldınız ve okuyarak ta bu sayfaya geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz…
Hayatım boyunca vicdan borcumu, hep cüzdan borcumun önünde tuttum.
Ve şimdi bu vicdan borcumu ödeme zamanı… 12 Şubat 2010 tarihinden beri bizleri bir araya getiren, tanıştıran kaynaştıran, maddi ve manevi bağlarla bizleri bağlayan, bir grup ”Tokat ve Türkiye sevdalısı”, başta kurucu
genel başkanımız Sayın Dursun BAYRAM olmak üzere, derneğimiz TOSİAD ’ı kuranlara ayrı-ayrı teşekkür ediyor sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.
Çünkü onlar; “Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği
budur.” Diyen kurucu ve kurtarıcımız ulu önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün talimatını aldılar. Ve Tokat ’lı STK’lar kütüğüne bir çivi değil de daha fazlası TOSİAD ’ın ilk yıldızı çaktılar. Sonra ikinci yıldızı, genel başkanımız Sayın Solmaz BAKIR
hanım, üçüncü yıldızı genel başkanımız Sayın Sadık SAPER, sonra dördüncü yıldızı genel başkanımız Sayın Abdulkadir
ŞAHİN çaktı ve işte bu güne geldik…
Bu güne gelişimizde şu veya bu şekilde emeği geçen, kurucusundan, son üyemize kadar; gerek günde bir
dakikasını ayırıp bizi takip ederek manevi destek, gerek günde bir lira olan derneğimiz aidatını ödeyerek maddi destek
olanlara ise, özel olarak teşekkür ediyor, hakka yürüyenlere Allah’tan rahmet, yaşayanlara da sağlıklı ve huzurlu uzun bir
ömür diliyorum.
4.olağan genel kurulumuzda; Tokat ’lı STK’lar kütüğüne beşinci yıldızı takma görevini benimle birlikte devir alan
yeni yönetim, denetim ve danışma kurulu üyelerimizi candan kutluyor ve hepsine çok teşekkür ediyorum.
Bu güne kadar bu kurullarımızda görev alan arkadaşlarıma, şubelerimizin yönetim, denetim kurullarına, bizleri
bu görevlere layık gören üyelerimize ve şahitlik eden çok değerli konuklarımıza, ayrı-ayrı teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca, Tokat ’lı STK’lara ve kısacası tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyorum.
Tüm çalışmalarımızın, derneğimize, ilimiz Tokat’a, 7 bölge 4 mevsim cennet ülkemize ve insanlığa yararlı
sonuçlar vermesini diliyor, bizleri de sizleri de Allah utandırmasın diyorum.
Sevgi ve saygılarımla,

Nice yıllara TOSİAD…
Cemal KUTLU
TOSİAD Genel Başkanı
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Cemal KUTLU
Doğum Tarihi ve Yeri: 03 Mart 1956 Reşadiye-TOKAT
Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca (Temel Seviye)
Bilgisayar Bilgisi: Microsoft Programları
Askerlik Durumu: Tamamladı.
Sürücü Ehliyeti: Var
E-posta: kutlu.cemal@gmail.com

•

TEKNİKER EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK VAKFI (TEK-SAV) Genel Başkanı

•

TOSİAD-TOKATLI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ Genel Başkanı

•

CKgroup Yönetim Kurulu Başkanı
ÖĞRENİMİ;

•

İlk ve Ortaokulu 1970 yılında TOKAT / Reşadiye de bitirdi,

•

Sivas Sanat Enstitüsü Elektrik Bölümü’nü 1972-1973 ‘de bitirdi,

•

Tokat Eğitim Enstitüsü 1978 -1979…

•

Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden 1980 ‘de bölüm
birincisi olarak mezun oldu.

•

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 1984…

•

AÜ. Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümünden 1986 yılında mezun oldu.

•

AÜ. Eğitim Fakültesi Sınıf Bölümünde 2012…

•

AÜ. AÖF Hukuk Bölümü Adalet Programından 2019 yılında mezun oldu.
İŞ DENEYİMİ VE HİZMETLERİ;

•

01.12.1973 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEK Genel Müdürlüğü Keban H.E.S. İşletme
Müdürlüğü hizmete açıldığında çalıştırılmak üzere, Kemer H.E.S. İşletme Müdürlüğünde kursiyer olarak göreve
başladı.

•

11.04.1974 - 01.09.1979 tarihleri arasında TEK Genel Müdürlüğü Almus H.E.S. İşletme Müdürlüğünde Elektrik
Bakım Ustası ve Kumanda Odası Mesul Operatörü olarak görev yaptı,

•

11.04.1974 - 01.09.1979 tarihleri arasında doğduğu köy merkez olmak üzere 5 köyü kapsayan Orman Köyleri
Kalkındırma Kooperatifini kurdu. Kasabaya 6 km. mesafedeki bu köyde ilk bakkal dükkânı ve modern bir köy
odasının açılmasını sağladı ve köylülerin Televizyon izlemesi için akü ile çalışan sistemi kurdu. Çevre köylerde
dâhil olmak üzere Kooperatifçilik konulu toplantılar yaptı.

•

01.09.1979 - 01.07.1983 tarihleri arasında TEK Genel Müdürlüğü K.B.A. Şebeke İşletme Müdürlüğünde (İzmit-2
Trafoda) Tablocu olarak görev yaptı,

•

01.07.1983 - 01.11.1983 tarihleri arasında Kısa Dönem Askerlik görevini yaptı,

•

24.05.1984 tarihinde, yeni kurulmakta olan TEK Genel Müdürlüğü Gölbaşı Milli Yük Tevzi Müdürlüğünde Elektrik
Teknikeri olarak göreve başladı, 01.07.1987 tarihine kadar bu görevine devam etti,

•

01.07.1987 tarihinde TEK Genel Müdürlüğü Yük Dağıtım Daire Başkanlığı Etüd ve İşletme Koordinasyon
Müdürlüğüne Tekniker olarak atandı TEAŞ Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığında Enerji Tarifeler
Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı görevinde iken 16 Şubat 2000 tarihinde emekli oldu. Ayrıca ; çalışmakta
iken kendi imkanları ile Aralık 1975 tarihinde bir ay süreyle İsviçre , Fransa ve Almanya’da branşıyla ilgili eğitim
araştırmaları yaptı.
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•

1981 yılında bir ay süreyle Suudi Arabistan’da araştırma ve inceleme gezisi yaptı.

•

1990 yılında; Ankara Gölbaşı’nda Kooperatifçilik hareketine katkı sağlamak amacıyla S.S Çevre Kent Konut Yapı
Kooperatifleri Birliği’nin kuruluşunda Birim Kooperatif Başkanı olarak yer aldı ve Yönetim Kurulunda görev yaptı.

•

1993 yılında; Ülkemiz Mesleki Teknik Eğitim Sistemine Katkı sağlamak amacıyla Tekniker Eğitim, Kültür, Sağlık
Vakfı’ nın (TEK-SAV) Mart 1993 ‘te kuruluşuna katıldı ve bu Vakfın Genel Başkanlığını yaptığı dönemde; T.C
9.Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL’ in Onursal Başkanlığı ve himayesine alarak açılışını yaptığı “ 2000
Yılına Doğru Mesleki Teknik Eğitim Sempozyumu” nun 6-8 Aralık 1993 tarihlerinde Uluslararası düzeyde yapılmasını
sağladı.

•

1995 yılında; Cennet Eğitim, Turizm, İnşaat, Elektrik ve Ticaret Ltd. Şti.’nin kuruluşunu sağlayarak öncelikle Eğitim,
Turizm ve Sağlık konularında faaliyetlerini Şirket Genel Müdürü olarak sürdürmektedir.

•

1998 yılında; Ankara’da yapılan IVETA uluslar arası konferansında TEK-SAV Genel Başkanı olarak Türk Cumhuriyetleri
temsilcileri koordinatörlüğünü üstlendi ve Kazakistan, Kırgızistan temsilcileri ile Eğitim-Turizm ve Sağlık alanlarında
işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye’de ilk defa resmi kanalla Kazakistan’a Yüksek öğrenim amacıyla öğrenci
gitmesinin kapısını açtı.

•

2000 yılında; TEK- SAV Eğitim A.Ş ’nin kuruluşunu gerçekleştirerek Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı oldu. Yurt içi
ve yurt dışında Eğitim-Turizm ve Sağlık alanlarında hizmetler verdi. Daha sonra Şirket çeşitli nedenlerden dolayı
kapatıldı.

•

2001 yılında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi Kıbrıs Bilim Vakfı Ankara Temsilcisi oldu ve
görevinden 2005 yılında ayrıldı.

•

Kurucularından ve Genel Başkanı olduğu TEKSAV (www.teksav.org.tr) vakfı ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Projelerine ortak oldu. 10 Adet AB projesinin gerçekleşmesinde sorumluluk üstlendi.

•

1995 yılından itibaren Akçay’dan Anamur’a kadar altı adet 2005 yılında da birisi Antalya-Side Titreyen göl diğeri
Muğla-Milas-Ören de olmak üzere iki otel ile Turizm sektörüne yatırım yaptı.

•

2011 yılında TOSİAD (Tokat Sanayi ve İş adamları Derneği) yönetim kuruluna seçildi.

•

Tokat için “TOKKART” ve “ 12 İlçesiyle 12 Ay Tokat Tanıtımı” projeleri yaptı.

•

TEKSAV ve TOSİAD Haber Bültenlerinde Sahiplik ve Yazı işlerinde sorumluluk yapmakta.

•

www.tokatarayisgazetesi.com da köşe yazıları yazmakta ve www.tokattanitimmerkezi.com gibi çok sayıda web
sayfası yönetmekte.

•

2019 yılında TOSİAD (Tokat Sanayi ve İş adamları Derneği) Genel Başkanı seçildi.

•

2019 yılında TEKSAV adına 3 yıl sürecek olan AB projesine 6. Sorumlu ortak oldu.

•

Yurtiçi ve Yurt dışında; Turizm, Eğitim ve Teknik konularda Danışmanlık hizmetleri vermektedir.
kutlu.cemal@gmail.com info@ckgrup.biz
www.ckgrup.biz
“Çağdaş İnsan tükettiğinden fazlasını üretme çabasında olandır.”c.k

“Dil Birli i, El Birli i ve Tokat Dirli i
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TURİZM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK
Cemal KUTLU
CK Group Yönetim Kurulu Başkanı
TOSİAD Genel Başkanı
“Çağdaş insan, kendisine layık görmediği hiçbir şeyi, hiç kimseye
yapmayandır.” c.k.
Öncelikle, CK group ve kuruluşlarımıza
teşekkür ederiz.

göstermiş olduğunuz ilgi için

CK group; kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde uzun yıllar hizmet
vermiş kişilerin katılımıyla kurularak T.C. Turizm Bakanlığı’ndan (A) Grup
Belgeli(3152) ve TÜRSAB üyesi olarak faaliyetine 1995 yılında faaliyete
başlayan Cennet Turizm temeli üzerine kurulmuştur.
www.cennetturizm.com.tr www.cennetturizm.com
www.cennettour.com www.tokattanitimmerkezi.com www.
tokatagitmekgerek.org www.tokatigormekgerek.com
www.tokatigezmekgerek.com www.ankara.sahibindenal.biz
www.dunya.alsat.biz www.turkiye.hemalhemsat.biz
www.tokkart.com ve www.ckgrup.biz resmi web sayfalarımızdır.
Firmamızın logosu; gezegenimizin hayat kaynağı Güneş ile birlikteliğini, tüm canlılar için Sevgi, Saygı, Sağlık ve
Mutluluk, Üretim ve Başarıyı simgelemektedir.
Firmamızın adı; Tükettiğinden daha fazlasını üretmek çabasıyla, Turizm, Eğitim ve Danışmanlık alanlarında son nefesine
kadar çalışmanın en büyük ibadet olduğuna inanan kurucumuz Cemal Kutlu’nun ad ve soyadı kısaltması ile ekip
çalışmasının birlikteliğinin önemini vurgulamaktadır.
Faaliyetlerimizde öncelik; kişisel ve kurumsal çabamız, toplumsal mutluğa giden yolun başındaki her bireyin mutluluğu
için açılmış bir kapı ve bireyin; “Kendisine-Ailesine-Ülkesine Ve insanlığa” yararlı olması için bir araçtır.
AMAÇ ise sadece “MUTLU OLMAK Ve MUTLU ETMEK”’tir.
Turizm - Eğitim - Danışmanlık Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

“Şimdi ÇALIŞMAK

ÜRETMEK Zamanı”

www.ckgrup.biz info@ckgrup.biz ceo@ckgrup.biz
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Apt No:108 , Daire :20 Kat-6,
06570 Çankaya, Ankara, Türkiye

www.tosiad.com.tr

“Dil Birliği, El Birliği ve Tokat Dirliği İçin Varız.”

Tokat İlimiz Ne Olacak Halimiz?
Bu havası hoş şehrin dört tarafında, bahçe ve bostanlar içinde sular akar. Bu bahçelerde bülbüllerin ötüşü,
insan ruhuna sefa verir. Meyveleri lezzetli ve latif olup, her tarafa hediye olarak gönderilir. Her bağında birer köşk, havuz,
fıskiye ve çeşitli meyveler bulunur. Halkı zevk ehlidir. Gariplerle dostturlar; kin tutmaz, hile bilmez, deryadil, haluk, selim
ve halim insanlardır. Herkese iyi zanda bulunurlar. İyi geçinirler, hayırlı yapılar yaptırmaya hevesleri çoktur. Camii, saray,
köşk ve imaretleri o kadar güzel ve metin olur ki, buralara girenler hayran olurlar. Şehir genişlik ve çok ucuzluk bir yer
olup dünya yüzünde eşi yok gibidir. Yılın her zamanında halkının nimetleri boldur. Hacı Bektaş Veli’nin hayırlı ve bereketli
duaları ile bu eski tarihi şehir, “ALİMLER KONAĞI, FAZILLAR YURDU ve ŞAİRLER YATAĞIDIR...”
EVLİYA ÇELEBİ- Seyahatname/(Cilt: 5 Saife: 69-70)
“Alimler Yurdu Tokat’tan, Valimler Yurdu Tokat’a” Nasıl Geldik Acaba?

Türk KKK, 48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Tokat’ta bulunmaktadır. Ve Türk Kara Kuvvetleri, “Türk Birliğinin,
Türk Kudret ve Kabiliyetinin, Türk Vatanseverliğinin Çelikleşmiş Bir İfadesi” olan Silahlı Kuvvetlerimizin bir parçası olarak her
zaman yüce milletimize layık olma azmi ve kararlılığı içinde ve onun emrinde olmanın şeref ve gururunu taşımakta ve
çalışmaktadır. Teşekkürler…

Bu önemli kurumun hizmetlerine benzer hizmetleri veren Tokat Valilik Konağı var farkın da mısınız?

1970 yılında çıktığım Gurbetten İlimiz Tokat-Almus’ta görev yatığım 5 yılı saymazsak tam 45 yıldır gurbetçiyim.
Gerek devlet memurluğum ve gerekse yoğun geçen ticari hayatım nedeniyle uzak kaldığım ama 2011 yılından itibaren
daha yakından ilgilendiğim ilimizin her alandaki sorunları artıyor ve çözümü gün geçtikçe zorlaşıyor.

İlimizin ailesinin reisi ve T.C. ’nin ilimizdeki tek temsilcisi valilerimizin ilk görev yerinin Tokat olmasının olumluolumsuz etkilerinin ne olduğunun bilimsel araştırması yapılması gerekir ki o da üniversitelerin ve araştırmacıların işi olsa
gerektir… 2010 yılındaki valimiz Sayın Şerif Yılmaz’dan beri, kaç vali geldi-gitti? Tokat kaç valinin de ilk görev yeri oldu?

Bu niye bizim konumuz oldu? Gerek genel başkanı olduğum TOSİAD ’ın gerekse kişisel çabalarımın önündeki
engellerin önündeki açılması gereken ilk kapı oluşudur… Onca ziyaretlerimize rağmen, resmi yazılarımıza bile 60 gün
sonra cevap veren vali de olmuştur. Ama 7-8 aydır hala cevap bekleyenleri de var…

Sadece Valilikten mi? Tokat Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm müdürlüğü, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası;
yine de canları sağ olsun, iş yoğunluklarından olsa gerektir(!).

Ben beklerim; “12 İlçesiyle 12 Ay Tokat Tanıtımı” projesi yapıldığını görene ya da son nefesime kadar…

GURBET ’ten Selam olsun SILA ’ya…

Cemal KUTLU - Tokat Ve Türkiye Sevdalısı
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www.niksarkayasu.com.tr
D 100-21 Devlet Karayolu Korulu Köyü Mevkii No:181 Niksar / Tokat
GSM: 0554 593 6560 - 0530 936 6060
mail@niksarkayasu.com.tr

KURUCU GENEL BAŞKAN’DAN
TOKATLI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
TOSİAD
TOSİAD ’ın her şeyden önce ihtiyaçtan doğduğunu daha önce de yazmış ve anlatmıştım.
Başlarken kısaca kendimden bahsetmek ve küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. TOSİAD ’ın. 2013 Olağan
Genel Kurulunda kürsü konuşması yaptıktan sonra Tokat Valimiz Sayın Mustafa TAŞKESEN beni tebrik ettikten sonra;
‘’Başkan güzel anlatıyorsun da Sizin Tokat’a yatırımınız ne olacak?” demişti. Ben de kendisine Tokat’a yatırım yapma sözü
vermiştim. Bu sözümü tuttum, 2014 yılında Su fabrikası yatırımına başladım ve 2015 yılında üretim ve satışa başladıım.
Halen, her zaman kişisel katkılarını esirgemeyen Gıda Mühendisimiz Sayın Tuğba ÇAMUR yönetiminde, 7 daimi personel
ve ilimiz Tokat ve çevremizdeki 25 İldeki bayii ağlarımızla birlikte, yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlamaktayız. Bu vesileyle,
diğer iş adamlarımızı da ilimiz Tokat’a yatırım yapmaya davet ediyorum.
Tokatlı iş insanları olarak bizler, birlikten daha büyük güç oluşturacağımıza inanırız. Bu derneğin kuruluşunu
Tokatlı 7 İş insanı ile 12 Şubat 2010 yılında yaptık. Ve ne mutlu ki bu yıl 10.yılını kutluyoruz. Hep birlikteki mücadelemiz ile
derneğimiz TOSİAD büyümeye ve birleştirici gücünü göstermeye devam ediyor. Bu başarılı durumu görmekte kurucu
başkan olarak en çok da beni mutlu ediyor.

www.tosiad.com.tr

“Dil Birliği, El Birliği ve Tokat Dirliği İçin Varız.”

12 ŞUBAT 2010 TARİHİNDE KURULAN DERNEĞİMİZ;
Derneğimiz sadece; bizi yan yana getiren bir STK olarak değil, aynı zamanda ilimiz
Tokat’ın yanı sıra en çok hemşerimizin yaşadığı İstanbul, İzmir’deki şubeleriyle biz iş
insanlarını birleştirmektedir. Aynı zamanda da TOKATLI olmamızın onurunu bizlere yaşatan
bir STK konumundadır. Bu konum sadece ortak bağımız olan hemşericilik üzerinden
kurulan bir birlikteliktir, önceliği ise Türkiye’nin ve Tokat’ın önceliği olarak düşünen dernek
üyelerimiz kardeşliğin ve dostluğunu geliştirmektir. TOSİAD, hiçbir etnik düşünce ve yapıya
hizmet için kurulmuş dernek değil, sadece eşit yurttaş değerlerine saygının varlığını ortaya
koyarak, sadece ülkemize ve Tokat’ımıza Hizmet etme anlayışı ile kurulmuş olarak yoluna
devam etmiş ve üyelerinin de devam etmesini sağlamıştır.
Bizler, sanayici ve iş insanları olarak; bir şeylerden rahatsızdık, her şeyden önce hiyerarşik yapıdan, tek tek
öznelerin iradelerinin yok sayılması, birliktelik zeminimizin daraltılması bize uzak olmalıydı. Kurduğumuz ve bu günlere
taşıdığımız derneğimiz, özellikle katılımcı ve kollektif karar alma mekanizmalarına sahip olan, hiyerarşiyi dışta tutan,
Tokatlıların sorunlarını merkezine koyan ama diğer memleket meselelerine değinmekten de çekinmeyen bir yapıda
olmalıydı ve oldu da. Heyecanla, tartışarak, eleştirerek, eleştirilerek, yeniyi yaratma çabasının sancılarını yaşayarak,
tökezleyerek, ama hep bir arada, ortak ihtiyaç tan bu yola düşmüştük, Allah’a şükür ayaktayız ve yolumuza devam
ediyoruz.
Çalışan ve çalıştıran insanlarımızın, bilim adamlarımızın mesleki bilgi, tecrübe ve iş alanlarındaki faaliyetlerini
öncelikle Tokatlılar için değerlendirmek suretiyle, İlimizin planlı yollarla ve bölgesel olarak da her alanda kalkınmasına,
içtenlikle destek olduk ve olmaya da edeceğiz.
Genel başkanımız Sayın Cemal KUTLU ve yönetim kurulu üyelerimizin anlayışı; katılımcı, geniş çerçeveli,
şeffaf, karar mekanizmalarına sadece üyelerinin değil, bütün Tokatlıların etkin bir şekilde dahil olmalarını amaçlayan,
dayanışmacı bir dernek olarak her alanda da bunu ispat etme yolundaki çalışmalarını sürdürüyorlar, bunu hep birlikte
görüyor ve gururla izliyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerimle, kurucu genel başkan ve üç dönem genel başkanlığını yaptığım TOSİAD
derneğimizin, daha ileri seviyeye taşıyarak, birleştirici ve dayanışmacı yapısına her zaman her yerde katkı sunacağımı
ifade eder, saygılarımı sunarım. 15 Ocak 2020

Dursun BAYRAM
Niksar KAYADAN SU Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı
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REŞADİYE DOĞA TERMAL OTEL
“Suyun Şifaya Açılan Kapısı, Reşadiye Doğa Termal Otel”
“Şifanın Merkezinde Doğayla İç içe Huzurlu, Rahat ve Sağlıklı Bir Tatil İçin 7 Gün 24 Saat Hizmetinizdeyiz.” Erdem
Kardeşler kuruluşu olan Reşadiye Doğa Termal Otel Kaplıcaları, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunur. Doğa ile iç içe olan
Reşadiye’nin nezih bir tesisidir. Reşadiye kaplıcalarına ulaşım kara yolu ile sağlanmaktadır.
Kaplıca Suyunun Sağlık Bakanlığınca Tespit Edilmiş Tedavi Özellikleri;
Hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde inflamatuvar romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik
dönemlerde; kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıkları, miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji
sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar,
beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kronik
dönemdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla,
genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.
Reşadiye Kaplıca suyu için İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Araştırma Merkezi’nce verilen tıbbi
raporda analiz sonuçları şöyledir: “48 derecede hipertermal ısı, litrede 4 gr’ın üzerinde yüksek mineral içeren kaplıcada,
her türlü romatizma hastalığı, ortopedik (kırık çıkık) rahatsızlıklar, ameliyat sonu sekmeler ve kadın iç hastalıkları tedavisi
mümkündür.” Suyu hafif tuzlu, ekşi, kokusuz ve renksiz olan Reşadiye Çermiği 40–49°C sıcaklığa sahiptir. Romatizma,
çeşitli ağrılı hastalıklar ve deri hastalıklarına iyi geldiği belirtilmektedir.
Adres: Çermik Mah., Termal Sokak , No:26, Reşadiye / TOKAT
Tel: 0356 461 55 55

www.tosiad.com.tr
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www.beylerbeyicafe.com

BEYLERBEYİ KAFE
Beylerbeyi Kafe, 2012 yılında hizmete girmiş, Ankara’nın merkez semtlerinden biri olan Balgat’ta 3.000 m2 alan üzerinde
kurulmuştur. Erdem Kardeşler kuruluşu olan kafe, Ankara’daki nezih açık hava kafe ve restoranlarındandır. 200’er kişilik 4
bölüm ve 500 kişilik ana salondan oluşan tesisimiz, toplamda 1.300 kişilik kapasitesi ile siz değerli misafirlerimize hizmet
vermektedir.
Beylerbeyi Kafe&Restaurant; kahvaltı menülerinden ana yemeklere, kahve çeşitlerinden, soğuk içeceklere, tatlılardan
dondurmalara, süper lig maç yayınlarından nargile keyfine kadar eğlence sektöründe aradığınız her şeyi bir çatı altında
bulacağınız bir mekândır.
Kır bahçesi tadındaki nezih mekanımız, alanında uzman mutfak ekibimiz, güleryüzlü salon çalışanlarımız ile siz değerli
misafirlerimize unutamayacağınız, özel anlar yaşatmak için hizmet vermektedir. Doğum günü partilerinden, mezuniyet
balolarına, nişan törenlerinden iş yemeklerine, altın günlerinden, mevlüt programlarına kadar grup toplantılarınızda sıfır
sorun ve prezentable ekibi ile hizmet vermektedir.
Ankara’nın merkezi Balgat’ta, bürokrasi, iş ve siyaset dünyasını bir araya getiren Beylerbeyi Cafe&Restaurant, başkentimizin
yıldızı olmayı başarmış ve Ankara’nın her yerinden müşterisi bulunarak bir cazibe merkezi haline gelmiştir.
Adres: Oğuzlar Mh., Ceyhun Atuf Kansu Cd. 3/A, 06520 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 284 69 69
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www.alfagayrimenkulgroup.com
0507 544 60 60 - 0542 821 57 62
faikkafali_60@hotmail.com

MEMLEKETİM 60 TOKAT GAZETESİ
ANKARA TEMSİLCİSİ

GAYRİMENKUL UZMANI GÖZÜYLE TÜRKİYE’DE EMLAK SEKTÖRÜ VE…
		
Son on yıldır, Türkiye’de gayrimenkul sektörü, ülkemizin yerel ve küresel ekonomisinin
gelişmesindeki lokomotiflerden önemli biri olmuştur. Bu sektör, yatırım amaçlı olmasından
dolayı her kesim için, şartlar ne olursa olsun her zaman gözdedir. Nüfus artışına ve
genç nüfus büyüklüğüne paralel olarak konut üretimine ihtiyaç, süreklilik ve güncellik arz
etmektedir. Bu çerçevede konut sektörü bünyesinde, ciddi anlamda bir takım sorunları ve
de fırsatları da barındırmaktadır. Konut sektörünün hızlı ve sürekli bir gelişme trendi çizmesi,
bu sektörün finansman sorunu ile baş başa kalmasına yol açmıştır. Bu sorunun aşılması için
bir takım bilimsel ve bürokratik çalışmalar yapılmakta ve talep yönelimli konut finansmanı ve
mortgage gibi sistemler önerilmektedir.
Sektördeki gelişme ve genişleme ülkemizin daha çok batısında ve özellikle de büyükşehirlerinde konut ve iş
merkezlerinde oldu. Türkiye Gayrimenkul Sektörü “2018 yılı 1. Çeyrek Raporu”’na göre 2020 sonunda Türkiye’deki alışveriş
merkezi arzının 14 milyon metrekare olması bekleniyor. TESK Genel Başkanı Palandöken, “yapılması planlanan AVM’ler ile
toplam AVM sayısının 445’e çıkacağını ifade etti.” Basından.
Evet, son yıllarda, Türk müteahhitleri yurt dışı ve yurt içinde çok büyük projelere imza attılar. Ama diğer taraftan da
Türkiye Cumhuriyetinin bir tarım ülkesi olduğu unutuldu gitti... Tokat ilimizin ekonomisi; tarım, hayvancılık, endüstri ve ticarete
dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında; buğday, arpa, mısır, baklagiller, tütün, şekerpancarı, ayçiçeği, patates, soğan,
üzüm, mısır, karpuz, tütün ve diğer sebzeler gelmekte iken şimdilerde çoğu ürün ne yazık ki artık ithal edilmektedir.
Eskiden, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktaydı. Ovalık alanlarda sığır ve manda, yaylaların
bulunduğu dağlık kesimlerde de koyun ve keçi yetiştirildi. Ayrıca, Tavukçuluk ve arıcılığın yanı sıra göllerde balıkçılık yapılmaktaydı.
Bu bağlamda Almus Baraj gölü önemli Alabalık üretim merkezlerinden biri olma özelliğini şimdilik korumakta…
Bir zamanlar ülkemiz, “tarım ürünleriyle kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülke” den biriydi ve okullarımızda ”yerli malı haftaları”
düzenlenirdi. Şimdilerde ise şehirlere özenti yüzünden köyler boşaldı, kasabalar da köy oldu, özetle “saman ve et ithal”
eden hale geldik. Temel eğitim bile taşımalı olmak üzere şehirlerde yapılabilmekte. Köylerde çocuk cıvıltılarıyla eğitim veren
okullarımız maalesef kapılarına kilit vurulmuş ve kendi kaderiyle baş başa kalmış.
İlimizden de; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere göç artarak devam ediyor. Her gün şehirler dolmakta
ve betonlaşmakta ve 4 mevsim cennet ülkemizin tarım yapılan ovaları bile yok olmaktadır. Toplu konut idaresinin bir an önce
şehir projelerini askıya alıp, köylerde sağlıklı yaşam alanlarını oluşturup köylüye “milletin efendisi” olduğu hatırlatılmalı, modern
tarım ile ATA tohumlarımızın geriye dönüşü sağlanmalı.
Öncelikle emekliler için köyünü özendirici projeler hazırlanmalı ve artık yaşanmaz hale gelmiş büyükşehirlerden köyüne
dönüşü sağlanmalı. Modern tarım teknolojileri köylümüzün ayağına götürülmeli. G.D.O’lu ürünler yerine doğal ürünlerle
beslenen sağlıklı nesiller yetiştirilmeli, kırlarımızda, ovalarımızda çocuklarımız, uğur böceği peşinde koşup, renge renk çiçekler
toplamalı… Bizler bu hayallerle yaşanamaz şehirlerde yaşarken… Hiç değilse gelecek nesillerimiz bu gerçeği yakalamalı,
sağlıklı ve huzurlu yaşamalı.
					

Faik KAFALI
TOSİAD Basın Yayından Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Ankara’da bir Tokat sevdalısı...

www.tosiad.com.tr

“Dil Birliği, El Birliği ve Tokat Dirliği İçin Varız.”

İSTANBUL MERKEZ
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:77 Dumankaya
Vizyon A2 Blok D:166 Kartal/İstanbul
Sabit Tel
Fax
Mail

: +90 216 511 56 63
: +90 216 511 56 64
: info@oncutrafik.com

ANKARA ŞUBE
Hoşdere Cad. Güzeltepe Mah. No:177/11
Sabit Tel : +90 312 439 56 63
Fax
: +90 312 439 56 64
Mail
: info@oncutrafik.com
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KIRLANGIÇ YAPI DENETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ

www.kirlangicydk.com

YAPI DENETİM SİSTEMİ

Depremin en çok etkili olduğu fay hatlarının üzerinde oturan ülkemiz topraklarının %96’ sı deprem ve afetlerin
etkisi ve tehdidi altındadır. 17 Ağustos 1999 da Gölcük ve yakın çevresinde yaşadığımız deprem ve daha sonra
yaşanılan depremler yapılarımızın ne kadar güvenli olduğuna ilişkin acı bir sonuçtur. Bu sonuçtan hareketle yapılarımızın
depremler ve felaketler karşında güvenli ve dayanıklı olabilmesi için denetim sistemi devletin ve bilim çevrelerinin
gündemine oturdu.
Bu nedenle de yapıların proje ve imalatında asli unsur olan mühendisler ve mimarlar için yetkinlik tartışması
başladı ve yapı denetim sistemi için ilk olarak 595 sayılı yapı denetim kararnamesi çıkartılara mühendislik ve mimarlık
hizmetinde yeterlik aranmasına vurgu yapıldı.
13 Temmuz 2001 tarihinde 4708 sayılı yapı denetim yasası yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2010 tarihine kadar yapı
denetim sistemi 19 pilot ilde uygulandı.1 Ocak 2011 tarihinden itibaren de 81 ilde uygulanmaya başlandı. Ancak
sistemde sorun ve arızalar 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu K.H.K’ ler, yönetmelik ve genelgeler ile iyileştirilmeye çalışıldı.
Denetimin amacı insanların mal ve can güvenliğini esas alan yapıların kalitesini arttırmak ve güvenli yapılar inşaa
edebilmektir. Denetim Kurumlarının bilime, tekniğe, fen ve sanat kurallarına, mühendislik ve mimarlık mesleğinin etik
kurallarına bağlı teknik elemanlardan oluşması işin esasıdır.
Denetim kurumları bağımsız ve özgüvenli, asla denetlediği yapıların müteahhitlerine kendisini bağımlı
hissetmemelidir. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Yapı Denetim kuruluşları karşılıklı görüş alışverişi süreci içinde
denetlenecek yapıların denetim kurumlarını e-dağıtım sisteminde belirleyen 29.12.2018 tarihli tebliği ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı yürürlüğe koydu.
Bu iyileştirmeler sonucunda yapı denetim sisteminde yeni bir döneme girilmiştir. Ancak sorunlar bitmedi.
Denetlenmekten rahatsız olan kesimler yasayı sulandırmak için gayretlerinden vazgeçmediler. Örnek verecek olursak;
müteahhit yapılan projeye aykırı ama kendisi için rant getirecek uygulamaları denetim için görevlendirilen yapı denetim
kuruluşuna bir şart olarak sunuyor. Yapı denetim kuruluşu projeye uygun olmayan imalatı onaylamaması durumunda
daha işin başında ruhsat almaktan vazgeçtim diyerek ruhsat talebini idareden geri çekiyor ve yapı denetim firmasını
e-dağıtım sisteminden düşürtüyor ve benzeri gerekçeler bu konuda etkili oluyor.

Mustafa AYNUR

İnşaat Mühendisi
TOSİAD Yurtiçi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (2019…)
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Sekreteri İnşaat Mühendisleri (2012…)
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (2000-2002 )

KIRLANGIÇ YAPI DENETİMİ LTD. ŞTİ.
KURULUŞ 2003
SEDAT SİMAVİ SOKAK
NO : 60/3 06550
ÇANKAYA / ANKARA
Tel : 0312 441 44 70 / 0312 441 88 52 Faks : 0312 441 94 89
www.kirlangicydk.com e-mail : kirlangicydteknik @gmail.com

www.tosiad.com.tr

“Dil Birliği, El Birliği ve Tokat Dirliği İçin Varız.”

KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
: Mustafa AYNUR
Doğum Tarihi : 05.07.1944
Mesleği
: İnşaat Mühendisi
Yabancı Dil
: Fransızca – İngilizce
TOSİAD Yurtiçi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (2019…)
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Sekreteri (2012…)
İnşaat Mühendisleri Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (2000-2002
İŞ TECRÜBESİ
2003-2019
: Kırlangıç Yapı Denetimi LTD.ŞTİ. (Şirket Ortağı – Şirket Müdürü)
2002-2003
: Onur Mühendislik A.Ş.
a-Şirket Binasının Yapılması Sorumlusu
b-Irak-Süleymaniye Konamasi Köprüsü ( 350 m boyunda) Yapım Sorumluluğu
c-Irak Reina Baraj üstünden geçen ( 650 m boyunda) Viyadük Yapımı
Danışmanlık Hizmetleri
a-Cezayir-Oran ‘da Konut İnşaatları Danışmanlığı
b-Ukrayna – Alçevsk Kok Kömür Fabrikası Bunker, Duman Bacası Kanalları Danışmanlığı
c-Bosna Avru Güvenlik Örgütü Binasında Dış Cepheden İnen Yangın Kaçış Düzeninin
Kurulması (100 m yüksekliğinde)
1983-2002 : Oyak İnşaat A.Ş Müdürlüğünde;
a- Keşif ve Şartname Bölümü
b- MSB Hait İnşaatları Şantiye Şefliği
c- Çayyolu Toplu Konut İnşaatları Şantiye Şefliği
d- Reanult Mais İnşaatları Şantiye Şefliği
e- Antalya Toplu Konut İnşaatları Şantiye Şefliği Yardımcısı
f- Ordu Yardımlaşma Kurumu İnşaat Müdürlüğü-Statiker Mühendis
1980-1983 : Kent Koop Batıkent Projesi Statik Büro
1979-1980 : MSB Edirne Lojman İnşaatları Kontrol Mühendisliği
1978-1979 : Karayolları 4.Bölgede Yapım Şefliğinde

Yaşam enerjim üretmekten geliyor.
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www.bastekstk.com

BAŞKENT TOKATLILAR EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak bizler doğduğumuz topraklar için önyargılarımızı, siyasi düşüncelerimizi, ideolojik
bakışlarımızı, küskünlüklerimizi bir kenara bırakarak herhangi bir beklentiye girmeden hizmet etmeye çalışan bir STK ve
aynı zamanda Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğiyiz (BAŞTEK). İlk olarak “Etimesgut’ta Oturan Tokatlılar Derneği” adıyla Nisan 2003 yılında kurulan derneğimiz, Nisan 2019 tarihinden itibaren Prof. Dr. Yaşar ÖZGÖK’ün başkanlığında yeni
yönetim kurulu ile yoluna devam etmektedir. Görevi devraldığımız tarihten bu güne hayata geçirdiğimiz kimi proje ve
faaliyetlere dikkat çekmeden evvel Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Misyonumuzu, Vizyonumuzu ve Amacımızı kısaca işaret etmek istiyoruz. Sonrasında ise gerçekleşme tarihine göre faaliyetlerimiz aşağıda yer
almaktadır.
Misyonumuz: “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” ve “Birlikten kuvvet doğar” anlayışı ışığında, evrensel sivil toplumculuk ilkelerini gelişimci, yenilikçi, girişimci bir ruh ile özümseyerek doğduğumuz, doyduğumuz topraklara ve Tokatlılara
hizmet etmektir.
Vizyonumuz: Kadim Tokat kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla gönüllülük esası üzerinden kalıcı
ve faydalı projeler üretmeye çalışmaktır. Yine bu amaçla maddi-manevi katkıda bulunmak isteyen hemşerilerimizin
tanışma ve görüşmelerini sağlamak, birbirlerini daha yakından tanımalarına yardımcı olmak ve böylece karşılıklı dostluk, sosyal, kültürel ve ticari işbirliği bağlarını güçlendirmek ve geliştirmektir. Modern dünyada, büyük şehirlerde yaşayan
hemşehrilerimizin, gençlerimizin yitip gitmemesi adına “toprak”, “memleket”, “vatan” bilincini oluşturmaktır.
Amacımız: Tokat il, ilçe ve köylerinin toplumsal, turizm, çevre ve eğitim ihtiyaçlarını tanıyıp bu konulara eğilmeye
özendirmek; Tokat’ı seven ve desteklemek isteyen tüm hemşerilerimizin, işadamı, bürokrat ve yöneticilerin dayanışma
ruhunu geliştirerek ortak bir Tokatlılık bilincinin daha çok gelişmesine katkıda bulunmaktır. Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde yaşayan Tokatlıları “ortak değerlerimiz” etrafında bir araya getirmek; temel insan hakları, eğitim, çevre, enerji,
gençlik, sağlık, adalet, özgürlük, tarım, göç, güvenlik ve bölgesel politikalar gibi ana başlıklarda karşılıklı bilgi alışverişi ve
kalıcı iletişim kurmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede gerçekleştirilecek çalışmaların araştırma, planlama ve uygulama
safhalarında aktif görevler üstlenerek evrensel değerler ışığında çağdaş ve katılımcı bilgi üreten, ürettiğini teknoloji ile
birlikte kullanabilen oluşturduğu ya da koruduğu değerlerle beraber ekonomik bir farkındalık meydana getirerek insanımıza, memleketimize katkı sağlamaktır. Milli, manevi, ahlaki bir bütünlük içerisinde kadim değerlerimizi tüm sosyal
alanlarda görünür kılmaktır. Bu değerleri paylaşan işadamı, kanaat önderi, bürokrat, siyasetçi, sanatçı ve yöneticileri
bir araya getirmek; kamuoyunda etkin lobi oluşturmak, üyelerinin kişisel ve toplumsal gelişmelerinde onlara yardımcı
olacak bilgi ve yetenekleri arttırmak için gerekli olanakları sağlamaktır.
Prof. Dr. Yaşar ÖZGÖK
BAŞTEK Yönetim Kurulu Başkanı
Sakarya Mahallesi Divan Sokak No:6 Altındağ / Ankara
Tel: 0312 446 16 14
bastekdernegi@gmail.com

www.tosiad.com.tr
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ESKA İnşaat Telekomünikasyon Petrol, Turizm, Gıda, Tic. Ltd. Şti.

Hakkımızda
Kule montajları enerji nakil hatları(ENH), trafo tesisleri, çevre topraklama, çevre aydınlatma, bina inşaat ve
güçlendirme işleri olmak üzere çok sayıda projeye imza atmış olan ESKA telekom, hem resmi hemde özel sektörde
varlığını göstermektedir. Ulusal ve uluslararası enerji-telekomünikasyon ve GSM projelerinin altyapı mühendislik
hizmetlerini yürütmek amacıyla şirketimizin yapılanmasını güçlendirerek ulusal kuruluşlara ilave olarak uluslararası
kuruluşlarla birlikle çözüm ortaklığı kapsamında TURKCELL - TURK TELEKOM - VODAFONE Projelerinde çok sayıda GSM
projesini hızlı, kaliteli ve ekonomik olarak tamamlamış bulunmaktayız.

Misyon
Enerji ve Telekomünikasyon sektöründeki işimizi uluslararası standartlar çerçevesinde kaliteli ve istenilen
zamanda bitirerek müşteri memnuniyetini ve güvenini sağlamak, çalışanların bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini
bireysel ve şirket düzeyinde geliştirerek özgürce kullanmalarını sağlamaktır.

Vizyon
Dünya pazarındaki mevcut payımızı genişleterek uluslararası alanda adından söz edilen Telekomünikasyon
firmaları arasında yer almak.

ESKA İnşaat Telekomünikasyon Petrol, Turizm, Gıda, Tic. Ltd. Şti.
Mustafa Kemal Mh. 2143 Sk. No:5/10 Sözğütözü - Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 473 92 56 Fax: +90 312 473 92 57
eska@eskatelekom.com
www.eskatelekom.com
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NURETTİN AY

TOSİAD ve TEKSAV Genel Sekreteri
ELİFİM Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı
1985 yılında Tokat İli, Turhal İlçesi, yeni ismiyle Çayıraltı (Horuk)
Köyünde doğdum. İlkokulu köyümüzde orta ve lise öğrenimimi Ankara
Elmadağ ilçesinde tamamladım.
Elmadağ Teknik Meslek Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunuyum.
Stajımı Makine Kimya Enstitüsü Barutsan A.Ş. ‘de tamamladım. 20012004 yılları arasında RadissonSAS oteller zincirinde kısım elektrik şefliği
yaptım. 2004 yılı şubat ayında askerliğimi Kayseri Komando Tugayı’nda
paraşütçü komanda olarak 12 atlayış yaparak tamamladım. Askerden
geldikten sonra YATAŞ firmasında kalite kontrol şefi olarak 2007 yılına
kadar çalıştım. 2007-2013 yılları arasında Fransız şirketi Saint Gobain
Alçı Fabrikasında ana kumandadan sorumlu otomasyon sorumlusu
olarak çalıştım. 2013 yılından sonra gayrimenkul sektörüne girerek, Elifim Gayrimenkul adındaki firmamı kurdum. Halen
Elifim Gayrimenkul firmasının yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyim.
2015 yılında derneğimiz TOSİAD’ a üye oldum, 2017-2019 yılları arasında TOSİAD genel saymanlık görevini
üstlendim. 2019 yılı Ocak ayından beri TOSİAD genel Sekreterliğini görevini yapmaktayım. Aynı zamanda, 2019 yılı Şubat
ayından beri TEKSAV-Tekniker Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı genel sekreterliğini yürütmekteyim.
2015 yılına kadar sadece arazi ve üst yapı alış verişi yaptıktan sonra, ticareti faaliyetimi; arazi konusunda mirasçı
ve sahipliği bilinmeyen gayrimenkuller için danışmanlık yaparak sürdürüyorum. Halen, Türkiye’nin her yerinden çok
sayıda müşterime kaliteli hizmet vermekteyim. Gayrimenkul sektörüne girdiğim günden beri bu sektörde, her geçen
gün hizmet kalitemi artırmak için işimi ve kendimi daha nasıl geliştirebilirim konusunda araştırmalarda bulundum.
Geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik krizin etkilerini doğrudan gayrimenkul sektöründe de hissettik. Bir önceki yıla
göre satışlar ve buna bağlı olarak kriz öncesinde yapılan alımlarda ciddi değer kayıpları yaşandı. Bu da yatırımcılar
açısından satıcıya negatif, alıcıya ise pozitif yönlü bir refleks oluşturdu. Buradaki alım daralmaları 2020 yılı için bir fırsat
oluşturmakla birlikte en garantili yatırım modeli olan gayrimenkul için beklenen iyileşmeler umut vericidir. Gayrimenkul
sektörü toprağa bağımlı bir sektördür. Toprak şüphesiz ki sadece üzerine bina ve tesis yapılan bir varlık değildir. Yaşamak
için temel ihtiyaçlarımız olan meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık için ana sermayemiz üzerinde bulunduğumuz bu
arazilerdir.
Önemli bir ekonomisi tarıma dayalı olan Tokat, belediye sınırları içerisinde de tarım faaliyetlerine sahiptir. Bu
hem bir avantaj hem de büyük bir dezavantajdır. Taşrada tarım ile uğraşan çiftçinin şehir imkânlarından faydalanması
kolaylaşmış olsa da hızla büyüyen nüfus ile yeni yerleşim alanlarının ihtiyacından kaynaklı bu tarım arazileri bir müddet
sonra betonlaşma tehdidi altında kalmaktadır. Önemli bir lokomotif olan tarım, ilimiz için büyük önem taşımaktadır. Bu
bağlamda karar vericilerin şehir planlamalarını yaparken, hem insan konforunu sağlamak hem de kendi ekonomisine
yetecek ürün yetiştiriciliğini de önemsemeleri gerekmektedir. Tokat çiftçisi; sebze ve meyve yetiştiriciliği, hayvancılık,
balıkçılık ve arıcılık konularında bölgenin en tecrübeli insanıdır. Bu kıymetli varlığın yanlış şehirleşme politikalarıyla
yok edilmemesi ve buna karşın doğru politikalar kamu kurumları, STK’larla birlikte koordineli çalışılarak geliştirilmelidir.
Tokat’ımızda üretilen ürünlerin dış pazarlara ulaşması asli amaçlar arasında olmalıdır. Bu pazarların araştırılması, bu
pazarlara uygun ürün çeşitliliği ve kalitesi ile sürdürülmesi gerekmektedir. Bu anlamda derneğimiz TOSİAD olarak gereken
çalışmalar yapılmaktadır, sonuçlar ise faydaya dönüşmesi için paydaşlara sunulacaktır. Ve inanıyorum ki gün gelecek
ilimiz TOKAT; SANAYİ, TURİZM, TARIM Ve HAYVANCILIKTA ÖRNEK KENT OLACAKTIR.

İsmetpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi,
No: 33/5 Elmadağ / ANKARA
0312 863 34 99 | 0532 280 37 99
www.elifimgayrimenkul.com

www.tosiad.com.tr
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Ender Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Cengizhan Mahallesi Sultan Fatih Caddesi No:18
Mamak / ANKARA
T. 0 312 284 31 00
F. 0 312 284 23 24
info@enderinsaat.com
www.enderinsaat.com

Kurumsal
1995 yılında kurulan şirketimiz, yapılara yansıttığı kalitesiyle, sektöründe güven deyince ilk akla gelen
“ender” firmalardan biri haline gelmiştir. Firmamız, ülkemizin saygın iştiraklerinden biri olan YÖN ŞİRKETLER GRUBU’na
bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sanayi yapılarından alışveriş merkezlerine, ofis ve iş merkezlerinden, eğitim ve yurt binalarına,
hastanelerden otellere ve hatta dini yapılara (cami vb.) farklı alanlarda benzersiz bir deneyime sahibiz. Yüksek
finansman gücümüz, işi taahhüt edilen süreden önce teslim etmemiz, kalitemiz ve uygun fiyat politikamız, rakipler
arasından kolayca ayırt edilebilen bir firma olarak bizi markalaşmıştır.
İdari ve teknik kadromuzun uzmanlığına eklenen teknik üstünlüğümüz, kusursuz proje yönetimimiz ve
yüksek işçilik kalitemiz, sektörün en itibarlı firmaları arasında ilk sıralara yerleşmemizi sağlamıştır.
Ender İnşaat olarak ana felsefemiz; “kaliteli”, “hızlı” ve “ekonomik” yapılar üreterek, emsalsiz başarılarımızı
kalıcı kılmaktır.
İş merkezi, ofis, konut ve AVM’lerden oluşan yeni “yatırım projeleri” ile sağlıklı büyümemizi sürdürmekteyiz.
Daha pek çok istisnai projeye imza atma yolunda elde ettiğimiz başarı ve mutluluğu siz değerli dostlarımızla
paylaşmaya devam edeceğiz.

Ender İnşaat
1995 yılından bugüne kadar Türkiye’de birçok projeye
imza attık. Sanayi yapıları, alışveriş merkezleri, ofis ve iş
merkezleri, eğitim ve yurt binaları, hastaneler, oteller, dini
yapılar ve konutlar ürettik. İnşaat sektörü, mobilya sektörü,
erkek giyim, spor giyim, alışveriş merkezi işletmeciliği gibi
birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Yön Grup’un bir
üyesiyiz.
Adres: Cengizhan Mah. Sultan Fatih Cad. No:18
Mamak / ANKARA
Telefon: 0312 391 2 391
E-posta: info@inciyakaankara.com
www.inciyakaankara.com

Ender İnşaat olarak ana felsefemiz “kaliteli”, “hızlı”,
“ekonomik” yapılarak üreterek, emsalsiz başarılarımızı
kalıcı kılmaktır. Şimdi Ender İnşaat güvencesiyle İkea
avm’nin yanında Ankara’nın yepyeni buluşma noktası
olacak bir projeyle karşınızdayız.
İNCİYAKA ANKARA, mimarisi, sosyal imkanları, cadde
mağazaları ve konumuyla Ankara’nın yıldızı parlayan
İNCİ’si olacaktır.
En verimli şekilde planlanmış evinizde, her metrekareyi
keyifle kullanabileceğiniz İNCİYAKA ANKARA, trafiğe
takılmadan ulaşım sağlayabileceğiniz konumuyla da
hayatınıza zaman katacaktır. Size sadece bir ev değil,
yeni bir yaşam biçimi, yeni bir hayat ve karlı bir yatırım
fırsatı sunuyoruz. Herkesi bu YAKA’da İNCİ fırsattan
yararlanmaya davet ediyoruz…
Hüseyin Duman
İnşaat Mühendisi
ENDER İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
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Av. Ersoy AYTAÇ
İş Telefonu : 0312 437 0999
E-Posta
: ersoy@aytac.av.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN MEVZUAT
YÖNÜNDEN ŞİRKETLERİN DURUMU
2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın
gizliliğini düzenleyen 20. maddesine şu fıkra eklenmiştir:
“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu
hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu verilere
erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler,
ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel
verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir”
Anayasa’nın 20. maddesindeki düzenleme kapsamında 2016 yılında
yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre otellerin
kimlik fotokopisi, kasiyerlerin cep telefonu numarası, spor salonlarının parmak
izi, iş verenlerin ise din ve ırk gibi bilgileri isteme yetkisi bulunmuyor. Ancak ilgili
kişi isterse bu bilgileri paylaşabilir. İşletme, kişilerin paylaştığı bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden sorumlu ve
bu bilgileri güvenli şekilde saklamak zorunda. Ayrıca 50 kişiden fazla personeli olan veya yıllık 25 milyon liralık bilançosu
olan işletmeler Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olmak zorunda. İhlallere karşı cezalar çok yüksek.
Kişisel verilerin korunması şu an epey gündemde. Peki, kişisel veri nedir?
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veriye kişisel veri diyoruz. Fotoğraf, isim, kimlik numarası,
adres, e-posta adresi, parmak izi, ses ve benzeri her türlü veri kişisel veri kabul ediliyor. Örneğin, özgeçmiş içerisindeki
fotoğraf, isim, kimlik numarası, adres, öğrenim bilgileri, referanslar gibi her türlü detay kişisel veridir. Özellikle altını çizeyim,
şirket, vakıf, dernek gibi tüzel kişilerin verileri kişisel veri değil, gerçek kişilerin verilerini “kişisel veri” olarak kabul ediyoruz.
Bu noktada insan kaynakları uzmanları (eğer şirkette insan kaynakları departmanı yoksa sorumlu kişi veya
işverenler) çalışanlardan kişisel veri içerir bilgi ve belge isterken öncelikle çalışanları “bu verilerin ne için istendiği, ne
amaçla kullanılacağı, nasıl ve ne kadar saklanacağı ve sonrasında imha süreci konusunda” aydınlatmaları gerekiyor.
		
Bilgi verilen ve aydınlatılan çalışanın bu işleme açık bir şekilde rıza göstermesi gerekiyor. Tabi bu sözlü
aydınlatma ve rızayı ispatlamak zor olduğu için yazılı bir şekilde yapılması gerekiyor.
Bunun yanı sıra, çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan ve fakat ana
faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumlularının durumu daha da önem kazanıyor. Özel nitelikli
kişisel veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki
verilerdir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri
ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. Bu nedenle
diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir.
Bu kapsamda da diğer şartları taşımayan ve fakat ana faaliyet konusu özel nitelikli veri işleme olan veri
sorumluların da VERBİS’e kayıt olmaları ve aynı zamanda kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri, ileride
karşılaşabilecekleri idari ve adli soruşturmaların önüne geçmeleri için oldukça önemlidir.
17.12.2019 tarihli kurul kararı gereği;
•
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri
sorumluları 30.06.2020 tarihine,
•
Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları 30.06.2020 tarihine,
•
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel
nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları 30.09.2020 tarihine,
•
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.12.2020 tarihine
kadar kaydolmak zorundadır.
VERBİS’e kaydolma yükümlülüğü olan işyerlerinin kaydolmaması halinde ne gibi idari cezalar gündeme geliyor?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18/1/ç maddesi uyarınca 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar
idari para cezası uygulanıyor.
Örneğin; Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir turizm şirketinin veri ihlali hakkında verdiği kararda, veri güvenliğini sağlamaya
yönelik gerekli teknik ve idari ve tedbirleri almayan şirket hakkında 400.000 TL idari para cezası uygulanmasına ve
şirket tarafından tespit edilen ihlale ilişkin ilgili kişilere bildirim yapılmadığı ve Kuruma yapılan bildirimin Kanunun 12 nci
maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer verilen “en kısa sürede” bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmesi
nedeniyle 100.000 TL olmak üzere toplam 500.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
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Ayrıca veri sorumlularının, mevzuata aykırı tutum ve uygulamaları dolayısıyla Türk Ceza Kanunu m. 135-140 hükümleri
kapsamında cezalandırılabilecekleri unutulmamalıdır. Örneğin; KVKK’nın 17. maddesinde açıkça belirtildiği üzere kişisel
verilerin silinmemesi ve anonim hale getirilmemesi TCK m.138 gereği 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasını gerektirmektedir.
Yine KVKK ile atıf yapılan TCK m.135 gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılacağı ve ayrıca TCK m.140 gereği tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulaması yapılacağı
hükümlerine atıf yapılmıştır. Şirketler için uygulanacak olan bu güvenlik tedbileri ise faaliyet izni iptali, şirkete ait suç
konusu bilgisayarlara ve diğer ekipmanlara el konulması gibi şirketin ticari varlığını devam ettirmesini engelleyebilecek
nitelikte ağır yaptırımlardır.
Bunun gereği olarak şirketlere kişisel verilerin korunması yönünde çalışma yapma mecburiyeti doğmuştur. Veri
sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen tarihlerde VERBİS’e entegre olmaları ve kanuni talepleri yerine
getirmeleri elzemdir. Bu sebeple şirketlerin derhal önlem alma, eğitimden geçme, kişisel verilerin korunması ve gizlilik
politikası oluşturma vb zorunlulukları mevcuttur. Aksi taktirde, öngörülen ve ciddi miktarlarda olan idari para cezalarına
ve adli soruşturmalara muhatap olma ihtimalleri oldukça yüksektir.
Bu noktada özel ve tüzel kişi veri sorumlularının, kanuni zorunlulukları yerine getirirken, profesyonel bir hukuk
hizmeti almaları, sisteme eksiksiz bir şekilde entegre olabilmeleri için hayatidir. Zira aksi halde gözden kaçırılacak küçük
bir ayrıntı, özel ve tüzel kişi veri sorumluları aleyhinde büyük idari ve adli yaptırımları beraberinde getirebilecektir.
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ZEYA DANIŞMANLIK TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş.
Zeya A.Ş. Hakkında;
Zeya Danışmanlık Turizm Anonim Şirketi 2014 yılında Ankara da kuruldu. Kurumlar ve büyük, orta,
küçük kuruluşların her tür seyahat, toplantı, organizasyon ve vize danışmanlık alanlarında ihtiyacına yönelik
hizmet vermektedir.
Sektörlerinde uzun yıllar çalışmış kurucu ve çalışanlarıyla, tecrübelerini çalışmalarına yansıtarak,
bireysel ve kurumsal organizasyonları en iyi şekilde yerine getirebilen müşteri memnuniyeti anlayışı ile
çağdaş standartlarda hizmet veren bir anonim şirkettir.
Zeya A.Ş Misyon;
Gelişmekte olan dinamik turizm dünyasını yakından takip ederek, hızlı adaptasyonlar ile
müşterilerine her zaman üstün hizmetleri, servis ve kaliteyi profesyonel bir takım ruhu içinde sunmaktır.
Zeya A.Ş Vizyon;
Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ve çözüm
ortakları olmak.
Neden Zeya?
Sektörde 10 yıldan fazla deneyim, yüksek müşteri memnuniyeti, anahtar teslim çözümler ve pek çok
sektör de hizmet ortaklığının getirdiği birikim ile tüm toplantı ve organizasyonlarınızda çözüm ortağınız
olarak yanınızdayız.

Hizmetlerimiz;
Toplantı etkinlik planlama ve yönetim
Kültür turları – Tatil planlama
Yurtdışı çıkış vize evrak işlemleri ve randevu planlama
Şehirlerarası – Uluslararası Ulaşım (uçak-otel)
Transfer

Atatürk Bulvarı, Göreme Cad 6/2 Çankaya, 06690
ANKARA T: 0312 466 66 02 F: 0312 438 30 05
E: info@zeya.com.tr www.zeya.com.tr
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Toplantı;
Kurumsal kimliğinize, katılımcıların profillerine ve hedeflerinize uygun çalışma stratejileri ile
toplantınızın başarılı tamamlanmasını sağlıyoruz. Bayilerinizi, müşterilerinizi teşvik edebilmek ve
çalışanlarınızın motivasyonu artırmak için kusursuz bir seyahat, konaklama ve eğitim alanı programı
hazırlayarak hizmet vermekteyiz.
Etkinlik;
Kurumsal kimliğinizin ön plana çıktığı modern ve iz bırakan etkinlikler tasarlıyor ve uyguluyoruz.
Etkinlik boyunca sizden biri olarak çalışıp süreç yönetimi konusundaki tecrübemiz ile size unutulmaz anlar
yaratarak hizmet vermekteyiz.
Vize Danışmanlığı;
Başvuru Merkezleri ile, Büyükelçilikler ve Konsolosluklar da akredite bir kuruluş olarak başvuru form
ve belgelerin hazırlanması, randevuların alınması işlemlerinde hizmet vermekteyiz.
Kültür turları;
Kültürel ve tarihi mekanlarını ziyaret etmek isteyenlere, kültür turu önerilerimizi sunarak Türkiye’nin
hazinesi olan pek çok eski uygarlıklar ve eski medeniyetler hakkında bilgili rehberler eşliğinde hizmet
vermekteyiz.
Ulaşım;
Yurtiçi – Yurtdışı uçak biletlerinin rezervasyon ve biletlemesi işlemlerinde profesyonel ekibimiz ile ,
havalimanı karşılama transferlerinde çözüm ortaklarımız ile hizmet vermekteyiz.
Otel;
Yurtiçi – Yurtdışı otel ve grup turlarında revervasyon ve planlama alanın da hizmet vermekteyiz.

Atatürk Bulvarı, Göreme Cad 6/2 Çankaya, 06690
ANKARA T: 0312 466 66 02 F: 0312 438 30 05
E: info@zeya.com.tr www.zeya.com.tr
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60 YILLIK TECRÜBEMİZLE A’DAN Z’YE HER MARKA VE EBAT LASTİK
İHTİYAÇLARINIZDA GÜVEN KAPINIZ… UNUTMAYINIZ…

Merkez : Kazım Karabekir Caddesi No : 122
Dışkapı / ANKARA
Telefon : 0312 311 91 08 - 0312 312 16 16
Fax : 0312 312 23 55

Şube : Kazım Karabekir Caddesi No : 122/22 Dışkapı / ANKARA
Telefon : 0312 311 02 45 - 0312 311 02 46
Fax
: 0312 311 02 56
E-Posta : info@nacibakir.com.tr
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Serdar ÇİÇEK
TOSİAD AR-GE’ den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Agri-T ve Towergl Yönetim Kurulu Başkanı
Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Umurca Köyü nüfusuna kayıtlıyım.1981 yılında doğdum. Babamın memuriyetinden dolayı
üniversite çağına kadar birçok ilimizde yaşama fırsatı buldum. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zirrat Fakültesi Zootekni,
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümlerinde okudum.
Kardeşim Barış ÇİÇEK ile beraber 2004 yılında ilk şirketimiz Nerd Yazılım’ ı, 2011 yılında da AGRİ-T Elektronik
Kimlikleme Bilgisayar Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Şirketi’ ni kurduk.
Açık kaynak kodlu yazılımlarla alakadar olarak; yurt dışında İzlanda, İngiltere, Dubai, Myanmar, Almanya
ve Norveç ülkelerinde birçok proje içerisinde yer aldık. Myanmar ve Norveç’ te sektörel tecrübe kazandığımız GSM
alanında, %100 bir Türk Girişimi olarak “TowerGL 3B Varlık Yönetimi” CBS tabanlı yazılımımızı bir ürün haline getirdik.
TowerGL ürünümüz dikey uzmanlık olarak GSM sektöründe çalışmakla birlikte, sahip olduğu modüllerle işletmelerin
dağınık varlıklarını takip etmeleri, planlamaları ve iş süreçlerini yönetebilmeleri için yerli ve milli bir ürün olarak sahada
yerini aldı.
Yazılım sektöründe özgün ve başarılı işler yapmakla birlikte; Milli Eğitim Bakanlığı’ na Tubitak 1007 Projeleri
kapsamında “ Teknik Liselerde Oyun Tabanlı Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” ve “Teknik Liselerde Sanallaştırılmış Makine
Dersleri” projelerini hazırladık. Tarım Bakanlığı’ nın “Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı” projesinde yer
aldık. Bilgi teknolojileri konusunda 2004 yılından beri aktif çalışmalarını devam ettirmekle birlikte 2018 yılında gayrimenkul
(arazi) yatırımı konusunda çalışmalar yapmaya başladık.
Ahmet Mithat Efendi Sok. No: 50/2
Y. Ayrancı - Çankaya / Ankara
Telefon: 0 312 438 82 25
Fax: 0 312 438 82 26
iletisim@agri-t.com

Hayvancılık Teknolojileri
Elektronik Kimlikleme Ltd. Şti.
www.agri-t.com

www.tosiad.com.tr

“Dil Birliği, El Birliği ve Tokat Dirliği İçin Varız.”

2019 yılında TOSİAD Genel Merkezi’ nde Ar-ge’ den sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev üstlendim.
Görev alanım, Tokatlı iş insanlarımızın dernek çatısı altında birbirlerinin iş kolları ve uzmanlıklarından haberdar olabilmeleri,
karşılıklı hizmet alabilmelerinin farklı yollar ile kolaylaştırılmasının sağlanması ve ortak akıl çalışmaları ile ticari fayda
sağlayacak projelerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bu anlamda öncelikli olarak TOSİAD’ da aktif üyelikleri bulunan iş
insanlarımız için bir veri tabanı oluşturma kararı alınmış ve bu veritabanının sadece durağan bir yapıda olmaması, her
bir iş insanı için ihtiyaç duyulacak iş birliği ve proje paylaşımı için cevap verecek yetenekte olması kararlaştırılmıştır.
TOSİAD İş Dünyası Veri Tabanı, sadece TOSİAD üyesi iş insanlarımızı değil, Tokat’ lı olup henüz TOSİAD Dernek
çatısı altında bulunmayanları da içerecektir. Bu veri tabanı sayesinde, ihtiyacımız olan ürün ve hizmetlerin öncelikle
TOSİAD üyesi işletmelerimizden tedarik edilmesi, eğer alternatif tedarikçilere ihtiyaç duyulursa ikinci aşamada Tokat’ lı
işletmelerimizden bu ihtiyaçların karşılanarak; sermayemizin Tokat çatısı altında büyümesini amaçlamaktayız.
TOSİAD İş Dünyası Veri Tabanı sayesinde, Tokat’ lı sivil toplum kuruluşlarımızda ticari faaliyet sürdüren üyelere de bir
kaynak sağlayıp, Tokat’ lı sivil toplum kuruluşlarımızın da katmadeğerli iş fikirleri ve ticari aktivitelerine yardımcı olunacaktır.
Tokat aidiyetinde olan her ferdin, bu çalışma içerisinde doğrudan ve dolaylı bulunacağına gayret etmekteyiz.
Günümüz dünya ticaretinde sektörel kümelenmeler sayesinde sanayi ve hizmet sektörlerinin doğru eşleşmesi,
sektörel yoğunlaşmanın sağlanması ve bu sayede etkin ve güçlü rekabet yeteneklerinin kazanılması sağlanmıştır. Bu
anlamda ülkemizde de özellikle savunma sanayi ve havacılık-uzay alanlarıında birçok kümelenme olmuştur. Tokat’ lı
iş insanlarımızın bu kümelenmeler içerisinde ne kadar etkin varlık gösterdikleri bir soru işaretidir, ancak TOSİAD olarak
kendi yerel kümelenmelerimizin ve iş birliklerimizin yanı sıra ulusal kümelenmeler içerisinde de işletmelerimizin faaliyet
göstermesi ana amaçlar arasındadır.
Kümelenmeler aynı işi yapan işletmelerin yan yana gelmesi değildir. Hizmet ve üretim faaliyetindeki tamamlayıcı
unsurların, doğru ve sistemli bir iş planı dahilinde güçlü çıktılar sağlamak üzere bir araya gelmesidir. TOSİAD İş Dünyası
Veri Tabanı ile bu kümelenmelerin oluşturulması ve başarı ile devam etmesi sağlanacaktır.

TOSİAD İş Dünyası Veri Tabanı, sektörel olarak iş insanlarımızın ihtiyaç duyduğu kamu ilişkilerinin kurulması içinde önem
arz etmektedir. Ortak veya bireysel çözüm bekleyen sorunların, destek sağlanması ihtiyacı olan projelerin resmi
makamlardan bir STK gücüyle sağlanması etkili ve karşılık bulan bir yöntemdir. Benzer konu ve çalışmalar ile öncesinde
yapılmış bir girişimin, defaten aynı yollar ile denenmesi vakit ve kaynak israfıdır. Ticari aktiviteler ve çalışmalar için kalıcı
bir hafıza gerekmektedir. Bu hafızanın TOSİAD bünyesinde kalıcı ve yürüyen bir hale getirilmesi sayesinde iş insanlarımızın
çalışmalarına yardımcı olacaktır. TOSİAD İş Dünyası Veri Tabanı bu kapsamda en temel çözümlerden birisi olacaktır.
2019 yılı içerisinde metodolojisi belirlenmiş olan TOSİAD İş Dünyası Veri Tabanı hizmetinin 2020 yılı içerisinde
oluşturulması ve kullanılması amaçlanmıştır.
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Hakan MISIRLI
MISIRLI GÜVENLİK Yönetim Kurulu Başkanı
MISIRLI GÜVENLİK HİZMETLERİ OLARAK TÜRKİYE GENELİNDE FABRİKA
ALANLARI, SANAYİ BÖLGELERİ, ENERJİ SAHALARI, HASTANE, OKUL,
KONUT ALANLARI, KURUMLAR, OTOMOTİV , ENERJİ SAHALARI vb.
BİRÇOK ALANDA GÜVENLE HİZMET VERMEKTEYİZ.. DEĞERLERİNİZ
GÜVEN ALTINDA OLSUN ...

www.tosiad.com.tr

İstasyon Mah. Alparslan Türkeş Cad. No: 2/8 Etimesgut / Ankara
Tel : 0 312 244 60 22-46
Gsm : 0 549 244 60 49 - 0 546 244 60 22 - 0 532 060 47 06
www.misirliguvenlik.com.tr
info@misirliguvenlik.com.tr
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Mehmet ÇAMSARI
TOSİAD Yurtdışı İlişlilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
ÖZAYLAR Makina Yönetim Kurulu Başkanı

KOBİ’LERİN İHRACATTAKİ YERİ
VE SORUNLARI…
TOSİAD Yurtdışı İlişkilerden Sorumlu genel başkan
yardımcısı ve üretici-ihracatçı firma sahibi olarak bu
yazı ile hiç kimseye ders vermeden sadece tarihe bir
not düşmek istediğimin altını çizmek isterim.
Bir işletmenin “küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)”
olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya
mali bilanço üst sınırı 125 milyon lira olarak belirlendi.
Bu rakam, daha önce 40 milyon liraydı. Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı,
Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24 Haziran
2018 Tarihli ve 30458 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, KOBİ, “250 kişiden az yıllık çalışan
istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme,
küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler” olarak tanımlandı. Değişiklikten önce bir
işletmenin KOBİ olarak tanımlanması için, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu üst sınırının 40 milyon lira olması gerekiyordu. Karara göre, KOBİ başvuruları ilgili kuruma yazılı yapılabileceği gibi, elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilecek.
Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve önceden KOBİ
tanımı dışında kalan işletmeler, yılsonuna kadar kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine destekli kefalet limitlerinden
yararlanmaya devam edecekler.
YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLE KOBİ’LER ŞU ŞEKİLDE SINIFLANDIRILDI:
>Mikro işletme: 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 3 milyon lirayı
aşmayan işletmeler. > Küçük işletme: 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler. >Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net
satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.” Denilmektedir.
İhracat: bir malın, Türkiye Gümrük Bölgesi sınırları dışına veya Serbest Bölgeler dışına, yasalara uygun şekilde çıkarılmasını
sağlayan, bedellerini (bedelsiz ihracatlar hariç) Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirmek koşuluyla yurt dışına mal satışı şeklinde
gerçekleştirilen ticari işlemlerdir(http//:www.ekonomi.gov.tr:Erişim Tarihi:03.05.2017).
İhracat; işletmelerin kendi ülkelerinde üretim yaparak bunun sadece bir kısmını yabancı ülkelere satmalarına yani dış
satım gerçekleştirmelerine ihracat denilmektedir (Kılıç, 2012:73).
İhracat, bir dış ülkenin pazarında yer almanın normal yolu ihracattır. Zaman zaman ihracat yapmak, şirketin ya kendi
insiyatifi ile veya hariçten, kendiliğinden gelen bir teklif üzerine ara sıra yapılan ihracat, o ülkenin pazarında yer almanın
pasif bir seviyesidir. Şirket, belirli bir pazara yaptığı ihracatı geliştirmek istediği zaman, aktif ihracat vuku bulur. Her iki durumda da şirket eşyalarını bulunduğu ülkede yapar ve onları yabancı pazara göre adapte edebilir veya etmeyebilir (Kotler,
2000: 374;Köksal,2008).
Firmaların satış ve kârlarını arttırmak, iç pazara olan bağımlılığı azaltmak, fazla üretim kapasitesini satmak, istihdam
yaratmak, dış pazarlarda yaşanan yoğun rekabet sayesinde know-how gelişme sağlamak ve devlet desteklerinden de
yararlanmak amacıyla yeni pazarlara ulaşarak dış satım yapmasıdır. Türkiye ekonomisi içinde firma sayısı, istihdam ve
üretim açısından önemli bir paya sahip olan KOBİ’ler, bu payın tersine katma değer ve ihracat içinde yeterli paya sahip
değildir. Çalışmamızda KOBİ’lerin ihracat içindeki yeri ve ihracatta karşılaştıkları sorunlar üzerinde durulmaktadır. KOBİ’lerin
ihracatta karşılaştığı sorunlar genelde yönetimin kurumsallaşamaması, üretim ölçeği ve kur riskinden kaynaklanmaktadır.
Ekonomik İş Birliği ve Kalkındırma Örgütü(OECD) birçok ülkede gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarında ihracatta küçük ve
orta ölçekli işletmeler dünya ekonomisine büyük katkılarının olduğunu belirtmektedir.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler günümüzde uluslar arası faaliyetleri konusunda çok aktif görülmektedirler. Küçük ve orta
ölçekli işletmeler ülke ekonomilerinin girişimci ve yenilikçi omurgasını oluşturmaktadırlar.
Sermayeye kolay erişim imkânı ve ihracat pazarlaması yeteneğinin gelişmesi sürecinde desteklenmelidirler.
Üretici ve İhracatçı firmaların ise TOSİAD gibi STK’ların bünyesinde kümeleşmelerinin sonrası yurtiçi-yurtdışı ilişkilerinin daha
sağlık ve sürdürülebilir olduğunu yaşayarak görmüş olmanın mutluluğu içindeyim.
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FİRMA PROFİLİ
Özaylar makina 2001 yılından Şirket Müdürü Mehmet ÇAMSARI tarafından Ankara’da kuruldu. Bu tarihten itibaren hafif inşaat
makinaları ve ekipmanları, demir bükme makinası ve demir kesme makinesi imalatı ve pazarlamasına başlandı. İlk olarak
Türkiye daha sonrada İran, Irak, Moldovya, Suriye, Bulgaristan, Kazakistan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzay Makedonya,
Gürcistan, Azerbeycan gibi ülkelere ihracat yapılmaktadır. Türkiye’nin bütün coğrafyalarında makinelerimiz hizmet vermektedir.
Dünya çapında da kaliteli Türk mallarına gösterilen talepte her geçen gün artmaktadır.
Firmamız İnşaat sektörüne hizmet vermek amacıyla;
- Kompaktör, (Compactor)
- Perdah Makinesi (Walk Behind Power Trowels)
- Asfalt ve Derz Kesme makineleri(Concrete Floor and Asphalt Cutting machines)
- Demir bükme ve demir kesme makineleri, (Iron Bending Machines and Iron Cutting Machines)
- Vibrasyonlu mastarlar (VibratingScreeds)
- Yüksek frekanslı Vibratörler (Electric high frequency internal vibrator)
- Konvertör (Converters)
- Betoniyer (Concrete Mixers)
- Kayış Kavramalı Yerden Kumandalı vinç (Belt clutched ground controlled crane)
- Zemin freze makinaları (Surface Preparatıon Machınes)
- İnşaatçı el alet ve ekipmanları (And various hand tools for constructors)
üretmekte, ithalat ve ihracatını yapmaktadır. Firmamız inşaat sektöründeki yenilik pills ve değişimlere ayak uydurabilmek ve paralel bir seyir izlemek için her geçen gün teknolojisini ve deneyimli, işinde uzman personeli kendisini geliştirmektedir. Ürünlerimizde
kalite, ihtiyaç sahibi müşterilerimizin ürünlerden en iyi verimi almaları ve en ekonomik maliyetlerle çok iş yapmalarıdır. Bu amaçla
Özaylar Makine Kalite politikasını kendine göre değil Müşterilerinin arz ve taleplerine göre belli bir standartta ayarlamaktadır.
Özaylar Makina, satış sonrası hizmet ve servis alanında da sektörün en iyi profile sahip firmalardan biridir.
Müşterilerimiz en iyi referanslarımızdır.
1171. Sokak (Eski 3.Sok.) No : 3 Ostim - ANKARA / TÜRKİYE
+90 312 354 61 99 |+90 312 354 28 48 | +90 312 354 61 23
www.ozaylarmakina.com | info@ozaylarmakina.com
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MEÇHUL SAHNE BİSTRO

Ali YÜKSEL
Meçhul Sahne Bistro
Tel.: (0212) 676 36 00 Merkez, Marmara Cd.
No:22, 34310, 34310 Avcılar / İstanbul
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“Geleceğe Yatırımın Doğru Adresi” perspektifi ve “Doğru Zaman, Doğru Fiyat ve Doğru Pazarlama” anlayışıyla
Ankara’nın prestijli lokasyonu Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan Keşif Gayrimenkul merkez ofisimizde geniş ürün
yelpazesi ile konut, ticari gayrimenkul, ofis, arsa ve diğer yatırım taleplerinizde sizlere hizmet vermekteyiz.
Gayrimenkulün alımında, satımında ve kiralanmasında reel değerler üzerinden pazarlama yapılması vazgeçilmez
ilkelerimizden birisidir.
Sektörün yenililerini ve gelişmelerini yakından takip eden innovasyon ruhuna sahip ekibimiz, gayrimenkul sektöründe
alışılagelmiş tabuları yıkıp tamamen karşılıklı güven temeline bina edilen “en doğru yatırım” konusunda her zaman
sizlerin yanındadır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
KAZAN-KAZAN: Ya da iş yapma
DÜRÜSTLÜK: Doğru olanı yap
MÜŞTERİLER: Her zaman önceliklidir.
BAĞLILIK: Her konuda
İLETİŞİM: Önce anlamaya çalış
YARATICILIK: Önce fikirler sonra sonuçlar
TAKIM ÇALIŞMASI: Birlikte daha fazlasını başar
GÜVEN: Dürüstlükle başlar
BAŞARI: İnsanlarla birlikte gerçekleşir

Yakup DEMİR

Keşif Gayrimenkul
İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad.
Sinpaş Altınoran Kule 3 No:224 Çankaya-ANKARA
0 312 213 33 31
0 541 543 50 60
yakup@kesifgayrimenkul.com.tr
www.kesifgayrimenkul.com.tr
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ŞAHiNLER SiGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
“İyi Sigortacı Hasarda Belli Olur”

Canım Evim
I
TAS

FiK

TRA

OR
SİG

KASKO
TAMAMLAYACI
SAĞLIK
SİGORTASI

TRAFiK KASKO iŞYERi
KONUT DASK SAĞLIK
408. Cad. (Eski 1. Cad.) No:55/4 Demetevler / ANKARA
Tel: 0312 332 0 222 - Fax : 0312 332 0 244 - Gsm: 0532 337 31 20
www.ozsahinlersigorta.com.tr
16/10/1950 Yılında Zile/Yıldıztepe beldesinde doğdum.

İlkokulu Yıldıztepe’de, Ortaokulu Ankara Saimekadın/Cebeci’de okudum.
1968 Yılında Dicle Eğitim Fakültesini (Diyarbakır) bitirdim. İslahiye lisesinde öğretmenlik stajımı
yaptım, fakat silahlı kuvvetlerdeki görevime devam ettim. 1987-1990 yılları arasında 150 bin
Silahlı Kuvvetler mensubunu temsilen OYAK’ta 20 kişilik Kurula seçilip 3 yıl görev yaptım.
1993 yılında Silahlı Kuvvetlerden emeklilik hakkımı elde ederek emekli oldum. Aynı yıl Şahinler
Triko Tuhafiye adı ile Demetevler 1. Caddede mağazamı açıp ticarete atıldım.
1997 yılında İktidardaki Parti’nin Batıkent/Yenimahalle başkan yardımcılığı görevimi yürüttüm. 1999 seçimlerinde
Yenimahalle Belediyesi’nde meclis üyesi adayı oldum.
1998 yılında Zile/Yıldıztepe Derneğini 7 arkadaşımla beraber kurduk. Kurucu başkanlığımla beraber 4 yılda Zile/Yıldıztepe
Dernek başkanlığı yaptım. Derneğimiz hâlen faaliyettedir.
2005 yılında Özşahinler Sigorta Ltd. Şti adı altında Sigorta şirketimizi kızım Aslihan ŞAHİN’le beraber kurduk.
AXA Sigorta, AK Sigorta ve Doğa Sigorta A acentelikleri ile Türkiye’nin her tarafına hizmet vermekteyiz.
2014 yılında Ankara’da Zileliler Derneğini Sayın Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR başkanlığında kurucu olarak görev aldım. Şuan da
ise Denetleme Kurulunda görev yapmaktayım.
2010 yılında Ankara’da kurulan TOSİAD-Tokat Sanayici ve İş adamları Derneği’nin kurulduğu günden 2018 yılına kadar
genel sayman ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. 19 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 26 Ocak 2019 tarihine
kadar genel başkanlık görevimi sürdürdüm.
Abdulkadir ŞAHİN
Özşahinler Sigorta ve Serşahinler Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı
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Fikri ALTUN
Kimya Yüksek Mühendisi
TOSİAD İstanbul Şubesi Kurucular Kurulu Üyesi
1946 yılında Tokat merkez Emir Seyit köyünde doğdum. İlkokulu köyümde bitirdim.
Ortaokulu ve liseyi Tokat Gaziosmanpaşa lisesinde tamamladım.
Üniversiteye Galatasaray Vakıf Üniversitesinde başladım. Üniversitenin devletleşmesinden
sonra Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldum. Bir müddet büyük bir boya fabrikasında
kimya mühendisi olarak çalıştım. Lisansüstü eğitimim için
Almanya’ya gittim. Goethe enstitüsünde lisans eğitimi aldım yine Almanya’da poli
propilen elyaflar üzerine lisansüstü eğitimi yaptım.
40 yılı aşkın süredir, İstanbul’da kooperatifçilik yapıyorum. Çok sayıda kooperatif, binlerce konut inşaatlarını tamamlayıp
hak sahiplerine teslim ettim. ALTUNLAR hafriyat Limited Şirketi’nin sahibiyim. İstanbul’da büyük projeler de altyapı
hizmetleri gerçekleştirdim.
Aile şirketimiz olan ALTUNLAR inşaat A.Ş. ile birçok kooperatife bina inşaatları yaptım. Balıkesir Akçay’da otel. Motel, gazino
işletmeciliği ile Turizm dalında hizmet verdim ve şimdi serbest kimya yüksek mühendisi olarak görev yapmaktayım. İyi
derecede Almanca bilmekteyim.
0543 289 0173
fikrialtun5@gmail.com
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Cahit DÜNDAR

TOSİAD İstanbul Şubesi Kurucular Kurulu Üyesi
1942 yılında Tokat ilimizin Zile Kervansaray köyünde doğdum. 1960 yılında İstanbul
Tekel Genel Müdürlüğünde memur olarak çalıştım ve aynı dönemde sahnelerde sunuculuk
yapıyordum. 1970 yılında yöremizin değerli sanatçısı Sayın Mihri Can BAHAR hanımla
tanıştım ve aynı yılda da evlendik.
İki çocuğumuz var, biri erkek, biri kız. Oğlumuzun ismi Volkan, kızımızın ismi Hülya, ikisi de evli,
3 tane torunumuz var.
İlk adım olarak “BAHAR PLAK” Firmasını kurduk. Dönem plak üretmek dönemiydi, çok sayıda plak ve “SES
YARIŞMALARI” yaparak yöremizden birçok eseri piyasaya kazandırdık. Aynı zamanda yöremiz sanatçılarından Aşık Murat
AKKAYA, Aşık Eşref TOMBULOĞLU, Rahmetli Kıvırcık ALİ, Selda ÖZATA, Mahmut MARDİNLİ, İlhan GÜNEŞ, Özgür ARSLAN gibi
sanatçılarımızın yetişmesinde rehberlik ettik. İlimiz Tokat’ın birçok ilçesinde konserler verdik. Almus “ VİŞNE FESTİVALİ”’ni
dokuz yıl kesintisiz gerçekleştirdik. Müzik çalışmalarımıza “DÜNDAR MÜZİK YAPIM” Firmamızla devam ediyoruz.
0535 541 5623
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HAKKIMIZDA
Kayzen Yapı, 1988 yılından bugüne,
inşaat sektörünün çeşitli alanlarındaki
proje ve uygulama deneyimleriyle;
havuz örtüleri, açılır tavan sistemleri ve
kış bahçeleri, geniş açıklıklar geçebilen
alüminyum kiriş profilleri konusunda
imalat, satış, projelendirme ve montaj
hizmeti vermektedir.
Firmamız konsept olarak Kinetik
Mimari Sistemleri konusunda faaliyet
göstermektedir.
Yapının
hareket
yeteneğini, statik bir yapıda mümkün
olamayacak
fonksiyonu
yerine
getirebilmesi,
çevre
koşullarına
uyumluluk veya sadece estetiğini
geliştirmek için kullanılabilmesi bu
sistemi son zamanlarda tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de popüler hale
getirmiştir. Kayzen Yapı, kinetik mimarinin
ülkemizdeki ilk uygulayıcılarındandır.
Kurulduğu günden itibaren eşsiz
tasarımları ve kalitesiyle, konusunda
ülkemizin öncü firmaları arasında yerini almıştır. İmalat, projelendirme ve montaj hizmeti verme konusunda uzman bir
kuruluş olarak sektörle ilgili faaliyetlerinde sayısız işin üstesinden başarıyla gelmiş ve bu gururla projelerine KAYZEN YAPI
imzasını atmıştır. 2005 yılında Türkiye’de bir ilki geliştirerek, en büyük alüminyum taşıyıcılı manuel olarak hareket edebilen
teleskopik havuz örtü sistemini uygulamıştır.
Kayzen Yapı, en yüksek teknolojiyi kullanarak, en mükemmeli gerçekleştirmek anlayışı ile çalıştığı her konuda sürekli lider
olma hedefini benimsemiş, çalışanına ve işine verdiği değer ile dinamikleşmiş, kurumsal kimlik yapısını geliştirerek, tüm
çalışmalarını yüksek kalite güvencesi standartlarında gerçekleştirmektedir.
Kayzen Yapı olarak, 2005 yılından itibaren belirli aralıklarla, üniversitelerimizin mimarlık fakülteleri ile işbirliği
içerisinde eğitim çalışmaları yapmaktadır. Geleceğin yapılarını günümüzün öğrenci mimarları belirleyeceğinden,
geleceğin mimarlarına tasarımlarında kullanabilecekleri gelişmiş ve ergonomik yapı ürünlerini tanıtmış, gelişen yeni
yapı ürünlerinin ve teknik özelliklerini yakından tanımaları için çeşitli konferans ve seminerler şeklinde eğitimde işbirliği
yapmıştır.
Kayzen bir Japon felsefesi olan “Kaizen” den gelmektedir ve kelime anlamı yaşamı kolaylaştırmak için yapılan
teknolojik yeniliklerin tümüdür. Kaizen felsefesinden yola çıkarak 20 yıldır, titizliğe, kaliteye ve müşteri memnuniyetine
odaklanan deneyimli kadromuzun misyonu; içerinin konforunu dışarıya taşıyarak, sevdiklerinizle dört mevsim keyifli vakit
geçireceğiniz yeni, modern, yüksek standartlı ve çevreye duyarlı mekanlar yaratmak ve yaşam kalitenizi yükseltmektir.
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Remzi ÖZTÜRK

Makina Mühendisi
TOSİAD İstanbul Şubesi Kurucular Kurulu Üyesi
21 Ocak 1965 Tokat/Almus doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi İstanbul’da
tamamladım. 1988 yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunuyum.
İyisiyle kötüsüyle hayatın tüm sürprizlerini yaşadığıma inanıyorum. 1993 yılında Leyla
Öztürk ile evlendim, Zeliha ve Gonca isminde 2 kız çocuğumuz var. 50 yıldır İstanbul’da
yaşıyorum. Kinetik mimari de kendi şirketim olan Kayzen Kinetic Architecture de 25 yıldır
uzman olarak hala görev yapmaktayım. Türkiye’de birçok buluş ve icatlara imza attım,
patent aldım. 27 ülkeye %55 ihracat ağırlıklı ticari faaliyetimiz devam ediyor. TÜMMOB
Danışma Kurulu Üyesiyim. İngilizce ve Fransızca biliyorum.

Bağlar mah. Osmanpaşa Cad. No: 14 B/1
Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 343 1152 - 0212 343 1153
Fax: 0212 343 1154
info@kayzenyapi.com.tr
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TEMPO TV
Arsa reklamları sırasında Ulusal Kanallar da kendi
oluşumu olan Can Kadro ekibinin yapımcılığını
üstlendi.Türkiyenin
bir çok bölümünde adını duyuran YİĞİT,C&A
Medya Kuruluşu olan Tempo TV ile ortaklık
pozisyonuna girip,daha sonra
%100’ünü kendi bünyesine katmıştır.Yönetim
Kurulu Başkanlığı yapan Mehmet YİĞİT,İç Anadolu
yoğun olmak üzere Türkiye’nin her
metrekaresine hitap eden program ve
programcıların yapımcılığını üstlenmektedir.
VİZYONUMUZ;
Kanalımız,ulusal ve uluslararası izlenilebilir
ortamında daha çok yer alabilmek için,her
kesime hitap ediyor ve program/programcıları ile
birlikte yüksek veri ile çalışmalarını sürdürmektedir.
MİSYONUMUZ ;
Türkiye’nin her bir köşesinin eşsiz güzelliğini, yöreselliğini gözler önüne getiren ve sizlerin en büyük hakkı olan ‘’eski
toprak’’ olgusunu bizler ekranlarımız da Tempo TV ailesi ve reklam sponsorlarımızla beraber yaşatıyoruz.Türküleri,özlenen
halk oyunlarını,toprağınızın kokusunu internet yayınımızla her yer de kalbinize hissettiriyoruz.Bunun yanı sıra sağlık
danışmanları,iş adamları,sosyal sorumluluk projesinde yer alan bireylerin dünyaya yaydığı pozitif enerjiyi izleyicilerimize
ulaşması en büyük isteğimizdir.

CAN ERENLER ARSA OFİSİ
MİSYONUMUZ;
Emlak piyasasını sanat, kültürel ve sosyal faaliyetlerle bir arada tutabilmek.
Doğru ve bilinçli bir şekilde geleceğe yatırım yapmak.
Yatırım konusunda insanlara danışmanlık yapmak ve her bütçeye hitap edebilmek. İmkanları doğrultusunda herkesi
toprak sahibi yapabilmek
ÇALIŞMA NOKTALARIMIZ;
Silivri,çerkezköy,kapaklı,saray,çanta,büyükkılıçlı,çorlu,kırklareli,yulaflı,ahimemet,karamemet,yeniçiftlik,muratlı.
Hemen tapu teslimi vade ve uygun ödeme koşulları araç ve gayrimenkul ile takas dernekler ve toplu alımlar için özel
fiyatlar.
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Mehmet YİĞİT
Yönetim Kurulu Başkanı
Tempo Tv Adres: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Cd. No:170, 34320 Beylikdüzü Osb/Avcılar/İstanbul
Telefon: 02124246060 - 05342106060 | İzleyici Temsilcisi Mail: tempotvtv@gmail.com
Ben Mehmet Yiğit 1975 yılında Tokat’ın Çerçi köyünde doğdum. İlk öğrenimimi Çerçi Köyü İlköğretim Okulunda
okudum. Ortaokul ve Lise eğitimimi İzmir Menemen Meslek Lisesinde okudum Ticaret hayatına 16 yaşında pazarlamacı
olarak başladım. İstanbul’a 2004 yılında taşındım. 16 senedir arsa sektöründe çalışmaktayım.
CAN ERENLER ARSA OFİSİ’nin ismini almadan önce “ERENLER” felsefesi yaşantıları,dürüstlükleri ve toplumu kucaklayan
toplumu kaynaştıran sevginin,saygının en büyük güç olduğunu kabul eden anlayışın bir evladı olarak adımızın ve bize
yakışan Can Erenler Arsa Ofisi olarak yolumuza devam etme kanısına vardım.
Firma olarak sektörümüzün içinde yeni arsa anlayışı ve yeni algılamayı kendisine yol çizen sektörde ki gördüğüm
yanlışları yapmadan insanların hakkına riayet ederek, her insan bir insandır insanın zenginini fakirini koltuklusu koltuksuzu
ayırt etmeden sadece insan olduğu için insanı seven hangi millet hangi ırktan olduğunu ayırt etmeksizin hizmet veren
bir firma oluşturduk.
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AS ERİŞİM İNŞAAT EMLAK
DEKORASYON VE BEYAZ EŞYA

2010 Yılında kurulan işletmemiz bir aile şirketi olup kısa bir süre
emlak sektöründe hizmet verdikten sonra, dekorasyon ve
inşaat alanında da hizmet vermeye başlamıştır. Başta Silverline
Ankastere ürünleri olmak üzere hep marka ürünlerle dekorasyon
hizmeti verdik.
Şirketimizin sahibi inşaat mühendisi Sercan SAPER olmak üzere,
dekorasyon ve beyaz eşya bölüm idaresini Sadık SAPER, emlak
bölümü idaresini Ahmet KOÇAK üstlendi. Aynı dönemde bir
grup arkadaşımla birlikte Sadık Saper olarak kuruluşuna önderlik
etiğim çeşitli Konut yapı Kooperatifleri kurduk ve faaliyetlerine
devam etmektedir. Yaşanan ağır ekonomik krizlere rağmen,
kooperatiflerimizin hiçbir kurum-kuruluş ve ortaklarımız ile hukuki bir
sorunu olmayıp bankalarda da önemli miktarda birikimleri vardır.
Kooperatiflere, yönetim, denetim ve üst birlik gibi hizmetlerinde
Sadık SAPER olarak danışmanlık hizmeti verdim ve vermeye de
devam etmekteyim.
2016 Aralık ayında aldığım bir karar ile de Sadık SAPER finansal
danışmanlık şirketini kurarak kişilere ve şirketlere de hizmet
vermeye başladım.
İnşaat bölümümüz; Maliköy sanayi bölgesinde inşaatı devam
eden 130 konutun su basmanı atılmış olup piyasanın canlanması
ve imalat şartlarının uygun olması takip edilmektedir.
Ankara-Kalecikte kurulan kooperatifimiz ile imarlı parselli Hobi
bahçeleri alt ve üstyapısı sorunsuz bir şekilde bitirildi ve site yönetimine geçildi. Hak sahipleri halen kullanmaktadır.
Kooperatiflerimizden olan S.S Gökay Sıla Konut Yapı Kooperatifi imar çalışmaları devam etmekte olup ilk 110 dairelik
imarı tamamlanmıştır. Aynı amaçla kurulan 2. Kooperatifimiz S:S Çağlayan Yeşilırmak Konut Yapı kooperatifimizin de
çalışmaları ve takibi yapılmaktadır. İnşaat amaçlı olan S.S TÖREHAN kooperatifimizin bölgesindeki alt yapı çalışmalarının
tamamlanması beklenmektedir. Kooperatiflerimizin genel kurullarının kararlarına uygun çalışmalar devam etmektedir.
Ayrıca çok güzel bir amaçla kurulmuş olan ve son dönemde şehirdeki her ailenin ihtiyacı olan hobi bahçeleri yapmak
için S.S ILGAR VİLLAM konut yapı kooperatifi de amacına doğru ilerlemektedir.
Hizmet üretmek, hizmet etmek, Tokattan başlayarak ve tüm Tokatlılarla birlikte ülkemize hizmet yurttaşlık borcumuzdur.
Gerek doğduğumuz topraklarda gerekse doyduğumuz şehirlerde bir arada çalışmak, hakça bölüşmek, “Dil Birliği El
Birliği ve Tokattan başlayarak ülkemizin Dirliği için” varız diyerek sürekli çalışmak gerekmektedir.
Selam ve Saygılarımla,
GMK Bulvarı No: 105 / 15 Çankaya - ANKARA
Sadık SAPER
Gsm: 0533 226 6002
3.Dönem TOSİAD Genel Başkanı

