ISK-SODEX USTALAR LİGİ
Kadir İSA
Ustalar Ligi Moderatörü
A kalite bir ürününüz olabilir ama montaj ve işletmeye alma da A kalite gerçekleşmeyecek olursa
ürününüzün çok kaliteli olmasının bir anlamı olmuyor. Bu yarışma da bu kapsamda çok önemliydi
benim açımdan, çünkü bir laboratuvar niteliğindeydi bu yarışma, dolayısıyla artılarımızı, eksilerimizi
burada gördük ve buna göre belki sektörel etkinliklere yeniden bir şekil de verebiliriz bu açıdan
önemliydi. Hep yurt dışı fuarlarda hayıflandığım bir konuydu bu tür beceri yarışmaları neden bizim
ülkemizde de olmasın diye, böyle bir yarışmanın düzenleneceğini duyduğumda oldukça
heyecanlandım ve ilk yarışma olmasına rağmen bence minimum aksaklıkla sonuçlandı, hatta hiçbir
aksaklıkla karşılaşmadık desem yalan söylememiş olurum. O açıdan burada jüri üyelerimizin, aynı
zamanda sesçisinden demontaj yapan ve arka planda destek veren insanların da çok büyük emekleri
var. Burada ben hedefi uluslararası beceri yarışmalarına katılım şeklinde vermek istiyorum. Buradan
elde edeceğimiz ve önümüzdeki yarışmalardan elde edeceğimiz birikimle neden Euro Skills yani
Avrupa Beceri veya World Skills yani Dünya Beceri yarışmalarına katılmayalım. Bunun için ufak tefek
revizyonlara ihtiyacımız var aksi takdirde ustalarımız çok yetenekli, üç gün boyunca süren yarışmada
da bunu görmüş olduk. Organizasyon firmasına, destek veren sponsorlara ve yarışma süresince
desteğini esirgemeyen tüm yardımcı personele ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum.

Ingried GERBER
Rothenberger – Teknik Eğitmen
Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum. Adım Ingried, Almanya, Rothenberger’den geliyorum. İstanbul’da
SODEX fuarına katılmak benim için oldukça heyecan verici bir deneyim oldu. Ustalar ile birlikte burada bir test
çalışması yaptık. Kombi tamiri konusunda çok başarılılar. İşin her zaman içerisinde bulunuyorlar. Onları burada
görmek mükemmel ve şimdi sonuçları bekliyoruz. Harika.

Ömer Faruk CİCİ
Ustalar Ligi 3.sü
Çok teşekkür ediyorum, bizlere bu değeri verdiniz ve böyle bir program hazırladınız. Bu program da
tabii ki bizim de hoşumuza gitti ve bir heyecan bastı bizi. Bu heyecanla da elimizden geleni yapmaya
çalıştık. Bu heyecanımızın içinde bizi de dereceye koydunuz. Bu ustalar için güzel bir şey. Tabi
kelimeler biz ustalarda pek toplanamaz, ifadeler de biraz zor olur. Ben SODEX’e bize değer verdiği
için, sponsorlarımıza bize değer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bunun devamını da bekliyoruz,
bizden başka daha değerli ustalarımız mutlaka vardır, bunlar da ortaya çıkacaktır sizin sayenizde.

Metin ÖZTÜRK
Ustalar Ligi 2.si
Valla yarışma güzeldi, yarışmaya katılmak ayrı bir zevkti. Bunun sonucunda da bir ödül kazanmak ayrı
bir tat verdi. Çok teşekkür ederiz.

Ahmet SANCAK
Ustalar Ligi 1.si
Bir defa böyle bir organizasyon Türkiye’de ilk defa düzenleniyor, buna katılmak ayrı bir mutluluk.
Yarışma boyunca hem sizin yardımlarınız, hem katılımcıların, organizasyona sponsor olanların müthiş
bir desteği vardı. Yani fuar hakkında, yarışma hakkında o kadar çok şey söylenebilir ki, sebebi şu
ihtiyacı olan bir yarışmaydı bu Türkiye’nin. Hatalarımızı görüyoruz, bu hataları tekrarlamamak, çünkü
biz bunları oturulan dairelerde yani kullanıcılara yaptığımız için böyle hataların olmaması gerekiyor.
Burada hatalarımızı görmemiz açısından inşallah bu umarım tekrarları da olur bu yarışmaların. Yani
çok müthiş bir yarışmaydı.

