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TOSB

Otomotiv sektörü ihracatta 
birinci sektör konumunda

0’lı yılların başında bir 
grup sanayici dostu-
muzla birlikte başlattı-
ğımız Organize Sanayi 
Bölgesi kurma haya-
limizin gerçekleştiğini 

görmekten, kurumun başarıla-
rından ve yine bu kurumun çı-
kardığı dergiye yazı yazmaktan 
sonsuz gurur duyuyorum.

Bugün ülkemizdeki otomotiv sanayinin araç üre-
timleri bir buçuk milyon adedin üzerine çıkmış ve 
otomotiv sektörü ihracatta birinci sektör konumuna 
gelmiştir. Hiç kuşkusuz yakalanan bu başarının ar-
dında otomotiv yan sanayinin mevcudiyeti ve başa-
rılı performansı büyük rol oynamıştır. Türk Otomotiv 
Sanayinin gelişim süreci içinde,  TOSB Organize Sa-
nayi Bölgesinin de, doğuşu ve gelişimi paralel bir yol 
izlemiştir. TOSB bölge olarak, özellikle Otomotiv Yan 
Sanayi alanında gerek duyulan yabancı sermayenin 
tercih ettiği bir yer olmuştur. Otomotiv yan sanayin-
de faaliyet gösteren gerek yerli, gerekse yabancı ya-
tırımcılar, yeni yatırım alanı olarak, altyapısı güçlü, 
modern ve güvenilir bir bölge olan TOSB’u tercih 
etmektedirler.

Otomotiv sektörünün global pazarda yakaladığı ba-
şarı TOSB’un gelişmesi ve başarılı olmasının yolunu 
açmıştır. TOSB’un da yaratmış olduğu modern altya-
pı ve stratejik öneme sahip konumu sektörün geliş-
mesine katkı sağlamıştır. 

TOSB Organize Sanayi Bölgesi; otomotiv yan sanayi 
alanında faaliyet gösteren firmaların bir araya gele-
rek oluşturduğu ihtisas organize sanayi bölgesidir. 
Bu bağlamda TOSB Bölge Müdürlüğü patronajı al-
tında üyelerimizin rekabet öncesi işbirliklerini arttıra-
bilmeleri, rekabet güçlerini geliştirmeleri, sorunlarına 

ortak çözüm üretmeleri ve 
güçbirliği fırsatları yarat-
maları için gerekli ortam 
sağlanmaya çalışılmakta-
dır. Hiç kuşkusuz yaratılan 
bu değerler ve farklılıklar 
TOSB’u organize sanayi 
bölgeleri içerisinde farklı 
kılmakta ve kümeleşmiş 
sanayi bölgeleri modeline 

en iyi örnek haline getirmektedir.

TOSB faaliyetleriyle organize sanayi bölgeleri içeri-
sinde birçok ilki başlatmıştır ve bunları başarıyla uy-
gulamaktadır. KalDer’in başlatmış olduğu Ulusal Ka-
lite Bildirgesi’ne de taraf olan TOSB, yine KalDer’in 
2008 yılında Mükemmellikte Kararlılık ödülünü 
almaya hak kazanmıştır. TOSB, b u 
alanda her yıl yeni bir ödül almak 
için mükemmelleşme konusun-
daki iddiasını yakın gelecekte 
uluslararası EFQM, Avrupa Ka-
lite Ödülü’ne aday olana kadar 
sürdürecektir.

TOSB; sahip olduğu bu değer-
leri, çalışanlarına olduğu 
kadar, kurucularına ve 
vizyoner paydaşlarına 
borçludur. Bu alanda 
Kocaeli Valiliği başta 
olmak üzere, Kocae-
li Sanayi Odasına ve 
TOSB Müteşebbis 
Heyet üyelerinin ver-
miş oldukları destek 
ve ilgiye sanayicile-
rimiz adına teşekkür 
ederim. 

9
"TOSB, KalDer ve EFQM'nin 

Mükemmellikte Kararlılık 
Ödülü'nü kazanarak mükemmellik 
yolculuğundaki kararlılığını bir kez 

daha kanıtlamış oldu"

Ahmet Bayraktar
TOSB Yöneim Kurulu Başkan Vekili

mahmut
Yapışkan Not
yönetim olacak t harfi eksik. aynı eksiklik içindekiler kısmında da var.
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İÇİNDEKİLER

matör bir ruh, özverili ve azimli bir 
ekip çalışması sonucunda sizlerle 
paylaştığımız ilk sayımızın ardın-
dan, üç ay sonra ikinci sayımızı da 
aynı heyecan ve coşkuyla sizlerin 
beğenisine sunuyoruz.

Öncelikle, örnek ve önder OSB olma yolunda 
zorlukları aşmayı kendisine ilke edinmiş, dene-
yimli çalışanlarımız ve paydaşlarımızın destek-
leri doğrultusunda Türkiye’nin “Mükemmellik-
te Kararlılık Belgesi”ni almaya hak kazanmış 
İLK OSB’si olmanın mutluluğunu sizlerle pay-
laşmak istedik.

Dünyada yaşanılan ve ülkemizi de yakın-
dan etkileyen ekonomik krizin yansımalarının 
OSB’mizde de hissedildiği bu günlerde ortak 
çözüm kaynakları bulmayı umuyor ve krizin bir 
an önce bitmesini diliyoruz.

2009 yılına girmenin heyecanını yaşarken 
TOSB dergi ekibi olarak bu yılın mutlu,huzurlu 
ve ülkemiz için parlak bir yıl olmasını temenni 
ederiz.

Önerileriniz ve eleştirileriniz için  

info@tosb.com.tr
sevilaysezer@tosb.com.tr
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İdare Merkezi:
TOSB Organize Sanayi Bölgesi 
1.Cad No:10 41480 Şekerpınar 
Çayırova- Kocaeli 
Telefon : 0 262 679 10 00 
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Baskı:
Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. 4. Levent Oto 
Sanayi Sit. Aytekin Sok. No: 21 
Kağıthane - İstanbul
Tel: 0 212 280 00 09

Yapım: Mavi Tanıtım ve İletişim

aygılarımla...Unt num dolobore 
tatem zzriusci tem dolobor tisci-
dunt dolortie magna feuissequisi 
blaorerosto ex ex essi.

Bor sisim iuscipit loreet iusciliqu-
ate dolor inibh ea conse minit at. 
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lor inibh ex ea at adiam velismolut nonsed 
dolorer acillao rtincing eugait ad tat ad tem 
ing exercidunt ese do dolore feugue el in el 
iril eu feuis adipisim dionsed doloreet nulla 
alit atuer ip ero erilluptat. Ut ad modolor si 
tincidunt lute dip euipit aut praessecte mag-
na commy niametu ercilla facilis nullummy 
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mod tat. Pat. Duisim adignibh euisci tie min 
utpatum nim aci tat, quam eniam ver susto 
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TOSB’DAN HABERLER

ütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında 
düzenlenen “Kaliteli Çalışmak, Kalite-
li Yaşamak” temalı Kalite Kongresi ödül 
töreninde, EFQM (European Foundation 
for Quality Management) Mükemmellik 
Modeli uygulamaları işletme, kamu, sivil 

toplum kuruluşları kategorilerinde KalDer (Türkiye 
Kalite Derneği) tarafından model kriterlerine göre 
değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde 

TOSB Mükemmellikte Kararlılık 
Belgesi’ni alarak bir ilk’i 
gerçekleştirmiştir. 
TOSB Bölge Müdürü Hakan DORA; “Kalite yolculu-
ğunda başarıyla ilerleyen TOSB, Mükemmellikte Ka-
rarlılık belgesini almaya hak kazanarak yine bir ilki 
gerçekleştirdi. 17’ncisi düzenlenen Kalite Kongresin-
de Mükemmellikte Kararlılık belgesini almamız daha 
yolun başı. Önümüzdeki dönemlerde mükemmellik 
yolculuğumuza devam edeceğiz” diye konuştu. Sn. 
DORA, Örnek ve Önder OSB olmak vizyonuyla yola 
çıkan TOSB’un Ulusal Kalite Hareketine katılarak 
EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarında iste-
yen kurumlara destek vermeye hazır olduklarını, ül-
kedeki yayılıma katkıda bulunmak istediklerini söz-
lerine ilave etmiştir. 

TOSB Organize Sanayi Bölgesi, 5 Nisan 2008 tarihin-
de KalDer ile ‘’Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildir-
gesini’’ imzalayarak, kalitede mükemmelliğin temel 
kavramlarını kendi kurumunda benimseme ve yaşa-
ma geçirme konusunda kararlı olduğunun, sürekli 
iyileştirme ve öz değerlendirmeyi gelişimin temel 
amacı olarak benimseyeceğinin sözünü vermişti. 

TOSB, Uluslararası bir model olan (EFQM) Mükem-
mellik Modeli kapsamında öz değerlendirmesini 

TOSB “Mükemmellikte 
Kararlılık Belgesi”ni aldı

L
24-26 Kasım tarihleri arasında düzen-

lenen 17. Kalite Kongresinde TOSB-

Organize Sanayi Bölgesi “EFQM Mükem-

mellik Modeli Mükemmellikte Kararlılık” 

belgesini aldı. 

yapmakta ve tespit ettiği iyileştirme ve geliştirme 
çalışmalarını; çalışanlarının, üyelerinin ve tedarik-
çilerinin katılımı ile sürdürmektedir. Türkiye’de ilk 
kez bir organize sanayi bölgesinin EFQM Modeli-
ne uygunluğunu kanıtlayan TOSB, misyon ve viz-
yonuna uygun olarak, mükemmelliğe ulaşmak için 
oluşturulan zincirin önemli bir halkası olduğuna 
inanıyor. 



7
T SB

TOSB’da Kararlılık Adımları

11-12 Nisan, 26-27 Mayıs tarihlerinde Ulusal Kalite Hareketi, 
Mükemmellik Modeli ve Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri 
alındı.

EFQM Mükemmellik Modeli’nin dokuz ana kriterini kullana-
rak öz değerlendirme süreci başladı. Ekipler oluşturularak 
kuruluş öz değerlendirmesi yapıldı.

Öz değerlendirme sonucunda iyileştirmeye  açık alanlar tes-
pit edildi.

İyileştirmeye açık alanlar, çalışanlar tarafından kuruluş hedef-
lerine etki, kaynak (finans, insan, zaman) gereksinimine göre 
puanlanarak 3 iyileştirme projesi seçildi.

14 Kasım’da KalDer’in uzman değerlendiricileri tarafından 
saha ziyareti yapılarak, yapılan iyileştirme projeleriyle ilgili 
doğrulamalar yapıldı.

Performansla ilgili tüm boyutlarda sürdürülebilir 

mükemmelliği gerçekleştirmeyi hedefleyen “EFQM 

(European Foundation for Quality Management - 

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeli”, 

ülkemizde KalDer’in (Türkiye Kalite Derneği) öncü-

lüğünde hayata geçiyor.

Katılımcıları için sinerji yaratan, edindiği bilgi ve 

becerileriküresel pazarda satabilecek evrensel çev-

re kurallarına ve insana duyarlı, örnek ve önder bir 

organize sanayi bölgesi olmak vizyonunu benimse-

yen TOSB, Mükemmellik yolculuğuna devam ede-

cektir.
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TOSB’DAN HABERLER

5 Kasım’da düzenlenen “Kurumsal Sos-
yal Sorumluluk Çalışma Hayatı” konulu 
panelde Bizimköy Engelliler Üretim Vakfı 
Mütevelli Heyet Üyesi olan Sn. Kanbak, 
“Bizimköy Projesi engellilere meslek ka-
zandırma” çalışmalarından bahsetti

Engellilerin üretim sürecine katılmalarını sağlaya-
rak kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma 
gelmeleri ve aynı zamanda ekonomiye de katkıda 
bulunmalarını sağlamayı amaçlayan Bizimköy En-
gelliler Üretim Vakfı, iş dünyası ile iletişim ve iş bir-
liği içinde engellilerin sosyal yaşamın ve  üretim sü-
recinin içinde bulunmalarına yardımcı olmaktadır. 
Proje Kapsamında engelli bireylere yönelik, üretim 
ve sosyal hizmet birimleri oluşturarak mesleki sağ-
lık ve sosyal rehabilitasyon ile istihdam ve eğitim 
imkanları sağlanmaktadır.

24-26 Kasım 2008 tarih-
leri arasında Lütfi Kır-

dar Kongre ve Sergi 
Sarayında düzenlenen 

17. Kalite Kongresin-
de TOSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Sn. 
Yılmaz Kanbak 

konuşmacı 
olarak 
katıldı.

2

TOSB, 17. Kalite Kongresi’ndeydi...

Proje, İzmit Akmeşe yolu üzerinde, Karaabdülbaki 
Köyü sınırları içerisinde, Türk Anneler Derneği ve 
Millletler Arası Lions Kulübüne ait 72 dönümlük 
arazi üzerinde kurulmaktadır.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı  Sn. Yılmaz Kanbak 
Kalite Kongresi’nde konuşmacıydı

EFQM Mükemmellik Modeli dokuz ana kriter üzerine 
kurulmuş ve zorunluluk içermeyen bir modeldir. Bu 
kriterlerden beşi ‘’Girdi’’ kriterlerini, dördü ise ‘’Sonuç’’ 
kriterlerini oluşturur. Girdiler tarafında, yönetenlerin ve 
çalışanların işleri yapma biçim, teknik ve araçlarını an-
latan unsurlar, yani işin nasıl yapıldığı, sonuçlara nasıl 
ulaşıldığı sorunun cevabı bulunur. Sonuçlar tarafında, 
girdilerdeki faaliyetler sonucunda neler elde edildiği, 
hangi sonuçlara ulaşıldığı bulunur. 

EFQM Mükemmellik Modeli TAYSAD üyesi Farba, Kalite 
Kongresi’nde Mükemmellikte 
Yetkin olduğunu kanıtladı

24-26 Kasım 2008 tarihlerinde, Lütfü Kırdar Kongre ve 

Sergi Sarayında düzenlenen 17. Kalite Kongresi ödül 

töreninde Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Par-

çaları A.Ş., Mükemmellikte Yetkinlik - 4 Yıldız Sertifi-

kasını aldı.

26 Kasım’da Kalite Kongresinde düzenlenen oturum-

lardan Mükemmellik Aşamaları ve Ulusal Kalite Hare-

keti oturumuna Farba Genel Müdürü Sn. Ayhan Gür-

bay konuşmacı olarak katıldı. Sn. Gürbay oturumda, 

Farba’da yapılan Yalın uygulamalar, Mükemmellik ça-

lışmaları ve Farba’nın ulaşmak istediği Yalın Mükem-

mellik sloganı ile ilgili bilgi vermiştir. 

mahmut
Yapışkan Not
konulu panelde "Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bizimköy.......
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6 Kasım’da düzenlenen “Yüksek Öğrenim 
ve Çalışma Hayatı” konulu panelde Sn. Çiftçi 
iyi eğitilmiş insan gücünün önemini anlattı. 
Toplumda esas olarak gelişmeyi sağlayanın 
üretken, yeniliklere açık insan kaynağı ol-
duğunu belirtmiştir. Ekonomik varlıklar de-

ğerini yitirse bile eğitimli insanın bunun yerine baş-
ka değerleri ikame etme becerisi gösterebileceğini 
vurgulamıştır. Buna örnek olarak da iklim, coğrafya, 
yer altı maden ve mineral kaynakları bakımından 
Afrika’dan nispeten daha zengin olmayan Avrupa 
kıtasının bilim, teknoloji, yaşam kalitesi ve hasılı her 
konuda daha ileri bir noktada olmasını sağlayan un-
surun eğitimin seviyesi ve kalitesi olduğunun altını 
çizmiştir.

Sn. Çiftçi, eğitimin toplumsal ihtiyaçlara göre şekil-
lenmesinin ve toplumun meslek ihtiyaçlarına göre 
ciddi bir eğitim planlanmasının önemine değinmiş-
tir. TOSB içinde Sn. İzzet Bayraktar eşi Hatice Bay-
raktar hanımefendi adına yaptırılan ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağışlanan Anadolu Endüstri Meslek 
Lisesi’nde ihtiyaç duyulan otomotiv yan sanayinde 
parça tasarımı, 3 boyutlu çizim, Mekatronik, Otomo-
tiv elektroniği gibi güncel programlardan eğitim ve-
rilmesinin mümkün olmasını istediklerini beyan et-
miştir. Eğitim ve iş gücü piyasasındaki kopukluğun, 

7. Kalite Kongresinde “Mesleki Eğitim ve Ça-
lışma Hayatı” konulu panelde TOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Hamdi Doğan oturum 
başkanlığı yaptı.

Panelde insan kaynağının rekabetçilikte öne-
mi, yetkin ve yetenekli insan yetiştirmede iş dünya-
sının yaptıkları, kamu ve özel sektörün bu alandaki 
işbirliğinin nasıl olacağı konuşuldu.

2

1

mesleki eğitim sonucu gençlerin eğitime uygun iş 
bulmakta zorlanmasına yol açtığını dile getirmiştir. 
Tedrisat hazırlanırken toplumun ve sanayinin sesi-
ne kulak verilmesinin önemini anlatmıştır. 

İstihdam piyasasından kopuk, teorik eğitim yerine 
piyasa isteklerine uygun, günün teknolojik geliş-
melerine ayak uyduran bir eğitim düzeninin Oda-
larımız, Mesleki Kuruluşlarımız ve Sivil Toplum 
Örgütlerimiz elbirliği ile oluşturulması gerektiği, 
böylece ülkemizin rekabet gücünü arttırabileceği-
mizi vurgulamıştır.

TOSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Üyesi Sn. Yunus Çiftçi 
Kalite Kongresi’nde konuşmacıydı

24-26 Kasım 2008 
tarihleri arasında 

Lütfi Kırdar Kongre 
ve Sergi Sarayın-
da düzenlenen 17. 
Kalite Kongresin-
de TOSB Yönetim 

Kurulu ve Müteşeb-
bis Heyet Üyesi Sn. 
Yunus Çiftçi sunum 

yaptı.

TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hamdi Doğan 
Kalite Kongresinde oturum başkanıydı.

Mesleki teknik liselerin ve 
meslek yüksekokullarının 
sanayi, hizmet ve bilişim 
sektörleri ile program, ders 
ve uygulamalarda uzlaşma  
yapmalarının sağlan-
masının öne-
mine değinil-
di. 

mahmut
Yapışkan Not
Yönetim Kurulu silinecek yerine Müteşebbis Heyet Üyesi gelecek

mahmut
Yapışkan Not
panelde Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri ve TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi Sn. Hamdi ......
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TOSB’DAN HABERLER

elişen ekonomi, ticaret ve teknoloji ile 
birbirlerine bağımlılıkları artan ülke, kül-
tür ve insanlar arasında, yaşanan sorun-
lar karşısında ortak bir platform yaratmak 
ve sorumlu vatandaşlık kavramını yay-
gınlaştırmayı hedefleyen Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’ne imza atan kuruluşlar arasında artık 
TOSB da var.

Geçen sene bu sürece katılan Yaşar Holding, Aksa 
Akrilik ve Coca Cola firmalarının kendi bünyelerin-
deki uygulamalardan örnekler verdikleri tören, Hol-
landa Dış Ticaret Bakanı’nın konuşması ve soru ce-
vap bölümleriyle devam etti. 

Tören sonunda katılımcı firmaların temsilcilerinin yer 
aldıkları aile fotoğrafı çekimi yapıldı. 

Küresel İlkeler Sözleşmesinin içeriği ve madde-
leri şunlardır:

İnsan Hakları■■

İlke 1: İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını destek-
lemeli ve bu haklara saygı duymalıdır.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı 
olmamalıdır.

G

TOSB, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

Çalışma Koşulları ■■

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu 
müzakere özgürlüğünü desteklemelidir.

İlke 4: Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmaya son ve-
rilmelidir.

İlke 5: Her türlü çocuk işçiliğe son verilmelidir.

İlke 6: İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığa 
son verilmelidir.

Çevre■■

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yak-
laşımları desteklemelidir. 

İlke 8: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu art-
tıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek 
vermelidir.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesi ve yay-
gınlaştırılması özendirilmelidir.

Yolsuzlukla Mücadele■■

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü 
yolsuzlukla mücadele etmelidir. 

24 Kasım tarihinde KalDer’in öncülüğünde düzenlenen Hollanda Dış Ticaret Bakanı 
Frank Heemskerk’in katılımıyla gerçekleşen Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Yıllık 
Network Toplantısı imza töreni ile TOSB bir ilke daha imza attı. 
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5 Aralıkta yapılan yılın son Müteşebbis 
Heyet toplantısının ardından Kocaeli Va-
lisi Müteşebbis Heyet Başkanımız Sayın 
Gökhan Sözer’in katılımıyla yeni yıl ye-
meği düzenlendi.

Yemeğe müteşebbis heyet üyelerimizin ve TOSB 
çalışanlarının yanı sıra; KOSGEB TOSB şubesi-
nin başkanı Atacan Yücelen, TAYSAD Derneği 
çalışanları Hatice Bayraktar Endüstri ve Meslek 
Lisesi Müdürü Mehmet Ali Bayık ve KSO TOSB 
şubesi çalışanları da katıldı. 

TOSB, Müteşebbis Heyet toplantısı 

2
TOSB Yönetim Kurulu; 16 Ekim 2008, 
30 Ekim 2008, 13 Kasım 2008, 27 Ka-
sım 2008, 04 Aralık 2008 ve 25 Aralık 
2008 tarihlerinde Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Sayın Yılmaz Kanbak başkanlı-
ğında gündem konularını görüşmek üze-
re toplanmıştır.

8 Ekim’de TOSB Konferans Salonu’nda 
Sosyal Güvenlik Yasası konusunda eğitim 
gerçekleştirildi. 
TOSB üyelerinin yanı sıra IKDAY’dan da 
katılımın yoğun olduğu eğitim 100’e yakın 
kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. İkday 

(İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği) işbirliği ile 
gerçekleştirilen eğitim, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Müfettişi Sn. Yaşar Taşdemir tarafından verildi. 
Eğitimde katılımcılara yeni Sosyal Güvenlik Yasası 
konusunda bilgilendirme yapıldı. 2008 yılı Ekim ayı 
başında yürürlüğe girmiş olan 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile çalışma hayatında yapılan 
köklü değişiklikler anlatıldı.
Eğitimde sonunda soru cevap bölümünde 

Sosyal Güvenlik Yasası Eğitimi

dinleyiciler eğitmene yasa ile ilgili akıllarına takılan 
konularda sorular yönelttiler. Eğitimden memnun 
kalan katılımcılar bu tarz eğitimlerin devam etmesini 
istediklerini bildirerek ayrıldılar.

2

Keyifli bir ortamda gerçekleştirilen yemek yeni yıl 
kutlamaları ile son buldu..

mahmut
Yapışkan Not
müteşebbis heyet toplantı tarihleri de size gönderdiğim metinde var. lütfen onları da ekleyiniz.
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Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde bu-
lunan Hatice Bayraktar Anadolu Endüstri 
Meslek Lisesi’nde 24 Kasım Öğretmenler 
Günü sebebi ile okulumuz öğretmenleri 
ve  Çayırova Belediye Başkanı Sn. Faruk 
Taşcı’nın da katılımı ile kutlama yapıldı. 

Kutlama yemeğinde misafirlere okul öğretmenle-
rinden Hasan Akgül’ün yaptığı özel soslu çiğ köfte 
ikram edildi.

Okulumuzda Öğretmenler Günü kutlaması

O

Helikopter pistimiz 
üyelerimizin hizmetinde

Üyelerimizin ziyaretlerinde ve acil durum-
larda helikopter kullanılabilmesi için Böl-
ge Müdürlük Binamızın önündeki peyzaj 
alanımıza helikopter pisti yapılarak üye-
lerimizin kullanımı için hizmete açılmıştır. 
Pistin “Tekerlek Koyma ve Tekerlek Kes-

me alanı olarak tabir edilen” kısmı betonarme rad-
ye temel ve üzerine asfalt kaplama olarak 30 metre 
çapında bir alan olarak teşkil edilmiş, kalkış alanı 
ışıklandırması olarak 19 adet aydınlatma ışığı ve ay-
dınlatmalı rüzgar yön göstergesi ile gece kullanımı 
içinde yeterli hale getirilmiştir. 

Ü

ÇEVRE KOMİTESİ  TOPLANTIYA KATILAN 
ÜYE FİRMA YETKİLİLERİ

ASKAYNAK Syn. Zehra Işıklı - Syn.Hüseyin Durmaz, 
AD DEMİREL Syn. Teoman Tanık, ARPEK Syn. Hakan 
Yoltay, BİLSEN MAKİNE Syn.Nurdan Bilsen – Syn. 
Serkan Bilsen, MECAPLAST Syn. Ayşe Akar, ÇİFTEL 
Syn. Evren Çiftçi, ÖZKAR Syn. Bülent Öztemel, BAS-
KI DEVRE Syn. Levent Ülker, HASÇELİK Syn. İsmail 
Baş, GÜRSETAŞ Syn. Ergün Açıkgöz, ERSEL  Syn.
Tümay Başkali, NEŞE PLASTİK Syn.  Levent Erdem, 
SEKİSO Syn. Atakan Zehir, EKU FREN Syn. Turgay 
Genç – Syn. Serhat Kaya, SANGO Syn. Kadir Yıldız, 

ŞESAN ŞEMAK Syn. Anıl Eryılmaz, KANCA Syn. Alper 
Aygar, Syn. Cihan Kaya, HP PELZER PİMSA  Syn. Nurten 
Coşgun, MA-PA  Syn. Sezgin Turan, MURAT TİCARET 
Syn. Suna  Temel, THYSSEN KRUPP Syn. Özge Apan, 
TEKİŞ Syn. Mustafa Çakır, TOKSAN Syn. Hale Pehlevan, 
TOYOTETSU Syn Aladdin Kolat, TOYOTA TSUSHO Syn 
Birol Temel,  CHEMETALL  Syn Fernap Kolat, TOSB Syn. 
Salih Kuru - Syn. Volkan Can - Syn. Nurettin Acar.    

ÇEVRE KOMİTESİ TOPLANTI NOTLARI

Toplantının ilk kısmında  toplantıya davet edilen 
Tegamo firmasının temsilcileri, firmanın yürüttüğü 
faaliyetler hakkında genel bir sunum yapmış olup 

Çevre Komitesi toplantısı
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00’den fazla katılımcının olduğu eğitim, Kim-
ya Yüksek Mühendisi Sn. Özlem Tiryaki’nin 
sunumuyla TOSB Konferans Salonunda ger-
çekleştirildi. Bilgilendirmenin yanı sıra katı-
lımcıların sorularına da cevap veren eğitim 
yoğun ilgi gördü.

REACH, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere 
ilişkin mevcut bir çok mevzuatı tek bir çatı altında 
toplayan bir AB Tüzüğüdür. REACH, (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 
Kısıtlanması anlamına gelmektedir.

Avrupa Birliği’nin (AB) kimyasallar alanındaki mev-
cut 40 direktif ve yönetmeliğini kapsayan ve kim-
yasal maddelerin Kayıt, Değerlendirme ve İzin/
Kısıtlanma işlemlerini tanımlayan yeni Kimyasallar 
Tüzüğü (REACH) ile, AB Kimyasallar Politikası temel 
olarak büyük değişim göstermektedir. Kimyasalların 
güvenlikli kullanılması konusu devlet kurumlarının 
sorumluluğundan alınarak büyük ölçüde üreticilere, 
ithalatçılara ve kullanıcılara yüklenmektedir.

REACH’le AB ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda 
1 tondan fazla kimyasal madde üreten ve ithal eden 
firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, Avrupa 
Kimyasallar Ajansı (AKA) yönetimindeki merkezi bir 
veri tabanına kaydettirmeleri ve bazı fiziksel ve do-

TOSB’da REACH Eğitimi düzenlendi

1 TOSB’un İMMİB’le (İstanbul Maden ve 

Metal İhracatçı Birlikleri) işbirliği sonu-

cu düzenlediği REACH eğitimi 12 Kasım 

2008 tarihinde yapıldı. 

kümantasyona ilişkin standartları sağlama zorunlu-
luğu getirilmiştir. Bu durum özellikle, tedarik zinci-
rinde detaylı bilgilendirme sorumluluğu taşıyan alt 
kullanıcılar veya doğrudan kayıt yaptırmak zorunda 
olan tedarik zincirindeki kuruluşlar için geçerlidir.

Nihai kayıt ve izin prosedürleri için şart olan ön ka-
yıtlar 1 Haziran 2008‘de başlayarak 1 Aralık 2008’de 
sona erecektir.

özellikle bor yağlarının geri kazanılması konusunda 
uyguladıkları sistemler ve yaptıkları tesisler  hakkın-
da bilgi vermiştir. 

Toplantının ikinci kısmında ise aşağıda belirtilen 
konu başlıklarında son gelişmeler hakkında bilgi ve-
rilmiş/karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Şekerpınar Belediyesi tarafından 31.10.2008 tari-
hinde Bölge Müdürlüğümüze yapılan ve üye firma-
larımıza yazı ile duyurduğumuz ŞEKERPINAR BEL-
DESİNDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA 
AYRI TOPLAMASI VE GERİ KAZANIMI PROJESİ ile 
ilgili hazırlanan tebligatın değerlendirilmesi.

TABS (WEB TABANLI TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİS-
TEMİ) sistemde KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ olma-

yan firmaların, sisteme son giriş tarihi olan17.
Kasım.2008 tarihine kadar  kullanıcı adı ve şif-
relerini temin ederek sisteme giriş yapmaları 
gerektiği.Sisteme giriş için firmanız adına ge-
rekli olan kullanıcı adı ve şifrelerin Kocaeli  İl 
Çevre Müdürlüğü Atık yönetim dairesi tarafında 
verildiği (İlgi  Güneş Hnm.) belirtilmiştir. TABS 
sistemi ile ilgili daha detaylı bilgiye  www.atikyo-
netimi.cevreorman.gov.tr web adresinden ulaşı-
labilmektedir. 

TOSB ortak arıtma tesisinin mevcut durumu ve  
işletme esasları ile firmaların arıtma tesislerinde 
yaptığımız kontrollerin  sonuçları ile hakkında ge-
nel bilgilendirme.
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Kasım 2008 İhracat Rakamları

İM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi Kasım ayı 
ihracat rakamlarını şöyle açıkladı: 
Kasım ayı ihracatımız, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 22,03 gerileyerek,  8 
milyar 659 milyon dolar olarak gerçek-

leşmiştir. İlk onbir aydaki ihracatımız yüzde 24,85 
artışla 120 milyar 459 milyon dolara ulaşmış, ge-
riye dönük bir yıllık ihracatımız ise yüzde 23,49 
artışla 129 milyar 940 milyon doları geride bırak-
mıştır. Kasım ayında en fazla ihracat yapan sek-
törümüz, 1 milyar 339 milyon dolar ile Otomotiv 
sektörümüz olmuştur. Bunu, 1 milyar 176 milyon 
dolar ile Hazır Giyim ve Konfeksiyon, 935 milyon 
dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri takip 
etmiştir. Tarım grubu sektörlerimizin ihracatı, Ka-
sım ayında yüzde 5,64 gerilerken, toplam ihracat 
içerisinde yüzde 14,97 pay almıştır. Kasım ayında 
toplam ihracatımızın yüzde 82,58’ini gerçekleşti-
ren Sanayi grubunda ise ihracatımız yüzde 24,47 
gerileyerek 7 milyar 150 milyon dolarda  kalmıştır. 
Sanayi sektöründe onbir aylık ihracatımız 104,9 
milyar doları, geriye dönük bir yıllık ihracatımız 
ise 113 milyar doları geride bırakmıştır. Madenci-
lik ürünleri sektörümüz ihracatı ise, Kasım ayında 
yüzde 20 azalarak 212 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Sektör 2008 yılının ilk onbir ayın-
da 3 milyar 108 milyon, geriye dönük bir yılda ise 
3 milyar 322 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş-
tir.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, firmaların kriz-
den en az hasarla çıkmalarını sağlamak amacıyla 
bazı önerilerde bulundu. Krizin algılanma şeklinin 

güven verici bir müdahaleyi gerektirdiğini belirten 
Büyükekşi, güvenin temel sorun olduğunu söyledi.

Otomotiv endüstrimizin yaşadığı sorunları bir an 
önce analiz etmek ve geleceğe daha umutlu bak-
masını sağlayacak adımları hep birlikte atabilmek, 
Otomotiv endüstrimizin koyduğu 2 milyon adetlik 
üretim ve 50 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. 
Biz bu hedefi TİM olarak yürekten destekliyoruz. 

Aylık gerçekleşen ihracat rakam-
larını her ay bir ilde açıklayan TİM, 
Kasım ayı ihracatını Gebze’de TAY-
SAD ve TOSB’un birlikte, TOSB kon-
ferans salonunda düzenlediği top-
lantıda açıkladı.

Bize düşen her göreve de hazır olduğumuzu ifa-
de ediyoruz. diyerek sözlerine devam eden Büyü-
kekşi; Temennimiz yan sanayisi ile birlikte ciddi 
bir istihdam sağlayan endüstrinin krizden olabil-
diğince az etkilenmesi ve ülke ekonomisine ve 
ihracatına katkı yapmaya devam etmesidir dedi.  
Sektörün Türkiye ihracatındaki payının gelişimi ise 
muazzam bir dönüşüme işaret ettiğini belirtti. Örne-

T

mahmut
Yapışkan Not
kasım ayı ihracat rakamlarını 

mahmut
Yapışkan Not
gebze de kelimesi silinecek
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ğin 2000 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 27,1 
milyar dolar iken otomotiv sektörünün ihracatı 2,5 
milyar dolar, otomotiv sektörünün tüm Türkiye ih-
racatından aldığı pay ise yüzde 9,26 olarak ger-
çekleşmiştir. 2007 yılına geldiğimizde Türkiye’nin 
toplam ihracatını 105,9 milyar dolara, otomotiv 
sektörünün ise ihracatını 21,2 milyar dolara yük-
selttiğini görmekteyiz. Bu süre zarfında otomotiv 
sektörünün tüm Türkiye ihracatından aldığı pay 
yüzde 9,26’dan yüzde 20’ye yükselmiştir. Gelinen 
nokta otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisin-
de ve ihracatında ne kadar önemli bir yere geldi-
ğinin açık ispatıdır diyerek konuşmasına devam 
etti.

TİM Başkanı Büyülekşi, bu tür krizler karşısın-
da, ulusal önlemlerin tek başına yetersiz kaldı-
ğına dikkat çekerek, “Küresel sorunlara küresel 
çözümler üretmek gerekiyor, Türkiye açısından 
AB gibi güçlü bir blok içinde yer almanın taşıdığı 
önemi hep birlikte yaşayarak görüyoruz” diye ko-
nuştu. Eylül ayında taslağı açıklanan Ulusal Prog-
ramın, aradan geçen 3 aya rağmen hala Bakanlar 
Kurulu kararına dönüştürülmediğini vurgulayan 
Büyükekşi, “Bizler iş dünyası olarak Türkiye’nin 
bu çok önemli projesine iktidarın ve muhalefe-
tin birlikte sahip çıkmasını ve sürecin kısır tar-
tışmalara kurban edilmemesini bekliyoruz” dedi. 
Büyükekşi, paketten beklentileri konusunda 
ise, firmaların finansal yapılarının bozulması-
nı önleyici tedbirler ve istihdamın devamlılığı-
nı sağlayıcı önlemler beklediklerini kaydetti.  
İstihdamda devamlılığın sağlanması gerektiğine 
işaret ederek, bu bağlamda son üç yılda sosyal 
güvenlik primi ve muhtasarlarını düzenli ödeyen 
firmaların, işçi çıkarmamaları koşulu ile 2009’daki 
primi ve muhtasarlarının % 25’ lik bölümünün İş-
sizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasını önerdi.

Toplantıda Kocaeli’nde faaliyet gösteren ve ihra-
cat rakamları ile ilk beşe giren firmalara plaket 
verildi. TOSB’da faaliyet gösteren Autolive firması 
da ilk beşe giren firmalardan biri olarak plaketini 
aldı.

1 Ekim 2008 tarihinde, Japon Endüstri Yö-
neticileri Birliği 24 kişiden oluşan heyet, 
her yıl bir Ülke ziyareti çerçevesinde bu yıl 
Türkiye ziyaretin de TOSB’ a geldiler. TOSB 
adına Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Yunus 
Çiftçi’nin yaptığı hoş geldiniz konuşması-

nın ardından Japon Heyet’in temsilcisi söz alarak 
OSB’mizi ziyaret etmekten ve kendilerine gösterilen 
ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti belirtti.

Bölge Müdürümüz Sayın Hakan Dora’nın yaptığı 
TOSB’un kuruluşu, TOSB’da yer alan yerli ve yabancı 
sermayeli firmalar ve alt yapı hizmetlerimizi anlatan 
detaylı bir sunum ile Japon Heyeti TOSB hakkında 
bilgilendirildi.

Japon heyet, TOSB’ un yöneticisinden çalışanına, 
kaliteli ve güncel altyapı imkanları sunduğunu, 
katılımcıları için sinerji yaratan bir OSB olduğunu, 
çevre kurallarına ne kadar duyarlı olduğunu, coğ-
rafi konumunu ve stratejik üstünlüğünü yerinde 
görmüşler ve takdirlerini iletmişlerdir. Toplantı bi-
timinde toplu fotoğraf çekimi yapılmış ve karşılıklı 
olarak hediyelerin sunulmasının ardından da heyet 
Bölgemizden son derece memnun olarak uğurlan-
mıştır.

Japon Endüstri Yöneticileri 
Birliği’nin TOSB Ziyareti

2

mahmut
Yapışkan Not
Üyemiz derken Ü harfi büyük olmalı
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T
üm dünya ile beraber bizi ve sektörümü-
zü etkileyen kriz mutlaka kurumlarımızı, 
şirketlerimizi ve yaşantımızı etkilemiştir 
etkilemeye de devam edecektir. Bundan 
dünyadaki hiç kimse vareste değildir. 
Algılamalar farklı da olsa her kes etkile-

necektir. Uzunca bir süredir refah toplumları adeta 
üretmeyi unuttular, her kes para ile para kazanma-
nın peşine düştü ve sabun köpüğü gibi oluşturulan 
değerlerle bolca harcamalar başladı. Gelişmekte olan 
pek çok ülke de bunun peşine takıldı ve bu gün tüm 
dünya duvara tosladı. Şimdi hızla birkaç sene önce-
ki değerlere dönülüyor. Şişen enerji ve emtia fiyatları 
geri geliyor. Bol sıfırlı şişkin yönetici ücretleri ve rant-
lar geri geliyor. Ancak insanlar bu gerçeklerle yüz-
leşmede ve kabullenmede zorlanıyorlar. Ama çaresiz 
kabullenecekler.

Aslında bütün bunlar bana ve benim yaşımdaki 
insanlara çok tanıdık geliyor. Hiç de yabancımız 
değil. Tek fark bu seferki dünyayı sarmış yada ge-
lişmiş ekonomilerden yani düne kadar hamilik ya-
panlardan başlamış ve hiç kimse diğerinden daha 
iyi değil. Belki de refah toplumları daha moralsiz ve 
mutsuz.

Biz ülke olarak bu tür krizlere aşinayız. Her rant dö-
neminin sonunda bir krizle karşılaşma tecrübemiz 
de var. Ancak yine de zaman zaman kolay kazanç 
modasına uyarız. Bunun en yakın örnekleri 1970 ler-
de başlayıp 80 lerde hüsranla biten banker-tefeci fa-
ciası. O dönemde bir takım uyanıklar toplumun kolay 
kazanç hevesinden de istifade ederek olmayan bir 
değeri paylaştırıp sonunda sistemi batırıp yok oldu-
lar. Aylık % 10-12 faizle paralar toplandı, evini işini 
satan soluğu bankerlerde aldı. İş öylesine cazip hale 
geldi ki Cuma akşamı parayı yatırıp, Pazartesi saba-
hı çekenler tatil günlerinde kasada yatan paranın 3 
günlük faizini aldılar. Hatta devlet veznedarlarının 
dahi yaptıkları tahsilatlarla  bu  işlemi yaptığını ban-
kerler batınca öğrendik. 

Yine bizim bankerler o derece becerikli çıktılar ki ay-

nen bu gün ABD de 
batan fonlar gibi elle-
rine ne geçti ise defa-
larca üst üste sattılar. 
Devlet tahvili, özel 
sektör tahvili, kendi senetleri v.s.. Sonunda kendile-
ri de battı sistemi de batırdılar. Olan evini, işini satıp 
faize yatıranlara oldu ve en büyük kaybı onlar yaşadı. 
Tabii devlet de bu kargaşayı temizlemek için kurumlar 
kurdu, fonlar ayırdı vs.

Birde bu işi yapanlar toplumda o derece makbul ve 
itibarlı oldular ki meşhur biri Türkiye’nin bankacı ve 
akademisyenlerini otellerde toplayarak finans dersi 
verecek oldu. Basın da bolca reklam veren bu oluşu-
mu övmekten geri kalmadı.Bu saadet zinciri seksen-
lerin başında bitti ve devlet bir takım borçları tasfiye 
için kurumlar oluşturmak zorunda kaldı. Bu yaralar 
daha sarılırken bu kez kontrolsüz ve kolay kurulan 
bir bankacılık sistemi oluştu. O da 2001 de tökezle-
yince IMF reçetelerine sıcak paraya bakar olduk. 

Ama bu seferki esas olarak eskilere benzese de de-
rinliği ve süresi farklı olacak. Çünkü şimdiye kadar 
yaşadıklarımız ya milli yada bölgesel idi bu seferki-
nin boyutları farklı. Önce bunu kabullenmemiz lazım. 
Sonra da oturup bir yol haritası çıkarmamız lazım. 
Bundan nasıl daha az zararla kurtuluruz, nasıl bat-
madan su üstünde durabiliriz diye. Bir kere toplum 
olarak bundan ders çıkarmalıyız. 

1- Üretmeden tüketmenin sonunun hüsran olacağını 
anlamamız lazım. 

2- Sadece kriz geldi dara düştüm demek yerine mut-
laka tasarruflu davranmamız, kazançlı olduğumuz 
dönemlerde yedek akçeler oluşturmamız lazım. 

3- En önemlisi de hak ettiğimizin üstünde değil altın-
da bir hayat ve yaşam standardına kendimizi alış-
tırmamız lazım. 

Tasarruf edemeyen birey, aile ve toplumların sıkıntıla-
ra düşeceğini hiç hatırdan çıkarmamız lazım. Eğer bu 
kriz bize bunları anlatabilirse bu da bir kazançtır. 

“Bu kriz tanıdık”
TOSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Üyesi Yunus Çiftçi

mahmut
Yapışkan Not
herkes bitişik yazılacak
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ersonel sayınız kaç? Fabrika alanı kaç 
m2? ISO Belge ve/veya başka sertifi-
kanız var mı?

Firmamız A. Raymond Bağlantı Elemanları 
San. ve Tic Ltd. TOSB içinde 15000m2’ lik 
bir parsel üzerinde 6300m2 kapalı alanlı 

fabrikasında 2005 yılında kurulmuş olup halen 50 
personeliyle faaliyetini sürdürmektedir. A. Raymond 
Türkiye ISO TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 
ve FORD Q1 sertifikalarına sahip olup ‘’The Global 
Compact’’ çevre ve iş güvenliği programını destek-
lemektedir.

Firmadaki göreviniz ve kaç yıldır çalışıyorsu-
nuz?

Şirkete 1,5 yıl önce Genel Müdür göreviyle katıldım.

Şirketinizin kuruluş öyküsünü bizimle paylaşır-
mısınız? 

A. Raymond Grubunun kurucusu Pierre Albert Ray-
mond 1886’da Fransa’da ‘’postal kancası’’ ve ‘’çıtçıt 
düğme’’ yi icat edip patentlerini aldığında, ailesinin 5 
nesil sonra dünyada 28 ülkede faaliyet 
gösteren, 3000’den fazla 
çalışanı olan ve metal, 
plastik klips ve diğer 
bağlantı elemanlarının 
sayılı uzmanlarından 
biri olan bir grup oluş-
turacağını sanırım ta-

A Raymond Bağlantı 
Elemanları San. ve Tic Ltd. Şti.

hayyül etmemişti. Deri ve tekstil ile başlayan serüven 
daha sonra otomotiv ile hız kazanmış ve globalle-
şen dünyamızda Grubumuzu Avrupa’dan ABD’ye, 
Japonya’dan,  Çin’den Brezilya’ya ‘’üzerinde güneş 
batmayan’’ bir dünya şirketine dönüştürmüştü.

Kuruluş aşamasında yaşanılan endişe ve korku-
lar oldu mu?

Yabancı sermayeli şirketimizin kuruluş ve faaliyete 
başlama safhalarında doğal olarak  bu tür endişe-
ler olmuş ise de, TOSB yönetiminden ve diğer Bölge 
kurumlarından alınan destekler Grubumuz yönetici-
lerinin endişelerini bertaraf etmekle kalmamış, genel 
anlamda, Türkiye ile ilgili görüşlerini de olumlu yön-
de etkilemiştir.

Faaliyet alanınız nedir ve fabrikanızda üretilen 
ürünler hakkında genel bilgi verebilir misi-
niz? 

A. Raymond Grubu, 140 yılı aşkın bir geçmişi 
olan bir bağlantı elemanları uzmanlığına sahip-
tir. Türkiye, Ortadoğu ve Doğu Avrupa otomotiv 
sanayii firmalarının bu konudaki uzman bir şir-

P
Türkiye’de giderek yaygınlaşan ana sa-

nayi tasarım desteği talepleri doğrultu-

sunda organizasyonumuzu uyarlamayı 

hedeflemekteyiz.

ÜYELERİMİZDEN

mahmut
Yapışkan Not
kaç m²'dir?
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ket desteğine gereksinimi göz önünde bulundurula-
rak, bu coğrafyadaki müşterilere hizmet sunabilmek 
için Kocaeli seçimi yapılmıştır. Arsa satın alımı ve 
fabrika inşaatı sonrası, tamamı yeni Alman Demag 
plastik enjeksiyon ekipmanları ile kablo kanalları, 
cam kanalları ve muhtelif plastik bağlantı aksamı 
parçaları üretimine başlanmıştır.

Şirketimizin satışları ağırlıklı olarak yurt dışına ya-
pılmakla birlikte, Türkiye otomotiv firmaları için de 
üretimlerimiz mevcuttur.

Ar-Ge, İK, Pazarlama, Servis ve Satış depart-
manlarınız var mı?

Satış Departmanımız Avrupa’daki A. Raymond satış 
ekipleri ile tam bir işbirliği içinde global pazar ge-
liştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu şekilde, 
Türkiye’de üretilmesi planlanan araçların ön tasarım 
safhalarından itibaren A. Raymond bağlantı çözüm-
leri ile şekillenmesi için çaba sarfedilmektedir.

Grubumuzun uzun yıllardan beri geliştirdiği ilişkiler-
le, muhtelif Türk otomotiv ana ve yan sanayii firmala-
rına sunduğu bağlantı ürünlerinin sayısı A. Raymond 
Türkiye’nin pazarlama ve servis hizmeti katkılarıyla 
her geçen gün çoğalmaktadır.

İş güvenliği konusunda firmanızın yaklaşımı ne-
dir? Konu ile ilgili personel eğitimi ne sıklıkla 
yapılmaktadır?

Daha önce de belirttiğim gibi, Grubumuz Birleşmiş 

Milletler’in  The Global Com-
pact projesini desteklemek-
te ve bunun gereksinimlerini 
yerine getirmektedir. Perso-
nelimiz gerek işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konularında, gerekse 
ilk yardım, arama-kurtarma, 
doğal afet gibi konularda dış 
kurumlar ve firma içi eğitimle-
ri almaktadır. Fabrikamızda ilk 
yardım ve yangın ekipleri her 
vardiya için oluşturulmuş ve 
gerekli eğitim ve sertifikalarla 
donatılmıştır.

Otomotiv sektörü hakkında-
ki düşünceleriniz nelerdir?

Otomotiv sektörü dünyada ol-
duğu gibi, Türkiye’de de öncü 

sektörlerin başında gelmektedir. Yarattığı istihdam 
olanaklarının dışında, teknik-teknolojik gelişmelerde 
de tartışılmaz bir rol oynamaktadır. Gelişen dünya-
mızda hem insanların artık yaşamsal bir ihtiyacı olan 
ulaşıma hem de rüyalarını süsleyen prestij yatırımla-
rına hizmet etmektedir. Çevreye saygıdan yakıt ta-
sarrufuna, güvenlikten konfora her alanda yenilikçi 
bir endüstri olması global rekabetin bir olmazsa ol-
mazı haline gelmiştir.

Firmanızın geleceğe dönük hedefleri nelerdir?

Hedefimiz, bölgemizdeki müşteri kitlesine bağlantı 
elemanları çözüm ortaklığı desteğimizi sunarak yurt 
içi faaliyetimizi giderek arttırmaktır. Türkiye’de gide-
rek yaygınlaşan ana sanayi tasarım desteği talep-
leri doğrultusunda organizasyonumuzu uyarlamayı 
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hedeflemekteyiz. Bu bağlamda, 2009 yılı başından 
itibaren Grubumuzdan aldığımız desteğin yanında,  
Ar-Ge çalışmalarımızı yerel bir tasarım ekibi ile sür-
dürmeyi planlamış bulunuyoruz.

 Otomotiv sektöründe yaşadığınız sorunlarınız 
var mı?

Şirketimizin uzmanlık alanı olan bağlantı elemanla-
rı konusu tasarım ve yenilikçi yaklaşımı ön planda 
tutan bir müşteri-tedarikçi işbirliği öngörmekte-
dir. Türkiye’de ana sanayi fabrikalarının araç mo-
deli geliştirme çalışmalarında henüz çoğunlukla 
Avrupa’daki Ar-Ge departmanlarına bağımlı olmaları 
bizlerin yerel destek imkânlarını kısıtlamaktadır. Bu 
durumun önümüzdeki yıllarda lehimize gelişmesini 
beklemekteyiz.

Son ekonomik krizle ilgili düşünceleriniz neler-
dir? Bu krizin otomotiv sektörüne yansımaları 
nasıl olacaktır?

Yaşanmakta olan global kriz, satışlarının büyük bir 
bölümünü yurt dışına yapan şirketimizi doğrudan 
etkilemektedir. Avrupa otomotivinin maruz kaldığı 
resesyon aynı oranda ve eş zamanlı olarak faaliye-
timize yansımaktadır. Müşterilerimizin içinde bulun-
duğu malî sıkıntılar yeni kurulmuş bir şirket olan A. 
Raymond Türkiye’nin nakit akışı ve finansman konu-
larındaki endişelerini arttırmaktadır.

Bu kriz ve sonrasında otomotivde yaşanması olası 
gelişmelerin Grubumuzun Türkiye’deki yatırım kara-
rının doğruluğunu kanıtlayıcı yönde olacağı ümidin-
deyiz. Bu süreçte, pazarlarımızın daralması oranında 
yatırım ve harcamalarımızı yeniden boyutlandırıp 
daha verimli ve değişimlere daha esnek bir yapıyı 
oluşturma çabamızı sürdüreceğiz.

Neden TOSB’ dasınız? 

Şirketimiz çok uluslu bir otomotiv yan sanayi kuru-
luşu olan A. Raymond Grubu’nun bir ünitesidir. Tür-
kiye projesinin başından beri Taysad üyesi olmayı 
hedeflemiş ve doğal olarak TOSB’ ne yerleşmiştir. 
Ayrıca, Bölgenin İstanbul’a olduğu kadar birçok oto-
motiv ana ve yan sanayii fabrikasına yakınlığı da bu 
seçimde belirleyici bir unsur olmuştur.

TOSB’ da olmanın avantajları ve dezavantajları 
var mı?

TOSB ‘da olmanın birçok avantajı arasında, diğer 
otomotiv yan sanayii firmaları ile yakın temasta ol-

mayı kolaylaştırmasını en başta sayabiliriz. Ayrıca di-
namik bir Organize Sanayi Bölgesi olmanın getirmiş 
olduğu toplu satınalma, idari makamlar nezdinde 
müşterek girişimler gibi sinerji yaratan insiyatiflerin 
katkıları da unutulmamalıdır.

TOSB’ dan memnuniyet, öneri ve şikayetler var 
mı?

TOSB’da bulunmaktan memnunuz ve hiçbir 
şikâyetimiz yoktur. Data hatları ile ilgili çalışmaların 
hızlandırılıp bir an önce kapsamlı, kesintisiz bir fiber 
iletişim ağına kavuşmak üzere sonuçlandırılmasını 
dilemekteyiz.

TOSB Komiteleri hakkındaki genel düşünceleri-
niz nelerdir?

Komitelerin gerek katılım, gerekse alınan kararların 
uygulamadaki etkinliği açısından henüz daha geliş-
meye açık girişimler olduğu kanaatindeyim.
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elekom Hizmetleri ve İletişim

Bölgedeki üye firmalarımıza hizmet ver-
mek amacıyla  yer altı ve yer üstü ses-
data-internet ve diğer uygulamalar için 
adlandırılan İletişim Şebekesi, 2001 yı-
lında çalışmalarına başlamış olup yıllara 

göre ihtiyaçların artmasına  bağlı olarak giderek ge-
lişmektedir. Kurulmuş olan şebeke geniş, esnek ve 
genişletilebilen bir şebeke niteliğindedir. 

Üye firmalarımızın Türk Telekom’dan kaynaklanan 
iletişim problemlerini en aza indirgemek için TOSB, 
yeni idari binasında Telekom Odası adı altında yeni 

TOSB’a Yeni Bir 
Santral Merkezi

T
bir santral merkezi oluşturmuş ve tam donanımlı 
hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmekte-
dir. Şöyle ki;

 Santrallerin enerji kesintilerini önlemek için ke-
sintisiz güç kaynağı UPS, Jeneratör ve kuru tip tam 
bakımsız akü grubundan oluşan destekleme ünite-
leri kuruluyor

 Santrallerin ısınma problemlerini önlemek için 
klima sistemi kuruldu

 Santral odasındaki kablolamaların sağlıklı yapıla-
bilmesi ve esnek olabilmesi için yükseltilmiş 

döşeme tabanlar yapıldı ve gerekli yerlere 
rack tavalar oluşturuldu

 Şeffaf izleme sistemi oluşturuldu ( Ge-
rektiğinde gündüz/gece oluşabilecek 

herhangi bir problemden dolayı 
görsel olarak gerek uzaktan ka-
mera bağlantısı ile veya 24 saat 

esasına göre görev yapan gü-
venlik birimlerinin şeffaf cam 
sisteminde cihazları görebil-
me, izleyebilme ) 

Yukarıda belirtilen sistemin 
kurulması ve taşınması iş-
lemi bittiğinde Üyelerimi-

ze, TOSB Merkezine kurulan 
Telekom Odası yeni santral 

cihazları ve tamamen fiber kab-
lolar üzerinden mümkün merte-
bede problemsiz hizmet verilmeye 
başlanacaktır.

Söz konusu kurulacak sistem, ka-
pasite olarak yüksek ve genişleye-
bilen bir yapıda olacaktır. Yeni Te-
lekom Cihazları ve Telekom Odası 
TOSB içerisindeki üye firmaları-
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mıza daha kaliteli GSM 
hizmeti verebilmek için 
iki adet Gsm operatörü 
baz istasyonu kurul-
muştur.

Kurulmuş olan ve ak-
tif olan mevcut şebe-
kede bazı rakamlar ve 
verilen hizmetler;

32.000 mt. Yer altı ■■
bakır kablo

8.500 mt. Yer altı ■■
fiber-optik kablo,

63 Adet iletişim saha dolabı,■■

5 Adet FDM ( Fiber Dağıtım Merkezi )■■

1 Adet TOSB- GOSB arasında bağlantıyı sağlaya-■■
cak fiber-optik kablo bağlantı merkezi

Türk Telekom Mevcut Dağıtım Odası Cihazları;

1 Adet SDH ve STM-1 Modül,■■

1 Adet Accsess Analog telefon dağıtıcısı,■■

1 Adet Dislam cihazı (ADSL- GSHDSL dağıtıcısı)■■

Hizmet Tablosu

Hizmetler Adet

Analog Telefon 550

ISDN PRI  (Dijital Telefon ) 11

Data 10

ADSL 70

GSHDSL 25

ATM 6

Telekom’un karasal hatlarındaki kesintiye karşı 
ücretsiz GSM operatörü PBX iletişim hizmeti

Tüm üyelerimizin, TOSB Bölge Müdürlüğü ile ileti-
şimlerini kesintisiz sağlayabilmeleri için yedekli ve 
alternatifli telefon sistemi kurulmuştur. 

Söz konusu TOSB telefon santrali, kesintisiz güç 
ünitesi, jeneratör sistemi ve kuru tip bakım ihtiyacı 
olmayan akü grubu ile donatılmış olup dijital ISDN 
PRI hatların yanında yedekli analog harici hatlarla da 
bağlantısı sağlanmıştır. Olası bir yıldırım düşmesine 

karşı parafuder ve paratoner sistemi ile güvenliği 
sağlanmıştır. 

Ayrıca en önemli yedekleme sistemi ise, Telekom’un 
karasal hatlarında olası çıkabilecek bir kesinti veya 
problem nedeniyle TOSB ile üyelerimizin arasındaki 
iletişiminin kesilmemesi için Gsm operatörü PBX Pi-
lot Numara Sistemi kullanılmaktadır.

Tosb Bölge Müdürlüğü Bilgi-İşlem  ve      
Data Altyapısı

TOSB Yeni İdari Bina içinde dahili yapısal kablolama 
yapısı ile yüksek hızlarda bina içi lokasyonların (Or-
tak Sağlık Merkezi, uzak mesafe Arıtma Birimi, Des-
tek ve İtfaiye Birimi, TAYSAD derneği, KSO Gebze 
Şubesi, Konferans ve Seminer Salonları, diğer birim-
ler ) bağlantılarında son derece kaliteli CAT6 ve fiber 
kablolamadan oluşan Gbit bağlantılar oluşturulmuş 
olup sorunsuz network hizmetleri verilmektedir. 

Bina içinde oluşabilecek olası felaket senaryolarına 
karşı Uluslar Arası standartlarında; gerekli koruma 
sistemler kurulmuştur. Bunlar;

■Yıldırım düşmelerine ve diğer kaçak akımlara 
karşı topraklama sistemi, parafuder ve paratoner 
sistemi,

■Enerji kesintilerine karşı kesintisiz güç kaynakları 
UPS, uzun sürecek elektrik kesintilerine karşı Je-
neratör sistemi, 

■Soğutma sistemi, 
■Yangın felaketine karşı Uluslar Arası FM200 kuru 

tip kimyevi madde ile otomatik söndürme sistemi, 
■Tüm sistemleri uzaktan kamera sistemi ile görsel 

izleme sistemi,
■Kablolama sisteminin sağlıklı yapılması ve sonra-

dan çıkabilecek uygulamalar için kablo bağlantı-
ları için yükseltilmiş tavan ve statik elektik koru-
malı sistem,

TOSB İdari Bina içindeki tüm birimler network sis-
temi ile birbirlerine bağlı olup intranet, internet, 
domain yapısı, e-mail sistemi, internet güvenlik sis-
temleri kullanılmaktadır. Olası Felaket senaryoları-
na karşı (mücbir olaylarına karşı) gerekli önlemler 
alınmış olup arşivleme ve yedekleme sistemi kulla-
nılmaktadır.

Bilgi-işlem data sistem merkezi haricinde bir de 
Bilgi-işlem Test Merkezi kurulmuş olup burada 
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oluşabilecek arızalara karşı elektronik cihazların, 
bilgisayarların donanımsal olarak tamiri ve gerekli 
yazılımların analizi-testi yapılmaktadır. Bu hizmeti 
sadece TOSB’a değil bölge içindeki üye firmalarının 
da talepleri doğrultusunda yardımcı olunmaktadır.

TOSB Güvenlik Kamera, Personel Takip 
Parmak Okuma, Elektronik Kartlı Otomatik 
Kapı Geçiş Sistemleri

1 TOSB Bölge sınırları içinde ana giriş-çıkış noktala-
rında gerekli güvenliğinin sağlanması için iki ayrı 
giriş-çıkış noktasına mobese kamera sistemi ku-
rulmuş olup olası bir hırsızlık ve diğer olaylara karşı 
kayıtların incelenmesi imkanı oluşturulmuştur.

 Herhangi bir üyemizin olay zamanını belirterek 
başvurması halinde her ortamda kolaylıkla izlene-
bilecek şekilde gerekli kayıt bir medyaya (DVD-
CD-Harici HDD, USB Flash disk vb.) kaydedilip 
verilebilmektedir. 

2 TOSB İdari binanın bina içi ve bina dışı merkezi 
kamera sistemi ile donatılmış olup her noktası ka-
mera sistemi ile 24 saat kaydedilmektedir. Bina gü-
venliği,  tüm üyelerimizin, eğitimlere katılanların ve 
misafirlerin güvenliği sağlamak için kurulmuştur.

ve diğer uygulamalara yönelik çok amaçlı toplantı, 
konferans ve seminer  salonları kurulmuş olup tüm 
üyelerimize hizmet vermektedir.

Bu salonlarda  kongre konferans salonu için kame-
ralarla görüntülü ve sesli kayıt sistemi, tercüman ve 
delege sistemi, anons sistemi ve GSM cep telefonla-
rının sinyalini kesme sistemi, kablosuz sınırsız inter-
net hizmeti, isteğe bağlı çok fonksiyonlu projeksiyon-

3 TOSB Bölge Müdürlüğü binasında kullanılmak üze-
re çalışan personellerinin işe giriş-çıkışlarının kayıt 
altına alınmasının otomatik ve teknolojik hale geti-
rilmesi için parmak okuma sistemi kurulmuştur.

4 TOSB Bölge Müdürlüğü binası içinde dolaşırken 
geçişlerin pratikleştirilmesi, kayıt altına alınması 
ve güvenliğinin oluşturulması için elektronik kartlı 
kapı geçiş sistemi kurulmuş ve uygulanmaktadır.

Konferans Salonu
TOSB Bölge Müdürlüğü binasının içinde eğitim, ku-
lis, panel, sine vizyon, konferans, seminer, kongre 

lar- perdeler ve LCD TV ekranlı görüntüleme sistemi, 
kablolu, kablosuz ve yaka mikrofonlu sistem, uzaktan 
kumandalı sunum sistemi, anında destek için teknik 
kumanda odası sistemi ile hizmet vermektedir. Ayrı-
ca kokteyl, yemek vb. uygulamalarda merkezi müzik 
yayını, acil anons hizmeti verilmektedir.

TOSB Bölge Müdürlüğü binasında her noktada (Se-
miner ve kongre salonlarında, toplantı salonlarında) 
merkezi SMA Uydu TV sistemi kurulu olup yaklaşık 
40 kanal kapasiteli TV – RADYO sistemi hizmete su-
nulmuştur.
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Pek Çoğumuz Varlığından bile 
Haberdar Olmasak da 
Orda Bir Köy Var Uzakta….  

Bizim Köy Engelliler Üretim Merkezi 
Genel Müdürü Sn. Adem Bağdatlı bizlerle 
Bizimköy projesini ve beklentilerini 
paylaştı.

ocaeli Sanayi Odası’nın  toplumsal ve sos-
yal sorumluluğunun gereği olarak başlat-
tığı engellileri  üretim sürecine katarak, 
ekonomik ve sosyal katma değer yarat-
maya yönelik ilk ve örnek bir projedir. Bu 
projenin Avrupa’da bile bir örneği yoktur.

Bizim Köy İzmit merkezine 20 Km. uzaklıkta İzmit 
Akmeşe yolu üzerinde Karaabdülbaki köyü yakınla-
rında 72.000 m2  alan üzerine kurulmuştur.

Bizim Köy nasıl doğdu?

Yapılan istatistiklerde Marmara depremi sonrası 
Kocaeli’nde fiziksel engelli sayısında % 300’e varan 
bir artış olduğu (kayıtlı 20.000 engelli) tespit edilmiş-
tir. Yine yapılan araştırma sonucuna göre firmaların 
yasal olarak % 3’lük engelli istihdam etmeleri gere-
kirken birçok firmanın bu yasal uygulamayı yerine 
getirmediği tespit edilmiştir. Bu da engellilerin ge-

rektiği şekilde istihdam edilmediği, ülke kalkınma 
sürecinde yerini alamadığını göstermiştir.

Engellilerin istihdamında kabul edilmesi gereken, 
engelli bireylerin sağlam bireylere göre daha çok 
istihdam edilmeye ihtiyaç duyduklarıdır.Çünkü bu 
ihtiyacın karşılanması, herşeyden önce engellinin bir 
biçimde toplumdan soyutlanmasını önlemekte, diğer 
bir deyişle, engelliyi sosyal ve psikolojik olarak teda-
vi edici etki yapabilmektedir.

Bu noktadan hareketle 2000 yılı ortalarında engel-
liye iş imkanı yaratmak, üretim merkezleri kurmak 
amacıyla Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde Koca-

K

SOSYAL SORUMLULUK

mahmut
Yapışkan Not
bizimköy bitişik yazılacak
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SOSYAL SORUMLULUK

eli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli 
Üniversitesi, Türk Anneler Derneği ve Milletlerarası 
Lions Kulübü Derneği ortaklığında “Bizim Köy En-
gelliler Üretim Merkezi” adı altında Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi kurulmasına karar ver-
mişlerdir. 

Projenin amacı ;

Projenin amacı; engellilerin üretim sürecine katıl-
malarını sağlayarak kendi ekonomik ihtiyaçlarını 
karşılar duruma gelmelerini ve aynı zamanda ülke 
ekonomisine de katkıda bulunmalarını sağlamak, iş 
dünyası ile iletişim ve işbirliği içinde engellilerin sos-
yal yaşamın ve üretim sürecinin içinde bulunmaları-
na yardımcı olmaktır.

Bizim Köy’de Yapılması Hedeflenen Aktiviteler;

Üretim Merkezleri’nde engellilerin yapabileceği, pa-
zar alanı geniş olan, iş ve üretim konuları detaylı bir 
şekilde araştırılmıştır. Araştırmalar sonunda tekstil, 
tarım ve hayvancılık konularında üretim yapılması 
uygun bulunmuştur. Bu iş kolları;

Açık Arazi Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği: Bizim Köy 
Engelliler Üretim Merkezinin yaklaşık 50 dönüm açık 
arazisi bulunmaktadır.Burada izlenebilir tarım olarak 
sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır.25 Dö-
nüm ceviz,5 dönüm elma.ahududu,böğürtlen,kavun, 
karpuz ve diğer meyve türleri yetiştirilmektedir. Seb-
ze olarak Domates, Biber,Patlıcan, Fasulye,Kabak, 
Mısır ve Enginar yetiştirilmektedir. 

Seracılık: 550 m2  Kapalı cam sera bulunmaktadır. 
Burada dış mekan süs bitkileri yetiştirilmektedir. 6 
Kişinin istihdam edilmiştir.Tüm üretim Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesine satılmaktadır.

Gıda İşleme Atölyesi: Satış fazlası tarımsal üretimi 
değerlendirmek ve muhafaza etmek için işleme atöl-
yesi kurulması hedeflenmiştir. Burada domates,biber 
salçası imalatı, reçel marmelat imalatı, Konserve, 
Turşu imalatı yapılacaktır.Ayrıca civar köylerinde sa-
tış fazlası tarım ürünlerinin de burada bedeli karşılığı 
işlenmesi düşünülmektedir. 30 Kişinin istihdam edil-
mesi planlanmaktadır. 2009 Yılında faaliyete geçiril-
mesi planlanmaktadır.

Tekstil Atölyesi (Konfeksiyon): Kocaeli’nin sa-
nayi bölgesi olması düşünülerek İş Elbisesi üretimi 
planlanmıştır.93 Kişinin istihdam edileceği atölye-
nin kapasitesi 120.000 adet/yıl iş elbisesi, 1 000 000 
adet/yıl penye tişört üretimidir.Şu anda 65 kişinin 
çalıştığı konfeksiyon bölümümüzde kalite ve verimli-
lik yakalanmış olup Marka olma yolunda önemli yol 
alınmıştır.

Mantar Üretimi: Kültür Mantarı yetiştirilmektedir.
Yaklaşık yıllık 100 ton, günlük 230 Kg/gün mantar 
üretimi yapılmaktadır.12 Kişinin istihdam edildiği te-
sisin üretimi yemek şirketleri ve marketlere pazar-
lanmaktadır.

Hayvancılık:  Yününden  ve etinden faydalanmak 
üzere 2000 adet tavşan kapasiteli Ankara (Ango-
ra) tavşanı ve Yeni Zelanda tavşanı üretim çiftliği 
kurulmuştur. 6 Kişi istihdam edilmiştir.

Arıcılık: Arazinin müsait olması nedeniyle Arıcılık 
yapılmaktadır. 50 Kovandan arılarımızda 2007 yılında 
yaklaşık 700 Kg. bal elde edilmiştir. 4 Kişinin istih-
dam edilmiştir

Mozaik Atölyesi: Mermer, traverten, mozaik gibi 
yere döşenen taş parçacıklarını kullanarak desen 
oluşturulması düşünülmektedir. 25 Kişinin istihdam 
edilmesi planlanmaktadır.
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Fason İş Atölyesi: “Bizim Köy” dışındaki sanayi 
kuruluşlarından gelecek fason imalat, ambalaj ve 
promosyon işlerinin Bizim Köy’de yapılması planlan-
maktadır. 15 Kişinin istihdam edilmesi planlanmak-
tadır.

Bizim Köy Engelliler Üretim Merkezi yönetimi; 

Bizim Köy Engelliler Üretim Merkezi’ne tüzel bir kişi-
lik kazandırmak için Vakıf kurulması planlanmış, Ko-
caeli Sanayi Odası, Türk Anneler Derneği ve İstan-
bul Milletlerarası Lions Kulübü Deneği’nin kurucu 
olarak katıldıkları “Bizim Köy Engelliler Üretim Mer-
kezi Vakfı” kurulmuştur. Vakıf, 16 kişilik mütevelli 
heyet, 5 kişilik Yönetim Kurulu ve 3 kişilik Denetim 
Kurulu’ndan oluşmaktadır. Üretim Merkezi’nin tüm 
faaliyetleri, vakfın 16 kişilik Mütevelli Heyeti tarafın-
dan yürütülecektir. 

Bizim Köy de 209 ‘u mavi yakalı, 21’i beyaz yakalı 
olmak üzere toplam 230 kişi nin istihdam edilmesi 
hedeflenmiştir.

Bizim Köy Engelliler Üretim Merkezi’nin sabit yatı-

rımlar ve işletme giderleri dahil toplam yatırım mali-
yeti 3.000.000 Euro’dur. 

Beklentilerimiz ;

Engelliler Üretim Merkezi Projesi, Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirmesi bakımından çok önemli bir pro-
jedir. Bu proje başarılı olursa inanıyoruz ki Türkiye 
genelinde benzer projeler de uygulamaya alınacak, 
engelli bireylerin yurt ekonomisine katkıları sağla-
nacaktır. Burada kamu ve özel sektörün desteğine 
ihtiyacımız vardır. Ürettiğimiz ürünlerin pazarlanma-
sında ve fason üretim vermeleri konusunda destek-
lerini bekliyoruz.

Adem Bağdatlı
Yönetim Kurulu Üyesi, Proje Koordinatörü

Projenin ülke çapında yaygınlaştırılması ve sürdürü-
lebilir  olması için, siyasi otoriteden  ve kamu yö-
neticilerinden önemli bir beklentimiz vardır. Kocaeli 
bölgesinde engelli kontenjanını doldurmayan işyer-
lerinin devlete vermiş oldukları cezaların yasal dü-
zenleme yapılarak Engelliler Üretim Merkezi’ne ak-
tarılması, Engelliler Üretim Merkezi’ne fason iş veren 
(birtakım üretimlerini buraya kaydıran) kuruluşların 
engelli kontenjanlarının kaldırılması konusunda yine 
yasal düzenlemeler yaparak, sanayiciyi Engelliler 
Üretim Merkezi’ni destekler duruma getirmelerini 
bekliyoruz.    

İş veren sigorta prim hisselerinin  tamamını devletin 
ödemesini bekliyoruz.
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TOSB SAĞLIK MERKEZİ

anıklar:

Yumuşak (deri, mukoza, kas, damar, sinir, 
lenf) ve kemik dokuların; ısı, ışın, elektrik, 
radyasyon (fiziksel), asit, baz (kimyasal) 
vb. etkenlerle yanması sonucu oluşan ya-
ralanmalara YANIK denir.

Yanıkların Dereceleri:

■Birinci Derece Yanıklar: Deride kızarıklık gö-
rülür, ağrı ve yanma hissi vardır. derinin bütünlüğü 
bozulmamıştır, iz bırakmadan tamamen iyileşir.

■İkinci Derece Yanıklar: Deri ileri derecede 
kızarıktır. Bu kızarık bölgede içi su dolu kabarcık-
lar (büller) vardır. Bunların içindeki su, damarlardan 
sızan kan serumudur. Su dolu kabarcıkların patla-
tılması bilinçli olarak enfeksiyon kapısının açılması 
demektir ve çok tehlikelidir. 

■Üçüncü Derece Yanıklar: Deri, deri altı yu-
muşak dokular (kas, damar, sinir) kemiğe kadar 
yanığa katılır ve yıkıma uğrar. Deri bütünlüğü bo-
zularak açık yanık yarası oluşur. Enfeksiyon kaynağı 
olma olasılığı yüksektir. 

■Dördüncü Derece Yanıklar: Kemik doku da 
yanığa katılmıştır. Yanan vücut bölümleri kömürle-
şerek, tüm deri, deri altı ve kemik dokuları yıkıma 
uğrar. Yanık vakalarında yanık şokunun önlenmesi 
gerekir. Yanık yüzey derinliğinden önce değerlen-
dirilir. Eğer deri yüzeyinin 1/3, veya % 30’u ve daha 
fazlası yanmışsa bu durumdaki kişi çok ağır bir has-
ta olarak değerlendirilir ve hemen acil yardım alma-
lıdır.

Nedenleri

Yanık, alev ya da sıvı, katı ve buhar halindeki sıcak 
cisimlerin doğrudan etkisiyle oluşur. Bunların yanın-
da, elektrik çarpması ya da sülfürik asit gibi kimya-
sal maddelerle temas sonucunda da yanığa benzer 
lezyonlar oluşabilir. Dokunun gördüğü zarar, ısının 
yüksekliği ve dokunun ısıya maruz kaldığı süre ile 
doğru orantılıdır. Dokunun 550°C’lik ısı-ya 30 saniye 
süreyle maruz kalması sonucunda yalnız o bölgede 
kızarıklıkla (eritem) ortaya çıkan hafif düzeyde bir 
reaksiyon oluşur. Isının 650°C’ye çıkması, aynı sü-
rede, o bölgedeki derinin zedelenmesine yol açar. 
Yanık, ne kadar derine inmişse ve ne kadar geniş bir 
yüzeye yayılmışsa o kadar ağırdır.

İlk Alınacak Önlemler

Yanıkların mutlaka bu konuda uzmanlaşmış has-
tanelerde tedavi edilmesi gerekir. Bununla birlikte, 
çoğu durumda yanıklı hastaya ilk girişim, kazanın 
olduğu bölgede yapılmalıdır. Bu yüzden yanan has-
taya yaklaşımda şu temel kurallara uyulmalıdır:

İlk iş olarak yanığa neden olan ısı kaynağı hemen ■■
uzaklaştırılmalı ve etkisiz hale getirilmelidir.

Bu amaçla hastanın vücudunun üstündeki alev he-■■
men bir battaniye ya da örtüyle söndürülmelidir.

Hastanın üstündeki giysiler hemen soğutulmalı, ■■
zararlı bir kimyasal maddeye bulaşmışsa çıkar-
tılmalıdır. Hastanın giysileri dikkatle üstünden 
çıkarılmalıdır. Bu işlem aceleyle ve dikkatsizce 
yapılırsa, yanık bölgesine yapışmış olan giysilerin 

Yanıklarda İlk Yardım

Y
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çıkarılması bölgenin daha fazla zarar görmesine 
yol açabilir. 
Bulunduğu bölgeye zarar vermeyen giysileri çı-■■
karmak gereksizdir; yanık bölgeleri steril (mik-
roptan arındırılmış) gazlı bezlerle örtülmelidir.
Bölgeyi dezenfekte etmemek ve bölgeye pomat ■■
sürmemek gerekir.
Hasta bir an önce hastaneye götürülmelidir.■■

Ufak yanıklar evde de tedavi edilebilir. Ya-
nık bölgesine herhangi bir pomat sürülmeme-
lidir. Ayrıca bölgede içi berrak sıvı dolu olan ke-
seciklerin oluşumuna neden olan yanıklarda 
enfeksiyon gelişmesini engellemek için bu ke-
secikler patlatılmamalıdır. Yapılacak tek şey bu 
bölgenin mikroplardan arındırıcı maddelerle yı-
kanması ve sargı bezleriyle bölgenin gevşekçe sarıl-
masıdır. (Ağır yanıklarda bölge dezenfekte edilmez.) 
Böyle bir önlem bakteri kökenli bir enfeksi-
yonun oluşmasını engellerse de, bütün ön-
lemlere karşın gene de enfeksiyon oluşabilir. 
Yanıkların değerlendirilmesinde dikkatli davranmak 
gerekir; yalnızca kızarıklık oluşumuna neden olsa 
da, yaygın yanıklarda mutlaka bir hekime başvurul-
malıdır.

KİMYASAL YANIKLAR

Yanıkların % 13.3’ünü kapsar■■

Endüstri toplumunda sık karşılaşılır■■

25.000 den fazla kimyasal madde etkenleri ara-■■
sındadır
Eller ve üst ekstremite en sık ■■

Etki mekanizması ve tedavi şekli ajana göre farklı■■

■Sınıflandırma (Kimyasal yapısına göre) 
 Asitler■■

 Bazlar■■

 Organik bileşikler■■

 İnorganik bileşikler■■

■Acil tedavi
Genel■■

 Detaylı anamnez
 Öncelikle giysiler çıkarılmalı
 Su ile bolca ve erken yıkama
 Ajana yönelik■■

 Nötralizasyon ajanı kullanımı

HER ACİL DURUMDA OLDUĞU 
GİBİ YİNE HER TÜRLÜ YANIK 
VAKASINDA  TOSB ORTAK 

SAĞLIK MERKEZİMİZE 
658 95 15 VE 679 10 20 
NO’LU NUMARALARDAN 

ULAŞABİLİRSİNİZ. 

 Metabolik destek

Monitorizasyon■■

Sistemik toksiteye ve etki mekanizmasına göre ■■

takip ve bakım

 pH değişimine bağlı metabolik bozukluklar

 Kan gazı ve kan elektrolit ölçümleri

 Solunum sisteminin desteklenmesi

 Kimyasal yanık yarası ileri tedavisi

 Yıkama ve debritman■■

 Topikal A.B. li pansuman■■

 Gerekirse erken tanjansiyel eksizyon, greftleme■■

 Dikkatli nötralizasyon. ■■
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ÜYELERİMİZDEN

irmanızı genel olarak tanıtıp fabrika 
alanınız, personel sayınız hakkında bil-
giler verebilir misiniz? 

TOSB içerisindeki fabrika alanımız 
12.800 m²’dir. Ayrıca İzmir’de 15 bin m² 
ve Konya’da 3.250 m² olmak üzere iki adet 

fabrikamız daha bulunmaktadır. Gebze fabrikamız-
daki toplam personel sayımız Ekim ayı sonu itibari ile 
73 kişidir. ISO 9001:2000 Kalite Belgemiz bulunmak-
tadır. 2005 yılında TÜV SÜD den belgelendirildi.

Kuruluşunuz ile ilgili bilgiler verebilir misiniz?

Akçelik sektörün alaşımlı, alaşımsız uzun ürün 
halindeki çelik ihtiyaçlarını stoklarından  karşılamak 
amacı ile 1978 yılında Salih KILIÇ tarafından kurul-
muştur.

Servisin verdiği ürün ve hizmet kalitesini üst düzeye 
çıkarmayı hedefleyen Akçelik bu amacı doğrultu-
sunda 1989 yılında Çemtaş’ın 1993 yılında ise Asil 
Çelik’in bayiliklerini almıştır.

Kuruluşundan sonra otomotiv endüstrisinin parlak 
çelik’e olan ihtiyacın farkına varan Akçelik ilk üretim 
yatırımını 1986 yılında İzmir de yaparak aynı yıl so-
ğuk çekme üretimine başlamıştır. Bugüne gelindi-
ğinde ise Akçelik {toplam 31 bin m²’lik İzmir, Konya 
ve Gebze servis merkezleri ile} Türkiye de Alaşımlı 
Çelik uzun ürün üreten Asil Çelik ve Çemtaş’ın en 
büyük bayisi konumuna gelmiştir. Ayrıca Gebze 
TOSB Org. San. Bölgesinde kurulu olan 60 bin ton/

yıl kapasiteli soğuk çekme, kabuk soyma, taşlama 
üretimleri ile Türkiye de bu alanda kurulu en yük-
sek kapasiteye sahip tesis konumuna gelmiştir. Ay-
rıca bu tesis ürettiği tüm parlak çelikler % 100 çat-
lak garantisi verme özelliği ile yine Türkiye de bir 
ilk olup Avrupalı rakipleri ile eşdeğer teknolojideki 
tek tesistir. Sonuç olarak Akçelik sektöre 6-80 mm 
arası Parlak Çelik olmak üzere 1000 mm kadar yerli 
ve ithal toplam 100’den farklı kalite ve 300’den farklı 
ölçüde malzeme sağlayan bir kuruluş olmuştur. 

Kuruluş aşamasında yaşanılan endişeler oldu 
mu?

Bizim daha önce söylediğimiz gibi sektöre güve-
nimiz tam. Hiçbir zaman için endişe ve korkumuz 
olmadı. Ancak tek sıkıntımız haksız rekabet çelik’in 
yüzeyine bakınca birinci veya ikinci kalite olduğu 
anlaşılmıyor. Türkiye de ikinci kalite ürün sağlayan 
firmaların malzeme birinci kaliteymiş gibi satması 
bizi sıkıntıya düşürüyor. Müşteriler ancak üründe 
şikayet olunca malın ikinci kalite olduğunu anlıyor.
Bizim tavsiyemiz müşterilerin malı ana bayilerden 
temin etmesi ve her teslimatta kalite belgesi iste-
mesidir. Eğer ana bayii dışında ürün temin ediyor 
ise aslının aynıdır diye  ıslak kaşe ve imzalı kalite 
belgesini bayii dışındaki tedarikçiden temin etme-
si gerekir ve ürüne uygunluk analizi yaptırmalıdır.
Bu sayede hem haksız rekabet önlenecek hem de 
sektörde büyük risk yaratan ikinci kalite ürünlerin 
sonu gelecektir.

F

Akçelik Demir Çelik 

mahmut
Yapışkan Not
 San. ve Tic. A.Ş  firma adı tam olarak yazılacak
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Firmanızdaki görevinizden bahseder misiniz?

Akçelikte ki görevime 1999 yılında İstanbul ofisimiz-
de Ticaret Müdürü olarak başladım. Halen Akçelik 
de Genel Müdür Yardımcısı olarak görevimi sürdür-
mekteyim.

Neden TOSB’u seçtiniz?

Biz bu sektörün geleceğine inanan insanlar olduğu-
muz ve felsefemiz birlikten kuvvet doğar olduğu için 
TOSB’dayız. Zaten TOSB’da ki yatırımımıza da 2000 
yılında başlayıp 2 nolu ruhsata sahip olmamız da bu-
nun bir göstergesidir.

Geleceğe dönük hedefleriniz neler?

Bizim hedefimiz Türkiye uluslar arası standardında 
kalibre edilmiş özel ölçüye getirilmiş ve sektör için 
çok önemli olan % 100 çatlak kontrolsüz parlak çelik 
malzemenin Türkiye de üretildiğini otomotiv ana sa-
nayi ve buna bağlı OEM  müşterilerine göstermek.

Herkesinde bildiği gibi Asil Çelik ve Çemtaş fabrika-
ları tüm Ana Sanayiciler tarafından onaylı olan firma-
lardır. OEM müşterileri bu yerli sıcak haddelenmiş 
malzemeleri rahatlık ile iç pazardan yani bizlerden 
alıp ana sanayi üretimlerinde kullanılmaktadırlar.

Ancak iş özel ölçüye getirilmiş Parlak Çeliklere 
gelince OEM müşterileri ;  Türkiye de tesislerdeki, 
teknoloji yetersizliği  buna bağlı işlenen standart 
ürün tedarik edememe  nedeni ile bu malzemeleri 
yurtdışından özellikle AB ülkelerinden getiriyorlar-
dı. Biz bu ürünü Otomotivin onaylandığı Asil Çelik, 
Çemtaş, Corus, Mittal-Arcelor gibi firmalardan alıp 
Parlak Çelik operasyonunu kendimiz yapabilir hale 
geldik. Yani bu ürünü AB li rakiplerimizin kalitesin-
de ve garantisinde verebilir hale geldik. Şu anda bu 
ürünlerde OEM pazarında ithalatı yavaşlatarak 
Hema, Lucas, Mako, Özkar, Federal, Ege 
end. Dönmez gibi müşterilere kalite-
mizi ispatladık. Bu sayede  Parlak Çe-
lik pazarında kısa zamanda  % 40’lara 
ulaştık. Hedef bu ürünün Türkiye’de 
uluslar arası standart da sürekli bir 
şekilde üretildiğini göstererek ve 
pazar payını % 80’lere çıkar-
mak ve servis merkezlerimizin 
sayısını arttırıp Otomotiv Yan 
Sanayi müşterilerimizin lo-
jistik olarak daha hızlı servis 
sağlamaktır.

TOSB da olmanın avantajları ve dezavantajları 
sizce nelerdir?

Coğrafi konumu nedeniyle Lojistik anlamında tüm 
ulaşım imkanlarına yakınlığı (Karayolu, Denizyolu, 
Havayolu, Demiryolu) önemli bir avantaj. Kocaeli 
Sanayi Odası Gebze Temsilciliğinin bölgede bulun-
ması, Ortak Sağlık Merkezinin faaliyete başlaması, 
Müşteri ve Tedarikçi ilişkisindeki firmaların birbiri-
ne yakın olması nedeniyle maliyet avantajı ve diğer 
Organize Sanayi Bölgelerine olan yakınlığı da aynı 
anlamda avantaj sağlıyor.

Toplu ulaşım anlamında dezavantajlı bir bölge. Gün 
içerisinde bölgeye ulaşım TOSB un organize ettiği 
ring seferlerinin (günde 3 kez) dışında ancak özel 
araç ile mümkün. Bu da gün içersinde bölgeye ge-
liş ve gidişleri zorlaştırıyor. Ortak ve Toplu kullanım 
alanları bölge içinde yok, bölge dışındakilere ise 
ulaşım sorunu var. Bölgede işgücü artışı sanayi-
nin beklentilerini karşılamıyor. Nitelikli İşgücü pa-
halı ve yetersiz.

Üretiminiz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Fabrikamızda 5 mm den 80 mm çapa kadar 3-7 mt 
arasında alaşımlı alaşımsız Parlak Çelik üretimi ger-
çekleştiriyoruz. Bu tesislerde Soğuk Çekme veya 
Kabuk soyma yöntemi ile Çelik hammaddeleri boy, 
çap, yüzey kalitesi, doğrusallık gibi özelliklerini müş-
terinin talepleri doğrultusunda hassas toleranslara 
getiriyoruz. Bildiğiniz gibi Çelik sıcak hadde üretim 

teknolojileri gereği ve  doğası gereği 
özel toleranslar da üretilmesi müm-

kün olmamaktadır. Bizler ise bura-
da özellikle talaşlı imalata girecek 
malzemeler için sektörün talep  
ettiği şekilde Çelik hammaddesini 

ölçülere ve standartlara getiriyo-
ruz. En önemli özelliğimizde 

bu malzemelere % 100 
çatlak garantisi verme-
mizdir.

Otomotiv sektöründe 
yaşadığınız sorunlar 

nelerdir?

Sektörde yaşadığı-
mız en büyük 

mahmut
Yapışkan Not
Akçelik, Gn.Md.Yardımcısı
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ÜYELERİMİZDENÜYELERİMİZDEN

sorun siparişlerin hala düzenli bir şekilde program-
lanmamasıdır. Biz ürün zincirinin ikinci halkasıyız. 
Ana Sanayinin siparişlerinde ki kesin ve öngörüşler-
de ki sapma oranları, hele bu dönemlerde ki iptaller 
ve ürün kalitesinde ki değişikliklerin bizlere zamanın 
da iletilmemesi bizleri çok sıkıntıya sokan farklardır. 
Birde bunlara ödemede ki aksaklıklar girince sıkıntı-
lar daha da artmaktadır.

Bu zincirin birinci halkasının Demir Çelik endüstrisi 
olduğunu maalesef herkes unutuyor bu endüstride  
üç büyük kural vardır; 
1. Üç ay sonrasının ihtiyaçları kesin sipariş olarak 

bildirilir ve iptal edilemez.
2. Ya sevk öncesi malzemenin bedeli peşin ödenir 

yada içeride teminatınız var ise vade gününde 
ödenir ise üretilip satışa devir eden tüm malzeme 
gününde sevk edilir.

Şimdi biz Çelik endüstrisi ile bu şartlarda çalışır iken 
otomotiv otomotiv endüstrisi;
1. Üç ay sonrasını planlamasını  % 10 sapma ile yap-

malıdır.Ancak çoğunluk ile böyle olmuyor.Sipariş 
öteleme veya iptallerinde bunun acısını yan sana-
yici ile birlikte servis merkezlerinin çektiğini Ana 
sanayinin bilmesi gereklidir.

2. Ödemelerini herkesin taahhüt  ettiği zamanda 
yapmalıdır ise Çelik Servis merkezleri tüm stokları 
tuttukları için Ana Sanayi ve Yan Sanayi program-
larına sadık kalarak malzemeleri taahhüt ettikleri 
temrinlerde almalıdır.

Biz bir aile olduğumuza göre Ana Sanayinin  hatalı 

veya iptal bir üretim programı olduğunda bunun aile-
nin diğer üyelerine büyük zarar vereceğini bilmelidir.
Bizler nasıl Ana Sanayine ve OEM  zamanında hata-
sız malzeme yetiştirmek sipariş artışlarını karşılamak 
ile yükümlü isek onlarında taahhüt ettikleri minimum 
sipariş miktarını almak ve ödemelerini zamanında 
yapmak ile sorumlu oldukları unutulmamalıdır.Bu bir 
dengedir dengenin bir tarafını bozduğunuzda bun-
dan herkesin etkileneceği unutulmamalıdır.

Firmanızın iş güvenliği konusuna yaklaşımı ne-
dir, iş güvenliği eğitimleri hangi sıklıkta yapıl-
maktadır?

İş Güvenliği konusunda firmamızın yaklaşımı ve me-
todu iş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek risklerin 
tespit edilerek alınacak önlemler (Teknik Önlemler, 
Personel Eğitimi gibi) ile riskin vakaya dönüşme 
olasılığını ortadan kaldırmak, Tüm alınan önlemlere 
rağmen ortaya çıkan vakalardan da dersler çıkara-
rak düzeltici ve önleyici faaliyetler ile tekrarlanma-
masını sağlamaktır. Firmamız iş güvenliği konusun-
da personelini bireysel olarak her an eğitime tabi 
tutmaktadır. Toplu eğitimler ise yılda en az bir kez 
yapılmaktadır.

TOSB komiteleri için neler düşünüyorsunuz?

Komiteler genel olarak verimli çalışıyor. Ancak top-
lantı periyotları çok belirsiz. Alınan karaların uygula-
maları konusunda geri besleme yapılması (konunun 
muhataplarına) faydalı olacaktır. Alınan kararlar bil-
diriliyor ancak uygulamalar konusunda da bilgilen-
dirme yapılmalı diye düşünüyorum.

TOSB’dan memnun musunuz?

Genel olarak memnunuz. En çok memnun olduğumuz konu-
lar ise 2008 yılında faaliyetine başlayan Ortak Sağlık Merkezi 
uygulamaları (Vizite, Sağlık taramaları, Periyodik kontroller, 
İş başı sağlık raporları, İş kazası ilk müdahale, Ambulans hiz-
meti), TOSB Komiteleri sayesinde üyelerin ortak kararları ile 
ortak hareket edilerek bir takım uygulamalar yapılması (Or-
tak Eğitim Programlar, Seminerler gibi.). 

TOSB un yasal uygulamalar ve sektörel günlük durumlar 
konusunda bilgilendirici ve yönlendirici olması, kış aylarında 
yapılan yol açma ve temizleme çalışmaları, Ortak Eğitim ve 
seminerleri organize etmesinden de memnunuz.

Öneri ve şikayet anlamında güvenlik noktalarında kontrol, 
özellikle gece çok yeterli değil. Gece bölgeye giriş çıkışla-
rımızda sadece yük taşıyan araçların durdurulduğunu görü-
yoruz. TOSB amblemi olmayan tüm araçların durdurulması 
uygun olacaktır.

Bölge içinde alışveriş yapılabilecek bir birim yok.

Bölgenin kendi İtfaiye birimi yok. Böyle bir bölgede tam te-
şekküllü bir itfaiye biriminin bulunması uygun olacaktır.

İletişim kalitesi iyi değil (Özellikle Telefon, İnternet) 

Nitelikli personel temini konusunda tüm firmaların sorunları 
olmasına karşın ortak bir proje geliştirilemedi.

Bölge içinde banka şubesi ve ATM ihtiyacı olmasına rağmen 
bulunmamaktadır. Bölge giriş çıkış kapılarına ATM konulması 
uygun olacaktır.

Bölge içinde yapılan fabrika inşaatlarının çevreye etkilerinin 
değerlendirilmesi ve yaptırım uygulanması gerekir.

Servis uygulamaları konusunda alınan karar ile P Plaka uy-
gulaması sonucu servislerin etkin kullanılamaması ve bunun 
maliyet artırıcı etkileri konusunda TOSB’un valilik nezdinde 
firmalar adına bir girişimde bulunması, bu tarz uygulamalarda 
firmalar adına taraf olması uygun olur.
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endinizi tanıtır mısınız?

28 Nisan 1971’de Edirne Keşan doğumluyum. 
Aslen Mersin Tarsusluyuz. Babamın tayini se-
bebi ile 1976 yılında İstanbul Pendik İlçesi’ne 
yerleştik. İlk, orta ve lise eğitimimi Pendik’te 
tamamladım. 8 yıllık evliyim. Anadolu Üniver-

sitesi İktisat Fakültesi’ne girdim. Mali müşavirlik stajımı 
Erciyes Grubu’nda tamamladım. Hedeflerime ulaştığımda 
veya hedefler benim dışımda sapmalara uğramışsa ken-
dime yeni kapılar ararım. Çok kolay sinirlenmem, sakin bir 
yapıya sahibim.

Ne kadar zamandır TOSB’da çalışıyorsunuz?

19 Aralık 2002 tarihinden beri TOSB’da İdari, Mali İşler 
Müdürü olarak çalışıyorum. 

TOSB hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir?

Profesyonel iş hayatımda önemli bir dönüm noktasıdır. 
Kariyer anlamında gelişebileceğiniz, önünüzün açık oldu-
ğu bir yer. TOSB kaliteli personelle, mevzuata uygun pro-
sedürlere uygun hizmet veren dört dörtlük bir kurumdur. 
TOSB otomotiv yan sanayi konusunda ihtisas organize 
sanayi bölgesi olmasının yanı sıra, gelecekte en iyi kalite-
de en iyi hizmeti veren kurum olarak örnek OSB olacağına 
inanıyorum, yeni TOSB’lar kurulabileceğine inanıyorum. 

TOSB Kalite ve İK çalışmalarından haberdar mısı-
nız?

Organizasyon yapısı ve işimin gereği kalite ve insan kay-
nakları çalışmalarından hem haberdarım hem de bizzat 
içerisindeyim. TOSB’da verilen hizmetlerin daha iyi olması 
amacı ile KYS ile ilgili çalışmalar başlatıldı. 

TOSB’dan beklentileriniz nelerdir?

Çalışan kendisini yenilemek, eğitim almak ve bu eğitimleri 
işine yansıtmak ister. Bu konuyla ilgili TOSB’da sürekli bir 
çalışma var. Maaşımızı vaktinde ve düzenli alıyoruz. Ula-
şım imkanlarımız iyi. İletişim sorunumuz ve mesai kavramı 
ile ilgili bir sıkıntımız yok. 

Yeminli mali müşavir olduktan sonra TOSB’un ve TOSB’un 
kuracağı diğer kurumların yeminli mali müşaviri olarak 
çalışmak isterim. 

Ailenizin TOSB hakkındaki düşünceleri nelerdir?

Çocuklarımın TOSB’da çalışmasını isterim çok da mutlu 

olurum çünkü TOSB bir yerde eğitim kurumu gibi hem 
gelişim sağlıyor hem de aile sıcaklığı taşıyor. Eşim aile 
etkinliğinde gelip çalışma ortamımızı ve yeni binamızı 
gördükten sonra çok mutlu oldu anlattıklarımı daha iyi 
bağdaştırdı.. 

TOSB dergi hakkında ne düşünüyorsunuz?

TOSB’u tanıtan, kendimizi anlatabileceğimiz çok faz-
la basılı yayınımız yok, dergimiz ile hem hizmetlerimizi 
daha iyi anlatabiliriz hem de TOSB’u TOSB yapan kav-
ramları diğer OSB’lere tanıtabiliriz diye düşünüyorum. 
Örnek bir OSB olduğumuzu gösterebilirsek bu büyük bir 
başarı olur.

TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

İnsan kaynakları komite aktivitelerinde teşekkür tele-
fonları geliyor, geri dönüş yapılıp iyi şeyler söyleniyorsa 
herşeyin olumlu gittiğini düşünüyorum. Şu an için yap-
mış olduğumuz aktivitelerde ve düzenlemiş olduğumuz 
turnuvalarda TOSB’un sosyal anlamda da faal olduğu 
görülmektedir diye düşünüyorum.

Hobileriniz nelerdir?

Özellikle keyif için araba kullanmayı çok seviyorum. Bit-
kilerle ilgilenmeyi ve kitap okumayı seviyorum. 

TOSB’da insan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

TOSB’un genel yapısı patron şirketi değil, herkes işini 
vaktinde ve verimli bir şekilde yaptığı sürece herhangi 
bir baskı veya kontrol unsuru yok. Aile ortamı havası var. 
Arkadaşlık bağları güçleniyor. Sadece iş yerinde değil iş 
dışında da görüşülüp bağlar güçlendiriliyor. Ekip ruhu 
taşıyoruz. 

İçimizden biri:
İdari, Mali İşler Müdürü Utku Erol

K

TOSB’UN RENKLERİ

mahmut
Yapışkan Not
Kalite Yönetim Sistemi

mahmut
Yapışkan Not
beri yerine bu yana kelimesini kullanalım



32
T SB

KİŞİSEL GELİŞİM

utluluğun sırrı mitolojik bir öyküde 
şöyle anlatılmış;

Tanrılar Olimpos dağında toplanmış-
lar. Mutluluğu nereye saklayalım ki, 
insanlar onu kolayca bulamasınlar. 
Öyle bir yer olsun ki oraya bakmak 

akıllarına bile gelmesin. Tanrılar fikirlerini sunmuşlar; 
Yerin 7 kat altına saklayalım,  yerin 7 kat üstüne sak-
layalım, denizlerin dibine saklayalım, dağların zirve-
sine saklayalım. Fikirler tartışmaya açılmış: Teknoloji 

Mutluluk

M
geliştiğinde bu yerlerin hepsine gidilebileceğini dü-
şünmüşler. Sonunda karar vermişler: İnsanların içine 
saklayalım. Oraya bakmak kimsenin aklına gelmez. 
O günden beri de Mutluluk içimizde saklıymış.

Mutluluğu farklı yerlerde, farklı şeylerde arıyoruz. 
Amaçlar, hedefler belirliyoruz; bunlar gerçekleşin-
ce diyoruz. İşe girdikten sonra, ihaleyi kazanınca, 
çocuklar büyüdüğü zaman, araba alınca, ev sahibi 
olunca, borçlar bitince, ikramiye alınca, gelecek ay, 
seneye…ler… İsteklerimize ulaşınca mutluluğun  

Bana mutluluğun resmini 
yapabilir misiniz?

İsteklerimize ulaşınca mutluluğun  

geleceğini düşlüyoruz. Ancak her 

seferinde bir miktar  doyumsallık yaşayıp 

onu tekrar kaybediyoruz. 
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Sevilmek 
İçin Altı Yol
1-Başkaları ile ilgileniniz.  
“Hiç kimseye faydalı olmamak, tam manasıyla kıymetsiz 
olmak demektir.” Descartes. 
“Bencil her yerde yalnızdır.” George Sand
“Başka insanların hayatlarını aydınlatanların kendileri de bu 
ışıktan uzakta duramazlar.” James M.Barrie
Başkalarına karşı samimi ve içten bir ilgi gösteriniz. 

2-Gülümseyiniz  
En güzel aksesuar gülümsemedir.  
Büyük bir şirketin yöneticisi ‘İşe alacağım insanları seçer-
ken, gülümsemeyi bilen bir lise mezununu, asık suratlı bir 
üniversite mezununa tercih ederim’ demişti. 
Sıcak bir gülümseme karşınızdakiyle yakınlık kurmanızda 
köprü vazifesi görür.

3-İsimleri Hatırınızda Tutunuz  
İnsanlar öldükten sonra da isimlerinin hatırlanması için 
eserler bırakmak arzusundadırlar.
Yeni tanıştığınız birinin ismini uzun zaman sonra hatırlayıp 
ona ismi ile hitap etmek iltifat kabul edilir. Bir insan için 
en önemli ses ismidir. İsimler kişileri birbirinden ayırır ve 
diğerlerinden farklı kılar. Bir kişiye ismiyle yaklaştığınızda 
ondan isteyeceğiniz şeyin o kişi için önemi daha da artar.

4-Dinlemeyi Biliniz  
Dinleyen birisini bulduğumuzda dinletmeyi sevmeyenimiz 
yoktur.  
Dinlenildiğini bildiği bir ortamda bulunmak insanları hoşnut 
eder. Heyecanlı dikkat ve ilgi  insanlara kendisinin önem-
sendiğini hissettirir.

5-İlgi çekmek için İlgi Gösterin  
Bir insanın gönlünü kazanmak için onun ilgilendiği konuları 
konuşmanın çok etkili olduğu bilinmelidir. İnsanlar ilgi 
alanlarına giren konuları konuşmaktan mutlu olurlar. Karşı-
sındakiyle ortak noktası olduğunu bilmek kişilerin kendisini 
ona yakın hissetmesini sağlar.

6-Başkalarına Önemli Birisi Olduklarını Hissettiriniz  
Size nasıl davranılmasını istiyorsanız, başkalarına da öyle 
davranın. Saygı görmeyi ve takdir edilmeyi herkes ister. 
Önemli birisi olduğumuzun fark edilmesinden mutluluk 
duyarız. Bizi önemseyen insanlarla birlikte zaman geçir-
mek isteriz.

geleceğini düşlüyoruz. Ancak her seferinde bir mik-
tar  doyumsallık yaşayıp onu tekrar kaybediyoruz. 
Maddi dünyamızı tatmin edebiliyor, ama ruhumuzu 
tatmin edemiyoruz. 

Peki, yaşadıkça mutluluğu nasıl düşündük? Bir kere, 
hayat yolumuzda her zaman yapılması gereken işler, 
engeller, amaçlar, hizmet edilecek zaman, ödenecek 
borç oldu. Bunlar bittikten sonra rahatlayacaktık. Bu 
görüş açısı mutluluğa götüren yol değildi. Mutluluğa 
giden yol değil; mutluluk yoldu. Yaşanılan her anın 
değerini bilerek gidilen bir yol…

Çoğu zaman, hayatı yaşamaya o kadar çok vakit 
harcıyoruz ki, hayatı hissetmeye vaktimiz kalmıyor. 
Yarını düşünürken, bugün elimizden kayıp gidiyor. 
Oysa hayat dün yada yarın da değil BUGÜN’dedir.

Yaşamın telaşesi içerisinde koşuştururken hayattaki 
küçük mucizeleri fark ettiğinizde basit ve muhteşem 
olduklarını göreceksiniz. Hayatı olabildiğince yalın ya-
şayıp, güzelliklerin keyfinin farkına vardığımız anlardı 
mutluluk. Çiçeğin güzelliğini, kuşların sesini, bebeğin 
gülümsemesini,  yağmurdan sonraki toprağın koku-
sunu, doğan güneşi, aldığımız nefesi, sevdiğimiz mü-
ziğin duygusunu hissetmekti mutluluk.

Yaşamı her anıyla duyumsamak. Şimdiki anı hisse-
derken geçmişin gölgesinden kurtulmak, geleceğin-
den kaygısında kaybolmamak. 

Kışın beyaz günlerinin de, yazın sıcak, nemli günle-
rinin de zevkini çıkarmak. 

Geçen her anın tekrarlanmayacağını, zaman geçip 
giderken şimdinin geçmişte kalacağını bilerek an’ı 
duyumsayarak yaşamak. Farkındalıktı mutluluk.

Kusursuz olmayabileceğimiz kabullenmek.
Sahip olunmayan şeyler yerine eldekilerin kıymetini 
bilmek.
Bir yüze gülücük kondurmak.
Gönlü bol olmayı, haklı olmaya yeğlemek.
Olumsuz düşüncelere yüz vermemek.
Sorunları öğretmen olarak görmek. 
Değiştirebileceklerimizi değiştirme cesareti ve de-
ğiştiremeyeceklerimizi kabullenme bilgeliği. Olanı 
olduğu gibi kabullenmek. 

Olağan şeylerdeki olağanüstülüğü görmekti mutlu-
luk. 

Gonca Kubat
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MÜZE

u sayımızda, Türkiye’de Ulaşım, Endüstri ve 
İletişim tarihine adanmış ilk önemli müze 
olan Rahmi Koç müzesini tanıtmak istedik. 

Müze, konumu, bulunduğu tarihi mekanı 
ve en ince ayrıntısına kadar düşünülerek 
hazırlanmış iç dizaynı ile oldukça iddialı-

dır. Rahmi M. Koç Müzesi, Lengerhane Binasında 
kurulmuştur. 1991 yılında alınan Lengerhane Binası-
nın restorasyonu Garanti Koza firması tarafından ya-
pılmıştır. Orijinal binaya camlı bir rampa ile geçilen 
yeraltı galerisi ilave edilmiş ve Aralık 1994`de açıl-
mıştır. Müzenin ilk bölümünün süratle büyümesi ile 
1996 yılında Haliç`in kıyısında, Lengerhane Binasının 
tam karşısında, bir harabe olarak duran Hasköy Ter-
sanesi alınmıştır. 14 terk edilmiş bina ve tarihi kızak 
orijinaline sadık kalınarak restore edilmiş, ve müze-
nin ikinci kısmı Temmuz 2001`de açılmıştır. Müze 
halihazırda 11.250 m2`lik kapalı alana sahiptir.

Müzenin koleksiyonu; orjinali ile birebir aynı olan 
minyatürlerden gerçek boyutlarda gemilere ve uçak-
lara kadar uzanan binlerce objeyi içermektedir.

Müze de karayolu ulaşımının asırlar boyu gösterdiği 
gelişim ve sunduğu farklı olanaklar; 1753 tarihli at 
arabasından 1976 model Daimler Limousine’e: mi-
nik çocuk bisikletlerinden ve bebek arabalarından 

Ulaşım tarihine keyifli bir yolculuk

Rahmi Koç Müzesi…
Magirus-Deutz itfaiye arabasına ka-
dar birçok araç ile gösterilmektedir. 
40’dan fazla otomobil ve ticari araç, 
10 motosiklet, kaliteli bir antika bi-
siklet koleksiyonu ve iki adet önemli 
buharlı silindir bulunmaktadır.

Koç Müzesinden Sizler İçin 
Seçtiklerimiz 

Karada ve Suda Giden Araba

Hem denizde hem karada gitme 
özelliğine sahip Amphicar 1957-8 
yıllarında Almanya’da dizayn edil-
miştir. Az rastlanan Triumph He-
rald motora sahip, tekerlek veya 

pervane yardımıyla kullanılan otomobil aynı za-
manda ön teker-
leklerin döndü-
rülmesi ile suda 
gidebilmektedir. 
Hem karada hem 
suda giden am-
fibik oto, pembe 
cadillac, Harry 
Potter’ın arabası, 
ziyaretçilerin en 
çok ilgisini çeken 
parçalardan.

Uluç Ali Reis Denizaltısı
Denizaltı, 1944 yılında Portsmouth Tersanesi’nde 
(SS-418) olarak 
93 mt. uzunlu-
ğunda ve 2,400 
ton olarak inşa 
edilmiştir. 1946’ 
da aktif görev-
den alınıp yedek 
filoya katılana 
kadar, 2. Dünya 
Savaşı süresince 
Japonya’ya kar-

B

mahmut
Yapışkan Not
Müze yerine gezi kelimesini kullanalım.



35
T SB

şı görev almıştır. 1950’ lerin başında en üst Guppy 
tadilatı görerek 1953’de tekrar hizmete girmiştir. 2 
Temmuz 1971’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 
katılmış ve kendisine TCG Uluç ali reis adı ve S-338 
borda numarası verilmiştir. Müze’ye 2001’de devre-
dilmeden önce 30 yıl kadar Türk Deniz Kuvvetlerinde 
değerli hizmetlerde bulunmuştur.

Hasköy-Sütlüce Demiryolu
Hasköy-Sütlüce Demiryolu’nda bir geziye ne dersi-
niz? 1960 lardan bir Ruston and Hornsby dizel ile veya 
1970lerden Baguley-Drewry ile çekilen tarihi vagon-
larda kısa bir tur yapabilirsiniz. 700 metre demiryolu 
hattı, 6 makas, 2 yan hat, 2 geçiş hattı, bir peron ve 
istasyon binası, bir bakım kanalı, kömürlük, kül bo-
şaltma kanalı ve bir cendere bulunmaktadır. Tren se-
ferleri hafta sonları her saat başında sefere başlıyor ve 
Müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Otomotiv Kesiti

Türkiye’deki Koç FIAT ortaklığı olan TOFAŞ tarafın-
dan hazırlanan ve bağışlanan FIAT Palio’ya ait tüm 
detayları üzerinde olan ve çalışan bir kesit model. 
Sadece kasanın ayrıntılarını görmekle kalmayıp mo-
torun ve şanzımanın çalışmasını da görüyorsunuz.

Yakıt Hücreli Otomotiv
Yakıt hücresi bir yakıtın ve bir oxidanın kimyasal 
enerjisini elektrik enerjisine çevirerek elektrik elde 

eden aygıt olarak tasarlanmış. Elde edilen enerji bir 
elektrik motorunu çalıştırıyor veya bir aküyü doldur-
mada kullanılıyor.

Saltanat Vagonu
1866 yılında Saltley, Birmingham’da Sultan Abdüla-
ziz için üretilmiş ve kendisine İzmir - Aydın hattında 
sefer yapan Osman-
lı tren yolu şirketi 
tarafından hediye 
edilmiştir. Sultan bu 
vagonu 1867 yılında 
Avrupa turu esna-
sında kullanmıştır. 
Koç Müzesi atölye-
lerinde 1998 yılında 
restore edilmiş.

Douglas Dc-3 Uçak 
1940 ve 1950’lerde sivil havacılık tarafından kullanılan, 
1935 yılında ilk uçuşunu yapmış olan DC-3, muhakkak 
ki en sevilen ve en 
başarılı uçaklardan 
birisi olarak tanın-
makta. Yapımından 
altı yıl sonra 400’den 
fazla DC-3 hizmet 
veriyordu. Bu uçak 
Türkiye’ye gelmeden 
önce charter olarak 
Ford ve General Motors firmalarının şirket ulaşımla-
rını sağlıyormuş. 1986 yılında Türkiye’ye getirilmiş. Ve 
1999 yılından beri Koç Müzesinde bulunmaktadır. 

Dergi Ekibinin Görüşü
Geçmişin teknolojisini günümüze taşıyan objelerle 
dopdolu olan bu müze kesinlikle gezilmeye değer 
diye düşünüyoruz. Hareketli parçalara sahip birçok 
obje düğme ve kolla çalıştırılabilmektedir. Bizim gibi 
Cumartesi günleri ziyaret ederseniz çalışabilen tüm 
modelleri görebil-
meniz sizler içinde 
eğlenceli olacaktır 
diye düşünüyoruz. 
Bir sonraki sayı-
mızda başka bir 
mekanda görüş-
mek dileklerimizle.
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Beldesan Otomotiv
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SETMAK
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