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TOSB 2008 yılı Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

TOSB sanayicileri
bir araya geldi

TOSB

Bir faaliyet yılının ardından

B

ir faaliyet yılını daha geride bırakarak sode imar planlarımızı revize ederek yeni sanayi ve ornuçlarını üyelerimizle şeffaf ve katılımcı
tak donatı alanları oluşturduk. Böylece planlarımız
olarak paylaştık. 2008 Yılında planlanmış
arasında yer alan Yüksek okul için de arsa hazırlığıyatırımlarımıza tasarrufu ön planda tutarak
mızı yapmış olduk. Özellikle planlamalarımızı aksatan
devam ettik. 2008 in ilk 9 ayında planlanKosgeb’in taşınması için destek ve anlayışlarından domış yatırımlarımızı hiç aksatmadık, ancak
layı Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan
ekonomik krizin ülkeve KOSGEB Başkan Vekili
miz ve sektörümüzde de ilk işaSayın Mustafa Kaplan’a şük"2008 yılında planlanmış
retlerini vermesi ile Eylül 2008
ranlarımızı sunarız.
den itibaren frene bastık ve acil
yatırımlarımıza tasarrufu ön
Yine bu dönemde çok uğolanlar dışındaki tüm yatırımları
raştığımız konulardan biri
planda tutarak devam ettik."
durdurduk. Tabii ki son merhade doğal gaz oldu. Zira
leye gelmiş olanları da en ucuz
doğal gaz endüstrimizin
yöntemlerle tamamlayarak devYunus Çiftçi
önemli bir girdisi ve altyareye aldık.
TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili
pısına da önemli miktarda
2008 yılının önemli yatırımlarıyatırım yaptık. Yaklaşık olamızdan biri de Denizli göletinden yeterli ve ucuz su
rak 800.000 USD harcama yaptığımız ve hala yapmaya
alabilmekti. Zira kendi su kaynaklarımız artık ihtiyacıdevam ettiğimiz bu yatırımdan kar yada geri
mızı karşılayamıyor, Yuvacık barajından aldığımız su
dönüş beklemiyoruz. Tek beklentimiz üyeise endüstriyel kullanım için çok pahalı ve zaman zalerimize uygun maliyetli enerji girdisi sağman temin güçlüğü yaşatabiliyordu.
lamak ve olabiliyor ise işletme giderlerinin
bir kısmını karşılamak. Ama maalesef tüm
Diğer taraftan bölgemiz gerek sanayi, gerekse konut
çabalara rağmen bu konuda içimize sinealanı olarak hızla yapılaşmaktadır. Bu yapılaşma hızı
cek bir sonuca henüz ulaşamadık.
ile yakın gelecekte ihtiyaç duyulacak en önemli kaynağın temiz su olacağı aşikardır. Bu açıdan baktığımızda
Bilindiği gibi biz Gebze bölgesinde
da 14-15 km uzağımızdaki Denizli göleti önemli bir
doğal gazı ilk kullanan OSB yiz. Bu
su rezervidir. Bu kaynağı kullanıma almak ve geliştirip,
mücadeleye 2004 yılında başladık
korumak önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle bölve uzun uğraşlardan sonra Botaş ile
gemizde yer alan diğer OSB lerle iş birliği içinde İSU
kesintisiz gaz almak üzere sözleşGenel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde su
me yaptık. Başlangıçta Botaş OSB
isale hattı ve arıtma tesisi tamamlanarak bölgemiz salere dağıtım giderlerine karşılık %
nayisine ucuz ve güvenilir su verilmiştir. Bu protokol ile
3 iskonto yapmakta idi. Daha sonra
yatırım kaynağını OSB ler sağlamış, İSU da isale hattı
bunu tek taraflı olarak tarife değive arıtma tesisini yaparak Denizli göleti suyunu kullaşikliği ile Nisan 2008 de % 1 çekti
nılır hale getirmiştir. Böylece şimdiye kadar kontrolsüz
ve 2008 sonu itibarı ile de tamamen
olarak boşa akan önemli bir su kaynağı bölgemizin
kaldırdı. Bu da yetmezmiş gibi EPDK
hizmetine sunulmuştur. Bu vesile ile bizler de daha
da bir anda Serbest Tüketici olma
ekonomik ve güvenli bir su temin kaynağına ulaşmış
sınırını 15 kat artırarak 1 milyondan
olduk. Bu projede desteklerini esirgemeyen Kocaeli
15 milyon m3 e çıkardı. En uygun ve
Valimiz Sayın Gökhan Sözer, Kocaeli Büyükşehir Belegüvenli alım kaynağını araştırmalarımız
diye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu, Kocadevam etmektedir. Bu konudaki tüm
eli Sanayi Odası geçmiş dönem Başkanı Sayın Yılmaz
gelişmeleri de her safhada üyelerimizle
Kanbak ile İSU yöneticilerine teşekkürlerimizi sunarız.
paylaşarak en makul kararı vereceğiz.
Kamu ve özel tüm kurumlar bir araya gelerek el birliği
Takım ruhu ile çalışarak yaptığımız bu işile ülkemize ve bölgemize iyi bir eser kazandırdık.
lerde her zaman olduğu gibi gerekli enerji
Keza bu dönemde KOSGEB’i yeni yaptırdığımız move şevki üyelerimizin güven ve desteğinden
dern ofis ve laboratuar binasına taşıdık. Bu vesile ile
aldık.
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M

Denizli Göleti Projesi tamamlandı
erhaba,

Bölge Müdürlüğümüze yeni atama

Baharın gelişi ile beraber doğada
ve ruhumuzda meydana gelen
canlanmanın OSB’miz ve ülke
ekonomimizde de yaşanmasını
ümit ederek üçüncü sayımızla
sizlerle tekrar birlikteyiz.

Ortak Sağlık Merkezi'miz 1 yaşında

Krizler zordur, yorucu ve yıpratıcıdır bununla birlikte ilerlemek ve gelişmek için bir fırsattır. Açıklanan ekonomik paketler çerçevesinde özellikle
otomotiv sektöründe yapılan ÖTV indirimi ile
beraber oluşacak güven ortamında krizin fırsata dönüşeceği inancı içerisindeyiz. Krizlere alışık
olan ülkemizin bunu da en kısa sürede atlatmasını diliyoruz.
Aradan geçen dört aylık süreçte TOSB Genel Kurulu seçimi ile beraber yeni yönetim kurulumuz
ve yeni ataması yapılan Bölge Müdür Vekilimiz
bünyesinde, hedeflerimize misyon ve vizyonumuzda belirttiğimiz kararlılıkla yürüyeceğimizi
bilmenizi isteriz.
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Dergimiz içerisinde yer alan sizlere daha iyi hitap
edebilmek için hazırlamış olduğumuz anket formunu doldurarak tarafımıza faks ile ulaştırmanız
bizler için önem taşımaktadır.
Umutlarınızın tükenmemesi dileklerimizle.

Önerileriniz ve eleştirileriniz için
info@tosb.com.tr
sevilaysezer@tosb.com.tr
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TOSB Dergisi Okur Anketi

İdare Merkezi:
TOSB Organize Sanayi Bölgesi
1.Cad No:10 41480 Şekerpınar
Çayırova- Kocaeli
Telefon : 0 262 679 10 00
Faks: 0 262 679 10 10
info@tosb.com.tr
tosb@tosb.com.tr

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

Fuat Günel

TOSB Bölge Müdür Vekili

T

OSB, “Hizmet kalitesini sürekli arttıran,
konusunda uzman çalışanları ve tüm
gereksinimlere en üst düzeyde yanıt
veren altyapısıyla, bölgesindeki katılımcıların rekabet gücünü yükseltecek
ve destekleyecek en uygun hizmeti sunan bir Organize Sanayi Bölgesi
olmak” misyonu ile hareket etmekte, organik ve
sürekli gelişen yapısının gerektirdiği doğrultuda
bölgeyi ilgilendiren her türlü negatif veya pozitif
kriteri en doğru şekilde değerlendirmektedir. Yöneticisinden çalışanına “Kaliteli ve güncel altyapı
imkanları sunarak; katılımcıları için sinerji yaratan, edindiği bilgi ve becerileri küresel pazarda
satabilecek, evrensel çevre kurallarına ve insana
duyarlı, örnek ve önder bir Organize Sanayi Bölgesi olmak” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını
devam ettiren TOSB, otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği tek İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ olma ayrıcalığına sahiptir.
Gelişmesine büyük bir hızla devam eden, önemi gittikçe artan ve bir markalar şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen TOSB ‘da, Bölge
Müdürlüğü görevinden ayrılan Sn Hakan DORA’
nın yerine 27.03.2009 tarihinde velaten atanmış
bulunmaktayım. Bu görevi yukarıda belirttiğim
mantalite dahilinde yerine getirmeye çalışacağımı taahhüt etmek ister, bana güvenenlere teşekkürü borç bilirim.

TOSB’DAN HABERLER

2008 yılı TOSB Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

TOSB sanayicileri
biraraya geldi
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O

rganize Sanayi Bölgemizin her yıl yapılan Sanayici üyeleri özel toplantısı bu yıl 06 Mart
2009 Perşembe günü saat 16:00’ da TOSB
Yönetim Binası Konferans Salonunda yapılmıştır. Toplantıya sanayici üyelerimizin yanısıra Kocaeli Valisi ve Müteşebbis Heyet Başkanımız Sayın Gökhan SÖZER, Kocaeli Sanayi
Odası Meclis Başkanı Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL’ da
katılmışlardır. Çoğunluğun hazır bulunduğu toplantı
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın, Ahmet BAYRAKTAR’
ın konuşması ile açılmış, Üyelerimizden gelen teklif
ve yapılan oylama sonucunda Başkanlığı’nı Sn. Ömer
İltan BİLGİN, Başkan Vekilliği’ni Sn. Filiz ÖZOĞUL ve
Katipliği’ ni de Sn. Naci FAYDASIÇOK’ un yaptığı Divan
Heyeti teşkil edilmiştir. Divan Başkanımız hazirunu öncelikle Atatürk ve Silah arkadaşları ile Organize Sanayi
Bölgemize ve TAYSAD Derneğimize emeği geçmiş fakat bugün aramızda olmayanlar için bir dakikalık saygı

duruşuna davet etmiş, ardından İstiklal Marşımız okunarak protokol konuşmalarına geçilmiştir.
İlk konuşmayı yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
ve Müteşebbis Heyet üyemiz Sayın Ömer BURHANOĞLU otomotiv sektörünün durumu ve tüm dünya gibi
Türkiye’ yi de etkileyen ekonomik kriz hakkında bilgi
vermiştir. Daha sonra kürsüye gelen Kocaeli Sanayi
Odası Meclis Başkanı Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL, Kocaeli Sanayi Odasının hizmetlerini ve KSO ile TOSB’un
işbirliği hakkında bir konuşma yapmıştır.
Sektörün duayenlerinden TOSB’ un ve TAYSAD’ın kurucularından, ilk Müteşebbis Teşekkül Heyeti üyelerinden Kocaeli eski milletvekili Sayın Ahmet ARKAN;
duygu yüklü konuşmasında TOSB’un dününü ve bugününü gözler önüne sererek, TOSB’un gelişimi hakkında çarpıcı bilgiler vermiş ve gerek sanayici, gerek
bürokrat TOSB’ un kuruluşunda ve gelişiminde emeği
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Gökhan Sözer

Kocaeli Valisi, TOSB Müteşebbis Heyet Başkanı

Divan Heyeti
Divan Heyeti Başkanı Ömer İltan Bilgin, Divan Başkan Vekili Filiz
Özoğul, Divan Katibi Naci Faydasıçok.

Ahmet Bayraktar

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

geçen pek çok kişiye teşekkür etmiştir.
Son olarak, Kocaeli Valisi Müteşebbis Heyet Başkanımız Sayın Gökhan SÖZER global krizde ekonominin
önemi ve sosyal yansımaları hakkında katılımcılarla
düşüncelerini paylaşmıştır.
Protokol konuşmalarının ardından OSB’nin kuruluşundan bugüne kadar çeşitli dönemlerde görev alanlara
şükran plaketleri sunulmuştur.
Plaket töreninin ardından TOSB Müteşebbis Heyet
Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet BAYRAKTAR; son iki yıl içinde yapılan icraatlar hakkında bilgi
vermiş ve 2008 yılı faaliyet raporunu sunmuştur. Sayın
BAYRAKTAR global ekonomik krizin sektöre ve OSB’
mize etkileri nedeniyle yol ve tünel inşaatı gibi baş-

Ahmet Arkan

TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi

T SB

TOSB’DAN HABERLER

Yunus Çiftçi

TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Plaket alanlar;
Kurucularımızdan merhum Abdullah KANCA adına,
oğlu Sayın Alper KANCA, Müteşebbis Heyet eski üyesi
Sayın Hasan PAK, İlk Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın
Vahdettin YENER, Müteşebbis Heyet eski üyesi Sayın
Ahmet Hamdi DOĞAN, TAYSAD Genel Sekreteri, İlk
Müteşebbis Heyet üyesi merhum, Hilmi ATİLLA adına
eşi Sayın Seval ATİLLA, İlk Bölge Müdürümüz Sayın
Yahya KESKİN, Eski Bölge Müdürlerimizden Sayın
Gündüz UĞURAL.

Dr. Keskin Keser

TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi

lamış olduğumuz yatırımlarımızı büyük oranda durdurduğumuzu, ancak Denizli Göletinden getirtmekte
olduğumuz su ile ilgili yatırımların son aşamasında
olması sebebiyle devam edildiğini, benzer şekilde fabrikalarımızın güvenliği için çok önemli gördüğümüz
İtfaiye Teşkilatı’nın kurulması çalışmalarının mutlaka
tamamlanması gerektiğinden bahsetmiştir. Sayın BAYRAKTAR, Değerli Üyelerimizin ve Müteşebbis Heyetimizin, Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu güvene
layık olmanın gayreti içerisinde olacağını ifade ederek
konuşmasını tamamlamıştır.
Daha sonra kürsüye gelen TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yunus ÇİFTÇİ, 2008 yılına ait Mali Tablolar ile Gelir-Gider Bütçelerini, önemli bütçe kalemlerinin bütçe içindeki büyüklüklerini ve Müteşebbis
Heyetçe kabul edilen 2009 yılı Bütçesini grafiklerle
anlatmıştır.
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Ömer Burhanoğlu

TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi

Denetim Raporlarının okunmasından ve üyelerimizin
görüşlerinin alınmasından sonra Organize Sanayi Bölgemizde 2009 – 2011 Yılları arasında görev yapacak
yeni dönem Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu sanayici üyelerinin seçimi yapılmıştır.
Seçimin ardından topluca hatıra fotoğrafı çektirilmiş
ve hoş bir akşam yemeğinden sonra katılımcılar toplantıdan ayrılmışlardır.

Bakan Çağlayan TOSB’da
otomotivcilere seslendi

H

ükümetin otomotivde ÖTV’yi düşürerek ekonomiyi canlandırma planına karşın, sektörün
Nisan ayına zamlı girmesi Sanayi ve Ticaret
Bakanı Zafer Çağlayan’ın tepkisini yol açtı.

çarklarının durmaması için enerji ve işçilik maliyetlerinden ÖTV ve KDV indirimine, Kredi Garanti Fonu’nun
devreye girmesinden yabancı yatırımın desteklenmesine kadar yeni önlem paketlerinin sürekliliğini istediler

TOSB Konferans salonunda düzenlenen
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin
(TAYSAD) 31. Genel Kurul’una katılan Bakan
Çağlayan, otomotivcilere seslenerek, “Zam yaparak
bindiğiniz dalı kesmeyin” uyarısında bulundu. Genel
Kurul öncesinde sektör temsilcileri ile bir araya gelen
Çağlayan, yeni önlem paketlerini 15 Haziran sonrası
açıklayacaklarını, Kredi Garanti Fonu ve bankaların finansal destekleri anlamında olumlu adımlar atılacağını söyledi.

TAYSAD, OSD, ODD, OYDER ve UTAYSİB’i otomotiv
endüstrisinin 5 şövalyesi olarak niteleyen Sanayi ve
Ticaret bakanı Zafer Çağlayan ise 2012 yılı için öngörülen 2 milyon araç üretimi ile ilgili beklentinin 2015
yılına revize edildiğini hatırlatarak, Türkiye’ye daha
önce yatırım kararı olan ve vazgeçenlerin ileride kaybedeceğinin altını çizdi. Krizle ilgili her şeyin hükümetten beklenmemesinin de önemine değinen Çağlayan,
şirketlerin birleşmesini ölçeklerini büyütmelerini istedi. Kredi Garanti Fonu ile ilgili çalışmalar yaptıklarını
ve Hazine’den bir milyar dolarlık destek sağlanacağını
açıklayan Çağlayan, bunun çarpan etkisiyle 6 katına
çıkacağına inandığını söyledi. “KOBİ’lere teminat noktasında yeni destekler verirken, yeni krediler de vereceğiz. KOSGEB destekli 2009 yılında 4 milyar dolarlık
destek konusunda yoğun çalışmalarımız var” diyen
Çağlayan, sektörün taleplerini beklenti yaratmamak
için yanıtsız bırakarak 15 Haziran’dan sonra yeni önlemlerini açıklayacaklarını kaydetti.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan TAYSAD Başkanı Ömer
Burhanoğlu,
krizle
ilgili tedbirler paketlerinin sürekliliğini
istedi.
Toplantıya katılan
İSO Başkanı Tanıl Küçük, UTAYSİB Başkanı
Ferit Sünneli, OSD Başkanı Turgay Durak ve
ODD Başkanı İbrahim
Aybar
ise sanayi
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TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Bayraktar, Sanayi Bakanı Çağlayan'a
otomotivcilerin sıkıntıları dile getirdi

TOSB’DAN HABERLER

İnsan Kaynakları Komitesi

9

. İnsan Kaynakları Komite toplantısı 01 Nisan 2009 tarihinde TOSB seminer salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, TOSB İdari, Mali
İşler Müdürü Sn. Utku EROL’ un açılış konuşmasında bölgedeki faaliyetlerden bahsetmesiyle başladı.

Sosyal aktiviteler ve spor faaliyetleri konusunda üyelere beklentileri soruldu. Futbol, bowling ve voleybol
turnuvaları düzenlenmesi gündeme geldi. Cengiz Makina’ dan Sn. ÇAKAR, sosyal aktivite olarak Çanakkale
gezisi düzenleyeceklerini, bunun kapsamının genişletilebileceğini söyledi.

Toplantıda Hatice Bayraktar Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi Müdürü Sn. M. Ali BAYIK,
TOSB güney girişinde bulunan okulu tanıttı. Sn. BAYIK, Bölge içerisinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etmek ve stajyer istihdamı konusundaki dileklerini
iletmiştir. KANCA’ dan Sn. Mustafa KARAMAN, okulun
ihtiyaçlarının listelenip üyelere gönderilmesi ve üyeler tarafından mevcutlardan sağlanabileceği önerisinde bulundu. Sn. BAYIK, bir İK Komite toplantısının da
okulda yapılması isteğini dile getirdi.

Toplantıda Bizimköy Engelliler Vakfı tanıtılarak, iş dünyası ile iletişim ve işbirliği içinde engellilerin sosyal
yaşamın ve üretim sürecinin içinde bulunmalarına
yardımcı olması hedeflenen bu projeye firmaların da
katılması amacıyla bir sonraki İK Komite toplantısının
Bizimköy Engelliler Vakfında yapılması, 21 Nisan 2009
tarihinde 13:30’da TOSB’dan servislerin kaldırılacağı
bir ziyaretin tertip edilmesi planlandı.

Toplantı gündeminde yer alan krizde İK uygulamaları paylaşıldı. Kanca’dan Sn. Mustafa KARAMAN krizde
İK uygulamaları ve kısa çalışma ödeneği konusunda
bir sunum yaptı. Kısa çalışmada neler yapılacağı, inceleme evrakları, hazırlıklar ve dikkat edilmesi gereken
konuları anlattı. Cengiz Makina’ dan Sn. Murat ÇAKAR,
Sn. KARAMAN’ ın söylediklerine ilavelerde bulundu.
Toplantı, TOSB İnsan Kaynakları Sorumlusu Sn. Gonca
KUBAT’ ın TOSB’ da İMMİB ve ABİGEM’ le işbirliği ile
Nisan ayında yapılacak eğitimler ve bu yıl için planlanan eğitimlerden bahsetmesiyle devam etti.

Üyelere sorularak hazırlanan toplantının gündemine,
iletişim ağı oluşturulması konusunda TOSB yaptığı
çalışmayı anlattı. www.tosb.com.tr web adresinden
solda bulunan Komiteler / İnsan Kaynakları Haber
Portalı bölümünden forumlara üye olarak nasıl giriş
yapabilecekleri gösterildi. Eğitim, yasa ve mevzuatlar,
personel ve iş arayanlar, insan kaynakları uygulamaları
gibi konularda üyeler arası paylaşımların olacağı foruma katılımda bulunularak iletişimin geliştirilebileceği
söylendi.
9. İnsan Kaynakları Komite toplantısı katılımcıların
memnun olarak ayrıldığı bir toplantı olarak tamamlanmıştır.

Çevre Komitesi
10
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Üye firmalarımızı ÇEVRE ile ilgili konularda bilgilendirme ve gündem konuları karşılıklı görüşebilmek
amacıyla düzenlediğimiz Çevre Komitesinin 2009
yılı ilk toplantısı, 25.02.2009 tarihinde TOSB seminer
salonunun da üye firmalarımızın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
Toplantının ilk kısmında; 24.06.2007 tarih 26562
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren   “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne
göre plastik, cam, kağıt, karton ve metal gibi ambalaj
atıklarının kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşümün sağlanması amacıyla Şekerpınar Belediyesi ve
lisanslı taşıyıcı/geri dönüşümcü Tanrıkulu firmasının
hazırladıkları ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Şekerpınar beldesi ambalaj atıkları

yönetim planı ile bu planın uygulama esasları hakkında yetkililerden bilgi alınmış ve karşılıklı görüş
alışverişinde bulunulmuştur.   
Toplantının ikinci kısmında ise Deşarj izin başvurusu Şubat 2009 itibariyle Kocaeli İl Çevre ve Orman
Müdürlüğüne yapılan Tosb Ortak Arıtma Tesisinin “İşletme ve Genel İdari Esasları” hakkında üye
firmalarımıza ön bilgi verilmiştir. (Bilgilendirmede kullanılan sunum dosyası toplantı sonrası bölgemizde bulunan tüm üye firmalarımıza e-posta
ile gönderilmiştir.) Ön bilgilendirme olarak; arıtma
tesisi kabul ve deşarj standartları, firmaların merkezi
arıtmaya katılımlarının nasıl ve ne şekilde olacağı,
ücretlendirme, uyulması gerekli ortak kurallar vb.
hususlar üzerinde durulmuştur.   

Denizli Göleti
Projesi tamamlandı

Bölge Müdürlüğümüze
Yeni atama
11
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Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İSU Genel Müdürü
İlhan Bayram, İSU Genel Müdür Yardımcısı Nazır Esirci, Gebze Belediye
Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer İltan Bilgin ve GOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Yücel Güngör, Denizli Göleti'nden Su Temini açılışında hep
birlikte kurdela kestiler.

Y

uvacık Barajı’nın yetersizliği nedeniyle OSB’
mizin su temin ettiği kaynakları çeşitlendirmek için çevremizdeki üç OSB, paydaşlarımızdan KSO ve İSU ile başlattığımız, finansmanı
OSB’lerce karşılanan Denizli Göletin’den Su
Temini Projesi tamamlanmış olup, yapılan
törenle hizmete açılmıştır.

S

n. Fuat Günel’in diğer Bölge Müdür Vekili olarak
atanması ile boşalan Teknik Bölge Müdür Yardımcılığı görevine, OSB’mizde Harita Mühendisi
olarak görev yapmakta olan Sn. Ramazan Şahin
15.04.2009 tarihi itibari ile atanmış bulunmaktadır.
TOSB ekibi olarak kendisine yeni görevinde başarılar
dileriz.

Ortak Sağlık Merkezimiz
bir yaşında

Törene, KOCAELİ Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’nun
yanı sıra İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, İSU Genel
Müdürü Yardımcısı Nazır ESİRCİ, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOSB yönetim kurulu üyesi Ömer İltan
BİLGİN, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Güngör
ve çok sayıda sanayici katıldı.
Yıllık 5 milyon m³ kapasiteli Denizli Göleti İçme ve Kullanma Suyu Temini Projesi, ham suyun arıtılarak köylere ve OSB’lere verilmesi amacıyla hazırlandı. Proje
kapsamında 8 bin 748 metre uzunluğunda, 100-500
mm çapları arasında PE boru ile isale hattı, 10 bin 423
metre uzunluğunda, 400-500 mm çapları arasında çelik boru ile terfi hattı, bir adet terfi merkezi, bir adet bin
metreküplük su deposu ve bir adet 15 bin metreküp
gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa edildi. Denizli Göleti’nden TOSB, GOSB, GEPOSB, Güzeller OSB
ile Balçık Köyü ve Pelitli Köyü’ne su temini sağlanacaktır.

Ü

yelerimizin zamanında, kaliteli ve kesintisiz
sağlık hizmeti almalarının yanı sıra, doktor bulundurma zorunluluklarını da ortadan kaldıran
TOSB Ortak Sağlık Merkezi bir yılını doldurdu.

Mart-2009 itibariyle TOSB Ortak Sağlık Merkezi 30 üye
firma sayısına ulaşmış bulunmaktadır. Günde ortalama 30-35 hastaya bakılmaktadır. TOSB Ortak Sağlık
Merkezi Dr. Orhan Deniz önderliğindeki sağlık ekibi ile
birlikte TOSB sanayicilerine bu yılda da hizmet vermeye devam edecektir.

TOSB’DAN HABERLER

TOSB İtfaiye Teşkilatı
“Misyonumuz her daim; afet öncesi
Önlem ve Denetim amaçlı kontrolleri ile afet sonrası modern araçları,
teknolojik ekipmanları, eğitimli ve
profesyonel personeliyle örnek bir
İTFAİYE TEŞKİLATI olmak.”

T

OSB Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye
teşkilatı kuruluş aşamasında 2 vardiya
esasına göre 1 müdür, 1 çavuş, 2 itfaiye aracı şoförü ve 4 itfaiye eri kadrosuyla planlamış olup,1 adet itfaiye aracı
ve ekipmanıyla Mart-2009 ayı itibariyle
TOSB DESTEK BİNASI’nda itfaiye hizmetlerine başlamış bulunmaktadır.
Teşkilatımız 18 Mart 2009 tarihi itibarıyla siz değerli üyelerimizin yangın proje onayı, yangın emniyet
raporu, yangın ve patlamalara esas yapı kullanım
izin belgesiyle ilgili raporlarının tanzimiyle, bürokratik ve zaman alan bu uğraşları OSB bünyemizde
gerçekleştirmek suretiyle sizlere daha kısa sürede,
bürokratik engellerle karşılaşmadan ve daha ekonomik bedellerle hizmet sunumuna başlamıştır .

Görev ve Sorumluluklarımız
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Yangınla Mücadele eden İtfaiye Erlerinin eğitilmesi mesleğin ifası için oldukça önemlidir. İtfaiye Er
eğitiminin ciddi anlamda bir alt yapısının olmadığı
ülkemizde; her itfaiye teşkilatı kendi elemanını Hizmet İçi Eğitim çerçevesinde yetiştirmektedir. Bu tür
eğitimler hem teorik hem de pratik olmakla birlikte
uzun soluklu ve periyodik olarak yapılması zorunlu
olmaktadır. Çünkü her şeyden önce İtfaiyecinin can
güvenliği bu eğitimlere bağlıdır.
Her türlü itfaiye olaylarına, uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale ederek, can
ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak,
yangına zamanında ve doğru bir şekilde müdahaleyi yapacak nitelikte eğitimli ve tecrübeli itfaiyecileri
yetiştirmek ve yapılacak önlem ve denetim amaçlı
kontroller ile yangın ve doğal afetler sonucu oluşan
maddi zararlar ile can kayıplarını asgariye indirmek
suretiyle üyelerimizin hizmetinde olmaktır. Ayrıca
teşkilatımızın hizmet içi eğitimlerinin tamamlan-

Prensiplerimiz
1-İşine Bağlılık İtfaiyemiz can ve mal güvenliği için yangınla mücadele görevini en etkin
şekilde yerine getirmeyi esas kabul eder.
2-Tertip ve Düzen İtfaiyemizin görevini yerine getirmede uyguladığı sistemli ve disiplinli
çalışmayı sürdürmesi esastır.
3-Fedakârlık İtfaiyemiz günün 24 saatinde
hangi şartlarda olursa olsun sürekli hizmet
etmeyi esas kabul eder.
4-Adalet İtfaiyemiz hizmet sunumunda hak
ve hukuka uygun, tüm firmaların hakkını
gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul
eder.
5-İtimat(Güven) İtfaiyemiz Firmalar ve çalışanlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene
layık olmayı esas kabul eder.
6-Yenilikçi İtfaiyemiz Bölgemizde faaliyet
gösteren firmaların beklentilerini karşılama
adına teknolojiyi yakından takip etmeyi esas
kabul eder.

7-Ekip Ruhu İtfaiyemiz çalışanları arasında

iletişimi arttırarak birlik ve beraberliği sağlamayı esas kabul eder.

masına müteakip “Erken müdahale, zamanında önlem felaketi
önler” anlayışıyla bölgemizdeki
fabrikalar ile nazari ve pratik yangın eğitimleri tatbikatı yaparak önlemler ve mücadelede konusunda
personelini yetiştirmek, Binaların
Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik ile verilen görevleri
yapmaktır.
Bildiğiniz üzere gelişen teknoloji
ile birlikte değişik boyutlar kazanarak; konut, endüstriyel tesis, ulaşım araçları, orman yangınları, patlayıcılar, doğal gaz, LPG ve nükleer
maddelerden kaynaklanan birçok
yangın türü ortaya çıkmıştır.

Günümüzde yangınlar daha çok ihmal ve dikkatsizlik
sonucu kazaen (yanar şekilde unutulan sigara, çakmak, kibrit gibi yakıcı maddelerle oynayan çocukların
neden olduğu yangınlar prizde takılı unutulan elektrikli ev aletleri v.s.), doğal sebeplerden (yıldırım düşmesi,
yanardağ patlaması, gaz sıkışması sonucu patlama ve
güneş ısısı vb.) veya kasıtlı olarak (kundaklama) meydana gelmektedir.
TOSB İtfaiye Teşkilatı yangınlarla ilgili olarak, yalnızca
‘müdahale’ aşamasında görev almamaktadır. Yangınların oluşmasını engellemek, bunun engellenememesi halinde ise, zararı en aza indirmek için ‘önlem’
aşamasında da çalışmalar, İtfaiye Teşkilatı tarafından
yürütülmektedir. Yangın önlemek amacıyla, kontroller
yapılmaktadır. Ancak kolaylıkla anlaşılabileceği gibi
tek başına İtfaiye Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen
bu çalışmalar bir yangının çıkmasını engelleyemez.
Bu noktada yangından etkilenebilecek tüm bireylere,
başka bir deyişle herkese, itfaiyenin bizler için yaptığı
çalışmalara katkıda bulunacak bazı sorumluluklar düşmektedir.

Yönetim Kurulu ve
Müteşebbis Heyet

T

OSB Yönetim Kurulu; 15 Ocak 2009, 29 Ocak
2009, 12 Şubat 2009, 26 Şubat 2009, 06
Mart 2009, 26 Mart 2009, 15 Nisan 2009 ve
30 Nisan 2009 tarihlerinde Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Ahmet Bayraktar başkanlığında
gündem konularını görüşmek üzere toplanmıştır.
Kocaeli Valisi Sayın Gökhan Sözer başkanlığında
toplanan Müteşebbis Heyet ise 29 Ocak 2009, 26
Şubat 2009, 26 Mart 2009 ve 30 Nisan 2009 tarihlerinde toplanmıştır.

TOSB üye doğalgaz
bilgilendirme toplantısı

Yunus Çiftçi

TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili

2

6.03.2009 Perşembe günü TOSB Yönetim Binası
Seminer Salonunda doğalgaz kullanan 28 üyemiz ve TOSB Yönetim Kurulu’nun da katılımı ile
OSB’mize doğalgaz temini konusu üzerine bilgilendirme toplantı yapılmıştır.
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Bayraktar ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yunus Çiftçi,
2005 yılından bugüne OSB’mize doğalgaz temini üzerine bilgilendirmeler yapmışlardır.
Toplantı sonucunda OSB’ mize doğalgaz temininin ve
buna bağlı doğalgaz sözleşmesinin PALGAZ A.Ş. ile yapılması ve PALGAZ A.Ş. yetkilileri ile toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı sonrasında üyelerimize
detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
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EĞİTİMLER

Krizin İstihdama
Etkilerinin Azaltılması

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü’nün
ekonomik krizin istihdamda yarattığı sıkıntıların en aza indirilmesi amacıyla alınabilecek önlemler konulu toplantısı 14.01.2009
Çarşamba günü TOSB Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı, Kocaeli Vali Yardımcısı Dağıstan Kılıçaslan’ın
açılış konuşmasıyla başladı. Bölge Çalışma Müdürü
Ethem Şahin, esnek çalışma modelleri, kısa çalışma
ve kısa çalışma ödeneği konuları hakkında bilgi verdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Muharrem Akbaş;
işveren hissesi, prim indirimi ve itibari hizmet süreleri
konularında açıklama yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir
Karaloğlu ise, krizden etkilenerek işini kaybeden kişilere yönelik düzenlenmiş olan, Kocaeli Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) hakkında bilgi verdi.
Toplantı sonrasında sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin soruları cevaplandı.

Toplantıya TOSB katılımcılarının yanı sıra TAYSAD Derneği ve üyeleri, Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, İKDAY-İnsan Kaynakları Dayanışma Derneğinden
de katılım vardı.

TOSB’da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
14
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16 Mart 2009 tarihinde İMMİB (İstanbul Maden ve
Metaller İhracatçı Birlikleri) ve ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri) ile işbirliğiyle TOSB Konferans Salonunda “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi”
gerçekleştirildi.
Bu eğitimde, İSİG (iş sağlığı / iş güvenliği) bilinci oluşturmanın önemi, işletme içindeki İSİG uygulamaları,
risk ve tehlikelerin belirlenmesi, RİSK analiz ve değerlendirmeleri anlatıldı. İSİG kapsamındaki mevzuat ve
yasal kurallar, ilgililerin sorumlulukları, OHSAS 18001
ile ilgili kavramlardan bahsedildi.

Eğitmen Sn. Vehbi UÇAL’ın anlatımıyla oldukça renkli
geçen eğitime yoğun ilgi vardı.

APQP
(İleri Ürün Kalite
Planlaması) Eğitimi
17 Mart 2009 tarihinde APQP (İleri Ürün Kalite
Planlaması) Eğitimi TOSB Seminer Salonunda
İMMİB ve ABİGEM işbirliği sonucu gerçekleştirildi.
ISO/TS 16949 Standardını hatırlatarak, standardın temel yapısının üzerine oturduğu
APQP (Advanced Product Quality Planning)
konusunda bilgi sahibi olmanın amaçlandığı
eğitim oldukça talep aldı. Eğitimde, Ürün Kalite
Planlama döngüsü, APQP, Ürün Kalite Planlaması sorumlulukları, APQP aşamaları, APQP
zaman çizelgesi, APQP süreçlerinin girdileri/
çıktıları, Kontrol Planı metodolojisi anlatıldı.

Akreditif Okuma Eğitimi
İMMİB ve ABİGEM işbirliğiyle TOSB’da yapılan eğitim
programı kapsamında 20 Mart 2009’da “Akreditif
Okuma” eğitimi gerçekleştirildi.
UCP 600’ e göre dış ticarette akreditif işlemleri, akreditifli ödeme, akreditifte karşılaşılan riskler, rezerv
koşulları, swift mesajları, akreditif mektupları (mt
700), UCP 600 konuları anlatıldı. Mart ayında İMMİB ve ABİGEM’le birlikte TOSB’da gerçekleştirilen
eğitimler katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

İhracat Operasyon
Uzmanlığı Eğitimi
İMMİB ve ABİGEM işbirliği ile TOSB’da organize edilen
“İhracat Operasyon Uzmanlığı” eğitimi 18 Mart 2009
tarihinde yapıldı.
Eğitimde dış ticarete başlangıç ve temel esaslar anlatıldı. Dış ticarette teslim şekilleri, ihracat – ithalat maliyetleri açısından fiyatlandırma politikaları, ödeme
şekilleri ve taşıdıkları riskler, akreditifli ödeme şekli
tartışıldı. Dış ticaret belgeleri, dış ticaret mevzuatı tanıtıldı. Eğitmen Sn. Cengiz ÖZCAN’ın anlatımıyla yapılan eğitim yoğun ilgi gördü.

Dış Ticarette
Kullanılan Belgeler
TOSB’da yapılan İhracat operasyon uzmanlığı eğitiminin devam niteliğinde olan “Dış Ticarette Kullanılan
Belgeler” eğitimi 19 Martta gerçekleştirildi. Eğitimde;
uluslararası ticarette kullanılan ticari belgeler, nakliye ve sigorta belgeleri, dış ticarette kullanılan mali
belgeler, dış ticaret mevzuatı çerçevesinde kullanılan belgeler, gümrük mevzuatı gereği kullanılan
belgeler, belgelerle ilgili işlemlerde karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerileri anlatıldı.
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SANAYİCİLERİMİZDEN

Bir hayalin gerçeğe
dönüştüğü yer

TOSB
Ahmet Arkan, TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi

T

OSB fikri nasıl ortaya çıktı? Kuruluş
amacı ve hedefler neydi bugün bu hedeflerin neresindeyiz?
Bilindiği gibi Taysad 1978’de bir avuç üye
ile kuruldu. Türkiye’de 1964 montaj sanayi
talimatına uymak zorunda olan Otomotiv
Ana Sanayi firmaları Yan Sanayii geliştirme
ihtiyacı hissediyorlardı. Bu dönemde OSB ve TAYSAD
sektörü temsil eden dernekler olarak kota toplantılarına katılırdı. Korumacı bir düzen vardı. Firma boyutları
çok küçüktü yabancı yatırım çok azdı.
24 Ocak 1980’de korumacılık azaldı, liberal ekonomiye geçildi, düşünceler değişti, rekabet arttı.
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Otomotiv Sanayi yeni yapılanmalara yöneldi. Yan
Sanayi’de üretimde, kalitede, teknolojide anlayış değiştirme zorundaydı, daha rekabetçi olma, dünyaya
açılma, dayanışma içinde birlikte kazanmayı öğrenmek
durumundaydı. İşte bu gerekçeler bir ihtisas Organize
Sanayi Bölgesi kurma fikrini yeşertti.
Sayıları yeteri kadar artmış olan TAYSAD üyelerinin de
görüşleri alınarak Taysad Organize Sanayi Bölgesi’ni
bir ihtisas organize sanayi bölgesi olarak kurmak üzere
çalışmalar 1991 yılında başlatıldı.
Hedefler mütevazı idi ancak özgündü; Çağdaş bir bölge, eğitim kurumları ile desteklenmiş, teknoparkı olan,
sağlık merkezi ile tüm firmalara hizmet veren, sosyal
tesisleri yeterli olan ve en önemlisi her paydaş firmanın alt yapısı ile arazi üzerindeki durumu ile mutlu fir-

malar topluluğu olarak temayüz edeceğimiz bir bölge
kurma hedefi.
Adım adım hedefe yaklaşılıyor.
Kurucu üyeleri nasıl belirlediniz?
1991 yılında Devlet planlamaya başvuruldu. Dönemin
valisi Sn. İhsan Dede bu işleri bilen deneyimli ve paylaşımcı bir kişiydi ayrıca yine dönemin KSO Başkanı
Sn. Şahabettin Bilgisu ile bizlere büyük destek verdiler.
Önümüzde bize yol göstererek bütün tecrübelerini aktardılar. Kurucu Müteşebbis Heyette Valilik, Özel İdare,
KSO ve TAYSAD temsilcileri vardık.
TOSB’u kurarken yaşanılan bürokratik engeller
oldu mu? Bu engelleri aşarken yaşanan pek çok
şey var destek olan kişi ve kurumlar var bunlardan bahseder misiniz?
Devletin büyük manevi desteğini gördük. Otomotiv
sektöründe bir ihtisas organize sanayi için her türlü
desteğe hazırız denildi. Devlet açıklığı ve samimiliği ile
her yönüyle yanımızda olduğunu gösterdi. Bu konuyla
ilgili tüm dökümanları ve arşivleri bizlere açtılar. Kurulmuş olan bazı OSB’ler ile ilgili tüm kuruluş protokolleri
tüzükleri incelendi. Diğer OSB’lerin karşılaştığı sorunları yaşamayacak şekilde yol haritası çizildi. Devlet Planlamada Sn. İhsan Kesici’nin büyük desteğini gördük.
Ayrıca dönemin sanayi müsteşarları Sn. Akın Çakmakçı
ve arkadaşları bütün bilgi birikimlerini tecrübelerini bizimle paylaştılar. Sn. Sedat Bolak, Sn. İnci Özgüç yar-

dımlarını ve KOSGEB’in desteklerini unutamayız. Eksperler hazine arazisine değer biçerken özel kişilerden
aldığımız değerlerden daha yüksek bedeller biçtiler.
Bu durum bizi yordu. Ancak yine o zaman ki Maliye
Bakanlığının desteğini gördük, bu bedelleri ödememiz
için bize zaman açısından toleranslar gösterildi.
Yer seçimine nasıl karar verdiniz?
Otomotiv üretiminin Bursa- İstanbul- Adapazarı üçgeni içinde geliştiğini gördük. Üçgenin içinde olmanın
dışında, alt yapıya, teknolojiye, malzemeye, üniversitelere yakın olmak da çok önemliydi ancak her şey-

TOSB’a üye alımı nasıl yapıldı?
TOSB’un üyelerinin TAYSAD üyesi olması gerekmekteydi. Türkiye’nin dört bir yanındaki TAYSAD üyelerine
bu organize bölgede yer alabilecekleri bildirildi. Organize sanayi bölgeleri genel olarak rant sağlamak amacıyla kullanılır. TOSB’da böyle bir şeye izin verilmedi.
Gerçekten ihtiyaç duyan, yatırım yapacak üyelere tahsis yapıldı. Parsel seçimlerinde hiç kimseye ayrıcalık
tanınmadı. Bütün araziler eşit şartlarda ve eşit alt yapı
hizmeti ile verildi…

13 Temmuz 1999 günü TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi'nin dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
tarafından temel atma töreni. Soldan sağa Abdullah Kanca, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Vali Memduh Oğuz
ve A. Hamdi Doğan Cumhurbaşkanı'na günün anısına kromajlı dövme mengene hediye ediliyor.
den önemlisi deneyimli bir sanayi odasının desteği idi
(Kocaeli Sanayi Odası). Bütün etkenler incelendiğinde
yapılanacağımız en doğru yerin Kocaeli ile İstanbul
arasında bir yer olmasına karar verdik. Devletin hayır demeyeceği tarıma elverişsiz bir arazi bulmak için
araştırmalar yaptık ve bugün TOSB’un bulunduğu arazide karar kıldık.
Kuruluş finansmanı nasıl sağlandı, devlet desteği alındı mı?
Maddi olarak devlet desteği alınmadı, her şey öz kaynaklar ile yapıldı. Bölge gelişmiş bir bölge olduğu için
özel bir teşvik yoktu. Müteşebbis Kurul oluştuğu andan itibaren üyelerden para toplamaya başladık Bütün harcamalar bu bütçeden karşılandı. Paranın kontrolü Özel İdare Müdürlüğünde idi.

TOSB’daki bütün arsaların alt yapısı hazır bir şekildedir. İnşaata başlamak isteyen her firma imar durumu
ve bütün alt yapı bilgilerini Bölge Müdürlüğünden en
ince detayına kadar öğrenebilirler. Bu başka organizelerde bulunmayan bir özelliktir.
TOSB yöneticilerinin, üyelerinin özverili çalışmaları ile
bugünlere geldi. Bir çok OSB TOSB’dan feyz almıştır.
Yapılan kalite çalışmaları ve yüksek standartları ile
TOSB’un ileride gerçek bir innovasyon merkezine dönüşeceğine inanıyorum.
Kuruluşumuzdan bugüne kadar görev yapan Valilerimize, Bürokratlarımıza Kocaeli Sanayi Odası yöneticilerine emeği geçen herkese minnet borçluyuz. Bugüne
kadar görev yapmış tüm TOSB personeline teşekkür
ederiz.
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Chemetall
Sanayi Kimyasalları
Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Ümit Kayacan, Genel Müdür
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ısaca firmanızı tanıtır mısınız?

Fabrikamız 11327 m²’lik bir alanda kurulmuş olup 48 çalışanımız vardır. ISO
9001/2000,ISO/TS 16949, ISO 14001 belgelerine sahibiz. Firmamızın Ar-Ge çalışmaları Almanya’daki ana firmada yapılmaktadır bu nedenle fabrika bünyemizde Ar-Ge
departmanı bulunmuyor.

yılında Chemetall firmanın tamamını satın aldı. Ofis
Zincirlikuyu-İstanbul, üretim yeri Gebze oldu. 2004 yılında Bursa fabrikası kiralanarak otomotiv için kuruldu.
2004 yılında Chemetall GmbH, (Amerikan) Rockwood
Holding tarafından satın alındı. 2008 yılında üç lokasyonu tek bir yerde toplamak için TOSB’ da ki fabrikamızın inşaatına başlandı. 2008 Aralık ayında Zincirlikuyu
ofis ve Gebze fabrika TOSB’a taşındı. 2009 ortalarında
Bursa fabrikayı da taşımayı düşünüyoruz.

Şirketinizin kuruluş öyküsünü anlatır mısınız?
1974 yılında Side Kimya Chemetall lisansıyla üretim
yapmaya başladı. 1986 yılında firmanın %51’i Almanya kökenli Chemetall firması tarafından satın alındı
ve firmanın adı Bonder Kimya olarak değişti. 1988

Kuruluş aşamasında ne gibi sorunlar yaşadınız?
Şirket kuruluşu ile herhangi bir sorunumuz olmadı. Fakat fabrikamızın inşaatı ve taşınma sürecinde bürokratik sorunlarımız oldu.

Faaliyet alanınız nedir ve fabrikanızda üretilen
ürünler hakkında genel bilgi verebilir misiniz?
Faaliyet alanımız; metal parçaların boya
öncesi yüzeyinin hazırlaması için kullanılan yağ alma, pas alma, fosfatlama,
pasivasyon, boya sökücüler, boya çürütücüler gibi malzemelerin üretilmesi ve
pazarlanmasıdır. Firmamız bu malzemelerin üretim sonrası teknik servisinden
de sorumludur.
Ayrıca otomotiv sanayi için Eftec lisansı
ile PVC bazlı alt kaplama ve sealer üretimi ve pazaralanmasıda faaliyetlerimiz
arasındadır.
Genel olarak müşterilerimiz otomotiv
sanayi, beyaz eşya sanayi, soğuk çekme ve bant sanayi gruplarındandır.
Firmadaki göreviniz nedir ve
kaç yıldır bu firmada çalışmaktasınız?
33 yıldır bu firmada çalışıyorum.
Bu sürenin son 9 yılında Genel
Müdür olarak görev almaktayım.
Firmanızın geleceğe dönük hedefleri nelerdir?
Firmamızın geleceğe dönük hedeflerinin başında
faaliyet alanında Pazardaki yerimizi korumaktır.
Ayrıca Ortadoğu ve Türk
Cumhuriyet’lerine otomotiv ve otomotiv yan
sanayine, otomotiv sanayinin ve beyaz eşyanın ihtiyacı olan çevre dostu ürünleri temin edebilmektir.
Otomotiv sektörü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Otomotiv sektörü bizim için sanayinin lokomotif firmalarıdır. Bu firmalar ile onların standartlarında çalışabilmek bizim için büyük referanstır.
Otomotiv sektörü hem firmamız hem de Türkiye için
lokomotif sektördür ve uzun yıllar da böyle olacağına
inanıyoruz.

Son ekonomik krizle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu krizin otomotiv sektörüne yansımaları
nasıl olacaktır?
Zaten krizin ilk yansıması otomotiv sektöründe oldu. Daha sonra diğer sektörlere ve otomotiv yan sanayine yansıdı
Otomotiv sektöründe düzelme başlamadan diğer sektörlerde düzelme başlamayacaktır. Tahmini düzelme 2009 yılının
ikinci yarısından itibaren önce yurtdışında başlayıp sonrasında Türkiye’de hissedilecektir.
Yabancı yatırımcının krize bakışı
nasıl? Firmanızın bu konuda tedbirleri ne olacaktır?
Yabancı yatırımcı olarak ana firmamız bu krizin 2009’un son çeyreğinde düzelmeye başlayacağını ve
2011 de 2007 seviyelerine geleceğini düşünüyor.
Firma olarak en önemli kaynağımızın elemanlarımız olduğunu
düşünüyoruz. Bu bakımdan
eleman çıkarmaya gerek görmeden bu krizi atlatmayı hedefliyoruz.
Diğer taraftan eksik gün
çalışarak ve mümkün olan
tasarrufları uygulayarak
bu durumdan en az zarar ile çıkmak istiyoruz.
İş güvenliği konusunda
firmanızın
yaklaşımı
nedir?
Konu ile ilgili personel eğitimi ne sıklıkla yapılmaktadır?
Chemetall Sanayi Kimyasalları
Ticaret ve Sanayi A.S.’de, sağlık ve çevrenin
korunması ile birlikte iş güvenliğine ilişkin hedeflerimiz,
şirketimizin ekonomik hedefleri ile eşdeğer öneme sahiptir. Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği konuları ile
ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uyulur ve diğer
tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi, iş güvenliği eğitimlerinde de sürekli iyileştirme ilkesi uygulanır. Şirketimizin işe alım süreci başlangıcında, personelin“ağır ve
tehlikeli işlerde çalışmaya uygun olduğunu gösteren
sağlık raporu”nun ilgili mercilerden alınması ile başlar
ve işbaşı yaptıktan sonra da “işe intibak eğitimi” ile
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şirket içi eğitimi devam eder. İşçi sağlığı ve güvenliği
ile ilgili eğitimlere önem verilmekte, bu konulardaki
bazı eğitimlerimiz yılda iki kez periyodik olarak tekrarlanmaktadır.
TOSB’da olmanın avantajları ve dezavantajları
var mı?
TOSB’un, diğer OSB’leri ile mukayese edildiğinde, sistemini oturtmuş, düzen ve kurallarına bağlı bir yönetim anlayışı ile yönetildiğini görmekte ve bu durumu
takdir ile karşılamaktayız.
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TOSB’da, ayni dili konuşan, aynı sektöre hizmet vermenin ve benzer sorunları aynı şekilde yaşayan sanayicilerle birlikte olmanın bir avantaj olduğunu düşünüyor, bu birliktelikten doğan yaptırım gücünün daha
da etkin TOSB yönetimince kullanılması gerektiğini
düşünüyoruz.
TOSB Komiteleri hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir?
Komite toplantılarından zaman zaman haberdar olmakla birlikte, herhangi bir komitede henüz yerimizi alamadık. Ancak gelecek günlerde aktif katılımcı
olarak komitelere katılma arzusundayız.
TOSB’dan memnuniyet, öneri ve şikayetleriniz
var mı?

TOSB’ un yönetim anlayışından memnunuz. İlgililerin
yaklaşımları genellikle çözüm odaklı ve iyi niyet çerçevesinde cereyan etmektedir. Ancak TOSB yönetimine,
değerlendirmesi için şu önerilerimiz olabilir;
Bölge içerisinde toplu ulaşıma kesin çözüm bulunması gerektiğini, araçsız olarak bölgeye gelinme ve
ulaşımda ciddi sorunlar olduğunu, personelimizce
ulaşım sorunu nedeniyle bir kaç saatlik izin yerine
tam günü kapsayan izinler alındığını, TEM’ e bağlanan, bölgeden kestirme alternatif yolların inşa edilmesi ve başlanan projelerin bir an önce nihayetlendirilmesini,
TOSB ’a giriş ve çıkışlarda güvenlik kontrol noktalarınca kontrollerin tüm araçlar için belli saatlerden sonra
daha sıkı yapılması gerektiğini, ayrıca çalışanların araçlarına TOSB logosu bulunan çıkartma yapıştırılarak en
azından onların diğer yabancı araçlardan ayırt edilmesi sağlanabilir.
Bir veya birkaç değişik banka şubesine ihtiyaç olduğunu, TOSB içerisinde değişik yerlere ATM makinelerinin
koyulmasını,
Muhtelif sportif faaliyetlerin yapılabileceği ortak tesislere ihtiyaç olduğunu,
Temel ihtiyaçların karşılanabileceği bir market kurulabileceğini gözlemlemekteyiz.
Bu görüşlerimiz doğrultusunda, TOSB yönetimince alınacak kararlarında destekleyicisi olacağız.

HİZMET DESTEK BİRİMİ

Hizmet Destek Birimi

T

OSB Bölge Müdürlüğü İdari İşler Departmanı 2006 yılı öncesi Sosyal Hizmet Departmanı olarak çalışmaktaydı. Esas olarak
takip etmekle sorumlu olduğu hizmetler;
TOSB Bölge Müdürlüğü İdari yapısı içerisinde yürütmekle olduğu idari hizmetlerin
yanı sıra Bölgemiz içerisinde de Güvenlik,
Yol Temizliği, Kantar ve Kışın Kar ile mücadele, park
alanları dışında park eden araçlar ile mücadele, ile
Peyzaj ve yeşillendirme gibi sorumluluk alanlarıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Bölge Müdürlüğü envanterindeki araçların Periyodik Bakımları, Fenni Muayeneleri,
ve Diğer işlemlerinin takip edilmesi de sorumlulukları
arasındadır. Güvenlik dışında kalan hizmetlerin verilebilmesi maksadıyla 2004 yılı içerisinde 1 Adet Kar Küreme ve tuzlama aracı satın alınarak Bölge Müdürlüğü
envanterine eklenmiş, 2007 Yılı Haziran ayı içerisinde
de bir adet Yol süpürme aracımız daha demirbaş listemize eklenmiştir TOSB Bölge Müdürlüğü şu an 1 Adet
Yol Süpürme Aracı, 1 Adet Kar Küreme ve Tuzlama
aracı, 1 adet Doğalgaz hizmet Aracı, 1 adet Saha Kamyoneti ev 3 Adet Ford Connect, 2 Adet de Fiat Fiorino
tipi hizmet araçlarıyla üyelerimize etkin hizmet vermek
için tüm gayretini sürdürmektedir.
Bölgemiz içerisinde bu hizmetleri sürdürürken ayrıca
kadrosunda görevli bulunan bir Bahçıvanı ile de Bölge Müdürlüğü Binamızın çevresinin Bitki bakımları ile
peyzaj işlerinin de yürütmektedir. Geçtiğimiz yıl hepimizin bildiği üzere Bölgemizde zararlı bir asalak olan
Kene ile de mücadele programı uygulanmış ve bunun
için Zirai Mücadele de uzman bir firma dan destek alınarak bu mücadele tüm bölgemizde yürütülmüştür.

Bölgemizde güvenlik
TOSB Organize Sanayi Bölgesinde Güvenlik Hizmeti
konusunda uzman ve bu hususta hizmet veren Özel
güvenlik Firmasından alınmakta olup 24 saat devamlı
olarak araç devriyeli ve Bölgemizin her iki giriş (Nizamiye) kapısında sürekli kontrol yapılacak şeklinde yürütülmektedir. Ayrıca Bölge Müdürlüğü İdari Binamız
ile İtfaiye ve Hizmet Destek Binamızın girişlerinde de
birer güvenlik görevlisi 24 saat görev yapmakta olup
5188 Sayılı Özel güvenlik yasasına göre Hizmet vermektedirler.
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Kuruluşundan bu güne kadar Bölgemizde faaliyet
gösteren üye sayısındaki artışa bağlı olarak içeriye giriş
yapan araç sayısı da her geçen gün artmıştır artmaya
da devam etmektedir. Bu araç yoğunluğunu tespit ve
takip etmek, aynı zamanda istatistik veri de oluşturmak amacıyla Bölgeye giriş yapan araç sayısı kaydedilmekte ve takip edilmektedir. Buna göre Bölgemize her
iki girişinden günde ortalama 2000 ile 3000 arasında
araç giriş yapmakta bu sayı ekonomik rahatlığa bağlı
olarak azalabilmekte veya artabilmektedir.
Söz konusu araç yoğunluğunda her aracın durdurulup kontrolü ve kaydının yapılması girişlerde yığılmaya
neden olabilmektedir. Özellikle araç girişlerinin yoğun
olduğu saatlerde kontrolün daha rahat yapılabilmesi
maksadıyla Güvenlik standartlarına göre GÜVENİLİR
olarak değerlendirilen araçlar ile TOSB Serbest Giriş
Etiketi taşıyan özel araçlara, Bölge Müdürlüğümüzce

HİZMET DESTEK BİRİMİ

TOSB Serbest Giriş etiketi verilmekte, bu etiketi taşıyan araçlar Güvenlik Kontrol Noktalarında durdurulmaksızın geçişlerine izin verilebilmektedir.
Ancak burada bir hatırlatma yapmak gerekirse; Güvenlik Personeli serbest geçiş etiketli dahi olsa gerekli
hallerde bu araçları da durdurup kontrol etme, hatta
detaylı arama yapma yetkisine sahiptirler. Çünkü 5188
sayılı Özel Güvenlik Yasası Onlara Kontrol etme, Belge
isteme, inceleme, şüpheli hallerde arama yapma, hatta
alıkoyma yetkisini vermiş, karşı koyma halini ise Kolluk
Kuvvetlerine Karşı Koyma gibi değerlendirmiştir.
Etiketler araç ön camı sağ üst köşesine yapıştırılmak
suretiyle araçta görünür bir şekilde taşınmaktadır.
Bölge Müdürlüğümüzce bu etiketler sadece; Üyelerimize ve Üye personeline, Bölge Müdürlüğü personeline ve Üyelerimizce verilmesi uygun görülen Taşeronlara (Üyelerimiz aracılığı ile) sorumluluğu ilgili üyemizde
olmak şartıyla verilebilmektedir.

TOSB Yönetim Kurulu Üyelerine,
Müteşebbis Heyet Üyelerine ve
TOSB Personeline verilmektedir.

T SB

üyeye İşgaliye ücreti tahakkuk ettirilmesi, terk edilmiş
yabancı araçlar için ise kilitleme şeklinde bu güne kadar da başarıyla uygulanmıştır. Bu gün itibariyle Bölgemiz yollarında park edilmiş araç sayısı sıfıra yakındır.

Üyelerimize, Üye personeline Üye
araçlarına verilmektedir.

Söz konusu Araç Etiketleri Bölge Müdürlüğümüzün
üyelerimize ücretsiz sağladığı bir kolaylık olup, talebi
için TOSB Müdürlüğü ile irtibata geçmek ve sadece istenen belgeleri vermek yeterli olacaktır.
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Yollara araç parkı ve işgaliye uygulaması

Yollara araç parkı ve
işgaliye uygulaması
TOSB Organize Sanayi Bölgesinin, diğer Organize Sanayi Bölgelerine de önderlik etmekte olduğu uygulamalardan bir tanesi de Park alanları dışına (Özellikle
Yollara) park edilip bırakılmış araçlar ile mücadeledir.
Bu uygulama Bölgemizde 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanunu yönetmeliğinde verilmiş olan yetki
ve 2006 yılında Bölge Yönetim Kurulu’nca bu yetkinin kullanılması için almış olduğu bir karar ile başlatılmıştır. Uygulama Park yeri dışına 10 dakikadan fazla
( Servisler için 20 dakika ) park eden araçlar için, ilgili

Sorumluluğu talep eden Üyemizde
olmak şartıyla, verilmesi uygun
görülen, taşeron araçları için iletilmek
üzere ilgili üyemize verilebilmektedir.

Yol temizliği ve
yol süpürme
Evlerimizin veya İşyerlerimizin temiz tutulabilmesi için ev ve
İşyerlerimiz her gün
veya belirli aralıklara süpürülmektedir.
Bölge
Müdürlüğümüz de bu düşünce
ile hareket ederek
2006 yılında bir yol
süpürme aracı satın
alınarak hizmete verilmiştir. Bu araç ile Bölgemiz içerisindeki yollar periyodik olarak süpürülmekte, aracımızın yeterli olmadığı hallerde yeteri kadar personel
ile yolun yıkanması yaptırılmaktadır. Ancak fabrika

inşaatları nedeniyle yol kirlenmesine sebep oldukları
fotoğraflı olarak tespit edilen üyelerimiz, Bölge Müdürlüğümüzce önce yazılı olarak uyarılmakta, bu uyarıların dikkate alınmadığı hallerde ise tekrar bir uyarı yapılmaksızın yol temizliği veya yıkaması yaptırılarak bu
iş için yapılan masraf ve maliyetler üyelerimize rücu
edilmektedir.

da toplam 38 TON tuz kullanılmış olup bölgemiz içi
ve dışarısındaki yollar ulaşıma açık tutulmuştur. Daha
etkin mücadele için Yol Süpürme Amaçlı Dizayn edilen Yol süpürme aracımızın önüne İmalatçı tarafından
bir kar küreme bıçağı adapte edilerek, bu aracımızın
da ikinci bir kar küreme aracı olarak kullanılması sağlanmıştır.

Kar ile mücadele
ve tuzlama

TOSB kantar hizmeti

TOSB Organize Sanayi Bölgesi, bulunduğu coğrafik
konum itibariyle özellikle kış aylarında civar bölgelerden daha fazla rüzgar ve yağış alabilmekte hele hele
kar yağışı söz konusu ise daha fazla etkilenebilmektedir. Bu durum Üyelerimizin lojistik gereksinimlerini
olumsuz olarak etkilemektedir. Kış şartlarının getirmiş
olduğu bu olumsuzlukları en az indirebilmek amacıyla
Bölge Müdürlüğümüzce bir kar Küreme ve Tuzlama
aracı satın alınarak hizmete verilmiştir. Bölge Müdürlüğümüzce kış aylarında Meteorolojik Hava tahmini
takip edilmekte, kar yağışı ve buzlanma uyarısının
alınması ile birlikte 24 saat görev yapan Kar Mücadele
Ekibi görevlendirilmektedir. Bu ekip, kar ve buzlanma
tehlikesi ortadan kalkana kadar görev yapmakta, kar
yağışının başlaması ile birlikte Bölgemizin ana arterleri
ile Balçık Köyü köprüsü, Şekerpınar ışıklı kavşağı arasında yol tuzlama ve kar küreme çalışması yapmaktadır. Bu hizmet verilirken Bölge Müdürlüğümüzün ana
sorumluluğu, öncelikle ana arterlerin, daha sonra ise
yan yolların ulaşıma açık tutulması olup, üyelerimizin
parsel sınırları içerisinde herhangi bir çalışma yapmamaktadır. Ancak ihtiyaç duyulan hallerde bu hizmetin,
civardan temin edilebilen iş makinalarınca ücreti karşılığında sağlanması için üyelerimize yardımcı olunabilmektedir. Bu kapsamda 2007 -2008 yılı Kış aylarında
Bölge Müdürlüğümüzce yapılan bu çalışma kapsamın-
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TOSB Organize Sanayi Bölgesi olarak bölgemizde faaliyet gösteren üyelerimizin yararlanmaları amacıyla 60
tonluk kantarımız 08.30-17.30 çalışma saatleri içerisinde hizmet vermektedir.

TOSB çevre bakımı

TOSB Organize Sanayi Bölgemiz içersinde bulunan
Ortak Kullanım alanlarımızın da bakıma ihtiyaçları vardır. Bu nedenle Bölge Müdürlüğü olarak sürekli takip
etmek, zararlı ve istenmeyen otlar, bitkiler ile mücadele etmek ayrıca bölgemiz sınırları içerisinde oluşturduğumuz 27.000 Adet ağaçlık TOSB Ormanımızın da
yıllık bakımları Bölge Müdürlüğümüzün faaliyet alanları içersindedir.
Bu sorumluluklar kapsamında ayrıca 2008 yılı içerisinde bölgemizin Ortak alanları Kene zararlısına karşı
periyodik olarak ilaçlatılmıştır.

ÜYELERİMİZDEN

C.P.S. Pressform
Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Sinan Büyükay, Yönetim Kurulu Başkanı
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K

ısaca firmanızı tanıtır mısınız?

Firmamız, C.P.S. (Car Production Solutions)
Pressform Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ve C.P.S.
(Car Protection Solutions) Otomotiv Tekstil
Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti. adı altında 2
firma ile faaliyet göstermektedir. Firmamızda 22 beyaz / 85 mavi yaka olmak üzere
toplam 107 kişi çalışmaktadır. Bu personellerden dört
tanesi Ar-Ge departmanında çalışmaktadır. Fabrikamız
toplam 14520 m² ‘lik bir alana kurulmuştur.
CPS Pressform’un TS16949,C.P.S. Tekstil’in ISO 9001,
VDA 6.1 (Kiwa International) kalite belgesi vardır.
Şirketinizin kuruluşunu anlatırmısınız?
Almanya’nın Haan beldesinde 1990 yılında işletme
bölümünü bitirdikten sonra,sanayi sektörüne atılımımı bir kaynak makinesi satın alıp, 800 m² bir atölye

kiralamakla başladım. Reklam panoları imalatıyla başlayıp, otomotiv sektörüne fason olarak punta kaynağı
yaparak geçiş yaptım. Almış olduğum ilk şase parça
kaynak işinden sonra müşterilerimin güvenini kazandım.
Peşi sıra gelen işlerle işletmemi geliştirip saç şekillendirme konusunda talepleri değerlendirerek 3000
m² kapalı bir alan satın alarak, ufak bir pres hattı kurdum.
Buna ilave olarak robot kaynağı teknolojisini üretime
katarak,otomasyon üretim sistemimizle müşterilerimize daha cazip ve kaliteli cevap verebilmeyi başardık.
Ar-Ge bölümümüzü kurduktan sonra, müşterilerimize
mühendislik hizmetleri de sunarak, ısı kalkanları tasarımlarımızla, proje sahalarından ciddi bir pay kazandık.
2003 yılında, Almanya Mettmann’da 26.500 m² kapalı

alana ve 38 adet yüksek tonajlı bir makine parkuruna sahip bir firmayı satın aldım. Bununla beraber Ana
Sanayi’ye (Volkswagen, Mercedes, Audi, Porsche, Skoda, Magna, Benteler) çalışma fırsatı kazandık.Aldığımız
dönemin yeni projelerin tasarımlarını ve kalıplarını yaparak çalışmalarda bulunduk.
2004 yılında Slovakya’da Volkswagen, Audi, Porsche
markalarına ABB ve Kuka robot hattımızla,şase kaynağı yaparak JİT hizmeti sağlıyoruz.
2007 yılında,Grubumuz TOSB’da ki yatırım kararımızın ardından, C.P.S. Pressform adında şirketini kurarak 14.500 m² kapalı alan inşa ettik. Burada 23 adet
tonajlı Müller Weingarten pres hattımızı ve 2.500 m²
robot kaynağı üretim alanımız kurduk.Üretim sahalarımızda yatırımlarımıza devam etmekteyiz.
C.P.S. Pressform, TOSB’daki fabrikasından Volkswagen
ve Daimler’e (Wörth, Düsseldorf, Arjantin) ihracat gerçekleştirmektedir.
C.P.S. Tekstil’in temel taşları 2003 yılında Slovakya’da
kurulmuştur. 2006 yılında Türkiye’ye taşınma kararı
alındıktan sonra, Kocaeli bölgesinde geçici bir üretim
hattı oluşturulup, personelimiz uzun bir eğitim süreci
görmüştür.
Grubumuzun TOSB’da inşaat yatırımının bitmesi sonucu Tekstil üretim hatlarımızı bölgeye taşımış bulunmaktayız.
Kuruluş aşamasında yaşadığınız sorunlar oldu
mu?
Bürokratik sorunları, uzman müşavirlerimiz ve danışmanlarımız sayesinde bir sıkıntı yaşamadan çözümledik.
Teknik ekibimizin ve partner ekiplerimizin uyumlu
ortak çalışması sonucunda sayesinde firmamızın herhangi bir problem yaşamadan kuruluşunu gerçekleştirdik.
Faaliyet alanınız nedir ve fabrikanızda üretilen
ürünler hakkında genel bilgi verebilir misiniz?
C.P.S. Pressform sac şekillendirme ve bu yolla imal
edilen parçaların kaynak işlemi ile montajı yapılmaktadır. Sac şekillendirme ve kaynak prosesindeki bilgi
birikimi ile yurtdışında Mercedes ,VW gibi büyük otomobil firmalarına yarı mamul ve bitmiş grup ürünlerin
tasarımı ve imalatıyla hizmet sunmaktadır.
C.P.S. Tekstil, Avrupalı Otomobil üreticilerinin (Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley) araçlarını ülkeler
arası nakliye esnasında boya yüzeyini dış etkenlerden korumak için dış kılıf üretmektedir. 2008 yılı

Makine Parkuru
Pres hattı
 1 adet 630 ton Transfer presi
(4000 x 2700 tabla boyutu)
 6 adet 630 ton Mekanik sürücülü
Otomatik presi
 1 adet 1000 ton Hidrolik presi
(4000 x 2700 tabla boyutu)
 5 adet 630 ton Hidrolik presi
(3300 x 2700 tablo boyutu)
 6 adet robotlu 400-800 ton seri imalat
Hidrolik presi
 1 adet 630 ton hidrolik kalıp Deneme presi
 3 adet Otomatik sürücülü
Alüminyum işleme presi
 1 adet ısı kalkanı yüzey şekillendirme açıcısı
(Firma Patentli)
Kalite :
 Kaynak test cihazları
 Kalibrasyon Laboratuarı
 Kopma, projeksiyon test cihazları
 3 boyutlu koordinat ölçüm cihazı
(3000 x 2500 masa boyutu)
itibarıyla, Avrupa’da çevre kirliliğinden dolayı Parafin
(Mum) kaplamaya karşılık çözüm olarak üretilen dış
kılıf,otomotiv sektöründe yeni gelişmektedir.Araçlardaki boya yüzeyinin tümünü kapladığı gibi,stok süresi
boyunca koruyabilen bir sistemdir.Boya yüzeyinden
bertaraf edilmesi çok zor olan ve işçilik maliyeti yüksek diğer yüzey kaplamaların aksine, araçların sadece
suyla temizlenerek satışa hazır hale getirilebilin tek koruma sistemidir.
Firmadaki göreviniz nedir kaç yıldır çalışıyorsunuz?
Şirket Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıyım.
Firmanızın geleceğe dönük hedefleri nelerdir?
Pressform olarak yakında Türkiye’ye getireceğimiz otomatik preslerimizle alüminyum egzoz ve motor izolasyonlu ısı kalkanları imalatı yapacağız.
Tekstil olarak araçların üretim hattındaki boya kalite-
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ÜYELERİMİZDEN

Tedbir olarak maalesef yatırımlarımızı artık sınırlayıp,
dengeli bir durumda, herhangi bir risk almadan faaliyetimize devam etmek zorundayız.
Kriz sürecini, gelecekteki projelerde önce bulunabilmek için teknik çalışmalara ve tedarik maliyetlerini ne
şekilde asgariye indirebilmemiz için araştırmaları artırarak değerlendirmek zorundayız.
İş güvenliği konusunda firmanızın yaklaşımı nedir? Konu ile ilgili personel eğitimi ne sıklıkla yapılmaktadır?

Ayhan Akyüz

Genel Müdür

sini, nihai müşteriye kadar taşımak isteyen otomobil
üreticilerinin yanında çözüm partneri olarak kalmayı,
üretimimizle,ülkemize hem sosyal hem de ekonomik
katkı sağlamayı öncelikli bir hedef olarak görmekteyiz.
Otomotiv sektörü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Firmamızda üretimin yavaşlaması nedeniyle, personelimize iş güvenliği eğitimi konusunda daha fazla
zaman ayırabiliyoruz. Personele gerek kendi bünyemizden gerek eğitim hizmetleri veren kuruluşlardan
uzmanlar sayesinde eğitimlerimizi arttırdık.
TOSB’ da olmanın avantajları ve dezavantajları
var mıdır?
Alt yapıları yatırımlarıyla üyelerine sağladığı hizmetleriyle birlikte, idari personelin firmamıza yardımcı olmaları ve bizi özellikle grubumuzun kuruluş aşamasında, çözüm partneri olarak göreve hazır bulunmaları
bizleri motive etmiştir. TOSB’da var olmakla çok doğru
bir karar aldığımızın farkındayız.

Otomotiv sektörü herhangi bir krizde ilk etkilenen sektörlerin başında geliyor. Firmamızın düşüncesi, üretimi
otomasyonda etkin bir şekilde geliştirmeye çalışmaktır.
Çalışan personel sayısını mümkün olduğunca asgaride
tutup teknolojiden azami faydalanmamız gerekiyor.
Pazar artık üretime yatkın olmakla sınırlı değil. Mühendislik kadronuzun etkin çalışması gerekmektedir. Tasarım ve maliyet esasları ön planda tutularak, gelişecek
çözüm önerileriyle ön planda kalmayı başarabilirsiniz.
Son ekonomik krizle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu
krizin otomotiv sektörüne yansımaları nasıl olacaktır?
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Bu süreç sonrası maalesef tedarikçi pazarın daralacağına inanıyoruz. Önlem planlarını iyi yönetmiş olan ve
imkanları bulunan firmalar faaliyetlerine daha yoğun
olarak devam edecektir.
Yabancı yatırımcının krize bakışı nasıl? Firmanızın bu konuda tedbirleri ne olacaktır?
Yaşadığımız kriz Amerika ile birlikte, tüm dünyada
olduğu gibi özellikle Avrupa’da çok etkili olmuştur.
Grubumuzun merkezi Almanya olduğu için krizle mücadelemiz daha çok kapsamlı ve grubumuzun tüm şirketlerini ciddi bir tasarruf ve önlem planları yapmaya
zorlamıştır.

TOSB’dan memnuniyet, öneri ve şikayetleriniz
var mı?
Kurumun sağladığı tüm hizmetlerden eksiksiz faydalanmaktayız. Prensibinden ödün vermeden çalışması
ve üyelerine hizmet anlayışında ciddi bir gayret içersinde olması bizleri memnun etmektedir.

TOSB KALİTE

TOSB’da Deneyim
Paylaşım Toplantısı

K
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alDer (Türkiye Kalite
Derneği) ile organize
edilen Deneyim Paylaşım toplantısı TOSB
Konferans Salonunda
10 Mart 2009 tarihinde yapılmıştır.

Toplantı KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli
Sanayi Odası Genel Sekreteri Sn.
Hamdi DOĞAN’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. TOSB Bölge
Müdürü Sn. Hakan DORA’nın
TOSB’u tanıtımının ardından
TOSB İnsan Kaynakları Sorumlusu Sn. Gonca KUBAT 14 Kasım
2008’de EFQM’ in ilk basamağı
olan Mükemmellikte Kararlılık
belgesi alan TOSB’un mükemmellik yolculuğunu ve
iyileştirme projelerini anlatmıştır.
Mükemmellikte Kararlılık belgesi alan firmalardan TÜBİTAK BUTAL’ı temsil eden Sn. Sedat AKTAŞ da kurumunu tanıtarak, iyileştirme projelerini sunmuştur.
Mükemmellikte Yetkinlik belgesi alan FARBA firmasının mükemmellik yolcuğunu ve yetkinlik konusunda-

ki deneyimlerini “Yalın Mükemmellik” başlığı altında
FARBA Kalite Müdürü Sn. Müge BARAN anlatmıştır.
2008 yılı Kalite Ödülünü alan AKSA Akrilik firması mükemmellik yolundaki deneyimlerini katılımcılar ile paylaşmış, AKSA Akrilik İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Müdür Yardımcısı Sn. Kadir AKBAŞ, AKSA’nın
ödüle başvuru süreci ve bu yolda yaptıkları çalışmaları
anlatmıştır.
KalDer Genel Sekreteri Sn. İrfan ONAY kalite ödülleri
gelişim sürecinden bahsederek kalite kongresi ve ödül
töreninin dünyaya bakıldığında Türkiye’de daha güzel
bir şekilde yapıldığından bahsetmiştir. Deneyimlerin
paylaşılmasının ardından katılımcılar, firma temsilcilerine deneyimleriyle ilgili sorular yöneltmişlerdir.
TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer İltan BİLGİN kapanış konuşmasında böyle bir toplantının TOSB’da yapılmasından ve deneyimlerin paylaşılmasından memnuniyetini dile getirerek katılımcılara teşekkürlerini
iletmiş ve toplantı sona ermiştir.
Toplantının ardından yapılan değerlendirmelerden katılımcıların memnun olarak ayrıldıkları görülmüştür.

TOSB SAĞLIK MERKEZİ

Belirtileri ve etkileriyle

Stres

S

tres nedir?
Ruhsal ya da bedensel olarak aşırı zorlanma
durumunda kişinin yaşadığı rahatsızlık hissi
“stres” olarak adlandırılır. Stres, kişinin gergin, endişeli ve baskı altında hissetmesine
neden olur Tehdit ve zorlamalar karşısında
canlı kendini korumaya yönelik bir tepki zincirini harekete geçirme özelliğine sahiptir. Bir tehlike
ile yüz yüze gelen canlı başa çıkamayacağına inandığı bu tehlikeden uzaklaşmaya çalışır, başa çıkacağına
inandığı tehlike ile savaşır ve böylece yeni duruma
bir uyum sağlar. Uyum sağlayamadığı durumlarda ise
bu kez organizmada bir takım olumsuzluklar çıkmaya başlar.
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Bir işadamı için stres, borsadaki dalgalanma, ev hanımı için eve gelen misafirlerine yemek yetiştirme,
öğrenci için ise sınav olabilir. Stres, insanın bedensel
ve ruhsal sınırlarının zorlanmasıdır. Ancak çalışmaya
başlamak ve sürdürmek için bir miktar stres gereklidir. Tarih boyunca, Mısır uygarlığından, Roma’ya
Bizans’a, Moğollardan, Osmanlılara ve günümüze
kadar yöneticiler ile yönetilenler arasında görevden
kaynaklanan problemler süregelmiştir. Başarılı çalışanlar ödüllendirilirken, başarısız olanlar görevden
alınmalarının yanı sıra hayatlarından da olmuşlardır.
Günümüz iş hayatında, sadece Türkiye’de değil bütün dünyada, ekonomik koşulların ağırlaşması, rekabetin artması sonucu çalışanlardan beklentiler
yükselmiştir. İş hayatı, günümüz insanın yaşamında
önemli bir yer tutar.İş, insan için çok önemlidir. Yaşamın amacı, anlamıdır. Kişinin kimliğidir, potansiyelini
kullanmadır. Kendine saygıdır, sosyal destektir, maddi kazanımdır, zaman geçirmedir ekonominin tüm
hızıyla geliştiği, paranın dünyaya hakim olduğu, aile
şirketlerinin yerini büyük kurumsal şirketlerin aldığı
dünyamızda işten kaynaklanan stres insanların tüm
hayatını yaşamını etkilemeye başlamıştır. Bu dünyaya uyum sağlamak ise kaçınılmaz olarak temel bir
stres kaynağına dönüşmüştür. Öyle ki, bu stres sebebiyle olaylara, işine odaklanamayan elemanlar ve
yöneticiler verimli olamaz hale gelmiştir.

İş stresi belirtileri , İnsan stres altında olduğunu
nasıl anlar?

 Rekabete karşı koymayı becerememe.
 Karışık durumda başarısızlık, panik.
 Kararsızlık.
 Dayanışma eksikliği.
 İş kazalarının artması.
 İş performansında düşme. İşinde başarısızlık
korkusu
 Hataların artması.
 Hatalara karşı duyarsız davranma
 Sigara ve içki içme eğiliminin artması, Alkol ve
uyuşturucu madde kullanımı
 Konuşma ve yazıda belirsizlik ve kopukluk
 Aşırı hayal kurmak Konsantrasyon bozukluğu
 Uyku bozukluğu
 Ölüm ve intihar fikirlerinin sık sık tekrarlanması
 İşyerinde tartışma, öfke, düşmanlık ve kızgınlık
dalgaları, sabırsızlık, çabuk sinirlenme
 Sık öfkelenme
 Değersizlik, yetersizlik duyguları, güvensizlik
“düşüncem bu” diyememe,
 Duygusal ve cinsel hayatta düşüncesiz davranışlar
 Alı şılmıştan daha titiz veya işin gerektirdiğinden daha fazla çalışmak
 Sağlığa aşırı ilgi
 Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk Kilo kaybı veya
kilo alma
 Baş ağrısı, mide, bağırsak sorunları
 Kendini yararsız, değersiz hissetme, alınganlık
 Hipertansiyon
 Depresyon
 Kalp hastalıkları
 Cilt hastalıkları

 İletişim eksikliği
İş stresini etkileyen faktörler

 Çok fazla sorumluluk altında olmak,
 Fiziki görüntü ile ilgili endişeleri olmak,
 Mesleki ilerleme ile ilgili endişeleri olmak,
 İş tatminsizliği içinde olmak,
 Dinlenme ve eğlenceye ayıracak zamanın
olmaması,
 Yapacak çok fazla şeyin olması,
 Birlikte çalıştığı ekipte uyumsuzluk
 İşle ilgili düşüncelerinde reddedilme korkusu,
 Hayatın anlamıyla ilgili endişeler.
Stresin olumsuz etkileri

 Kalp hastalıkları
 Sinir ve kas hastalıkları
 Psikolojik hastalıklar
 İş kazaları
 İntihar
 Kanser
 Ülser
 Stres, çalışanın beden ve ruh sağlığını,
 Ailesini, yakın çevresini,
 İş verimini,
 İçinde bulunduğu organizasyonu,
 İş arkadaşlıklarını,
 Yaratıcılığını, motivasyonunu, enerji düzeyini ve
dikkatini olumsuz etkiler.

İşyerinde stres nasıl azaltılır?
Genelde stres nedenlerini yok etmek, yaşanan
stresin seviyesini azaltır. Acaba iş stresini gidermek
için neler yapmalıyız. İşte yapabileceklerimiz.

 Altından kalkamayacağınız işlerin altına girmeyin,
 Hedeflerinizi belirleyin ve plan yapın,
 Problemlerinizle yüz yüze gelmeye çalışın,
 Sahip olduklarınızın farkında olun,
 Değiştiremeyeceğiniz şeyler üzerinde ısrar
etmeyin,
 İşinizin çok önemli olduğu üzerinde durun,
 Dinlenmek için zaman ayırın,
 Dikkatinizi içinde bulunduğunuz durum ve
zamanda toplayın,
 Başkalarına güvenin, gerektiğinde sorumluluklarınızı devredin,
 Toplantılarda harcadığınız zamanı azaltın
 İletişimden yararlanın,
 İşyerindeki masa veya iskemlenizin yerini
değiştirin,
 Çocuklarla birlikte olun,
 Müzikten zevk alın ve dinleyecek imkana
sahip olun,
 Sevdiklerinizi ziyaret edin telefon ve mektupla arayın,
 İş ile ev arası mesafelerin yakın olmasına
çalışın.
İş yerinde yöneticiler , çalışanların stresini nasıl
azaltır?
Stres faktörlerinin azaltılmasında insan kaynakları departmanlarına önemli roller düşüyor. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 İş alımlarında pozisyona en uygun kişinin alınmasına dikkat edilmeli.
 Kişilerin yapacakları işler, kişiliklerine uygun
olmalı.
 Performans değerlendirme sistemi uygun
olmalı.
 Her şey hiyerarşik düzene uygun bir biçimde
olmalı.
 Çalışanlara söz hakkı verilmeli.
 Çalışanlar, maddi ve manevi açıdan tatmin
edilmelidir.
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GEZİ

Türk-Osmanlı mimari yolculuğu

Miniatürk

30
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Toplam 60 bin metrekare alan
üzerine kurulan Miniaturk’te,
15 bin metrekare maket alanı,
40 bin metrekare yeşil ve açık
alan, 3.500 metrekare kapalı
alan, 2.000 metrekare havuz
ve suyolu yer almaktadır.
Eş zamanlı yürütülen proje
koordinasyonu sayesinde 22
ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Miniaturk, dünyanın en
geniş maket alanına sahip ve
en kısa sürede tamamlanan
minyatür kentidir.

T

OSB Dergi ekibi olarak bu sayımızda sizleri Türk-Osmanlı
mimari yolculuğuna çıkarmayı
hedefledik ve mekan olarak en
uygun yerin Miniatürk olduğunu düşündük. Bu izlenimlerimizi fotoğraflarla size aktarmaya çalışacağız.
30 Haziran 2001 tarihinde temeli atılan
Türkiye’nin ilk minyatür parkı olan Miniaturk, 02 Mayıs 2003 tarihinde ziyarete
açılmış olup toplam 60.000 metrekare
alan üzerine kurulan Miniaturk’te, 15.000
metrekare maket alanı, 40.000 metrekare
yeşil ve açık alan, 3.500 metrekare kapalı
alan, 2.000 metrekare havuz ve suyolu,
500 araçlık otopark yer almaktadır.

Kız Kulesi - İstanbul
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Selimiye Camii - Edirne

Taş Evler - Mardin

Nemrut Dağı - Adıyaman

Yeşil Türbe - Bursa

Peri Bacaları - Nevşehir

Gök Medrese - Sivas

Malabadi Köprüsü - Diyarbakır
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Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilmiş eserlerin 1/25
ölçekli maketlerinin yer aldığı
Miniaturk’te, 45 eser İstanbul’dan,
45 eser Anadolu’dan 15 eser ise
bugün Türkiye sınırları dışında
kalan Osmanlı coğrafyasından

T SB

Saat Kulesi - İzmit

olmak üzere, ilk etapta 105 sabit eser sergilenmektedir. Miniaturk’ ün dünyanın en geniş maket alanına sahip olduğunu da
belirtmemiz lazım. Kendi içine
kapalı “masalsı” bir ortam yaratmayı hedefleyen Miniaturk projesi, Anadolu, İstanbul ve eski
Osmanlı coğrafyasından eserlerin
oluşturduğu üç ana bölümde ele
alınmış bulunmaktadır. Bölümler
küçük peyzaj düzenlemeleriyle
birbirlerinden ayrılmış, sürekliliği
sağlamış ve biz ziyaretçileri yönlendiren bir gezi güzergahı oluşturulmuştur.
Miniatürk yetkililerinden aldığımız
bilgiye göre maketler yurtiçinde
10, yurtdışında 3 atölye olmak
üzere toplam 13 atölyede üretilmiştir. Ayasofya’dan Selimiye’ye,
Gökmedrese’den Pamukkale’ye,
Rumeli
Hisarı’ndan
Galata
Kulesi’ne, Safranbolu Evleri’nden
Sümeli (Sümela) Manastırı’na,
Kubbet-üs Sahra’dan Nemrut
Dağı Kalıntıları’na dek pek çok
kültür ve medeniyetin izlerinin
bir araya geldiği parkta, bugün
artık yerlerinde olmayan Artemis
Tapınağı, Halikarnas Mozolesi, Ec-

Haydarpaşa Garı - İstanbul

yad Kalesi gibi eserler de yeniden
canlandırılarak ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca kapalı mekanlar da Zafer Müzesi ile
Kristal İstanbul Müzesinin Miniatürk’ e ayrı bir özellik kazandırdığı
gözlemlenmektedir.

Meryem Ana Kilisesi - İzmir

TOSB’UN RENKLERİ

İçimizden biri: Eylem Yılmaz

K

endinizi tanıtır mısınız ?

27 Şubat 1987 Artvin doğumluyum. 1993 Yılında Bursa’ya taşındık. İlk, orta ve lise eğitimimi Bursa’da tamamlarken lise son sınıfta Bursa
Oyak Renault’ta yaklaşık bir yıl staj yaptım. 7
Haziran 2007 tarihinde Uludağ Üniversitesi
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünden, bölüm üçüncülüğü derecesiyle mezun oldum. Aynı yaz döneminde Serkan bey’le evlendik. Öğretmen olan eşimin tayininin Gebze’ye çıkması nedeniyle buraya taşındık ve ilk iş
deneyimime TOSB’ da başladım. TOSB’ la tanışmama dolaylı da olsa vesile olan ve TOSB gibi kaliteli bir iş yerinde iş
hayatına atılmama neden olan eşime teşekkür ederim.
Ne kadar zamandır TOSB’da çalışıyorsunuz ?
14 Ocak 2008 tarihi itibariyle TOSB bünyesinde görev yapmaktayım.
TOSB hakkında genel düşünceleriniz nelerdir?
TOSB genel olarak bakıldığında bir bayan olarak çalışılabilecek en güzel ve en kaliteli yerlerden biri olduğu kanaatindeyim. Kişisel gelişim ve kariyer hedefleri olan insanlar
için oldukça elverişli koşullara sahip olan TOSB, profesyonel çalışma ortamının hakim olduğu fakat bunun yanı
sıra arkadaşlık bağlarının da kuvvetli olduğu bir kurumdur.
Birçok konuda ilk ve önder olma yolunda adımlar atmış
olan TOSB’un bu adımlarla yetinmeyip, misyonu ve vizyonu doğrultusunda hızla gelişen, büyüyen, kaliteli hizmet
anlayışıyla yoluna devam eden ve daha birçok ilke daha
imzasını atacak bir Organize Sanayi Bölgesi olacağı inancı
içerisindeyim.
TOSB Kalite çalışmalarından haberdar mısınız?
“Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.” (John Ruskin) TOSB bünyesinde yer alan her çalışanın gayretini, özverili çalışmalarını görmemek mümkün
değildir, bunun yanı sıra yapılan bilgilendirme toplantıları
ve görev aldığım kalite çalışmaları sebebiyle de direkt haberdarım.
TOSB’den beklentileriniz nelerdir?
Geçmişten bu güne kadar gelen çalışma ortamı ve koşulları göz önüne alınırsa TOSB’un olumlu gelişmelerle uzun
bir yol kat ettiği görülüyor. Kişilerin sosyal, kültürel, eğitim
ve ulaşım gibi çeşitli haklarının önemsenerek bu yönde yapılan çalışmaların her geçen gün artarak devam ettirilmesi,
kariyer hedeflerinin desteklenmesi ve en önemli konulardan biri olan huzurlu çalışma ortamının daimi olması beklentilerim arasında yer almaktadır.
Ailenizin TOSB hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Çalışma şartları, koşulları ve çalışma saatleri bir bayan için
oldukça önemli faktörlerdir. Çünkü bu faktörler ister istemez aileye yansır. Ailem çalıştığım ortamı tanıdıkça evdeki
huzur ortamımız arttığı gibi iş ve ev arasındaki dengeyi kurmakta oldukça kolaylaşıyor. TOSB gibi huzurlu, güvenli ve
kişiye önem veren bir kurumda çalışıyor olmamdan dolayı

ailemden işim konusunda son derece olumlu destekler
alıyorum.
TOSB dergi hakkında ne düşünüyorsunuz?
TOSB dergi için geç bile kalındığını düşünüyorum. Görsel tanıtımların önemli olduğu kadar yazılı tanıtımlarında
önemli olduğu görüşündeyim. Türkiye’nin dört bir tarafına ulaşan dergilerimizle, kişi ve kurumları TOSB hakkındaki gelişmelerden haberdar etme, TOSB hakkında
bilgiler verme ve elden ele dolaşan dergilerimizle birçok
kitleye ulaşma şansı yakalamış bulunmaktayız.
TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Düzenlenmiş olan aktiviteler insanları iş ortamının stresinden birazda olsa uzaklaştırmış ve firmalar arası iletişimi güçlendirmiştir. Aktivitelerin devam ettirilmesi yönünde gelen talepler ve krizin etkilerinin çokça hissedildiği şu
günlerde insanların psikolojik olarak yıprandığı ve iş stresinin yoğun yaşandığı göz önüne alınarak TOSB’ un yaptığı bu aktivitelerin yaklaşan yaz aylarında çeşitlendirilerek
devam ettirilmesinin doğru olacağını söyleyebilirim.
Hobileriniz nelerdir?
Üniversite yıllarımdan bu güne kadar gelen en büyük hobim takı yapmaktır, farklılığı ve emek vererek bir şeyleri
ortaya koymayı severim. Takı yapmak; bazen hayattaki
farklı renkleri tek ipte toplamaya benziyor. Mutlu olduğunuzda o ipe renkli bir boncuk, mutsuz olduğunuzda
ise mat renkteki bir boncuğu ipe dizerek karışık ama yan
yana güzel görünen bir nesneyi meydana getirmek gibi.
Bunu yanı sıra geri dönüşümü olan atık malzemeleri kullanarak değişik nesneler yapmayı seviyorum.
TOSB’ de insan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
TOSB’da herkesin tanımlı iş planı vardır. Herkes üzerine
düşen sorumluluğunu yerine getirdiği sürece ilişkilerde
bir zedelenme söz konusu değildir. Bu güne kadar TOSB’
da gerek iş ilişkilerinde gerekse iş dışındaki arkadaşlık ilişkilerinde olumlu ve istikrarlı bir sürecin sağlanmış olması
sevindirici bir durumdur.
Bu sayıda dergi ekip çalışanlarından biri olarak, bana yer
vermeyi uygun bulan değerli dergi çalışanı arkadaşlarıma
şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.
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KİŞİSEL GELİŞİM

Başarıya ulaşmanın
en cazip yolları

S

izi istediğiniz sonuçlara ulaştıracak ya da bu
sonuçları destekleyecek inançları bilmek de
başarıya giden başka bir yolu takip etmektir.
İnançlarınız bunları gerçekleştirmiyorsa, onları bir kenara atıp yenilerini denemek her
zaman yeni bir kapıyı da aralar. Buckminster
Fuller, bu konuyla ilgili mecazi olarak “gemi
dümeni” örneğini verir. Peki gemi dümeni hikayesi
bizi nelere götürüyor? Geminin dümeni herhangi bir
yöne çevrildiğinde; geminin dümencinin hedeflediğinin tam tersi yöne gitmeye meyilli olduğunu söyler.
Dümenci hiç bitmeyen bir çabayla birçok düzeltme ve
ayarlama yaparak rotayı tutturmak zorundadır. Bir dümencinin sakin bir denizde kaçınılmaz olan rotadan
sapmalarla uğraşarak gemisini hedefe yönlendirdiğini
düşünün. Çok tatlı bir hayal ve başarılı bir yaşam tarzı için iyi bir örnek ama biz her hatanın duygusal bir
yük getirdiğine de inanıyoruz. Başarısızlığa inanmak
bir nevi beyni zehirlemektir. Birçokları için en büyük
kısıtlama; başarısızlıktan korkmaktır. Olasılıkları düşünebilmek için Dr. Robert Schuller’in güzel bir sorusu
var; “Gerçekten başarılı olacağını bilseydin ne yapardın?” Başarıya giden yolu takip etmek istiyorsanız, işte
başarının kapılarını açacak olan 7 inanç...

34

T SB

Her şeyin içinde bir
neden ve amaç var...
Bazı insanlar başına ne gelirse
gelsin, her şeyi kendi amaçları için kullanır. Aynı şekilde bütün başarılı insanlar; her olay
ve durumda, neyin olanaklı olduğunu ve hangi yararlı
sonuçların elde edilebileceğini inanılmaz bir şekilde
anlama yeteneğine sahiptir. Çevreden ne kadar ters
tepki alırlarsa alsınlar, hep iyimser düşünürler. Her şeyin bir amaç için var olduğuna ve kendilerine hizmet
edeceğine inanırlar. Aynı zamanda bütün zorlukların
fayda sağlayacağını düşünürler. Önemli sonuçlar elde
eden kişilerin bu şekilde düşündüğünü göz ardı etmemek gerekir. Eski bir güzellik kraliçesi olan Marilyn
Hamitten, şimdi başarılı bir iş kadını. 20’li yaşlarda
tırmanma egzersizi sırasında kayalıktan düşerek, felç
olduktan sonra bile, yapamayacaklarını değil, yapacaklarını düşündü. Yola, kullanılışlı bir tekerlikli sandalye
dizaynı ile başlayarak, 1984 yılında “Motion Design”
şirketini kurdu. Şimdi 80 üretim ve 800’den fazla pazarlama elemanıyla “başarılılar” sınıfındaki yerini koruyor. Sınırlı inançlar, sınırlı insanlar yaratır. Anahtar kelime ise, bu sınırlardan kurtulup değişik arayışlar içinde
olabilmektedir. Olasılıklara olan inancınız yüksekse,
başarıya ulaşma yolunda olduğunuzu unutmayın.

Başarısızlık yoktur sonuç önemlidir...
Birçok insan, başarısızlıktan korkmaya programlanmıştır. İnsanlar genelde bir sonuca ulaştıklarında
kendilerini başarılı görürler. Başarısızlıktan korkuyor
musunuz? Öyleyse başarılı olmayı öğrenmeye ne dersiniz? İnsanların deneyimlerinden faydalanarak, yaptığımız her şeyde başarılı olabiliriz. Başarılı olacaklarına
inanan insanlar ortalama olmayı garantilerler. Başarısızlık büyük işler yapan insanların düşünmediği bir
kavram belki de. Bunu bir örnekle açıklamak daha
doğru. Herhangi birini düşünün. Bu kişi, 21 yaşında
işinde başarısız olmuş, 26 yaşında eşini kaybetmiş, 34
yaşında kongre seçimlerini kaybettikten sonra 45 yaşında tekrar kongre seçimlerini kaybetmiş, bu kadarla
da kalmayıp, 47 yaşında başkan yardımcısı seçimlerini
kazanamamış ve 45 yaşında senato seçimlerinde de
başarılı olamamış. Ama en sonunda 52 yaşında A. B.
D. Başkanı seçilmiş. Herhangi biri olarak nitelendirdiğimiz bu kişi ABD Başkanı Abraham Lincoln’dür. O, bu
olayları başarısızlık olarak değerlendirseydi sizce başarılı olabilir miydi?
Ne olursa olsun sorumluluğu üstlenin
Büyük liderlerin ve başarılı insanların hepsi, dünyayı
kendilerinin yarattığına inanarak hareket ederler. Her

zaman ve tekrar duyacağınız tek cümle “Ben sorumluyum ve gerekeni ben yapacağım” dır. Hayattaki tüm
deneyimlerimizi gerek davranışlarımızla, gerekse düşüncelerimizle bizim yarattığımıza ve hepsinden ders
alabileceğimizle inanıyorum.
Başarı ya da başarısızlıklarınızla dünyayı sizin yarattığınıza inanıyorsanız, kendinizi olayların akışına bırakmışsınız demektir. Böylece siz bir amaç değil, araç
oluyorsunuz. Sorumluluk almak; insanın gücünün ve
olgunluğunun bir ölçüsüdür. Başarısızlığa inanmadan,
sonuçlara inanıyorsanız, sorumluluk almakla kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktur.
Bir şeyi hayata geçirebilmek için onu anlamış olmak
gerekir
Birçok başarılı insan başka bir ortak inanca sahiptir. En
ince ayrıntıları bilmeleri gerektiği hissine kapılmadan,
temel konulara eğilirler. Güçlü insanlar incelendiğinde; birçok konuda bilgi sahibi olmalarına karşın, işlerini en ince ayrıntısına kadar bilmedikleri görülmüştür.
Başarılı insanların hareket tarzlarını anlamak için onları izlemek gerekir çünkü onlar bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilirler.
En değerli ve büyük kaynak insandır...
Mükemmele ulaşanlar, genelde insanlara saygı ve
sevgi besler. Amaçlarında, bütünleşme ve takım ruhu
vardır. Yöneticisinden işçisine kadar herkesin aynı
mekânda çalıştığı firmaları duymuşuzdur. Onların başarılarının sırrı; insanları kullanmak yerine, onlara saygı duymalarında yatar. Birçok inanç gibi bu inanç da
benimsenmesi zor, söylenmesi kolay olanlardandır.
İşyerinde, yaşantınızda, ilişkilerinizde gemiyi rotasında tutmaya çalışan gemici gibi davranın. Bu düşünce
bizi bazı hareket şekillerini yaratıcılıkla geliştirmemizi
sağlar.
Çalışmak oyundur
Hiç sevmediği bir işte başarılı olmuş bir kişiyi tanıyor
musunuz? Şüphesiz ki, cevabınız “hayır”dır. Mark Twain “Başarının sırrı mesleğinizi tatile çevirmektir” diyor.
Başarılı insanların yaptığı da bu aslında... İşleri onları
heyecanlandırır, canlandırır ve tabii ki hayatlarını zenginleştirir.
Sorumluluk alın ve başarı elde edin
Herhangi bir daldaki başarılı kişileri incelerseniz, onların en iyi, en zeki, en hızlı ya da güçlü değil, çok sorumluluklar alan kişiler olduğunu görürsünüz. Sorumluluk
her alanda başarının destekleyicisidir. Henry Ford’un
dediği gibi, “Hata değil, çare bulun”.
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BİZDEN HABERLER

Aramızdan
ayrılanlar

Aramıza katılanlar

Aramıza yeni katılan itfaiye teşkilatımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
5

4
2

6
1

7

8
3

1. Muammer Dal (İtfaiye Müdürü),
2. Hüsamettin Kazi (İtfaiye Çavuşu),
3. İsmail Kızılkaya (Vardiya Şefi),
4. Sinan Taylan (Vardiya Şefi),

5. Ferhat Görgün (İtfaiye Eri),
6. Orhan Buza (İtfaiye Eri),
7. Zafer Yıldız (İtfaiye Eri),
8. Fatih Yazıcı (İtfaiye Eri)

Sayın Ahmet Hakan Dora;
01.04.2009 tarihi itibari ile iki yıldır sürdürmüş bulunduğu Bölge
Müdürlüğü görevinden ayrılmış
bulunmaktadır.
Kendisine
bugüne
kadar
OSB’mize verdiği hizmetlerden
dolayı teşekkür eder, bundan
sonraki iş hayatında başarılar dileriz.

Mekanik Teknisyeni Aydın Kısacık arkadaşımız evlendi. Aydın ve
Fatma Kısacık çiftine mutluluklar diliyoruz.
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Doğalgaz teknisyenimiz Sn. Hasan Top 30.03.2009 tarihi itibari
ile TOSB’daki görevinden ayrılmış bulunmaktadır.
Bundan sonraki iş hayatında başarılar diler, bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ederiz.

Arkadaşımız Murat Pala ve eşi Emel
Pala’nın kızı Ceyda’ya sağlıklı ve
mutlu bir ömür diliyoruz.

Arkadaşımız Yakup Demir ve eşi
Banu Demir’in kızı Elif Bade’ye
sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.

PAYDAŞLARIMIZ

Esim Test Hizmetleri
San. ve Tic. A.Ş.

Türk Teknolojisi ile üretilecek ürünlerde uluslar arası kalite düzeyinde kabul
görmesi gerekir.
1998 yılından bu yana
hizmetine devam eden
şirketin başlıca faaliyet
alanları:
- Elektromanyetik
Uyumluluk (EMC) ve
düşük gerilim (LVD)
direktiflerine göre ürün

Ü

lkemizin önde gelen kuruluşlarından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),
Türk Elektronik Sanayicileri Derneği
(TESİD),Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB),
Elektronik Sanayi İhtisas Merkezi Vakfı
(ESİM Vakfı) ve Elektromekanik Sanayiciler derneği (EMSAD) ülkemizde üretilen Elektrikli, Elektronik
ürünlerin ve elektrik kontrollü makinelerin Avrupa ve
dünya pazarlarında kabul görmesini sağlayacak BELGELENDİRME’ sine hizmet etmek üzere ESİM TEST
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ni kurmuşlardır.
Verilen belgelerin özellikle AVRUPA pazarında geçerli
olması bakımından Hollanda’nın saygın ve etkin bir
kuruluşu olan KEMA Quality B.V.yi de bu şirkete ortak
olarak almışlardır.
Ülkemizin geleceği Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında ortaya çıkarılacak Türk teknolojisine bağlıdır.

Testleri,aydınlatma testleri
- CE işareti için ürün
belgelendirmesi
- ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgelendirmesi
dir.
Deney laboratuarı olarak faaliyet gösteren ESİM, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre akredite edilmiştir. Akreditasyon No:AB0114-T Tarihi:9/4/2007 ESİM 2008 yılında Taysad
Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığı yeni yatırımlar
sayesinde kapasitesi genişletilmiş modern bir laboratuara sahip olmuştur.
TOSB’ a gelmekten memnunuz. Aynı organize içerisinde bulunan firmalarla yeni işbirliği imkanları yaratacağımızı umuyoruz. Özellikle yapmayı düşündüğümüz
yeni yatırımlarla otomotiv sektörüne katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.
Daha fazla bilgi için ‘www.esim.com.tr’ sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Tel : 0 262 658 30 63
Faks : 0 262 658 30 23
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TOSB DERGİSİ OKUR ANKETİ

Değerli Okurumuz,
Beğenilerinize sunduğumuz ikinci sayımızda dergimizi geliştirmek ve mükemmeliği yakalamak adına
sizlerin eleştiri ve değerli önerilerinizi bekler göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
1. TOSB Dergisini’nin genel görünümü ve sayfa düzeni hakkındaki düşünceleriniz?
Çok iyi

İyi

Vasat

Kötü

Çok kötü

2. TOSB Dergisi’nin görsel ve teknik özellikleriyle ilgili değerlendirmeleriniz?
Çok iyi

İyi

Vasat

Kötü

Çok kötü

Kağıt kalitesi
Dergi boyutu
Renk ve fotoğraf kalitesi
Sayfa düzenlemesi
Kapak düzenlemesi
Yazı puntosu ve fotoğraf büyüklüğü
Baskı yeterliliği
3. TOSB Dergisi’nin içerik konuları ile ilgili değerlendirmeleriniz?
Çok iyi

İyi

Vasat

Kötü

Çok kötü

Kapak konuları
Makaleler
TOSB’dan birimlerin tanımı
Gezi
Kısa haber bölümleri
Sağlık
Üyelerimiz
İçimizden Biri
Kalite
Kişisel Gelişim

Anket
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4. TOSB Dergisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Arşivliyorum
Okunması için başka kişilere veriyorum
Bazı bölümlerini kesip, saklıyorum
Şirket kütüphanesine veriliyor
Diğer....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Dergide eksikliğini hissettiğiniz ve eklenmesi gereken bölümler veya konular nelerdir?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Derginin size ulaşmasında herhangi bir aksaklık yaşadınız mı?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Dergiye kuruluşunuzun reklamlarıyla katkıda bulunmayı düşünür müsünüz?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. TOSB Dergisini biçim ve içerik olarak değerlendirdiğinizde 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?
(1 çok kötü - 10 çok iyi)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zaman ayırdığınız ve ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.
Yanıtlarınızı (0 262) 679 10 10 numaralı faksa iletmenizi rica ederiz.
Kuruluş Adı

:

İlgili Kişi

:

Telefon

:

E-mail

:

Anket
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Arpasan Arkan Metal
Parça ve Kalıp
San. Tic. A.Ş.

Alkan Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş.

Beldesan Otomotiv
Yan. San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Makina
Otomotiv
Yan. San. ve Tic. Ltd. Şti.

®

EGZOST SİSTEMLERİ

Güven Otomotiv
Parçaları Üretim
San. ve Tic. A.Ş.

T
SB
MARKALAR ŞEHRİ
MAKTEL
Makine ve Tel
San. Tic. A.Ş

SETMAK
Makina ve Kalıp
San. ve Tic. A.Ş.

