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Kocaeli Sanayisinin Yapısı ve
Ülke Ekonomisine
Katkısı

K

ocaeli ekonomisinin yapılanmasını sanayi
sektörü şekillendirmiştir. Kocaeli sanayisini
ülkemiz ve diğer ülkeler ile kıyasladığımızda,
bölge sanayisinin önemini daha iyi görebiliyoruz. Ayrıca ülke ekonomisine katkıları da
göz önüne alındığında, Kocaeli’nin bugün
ülke ekonomimizin lokomotifi konumunda
bir kent olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
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Ayhan ZEYTİNOĞLU
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı

Kocaeli yüzölçümü olarak Türkiye’nin en küçük altıncı ili
Sanayinin bölgemizde yarattığı katma değer, 2007 yılı
olmasına rağmen, ülke imalat sanayinin %13’ünü üretahmini kişi başına 23.581 Dolar Milli Gelirle Kocaeli’ni
ten bir kenttir. Kocaeli, kimya sazirveye taşımıştır. Bu denayinde sektördeki lider kuruluşğer Türkiye ortalamasının
ların da katkıları ile Türkiye kimya
yaklaşık üç katıdır. Kocaeli
"Kocaeli ekonomisinin
sanayinin büyük bir kısmını üretGayri Safi Yurt İçi Hasılası
yapılanmasını sanayi sektörü
mektedir. 2000’li yılların başından
içerisinde sektörlerin payı
itibaren Kocaeli’nde projeksiyon
şekillendirmiştir."
incelendiğinde
sanayinin
değişmiş, bölgede faaliyet göstepayı %73’tür. Hizmetlerin
ren Askam, Honda, Hyundai ve
payı %14, ticaretin payı %9
Isuzu yanında 2001 yılında Ford Otosan’ın da faaliyete
ve tarımın payı ise yaklaşık %3’tür. Kocaeli Türkiye’de
başlamasıyla Kocaeli, otomotiv sanayinde de büyük bir
vergi tahsilat oranının en yüksek gerçekleştiği ildir. Türgelişim yaşamıştır. Bu gün Kocaeli’nde faaliyet gösteren
kiye toplam vergi tahsilatı içinde %14,89 tahsilat payı
otomotiv ana sanayi firmaları, 2008 yılında gerçekleştirile İstanbul’un ardından ikinci sırada yer almaktadır.
dikleri 404.568 adetlik üretim ile Türkiye araç üretiminin
Kocaeli’nde tahsil edilen vergi 74 ilden tahsil edilen
%34,5’ini karşılar duruma gelmiştir. Ayrıca Kocaeli Servergiye eşittir.
best Bölgesi’nde yat ve gemi sanayi, bölgede bulunan
Kocaeli, Türkiye’nin önemli ve büyük bir sanayi potanteknoparklarda da bilişim teknolojileri konularında büsiyelini barındırmaktadır. Bu potansiyel, Kocaeli’nde
yük gelişmeler yaşanmaktadır.
sanayinin disipline olma ihtiyacını doğurmuştur.
Kocaeli’nde Odamıza bağlı 1956 sanayi kuruluşu faaKocaeli’nde 7’si aktif olmak üzere 12 adet organize
liyet göstermektedir. Bu firmaların 124 tanesi yabancı
sanayi bölgesi, 2 adet serbest bölge ve 3 adet teknosermayeli firmalardır. Türkiye’nin 500 büyük sanayi
park bulunmaktadır.
kuruluşu içersinde Odamıza bağlı 81, en büyük 1000
Küresel Kriz ve Kocaeli Sanayisine Etkileri
ihracatçı firması içinde ise 94 Kocaeli firması bulunBugün içinde bulunduğumuz küresel kriz sürecinde,
maktadır. Kocaeli’nde bulunan Gümrük Müdürlükkapasite kullanım oranları 2008 Aralık’ta %53, 2009
lerinden, 2008 yılında 18 milyar dolar ihracat, 40,5
Ocak’ta %46, Şubat’ta %47, Mart’ta %50, Nisan %55,
milyar dolar ithalat ile Türkiye dış ticaretinin %17,6’sı
Mayıs’ta %57 ve Haziran’da %61 olarak gerçekleşmişgerçekleştirilmiştir. Kocaeli gerçekleştirdiği dış ticaret
tir. Haziran ayından sonra da yaz dönemi nedeniyle
rakamları ile artık ülkeler ile rekabet eder duruma gelseviyeyi koruyacağı izlenimini vermektedir. Odamızın
miştir. Nitekim Dünya Ticaret Örgütü Uluslararası Ticakriz süresince her ay yaptığı kapasite kullanımları ile
ret İstatistikleri – 2007 yayınında yer alan 189 ülkenin
ilgili anket çalışmaları sonucunda, özellikle 1. Çeyrekdış ticaret tutarlarına göre yapılan incelemede, Kocaeli
ten sonra Kocaeli sanayinde olumlu bir gelişmenin yaülkeler sıralamasında ihracatıyla 76., dış ticaretiyle ise
şandığını görmekteyiz.
66. sırada yer almaktadır.
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Kocaeli Sanayi Odası’nın Önemli Projeleri
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Odamızın faaliyetleri, kuruluş yılı olan 1989 yılından itibaren gerek bölgesel gerekse ulusal ve uluslararası boyutta devam etmektedir. 5174 sayılı kanunda belirtilen
görevlerin dışında, her yıl stratejik yönetim sisteminin
öngördüğü şekilde vizyonuna ulaşmak üzere projelerini belirlemektedir. Odamız bugüne kadar Türkiye’de ilk
uygulamaya geçen bazı projeler üretmiştir.
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi
■■
■■
Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirilen Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Projesinin amacı; Engellilerin Üretim sürecine katılmalarını sağlayarak kendi
ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini
ve aynı zamanda ekonomiye de katkıda bulunmalarını sağlamak, İş dünyası ile iletişim ve iş birliği
içinde engellilerin sosyal yaşamın ve üretim sürecinin içinde bulunmalarına yardımcı olmaktır.
Bizimköy’de konfeksiyon, mantar, seracılık, tavşan
■■
yetiştirme çiftliği, meyve ve sebze yetiştiriciliği, arıcılık, fason iş bölümü ve mozaik atölyesi birimleri
mevcuttur.
Bugün Bizimköy’de toplam 71 kişi istihdam edil■■
mektedir.
Kocaeli Kent Vizyonu
■■
■■
Kocaeli Katılımlı Dönüşüm Projesi, Kocaeli’nin geleceğine yön vermek, hedeflerini ve vizyonunu belirlemek, 2023 yılında nasıl bir Kocaeli istiyoruz? Sorusuna yanıt bulmak için Temmuz 2003’de Kocaeli
Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde ve sponsorluğunda başlatılmıştır.
Proje sonucunda kenti vizyonuna ulaştıracak 41
■■
proje kentin tüm karar vericileri ile birlikte oluşturulmuştur. Çalışma halkın katılımına açılarak 1093
kişi ile anket gerçekleştirilmiştir.
Proje sonunda hazırlanmış olan kitap bir rehber ki■■
tap haline gelerek, tüm belediyelerce kullanılmış,
üretilen projelerin birçoğu hayata geçirilmiştir.
Kocaeli Endüstriyel Dönüşüm Projesi
■■
■■
2007 yılında ise Kenti vizyonuna ulaştıracak projelerden biri olan “Endüstriyel Dönüşüm Projesi”ne
başlanılmış, bu sefer Kocaeli sanayisi vizyonunu belirleme çalışmaları kapsamında “Kocaeli Hareketlilik Yenileşim Körfezi” vizyonu belirlenmiştir. Sanayi
vizyonu doğrultusunda Kocaeli’nde bundan sonra
ileri teknoloji kullanan, katma değeri yüksek, çevre
ile dost yatırımların çekilmesi konusunda çalışmalar
yapılmaktadır.
Bu projelerin finansmanı konusunda (AB ve Dünya
■■
Bankası gibi kaynaklara) detaylı fon başvuru raporlarının hazırlanması, düzenlenmesi, fon başvurularının yapılması ve yönetilmesi amacıyla Kocaeli
Üniversitesi ile 4 Aralık 2008 tarihinde bir işbirliği
sözleşmesi imzaladık. Bu kapsamda çalışmalar halen devam etmektedir.

Kalite Çalışmaları
■■
■■
1996 yılında Türkiyede sektöründe ilk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesini aldı
1996 yılında Türkiyenin en önemli ekonomi gazete■■
lerinden biri olan Dünya Gazetesi tarafından “Türkiyenin Ekonomisine Yön Veren En Başarılı Kuruluş”
ünvanına layık görülmüştür.
2002 yılında kamu sektörü kategorisinde ülkemiz■■
de ilk “Ulusal Kalite Büyük Ödülü”
2003 yılında kamu sektörü kategorisinde ülkemiz■■
de ilk “Avrupa Kalite Başarı Ödülü”
2004 yılında bir ilke daha imza atarak kamu sektö■■
rü kategorisinde “Avrupa Kalite Büyük Ödülü” sahibi oldu.
2005 yılında Kocaeli Sanayi Odası Türk Odalarının
■■
Akreditasyonu sürecinde bugüne kadar dünyada
en yüksek puanı alarak akredite olan Meslek Odası
oldu.
2007 yılında “Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte
■■
Süreklilik” ödülünü aldı.
Türkiye’nin ilk “Atık Borsası” Kuruluşundan bugüne
■■
Atık Borsası kanalıyla;
5.100.260 ton hurda metal değerlendirilmiştir. Söz
■■
konusu miktar 15 tonluk 341.000 adet kamyonla
taşınabilmekte ve 2,5 metre yükseklikte 5.120.026
m2’lik alan işgal etmektedir.
617.820 ton hurda kağıt değerlendirilmiştir. Söz ko■■
nusu miktar 10 tonluk 61.782 adet kamyonla taşınabilmekte ve 1,5 metre yükseklikte 797.958 m2’lik
alan işgal etmektedir.
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
■■
■■
Odamız uzun yıllardır bölgede çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda
Odamız 14 yıldır sanayiye çevre ödülleri veren özel
yarışmalar düzenlemektedir.
Geleceğe Yönelik Çalışmalar
■■
■■
Cengiz Topel Havalimanı Projesi: İlimizde yer alan
ve bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan “Cengiz Topel Havalimanı”nı sivil
havacılığa açılmasını sağlamak amacıyla yerel yönetimler ve üniversiteler ile birlikte çalışmalarda
bulunulmaktadır.
Fuar Merkezi Projesi: Fuarcılık gerek ülkemizde, ge■■
rekse gelişmiş ülkelerde şehirlerin ekonomik ve sosyal yaşamın kalkınmasında bir ivme olarak görülmeye başlanmış ve çok önem kazanmaya başlamıştır.
Bu kapsamda Kocaeli’nde bu gelişimi yakalamak,
Kocaeli’nin geçmiş yıllardan gelen fuarcılık kültürünü canlandırmak, bir sinerji yaratılarak, bölgemiz ve
hinterlandındaki ticari hayatı canlandırmak ve yıllar
önce yapılmış olan Fuar Merkezinin Kocaeli ekonomisine yeniden kazandırılması amacıyla kurum ve
kuruluşlar ile müşterek çalışmalar yapılmaktadır.

En çevreci OSB
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SBÜK ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen ve ilki geçen yıl düzenlenen “En Çevreci OSB” yarışmasında; doğal
kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılması
ve çevrenin korunması, iyileştirilmesi, temizlenmesi, her türlü çevre kirliliğin önlenmesi, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, Çevre
Mevzuatına uyumu, merkezi atık su arıtma tesislerinin
işletilmesi ve atık yönetiminin sağlanması vb gibi çevre
ile ilgili bir çok başlık ve kriterde ülkemizdeki organize
sanayi bölgesi faaliyetleri değerlendirilmektedir.
2009 yılı “En Çevreci OSB” yarışması için bölgemizi ve
çevre uygularımızı tanıtan başvuru dosyamız jüri heyeti tarafından değerlendirilmiş ve TOSB Organize Sanayi Bölgemiz 26 adet OSB içersinde finale kalmıştır.
Çevre ve Orman Bakanlığı ile OSBÜK temsilcilerinden
oluşan yarışma değerlendirme jürisi, organize sanayi
bölgemizi ziyaret ederek bölgemizi ve uygulamalarını yerinde incelemişlerdir. Bu ziyaret programında jüri
heyetine TOSB Organize Sanayi Bölgesi faaliyetleri ve
Çevre uygulamaları konulu brifing verilmiş ve bölgemizde kısa bir saha gezintisi yapılmıştır.
Değerlendirme jüri heyeti tarafından finale kalan diğer
organize sanayi bölgelerinde yerinde inceleme ve tespitler sonucunda finale kalmaya hak kazanan OSB‘lere
ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından verilmiştir.

İstanbul Sütlüce Kongre Merkezinde düzenlenen 2009
yılı “En Çevreci OSB” yarışmasında TOSB Organize Sanayi Bölgemiz 3.’lük ödülü almaya hak kazanmıştır.
Ödül törenine TOSB Organize Sanayi Bölgemizi temsilen Bölge Müdür Vekili Fuat GÜNEL ve Çevre Yönetim
Birimi Sorumlusu Salih Kuru katılmış olup 3.lük ödülünü TOSB Organize Sanayi Bölgesi adına Bölge Müdür
Vekili Fuat GÜNEL almıştır.
2009 yılı “En Çevreci OSB” yarışmasında birincilik ödülünü Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi alırken ikincilik
ödülü ise Demirtaş ve Gebze Plastikçiler OSB’ye verilmiştir.

İÇİNDEKİLER
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Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Hastalığı

OSB Online Dergi Arşivi Açıldı…

İşletmelere Satış Teknikleri

Yazın parlak güneşli günlerinin sonuna geldiğimiz bu zamanlarda, bu
güneşin artık piyasalara da doğması beklentisiyle yeni bir sayıyla daha
buradayız. Tatil rehavetinden sonra
Eylül ayıyla beraber piyasalardaki ekonomik canlanmanın hem OSB miz, hem ülkemiz için yeni
bir hareketlilik getireceği düşüncesindeyiz.
“Simyacı” da güzel bir söz var: “En karanlık an;
şafak sökmeden önceki an’dır”. Bu karanlık günlerden sonra aydınlık günlerin doğacağını biliyor
ve enerjimizi bu doğrultuda kullanıyoruz. Buna
paralel açıklanan ekonomik paketlerle beraber
otomotiv sektörünün yaz sezonu olmasına rağmen ihracat şampiyonluğunu devam ettirmesi
de bunun kanıtıdır.
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Dergi ekibimize katılan taze kanla birlikte dergimizin yeni sayfaları/bölümleri ve web sitemizde
online dergi arşivimizle tekrar karşınızdayız. Bu
sayımızda OSB’ mizden haberler içerisinde başta En Çevreci OSB Ödülümüz, Sanayi Bakanı Sn.
Nihat ERGÜN’ün OSB’mizi ziyareti, geleneksel
TOSB turnuvaları, ödül töreni ve İstanbul Adalar
ziyareti olmak üzere yeni eklediğimiz Hayata dair
sayfalarımızla sizlere daha özel ve daha güzel bir
dergi hazırlamış olmanın heyecanı içindeyiz.

Önerileriniz ve eleştirileriniz için
info@tosb.com.tr
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Aramızdan ayrılanlar
Görev Değişikliği
Aramıza katılanlar

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

Y

irminci yüzyılın ikinci yarısında sanayileşme ve şehirleşmenin artmasıyla, çevre tahrip edilmeye, kirlenmeye, doğal kaynaklar güzelliklerini
yitirmeye başlamıştır. Başta hava, su
ve toprak olarak tüm çevreyi kapsayan kirliliğin insan sağlığı, bitkiler ve
hayvanlar üzerindeki etkileri ortadadır.
TOSB, kuruluşundan bugüne çevreye değer vermiş, yeşil alanların korunması, ağaçlandırma
çalışmaları, çevreye yaptığı yatırımlar ve ortak
arıtma tesisiyle çevre bilincine katkıda bulunmuştur.
TOSB Organize Sanayi Bölgesinde; günümüzde
hızla artan çevre bilincine katkı sağlamak, yürütülen tüm faaliyetlerde çevreyi gözetmek ve çevreye saygın projeler üreterek sahip olduğumuz
doğal kaynakların sürdürülebilir olarak korunması amaçlanmaktadır. 2009 yılında “En Çevreci
OSB” yarışmasında almış olduğumuz ödül de bu
amaç yolunda ilerlediğimizin göstergesi olmuştur.

TOSB’DAN HABERLER

Sanayi ve Ticaret Bakanı
Otomotiv Sanayicileriyle Buluştu

S

anayi ve Ticaret Bakanı Sn.Nihat ERGÜN,
TOSB Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde
otomotiv ana üretici ve yan sanayi üreticileriyle 16 Mayıs 2009 Cumartesi günü bir araya geldi.

Sanayi Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN, yeni
görevine başlamasıyla otomotiv sektörüne
girdi sağlayan firmaların bulunduğu TOSB’u ziyaret
ederek bu sektörü desteklediği mesajını verdi.
TOSB Organize Sanayi Bölgesini tanıtan sunumundan
sonra, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet BAYRAKTAR yaptığı konuşmasında, TOBB Otomotiv Yan
Sanayi Sektör Kurulu Meclis Başkanı kimliğiyle, yaşanmakta olan krizin en fazla küreselleşmeyi benim-

semiş olan otomotiv ana ve yan sanayiyi etkilediğini,
tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, hükümetimizin
de araç satışlarına yönelik vermiş olduğu desteğe
müteşekkir olduğunu ve bu sayede tamamen durma
noktasına gelen fabrikalarımızın yüzde 60 kapasite
kullanım seviyesine ulaştığını, ancak bu vergi desteğinin Haziran ayında bitecek olmasının fabrikalarımız
için yeniden sıkıntılı bir dönemi başlatabileceğini ve
söz konusu desteğin bir süre uzatılmasını ve kademeli
olarak azaltılmasının sanayi üretimleri ve istihdamın
istikrarı için önemli olduğunu belirtti.
Otomotiv endüstrisi için 4 ana unsur olduğunun altını
çizen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer BURHANOĞLU yaptığı konuşmada, “Dört ana unsurun baSanayi ve Ticaret Bakanı, TOSB’da kalabalık
bir sanayi topluluğu ile buluştu.
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şında iç pazarın canlanması gerektiği, ikinci unsurun
finansal desteklerin artması olduğu, bunun ardından
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN

Kredi Garanti Fonunun devreye girmesini ve son iki
unsur olarak ta AR-GE ile yatırım teşviklerinin daha et-
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kin sağlanması gerektiği” konusunu belirtti. “Bizim en

Ahmet BAYRAKTAR

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

büyük hedefimiz, üretimin artması ve yerlilik oranının
çoğalmasıdır. Yaşadığımız zorlukların ardından bunları
yakalamak istiyoruz”dedi.
Otomotiv Sanayi Derneği Genel Sekreteri Prof.Dr.
Ercan Tezer’ de otomotiv endüstrisinin ulaştığı başarıları aktardı; “Biz sadece ihracatın artmasına değil
yarattığımız katma değere de bakıyoruz. 2008’de 5,5
milyar dolarlık dış ticaret fazlamız var. 2015 stratejik
hedeflerimizde üretimde dünyada ilk 10, Avrupa’da
ilk 3’te olmak ve 2 milyon araç üretimi gerçekleştirmek var. Bu hedeflerimiz için de yeni bir teşvik uygulamasıyla tedarik zincirinde yer alan tüm yatırımcıları
destekleyecek bir mevzuata ihtiyacımız var” dedi. Sn.
Tezer, sektörün tüm oyuncularının destekleneceği bir
plan sayesinde orta ve uzun vadede 260 bin kişilik

Ömer BURHANOĞLU

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

yeni istihdamın yaratılacağını belirtti.
Kendisine yöneltilen talepleri dinleyen Sn. Bakan, ÖTV
ve KDV indirimi, hurda teşviki, ticari araçlarla ilgili beklentiler, AR-GE ve yeni yatırım teşviklerine ilişkin talepleri bir önceki dönemde olduğu gibi kendi döneminde
de Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na götüren bir anlayış içinde olacaklarını söyledi.
Sn. Nihat ERGÜN beklentileri gördüğünü söyleyerek;
2 milyon araç üretim kapasitesine, diğer beklentilere
ve Ar-Ge’ye hızlıca ulaşılabileceğini, tüm bunlarla ilgili
çalışmalarının olduğunu ve TSE’ nin Konya’ da çarpma
testi de dahil bir test pisti çalışmaları olduğunu ifade
edip, ülkemizi ekonomik, askeri ve siyasi açıdan bölgesinde önemli bir küresel güç olduğunu gösterebiliriz
ve bu yönde ilerliyoruz dedi.

Prof. Dr. Ercan TEZER
OSD Genel Sekreteri

T SB

TOSB’DAN HABERLER

TOSB İtfaiye Teşkilatı

T

OSB İtfaiye Teşkilatını 28.05.2009 tarihinde
Sayın Vali Gökhan SÖZER’ in eşlik ettiği kutlamayla açtık.

OSB’ miz üyelerine 4562 OSB kanununa
bağlı olarak 01/04/2002 tarih ve 24713
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 118. maddesi gereği, TOSB sorumluluk sahası içerisinde, yerinde ve zamanında hizmet
vermek üzere İtfaiye Birimini oluşturduk.
Açılışın ardından düzenlenen ve Sayın Vali Gökhan
SÖZER’ in de katıldığı “Cağ Kebap Partisi” ne Yönetim
Kurulu ve Müteşebbis Heyet üyelerimizle birlikte TOSB
çalışanları da katılmıştır.

İtfaiyemizde üyelerimize
verilecek hizmetler
 Bu sahada kurulmuş olan işletme ve tesisler için
önlem aldırmak, yangınlardan korumak, yangın
çıktığında ise genişleyip yayılmasına fırsat vermeden kontrol altına alarak söndürmek.
 Sorumluluk sahasında meydana gelebilecek Araç yangınları ile Araç/Trafik kazalarında kurtarma ve yangın söndürme hususlarını
gerçekleştirmek.
 Sorumluluk sahasındaki işletmelerin araç,
gereç, ekipman ve donanımlarının Binaların
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
gereği belirlenen standartlara uygunluğunu denetlemek, Yangın Yeterlilik Belgesi vermek ve
gerektiğinde işletmelerle işbirliği yapmaktır.
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 Deprem ve su baskını gibi doğal afetlerde can ve
mal kaybını önlemek veya en aza indirmek için
gereken tedbir ve tertipler almak, kurtarmak,

T SB

TOSB İtfaiye Erişim Numaraları:
0262 679 10 30 / 0262 658 96 69

 Bakanlar kurulunun 6/3150 sayılı “Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbir Tüzüğü” gereğince
kurulan itfaiye servis mükelleflerini eğitmek.
(Üyelerimizin Yangınla Mücadele Ekiplerinde
görev alan çalışanları yangın konusunda nazari
ve pratik tatbikatlarla eğitmek.)

ETKİNLİKLER

Keneler ve Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi Hastalığı
16 Haziran 2009 tarihinde TOSB’da Kocaeli Tarım İl
Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından
Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı hakkında eğitim verildi.
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Eğitimde keneler ve biyolojisi, kene ile mücadele yöntemleri, riskte olanlar, kene ısırılması durumunda yapılacaklar, kişisel korunma yöntemleri, hastalık dağılımı,
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, insan ve hayvanlardaki
belirtileri anlatıldı.
Kocaeli Tarım İl Müdürlüğünden Veteriner Hekim Sn.
Metin Durmuşlar’ın renkli sunumdan sonra katılımcılar kene ile mücadele hakkında merak ettiklerini
sordular.

İşletmelere (Business to Business)
Satış Teknikleri
15-16 Haziran 2009 tarihlerinde TOSB Seminer Salonunda İMMİB ve TOSB işbirliğiyle eğitmen Sn. Deniz
Eskier’in sunumuyla İşletmelere (Business To Business) Satış Teknikleri eğitimi yapıldı.
Eğitimde;güven sağlama ve etkili iletişim, müşteriyle
kişisel ilişki - etkileşim sağlanması ve iletişim becerileri, kişilik tipleri ve satın alma modelleri, güvenli iletişim ve güvenli tavır, yaklaşım ve davranış esnekliği,

dinleme becerileri, istek/beklenti, problem ve ihtiyaçları hakkında müşteri teyidi/onayının sağlanması, şirketin, ürünlerin ve hizmetlerin müşteriye anlatılması;
bu konularda müşteri üzerinde olumlu izlenimler yaratılması ve ikna etmek, işletmelere stratejik satış yöntemleri ve sunumu, segmentasyon (müşteri analizi) ve
planlama, yatırımın geri dönüşü – karlılık, danışmanlık
satışı, müşterinin itiraz veya memnuniyetsizliklerinin
giderilmesi, çözüme bağlanması, belirsizlik ve risklerin
karşılanması satışın tamamlanması için müşterinin değerlendirilmesi ve kapanışa yaklaşma görüşmeyi satışla/siparişle tamamlama veya söz alma becerileri, satış
sonrası neler yapılmalı?, müşteri memnuniyeti/sadık
müşteri kavramları, ilgi ve müşteri deneyimlerinin izlenmesi, müşterinin geliştirilmesi konuları anlatıldı.
Eğitimde hedef ve amaçların oluşturulması, önceliklerin belirlenmesi ve en yüksek potansiyele odaklanma, faaliyet planı hazırlanması ve takibi, kilit müşteri
planları, en iyi zaman yönetimi için bölge ve ziyaret
planı düzenlenmesi, müşteri odaklı satış, çözüm sunuşu, müşteriyi alım için harekete geçirme konularında
uygulamalı çalışmalar yapılarak, b2b satış becerileri
geliştirildi.

ETKİNLİKLER

Proje Yönetimi
11-12 Haziran 2009 tarihlerinde İMMİB ve TOSB işbirliğiyle Bölge Müdürlüğümüz Seminer Salonunda Proje
Yönetiminin Esasları: Kavram, Süreç, Metod, Uygulama
eğitimi gerçekleştirildi.
Bu eğitimle katılımcıların bir bütün olarak proje yönetimi sürecini anlamaları, bu süreci başarıyla uygulayabilmeleri için gereken temel kavram ve araçları tanımalarının sağlanması amaçlandı. Bu çerçeve içinde, proje
sürecinin diğer iş süreçleriyle ilişkisi, proje yöneticisi ve

ekip arasındaki görev paylaşımı, sektörlere göre uygulama farklılıkları, sıkça yaşanan sorunlar ve bunlara pratik çözüm önerileri, proje yönetimi yazılımları, projeleri
kurumsal öğrenme aracı olarak kullanma ve projelere
dayalı kariyer planlama konuları üzerinde de duruldu.
PDR International Eğitim ve Performans Geliştirme
Danışmanı Sn. Betül GEMALMAZ’ın anlatımıyla eğitim
katılımcılar tarafından uygulamaya yönelik olarak değerlendirildi.

İlk Yardım Eğitimleri
25-26 Mayıs 2009 tarihlerinde TOSB çalışanları ve İtfaiye ekibi İlkyardım eğitimi aldı. Eğitimde; ilkyardımın
temel uygulamaları, ilk yardımcının özellikleri, insan
vücudu ve işlevleri, olay yerinin ve yaralının değerlendi-

rilmesi, temel yaşam desteği, havayolu tıkanmasında,
kanamalarda, şokta, yaralanmalarda, yanıklarda, soğuk etkilenmelerinde, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk
yardım, sık görülen acil durumlar, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan
ısırıklarında,
yabancı cisim
batmalarında,
boğulmalarda ilk yardım,
hasta taşıma
teknikleri, ilkyardımda hastalara verilecek
pozisyonlar anlatıldı.

“Rahmetli de Sollardı” TOSB’ da sahnelendi
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EKSEM (Pozitif Engelsizler Kültür, Sanat
ve Eğitim Merkezi) tarafından hazırlanan
“Rahmetlide Sollardı” adlı tiyatro oyunu
10.06.2009 tarihinde TOSB’ da sahnelendi.

Engelsiz yaşam, engelsiz sanat ve engelsiz pozitif düşünce sloganıyla 2001
yılında Seyfettin Işık tarafından kurulan PEKSEM
tiyatro grubu, ülkemizdeki trafik kazaları konusunda toplumsal farkındalık ve kurallara hassasiyet için
tiyatro aracılığıyla mesaj vererek, hem güldürüyor
hem düşündürüyor. Engelli ve engelsiz sanatçılardan
oluşan Pozitif Engelsizler Sanat Topluluğu, insanların trafik kurallarına daha duyarlı olması gerektiğini
ve trafikte saygıyı, hoşgörüyü hatırlatmayı amaçlayan

oyunlarıyla aynı zamanda trafik kurallarına uyulmaması
sonucu herkesin bir gün engelli duruma düşebileceğine
de vurgu yapıyorlar. Emniyet Amiri Ümit GÜNEY’in ka-

Çalışan Bağlılığı
Tutkuyla Bağlama Ve Tutundurma: Doğrular ve Yanlışlar

2

6 Mayıs 2009 Salı günü TOSB Konferans
Salonunda İkday (İnsan Kaynakları Yardımlaşma Derneği) ile organize edilen “Tutkuyla
Bağlama Ve Tutundurma: Doğrular Ve Yanlışlar” eğitimi gerçekleştirildi.

Tüm dünyada şirketlerin önemle üzerinde
durdukları ve gelecekte İK alanındaki çalışmaların odak noktasında olması beklenen konuların
başında gelen “Çalışan bağlılığı”nın anlatıldığı toplantıya TOSB ve İkday üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

pabilmek için gerekli araç-gereçlerin sağlanması gibi
unsurları kapsayan duygusal bir bağ olduğu anlatıldı.
Eğitimde, çalışan bağlılığının temelinde yatan duygusal bağların oluşturulması, güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için genel anlamda yapılması ve
yapılmaması gerekenler tartışıldı.

Çalışan bağlılığının, çalışanların yetenek ve kapasitelerini sonuna kadar kullanabilmesi, yüksek performans
göstermesi, yönetici-çalışan-ekip ilişkisinin verimli,
ilişkilerin sıcak olması, kendilerine değer verildiğini
hissetmeleri, yaptıkları işin ödüllendirilmesi, işi iyi ya-

Problem Çözme ve Karar Verme

1

3-14 Nisan 2009 tarihlerinde İMMİB’le organize edilen Problem Çözme ve Karar Verme eğitimi TOSB seminer salonunda gerçekleştirildi.

Problemlerin kökenine inme, tekrarlanan
problemleri ortadan kaldırma, yenilikçi çözümler üretme, farklı ve değişken alternatifler
arasında en doğru ve en etkin seçimi yapma,
bilgi toplama, herkesin görüşünü dikkate ve değerleme almış olduğu “Rahmetlide Sollardı” adlı 2 perde
komedi tiyatro oyununu, TOSB Konferans Salonunda
hiç tiyatroya gitme fırsatı bulamayan maddi durumu
elvermeyen 350 kişilik ilköğretim öğrencilerine sahnelendi. Engelli sanatçıların da rol aldığı oyunu, Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş ve Çayırova
Emniyet Müdürü Taşkın Tuncer’de ilgiyle izledi.Oyun
öğrenciler ve izleyenler tarafından büyük beğeni
topladı.
Oyun 33 ilde sahnelenerek 22.850 kişinin izlemesi
sağlandı ve yeni illerde yeni izleyicileriyle buluşmaya
devam ediyor.
Oyun ve sahne alacağı yerler konusunda
www.peksem.net adresinden bilgi edinebilirsiniz.

lendirmeye almanın amaçlandığı Sn. Özgü KAYNAK’ın
sunduğu eğitim yoğun ilgi gördü. Durum değerlendirmesi yapmak için kullanılan Öncelik Analizi, problem
yaratan herhangi bir sapmanın nedenini tanımlamak,
analiz etmek ve çözmek için kullanılan rasyonel bir
araç olan Neden Analizi, işle ilgili alınan kararların
her yönünü analiz etmek için kullanılan aşamalı bir
süreç Çözüm Analizi, potansiyel problemleri önceden
belirleyerek, durumu proaktif bir şekilde yönetmek ve
planlamak için kullanılan Risk Analizi yöntemleri günümüz iş hayatındaki örnek problemlerle anlatıldı.
Aktif katılımla gerçekleştirilen eğitim örnek olay çalışmaları, iş yerindeki gerçek durumların analizi ve yaşayarak öğrenme yöntemleriyle pekiştirildi.
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TURNUVALAR

2009 Yılı TOSB Turnuvaları

T

OSB Organize Sanayi Bölgesi tarafından organize edilen ve artık geleneksel olarak düzenlenen 2009 Yılı Bowling, Voleybol, Basketbol ve Masa Tenisi Turnuvaları 15.06.2009
– 09.07.2009 tarihleri arasında oynanan
oyunlarla tamamlanmış bulunmaktadır.

TOSB 2009 Turnuvaları Ödül Töreni Kocaeli Valisi Sayın Gökhan SÖZER ile TOSB Müteşebbis
Heyet ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla
30.07.2009 tarihinde gerçekleşmiştir.
Törene, Kocaeli Valisi Sayın Gökhan Sözer, Yönetim
Kurulu Başkanımız Sn. Ahmet Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Yunus Çiftçi, Kocaeli Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ayhan Zeytinoğlu,
Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Şahin Karacan, Müteşebbis Heyet üyelerimizden ise; Sn. Ahmet Arkan, Sn. Alper Kanca, Sn. Ömer Burhanoğlu, Sn. Dr. Keskin Keser,
Sn. Dr. Mehmet Dudaroğlu, Sn. Alper Kanca, Sn.Taner
Apak ve Sn. Hasan Tahsin Tuğrul katılmıştır.

2009 yılı TOSB Turnuvalarına katılan bütün firmalarımıza, firma yetkililerine, oyuncu arkadaşlarımıza,
desteklemeye gelen seyircilerimize, İnsan Kaynakları
Komitesine ve emeği geçen Sn. Salih Kuru, Sn. İskender Taşkan, Sn. Teoman Ökmen, Sn. Tayfun Karakoç’a
teşekkür ederiz.

2009 Turnuvalarına Katılan Takımlarımız
Birinci Otomotiv San. ve Tic.A.Ş.
Cengiz Makine San. ve Tic. A.Ş.
Chemetall Sanayi Kimyasalları Tic. ve San. A.Ş.
Denet Civata San. A.Ş.
Denso Otomotiv Parçaları San. A.Ş.
Döksan Basınçlı Döküm ve Makina San. Ltd. Şti.
Egebant Zımpara ve Polisaj Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
EKU Fren Kampana ve Döküm San. A.Ş.
Hasçelik Sanayi ve Tic. A.Ş.
HP Pelzer Pimsa Otomotiv A.Ş.

Bowling Turnuvası
14

İleri Mekanik Makine Kalıp İmalat San. ve Tic. Ltd.Şti.
Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina San. A.Ş.
Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pimsa Adler Otomotiv A.Ş.
Pimsa Poliüretan İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Sekiso Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sigarth Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş.
Sisan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
TAYSAD
TOSB

06.07.2009 tarihinde yapılan final oyunlarımızda
Hasçelik ve Kanca takımları karşılaşmışlardır. Hasçelik
2009 yılının bowling şampiyonu olmuştur.

Bowling Genel Sıralama

T SB

HASÇELİK
HP PELZER

KANCA

Basketbol Turnuvası
01.07.2009 tarihinde yapılan final oyunlarımızda
Cengiz Makina Ve Egebant takımları karşılaşmışlardır. Cengiz Makina 2009 yılının basketbol şampiyonu olmuştur.

Basketbol Genel Sıralama
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CENGİZ MAKİNA

Masa Tenisi
Turnuvası

Voleybol Turnuvası

09.07.2009 tarihinde yapılan final maçında Eku
Fren firmasından Ahmet Henden ve Denso firmasından Oktay Yılmaz karşılaşmışlardır. Eku fren firmasından Ahmet Henden 2009 yılının masa tenisi
şampiyonu olmuştur.

Masa Tenisi Genel Sıralama

PİMSA
POLİÜRETAN
Adnan Özyeğit

T SB

EGEBANT

DENSO

EKU FREN
Ahmet Heden

DENSO
Oktay Yılmaz

09.07.2009 Tarihinde yapılan final oyunlarımızda
Sekiso ve Pimsa adler takımları karşılaşmışlardır.
Sekiso 2009 yılının voleybol şampiyonu olmuştur.

Voleybol Genel Sıralama
SEKİSO
DENSO

PİMSA

ÜYELERİMİZDEN

Çiftel
Elektromekanik

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ş
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irketinizin kuruluş öyküsü?

Firmamız 1990 yılında otomotiv elektriğinde yılların bilgi ve deneyimine sahip Yunus
Çiftçi tarafından İstanbul Sirkeci’de kurulmuş ve aynı zamanda İstanbul Avcılar’da 80
m2’lik bir alanda üretime başlamıştır. Gelecekteki ihtiyaçlar göz önüne alınarak 1991
yılında Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi,
Birlik Sanayi Sitesinde ki alan satın alınmış ve ihtiyaca
göre inşaatı tamamlandıktan sonra 1992 yılında buraya taşınılmıştır. İleriki yıllarda üretimin İstanbul gibi
metropollerden taşınacağı düşünülerek 1993 yılında TOSB’un kurucuları arasında yer alınmıştır. 1994
yılında konusunda dünyanın en büyük ve en önemli
ihtisas fuarı olan Automechanika Frankfurt Almanya
fuarına iştirak ederek uluslararası pazara tanıtım yapılmıştır. Yurt dışı satışını gelişmekte olan pazarlardan
gelişmiş batı pazarlarına kaydırma hedefinde olan
firmamız Hollanda devlet kurumu olan CBI ve İGEME uzmanları tarafından her yönü ile incelenerek “A”
notu ile derecelendirilmiştir. Böylece Avrupalı firmalara güvenilir tedarikçi olabileceğimizin güvencesi verilmiştir. 1997 yılında oto sigortası tasarım, üretimi ve
satışı konusunda dünya lideri olan Littelfuse’un teknik
işbirliği ile otomotiv emniyet parçası olan Oto Sigortası
Türkiye’de ilk defa Çiftel tarafından üretilmiş ve bütün
Dünya pazarına ihraç edilir hale gelinmiştir. 2001 yılında kendi alanında ilk defa tasarım dâhil ISO 9001
KYS’ni kurmuş ve belgelendirmiştir. 2002 yılında
İstanbul Üniversitesi ve KOSGEB işbirliği ile “Yeni
Tip Oto Sigortası” Ar-Ge projesine başlanmıştır. 2004 yılında otomotivin kalbi konumundaki
TOSB’ta yatırım yapmak üzere inşaat projeleri tamamlanarak yatırım kararı alınmıştır. 2006 yılında
TOSB’daki fabrika, idari bina, destek üniteleri
ve arıtma tesisinin inşaatı tamamlanarak
Aralık 2006 itibarı ile yeni ve modern tesise taşınılmıştır. Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verilerek 2007 yılı içinde 2 Adet yeni
ürünün tasarımı tamamlanmış, patent mü-

racaatları yapılmış ve seri üretime alınmıştır. 2008 yılı
içinde bir yandan Ar-Ge faaliyetlerine hız kesmeden
devam edilmiş, Kalite laboratuarı ve üretim için yeni
makine yatırımları planlanıp, hayata geçirilmiş ve modernizasyon dönemi başlamıştır.

Kuruluş aşamasında yaşadığınız sorunlar oldu
mu?
Herhangi bir sorun yaşamadık. Ancak Gebze’ye taşınırken kalifiye ve istikrarlı personel temininde sıkıntılar
yaşadık.

Faaliyet alanınız nedir ve fabrikanızda üretilen
ürünler hakkında genel bilgi verebilir misiniz?
Firmamız otomotiv yan sanayi alanında faaliyet göstermekte ve otomotiv ana sanayi için sigorta, sigorta
kutusu, kablo ucu, bakır, alüminyum ve fiber pul üretmekteyiz.

Firmadaki göreviniz ve kaç yıldır çalışıyorsunuz?
Firmada 7 yıldır Kalite Güvence ve Planlama sorumluluğu görevini yürütmekteyim.

Firmanızın geleceğe dönük hedefleri nelerdir?
Dünyada ve sektörümüzde gelişen şartlara uyum sağlamak
sureti ile konumuzda Türkiye’de
birinci ve Dünyada sayılı şirketler arasında olmaktır.

Emre ÇİFTÇİ

Kalite Güvence ve Planlama Sorumlusu

Otomotiv sektörü hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?
Otomotiv sektörü Demir Çelik, Petro Kimya, Plastik,
Tekstil, Cam, Elektronik, Makine İmalat ve Elektrik gibi
diğer sektörlerden gelen girdileri bünyesinde toplamasından ötürü dünya ekonomisinin merkezinde ve
lokomotif konumda yer almaktadır. Bunun için gelişmekte olan ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşımaktadır.
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Son ekonomik krizle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu krizin otomotiv sektörüne yansımaları
nasıl olacaktır?
Bundan önceki ekonomik krizlerde olduğu gibi yaşadığımız son küresel ekonomik krizin de otomotiv sektöründeki yansıması büyük olmuştur. Bu krizde de derin
ve en büyük yarayı otomotiv sektörü almıştır.

İş güvenliği konusunda firmanızın yaklaşımı nedir? Konu ile ilgili personel eğitimi ne sıklıkla
yapılmaktadır?
İş güvenliği konusunda firma prensibimiz her zaman
için önce can güvenliğidir. Bu yüzden stajyer öğrenciler dâhil tüm personelimize makine başlarında uygulamalı iş başı eğitimleri ile birlikte iş güvenlik eğitimleri
verilmektedir. Ayrıca tüm makine ve ekipmanlarımız
CE işaretli olup operatör hatalarından kaynaklanabilecek iş kazaları önlenmektedir.

TOSB’ da olmanın avantajları ve dezavantajları
var mı?
TOSB gibi kümelenme modelinde öncü ve lider bir
markalar OSB’sinde yer almak sektörde firmamıza büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca OSB içinde yer
alan Hatice Bayraktar EML bizler için yetişmiş kalifiye
eleman ihtiyacının karşılanması için iyi bir fırsattır.

T SB

TOSB Komiteleri hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir?
TOSB komiteleri bence daha faal çalışmalı, mesela şu
anda içinde bulunduğumuz ekonomik krizden kaynaklanan durgunluk iyi bir şekilde değerlendirilmeli ve
Eğitim Komitesinin düzenlemekte olduğu eğitimlerin
sayısı artırılmalıdır.

TOSB’dan memnuniyet, öneri ve şikayetler var
mı?
TOSB İK Komitesi bir CV bankası oluşturmalı ve bankadan tüm üyeler yararlanabilmeli.

Çiftel Elektromekanik San. ve Tic. Ltd. Şti.
TOSB içerisinde 13.000 m2 açık 4.400
m2 kapalı alanda 15 personeli ve Ar-Ge
departmanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Çiftel Elektromekanik 2001 yılından beri
ISO 9001 KYS sertifikasına sahip olup,
ISO/TS 16949 için çalışmalarını devam
ettirmektedir.

İMAR RUHSAT YAPI BİRİMİ

TOSB’da yapılaşma

B

ölge içerisindeki yapılaşmanın, 4562 Sayılı
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde ruhsatlandırılması, takibi
ve kontrolü, sonrasında Yapı Kullanım İzin
Belgelerinin düzenlenmesi, parsellere ait
imar durumu ve altyapı donelerinin düzenlenmesi Bölge Müdürlüğümüz imar ruhsat birimi tarafından yürütülmektedir.
OSB’nin onaylı imar planlarındaki revizyonlarının tespit edilmesi ve bu revizyonların hazırlattırılarak Bakanlık onayına sunulması işlemlerini takip etmektedir.
Onaylı imar planlarına göre hazırlanan imar durumları
ve altyapı bilgileri ruhsat aşamasında üye firmalarımıza verilmektedir.

Üye firmalarımıza inşaat ve iskan ruhsatı
aşamasındaki hizmetlerimiz;
İmar Durumu Ve Altyapı Bilgilerinin verilmesi,
Mimari Avan Projelerin Kontrolü
Uygulama Projelerinin Kontrolü
Projelerin Sığınak Yönetmeliği Gereğince Kontrol
Edildikten Sonra İlçe Sivil Savunma Müdürlüğüne
Yönlendirilmesi Ve Sığınak Onayının Takibi
 Ruhsat Dosyasında Bulunması Gereken Proje Müelliflerinin, Yapı Müteahhidinin, Yapı Sahibinin,
Şantiye Şefinin, Yapı Denetim Firması Evraklarının
Takibi
 Evrakların Tamamlanmasından Sonra TS 8737
Uygun Olarak Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Yapı
Ruhsatlarının Düzenlenmesi





İnşaat aşamasında yapılan çalışmalar
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 İnşaatların, Ruhsat Eki Onaylı Uygulama Projelerine,
3194 Sayılı İmar Kanuna, Organize Sanayi Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliğine Uygun Yapılıp Yapılmadığının Kontrolü Gerekli Durumlarda Yapı Sahibinin
ve Yapı Denetim Firmasının Uyarılması
 Ruhsat ve tanzim edilen yapıların ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kaidelerine uygun olarak inşa edilmesini denetlemek amacı ile 4708 sayılı denetim
yasası çerçevesinde “Su basman ( %20) taşıyıcı
sistem ( % 40) sıvaya hazır durumu ( % 20) kalan
bölüm ( %20) oranlarında” kontrolleri yapılarak ,
hak edişleri denetlenerek her katta kalıp demir tutanakları, beton demir tutanakları ve beton basınç

Emre ÖZYILMAZ
İnşaat Mühendisi

dayanım değerleri kontrol edilerek betonda nitelik
denetimi, kabul koşullarını içeren TS 500 standardında değerlendirmeleri yapılarak standart yapılaşmayı sağlamak.
 İnşaatların Yapı Denetim Hizmetleri Dahilinde Tutulan Beton-Kalıp Tutanakları Ve Demir ÇekmeAkma-Kopma, Beton Basınç Dayanım Laboratuar
Raporlarının Kontrolü
 T.C. Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü Yapı Denetim Sisteminin Takibi Ve Sistemdeki Tüm İşlerin Yürütülmesi

Yapı Birimi
TOSB yatırım programına
göre yaptırılacak alt yapı ve
üst yapı inşaat işlerinin ilgili mevzuata göre takibi ve
kontrollük işleri, mevcut altyapıların işletilmesi sırasında
oluşacak arıza ve hasarların
giderilmesi ve koordinasyonun sağlanması, TOSB bünyesindeki binaların bakım ve
onarım işlerinin yapımı ve
takibi, bölge içi trafik yolları
yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, tüm OSB
yollarındaki trafik işaret ve
levhaların yapım ve bakım
işleri, Bölge Müdürlüğümüz
yapı birimi tarafından yürütülmektedir.

Yapı kullanma izin belgesi aşamasında yapılan
çalışmalar
 Üye Firmaların İzin Başvurusundan Sonra, Firmanın
Gerekli İdarelere Üst Yazı İle Yönlendirilmesi (İlçe
Sivil Savunma Müdürlüğü, SGK Müdürlüğü, Vergi
Dairesi)
 Yapı Denetim Firması İş Bitirme Tutanaklarının
Onayı
 Ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kurallarına uygun
olarak inşa edilen denetlenen tüm seviyelerde
olumlu sonuç alınan yapılara, yapı denetim firmalarının sorumluluk imzaları alınarak, yapının ( %100)
seviyesinde tamamlandığında “İş bitirme” tutanaklarının hazırlanması. İş Bitirme Tutanaklarının Onayı
Aşamasında İnşaatın Yerinde Kontrolü
 Evrakların Tamamlanmasından Sonra TS 10970
Uygun Olarak Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Yapı
Kullanma İzin Belgelerinin Düzenlenmesi

Yapı kullanma izni aşamasında ve sonrasında imar
ruhsat biriminde yapılan çalışmalar
 Firmanın Tapuda Cins Değişikliği Yapabilmesi İçin
Üst Yazı İle Birlikte Kadastro Müdürlüğüne Yönlendirilmesi
 İnşaat Tamamlandıktan Ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Alındıktan Sonra, Talepte Bulunan Yapı Müteahhitlerine Ve Görevli Teknik Elemanlarına Bölge
Müdürlüğümüz Tarafından Yapım İşleri İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğine Göre İş Deneyim Belgesi
Düzenlenmektedir.

Yapı birimi tarafından takip edilen hizmetler:
 Bölge içerisinde yer alan yaklaşık 20 km uzunluğundaki trafik yollarının Karayolları standartlarında
asfaltlanması ve bunların bakım ve onarımı işleri
yapı birimi tarafından takip edilmektedir.
 OSB mülkiyetinde bulunan 3 parselde toplam
18.722 m²’ lik endüstriyel bina inşa edilmiştir.
 TOSB kuzey girişi kavşak düzenlemesi ve alt geçit
inşaatı
 OSB’mize ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması ve bundan ötürü zaman kayıplarının minimize edilmesi
amacı ile TOSB Kuzey Girişinin yeri, 550 mt. TEM
yönüne doğru kaydırılmıştır.
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SANAYİCİLERİMİZDEN

Hakkında Kitap Yazılacak
Kuruluş Öyküsü; TOSB
Alper KANCA

Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina San.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi

B

iliyoruz ki bu bölgenin kurucularından
biri de rahmetli babanız Abdullah KANCA idi. Bu özel durumu dikkate aldığınızda TOSB sizin için ne anlam taşıyor?

TOSB ismi otomotiv sektörü dışındakiler
veya Şekerpınar civarında oturmayanlar için
sadece 4 harften oluşan bir kısaltma. Üzerine kafa yormaları T nin ne anlama geldiğini çıkarmaları için düşünmeleri lazım.
Bu bölgede çalışanlar, otomotiv sektörüne yakın olanlar için ise en iyi sanayi bölgelerinden biri anlamına
geliyor.
Ama benim için bundan çok daha derin bir anlamı
var.Hatta beni bırakın çocuklarım için bile hayatlarında
önemli yer tutan bir eser .Daha birkaç yaşında iken
hafta sonları dedeleri Abdullah bey ile geldiğimiz , çamur içinde gezdiğimiz , şehirde kışın hafif geçtiği yıllarda gelip Şekerpınar’ ın bereketli kar yağışında kardan
adam yaptığımız bir yer.Yani kızlarım için TOSB fabrikalarla donanmadan önce büyük bir oyun bahçesi idi
denilebilir.
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için bir araya gelmekte zorlandığını da görüyordum.
Apartman yönetimi gibi basit bir işte bile komşuların
anlaşamadığı, kavga ettiği bir kültürde nasıl olur da
koskoca bir Organize sanayi bölgesi hem de devlet
desteği olmaksızın kurulur hayal edemiyordum.Gençlik veya bu sektörü, yan sanayicileri iyi tanıyamamaktan kaynaklanan bir algılama diyelim buna.

Peki ne zaman bu işin olacağına , gerçekleşeceğine dair inancınız arttı?
Yılını tam hatırlamıyorum ama 90 lı yılların başıydı
galiba. Ahmet Arkan, Ahmet Bayraktar, Yunus Çiftçi ,
Kadir Orman ve şimdi ismini hatırlamadığım bir çok
kişinin katıldığı bir toplantıya iştirak ettim ve hararetli
tartışmalarına şahit oldum.Saatler süren bir toplantı
idi. Baktım ki babam da dahil olmak üzere katılımcıların hepsi , kendi işlerini güçlerini bırakmışlar, inanılmaz bir aşk ve gayret ile adım adım ne yapılacağını,
nasıl yapılması gerektiğini tartışıyorlar.
Kuruşların hesabını yapıyorlar ve bugün hepsi yavaş
yavaş gerçekleşmiş hayallerini tek tek dile getiriyorlardı.Yolların ne kadar geniş olması gerektiğinden, başka OSB lere bilgilenme ziyaretleri düzenlenmesinden,
Ankara da yüksek bürokraside kimlerle görüşülmesi
gerektiğine kadar her şeyi inceden inceye ele alıyorlar
ve kendi şirketlerindeki performansları kadar yüksek
bir istekle bu işe el atıyorlardı. O zaman anladım ki bir
şeyler olacak.

O dönemden aklınızda kalan ilginç bir hatıra var
mı?

Neden ümitsizliğe kapılmıştınız?

O yıllarda bizim fabrikamız Güneşli de idi. Benim de
ofisim park yerimize bakıyordu.Bazı akşamlar artık mesai bitimine yakın saatlerde birden tanıdığım arabalar
gelmeye başlardı. ”Eyvah yine Organize Bölge Toplantıları başlıyor “derdim. Çünkü bu toplantılar olduğunda
Abdullah bey diğer işleri bırakır, sadece OSB için hazırlıklara dalardı. Yani bizim şirketle ilgili konuşulacak
önemli bir konu olsa bile, TOSB toplantısının bitmesini
beklememem gerekirdi. Saatler boyunca beklerdim.

Yurtdışında okurken oralarda sanayicilerin , sivil toplum kuruluşlarının ortak bir menfaat için bir araya geldiklerini, bizler için hayal edilemeyecek şekilde işbirliği yaptıklarını görüyor ve hayıflanıyordum.. Türkiye de
herkesin kendi çıkarını düşündüğünü, ortak bir amaç

Bir defasında Abdullah beyi biraz endişeli görmüştüm.
Bana da konuyu pek açmamıştı.Toplantıdan sonra anlattığında ise irkildim. Bölgede devletin bir arsasını işgal etmiş, oldukça da etkili bir şahıs gelmiş ve kanuni
olarak çıkması gereken süreye aldırmadan babama

80 li yıllarda yurtdışında üniversite eğitimini yaparken
katıldığım fuarlarda veya Türkiye de bulunduğum dönemler de iştirak ettiğim TAYSAD toplantılarında heyecanla konuşulan işlerden biri de bu idi.
Açıkça söylemek gerekirse ben böyle bir projenin bırakın bitirileceğinden başlayabileceğinden bile ümitsizdim.

silahını göstererek tehdit etmek istemişti… Düşünebiliyor musunuz.. Bir dernek adına faaliyette bulunuyorsunuz, hayırlı bir iş yapmaya çalışıyorsunuz ve İstanbul’
un orta yerinde birisi sizi silahla tehdit etmeye yelteniyor. Bu benim bildiğim hikayelerden sadece biri. Bu
işe gönül vermiş insanların TOSB oluşuncaya kadar ne
kadar sıkıntılar yaşadığı, nelere katlandıkları gerçekten
de kitap olacak cinsten.

Böyle bir çalışma var mı? Yani o günleri anlatan
bir kitap çalışması oldu mu?
Sağolsun Ahmet Bayraktar Bey de sürekli hatırlatıyor.
Rahmetli babam hep dermiş.
”Ahmet, bir gün bütün bunlar unutulur, gel bunları yazalım“ diye.
Ama görülen o ki, bazı insanlar yapmaya , bir eser
meydana getirmeye o kadar odaklanıyorlar ki, o eser
hakkında bırakın kitap yazmayı, reklam yapmayı bile
kendilerine zul görüyorlar.
İnşallah TOSB un kurucu çekirdek ekibi artık geriye
yaslanıp, o günlerin hikayesini güzel bir çalışma halinde sunarlar. Biz de gereken desteği veririz.

Geriye dönüp baktığınızda TOSB u bu noktaya
getiren başarının arkasında ne yattığını düşünüyorsunuz?
Her şeyden önce çok iyi bir ekip çalışması olduğunu
düşünüyorum. Hepsi kendi şirketlerinde kral olan yani
tek başına karar vermeye alışmış insanların bir araya
geldiklerinde kim neyi iyi biliyor ve yapıyorsa o konuda sözünün dinlendiği bir ortam yaratmaları çok etkili
olmuştur. Hepsi müteşebbis olan yani kendi başlarına
başarı kazanmış insanların bir araya gelebilme olgunluğunu göstermeleri örnek bir başarı hikayesidir.
Diğer taraftan da şunu söyleyebilirim. Artık yaşım 45 i
geçti ve bir çok sivil toplum örgütünde bulundum, bir
çok etkinliğe katıldım. Bu güne kadar TOSB kurucuları
kadar gönülden ve bireysel menfaat gütmeden çalışan
bir ekip az gördüm.

Ama neticede kendi fabrikalarının da bulunacağı bir bölge inşası söz konusu idi. Bireysel menfaatleri yok sayabilir miyiz?
Evet kendi işletmelerini daha iyi bir yere taşımayı düşünüyorlardı. Ama zaten bu ekibin yeterince hazırlığı
vardı. Bayraktar ların Bursa da bir fabrikası vardı. Arfesan sonradan GOSB’ da yer aldı. Bizim Bilecik’de yaptığımız bir inşaat vardı.Yani kurucular bir şekilde kendi
başlarının çaresine bakabilirlerdi.
Kendi uçak biletlerini kendileri aldılar, toplantılardaki yemeklerinin bedellerini kendileri ödediler. Kendi
şirketlerinin avukatlarını , mali müşavirlerini karşılıksız
şekilde bu işte kullandılar.

Babamdan örnek vermek gerekirse. Abdullah bey en
verimli yaşlarında mesaisinin bazen % 30 unu sadece
TOSB işlerine ayırdı. Abdullah KANCA gibi olağanüstü
bir yeteneğin kendi şirketinden imtina ettiği bu kadar
zamanı , ortak bir projeye harcaması bedeli ödenemez
bir hizmettir. Bu sadece babam için geçerli değildi. Diğer
kurucularda bazen ramazan aylarında iftarı bir kaç dilim
lahmacun ve ayranla açıp, nerede ise sahura kadar çay
içerek OSB nin sorunlarını çözmeye çalıştılar ve ertesi
günde kimse onlara izinlisiniz, bu gün işe gelmeyin demedi. Sabah 8 de işlerinin başındaydılar, bir önceki gün
aldıkları kararları uygulamaya koyuldular. İşte menfaat
beklemeksizin yapılan çalışma da böyle olur.
Zaten bu fedakar mücadele olmasaydı ne söylentiler
çıkar, ne kavgalar yaşanırdı ve TOSB da bu haline gelmez yarım yamalak bir şey olurdu..

Üyelerin bu dönemlerdeki tavrı nasıl oldu ?
Umutsuzluk yaşandı mı ?
TOSB un bu güne gelmesindeki en önemli etkenlerden biri de üyelerin kurucu ekibe duydukları güven
ve verdikleri destektir. Temel atma töreninden kısa bir
süre sonra Büyük Marmara Depreminin yarattığı felaketi hatırlayalım. Peşinden gelen 2001 krizini unutmayalım. İnsanlar can derdine düşmüşlerdi. Bırakın yatırım yapmayı, mevcut fabrikaları ayakta tutmak için
mücadele veriliyordu.
Üyeler en zor şartlarda bu projeye olan güvenlerini
kaybetmemiş , katkılarının yanlış yerlere harcandığını
düşünmemiş, sürekli moral desteği vermiştir. Böyle bir
dayanışma az görülmüştür.

Son olarak da şunu sormak istiyoruz . TOSB da
bulunmaktan memnun musunuz?
Çok memnunuz . Dünyanın en büyük şirketlerinden
birinin Avrupa Direktörü bir gün şöyle bir ifade de bulundu “Sizin dövdüğünüz ve komşularınızda işletip,
kaplattığınız, hazır hale getirdiğiniz parçanın Avrupa’
daki yolculuğu 800 km. sürüyor. Halbuki burada 3-5
km içinde tüm işlemleri bitiriyorsunuz.” İşte TOSB u
hayata geçirenlerin de hayali bu idi. Aynı bölgede uzmanlıkları farklı ama birbirlerini tamamlayan yetkinseçkin yan sanayiciler.
Bunun dışında bürokrasinin az olması , devletin hantal yapısı ile çok az muhatap olmamız da bir sanayici
için bulunmaz nimet. Gerek elektrik, gerekse gaz, su
vs. gibi altyapıların kusursuz çalışması da bizler gibi 3
vardiya çalışan şirketler için ciddi bir gereklilik.
Bunun dışında gerek derneğimiz TAYSAD’ ın gerekse
TOSB un düzenlediği eğitim , spor türü etkinlikler de
burada bulunmamızı çalışanlarımız açısından daha
anlamlı kılıyor.
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ÜYELERİMİZDEN

Delta
Güç Sistemleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ş

irketinizin kuruluş öyküsü?

Delta Güç Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 1995
yılında kurulmuştur. Şirketimiz 1996 yılında yurt genelinde akü dağıtımına başlamış,
1998 yılında da ilk akü ihracatını gerçekleştirmiştir. Delphi Amerika ile yapılan uluslararası görüşmeler ve anlaşmalar neticesinde
2000 yılında yatırım kararı alınarak teknoloji
ve lisans anlaşması yapmıştır. 2003 yılında inşaatına
başladığımız fabrika binamızda 2004 yılında ilk akü
montajı gerçekleştirilmiştir.

Kuruluş aşamasında yaşadığınız sorunlar oldu
mu?
Kuruluş aşamasında birkaç bürokratik sorun haricinde
sıkıntımız olmadı. Firmamızın ve beraber çalıştığımız
müşavirlerimizin resmi prosedürlere karşı gösterdiği
hassas ve titiz yaklaşım neticesinde bu sorunlar da kolaylıkla çözülmüştür.

22

T SB

gibi tanınmış markaların kurşun-asit yol yerme akülerinin montajını yapmaktadır. Avrupa’daki ana tedarikçilerden yarı mamul halinde tedarik ettiğimiz aküler firmamızda dolum ve montaj hatlarında tamamlanarak
nihai mamul haline getirilir.
Firmamız ayrıca yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda, ticaret hayatında ilk iştigal konusu olan, Türkiye’nin en profesyonel ve geniş yedek parça dağıtım organizasyonlarından
birini yönetmektedir. Dağıtımını yaptığımız ürün grupları içinde akü, mekanik ve elektronik yedek parçalar,
kaporta, test ve servis ekipmanları, yağ ürünleri ve katkı
maddeleridir. Varta, Delphi, Energizer, Optima, Holts,
Zapp, TYC, Alba gibi dünya çapında güçlü, lider markaların Türkiye satış organizasyonu yapılmaktadır.

Firmanızın geleceğe dönük hedefleri nelerdir?
Kısa vadede üretim hattımızı ve ürün yelpazemizi genişleterek pazar payımızı artırmak en önemli
hedefimiz. Orta vadede hedefimiz ise üretimini yap-

Delta Güç, 22 beyaz yaka, 14 mavi
yaka olmak üzere 36 çalışanıyla,
5600m² kullanım alanında faaliyet
göstermektedir. ISO 9001:2000
belgesi, TSE belgelerine sahip Delta
Güç Sistemleri lisans sözleşmesi ile
üretim yapmaktadır.
Faaliyet alanınız nedir ve fabrikanızda
üretilen ürünler hakkında genel bilgi verebilir misiniz?
Delta Güç Sistemleri, akü konusunda dünya
devi Johnson Controls Inc. ile yaptığı lisans
sözleşmesi ile Delphi, Varta, Energizer, Optima
Özgür ALSAN, Üretim Direktörü

4,5 yıldır görev yapıyor.

tığımız ürünlerin yarı mamul öncesindeki tüm üretim
süreçlerini kendi bünyemizde yapmaktır. Bu sayede
tüm pazarlarda müşteri taleplerine daha esnek ve hızlı
bir şekilde cevap verebileceğimize inanıyoruz.

Otomotiv
sektörü
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Ülke ekonomilerini etkileyen en önemli unsurunun sanayi sektörlerinin
performansı olduğunu
düşünüyoruz. Sanayi çatısı altında da en etkin
unsur şüphesiz otomotiv
sektörüdür. Türkiye’de
otomotiv
sektörünün
gelişimi diğer tüm sanayi sektörleri için taşıyıcı oldu. Bugün makine, kimya, tekstil, enerji
gibi sektörlerin otomotiv
sektörü ile ne kadar iç içe olduğu bunun en büyük göstergesidir. Otomotiv’de yerli üretimin desteklenmesi,
yaratılan istihdamın yanı sıra, diğer tüm sektörlere de
dinamik etkinlik getirir.

Son ekonomik krizle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu krizin otomotiv sektörüne yansımaları
nasıl olacaktır?

nihai tüketiciye yakınlığı nedeniyle krizi daha erken
tespit ettiklerini düşünüyoruz. Bu yüzden de aldıkları
önlemler tedarik zincirinin alt kısımlarında daha sert
sonuçlar doğurdu. Biz de krizde eksiklerimizi daha net
görme fırsatı bulduk ve
bu süreçte bunların üzerine eğilerek eksiklerimiz
giderdik. Krizden sona
erdiğinde pazarda fark yaratacak anlayış için iç eğitimlerimizi ve müşteri ilişkilerimizi kuvvetlendirdik.

İş güvenliği konusunda firmanızın yaklaşımı
nedir? Konu ile ilgili personel eğitimi ne
sıklıkla yapılmaktadır?
İş güvenliği şirketimizin
en hassas olduğu ve düzenli olarak kontrollerini
gerçekleştirdiği konulardan biridir. Personelimizin güvenli ve sağlıklı şartlarda
çalışmasının verimli ve nitelikli üretim gerçekleşmesi
için şart olduğunu biliyoruz. Bunun dışında tüm personelin rutin sağlık kontrolleri şirketimiz denetiminde
büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir.

TOSB’da olmanın avantajları ve dezavantajları
var mı?

Öncelikle, 2008 yılının başlarında kendini göstermeye başlayan küresel krizin etkilerini önümüzdeki yılın
ilk çeyreğine kadar sürdüreceğini düşünüyoruz. Kriz
tahminlerin ötesine geçerek otomotiv sektöründe
gerçekten çok önemli taşları yerinden oynattı. Alınan
kararların revize edilmesi ve önlem paketlerinin oluşturulması tüm tedarik zincirinde ciddi dalgalanmalar
yarattı. Bu bağlamda yatırım yapan şirketler zor durumda kalmış, yatırım yapmayı planlayanlar ise geri
adım atmışlardır.

Elbette TOSB’da bulunmanın avantajları var. Örneğin
alt ve üst yapı problemlerinin çözülmüş olması, düzenli çevre yapılandırması, teknik destek veren birimler,
sektörel eğitimlere olanak sağlaması, ortak kullanım
hizmetlerinin varlığı, organize ettiği ortak satın almalar, mevzuat ve sektörel haberler ile ilgili bilgilendirmeler faydalandığımız avantajlarından bazıları.

Elbette her krizin, getirdiği olumsuzlukların yanı sıra, iyi
etüt eden ve ders çıkarmasını bilen firmalar için olumlu yanları olduğunu da düşünüyoruz. Kriz sayesinde;
üretim metodolojileri, teknoloji, verimlilik, tasarruf, stok
yönetimi, satış ve pazarlama, maliyet analizi, personel
yönetimi ve araştırma-geliştirme gibi konuların önemi
tekrar vurgulanmıştır. Günümüzde bu faktörlerin yönetim anlayışı içine dâhil edilmediğinde krizlerin etkisinin
ne derece ciddi olacağını hepimiz tekrar tecrübe ettik.

Bugüne kadar faaliyetlerine katılmadığımız komiteler
ile ilgili pek bilgimiz yok.

Yabancı yatırımcının krize bakışı nasıl? Firmanızın bu konuda tedbirleri ne olacaktır?
Otomotiv sektöründe yabancıların hedef pazarlara ve

TOSB Komiteleri hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir?

TOSB’dan memnuniyet, öneri ve şikayetler var
mı?
TOSB’dan yönetim zihniyeti ve çözüm odaklı yaklaşımından dolayı oldukça memnunuz. Ülkemizde, her ne
kadar son yıllarda eskisi kadar zorlayıcı olmasa da, her
zaman bürokrasiye takılan işlerimizin yarattığı ataletten ve bize getirdiği yüklerden bahsederiz. TOSB bu
yükü üyesi olan firmalarla paylaşıyor ve onlar için çözüm odaklı yaklaşımda bulunuyor. Her ihtiyacımızda
TOSB’dan olumlu ve yönlendirici cevaplar aldığımızı
memnuniyetle belirtiriz.
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Aidiyet Duygusu ve Çalışma Disiplini

B

ir işçinin, bir teşebbüsün, bir müteşebbisin, bir öğrencinin, her hangi bir takımın
veya bir milletin başarısının zaferlerinin
arkasında yatan etken nedir? diye düşünelim. Ne dersiniz Sizce talihi mi yaver gitti?
Bu kaderin bir oyunu mu sizce? Tamamen
rastlantı mı yoksa? Sizce arkası çok mu
sağlam? İşleri denk mi gitti? Peki daha fazla uzatmadan biraz daha realist olursak zaferlerin arkasında başarmak vardır. Başarmak; bir iş için gerekli
enerjinin hedeflerimize en uygun biçimde, en ekonomik, en etkin olarak kullanma becerisidir. Başarmak
için isteğimizin olması lazım, yani isteklenmemiz lazım, bunu yapmak istiyorum demek önemlidir, bu olmazsa şirket elemanının verimli çalışması çok zordur.
Başarının ilk adımı bence isteklenmedir. İkincisi donanım durum ve koşuldur. Uygun donanım – kondisyon
ve çalışma disiplini olmadan kimse güvenilir bir başarı
elde edemez. Üçüncüsü yapabilme gücü dediğimiz
performanstır. Dördüncüsü kişinin değerlendirme yapabilmesi arkasındanda eksiklerini düzeltmesi olarak
sıralayabiliriz.
2008 yılı ikinci yarısında başlayan ve hala devam eden
global kriz ile sıkıntılı geçirdiğimiz şu günlerde firmalara krizin etkilerini de biz çalışanlar hep beraber hissediyor ve yaşıyoruz. İlk paragrafımda başarmadan ve
başarının altında yatan etmenlerden bahsettim. Bu
etmenlere bir ilave de aidiyet duygusu ve çalışma disiplinidir. Hepimizin içine düşebileceği bir durum ki;
insan anlığında boş vermişlikle görülen bir davranış,
acı ve hoşnut olmama duygusu diğer bir yandan aidiyetsizlik. Görmezden gelindikçe küllenip yok olmayla
birlikte çalışma azminin yok olmasına sebep verir. Firma aidiyet duygusu ve çalışma disiplinini ile çalışma
azmimizi geliştirerek daha fazla motivasyonla bu günleri aşmamız mümkündür.
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Sorumluluk bilinciyle kişiler firmaya aidiyet hissi ile kişisel çıkarlara değil firma ile birlikte topluluk çıkarlarına yönelik hareket etmesi detayları önemsemesi, “ya
aman boş ver” i bilmeden çalışması ile olur. İnsanlar
çalıştıkları kurumu öyle benimsemelidirler ki, kurum
en ufak bir zarara uğramasın diye kendi çıkarlarını silebilmelidir.
Japon insanlarının genlerinde zannedersem bu var ki
ikinci dünya savaşından sonra bitti denilen Japonya’
nın zoru başararak bu günlere geldiğini hepimiz biliyoruz. Keza biz Türklerde eşi görülmemiş bir çok ekonomik krize, iç çatışmalara, her türlü sıkıntıyı yaşayan
ve aşan milletiz. Bütünleşmiş bir azmi gösteren her
millet başarır. Başarısız olunduğunda işi bırakmamak
gerekir. Başarılı bir icatın altında yüz tane başarısız icat
olabilir. Çalışma disiplini ve ayrıntılarda hassas olmak
gerekir. Kural koymak kadar bu kurallara harfiyen uymak da çok önemlidir. Japonlar “Gambarimasu” der:
çok çalışacağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım.
Bir işe başlarken bunu söylerler. Bence sırf bu bile onların başarıyı yakalamalarında yeterli. Bir makalede
okumuştum, BMW otomotiv fabrikası müdürünün kullandığı ifade bir Alman mühendis, bir Japon mühendisten daha iyi. Fakat on Japon mühendis, on Alman
mühendisten daha iyi. İşte bizim problemimiz de zannedersem burada zekiler çok, fakat bireysel çalışmayı
tercih ediyoruz, bir grup içerisinde olunca diğer fikirleri
kolay kabullenmiyoruz. Bizler çalışma disiplini içerisinde grup çalışmasını iyi yapmalıyız, aidiyet duygusu ile
hırsla azimle çalışırsak çok daha güzel işler çıkarır bu
zor günlerden kendimizi, firmamızı ve ülkemizi hep
beraber kurtarırız.

Bizler değiştiğimiz ve hissettiğimiz yaşama aidiyet duyarız. Farklı hissetmek, aynı koşullarda iyi yada kötü ayrı
bir şekilde durmayı, davranmayı ve düşünceyi üretmektir. Aidiyet duygusunun bitmesi, insanın bir göç halini
almasını zorunlu kılar. Aidiyet duygusu yeni bir çevreye girildiğinde alışma ve uyum sağlama süreci sonrası
güven oluşumuyla eşdeğer bir duygudur. Barınma ve
kabulle ilgili endişelerin azalması aidiyet duygusunun
gelişmesini ifade eder. Aidiyet kendileme sürecidir, etkilerimizin, çıkarlarımızın, yaşantımızla, çalışmalarımızla
bir mekanı bir eşyayı bir kişiyi ve bir firmayı ne kadar
kendimiz kılarsak o kadar ait hisseder o kadar ait ve
başarılı oluruz böylece firmamız da kazanır.
Utku EROL

Mali Müşavir

İLGİNÇ BİLGİLER

İnsan korkunca niçin dişleri birbirine vurur?
Bir insan büyük bir tehlike veya korku
verici olayla karşılaşınca vücudu otomatikman savunmaya geçer. Diğer
canlılarda olduğu gibi dişler ve çene
savunmanın ana mekanizmalarıdır.
İşte bu nedenle ilk insanlardan gelen
kalıtımsal yapıdan dolayı önce çene ve
dişler harekete geçer. Çenedeki kaslar
titrer, bu da sanki dişler birbirine vuruyormuş gibi görüntü verir.
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seziş ve hafıza yeteneklerine
sahip oldukları halde tüm
olanları bir bütün olarak şekillendiremiyor, öyküye dönüştüremiyorlar.Hafızamız
ne yaptığını ne yapıldığını
3-4 yaşlarında kaydetmeye
başlıyor.

Çinlilerin gözleri niçin
çekiktir?

Yalnız Çinlilerin değil, Orta
ve Güneydoğu Asya’da
Akıl ile zeka arasında fark nedir?
yaşayanların, Japonların
hatta Eskimoların da gözAkıl yalanla gerçeği, doğru ile yanlışı ayıleri çekiktir. Aslında göz
rabilme, bir konuda düşünce yürütebilyapısı bütün dünyada
me ve görüş bildirme yeteneğidir. İnsan
aynıdır. Farkı yaratan göz
olgunlaştıkça aklı gelişir. Zeka ise bir olakapaklarıdır. Çekik gözlü
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daha çok inmiştir. Bazı teorilere göre bu kıvrım insankalır. Zeka bir insanın her türlü olay karşısında aynı yeteların gözlerini yoğun kar
neği gösterebileceği anlamına gelmez. Bir besteci müzik
tabakasının, göz kamaşyapıtını aklıyla değil zekasıyla yaratır. Fakat
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yaşları daha çok protein içermektedir. Fakat henüz bu farkın nedeni açıklanamamıştır.

Üç yaşından daha önce olanları niçin hatırlamıyoruz?
Bilim adamları geçmiş deneyimlerimizi saklayan hafızamızın beynimizde anı veya öykü şeklinde organize olduğunu ileri sürüyorlar. Üç yaşından küçükler bu şekilde iletişim kurma yeteneğine sahip değiller. Öykü ve anılarını
anlatamıyorlar. Yer ve karakter kavramlarını anlamıyorlar.
Üç yaşından küçükler düzgün konuşabildikleri, anlayış,

Yapıştırıcılar nasıl yapıştırıyor?
Yapıştırıcıların sağladığı yapışma olayı aslında kimyasal
bir reaksiyondan başka bir şey değildir. Günümüzde imalatçılar yapıştırıcıları sentetik malzemeler kullanarak yaparlar. Yapışma olayında benzer veya ayrı malzemeden
iki madde, bir de yapışkan gerekir. Burada en önemli
görev yapıştırıcıdadır. Yapıştırıcının moleküllerinin diğer
iki madde molekülleri ile birleşme eğilimi gösterir bir yapıda olması gerekmektedir.
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Dumansız Hava Sahası
Başbakan Erdoğan’ın, “4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
Hükümlerinin Uygulanması” konulu genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özel Hukuk Kişilerine Ait Bina, Araç, Tesislerde
Denetim Ekiplerince Yapılacak İşlemler:
Özel İşletmelerde Kanuna Hazırlık Çalışmaları:
 Uyarı yazılarını asınız. Uyarı yazıları üzerine
yetkilendirilen personelin iletişim bilgilerini
yazınız.
 Personelinizi yeni Kanun hükümleri konusunda bilgilendiriniz.
 Varsa sigara odalarını kapatınız.
 Odalarda küllük vs. varsa kaldırınız.
 Kanun hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını sıkı kontrol ediniz.
 Kurumunuzda görülebilir yerlere Dumansız
Hava Sahası afişleri asınız.

Genel anlamda ispat aracı olarak aşağıdaki kullanılabilecek bilgi, belge ve deliller:
 Sorumlu birimlerce usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu,
 Varsa ihbarda bulunan, şikâyetçinin veya diğer
kişilerin beyanlarını içeren tutanak,
 İspata yarar görsel dokümanlar (fotoğraf, video kaydı vs.)
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Denetimler belirli bir plan dâhilinde ve sürekli
olarak, ihbar gelmesi halinde ise herhangi bir
plana bağlı kalmaksızın derhal yapılır.

Tütün ürünü tüketen kişi görüldü.
İşletme
ya
da araçta Kanuna aykırı
durum tespit
edildi.

Ekipteki kolluk kuvveti tarafından
idari yaptırım tutanağı düzenlenir.
Kolluk kuvveti yoksa 4207 Sayılı
Kanun Uygulamaları Tespit Formu
düzenlenir. Mümkünse olay anını
gösterir bulgu ve bilgiler eklenir ve kolluk kuvvetlerine durum
bildirilir.

4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu 3
nüsha halinde düzenlenir. Mümkünse eksiklik ya
da ihlâle ilişkin bulgu ve bilgiler eklenir
İşletme yetkilisi uyarılır. Uyarıya
rağmen ihlal tekrarlanmış ise
4207 Sayılı Kanun Uygulamaları
Tespit Formunun bir sureti işletme sorumlusuna verilecek, düzenleme tarihini takiben 3 işgünü
içerisinde cezai yaptırım uygulamaya yetkili kuruma gönderilecek,
son nüsha İl Tütün Kontrol Kurulu
sekretaryası tarafından muhafaza
edilecektir.
Cezai yaptırım uygulamaya yetkili
kurumun işletmeye yaptırım uygulayıp uygulamadığını takip et.

Kişiye Verilecek Ceza:

İşletmeye Verilecek Ceza:

Kapalı mekânda tütün ve tütün mamulleri kullanılması durumunda Kabahatler Kanununun 39. maddesi
gereği kişiye verilecek ceza;

Yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme izni veren kurum tarafından yazılı olarak
uyarılır. Uyarıya rağmen verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki
amir tarafından (2009 yılı için) 560 TL’den 5600 TL’ ye
kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

- Kamu hizmet binalarında ve kamuya ait toplu taşıma araçlarında ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı
kamu görevlilerince,
- Özel toplu taşıma araçlarında ilk başvurulan kolluk
birimi yetkililerince,
- Özel hukuk kişilerine ait binalarda en yakın kolluk
birimi yetkililerince idari para cezası (2009 yılı için) 69
TL uygulanır.

T SB

Merak Edilen Sorular
Artık hangi mekânlarda sigara içilebilecek, hangilerinde içilemeyecek?

Sigara izmaritini yere atanlara ne ceza uygulanacak?

Konutlar hariç, kamu alanları dahil tüm kapalı
alanlarda, taksiler dahil tüm toplu taşıma alanlarında, dershanelerin, tüm okul öncesi, ilk ve ortaöğrenim kurumlar’nın, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında sigara içmek yasak.
Özel hukuk kişilerini ait olan lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi tüm eğlence hizmeti verilen yerler, açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat,
eğlence faaliyetinin yapıldığı yerler ve seyir yerleri de
yasak kapsamında kalıyor. Ancak, bu tesislerde tütün
ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulması halinde toplam seyir alanının yüzde 50 ’sini geçmeyecek ve ortamda bulunan diğer kişilerin etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlemeler yapılacak.

Kabahattler Kanunu’na göre izmaritini yere atanlar 25
lira ceza ödeyecek.

Sigara yasağının uygulanmadığı bir yer kaldı mı?
Evet kaldı. Huzurevi, akıl hastanesi, cezaevi, şehirlerarası veya uluslararası denizyolu araçlarının güvertelerinde sigara içmek serbest olacak. Ancak, buralarda
sigara içmek için özel alan oluşturulacak ve buralara
çocukların girmesi yasaklanacak.
Sigara satışı kısıtlanıyor mu?
Sigara satışı konusunda da sınırlama getiren yasaya
göre, sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti
veren yerlerde sigara satışı yapılamayacak.
‘Sigara içilemez’ levhaları ne olacak, kalacak mı?
Evet. Yasaya göre, işletmeler Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu’nun belirlediği uyarı levhalarını
görünür bir yere asmak zorunda.
İşyerimin balkonunda, yangın merdiveninde sigara
içebilecek miyim?
Hayır, içilmeyecek.

27

Sigara yasağına uymamanın cezası sadece para mı
olacak?
Evet. Yasa, kapalı ve yasak alanlarda sigara içmeye sadece para cezası öngörüyor.
Denetime gittim. İşletmeci “Ben müşterime karışmam” dedi. Ne olacak?
İşletmeler, yasak olduğu halde sigara içilmesine izin
vermesi durumunda 2009 yılı için 560 lira ceza ödemek durumunda kalacak. İhlalin tekrarı halinde ise bu
ceza 5 bin 600 liraya kadar çıkacak.
Sigara yasağının uygulanması esnasında vatandaşlar ve işletmeciler hangi kurumlar ile muhatap olacaklar? Karşılarında hangi kurumları görecekler?
Sigara yasakları konusunda, belediye sınırları içinde
belediye encümeni, dolayısıyla da belediye zabıtası
ve polis sorumlu olacak. Belediye sınırları dışındaysa,
mülki amir sorumlu olacak ve görevlendirdiği kişiler
yasaklar konusunda denetleyici olarak görev yapacak. Yine Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
(TAPDK) ise, sigara üreticilerinin reklam yayımlamalarından sorumlu olacak.
İhbar etmek istersem, nereye başvuracağım?
Sigara yasağının başlamasıyla ihbarlar, en yakın kolluk
kuvvetine veya ‘Alo 184’ numaralı telefonlara yapılabilecek. Ayrıca illerde kurulacak ‘Dumansız Hava Sahası İrtibat Merkezi’ne de ihbar yapılabilecek.

TOSB SAĞLIK MERKEZİ

Tatil sonrası
uyum sağlama

Y

Yaz günlerinin gelmesiyle beraber seyahat
trafiğimiz artıyor kuşkusuz. Yoğun iş temposundan uzaklaşıp uzun yaz tatiline ‘merhaba’
diyen günümüz insanı, işe dönüşte çeşitli sorunlar yaşıyor. Özellikle şehir dışında geçen
tatil, kent yaşamına ve iş yerindeki rutin işlere dönüşte depresif duygu durumuna neden oluyor. Çoğumuzun yıl boyunca hayalini
kurduğu ve planlar yaptığı yaz tatillerinin ardından kent
yaşamına geri dönmek, işbaşı yapmak ve birçok stres faktörleriyle birlikte yaşamak zor geliyor.
İyi dinlendiğimiz tatil sonrası işe başlandığında, gevşeme
durumu giderek azalıyor. Yeniden strese maruz kaldığımız için psikolojik olarak olumsuz etkileniyoruz. Yapılan
araştırmalarda işyerinde kendini iyi hissetmeyenlerin sayısı hiç de az değil. Tatilin dayanılmaz hafifliğini bir kenara bırakıp biriken işlerin üstesinden gelme çabası zaten
başlı başına sıkıntı olarak ön plana çıkıyor. Ama tatil sonrası işe daha kolay uyum sağlamak için yapabileceklerimiz elbette var.
Uzman psikologların verdiği bilgilere göre, çalışma dönemi boyunca yorulan beynimizi ve vücudumuzu dinlendirmek için tatil çok önemli. Çalışma sırasında gerilen
kaslar gevşiyor, baş, sırt ağrıları, mide ağrıları şikayetleri
azalıyor. Güneş ışığının da insanı daha mutlu ettiği ve iyi
hissettirdiği biliniyor. Unutkanlık, dikkat dağınıklığı toparlanıyor. Unutulmamalı ki yine de tatilde işini özleyenler
dönüşte daha kolay uyum sağlıyorlar. Zira ağır olmayan
dozda stres, aslında işte daha iyi performans göstermemizi sağlıyor. Hatta yıl boyunca bir kez uzun tatil yapmak
yerine, kısa tatiller yapmak hem beden hem de ruh sağlığını korumak açısından daha verimli olacaktır.
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Uzman Psikologlar psikolojik olarak kendisini, dinlenmeye ve eğlenmeye yönlendiren kişide tatil dönüşü depresif
duygu durumu gözlendiğini belirtiyor. Yaz tatiline hiç bitmeyecekmiş duygusuyla başlanmamasını önerdiklerini
söyleyen psikologlar Psikolojik olarak kendinizi tatil durumuna kaptırmayın önerisinde bulunuyorlar. Tatile, bu
benim dinlenmem için bir vesile, yapamadıklarını yapmak için bir fırsat’ düşüncesiyle başlaması daha doğru bir
yaklaşımdır. İlk iş günü öncesinde, eve ve kent yaşamına
alışmanın faydalı olacağını söyleyen psikologlar şehir dışından gelerek hemen çalışmaya başlamak, uyumu zorlaştıracaktır diye düşünüyorlar. İşe dönüşten önce ev ve
kent yaşamına dönüş yapılmalı. İlk mesai gününden bir
kaç gün önce yapacağımız işleri programlamalıyız. Ağır iş
temposuna gözümüz kapalı girmek yerine önce bize zor
gelmeyecek işlerden başlamalı adım adım ilerlemeliyiz.

Tatil Sonrası Tavsiyeler
Tatil sonrası işe daha kolay uyum sağlamak için:

■■Tatil boyunca daha fazla uyuruz. İşin ilk günü

sabah erken kalkmak strese neden olabilir. Tatilden sonra daha erken kalkmak için, erken
yatın.

■■İlk iş günü şehir trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde değil daha erken evden çıkın.

■■Tatilde az da olsa yaptığınız yüzme, yürüyüş
gibi stresle baş etmede yararlı olan sporlara
veya başka fiziksel aktivitelere devam edin.

■■Tatil sonrası stresiyle başa çıkmak için içilen sigara veya çay/kahveyi artırmayın.

■■Tatil sonrası ilk günlerde duygusal olarak sıkın-

tı hissettiğinizde tatilde gezdiğiniz güzel yerleri
ve anılarınızı hatırlayın.

Beslenme alışkanlığının tatil süresinde değiştirilmemesi
gerektiğini söyleyen uzmanlar “Tatilde yeme-içme abartılıyor. İnsanlar, ‘nasıl olsa tatildeyim’ düşüncesiyle rutin
yaşamındaki beslenme alışkanlığını değiştiriyor. Biz beslenme düzenini bozmama önerisinde bulunuyoruz. Tatil
dönüşünde ise bize mutluluk hormonu sağlayacak, sebze
ve meyve ağırlıklı bir beslenme öneriyoruz. İşe başladıktan sonra öğle ve akşam saatlerinde hoşa giden etkinliklerde bulunulmalı. Açık havada zaman geçirilmeli, kişiler
kendilerine nefes almak için zaman ayırmalı, hafta sonlarını değerlendirmeli, günlük yaşama küçük heyecanlar
serpiştirmeli. Ayrıca kişinin alışılagelmiş günlük yaşantısında kendisini rahatsız eden nedenlerin neler olduğunu
bulup çıkarması ve farkına varması da çok önemli. Tatilin
bittiğini hiç bir zaman düşünmemeli. Bunu sürekli haftalık izinlerinde tatildeymiş gibi yaparsak sendrom veya
sorunla karşılaşma oranı çok düşecektir.
İşte uzman gözüyle tatil sonrası depresyonu...
Uzman Psikologlar tatil sonrası yaşanabilen depresyonla
ilgili şu bilgileri söylüyorlar. Yaz ayları çoğu insan için tatil
aylarıdır. Kişiler deniz ve güneşin tadına varmak, iş stresi
ve şehir hayatının getirdiği yorgunluğu atmak adına yaz
ayları ile birlikte tatil programlarını yapmaya başlarlar. Tatil çoğu insan için günlük yaşamın getirdiği stres, sıkıntı
ve sorumluluktan uzaklaşmaktır. Kişiler tatil planlarıyla
birlikte aslında eğlenmeyi, dinlenmeyi ve en önemlisi
‘gerçeklikten kaçmayı’ düşünürler.

SOSYAL SORUMLULUK

Bizimköy ziyareti
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1 Nisan Çarşamba günü yapılan İnsan Kaynakları Komite toplantısında planlandığı üzere 21 Nisan 2009 Salı günü Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

İzmit merkezine 20 Km. uzaklıkta İzmit Akmeşe yolu üzerinde Karaabdülbaki köyü yakınlarında 72.000 m2 alan üzerine kurulmuş
olan Bizimköy Üretim Merkezini Vakıf Genel Müdürü
Adem Bağdatlı katılımcılara tanıttı.
Bizimköy, engellilerin üretim sürecine katılmalarını,
kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve aynı zamanda ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş sosyal bir projedir. İş
dünyası ile iletişim ve işbirliği içinde engellilerin sosyal
yaşamın ve üretim sürecinin içinde bulunmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.
Kocaeli’nin sanayi bölgesi olması düşünülerek iş elbisesi üretimi planlandığı tekstil atölyesi gezilmiştir.
Girişte Bizimköy’ün ikram ettiği lezzetli mantarların
üretildiği mantar bölümü, dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, seracılık bölümleri, tavşan yetiştirme çiftliği,

fason iş bölümü ve mozaik atölyesi dolaşıldı. Ziyaret
sonrasında katılımcılar doğal olarak yapılan kestane ve
çiçek balı aldı.
Bir sonraki ziyarette sebze ve meyve yetiştiriciliğinin
yapıldığı açık arazide piknik yapılması önerilmiştir.
TOSB’dan servislerin kaldırıldığı geziye İleri Mekanik, Denso, Farplas, Denet Civata, Araymond, HP
Pelzer Pimsa, Pimsa Adler, Hasçelik’ten temsilciler
katılmıştır.

TOSB’UN RENKLERİ

Fuat GÜNEL
TOSB Bölge Müdür Vekili

K

Kendinizi tanıtır mısınız ?

Gümüşhaneli inşaatçı bir ailenin oğlu olarak
1963 yılında Ankara’da dünyaya gelmişim.
Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye bölümünü, sonrasında da Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitirdim. Tuzla
yedek subay okulunda 1472 üniversite mezunu arasından 14. olarak dereceye girdim
ve İstanbul’da askerlik görevimi tamamladıktan sonra
1991 yılında, öğretmen olan Demet hanım ile evlendim.
16 yaşında kız ve 11 yaşında erkek çocuk sahibiyiz.

Ne kadar zamandır TOSB’da çalışıyorsunuz ?
Meslek hayatımda bana çok şeyler katan Yüksel inşaat tan
özellikle burada bahsetmek isterim. Bodrum Sea Garden,
Mersin deniz deşarjı ve pompa inşaatı, Suudi Arabistan
ve Moskova da bulanan şantiyeleri tamamladıktan sonra
kendi özel şirketimi kurdum. Kendi şirketime dokuz sene
emek verdikten sonra 2005 yılında TOSB ‘da çalışmaya
başladım. Hem sahip olduğum bilgi birikimini TOSB ile
paylaşmak hem de inşaat sektöründe olmayan, otomotiv
sektörünün gerektirdiği eğitimleri alarak da kendimi geliştirmeye çalışmaktayım.

TOSB hakkında genel düşünceleriniz nelerdir?
Yurdumuzdaki tek Otomotiv İhtisas OSB olan, modern
bölge müdürlük binasını inşa edip kurumsallaşma konusunda çok mesafe alan, TS EN ISO 9001-2000 süreç
yönetimi belgesini almakla kalmayıp aynı zaman da bunu
uygulayan, alt yapı imalatlarını büyük ölçekte tamamlayan bir OSB’ de çalışmaktan kim memnun olmaz ki?

TOSB Kalite ve İK çalışmalarından haberdar mısınız?
Daha önce çalıştığım şirketler de kalite çalışmaları yapılmıyordu. Açık olmam gerekirse TOSB ‘da çalışmaya başladıktan sonra bu konular hakkında net olarak bilgi sahibi
oldum. Bölge Müdür Vekili olarak kalite çalışmalarının
içerisinde olmaktan ve bu çalışmaların hem kuruma, hem
de bana kattıklarından mümkün olduğunca çok kazanım
sağlamaya çalışmaktayım.

TOSB’dan beklentileriniz nelerdir ?
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İstihdam yaratılmasının, insan hayatındaki yadsınamaz
öneminden dolayı TOSB’ da daha fazla fabrikanın üretime geçmesine yardımcı olmak. Sürekli iyileştirme temelleri doğrultusunda, üyelerinin rekabet gücünü artıracak
ve onlara kaliteli hizmet verme çalışmalarının uzun yıllar
boyunca içerisinde bulunmak.

Ailenizin TOSB hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Kendi şirketim varken dahi mesai saatlerim belli değildi.
Ailem, TOSB ‘da ki mesai saatlerinin belli olmasından ve
bayram vs resmi tatillerinin bulunması, maaş ödemelerinde gecikmelerin bulunmaması gibi olgular nedeni ile
hayatımın düzene girdiğini düşünüyor.

TOSB dergi hakkında ne düşünüyorsunuz?
TOSB WEB sayfasının olduğunu, bazı bilgilere internet
sayfası üzerinden ulaşabilecekleri konusunda bazı üye
çalışanlarının bilgi sahibi olmadığını maalesef gördük.
Üyelerimize TOSB’ un yaptığı ve yapacağı faaliyetler hakkında bilgi vermek, çalışanları tanıtabilmek için dergi çıkarılması gerekmekte idi. Bir dergiyi birkaç kişinin okuyacağı düşünüldüğünde, binlerce kişiye ulaşabileceğimizi ve
algılanabilirliğimizin artacağını düşünüyorum.

TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yılda bir kere aile etkinliği yapılmasının yeterli olmadığını,
her şeyin firmadan beklenmemesinin, çalışanlar olarak
hafta sonları doğa gezileri ve piknik vs düzenlenmesini
böylece çalışanlar arası ilişkilerin geliştirilebileceğini düşünmekteyim.

Hobileriniz nelerdir?
40 yaşıma kadar ciddi bir hobim olmamıştı. Ara sıra kayak yapmaya çalışırdım. Sıkıcı giden hayatıma tüplü dalışa
(scuba) başlamam ile son verdim. Şu anda Dive Master
brövesi sahibiyim. Boş zaman bulduğum anlarda dalmaya gidiyorum. Aile üyelerimi de bu dalgıç olmaları konusunda destekliyorum. Kızım da dalgıç ve benim ile beraber dalıyor. Oğlumda çok hevesli, deneme dalışı yaptı ve
dalgıç olacağı günü ip ile çekiyor, benden daha çok zevk
alacağından kuşkum yok.

TOSB’ de insan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
TOSB ‘un kurumsal bir yapı olması dolayısı ile çalışanlarının iş ve görev tanımlarının belirli olması, çalışanların
profesyonellikleri, farklı disiplinlerde olsalar bile birlikte
çalışma zorunluluğunda olmaları kişiler arasında olabilecek problemlerin çıkmasını engellemektedir. Çalışma
ortamının açık ofis tarzında olması, liderlerin kapılarının
sürekli açık, çalışanları dinlemeye ve problemlerini gidermeye hazır olmaları çalışanlar için büyük bir avantaj.

KİŞİSEL GELİŞİM

İletişimin sırrı: Empati?

lediklerinden çok sözsüz mesajlarını anlamamız ve bizim
de buna göre davranmamız gerektiği anlaşılabilir. Sağlıklı
iletişimde en etkili yol bu ikisini birlikte kullanmaktır.

B

ir zamanlar çok az kimsenin kullandığı ama
son zamanlarda bir çok kişinin dilinde olan
bir terim. Her insanda olması gerektiğine
inandığımız ama hakkıyla içselleştiremediğimiz ve hayatımıza tam olarak yansıtamadığımız olumlu bir özellik.

Empati; basit anlamıyla bir insanın kendisini
karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Yani olaylara karşındakinin penceresinden bakabilmek ve hislerini anlamak
ve bu durumu ona iletmektir. Empati ve sempati kelimeleri benzer olduğu için sıklıkla birbiriyle karıştırılır. Sempati eski Yunanca’da biriyle birlikte acı çekmek anlamına
geliyor. Sempati duyduğumuzda karşımızdakiyle birlikte
üzülüyor veya seviniyoruz. Sempati karşımızdakine ancak
kısa süreli bir rahatlama sağladığından kalıcı olamıyor.
Psikolog Üstün Dökmen iki duygu arasındaki farkı şöyle
anlatıyor: “Sempatide yandaş olmak esastır. Empati kurduğumuzda ise karşımızdaki kişiyle aynı duyguları ve görüşleri paylaşmanız gerekmez. Sadece onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışırız.” İnsanlar ve toplumlararası
iletişimdeki gözde kavram ise “empati”. Empati, karşımızdakini anlamak ve kendimizi onun yerinde hissetmek.

Empati bize ne sağlar? Nasıl empatik olabiliriz?
Empati bireylerin ve toplumların birbirini anlamasını, iletişimden kaynaklanan sorunların giderilmesini sağlar.
Günlük yaşamda iletişim ve dayanışma açısından empati oldukça önemlidir. Hayatın koşuşturmasında sorun ve
kaygılarımızla empatik olmak kolay değildir. Empati sağlamak için karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru
olarak anlamak esastır. Bunun yanında onu anladığımızı
iletmek gerekir. Düşüncelerimizi hem sözlü hem sözlü olmayan yollarla ifade ederiz. Karşımızdakinin hislerini ses
tonu, jest ve mimikleri ile okuyabiliriz. Kişinin söyledikleri,
ses tonu, yüz ifadesi, el kol hareketleri ile çelişiyorsa ifade
ettiklerini sorgulama ihtiyacı duyarız. Yapılan araştırmalar
sözsüz iletişimin sözlü iletişimden daha etkili olduğunu
göstermiştir. Bu durumda, insanların bize ilettikleri en
önemli mesajları anlayabilmenin ve dünyayı başka bir kişinin bakış açısından görebilmenin yolunun; kişilerin söy-

Empati başkalarının yaşadığı duyguları veya düşünceleri
aynen yaşamak değil; karşımızdaki şahsın yaşadıklarını
kendi dünyamızda içselleştirmektir. Örneğin, aynı şey benim de başıma gelse, yada aynı manevi zorlukları ben
de yaşasam, ben de aynı davranışları sergiler miydim gibi
sorular sormak içselleştirmeyi önemli ölçüde kolaylaştırır.
Empati kurmak için; öncelikle karşımızdakinin de bizim
gibi bir varlığı olduğunun farkında olmak, bunun yanında
bizden farklı değer yargıları ve düşünceleri olabileceğini
kabul etmek gerekir. Etkileşimde bulunduğumuz kişiyi
haklı/haksız, doğru/yanlış olarak yargılamamak, onun
hissettiklerini anlayabilmek için çaba göstermek önemlidir. Empati yapabilen kişiler gelişime açık, kendini yenileyen, önyargılardan uzak yapıya sahiptir. Kişinin kendisine güveninin gelişmesinde de empatinin faydası vardır.
Bireylerde empati yeteneğinin eksikliği çoğu zaman, kişilerin kendine duydukları güven eksikliğinden kaynaklanır. İnsanlar genelde kendilerinde hissettikleri eksikleri,
başkalarını küçümseyerek, yada toplum içerisinde küçük
düşürmeye çalışarak gidermeye çalışırlar. Genellikle başkalarını küçümseme davranışının altında gerçekte kendimizde varolan eksikliği kapatmaya çalışma isteği yatar.
Çoğu zaman başkaları hakkında yorum yapmak ya da
varsayımda bulunmak kolaydır. Zira eleştirdiğimiz kişinin
duygu, düşünce yada tecrübeleri hakkında bilgimiz sandığımızın aksine çok azdır. Aslında, başkası hakkında yaptığımız yorum, aktardığımız duygu yada düşünceler kendi
duygu, düşünce ve tecrübelerimizin iz düşümünden ibarettir (Irvin, Mitnick & Niemi, 2004). Kişilerin bazen kendisine benzer davranışlarda bulunan şahısları eleştirirken,
aslında kendisinin de eleştirdiği şeyleri yapmakta olduğunu görürüz ki bu da bir kara mizahtır.

Empati iş hayatında da etkin bir iletişim sağlar.
Her şey de olduğu gibi empati iş hayatında da etkin bir
iletişim sağlar. Empatik davranabilen bir yönetici performansın artmasını sağlar. Empati kuramayan yöneticiler
hakimiyet kurmaya çalışır, soğuk, ilgisiz ve saldırgan bir
tutum sergiler. Empati eksikliği olan bir işyerinde çatışmalar, kırılmalar, şikayet etmeler, kavgalar, yüksek yaşanan
işgücü devri ile karşılaşılması doğal bir sonuç olacaktır.
İnsanlar hata yaptıklarında eleştirilmek yerine rahatlatılmaktan hoşlanır. Çalışanlarıyla içten bir şekilde empati
kuran, olumlu yönleriyle ilgili onlara geri bildirimde bulunan, kendisine davranılmasını istediği gibi davranan
yönetici gerçek anlamda saygıyı hakkeder. Yapılan araştırmalarda, liderlik özelliklere sahip olan kişilerde empati
kurma özelliklerinin yüksek olduklarını belirlenmiştir.
Empati kurmayı başarılı bir şekilde uygulayabilmek için
hayatta başkalarının ayakkabılarıyla yürüyebilmeyi, gözlükleriyle bakabilmeyi başarmak gerekir.
Gonca KUBAT
TOSB İnsan Kaynakları
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PAYDAŞLARIMIZ

KOSGEB

(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı)
olarak değiştirilmiş, bu doğrultuda KOBİ ölçeğindeki tüm
işletmelerin KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve
desteklerden
yararlanması
hedeflenmiştir. Söz konusu sektörlerin belirlenmesi
günün ekonomik ve sosyal
şartlarına göre Bakanlar Kurulu tarafından yapılacaktır.
Bakanlar Kurulunun sektör
/ bölge önceliklerine ilişkin
kararının
yayınlanmasının
ardından KOSGEB’in Türk
ekonomisine verdiği destek
artacaktır.

T

.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ilgili kuruluşu
olup, 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı
yasa ile kurulmuştur. Amacımız KOBİ’lerin,
ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini
arttırmak,rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamaktır.

KOSGEB Gebze İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü
1990 yılından beri KOSGEB Desteklerini KOBİ’lere ulaştırmak üzere bölgede faaliyet göstermektedir.Merkez Müdürü Atacan YÜCELEN yönetiminde 2 KOBİ Uzmanı, 2 KOBİ
Uzman Yardımcısı, 6 Dış Uzman Danışman ile hizmet veren
Gebze İGEM Müdürlüğü, Mayıs 2008 itibariyle TOSB içindeki yeni binasına taşınmıştır. Ayrıca Kocaeli Sanayi Odası
içinde bulunan Kocaeli Sinerji Odağı da 1 KOBİ Uzmanı,
1 KOBİ Uzman Yardımcısı ve 2 Dış Uzman Danışman ile
Kocaeli’de hizmet vermektedir.
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KOSGEB desteklerinden faydalanabilecek firmalar Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı’nın KOBİ Tanımı Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere aşağıdaki gibidir.
 İmalat Sanayinde faaliyet gösteren,
 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden,
 Yıllık Net Satış Hasılatı ya da Mali Bilançosu 25.000.000
(Yirmi beş milyon) TL’yi aşmayan,
 Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki
Sınıflaması (NACE) sınıflandırmasına göre Kısım D İmalat Sanayi veya bilgisayar yazılımı üretimi kapsamında
faaliyette bulunan KOBİ’ler
5 Mayıs 2009 tarihinde kuruluş kanununda yapılan değişiklik ile birlikte Başkanlığımızın adı “Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı”

Mevcut durumda KOSGEB
destekleri geri ödemesiz/geri
ödemeli destekler ve kredi faiz destekleri olmak üzere iki
temel grupta tanımlanabilir. Kredi Faiz Desteklerinden,
KOSGEB Veri tabanı üyeliğini http://destek.kosgeb.gov.tr
adresinden ve Merkez Müdürlüklerinden bilgi alarak gerçekleştirmiş, KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletmelerin tamamı faydalanabilirken, geri ödemesiz/geri ödemeli
desteklerden KOSGEB Veri Tabanında olup da Stratejik Yol
Haritası Planı hazırlayarak genel sözleşme imzalamış işletmeler yararlanmaktadır.
Kredi faiz destekleri KOBİ’lerin finansman kaynaklarına
erişimi ve kamu alımlarından aldıkları payın arttırılmasının
sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu güne kadar
aşağıda sayılan krediler KOBİ’lerimize kullandırılmıştır.
 E-KOBİ Bilişim Kredisi Desteği
 KOBİ İhracat Kredisi Faiz Desteği
 KOBİ İstihdam Kredisi Faiz Desteği
 Deri Sektörü için OSB’ye Taşınma Kredisi Faiz Desteği
 Gıda Sektörü için Makine-Teçhizat Kredisi Faiz Desteği
 Makine – Techizat Yatırımı Kredi Faiz Destek Programı
 Esnaf ve Sanatkar Kredisi Destek Programı
 İstihdam Endeksli Can Suyu Kredisi
Geri ödemesiz/Geri ödemeli destekler ise KOBİ’lerin rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Danışmanlık ve Eğitim Destekleri:
Danışmanlık Desteği: İşletmelerin, Girişimcilerin, Yeni Girişimcilerin ve İşletici Kuruluşların, KOSGEB Veri Tabanında
bulunan yerli veya yabancı her türlü şirket statüsündeki
danışmanlık kuruluşları, serbest meslek erbabı ve bu alanda faaliyet gösteren üniversiteler, kamu kuruluşları ile vakıf
ticari işletmelerinden satın alacakları danışmanlık hizmeti-

ne verilen destekleri kapsar. Bu kapsamda aynı danışmanlık konusunda bir kez destek verilir, başvuruları uygun bulunan farklı konulardaki danışmanlık taleplerine verilecek
geri ödemesiz desteğin üst limiti toplam 15.000 (on beş
bin) TL olup, destek oranı %60’dır.

Eğitim Destekleri: Genel Eğitim Programları: İşletmelerin
eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda KOSGEB tarafından düzenlenen programlardır.Genel Girişimcilik ve Genç
Girişimci Geliştirme Eğitim Programları: Kendi işini kurmak
isteyen veya kurulu işletmelerini geliştirmek isteyen girişimcilere, iş planı hazırlama ve iş planına dayalı işletme
yönetimine geçişlerini sağlamak ve orta öğretim sonrası
örgün/yaygın öğretim kurumları ve üniversite öğrencileri
ile bu kurumlardan yeni mezun olan kişilere yönelik olarak
KOSGEB tarafından organize edilen programlardır.
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği:

Yararlanıcıların TPE veya
WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yapmış oldukları Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel
Tasarım Belgesi, Entegre Devrelerin Topografyaları tescil
belgeleri için aşağıdaki miktar ve oranlarda destek verilir.
Yurtiçi tescilde : 6.000.-TL
Yurtdışı tescilde : 10.000.-TL
Destek oranı : %70

Bilişim Destekleri
Bilgisayar Yazılımı Desteği: İşletmelere, bilgisayar destekli
tasarım/üretim, üretim planlama takip ve kontrolü, kurumsal kaynak planlaması, bakım-onarım yazılımları satın
almaları için verilen bilgisayar yazılım desteklerini kapsar.
Üst Limit: 8.000 TL Destek Oranı: %50’dir
E- ticarete Yönlendirme Desteği

Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri
Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi ile İlgili Giderler ve
Deneme Amaçlı Hammadde Temini Desteği:Teminat Karşılığı Geri Ödemelide;Üst Limit: 200.000.- TL, Destek Oranı:
%80 Geri Ödeme: Destek Süresi bitimini müteakip ilk 12
ay ödemesiz dönemden sonra 3’er aylık dönemlerde 8
eşit taksitteGeri Ödemesiz Finansal Kiralamada Üst Limit:
50.000.- TL, Destek Oranı: %50

Kalite Geliştirme ve Teknolojik Donanım Desteği:Teminat

Karşılığı Geri Ödemelide; Üst Limit: 50.000.- TL, Destek
Oranı: %80 Geri ödeme: Destek Ödemesini müteakip 12
Ay ödemesiz dönemden sonra, 12 ayda 3’er aylık dönemlerde 4 eşit taksitte Yararlanıcı tarafından KOSGEB’e ödenir.
Geri Ödemesiz Finansal Kiralamada;Üst Limit: 15.000.- TL,
Destek Oranı: %50 Danışmanlık Desteği: 20.000.-TL,Ar-Ge
Sonuçlarını Yayınlama Desteği: 3.000.-TL,Teknopark Kira
Desteği: 20.000.-TL,İşlik Tahsisi: 24 ay,Yurtdışı Kongre,
Konferans, Panel, Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği: 5.000.-TL Geri Ödemesiz, Destek Oranı: %80

Kalite Geliştirme Destekleri

Genel Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği: Genel test, analiz ve kalibrasyon için işletme başına sağlanacak desteğin
üst limiti 10.000 TL, CE işaretlemesi test ve analizleri için
işletme başına sağlanacak desteğin üst limiti 20.000 TL

olup, destek oranı % 50‘dir.
Sistem Belgelendirme Desteği: İşletmelerin TS-ISO 9000,
TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN
ISO/IEC 17025, AQAP ve benzeri sistem belgelendirme çalışmaları neticesinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk
Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) alacakları sistem belgesi karşılığında, her bir belge türü için 2.500 TL. olmak üzere, toplam azami 10.000 TL. geri ödemesiz destek verilir.

Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri
Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği (Üst Limit:60 TL/
m2 ,Destek Oranı %60)
Yurtiçi uluslararası sanayi ihtisas Fuarlarına Katılım Desteği
(Üst Limit :110TL/m2 , Destek Oranı %70)
Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği
(Üst Limit 400TL/ m2, Destek Oranı %60)
Tanıtım Desteği: Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı broşür, ürün katalogu giderleri için üst limit
3.000.-TL,Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı
amaçlı, etiket baskılı bandrollü CD giderleri için üst limit
4.000.-TL, Destek oranı %50’dir

Markaya Yönlendirme Desteği: Yurtdışı Marka Tescil Belgesi için ilgili kuruma yapılan ödemeler, Yurtdışındaki üretim
işkolu ile ilgili periyodik dergilere reklam verme giderleri,
Uluslararası Havayollarına ait periyodik dergilere reklam
verme giderleri,Yurtiçi ve yurtdışındaki hava limanlarındaki bilboardların kira bedeli giderleri için verilecek desteğin
toplamı 20.000.-TL’ dir. Her bir destek unsuru için verilecek desteğin üst limiti 10.000.-TL’ yi geçmeyecek olup
destek oranı %50’dir.

Uluslararası İşbirliği Geliştirme Destekleri
Bölgesel Kalkınma Destekleri: Nitelikli Eleman Desteği:
Fakülte ve 4 yıllık yüksekokul mezunları için aylık üst limit
1000 TL, toplam 18000 TL, destek oranı %60 ve destek
süresi maksimum 18 aydır.

Girişimciliği Geliştirme Destekleri
Yeni Girişimci Desteği: İş kurmaya yönelik başlangıç giderleri için verilecek geri ödemesiz destek 4.000 TL. olup destek oranı %100’dür.Yeni Girişimcilerin sabit yatırım giderleri için; Alacakları makine-teçhizat ve ofis donanımları için
teminat karşılığı geri ödemeli olarak ve ilk 12 ay ödemesiz
dönemden sonraki 24 ayda altı aylık dönemler halinde
geri tahsil edilecek şekilde verilecek desteğin üst limiti
40.000 TL, Destek Oranı: %70.Finansal Kiralama yolu ile
alacakları makine teçhizat ve ofis donanımlarının, kiralama süresi en fazla 4 (dört) yıl olacak şekilde, faturada yer
alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderleri
için verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 10.000 TL,
Destek Oranı %50’dir.Girişimciliği Geliştirme Desteği Merkez Müdürlükleri tarafından düzenlenen Girişimci Geliştirme Programından başarıyla mezun olup sertifikasını alan
firmaların kullanımı için düzenlenmiştir.KOSGEB Gebze
İGEM olarak Ekim ayında 6 adet Girişimci Geliştirme Programı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Destekler ve KOSGEB ile ilgili ayrıntıları
http://gebzeigem.kosgeb.gov.tr adresinden veya
0 262 658 87 64 /96 43 / 96 48 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
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Adalar
İstanbul’un inci taneleri… İstanbul’un
güneyinde bir gerdanlık gibi Marmara
Denizi’ni süsleyen adalar, gezmeyi sevenleri, sakinlik içindeki cümbüşüne davet ediyor.

mümkün değildir. Yassıada, Sivriada ve Balıkçı
Adası’nda yerleşim yoktur.

arklı bir aleme gelmiş izlenimi veren değişik havası, sanatçılara ilham veren köşeleri, muhteşem tarihi, mimari yapıları,
denize nazır balıkçı lokantaları, iyot kokan
çay bahçeleri, dinginliğe iten şahane gün
batımları, faytonları, çam ormanlarıyla
adalar; bahar ve yaz aylarında gezmeyi ve
dinlenmeyi sevenlere güzel bir alternatif sunuyor.

En tatlı kelimelerin birleştiği yer ;Büyükada

F

Keyifli bir deniz yolculuğu sonrası ulaşılan adalar
İstanbul’a hem yakın hem de bir o kadar uzak gibi
duran atmosferiyle ziyaretçilerini sevgiyle karşılıyor.
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İstanbul adaları tarih boyunca pek çok isme sahip
olmuş; Evliya adaları, Kesiş adaları, Ruh adaları, Cin
adaları, Halka adaları, Prens adaları, Kızıl adalar gibi.
Bu isimlerden en çok kullanılan Prens Adaları dünyaca tanınır. Nedeni de; adalar, Roma devrinden, Bizans
devrinin sonrasına kadar asillerin, prenslerin, kraliçelerin sürgün yeri olduğundan bu adla anılıyor. Bu güzel
adaların talihsizliği Türkler’in İstanbul’u almasıyla son
buluyor. İdare-i Mahsusa vapurları Kadıköy- Adalar seferleri başlayınca Adalar kalabalıklaşmaya, İstanbul’un
sayfiye yerlerinden biri olmaya başlıyor.
Adalar üç grupta sınıflandırılabilir. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada ve Sedef adası, üzerinde
yerleşim olan, turizme açık adalardır. Kaşık Adası ve
Pide Adası özel mülktür. Adaya çıkmak bu nedenle

Turizme açık adalara, İstanbul’dan ulaşım Sirkeci, Kabataş, Kadıköy ve Bostancı’dan vapur seferleriyle yapılıyor. Ayrıca Bostancı ve Kartal’dan motorlarla da
ulaşım yapılıyor.

Günbatımı, kuş cıvıltıları, faytonlar, bisikletler, kır kahveleri, balık lokantaları, köşkler, ıhlamur ağaçları yada
mimoza bahçeleri… En tatlı kelimelerin birleştiği yer:
Büyükada.
Eski adı Prinkipo’dur. Prinkipo, Yunanca “büyük” anlamına gelmektedir. Büyükada 9 adet adadan oluşan
İstanbul Adalarının ilçe merkezidir. 420 hektar büyüklüğünde olup, 2 mahallesi vardır. 1984 yılında SİT alanı olarak kabul edilen Büyükada İstanbul’un en seçkin
yerlerinden biri olma özelliğini korumaktadır.
Büyükada, vapurdan iner inmez tarihi iskelesi ve sevimli çarşı meydanıyla sizi karşılayacaktır. Kendinizi
Büyükada’nın büyüsüne kaptırmadan önce vapur iskelesinin girişindeki haritadan görebileceğiniz tüm yapılara bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Başınızı hemen sol
tarafta çevirdiğinizde balık lokantaları sizi İstanbul’a
karşı yemeğe çağırırken sağdaki çay bahçelerinde adaya gelen vapurları seyre dalarsınız.
Motorlu taşıtların yasak olduğu (resmi araçlar hariç)
adada ulaşım bisiklet ve faytonlarla sağlanır. Bu sebeple gürültü ve hava kirliliği olmadığı sizin de dikkatinizi
çekecektir. Saat kulesinin sağ tarafında fayton durakları
ve bisiklet kiralayabileceğiniz yerler mevcuttur. Kiralayacağınız faytonla belirli bir adrese gidebileceğiniz gibi,
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büyük ve küçük tur olarak iki farklı güzergahta yapılan
gezintilerle de bütün adayı turlayabilir ve sizi büyüleyecek tüm güzellikleri izleyebilirsiniz. Faytonla küçük tur 5,
büyük tur 12 kilometre sürmektedir. Çeşitli dinlerin bir
arada bulunduğunun bir örneği olan Büyükada’da toplam dokuz Rum Ortodoks, bir Ermeni, bir Latin Kilisesi,
bir Musevi Sinagogu, dört de Cami var.
Büyükada’da tarihi yapılar içinde manastırlar önemli
yer tutmaktadır. Ünlü manastır Aya İrini yıkılmış olup,
sadece bazı izler kalmıştır. Karacabey koyunda Aya Nikola Manastırı, adanın ortasındaki Hristos Manastırı ve
Adanın en yüksek yeri olan Yücetepe’de bulunan Aya
Yorgi Manastırı dikkat çeken en önemli tarihi yapılardan bazılarıdır. Aya Yorgi’ye çıkarken Dilek Yolu da
denilen ve her inançtan insanın, taşlık yolun iki yanındaki makiliklere küçük bezler bağladığı yokuşun ucu,
Agios Georgios Kilisesi ve manastırına varıyor. Rivayete
göre; Bizans İmparatoru Fokas, MS 963 yılında çevresine şifalar dağıtan Kapadokyalı Aziz Georgios adına bu
manastırı yaptırmış. Bizans döneminde hayattan elini eteğini çekip inzivaya çekilmek isteyen keşişler bu
kutsal tepeye gelirmiş. Aya Yorgi Tepesi, özellikle Aziz
Georgios’u anma günleri olan 23 Nisan ve 24 Eylül’de
ziyaretçi akınına uğruyor. İnsanların inancı doğrultusunda dua ettiği, niyet tuttuğu yada şifa umuduyla
siyah cüppeli bir Ortodoks papazdan dua dilediği görülebilir. Bu tepe’ye çıktığınızda muhteşem manzaraya
karşı çayınızı yudumlamayı da ihmal etmeyin.
Ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin’in Maden
Mahallesi’ndeki evi adayı ziyaret edenlerin ilgisini çekmektedir. Troçki’nin sürgün sırasında yaşadığı ev olan
Hacapulos Köşkü ise şuan da Adalar Kaymakamlığı
olarak kullanılmaktadır.
Osmanlı mimarisine örnek teşkil eden 2.Abdülhamit
tarafından yaptırılan Hamidiye Camii adadaki diğer
dört camiden en dikkat çekenidir.
Deniz tutkunlarına Büyükada’da Yörükali Plajı, Prenses Plajı, Nakibey Plajı ve Kumsal Plajı olmak üzere
dört plajın olduğunu da hatırlatalım.

Dünyanın konuştuğu ruhban okulunun
bulunduğu yer ; Heybeliada
Bir zamanlar bakır madeni çıkarılan bu adaya bakır
ismi olan Halki denilmiş. Sonraları da uzaktan yere
bırakılmış heybeyi andırdığı için Heyebeliada ismini
almış.
Değirmentepe, Taşocağı Tepesi, Makarios ve Ümit
Tepesi adında 4 tepeden oluşur. Adada 4 de liman
bulunmaktadır. Doğasının yanı sıra Bahriyesi, Sanatoryumu, Ruhban Okulu meşhurdur.
Uzun yıllar adanın sembolü olan Deniz Harp Okulu ile
Deniz Lisesi Komutanlığı’nın var olması nedeniyle adanın vakur bir havası vardır. Tarihi 1773’e kadar uzanan
Deniz Lise Komutanlığı (Eski Deniz Lisesi Harp Komutanlığı), Deniz Harp Okulu’nun Tuzla’ya taşınmasından
sonra da adada hizmetini sürdürmektedir. Adanın diğer simgesi olan Heybeliada Sanatoryumu ise güneyde turistik merkez ilan edilen Çam Limanı girişindedir.
Eski Ruhban Okulu (bugünkü Özel Rum lisesi)
Heyebeliada’nın dünyaca tanınmasında önem taşır.
1844 yılında Ruhban Okulu olarak açılan okul 1951
yılından itibaren Rum Erkek Lisesi olarak eğitim vermiştir. Okulun 130.000 kitap kapasiteli kütüphanesi
ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Yürüyüş yapmayı
seviyorsanız Adanın kuzeybatı yönünde çamlarla kaplı
yokuştan tırmanarak yerleşim alanlarının içinden geçerek ve Ruhban Okulu’na ve Aya Triada Manastırı’na
ulaşabilirsiniz.
İsmet İnönü’nün müze haline getirilen evi ile Hüseyin
Rahmi Gürpınar’ın evi adanın simgeleri arasındadır.

Kızıl Topraklı; Kınalıada
Kınalıada, İstanbul’a adalardan en yakını. Bu yüzden eski
adı da ilk anlamına gelen Proti’ymiş. Bostancı’dan vapura bindikten 25 dk. sonra, Kınalıada sahillerindeyiz.
Kınalıada adını, demir ve bakır madenlerinin etkisiyle
ve üzeri makilerle kaplı olduğu dönemlerde uzaktan
kızıla çalan bir görüntüsü nedeniyle almıştır. Çınar Tepesi, Teşvikiye Tepesi ve Manastır Tepesi olmak üzere
üç tepesi vardır. Bizans döneminde, surların yapımı
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için Kınalıada’daki kayalıklardan taş getirildiği bilinmektedir. Ada, çok kayalık olması nedeniyle, ağaçlık
bulunmamaktadır.
Adaya, geçmişte elektrik ve su çok geç geldiğinden diğer adalara nazaran daha sakindir. Adanın ilk sakinleri
Ermeniler olmuştur. 1846’da, Adalar’a vapur işlemeye
başladıktan sonra Rumlar ve Türkler de adada yaşamaya başlamışlardır.
Bizans İmparatoru Romanos Diyogenes, tahttan indirildikten sonra buradaki Hristos Manastırı’na kapatılmış ve ömrünün sonuna kadar sürgün hayatı
yaşamıştır. Çok fazla tarihi yapısı olmayan adanın en
ilginç yapısı hemen meydanda bulunan Kınalıada Camii. 1964’te yapılan caminin keskin çizgilerinin kullanıldığı bir kubbesiyle, köşeli inşa edilen bir minaresi
mevcut. Kınalıada’da Ermeni Kilisesi Surp Krikor Lusavoriç ve en yüksek tepesi olan Manastır tepesinde de
Rum Ortodoks Hıristos Manastırı bulunuyor. Romanos
Diyogenes’in Hristos Manastırı, sadece cumaları halka
açık, bunun dışında manastır özel izinle gezilmektedir.
Kınalıada, trafikten uzak olmak için en uygun yerlerden biri; çünkü burada, adalarla özdeşleşen fayton
dahi yok. Ada içi ulaşımda alternatifler; yürüyüş yada
bisiklet. Bir de eğer beklerseniz iskelenin önünden kalkan belediye minibüsleri. Kınalıada’da diğer adalardan
çok daha uzun plajlar var. Bununla beraber tesislerin
fazla olmaması ada halkının dışarıdan fazla ziyaretçi
istemediğini düşündürüyor. Ayazma Plajı’na kurulu
Kamos tesisi var.
Her yıl birçok yarışa sahne olan olimpik yüzme havuzunun bulunduğu Su Sporları Kulübü de Kınalıada’nın
simgelerindendir.

Küçük ve şirin; Burgaz Ada
Ada eski adı olan Antigoni adını, büyük İskender’in
ünlü Generali Antigones’ten almış. Eskiden bir Rum
köyü olan Burgaz’a Türkler’in yerleşmesi 18.yüzyılın
ikinci yarısına denk geliyor.
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Tarih ilginizi çekiyorsa aziz Methodios’un hapsedildiği
zindanın bulunduğu kilise burada ilk görmeniz gereken yerlerden biri. Adada tarihi eskilere dayanan üç
kilise, iki manastır ve ayazma bulunmaktadır. Ayrıca
cami, havra ve cemevinin de bulunması adanın kozmopolit yapısını ortaya koyuyor.
Türk hikayeciliğinin büyük isimlerinden Sait Faik Abasıyanık ile anılan Burgazada’da edebiyatçının evi müze
haline getirilmiş. Müze adanın önemli tarihi yapılarından Aya Yani Kilisesinin hemen arkasında bulunuyor.
Adanın bir çok kısmı doğal kalmıştır. Adanın önemli bölümü çamlık, fundalık ve kayalıktır. Çamakya,
Arka koy, Ön koy, Kalpazankaya kısımlarında denize

girilmektedir. Kalpazankaya’ya gitmek için tepeden
aşağı doğru bir yürüyüşe başlamalısınız. Doğa ile
iç içe olan Kalpazankaya Kır Gazinosunda deniz ve
gün batımı manzarası insanın ruhunu sakinleştiriyor.
Sahilde içeceğiniz adaçayı gözünüzde eski anılarınızın
sıcaklığını canlandıracak.
Adanın arka tarafı uçurum olduğundan tam tur atılamıyor. Islak bir macerayla sahilden tam bir ada turu
atmak mümkün.
Eşsiz bir manzara için ormanın içinden geçerek Bayrak
Tepesine gidilebilir. Adalar Su Sporları Klübü ve Burgazada Deniz Klübü su sporlarına hizmet vermektedir.

En uzak ve sakin; Sedef Adası
Adalar’ın yerleşime açık olan en küçük adasıdır.
1300x1100 metre büyüklüğündedir. Üzerine güneş
vurduğu zaman, bitki örtüsünün çoğunluğunu oluşturan makilerin, “sedef taşı” gibi parlaması yüzünden bu
adla anılmaktadır. (Yunanca: ‘’Terebinthos’’) adı verilmiştir. Erozyonun etkisiyle zamanla zayıflamış; kayalık zemin daha keskin biçimde belirmeye başlamıştır.
Eskiden tavşanı bol olduğu için Tavşan adası adı da
kullanılmıştır.
Ada, 1850’de Tophane Müşiri Damat Ferid Paşa’nın
mülkiyetine geçmiş, Ferid Paşa’nin torunları, adayı
seçkin insanların yaşadığı bir yerleşim yeri yapmaya
çalışmış, bu amaçla bir konut kooperatif kurmuş, binlerce ağaç diktirmiş ve villalar inşa ettirmişlerdir.
Adanın iskanı 1950’lerden bu yana özel mülk olarak
geliştiği için, adanın dörtte üçü giremiyorsunuz. Yine
de dışarıdan gelenler için bir restoran ve bir özel plaj
bulunuyor.
Sedef adası adalar içinde İstanbul’a en uzak ve en tenha olanıdır. Vapur seferlerinin seyrek ve tesislerinin az
olması bu adayı diğerlerine oranla daha sessiz hale
getirmiştir. Sıcak havalarda bile bol rüzgar alan adanın
dolaşacak ve gezecek çok fazla alternatifi olmamakla birlikte, sakinliği tercih edenler için güzel bir seçim
olacaktır.

TOSB YÖNETİM BİNASI TOPLANTI SALONLARI

TOSB’un modern binası
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Konferans Salonu Hizmetlerimiz;

T

OSB’ da yapımı tamamlanan yeni yönetim
binasında bulanan çok amaçlı seminer/
eğitim salonu, konferans salonu ve fuaye,
üyelerimizin ve ihtiyaç halinde diğer sanayicilerin hizmetine açılmıştır.

Çok Amaçlı Toplantı, Eğitim ve
Seminer Salonu











80 Kişilik Oturma Grubu
Kürsü
Ses Düzeni
Projeksiyon
Projeksiyon Perdesi
Sınırsız İnternet Hizmeti
Note Book
Elektronik Yazı Tahtası
Manuel Yazı Tahtası ve Printer Özelliği
Flipchart

Rezervasyon ve bilgi almak için 0 262 679 10 00 numaralı telefondan Sn. Eylem YILMAZ ile irtibata geçebilirsiniz.

















200 Kişilik oturma grubu
Kürsü ve Delege düzeni
Ses Düzeni
2 Adet projeksiyon, 2 Adet 52” plazma ekran
2 Adet projeksiyon perdesi (2 Adet farklı görüntü aynı anda kullanma imkanı)
Sınırsız kablosuz internet hizmeti
Kablosuz yaka ve el tipi mikrofon hizmeti
(2 Adet yaka, 2 Adet el tipi)
Notebook bilgisayar hizmeti
GSM cep telefonları sinyal kesici sistemi
(Toplantı esnasında rahatsız edilmeme)
Görüntü ve ses kaydı
Film , DVD, VCD sesli sunma, müzik yayını
Toplantı sonuna kadar teknik kumanda odasında sürekli teknik Teknisyen desteği
Kulaklık ve mini el telsizleri ile teknik kumanda
odasındaki teknisyenle anlık haberleşebilme
İsteğe bağlı sahne aydınlatma, karartma ışık
düzeni
Otomatik kumanda sistemi ile salon ışık aydınlatma seçenekleri (Tam aydınlık, orta ve loş)
olan donanımlarımız ile hizmet vermekteyiz.

Fuaye

BİZDEN HABERLER

Aramızdan
ayrılanlar

Sn. Sevilay Sezer; 15.05.2009
tarihi itibari ile bulunduğu Yönetici Asistanlığı görevinden
ayrılmıştır.

Görev Değişikliği

Arkadaşımız Sn. Tuba K.Özyeşil Bölge Müdür Sekreteri görevine,
Sn. Sinan Taylan ise İdari İşler Elemanı görevine atanmıştır.
Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Aramıza katılanlar
Yol süpürme elemanımız Sn.
Fatih Kaya 31.05.2009 tarihi
itibari ile TOSB’ daki görevinden ayrılmıştır.
Kendilerine bugüne kadar
vermiş oldukları hizmetler için
teşekkür eder, bundan sonraki iş hayatlarında başarılar
dileriz.

01.06.2009 tarihinde Muhaberat Elemanı
olarak göreve başlayan Sn. Öznur Acar’a ve
15.05.2009 tarihinde İtfaiye Eri olarak göreve
başlayan Sn. Erdal Alınlı’ ya görevlerinde başarılar diliyoruz.

Elektrik Teknisyeni Sn. Ruşen
Kurt arkadaşımız 14.06.2009
tarihinde evlendi. Ruşen ve
Fatma Kurt çiftine bir ömür
boyu mutluluklar dileriz.

Arkadaşımız Sn. Salih Kuru ve eşi Pınar Kuru’ nun kızı İrem Naz ile
Sn. Volkan Can ve eşi Ferda Can’ın kızı Tuğba’nın sağlıklı ve mutlu bir
hayat geçirmesini temenni ederiz.
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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.

