TOSB

Oto Yan Sanayimizin Kârsız Çalışması
İhtisas Organize
Bölgemize Yansıyor

T

OSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgemizin
kuruluşunu akıl eden, fiilen hizmet ederek
bir örnek ihtisas organize sanayi bölgesinin
bugünlere gelmesini sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ederek yazıma başlamak
istiyorum.
Kıraç bir arazinin alt yapısı, çevreyi koruyan arıtma
tesisleri ile hiçbir devlet yardımı almadan bugünkü
hale gelmesi hakikaten inanılmaz ve tekrarı imkansız bir başarı gibi geliyor bana. Peki böyle iyi hazırlanmış bölge Türk Otomotiv Yan Sanayi tarafından
tam olarak değerlendiriliyor mu?
İşte bu noktada insan evet diyemiyor ve bir burukluk içimi kaplıyor. Peki nedir buna sebep? Aşağıdaki
tabloyu inceleyelim;

 TOSB’ta mevcut sanayi parseli adedi...................................99
 TOSB’ta bulunan satılmamış sanayi parselleri................4
 Sanayi Parsellerinin şirketlere ait olanların sayısı....... 95
 Halen çalışmakta olan fabrikalar.................................................51
 Halen çalışmakta olan yabancı ortaklı fabrikalar...... 16
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Ömer İltan BİLGİN
CEO HP Pelzer Pimsa Otomotiv A.Ş.
TOSB Müteşebbis Kurul Üyesi

 Organizenin itfaiye bölümü, aracıyla ve personeli ile
organize içinde hazır bekliyor,

 Ortak arıtma tesisi, arıtma problemlerinizi hallediyor, ve ÇED raporu almanızı kolaylaştırıyor.

 Sanayiciler arasında işbirliği ile ortak satınalma ya-

pılabiliyor ve kendi aralarında ticaret yapma imkanı
doğuyor,
 Organize bölge içindeki Hatice Bayraktar Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden ve ileride
mezunlarından faydalanma imkanı sağlanıyor,
 Alt yapıdaki iletişim sistemi, ile ucuz ve hızlı elektronik iletişim sistemini kullanabiliyorsunuz.

Bunların dışında akla gelmeyen bir sürü imkan ve
avantaja rağmen 35 arsanın sahipleri neden işe
başlamıyor? Bence buna seDemek 35 sahipli parselbep otomotiv ana sanayinin
den yıllar geçmiş olma"Kıraç bir arazinin alt yapısı, çevreyi
rekabetçi ortamında artık yan
sına rağmen bir haber
koruyan arıtma tesisleri ile hiçbir
sanayiye kar imkanı tanımayok. Bu ihtisas organize
sanayi bölgesindeki immasıdır. Yani arsa sahibi arsadevlet yardımı almadan bugünkü
kanlardan arsa sahipleriyı satarken kazanacağı parayı
hale gelmesi hakikaten inanılmaz
nin sadece yüzde elli üçü
yan sanayi olarak çalışmakla
ve tekrarı imkansız bir başarı gibi
faydalanıyor.
Organize
alamayacağına emindir. Zaten
geliyor bana."
bölgemizde bugün sunuson zamanlardaki teşebbüslan aşağıdaki imkanları
lerin büyük miktarda yabancı
arsa sahiplerinin yüzde kırk yedisinin göz ardı etmefirmalardan meydana gelmesi bunu doğrulamaktasi yazık olmuyor mu?
dır. Halen çalışan 51 firmanın 16 tanesi yabancıdır.
Beni en çok endişelendiren budur. 10 yıl sonra oto TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği) burada
faaliyet gösteriyor ve sanayimize yönelik eğitimler
motiv ana sanayi tedarikçileri içinde Türk firması kalnerdeyse hergün devam ediyor,
mayacak mı? Böyle olursa Türk Otomotiv sanayinin
 Kocaeli Sanayi Odası ofisi burada bulunuyor ve tüm
rekabetçiliği ne ölçüde olacak? Fiyat görüşmelerinişlemlerimizi yapıyor,
de ana sanayimiz bunu problem olarak görmüyorsa
 Ortak sağlık ocağı işyeri hekiminize gerek kalmakendi istikbalini karartmaktadır.

 Proje safhasında bulunan parsel adedi...................................9

dan hizmet veriyor. Şu anda yaklaşık 6000 çalışanın
1800 ü bu birimden sağlık hizmeti alıyor. Ambulansı kapıda bekliyor,

İnşallah bu endişelerim haksız çıkar ve organize bölgemiz kısa zamanda tam kapasiteye ulaşır.
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TOSB Bölgesindeki Okul Beyaz Bayrak Aldı
Çevre Komitesi Toplandı
TOSB Eğitim Etkinlikleri
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ETKİNLİKLER

Etkinlik, Duyuru ve
Günlük Aksiyon Tablosu

2

009 biterken…

2009 yılını bitirip 2010 yılına girerken, 5.
sayımızla ve aynı heyecanla sizlerle birlikteyiz. 2009 gerek dünyada, gerek ülkemizde,
gerekse OSB’ mizde sıkıntılı ve istediğimiz ölçüde iyi geçmemiş olabilir.
Küreselleşen dünyada 2010 yılında krizlerin fırsata dönüşebileceği pozitif yayılımla daha iyi bir
yıl yaşayacağımız inancını taşıyoruz. OSB’miz
içerisinde 2010 yılında üyelerimizin yapacakları yeni yatırımlarla yine ihracat şampiyonu olan
otomotiv sektöründe hareketlilik olacağına inanıyoruz.
Bu sayımızda sizlere Turkuazoo‘ ya yaptığımız
gezimizden, yeni kurulmakta olan Arşiv Sistemimizden, Elektrik Departmanımızdan, KSO Gebze Temsilciliğinden, yeni yılla birlikte TOSB’un
yeni yüzü olan web sitemizden bahsedeceğiz.
Yeni yılda, yeni umutlarla daha çok çalışmayı,
emek harcamayı, paylaşarak hayatın daha anlamlı olmasını temenni ediyoruz.
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Mükemmel Lojistik Konum
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ÜYELERİMİZDEN

DENSO Otomotiv Parçaları San. A.Ş.
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SANAYİCİLERİMİZDEN

Türk Otomotiv Sanayi
Mehmet Algedik
Genel Müdür,
Sisan San. Tic. Ltd. Şti.
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ELEKTRİK DEPARTMANI

23

ÜYELERİMİZDEN

DENET CIVATA San. A.Ş.
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HAYATIN İÇİNDEN

Japonlar, Balık ve Felsefe

Hep sevgiyle kalmanız dileklerimizle.
TOSB Organize Sanayi Bölgesi Yayın Organı
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TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi

TOSB Adına İmtiyaz Sahibi:
Ahmet Bayraktar

Önerileriniz ve eleştirileriniz için
info@tosb.com.tr
tosb@tosb.com.tr

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Fuat Günel
TOSB Bölge Müdür Vekili

Yayın Kurulu:
Gonca Kubat, Eylem Yılmaz, Tuba K. Özyeşil,
İskender Nejat Taşkan

TOSB

İLGİNÇ BİLGİLER
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TOSB SAĞLIK MERKEZİ
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Sağlığınız için 15 dakika
TOSB’UN RENKLERİ
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Mustafa Koytaviloğlu, Topograf
KİŞİSEL GELİŞİM
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Motivasyon ve İş Hayatı
PAYDAŞLARIMIZ

32

Kocaeli Sanayi Odası Gebze Temsilciliği
GEZİ

34

Turkuazoo Su Altı Dünyası
TOSB YÖNETİM BİNASI
TOPLANTI SALONLARI
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TAYSAD’ DAN HABERLER
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TAYSAD Bursa Genişletilmiş Üye Toplantısı
TAYSAD Kocaeli Ünivesitesi ile
Fİkir Üretecek
Otomotiv Tedarik Sanayi Dünyaca Ünlü
Guru Toshio Horikiri ile buluştu
TAYSAD II. Fotoğraf Yarışması
BİZDEN HABERLER

38

Aramızdan ayrılanlar
Web Sitemiz Yenilendi
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

C

anımızı yakan krizden bahsetmek hoş olmasa
da, bu krizin TOSB ‘a etkilerini verilerle anlatmak istiyorum. 2008 yılına kadar ülkemizin
ihracat lokomotifi olan taşıt araçları ve yan
sanayisi iş kolunda ülkemizin tek ihtisas Organize
Sanayi Bölgesi olan TOSB, maalesef tüketimlerini kısan dünya ülkelerine yapılan ihracattaki azalmadan
direk olarak etkilenmiştir.
Krizin başladığı 2008 yılına kadar parsel bazında
yapılan fabrika sayısına göre, her yıl bir önceki yıla
oranla ortalama %35 büyüyen TOSB, 2009 yılında bir önceki yıla göre %6 büyüyebilmiştir. Bu kriz
döneminde ruhsatını alarak inşaatına başlayan üç
üyemizin 47.300 m² olacak kapalı alan yatırımları
bizleri sevindirmektedir.
Krizden önce yatırımlarına başlayan ve 2009 yılında üretime geçen üyelerimizin tüketimlerini hesaba
katmaz isek, yıllık bazda elektrik tüketimi %36, gaz
tüketimi ise %24 düşmüş olmasına rağmen istihdamın %15 azalması, sanayicilerimizin yetişmiş elemanlarını kayıp etmeme isteklerini ve iyi niyetlerini
göstermektedir.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, TOSB genelinde
son iki ay içerisinde elektrik ve gaz tüketimlerinin
artma eğilimi göstermesini, krizden çıkmaya başladığımızın işareti olarak görmek istiyor, devletimizden taşıt sektöründeki vergilerin azaltılmasını
ve vergi indiriminin 2010 yılında devam etmesini
bekliyoruz.

Atamızı
Saygıyla Anıyoruz...
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Mustafa Kemal Atatürk
1881 - 1938

TOSB’DAN HABERLER

Cumhuriyetimiz 86 yaşında

C

umhuriyetimizin 86. Yılı kutlamaları tüm illerimizde ve ilçelerimizde olduğu gibi Çayırova
ilçesinde de törenlerle kutlandı. Kaymakamlık binasındaki
Atatürk Anıtına Çelenklerin konuluşuyla başlayıp Resmi Kabul Töreni,
Kutlama ve Geçit Töreni, Cumhuriyet
Yürüyüşü ve Cumhuriyet Bayramı Sportif Etkinlikleriyle sona erdi.
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TOSB Öğretmenler Günü’nü Kutladı

H

er yıl 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl da kutlandı. TOSB,
Bölgesinde bulunan Hatice Bayraktar
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ndeki
Öğretmenlerin ve Okul Müdürü Sn.
M.Ali Bayık’ın Öğretmenler Gününü 24
Kasım 2009 Salı günü kutladı.
Toplumların uygarlık düzeyi,öğretmene verdiği
değerle ölçülür. Geleceğin güvencesi eğitime,
eğitim ise öğretmene dayalıdır.
Bir milletin milli, ahlâki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması
öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli
birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir.

Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü içtenlikle kutlarız.

TOSB Bölgesindeki Okul Beyaz Bayrak Aldı

1

9 Kasım 2009 tarihinde TOSB sınırları içinde
bulunan, Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yapılan denetimler sonucu
“Beyaz Bayrak” ve “Sertifika” aldı.
Yeterli ve kaliteli eğitim almış sağlıklı nesiller
yetiştirilerek toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla,
çocuklarımızın eğitildiği okullarımızın temizlik ve
hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi
hususunda teşvik edilmesi, bu konuda gayret göste-

ren okullarımızın
“Beyaz Bayrak”
ve “Sertifika” ile
ödüllendirilmesi
Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüştür.

TOSB Arşiv Sistemi

K

urumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucunda meydana gelen, idarî, hukuksal, kurumsal değeri olan ya da tekrar
kullanılmak üzere üretilen her türlü görsel, yazılı ve verilerin muhafaza edilmesi
arşivleme sisteminin temelini oluşturur ve arşivler
kurumların en önemli bilgi deposudur.
Aranılan veriye en doğru, en kısa, en hızlı ve en güvenilir şekilde nasıl ulaşılabilir mantığıyla yola çıkan
TOSB arşiv ekibi kendi arşiv sistemini kurarak, arşiv
sistemini kullanıma açmıştır. Başlangıç aşamasında
konuyla ilgili bilgi toplanmış, fizibilite çalışmaları yapılmış, çeşitli araştırmaların tamamlanmasıyla
kurumumuza en uygun arşiv modeli belirlenmiştir.
Arşiv modelinin belirlenmesi aşamasından sonra arşiv programı ihtiyacı doğmuş bu nedenle de birçok
programcı firmayla karşılıklı görüşmeler yapılarak
uygun program belirlenmiştir. Programın yazılım

işleminin tamamlanmasından sonra aktif kullanıma
hazır hale gerilerek, TOSB personeline programın
tanıtımı yapılarak, programın kullanımı hakkında
eğitimler verilmiştir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Hizmetimiz Yenilendi

İ

ş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) hakkında yeni
yönetmelik 15 Ağustos 2009 tarihli 27320 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TOSB kurullarınca alınan karar doğrultusunda,
OSGB hizmetimizi aldığımız firma değiştirilmiştir.
TOSB- Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak
01.04.2008 tarihinde Ece Medikal ile işbirliğimiz sonucu üyelerimize sunmaya başladığımız Ortak Sağlık Merkezi hizmetimiz 01.10.2009 tarihinden itibaren Özel
Yüzyıl Hastanesi ile çalışmalarına devam ediyor.
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Gebze’nin en büyük hastanelerinden biri olan Özel Yüzyıl
Hastanesi, SGK ile anlaşmalı hastane desteğini de kullanarak daha iyi hizmet verme, gerektiği kadar uzman
kadro bulundurma imkanlarıyla hizmet kalitesini arttırarak çalışmalar yapacaktır. 01.10.2009 tarihinden itibaren
başlayan uygulamayla fatura ve ödeme uygulamaları Özel
Yüzyıl hastanesi tarafından doğrudan yapılacaktır. TOSB,
hizmet sunumunda koordinasyon ve takip görevini yapmaya devam edecektir.
Bu Yönetmelik, 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan;
a) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin
oluşturulması veya işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması ile işyeri hekimi ve gereğinde diğer personelin
görevlendirilmesi bakımından devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan
işyerlerini,
b) İş güvenliği uzmanı mühendis
veya teknik elemanın görevlendirilmesi bakımından sanayiden sayılan
işlerin yapıldığı ve devamlı olarak
en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini,
kapsamaktadır.

TOSB’DAN HABERLER

Çevre Komitesi Toplantısı Yapıldı

A

mbalaj atıkları ile Çevre Mevzuatında
son dönemde yapılan değişikliklerin
görüşüldüğü Çevre Komite toplantısı
10.11.2009 tarihinde TOSB seminer salonunda üye firmalarımızın katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir.
Toplantı açılış konuşmasından sonra TOSB Bölge
Müdür V. Sn. Fuat GÜNEL tarafından katılımcılara
ambalaj atıkları ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş olup daha sonra Çevre Birimi tarafından
son dönemde Çevre Mevzuatında yapılan değişiklikler hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.
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Toplantıda görüşülen konuların yer aldığı sunum
dosyası toplantı sonrası bölgemizdeki üye firmalarımıza elektronik ortamda ulaştırılmıştır.

Hatice Bayraktar Anadolu Teknik ve
Meslek Lisesi Halı Sahası Açıldı

B

ayraktar ailesi yaptırdığı okula, bir de halı
saha ekleyerek öğrencileri sevindirdi. Soyunma odaları ve duşların da bulunduğu
sahanın açılışı 31 Aralık 2009 tarihinde, Kocaeli Valisi Sn. Gökhan SÖZER’ in yanı sıra
Çayırova Kaymakamı Sn. A. Selim PARLAR, Çayırova Belediye Başkanı Sn. Ziyaettin AKBAŞ, Çayırova
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Bekir YÜMNÜ, Yönetim
Kurulu Başkanımız Sn. Ahmet BAYRAKTAR ve Müteşebbis Heyet üyelerimizin de katılımıyla yapıldı.

Okul Müdürü Sn. Mehmet Ali BAYIK’ ın refakat ettiği açılışta okul öğrencileri Sn. Ahmet BAYRAKTAR’ a
plaket verdi. Açılış sonrasında öğrencilere şut atarak
keyifli anlar yaşayan konuklar daha sonra halı saha
çevresini ve soyunma odalarını gezdiler.

T SB

Bölgemizde Kan Bağışı Kampanyası

S

osyal sorumluluğumuz kapsamında Darıca
Kızılay Kan merkezi ile yapılan işbirliği neticesinde 18 Kasım 2009 tarihinde 09.00
-17.30 saatleri arasında Bölgemizde kan
bağışı çalışması yapılmıştır.

Yapılan bu çalışmayı Türk Kızılayı Marmara Bölgesi Kan Merkezi de bir araç, ekipman ve kan alımını
gerçekleştiren bir doktor ve 2 hemşire görevlendirerek desteklemiştir.
Kan, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka
alternatifi olmayan bir tedavi aracıdır. Hepimizin bildiği üzere kan bağışı hayat kurtarmaktadır. 1 ünite
kanın dahi çok büyük önemi var. Milyonlarca insan

hayatlarını, özgürce ve hiçbir karşılık beklemeksizin
kanlarını bağışlayan tanımadığı insanlara borçludur.
Bağışlarınız için teşekkürler....

TOSB Eğitim Etkinlikleri
Depo Yönetim Eğitimi

0

5-06 Kasım tarihlerinde Bölge Müdürlüğümüzde Depo Yönetimi eğitimi yapılmıştır. İMMİB
işbirliği ile gerçekleşen eğitim Sn. Tamer Değirmenci tarafından anlatılmıştır.
Eğitimle; stok maliyetleri, depo operasyonları, depo
süreçleri ve maliyetleri, depo donanımları, depo tasarımı, depo yazılım ve programları konularında geniş bilgi sağlanması amaçlanmıştır.
Eğitimde; Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri, Depo yerinin seçimi, depo düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı, Depo maliyetleri,
verimlilik hesapları, depo değerlendirme ölçütleri, etkin depolama işlemleri Stok maliyetleri ve
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maliyet düşümünün sağlanması için ip uçları,
Adresleme teknikler, Mal hareket şekilleri, FIFOFILO, Depo projelendirme esasları, Stok sorumluluğu, depolama prosedürleri, Barkod uygulamaları,
Malzeme kodlama sistemleri anlatıldı.

İhracat Operasyon Uzmanlığı
Eğitimi

1

1 Kasım 2009 tarihinde İMMİB ve ABİGEM işbirliği ile TOSB’da organize edildi.

Sn. Cengiz ÖZCAN’ın verdiği eğitimde; dış ticarete başlangıç ve temel esaslar anlatıldı. Dış ticarette
teslim şekilleri, ihracat – ithalat maliyetleri açısından
fiyatlandırma politikaları, ödeme şekilleri ve taşıdıkları riskler, akreditifli ödeme şekli tartışıldı. Dış ticaret belgeleri, dış ticaret mevzuatı tanıtıldı.

Problem Çözme ve Karar Verme
Eğitimi

İ

MMİB işbirliği ile 18-19 Kasım 2009 tarihlerinde
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 değerlendirmeye almanın
amaçlandığı eğitim yoğun ilgi gördü.

TOSB’DAN HABERLER

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.
Sn. Özgü Kaynak’ın verdiği eğitimde takım çalışması yapıldı. Eğitim örnek olay çalışmaları, iş
yerindeki gerçek durumların analizi ve yaşayarak
öğrenme yöntemleriyle pekiştirildi.

Logo Tiger2 Bordro ile
Uygulamalı Bordro Eğitimi

1

6 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen uygulamalı bordro eğitimi İdea Kariyer’den
Cengiz Şeker ve Ramazan Arslantürk’ün anlatımıyla program üzerinden yapıldı.
Eğitimde Bordro Uygulamaları, Personel Sicil
Yönetimi, Bordrolama İşlemleri, Borç ve Avans
yönetimi, Formlar ve Raporlar, SSK bildirgeleri
gösterildi.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

T

üm dünyada, bütün iş sahalarında gündemde olan konulardan biri olan İş sağlığı
ve iş güvenliği gerekliliğinin anlatıldığı eğitim 14 Aralık 2009 tarihinde İMMİB’le TOSB’da
yapıldı.
Sn. Didem Esen’in sunduğu eğitimde Çevre ve
Çevre Kirliliği, Kanuni Gereklilikler, Çevre Yönetim Sistemi, Çevresel Performans konularından
bahsedildi. İşletmelerin yasal gereklilikler çerçevesinde İSİG yönetim sistemini bir araç olarak kullanarak; kaza risklerini ve kayıp günlerini

azaltmaları karlılık yolunda odaklanılması geren en önemli konulardır.
Etkin bir iş sağlığı iş güvenliği sistemi işletmenizde risklerin azaltılmasını, rekabet avantajı
sağlamanızı, yasalarla uyum içersinde olmanızı
ve toplam performansın sürekli iyileştirilmesini
sağlayacaktır.
Bu eğitim, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının
sürdürülmesi amacıyla, çalışanların iş güvenliği riskleri, önlemleri ve sorumlulukları konularında bilinçlendirilerek katılımlarını sağlamak
amacıyla yapılandırılmıştır.

Süreç Yönetimi

2

2 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilen Sn.
Tanju Akdeniz’in TOSB’da İMMİB işbirliği
ile verdiği bu eğitimde katılımcıların, süreç
yönetimi ile ilgili temel kavram ve tanımlarla,
süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması ve süreç
iyileştirme metodolojisini öğreterek firmalarında temel süreçlerini belirleyecek, tanımlayacak,
kritik süreci seçip iyileştirme yapacak duruma
gelmeleri amaçlanmıştır.
Eğitimde; Süreç ve İş Süreci Kavramları, Süreçlerin Önemi, İş Süreçleri ve Dikey Organizasyonlar, Kilit Süreçlerin Belirlenmesi, İyi Yönetilmeyen İş Süreçlerin Belirtileri - Kritik Süreç Seçimi,
Süreç ve Alt Süreç Kavramı, Süreç Sınıflandırma,
Süreç Hiyerarşisi, Süreç Yönetiminin Amaçları
ve Yararları, İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, BPI
(Business Process Improvement) Metodolojisi,
Sürecin Tanımının Yapılması, Taslak Haritanın
Çıkarılması, Önceliklerin Belirlenmesi, Kıyaslama, Uygulama Planının Oluşturulması, Sorunun
Kaynağını Belirleme Çözüm Geliştirme, Sürekli
İyileştirme konuları anlatıldı.

ISO 9001 :2008
Kalite Yönetim SistemiEğitimi

2

4-25 Aralık tarihlerinde Sn Didem Esen’in
anlatımıyla İMMİB işbirliğiyle TOSB’da ISO
9001 :2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi yapılmıştır.
Eğitimde; Kalitenin Tanımı, Kalitenin Evrimi, Süreç Yönetimi, Temel ve Destek Süreçler, Süreç
Performans Ölçümü, ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi, Standart Gereklilikleri, Uygulama
Planı, Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi anlatılmış, standart maddelerinin uygulamaya geçirilmesi için örnek uygulamalar yapılmıştır.
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TOSB’da Faaliyete Geçecek 4 Firma
B
Bölgemizde önümüzdeki yıl içerisinde faaliyete geçecek olan 4 firmamızın fabrika inşaat
çalışmaları devam etmektedir.
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Firma Adı

İnşaat Başlama Zamanı

Areva T&D Enerji Endüstrisi A.Ş.
Emek Kalıp Aparat Ve Makine San. A.Ş.
Nursan Elektrik Onanım San. Tic. A.Ş.
Kalıpyansan San. ve Tic. Ltd. Şti

06.05.2009
22.05.2009
13.11.2009
30.11.2009

ETKİNLİKLER

Etkinlik Tablosu

Ö

rgütsel iletişimi oluşturan kişiler arası iletişim iş hayatında büyük önem taşımaktadır.
Bunun bilincinde olan TOSB; Toplantı Tablosunu işlevsel hale getirmiş, personelin
kullanımına sunmuştur. TOSB Toplantı salonlarında yapılacak toplantıların hangi firmaya ait
olacağı, günü, saati ve konusu gibi bilgiler tüm personelin görebileceği noktada yer alan toplantı tablosuna işlenir. Bu bilgiler ilgili birimce sürekli güncel
tutulur. Bu tablo firma içerisinde her kademedeki
personelin etkinliklerden haberdar olmasını sağladığı gibi görsel hatırlatma özelliğini de beraberinde
taşımaktadır.
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Duyuru Tablosu

G

ünümüzdeki bilgi paylaşımının öneminin
farkında olan kuruluşumuz, çalışanları ile
duyurular tablosu aracılığıyla da birçok bilgiyi, duyuruyu paylaşmaktadır. Yeni yıl tebrikleri, fuarlar, alınan ödüller, bazı yönetmelikler, çeşitli konulardaki yazılar gibi birçok duyuru
yapılmakla birlikte çalışanlarla bilgi alışverişi içinde
uygun ortam oluşturulmuştur. Bilgi alışverişinin
sağlandığı bu ortamda hizmetlerimiz kapsamında
doğabilecek problemlerin çözümleri, tarafların da
çözüme dahil edilmesiyle sağlanmış olur.

Günlük Aksiyon Tablosu
Paylaşılan bilgi, artan, çoğalan bilgidir’’ felsefesiyle gerçekleştirdiğimiz kısa toplantılarımızdaki görüşleri ve planladığımız faaliyetlerimizi yazılı olarak aktardığımız ‘’Günlük
Aksiyon Panosu’’ ile Bölge Müdürlüğümüzün tüm
çalışanlarının her konuda bilgi sahibi olabilmeleri
sağlanmaktadır. İdari Binamız içinde herkesin görebileceği bir yerde asılı olan günlük aksiyon panomuz
sayesinde üyelerimiz de faaliyetlerimiz ve hedeflerimiz hakkında haberdar olmaktadır.
Faaliyetlerimizin planlanan zamanda bitirilmesi için
ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanması
açısından çok büyük kolaylıklar sağlayan bu çalışma
biçimi üyelerimize verdiğimiz hizmetlerinin kalitesini artırmakta, zaman kayıplarını azaltmakta ve çalışanların kendi birimlerinde yaptıkları işlere ilişkin
bilgiler bu yolla herkesin görüşüne sunulmaktadır.
Bu sayede problemlerin çözümünde problemin

tüm ortakları da dahil edilerek personel arasında takım ruhu ve çalışması oluşmaktadır. Vizyonumuz ve
misyonumuz doğrultusunda belirlemiş olduğumuz
hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarında görüşlerinin yansıtıldığı ‘’Günlük Aksiyon Tablosu’’ sayesinde
hedeflerimiz duyurulmaktadır.

Mükemmel lojistik konum
TOSB, ana sanayi ile yan sanayi kuruluşlarının birbirlerine çok yakın olduğu Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi olan Kocaeli-Gebze bölgesinde kurulmuştur. TOSB, başta otomotiv sanayi olmak
üzere önemli sanayi tesislerine, üniversiteler ve araştırma kuruluşları gibi sanayi destek birimlerine,
kalifiye iş gücü temin olanaklarına ve İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya gibi önemli il merkezlerine
yakınlığından dolayı mükemmel bir coğrafi konuma sahiptir.

İstanbul
İzmit

T SB
Gölcük

Adapazarı

Bursa
Eskişehir

Ankara

İzmir

Aksaray
Adana
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TOSB

Otoyollar
 TEM Otoyolu (Direk Bağlantı)
 E 5 (D 100) Karayolu 7 km – Ekspres yol
 Gebze – Şile Ekspres Yolu – Direk Bağlantı

Havaalanları
 İstanbul Atatürk Havalimanı 80 km
 Sabiha Gökçen Havalimanı 15 km

Deniz Limanları






İstanbul Haydarpaşa Limanı 50 km
Derince ve İzmit Limanları 45 km
Dil İskelesi Limanı 5 km
Darıca Feribot İskelesi 8 km
Pendik Feribot İskelesi 26 km

Tren İstasyonu
 Fatih Tren İstasyonu 7 km

Şehirler







İstanbul 40 km
Kocaeli Şehir Merkezi 38 km
Bursa Feribot 90 km
Sakarya 90 km
Ankara 388 km
İzmir 400 km

Eğitim ve Sanayi
Destek Kurumları






Sabancı Üniversitesi 8 km
Kocaeli Üniversitesi 65 km
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) 11 km
Tübitak MAM 16 km
Gebze Meslek Yüksek Okulu 10 km
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DENSO
Otomotiv Parçaları San. A. Ş.

F

irmanız hakkında bilgi verir misiniz?

DENSO %100 Japon sermayesiyle dünya genelinde kurulan toplam 220 şirketiyle başta
termal sistemler olmak üzere güç kontrol sistemleri, elektrik ve elektronik sistemler, endüstriyel, bilgi teknolojileri sitemleri ve küçük motor
üretimi alanlarında dünya genelinde tüm otomotiv
şirketlerine hizmet vermektedir. Yani Denso’nun
ürün yelpazesinde otomotiv klimalarından sileceğe,
marş ve alternatörden araba bilgisayarları ve OGS’ye
kadar pek çok ürün yer almaktadır.
TOSB bünyesindeki fabrikamız, 52.527 m2’lik bir
alanda kurulan 17.000 m2’lik kapalı alanda 3 Japon
yöneticimizle birlikte toplam 136 çalışanımızla Toyota ve Honda’ya ürün sunmaktayız.

Firmadaki göreviniz ve kaç yıldır çalışıyor
sunuz?
Masaru Toda: Şirket Başkanı
DENSO’daki çalışma hayatı 28 yıl öncesine dayanıyor. Japonya’daki ve İngiltere’deki DENSO şirketlerindeki görevlerinden sonra 2006 yılında DENSO
Türkiye fabrikasına atanmıştır ve 3 yılı aşkın bir süredir Türkiye’deki görevini sürdürmektedir.

Neden TOSB’ dasınız?
Firmamız 2002 yılında ilk olarak Sultanbeyli’de kuruldu, TOSB’a 2007 yılında Ağustos ayında taşındık.
TOSB’da yatırım yapmak ve üretim faaliyetimizi burada sürdürme kararında TOSB’un
sektörel bir sanayi bölgesi olması,
coğrafi konumu ve idari yapısı etkili olmuştur.

Otomotiv sektörü ve otomotiv yan sanayisi
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Otomotiv sektörü dünya çapındaki dev boyutlu endüstrisiyle sürekli iyileştirme,araştırma geliştirme,
tam zamanlı üretim, pazarlama, satış, satış sonrası
hizmetleri ve müşteri taleplerinin belirlenmesi gibi
pek çok alanda kaliteyi ve sürekli gelişimi ön planda
tutan modern yönetim metotlarını benimseyerek diğer sektörlere de öncülük edebilmiş önemli bir sektördür. Müşterinin ilgisini çekecek başarılı tasarımlar
için AR-GE birimlerinin önem kazandığı günümüzde
otomotiv yan sanayicileri de güvenlik ve çevre bilinciyle sürekli daha kaliteli üretim için yenilikçi ve
farklılık yaratacak tasarımlarını ön plana çıkartarak,
tasarım çalışmalarını destekleyecek ileri teknoloji
ürünlerin kullanımında büyük rol oynamaktadır.

Firmanızın geleceğe dönük hedefleri nelerdir?
DENSO’nun en önemli hedefi üretim ve yönetim
teknolojilerini sürekli geliştirerek gelecekte daha
fazla müşteriye en iyi hizmet kalitesiyle üretimde
bulunmak aynı zamanda yarattığı istihdamla diğer
dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’deki ekonomiye de sürdürülebilir katkıda bulunmaktır.

TOSB’ da olmanın avantajları var mı?
TOSB’da olmanın birçok avantajı var, özellikle aynı
sektörde faaliyet gösteren şirketlerin birarada olması beklentilerin paralel olmasını ve fikirbirliğini
sağlamaktadır. Bu doğrultuda TOSB ekseninde birden fazla yan sanayinin biraraya gelerek kolaylıkla
ortak projeler geliştirebiliyor olması otomotiv sanayinin gelişiminde bizler için büyük fayda sağlıyor.
Otomotivin bazı iç dinamikleri vardır, örneğin tam
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Masaru TODA, Şirket Başkanı

3 yıldır Türkiye’de görev yapıyor.

ÜYELERİMİZDEN

zamanında üretim prensibi gereği hava şartlarından etkilenmeden üretime devam etme zorunluluğumuz vardır. TOSB gerek alt yapı hizmetlerinde
gerekse oluşturduğu komitelerle üyelerine birçok
kolaylık sağlamakta ve hizmet kalitesini sürekli
iyileştirmektedir.

Şirketinizin kuruluş öyküsü?
Otomotiv yan sanayi sektöründe köklü ve güçlü bir
firma olan DENSO’nun geçmişi Aralık 1949’a kadar
uzanıyor.
1949 yılında Japonya‘da Nippondenso adıyla kurulan şirketimiz büyük ilerlemelerle Avrupa, Amerika,
Güney Afrika, Asya ve Okyanusya bölgelerindeki fabrikalar, ar-ge birimleri, satış ofisleri ve labaratuarlarla
büyümeye devam etmiştir.
Japonya’dan tüm dünya ayılan sermayesiyle bir
dünya oomotiv yan sanayi devi haline gelmesinn
ardından şirket adının DENSO olarak kullanılması
kararı alınmıştır. Şuanda 32ülkede yaklaşık 120 bin
çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

2002 Türkiye ayağı... Temmuz 2002 kuruluş,
Ocak 2003 Toyota Corolla sileceklerinin tedariğinin
başlaması,
Şubat 2004 üretim faaliyetlerine başlanması
Denso’nun Türkiye’ye yatırım kararında güçlenen
Türk ekonomisi ve süratle gelişmekte olan Türk
otomotiv sanayisinin performansı etkili olduğu
gibi Japon çalışma sisteminde önem verilen iş
ahlakı,çalışkanlık ve öğrenme yeteneğine duyulan
güven gibi faktörlerin Türkiye’de varolması da bu
kararda etkili olmuştur.

Fabrikanızda üretilen ürünler hakkında genel
bilgi?
Türkiye’deki DENSO fabrikasında ağırlıklı olarak otomotiv klima üniteleri,boru ve hortum parçaları ve
radyatörlerinin son montaj işlemleri yapılmaktadır.
Ayrıca yurtdışındaki DENSO şirketlerinden ithal edilen silecek,alternatör,startör,komprasör ve kondansatör gibi ürünlerin kontrol,yeniden paketleme ve
Türkiye’deki DENSO müşterilerine sevkiyat işlemleri
gerçekleştirİlmektedir.
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Ar-Ge, İK, Pazarlama, Servis ve Satış departmanlarınız varmı?
Avrupa’nın pek çok ülkesinde Ar-ge birimlerimiz bulunmakta ancak Türkiye çatısı altında bir Ar-ge departmanımız bulunmamaktadır. Türkiye’de bulunan
İK ve Satış departmanlarımız ise gerek Avrupa’daki
gerekse Japonya’daki ilgili departmanlarla kurulan
ilişki ve destek ağıyla DENSO gurubunun bilgi ve
gücünü en etkili biçimde iş yaşamına yansıtmaya,
fayda sağlamaya devam etmektedir.

Yabancı yatırımcının krize bakışı nasıl? Firmanızın bu konuda tedbirleri ne olacaktır?
Türk iş dünyasının ekonomik kriz deneyimi var, dolayısıyla önlem alma ve iş stratejilerini krize göre
şekillendirme konusunda beceri sahibi. İlk kez bu
kadar etkili global bir krizle karşı karşıyayız ancak
birçok şirketin bu krizden güçlenerek çıkacağını
düşünüyoruz. DENSO kriz başlangıcından itibaren
hayata geçirdiği maliyet azaltıcı tedbirler ile krizin
etkisini biraz olsun azaltabildi. Bu zor dönemde personelimizin bağlılığı, KAIZEN çalışmaları ile yaratılan
katma değer bize büyük kolaylık sağladı.

Kuruluş aşamasında yaşanılan endişe ve korkular oldumu?
DENSO’nun Türkiye’de faaliyete geçmesi kritik bir
dönemde yani 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından 2002 yılında gerçekleşti. Ancak buna
rağmen biz Türk ekonomisinin bu krizden güçlenerek çıkacağına inandık. Türkiye’de faaliyet gösteren
diğer Japon firmalarından aldığımız olumlu geri bildirimler de bizim endişelerimizi azalttı.

İş güvenliği konusunda firmanızın yaklaşımı
nedir? Konu ile ilgili personel eğitimi ne sıklıkla
yapılmaktadır?
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İş Sağlığı ve güvenliği hususunda
DENSO’da
tüm yasal mevzuat ve standartlara uyulması sıkı
bir şekilde takip
edilir.
Düzenli
olarak güncellenen risk analiz raporlarında
belirlenen
konular aylık rutin
toplantılarımızda paylaşılarak
ilgili
önlemler
alınır ve tüm ça-

lışanlarımızla büyük bir hassasiyetle paylaşılır. Aynı
zamanda çalışanlarımızın iş güvenliği konusunda
bilinçlendirilmesini ve ilgili gereklilikleri benimsemelerini sağlayacak eğitimler verilerek tüm DENSO
şirketlerinde en önemli kriter olan sürekli iyileştirme
ve ilerleme prensibini destekleyici faaliyetler sürdürülür.

TOSB’ dan memnuniyet, öneri ve şikayetler
varmı?
Tüm TOSB personelinin çözüm odaklı ve yardımsever yaklaşımları sayesinde birçok konuda işlemlerimizi çok daha hızlı ve doğru yürüttüğümüzü fark
ediyoruz. Henüz 2 yıldır burada olmamıza rağmen
bunu çok net gözlemleyebiliyoruz. Yaklaşık bir yıldır
üye olduğumuz Ortak Sağlık birimi sayesinde şirkette ayrıca revir işletmek ve gereği birçok iş yükünden
kurtulmuş olduk.Yeni yapılan anlaşma ile özellikle
işyerinde koruyucu sağlık hizmetlerinden de daha
kapsamlı faydalanabilmeyi umuyoruz. İş güvenliği
ile ilgili de benzer bir çalışmanın gerçekleşmesini
bekliyoruz.

TOSB Komiteleri hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir?
Şirketimiz TOSB komitelerine düzenli olarak katılmaya gayret etmektedir. Yasal mevzuattaki değişiklikler ve sektörü ilgilendiren birçok bilginin
paylaşıldığı platform haline gelen komitelerin çok
faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bilgilendirme toplantıları sayesinde üyeler arasında ortak bir görüş
ve yaklaşım sağlanmış oluyor. Bunun yanı sıra gerçekleştirilen spor turnuvaları hem üyelerin birbiri
ile kaynaşmasını sağladı hem de çalışanlarımıza
motivasyon sağladı. Bu tür uygulamaların devam
etmesini ümit ediyoruz.

SANAYİCİLERİMİZDEN

Türk Otomotiv Sanayi
19
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Mehmet ALGEDİK

Genel Müdür,
Sisan San. Tic. Ltd. Şti. TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi

T

ürkiye otomotiv sektörünün bugün geldiği
milyon adedi aşan üretim seviyesinin çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sektörün bir mensubu olarak muhtelif toplantılarda dile getirilen başarıların bu sektörün
içinde olanların, yani bizlerin katkılarını çok önemsiyorum.
Ancak dile getirmekten pek hoşlanmasak da
Türkiye’mizde üretilen ürünlerin hemen hemen
tamamına yakını yabancı markalardan oluşması.
Bugüne kadar bir yerli markamızın olmamasının
önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bir
toplantıda TAYSAD başkanı Sn. Ömer Burhanoğlu’
nun Hindistan’ın yaptığı gibi ucuz bir aracın doğu
bölgemizde üretileceği fikri beni çok heyecanlandırmıştı. Türkiye’deki gerek ana sanayilerinin
gerekse yan sanayilerinin bir Türkiye markası yaratma kapasitesi olduğu kanaatindeyim. Otomotiv
sektörünün geldiği bu noktada insan kaynağı, teknolojik alt yapısı, kazandığı deneyim kendi markasını yaratma zemini oluşturmaktadır. Yeter ki ilgili
kesimler bu niyeti gösterebilsinler.
Ayrıca başka bir konuda otomotiv üretimimizdeki
yerli oranı; daha ziyade katma değeri düşük parçalar üretmekteyiz. Bedeli ve katma değeri yüksek
parçaları komponentleri ithal etmekte buda yerli
oranının parçasal olarak yüzde 50 nin altında olmasına neden olmaktadır. Son yıllarda övündüğümüz ihracatımızın önemli oranının ithalata bağlı
kalmaktadır. Krizden önceki yıllarda bu ithalata
bağlı ihracat bize 30-40 milyar dolar cari açık olarak yansımaktaydı; kriz nedeni ile bu rakam bugün
çok gerilemiştir. Sonuç olarak daha çok üretim, teknolojisi ve katma değeri daha yüksek ürünler üreterek ihracat yapmamız hayati önem taşımaktadır.

Bu sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın bu yetenekte olduğuna eminim.
Bir başka konuda maalesef ülkemizin belirlenmiş,
altı çizilmiş bir hedefinin veya hedeflerinin olmamasıdır. Bugün bütün dünyayı titreten Çin uzun
yıllar önce koyduğu “biz dünyanın fabrikası olacağız” hedefini yakalamış ve sürdürmeye devam
etmektedir. Biz hala yıllar, on yıllar, asırlar önce ne
olduğunu bilmediğimiz olayları konuşmakta; günlerimizi, yıllarımızı yararsız konularla heba etmekteyiz. Üretici olan bizlerin dışında olan bu çekişmeler hepimizin hedeflerini, çalışmalarını, yatırım
planlarının zaman zaman aksatmaktadır. Bu koşullara rağmen bu sektörde hedefini koyan, yatırım
yapan, canla başla çalışan bütün sektör mensuplarını kutlamak istiyorum.
Birde son 15-20 yıldan beri dünyaya dayatılan
küresel global ekonomi masalı. Gerçi 2008 de bu
global ekonomi balonu patladı ama bundan ders
alınmadığı görülmekte. Bu uygulanan ekonomik
sistem global ekonomiyi rakamsal olarak bir hayli büyüttü ama geniş kitlelerin yoksulluğuna yokluğuna çare olamadı. Ülkemizde de son on yılda
gayri safi milli hasılamızı göreceli olarak çok yükseltti fakat işsizliğe, birçok yöremizin büyümesine,
gelişmesine faydalı olamadı. Bizlerin elinde değil
ama ümit ederim ki daha hakça bir ekonomik model oluşturulursa dünyanın daha huzurlu olacağı
kanaatini taşıyorum.
Ayrıca iyi planlanmış, iyi yönetilen bir organize
sanayi bölgesinde olmaktan son derece memnunum. TOSB yönetiminin gerek eğitim ve gerekse
hizmetleri yerine getirmekteki başarısından dolayı
kutluyorum; 2010 yılında herkese sağlık, mutluluk
ve başarılar diliyorum.

TOSB Elektrik Birimi
TOSB Elektrik Altyapısı

O

SB’miz ilk kuruluş aşamasında orta gerilim
elektrik şebekesini bu günleri de ön görerek
planlamış ve 2000 yılında ihale ederek aynı yıl
içerisinde tamamlamıştır. Mevcut alt yapı sistemi
bölgemize dahil olacak firmaların taleplerini karşılamak amacı ile devamlı geliştirilmekte ve yeni
yatırımlar yapılarak büyümeye paralel olarak üyelerimizin elektrik enerji ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılanması planlanmaktadır. Bu konuda tek
noktadan beslenen OSB’miz 2007 yılında yapılan
yatırımlarla GOSB trafo merkezine çift devre hattı ile
bağlanmış olup ihtiyacı olan enerjinin bir bölümünü
de buradan sağlamaya başlamıştır. Şu anda bölgemiz Tepeören Trafo Merkezine çift devre 477 MCM
havai hat ve GOSB trafo merkezine yine çift devre
3 x (1 x 240 mm2) XLPE yer altı hattı ile bağlı olup
enerji ihtiyacını bu noktalardan karşılamaktadır. Bölgemizde her yıl ortalama %20 büyüme meydana
gelmekte ve enerji ihtiyacı da buna paralel olarak
artmaktadır. OSB’mizin şu anki fiili gücü 35 MVA civarında olup Bölgemiz tam doluluğa ulaştığında 70
MVA civarında güç tüketeceği öngörülmektedir.

meydana gelen bir arızada duruma göre ringin iki
başından da besleme yapma imkanı vardır. Böylece
üyelerimizin arızalardan minimum düzeyde etkilenmeleri sağlanmaktadır. Orta Gerilim Dağıtım Merkezlerimizde toplam 189 adet Pano, 132 adet kesici
vardır. Tümü arabalı tip olan hücreler işletme anında
meydana gelen kesici arızasında kesicinin dakikalar
ile ifade edilebilecek kadar kısa zamanda yedeği ile
değiştirilmesi olanağını vermektedir. Hücre bağlantılarında meydana gelebilecek kablo başlığı arızalarında ise diğer tüketicilerin enerjisini kesmeden hücreye
ait ayırıcı plakayı sürmek yoluyla onarım yapma imkanı da vardır. Açık tip sistemi ile yapılan bir hücrede
enerji var iken hücre içine girilemeyeceğinden dolayı
onarım yapmak mümkün değildir.
OSB’mizin Elektrik altyapısı, enerji parsellere her
dağıtım merkezimizden üç adet polietilen boru
ile ulaştırılabilecek şekilde yapılmıştır. Üyelerimiz,
enerji alacakları dağıtım merkezinde kendilerine ayrılan hücre içini donatarak ve kendi parseline Orta
Gerilim tesisi kurarak tesislerine enerji alabilmekte-

Orta Gerilim Şebekesi
Son yapılan yatırımlar ile birlikte OSB’miz 1 adet Ana
Dağıtım Merkezi, 11 adet Dağıtım Merkezi ve 2 adet
Trafo Merkezi ile üyelerimize hizmet vermekte ve inşaatı tamamlanmış olan 1 adet Dağıtım Merkezinin
de 2010 yılında elektrik donanım işlerinin tamamlanarak sisteme dahil olması planlanmaktadır. Yaklaşık 30 km yer altı kablosu ile, orta gerilim şebekemiz
iki adet ring biçiminde kurulmuş olup bunlardan
biri Tepeören TM tarafından bir diğeri ise GOSB
TM tarafından beslenmektedir. İşletme anında
ringler açık biçimde çalıştırılmakta, ancak
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TOSB Bölge Müdürlüğü Elektrik Birimi OSB’mizde
faaliyet gösteren ve yeni yatırım yapacak
olan üyelerimizin önemli bir enerji kaynağı
olan elektrik enerji ihtiyacını en iyi şekilde
karşılanması amacıyla 1 Elektrik Mühendisi,
2 Elektrik Teknisyeni ile hizmet vermektedir.

Onur Kürtül

Elektrik Mühendisi

ELEKTRİK DEPARTMANI

dir. Bölgemizde her tüketici için dağıtım merkezlerimizde bir adet bağımsız çıkış bulunmaktadır. Orta
Gerilim tesisimizde kullanılan kesiciler 36 kV, 16 kA
olup vakumlu tiptendir. Kesicimiz 16 kA kısa devre
akımını 50 defa kesme kapasitesine sahiptir. İşletme anında açma-kapama sayısı ise 10.000 ‘dir.
Orta Gerilim Tesisimizin senede bir defa olmak üzere bakımları yapılmakta ve düzenli olarak kontrol
edilmektedir. Bu sayede orta gerilim tesisi arızalarımız minimuma indirilmektedir.
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Ana dağıtım merkezimizin yanında tüm enerji sistemimizi izleyecek, kontrol edecek ve tüketilen enerjinin faturalamasını yapacak SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition) merkezi binası inşa
edilmiştir. İleride yapılması planlanan bir yatırımla
bu sistem devreye alınacak ve gerek OSB’miz kendi
sayaç okuma ve kontrolünü bu sistem ile yapacak
olup, gerekse üyelerimiz sayaçlarını internet üzerinden kolayca takip edebilecektir.
Şu anda bölgemizin elektrik tüketimi SEDAŞ tarafından Ana dağıtım merkezimiz ve GOSB trafo
merkezindeki sayacımızdan okuma yapılarak faturalandırılmaktadır. Üyelerimizin sayaçları manuel
olarak TOSB elektrik birimi tarafından okunmakta
ve firmalara fatura kesilmektedir.
OSB’miz 29.11.2007 tarihinde EPDK’dan dağıtım
lisansını almıştır. Böylelikle TEDAŞ’tan daha uygun
tarife üzerinden elektrik enerjisi alma hakkımız doğmuş ve OSB olarak üyelerimize fatura kesmemiz
yasal hale gelmiştir. Dağıtım Bedelimiz her yıl için
hesaplanarak EPDK’nın onayına sunulmaktadır.

T SB

Bölgemizin iç ihtiyacı, çevre aydınlatmamız için
kullandığımız ve üyelerimizin inşaat aşamasında
şantiyede kullanacakları enerjiyi temin ettiği çeşitli
güçlerde 13 adet 34,5 / 0,4 kV trafomuz bulunmaktadır. Bunların genel bakımları da belirli aralıklarla
yapılmakta ve herhangi bir arıza ile karşılaşılmaması
açısından gerekli önlemler alınmaktadır.

ELEKTRİK DEPARTMANI

OSB’mizin Çevre ve Yol Aydınlatma Tesisi
Bölgemizin çevre aydınlatma sistemi 2002 yılında
tamamlanmıştır. Sistemimizde bulunan yaklaşık
500 adet 8 m ve 2 adet 18 m direk ile bölge içerisindeki tüm yollarda yeterli aydınlatma sağlanmaktadır. Sahada bulunan çalışmalar nedeni ile
aydınlatma sistemimizde
oluşan hasarlar devamlı olarak giderilmektedir.
Sisteme entegre edilen
Astronomik zaman şalteri
ve ışık sensörleri sayesinde aydınlatma sisteminin
gereksiz
çalışmasından
doğabilecek elektrik tüketimlerinin önüne geçilmiştir. Günümüz teknolojileri
yakından takip edilerek
OSB’miz ve Firmalar için
elektrik şebekemizde faydalı olabilecek gerekli düzenlemeler ve yatırımlar
yapılmaktadır.

Sonuç olarak TOSB enerji altyapısı, üyelerimizin
ihtiyaçlarını üstün düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanarak kurulmuş olup, günümüz teknolojileri ve
gelişmeler takip edilerek sistem optimum düzeyde
geliştirilmekte ve işletilmektedir.

Elektrik Birimi Tarafından Takip Edilen Güncel Yatırımlar
 Tepeören Trafo Merkezinden elektrik temin et-

memizi sağlayan 477 MCM havai hattı mevcut
sistemden ayırıp yer altına alarak hattın devir alınması ile TEDAŞ’ın 1 numaralı tarifesine geçiş hakkımız doğacak olup, bu konudaki çalışmalara başlanmıştır. Bu yatırımın tamamlanması ile birlikte,
2010 yılının ilk aylarından itibaren bölgemizdeki
elektrik birim fiyatlarında, TEDAŞ’ın 3 nolu tarifesi
ile 1 nolu tarifesi arasındaki farktan kaynaklanan,
yaklaşık % 8 oranında bir indirim olması planlanmaktadır.

 Bölgemiz genelinde kullandığımız yaklaşık 30 km
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36kV yer altı kabloların kapasitif yüklenmesi sebebi ile reaktif tüketim oluşmakta ve bu oranın izin
verilen sınırın üzerinde olmasıyla sıkıntı yaşanabileceği öngörülerek, bölgemizde 9 adet 50 kVar’lık
endüktif yük bulunan bir endüktif yük tesisi kurulmuş olup, bu yatırım sayesinde gerekli önlem
alınmıştır.

 Bölgemizdeki yeni yatırımlar ile birlikte artan
güç miktarını karşılamak için bölgemiz içerisinde
154kV / 36kV 100 MVA indirici merkez yapılması
gündeme gelebilecektir. Böyle bir yatırım ile bölgemizin tüm ihtiyacı karşılanabilecektir. Diğer bir

alternatif olan GOSB-TM’ye 100 MVA trafo koyulması 2004 yılında gündeme gelmiş ve gerekli izinler alınmıştır. Artan elektrik ihtiyacıyla birlikte bu
alternatifte tekrar değerlendirilebilecek ve gerekli
yatırımlar yapılarak üyelerimizin enerji ihtiyacı karşılanabilecektir.

 Gelişmekte ve büyümekte olan bölgemizde tüm

üyelerimizin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için
orta gerilim şebekemize gerekli yatırımlar yapılmaktadır. 2008 yılında başlayan ve inşaat işleri
tamamlanan 12 numaralı dağıtım merkezimizin
elektrik donanım işlerine kriz sebebiyle ara verilmiş olup, yapılacak yatırımlar doğrultusunda yeni
kuzey giriş bölgesinin enerji ihtiyacını karşılayacak
şekilde elektrik donanım işleri tamamlanacaktır.

 Günümüzde en büyük sorunlardan biri olan enerji

sıkıntısı konusunda da TOSB’ta çalışmalar devam
etmektedir. TOSB Ortak Arıtma Tesisi yanına kurulan 1,5 kW’lık rüzgar türbini ve analiz sistemi sayesinde, bölgemizde ileride kurulması gündeme
gelebilecek büyük güçlü bir rüzgar santralli için
gerekli analizler yapılmaktadır. Ayrıca şuan ki üretim ile arıtma tesisinin çevre aydınlatmasının bir
bölümü de karşılanmaktadır.

ÜYELERİMİZDEN

Denet Civata San. A.Ş.

F

irmanız hakkında bilgi verir misiniz?
24.000 m2 alanda, 144 kişilik kadromuzla,
yüksek mukavemetli bağlantı elemanları ve
soğuk dövme parça imalatı yapmaktayız.

“ISO 9002 & ISO TS 16949:2002” belgesine sahibiz.

Firmadaki göreviniz ve kaç yıldır çalışıyorsunuz?
Yurtdışı Satış Müdürü görevindeyim. Planlama ve
satış bölümlerinde çeşitli kademelerde görev aldığım Denet’ de 15 yıldır çalışmaktayım.

Neden TOSB’ dasınız?
Müşteri portföyümüzü arttırmak, Otomotiv Ana Sanayilere daha yakın olma odaklı olarak TOSB’ a taşınma sürecini başlattık

Otomotiv sektörü ve otomotiv yan sanayisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Otomotiv Sanayi yarattığı Katma Değer doğrudan
ve dolaylı olarak istihdam katkısı ve teknolojik gelişmeye öncelik etmesi dolayısıyla ülke kalkınmasında
çok önemli rol oynamaktadır.Günümüzde otomotiv
sanayiinde çok yoğun bir rekabet yaşanmakta ve bu
da pazarda ileri teknoloji ve yeni modeller geliştirmektedir.

19.000 m2 kapalı alandaki modern fabrikasında devam ettirmektedir.

Fabrikanızda üretilen ürünler hakkında genel
bilgi?
İşletmemizde, soğuk dövme teknolojisi kullanılarak
6-24 mm çap ve 10-160 mm boy ölçüleri arasında
özel tasarım bağlantı elemanlarının imalatı yapılmaktadır.Bunlar arasında özel şapkalı cıvatalar,özel
pullu cıvatalar, ticari ve binek araç bijonları, bijon
somunu, burçlar, rot aşığı, z-rotil, yoğun fibrasyona
tabi kalan ve yüksek mukavemet gerektiren uzay çatı
ve çelik konstrüksiyon parçaları ve müşteri resmine
uygun çeşitli özel cıvata ve soğuk dövme parçalar
bulunmaktadır.
Günümüz teknolojisi yakından izlenmekte, çalışanlarımızın bilgi ve becerileri sürekli eğitim faaliyetleri
ile arttırılmaktadır. Teknolojisini kendi bilgi ve birikimleri ile geliştiren Denet Cıvata, ürettiği tüm parçalarının kalıp tasarımlarını da bünyesinde gerçekleştirmektedir

Firmanızın geleceğe dönük hedefleri nelerdir?
Pazardaki payımızı büyüterek rekabet gücümüzü
daha arttırmaktır.

TOSB’ da olmanın avantajları var mı?
Bürokrasiden uzak, anında hizmet alabilme imkânı
yaratmasıdır. Bununla birlikte ortak arıtma tesislerine ve ortak sağlık merkezi gibi hizmetlere kolay ulaşım açısından da firmalar için önemli bir avantajdır.
En büyük özelliğini ise diğer sanayicilerle güç birliği
oluşturmak tır.

Şirketinizin kuruluş öyküsü?
Denet Civata Sanayi A.Ş.,1948 yılında kurulan ve faaliyetini sürdürmekte olan Türkiye’nin ilk çelik cıvata
fabrikasıdır.İstanbul Rami’de 5.500 m2 olan yerinde yıllarca hizmet vermiş olan Denet Cıvata sürekli
geliştirmekte olduğu hizmet anlayışını Eylül 2008
den bu yana taşındığı TOSB ‘daki 25.000 m2’si açık

Necati Tanırcan, Yurtdışı Satış Müdürü

15 yıldır görev yapıyor.
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Denet Cıvata ağırlıklı olarak otomotiv sektörü, beyaz
eşya ve inşaat sektörlerine özel cıvata ve soğuk dövme parçalarda hizmet vermektedir.
Denet Cıvata,1986 ‘dan bu yana üretiminin yaklaşık
yarısını özellikle Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere
birçok ülkeye ihraç etmektedir.

Ar-Ge, İK, Pazarlama, Servis ve Satış departmanlarınız varmı?
Gerek kalıp tasarımı, gerek ürün geliştirme konusunda müşterilerimizle birlikte ortak çalışarak Ar-Ge
faaliyetleri yürütülmektedir.
Hızla büyüyen, dinamik,
açık yapımız nedeniyle,
kurum kültürüne sahip
mek amacıyla kapsamlı
uyguluyoruz.

değişime ve öğrenmeye
aramıza katılanların aynı
olabilmelerini sağlayabiloryantasyon programları

Eğitim ve geliştirme programlarımız verimlilik ve şirket gelişimine katkı sağlamak üzerine tasarlanmıştır.
Eğitim anlayışını bünyesinde eğitim departmanı
bulunduran en eski kurumlardan biri olmasından
almaktadır. Üretim eksenli bir firma olmamız bu konuda ileri teknoloji kullanmamız ve sürekli yatırım
yapmamız nedeniyle teknik eğitimler, kalite eğitimleri ve iş başı eğitimleri yaşamımızın vazgeçilmezleri
arasındadır.
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Çağın teknolojik ilerlemelerini, üretim, hizmet, yönetsel alanlardaki yeni gelişmeleri takip etmek
amacıyla çalışanların mesleki, kişisel ve yönetsel
alanlardaki gelişimlerinin sağlanmasını çeşitli eğitim
programları ile desteklenmektedir. Eğitimi sadece
bünyesinde bulunan çalışanların eğitimleri değil,
meslek lisesi öğrencilerine yönelik fabrika ziyaret
programları çeşitli brifingler, müşterilere yönelik
teknik eğitimler de verilmektedir. Ayrıca deneyimli
kadrosu ile Satış ve Pazarlama departmanımız müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla hizmet vermektedir.

Otomotiv sektöründe yaşadığınız sorunlarınız
var mı?
Sektörde hızla artan rekabet ve buna bağlı kar marjlarının düşmesi ayrıca günlük ihtiyacı karşılayacak
şekilde yapılanmak ve bunun sürekliliğini sağlamak

Son ekonomik krizle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu krizin otomotiv sektörüne yansımaları
ve krizin atlatılması hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?
Yaklaşık son 20 yıl içinde birkaç defa büyük kriz
yaşandı. Bunlar Türkiye’deki otomotiv sanayisini rekabet gücünü olumsuz şekilde etkiledi.Ancak son
yıllarda özellikle dış yatırımcı artarak geldiği görülmektedir.Son yaşanan krizde de bunu gözlemledik

ÜYELERİMİZDEN

işlerin azalması ve birçok firmada çalışma sürelerinin azaltılmasına rağmen yine de potansiyel ülke
olma konumumuzu koruduk.

İş güvenliği konusunda firmanızın yaklaşımı nedir? Konu ile ilgili personel eğitimi ne sıklıkla
yapılmaktadır?
Çalışanın işbaşı yapması ile birlikte oryantasyon sürecinden aldığı ilk eğitim iş güvenliğidir. Bütün çalışanlar istisnasız genel anlamda iş güvenliği ve kendi
iş branşları konusunda da detaylı iş güvenliği risk
eğitimi alırlar. Bu nedenle çalışanlar çalıştığı birimlerinde risk analizi yapabilecek yetkinliğe sahiptirler.
Doğaldır ki yasal gerekliliklerin üzerinde bir yapılandırma mevcut olup, her yıl İş güvenliği ile ilgili öneri
sistemi çalıştırılmaktadır.

TOSB Komiteleri hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir?
Faaliyetimizi göstermiş olduğumuz bölgemizde
TOSB komiteleri bizlerle işbirliği ve koordinasyon
sağlanmasından dolayı son derece memnunuz.
Özellikle İnsan Kaynakları ve İdari Yetkilileri ile Bölge Müdürlüğünde İnsan Kaynakları ve İdari Yetkililerinin katıldığı İnsan Kaynakları Komite Toplantıları
düzenlenmektedir. Bu toplantılarda nitelikli çalışan
istihdamının yanı sıra İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sivil
Savunma Tedbirleri ve Güvenlik ile ilgili İdari Konular da uygulamaya yönelik kararlar alınarak üst yönetimlere sunulmaktadır.

25

T SB

HAYATIN İÇİNDEN

Japonlar,
Balık ve Felsefe

J

aponlar taze balığı hep çok sevmişlerdir. Fakat
Japonya sahillerinde bol balık bulmak mümkün olmamaktadır. Balıkçılar, Japon nüfusu
doyurabilmek için daha büyük tekneler yaptırıp daha uzaklara açılabilmişlerdir. Balık için
uzaklara gidildikçe, geri dönmesi de daha çok
vakit alır olmuştur. Dönüş bir-iki günden daha uzarsa, tutulan balıkların da tazeliği kaybolmaktadır.
Japonlar tazeliği kaybolmuş balığın lezzetini sevmemişlerdir. Bu problemi çözebilmek için balıkçılar
teknelerine soğuk hava depoları kurdurmuşlardır.
Böylece istedikleri kadar uzağa gidip, tuttuklarını da
soğuk hava deposunda dondurulmuş olarak saklayabileceklerdi.
Ancak Japon halkı taze ile donmuş balık lezzet farkını hissedebiliyor ve donmuş olanlara fazla para
ödemek istemiyorlardı.
Balıkçılar bu defa teknelerine balık akvaryumları
yaptırdılar. Balıklar içeride biraz fazla sıkışacaklardı,
hatta, birbirlerine çarpa çarpa birazda aptallaşacaklardı, ama yine de canlı kalabileceklerdi. Japon halkı
canlı olmasına rağmen bu balıkların da
lezzet farkını anlayabiliyorlardı. Hareketsiz, uyuşmuş vaziyette günlerce yol gelen
balığın, canlı, diri hareketli taze balığa
göre lezzeti yine etkilenmişti.
Balıkçılar nasıl olacakda Japonya’ ya taze
lezzetli balığı getirebileceklerdi ?
Siz olsaydınız ne yapardınız ?
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Hedeflerinize ulaşır ulaşmaz, mesela mükemmel bir eş buldunuz veya çok başarılı bir firmaya girdiniz, borçları ödediniz
v.s. Heyecanınız kaybolmaya başlamaz
mı? Aşırı çalışmanız gerekmiyorsa rahatlamaz mısınız? Loto’da büyük ikramiyeyi
kazananlar parayı savurmaya başlamaz
mı ?
Japonların taze balık probleminde olduğu gibi çözüm aslında basittir. 1950’lerde L.Ron Hubbart’ın gözlemlediği üzere

“İnsanoğlu ancak hırs iddiası içinde bulunursa anormal çabalar sarfeder.” Ne kadar akıllı, uzman, inatçı
iseniz iyi bir problemle uğraşmaktan o kadar zevk
alırsınız. Problem sizi ne kadar zorluyorsa ve siz onu
adım adım çözebiliyorsanız bundan da o derece
mutluluk duyarsınız, heyecan duyarsınız ve enerji
dolu, canlı, ayakta kalırsınız.
Japonlarda balıkları yine teknelerindeki akvaryumlarda tuttular, ancak içine küçük bir de köpekbalığı
attılar. Bir miktar balık köpekbalığı tarafından yutulmuştu, ama geride kalanlar son derece hareketli ve
taze kalabilmişlerdi.
Buradan da görüleceği üzere problemlerden, uzaklaşmaktansa içine atlamak, boğuşmak ve onları yenmek gerekir.
Problemlerimiz çok ve çeşitli olabilirler. Ümitsiz olmayın. Onları tanıyın, organize edin, kararlı olun,
daha çok bilgi ve yardım desteği ile onlarla savaşın.
Beyninize bir köpekbalığı atın ve nelere ulaşabileceğinizi o zaman görün.

İLGİNÇ BİLGİLER

Satrançta şah niçin o kadar pasiftir?
Çünkü şah koruma altındadır. Zaten satrançta amaç
şahı almaktır. O yüzden bütün taşlar onu korumakla görevlidir. Vezir ise başkumandan gibi şaha yardım eder. İleri geri, çapraz her yöne gidebilir. Batıda
vezire Kraliçe adı verilmiştir. Bununla Kraliçe’nin
Kralın en büyük desteği olduğunu işaret etmektir.
Satranç 6. yüzyılda Hindular tarafından oynanmaya
başlanmış, oradan dünyaya yayılmıştır.
Dolunay insan davranışlarını etkiler mi?
İnsanlar arasında bu inanç oldukça yaygındır. Eskilerin Ay’ın dönemlerine bağladıkları boş bir inancın
günümüze uzanan bir varsayımıdır. Bilim adamlarının yaptıkları bütün çalışmalar bu görüşün boş
olduğunu kanıtlamıştır. Ay, dünyadaki okyanusların
gel-git denilen suların alçalması ve yükselmesi olayı üzerinde doğrudan etkisi vardır. Vücudumuzdaki
suyun oranı, okyanuslardaki su miktarıyla kıyaslanamaz. Yani Ay’ın çekim gücü insanı etkileseydi yalnız
dolunayda değil her gün olması gerekirdi. Dolunayda ayın parlaklığı da pek önemli bir etken değildir.
Çünkü gönderdiği ışık miktarı Güneş’in gönderdiğinin 600 binde biri kadardır.
Kumaşlar yıkandıktan sonra niçin çeker?
Aslında kumaş ıslanınca lifler şiştiğinden kumaşın
az biraz uzaması gerekmektedir. Ama bükümlerin
açılarındaki deformasyonun yarattığı çekme kuvveti
daha fazla olduğundan sonuçta kumaş boydan kısalır. Kumaş yıkandıktan sonra kurutulduğunda şişmiş lifler eski durumlarına gelirler. Ama kumaş ilk
ölçülerine dönemez. Su, yüksek ısı, çalkalama, sabun hepsi kumaşın çekmesini kolaylaştırır. Kumaş
birkaç kez yıkandıktan sonra ölçüleri belli bir dengeye ulaşır ve ondan sonra yıkandığında çekmez.

hem de bu kısmına baskı yaparak konik biçimini
sağlarlar. Yumurtanın şeklinin nedeni de budur. Sürüngenlerde bu düzenek olmadığından yumurtaları
küresel biçimdedir.
Develerin hörgüçlerinde ne var?
Genelde hörgüçlerinde su olduğu ve uzun yolculuklarında bu suyu kullandıkları söylenir ama doğru
değildir. Develerin hörgüçlerinde 30-35 kg kadar
yağ bulunur. Yiyecek bulamadıkları zaman bu enerjiyle hareketlerini sağlarlar ayrıca yağ çöl sıcağına
karşı koruma görevi de yapar. Develer suya az gereksinim duyarlar. Burun mukozaları insana göre
100 kat daha büyüktür. Soluk alırken havadaki nemin üçte ikisini kazanabilirler. Su kaybını da dokularından kaybederler, kandaki su etkilenmez.
İnsanlar niçin içki kadehlerini tokuştururlar?
Bu konuda iki ayrı açıklama vardır. 1) İnsanların beş
duyusunu tatmin amacıyla şarap kadehini sofrada
çın sesiye tokuşturmak. Şarabın rengi, görme; diliyle tat alma; burunla koklama;eliyle dokurma,ve çın
sesiyle işitme. Şarap bütün duyguları tatmin eder
anlamını taşır. 2)Antik çağlarda bir insanın düşmanını yemeğe davet edip,ona zehirli içki sunması
doğal sayılıyordu. Ev sahibi içkinin zehirsiz olduğunu kanıtlamak için kendi içkisini havaya kaldırır ve
misafirin içkisinden bir yudumun kendi kadehine
dökülmesini isterdi. Sonra aynı anda içkilerini içerlerdi. Misafir böyle durumda ev sahibine güvenini
göstermek için kadehini ev sahibinin yukarı kaldırdığı kadehe hafifçe vurur, çın sesiyle içkiyi denemeye gerek olmadığını gösterirdi.
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TOSB SAĞLIK MERKEZİ

Sağlığınız İçin 15 Dakika

B

oyun egzersizleri boyun kaslarını kuvvetlendirir. Boyunun duruş pozisyonunu düzelterek boyundaki hareket kabiliyetini arttırır.
Boyun ameliyatı olanlar ve uzun süreli boyunluk kullananlar mutlak egzersiz yapmalıdır. Beden egzersizleri omuzunuzdaki, sırtınızdaki

gerginlik ve sertlik hissini rahatlatır. Egzersiz ağrısız,
güçlü ve sağlıklı bir boyun sağlar. Günde 1-2 kez,
sadece 15 dakika yaparak sağlıklı bedene sahip olabilirsiniz. Sabah yapılması tercih edilmelidir. Egzersizler 2 ve 3’e bölünerek de evde, işte uygulanabilir.
Gittikçe sayı kontrollü olarak arttırılabilir.

15 Dakikalık Egzersiz Programı
1. Sandalyede oturarak: Başınızı yavaşca
sağa döndürerek 3
saniye böyle durun.
Sonra aynı işlemi
sol tarafa doğru tekrarlayın. En az 5 defa tekrarlayın ve dinlenin.
2. Sandalyede oturarak: Başınızı yavaşça çeneniz
göğsünüze deyecek şekilde öne eğmeye çalışın.
Dinlenin. Başınızı yavaşça arkaya bükün ve dinlenin. En az 5 defa tekrarlayın.
3. Sandalyede oturarak: Başınızı yavaşça
kulağınız omzunuza
değecek kadar sağa
ve sola eğdirin. Yavaşça ve dinlenerek.
En az 5 defa tekrarlayın.
4. Sandalyede oturarak: Başınızı yavaşça saat yönünde geniş bir çember çizecek şekilde döndürün.
Aksi yönde de en az 3 kez tekrarlayın.
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5. Sandalyede oturarak : Elinizi alnınıza
dayayarak, baş öne
doğru itilmeye çalışılırken ellerle engel
olunmaya çalışılır.
10’ a kadar sayılır ve e naz 3 kez tekrarlanır.
6. Sandalyede oturarak : Elinizi bu kez enseye konup,
baş arkaya doğru itilirken ellerle engel olunmaya
çalışılır. 10’a kadar sayılır ve enaz 3 kez tekrarlanır.
Aynı hareket yana doğru eğilirken de tekrarlanır.

7. Sandalyede oturarak : Ellerinizi kollar
yere paralel olacak
şekilde göğüs hizasında birleştirin be
birbirine bastırın. 10
a kadar sayarak bu
şek,ilde tutun sonra bırakıp gevşeyin
ve dinlenin en az 5
kez tekrarlayın. Aynı
pozisyonda durarak
elleriniz birbirinden
ayırmaya çalışın.
8. Ayakta dik dururken elinize bir sopa alıp dirsekleriniz gergin iken sopayı yukarı doğru kaldırın. Hareketi en az 10 defa tekrarlayın.
9. Ayakta dik dururken avuç içlerinizi duvara yapıştırarak dirseğinizi bükmeden duvara doğru hafifçe
abanıp vücudunuzu tartın.
10. Dizleriniz bükülü, sırt üstü yatınız.(Başınızın altında ince yastıkla daha rahat edebilirsiniz).Dirsekleri
yerden kaldırmadan tam yana açın ve ellerinizi havaya kaldırın. Dirsekleriniz 90 derece açılı yerden
kaldırmadan yukarı aşağı hareket ettirin.
11. Dizleriniz bükülü, sırt üstü yatınız. (Başınızın altında ince yastıkla
daha rahat edebilirsiniz). Başınızı vücudunuzla beraber
yukarı doğru kaldırmaya çalışın ve dinlenin. En az 5 kere
tekrarlayın.

TOSB’UN RENKLERİ

Mustafa KOYTAVİLOĞLU
Topograf

K

endinizi tanıtır mısınız ?
28 Şubat 1977 Beykoz doğumluyum. Aslen Giresunluyum. Öğrenimimi Beykoz’
da tamamladım. 1999 yılının Kasım ayında eşim Nebahat Hanımla evlendik. Bir kız
ve bir erkek olmak üzere iki çocuk sahibiyiz. Eşimle
ve çocuklarımla vakit geçirmeyi seven, neşeli mizaca sahip bir kişiyim.

Eşim de güvenli ve huzurlu bir ortamda çalıştığımı
düşünüyor.

Ne kadar zamandır TOSB’da çalışıyorsunuz ?
02 Mayıs 2005 tarihinden bu yana TOSB’ da Topograf (Saha Formeni) olarak çalışıyorum.

TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aktivitelerin yeterli olmadığı düşüncesindeyim. Çalışanların birbirleriyle ilişkileri açısından ortak katılım
gösterilecek faaliyetler yapılabilir. Spor faaliyetleri
olarak düzenlediğimiz turnuvalarımız var ama aile
etkinlikleri daha sık yapılabilir mesela.

TOSB hakkında genel düşünceleriniz nelerdir?
TOSB’ da huzurla ve severek çalışıyorum. Kurumsal
yapısıyla kişisel gelişimi önemseyen insanlar için uygun çalışma koşulları oluşturmaktadır. TOSB ailesinden biri olarak çalışanların birbirleriyle olan bağlarının kuvvetli olduğuna inanıyorum. TOSB’ un ihtisas
organize sanayi bölgesi olarak önder ve örnek olma
yolunda attığı adımla daha kaliteli hizmet verdiği düşüncesindeyim.
TOSB Kalite ve İK çalışmalarından haberdar mısınız?
Yapılan bilgilendirme toplantıları ve ayrıca katılım
gösterdiğimiz eğitim ve seminerler dolayısıyla haberdarım.
TOSB’dan beklentileriniz nelerdir ?
Kişisel gelişimimize katkı sağlamak
amacıyla pek çok faaliyet yapılıyor.
Özellikle eğitim konusunda kendini
yenileyen bir yapıya sahip. Bu anlamda
aldığımız eğitimleri işimize yansıtabiliyoruz. Maaşlarımızı her zaman düzenli
alıyoruz. Ulaşım konusunda da servislerimiz olduğu için herhangi bir aksaklık
yaşamıyoruz. TOSB’ un çalışma koşulları motive edici diyebilirim.
Ailenizin TOSB hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Çalışma koşulları belli bir düzen dahilinde olduğu için eşim ve çocuklarım
bu durumdan çok memnun. Özellikle
hafta sonlarını ailemle birlikte geçiriyor
olmam çocuklarımı çok mutlu ediyor.

TOSB dergi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bölgemizde yapılan faaliyetlerden haberdar olmak
için gerekli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca dergimizin tüm sayılarını web sitemizden de online olarak
takip edebiliyoruz artık. Kendimizi anlatabildiğimiz
bir dergimizin olması çok güzel tabiki.

Hobileriniz nelerdir?
Ailemle birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hafta
sonları çocuklarımla ve eşimle bir şeyler yapmak tüm
stresimi alıyor. Ayrıca kitap okumayı ve arkadaşlarımla futbol oynamayı severim.
TOSB’ de insan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aile sıcaklığını hissedebileceğimiz türden diyebilirim.
Herkes birbirine karşı hem samimi hem de belli bir
saygı çerçevesi içinde. Yardımlaşmayı seven, işinin
gereklerini yerine getiren, sorumluluğa sahip insanlarla çalışmak çok güzel tabi ki.
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KİŞİSEL GELİŞİM

Motivasyon ve İş Hayatı
Atı suya götürebilirsiniz, ama suyu içmeye
zorlayamazsınız.“ Çin Atasözü
Birisine zorla bir şey yaptırabilirsiniz, ama o
kişiyi bu şeyi yapmak istemeye zorlayamazsınız. Motivasyon bir şeyi yapmak istememizi sağlayan güçtür.
Kişilerin yapabileceklerinin sınırını, eğitim ve yetenek
seviyeleri, yapabildiklerinin sınırını ise moral ve motivasyon seviyeleri belirler. Elinden gelenin en iyisini
yapabilmek, motive olmaya bağlıdır.

İş Hayatında Motivasyonun Önemi
İşletmelerin kar ve başarısında teknik, mali faktörler
kadar günümüzde çalışanın da öneminin farkına varılmıştır. Çalışan faktöründen optimumum düzeyde
yararlanmak için motivasyon diğer bir deyişle isteklendirme önem kazanmaktadır.
Elemanınız bütün gün telefon konuşmaları mı yapıyor? Belki de sosyalleşmek ihtiyacı içindedir. Ona
daha sosyal işler verip, işini daha zevkli hale getirebilirsiniz. Çalışanınız işi başkalarıyla yapmayı seviyor
olabilir yada tek başına çalışırken daha verimli çalışabilir. Personeliniz masa başında olması gerektiği halde genelde oturmuyor mu, ona daha hareketli işler
vererek, hem onu mutlu ederken hem de işletmenizin verimliliğini arttırabilirsiniz.
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Bir satış hedefi tek başına anlam ifade etmez; ancak
satış hedefi başarma duygusuyla birlikte hayal edilirse
anlam kazanır. İnsanlar belirli bir duyguyu yaşamak
için hareket ederler. Çalışanlar, çalıştıkları kurumun
sadece para kazanan bir işletme değil, daha yüksek
bir amaca hizmet eden bir yer olduğunu bilmek isterler. Çalışanlar için ürün tanıtmak veya yeni bir teklif
yazmak gibi dar açıdan tanımlanmış işleri yapmak
çok az heyecan yaratır. İnsanlar bunu
ifade etmeseler de çalıştıkları
organizasyonun saygın ve
değerli bir amaca hizmet etmesini isterler.
Kurumların
vizyon
oluşturma nedenlerinden biri de budur.
İşletmelerin olduğu
gibi, herkesin ulaşmak istediği hedefler
vardır. İşletmeler, bireyin hedefleriyle şirketin
hedeflerini uyumlandı-

rabilirse çalışanlar motive olarak çalışabileceklerdir.
Bunun içinde kurum hedeflerini belirlerken çalışanlarını bilgilendirmeli ve onların önerilerini dikkate almalıdır. Katılım, sorumluluğu arttırır ve isteklendirir.
Alınan kararda kendi payının olduğunu bilen çalışan
buna daha kolay uyum sağlayacaktır. İşin içinde olan
eleman, kendi alanında başkasından daha çok bilgi
sahibidir ve neyin geliştirilerek işin daha iyi yapılabileceğini en iyi o bilebilir. Katılım, kişinin kendisini
geliştirmesini sağlar ve iş tatminini arttırır.
Yüksek motivasyon çalışana iş tatmini, üretken olma,
başarı hazzı sağlarken; firmaya çalışan bağlılığı, kalite
ve verimlilik artışı getirmektedir.

İletişim ve Motivasyon
Çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini, neyi, nasıl
yapmaları istendiği bilmeye ihtiyaç duyarlar. İşletme
içinde ve dışında neler olup bittiğini bilmek isterler.
Bu da birebir ve kurum içi iletişimle sağlanır. Bilgi
akışının sağlanamadığı durumlarda belirsizlik ortaya çıkar, dedikodu ve söylentiler başlar. Kendilerinin
önemsenmediğini düşünen çalışanlarda verim düşer.
Bir İngiliz madeninde sık tekrarlanan kazalar görülüyordu. Kazaya yol açan sebepler araştırılınca, madencilerin üstleriyle hiç teması olmadığı ortaya çıktı. Bilgi
akışı sadece yukarıdan aşağıya doğruydu. Yönetimin
çalışanlarla düzenli toplantılar yapmaya başlamasından sonra, kazaların sayısı birden düştü.
Günümüzde, klasik yönetim şekilleri ve hiyerarşi yerini, sürecini yöneten ve hedeflerini belirleyebilen çalışanlara bıraktı. Çalışanlar da yönetimin bir parçası gibi görüldüğünde çok daha
büyük başarılı gidilebildiğinin farkına varıldı.
Başarılı yönetici olmanın sırrı; çalışanların beklentilerine cevap vererek, işlerinden doyumunu
arttırmak yoluyla onları
işletme
hedeflerine
doğru yöneltmektir.
Çalışanlar kendilerine verilen işleri yapmaya istekli olursa
işletmede verimlilik
ve etkinlik sağlamak
kolaylaşacaktır.
Gonca KUBAT
TOSB İnsan Kaynakları

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz.
2010 yılında tüm düşlerimizin
gerçekleşmesi dileğiyle...
TOSB Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Kocaeli Sanayi Odası
Gebze Temsilciliği

P

ersonel sayınız kaç? ( İzmit ve Gebze )

Kocaeli Sanayi Odası toplam 34 personel
ile çalışıyor. Gebze temsilciliğimizde ise 3
kişi görev yapıyoruz, iş yoğunluğumuzun
arttığı zamanlarda, hizmette aksamaya yol
açmamak adına İzmit’de bulunan merkezimizden
yardımcı olmak üzere arkadaşlarımız göreve geliyorlar. O yüzden aksama yaşamadan çalışmamız devam
ediyor.

ISO Belge ve/veya başka sertifikanız var mı?
Kalite sistemleri ile ilgili olarak Odamız örnek bir konumdadır. Hizmet sektöründe yer alan kurumumuz
18.10.1996 tarihinde TS-EN-ISO 9001 Kalite Güvencesi ve Yönetimi Sistem Belgesini TÜRK Standartları
Enstitüsü (TSE)den almıştır. Ayrıca TS (OHSAS) 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TSE EN ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri alınmıştır.
Sürekli gelişme ve yenilenmeyi hedefleyen Odamızda 1995 yılında “Kurumsallaşma” sloganıyla Toplam
Kalite Yönetimi süreciyle çalışmaya başlamış ve yıllar
içinde bu konuda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok önemli başarılara imza atılmıştır. Odamızın
elde ettiği bu başarılara kısaca göz atmak gerekirse;

ve yine ilgili mevzuatlar gereği Sanayi Odasına kayıt
mecburiyetleri bulunmaktadır. Yani kanunla belirlenmiş kriterleri sağlayan firmaların bulundukları yerdeki
Sanayi Odasına kayıt olmaları gerekiyor. Bunu bilen
firmalarımız kendileri gelerek Odamıza kayıt olmaktadırlar, kayıt olmayan firmalar ise Odamızca yapılan
istihbarat çalışmaları ile tespit edilmekte, kayda davet
edilmektedir.

Firmadaki göreviniz ve kaç yıldır çalışıyorsunuz?
Kocaeli Sanayi Odasında 11 yıldır çalışıyorum, 2007
Kasım itibariyle Odanın Gebze Temsilcisiyim.

Sanayi sektörü hakkındaki genel düşünceleriniz
nelerdir?
Kocaeli iline bakacak olursak KSO üyeleri, büyük bölümü teknolojisi, bilgi birikimi gerçekleştirdikleri üretimler ile ülkenin önde gelen firmalarından oluşuyor.
Küçüklü büyüklü ama yer aldıkları sanayi dalları ve
üretim türleri itibariyle sürekli dünya ile rekabet etmek zorunda olan ve kendiyle yarışan firmalar bunlar,
bizim hizmet anlamında en iyiyi ortaya koymaya çalışmamızın en önemli sebebi de bu olsa gerek.

2002 - Kamu sektörü kategorisinde ülkemizde ilk “Ulusal Kalite Büyük Ödülü”
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2003 - Kamu sektörü kategorisinde ülkemizde ilk “Avrupa Kalite Başarı Ödülü” ve
2004 - Kamu sektörü kategorisinde “Avrupa
Kalite Büyük Ödülü” sahibi oldu. KSO, Avrupa
Kalite Ödülü sürecine Türkiye’ den katılan, ilk
kamu kuruluşu olma özelliğine de sahiptir.
2005 - Kocaeli Sanayi Odası Türk Odalarının Akreditasyonu sürecinde bugüne kadar
dünyada en yüksek puanı alarak akredite
olan Meslek Odası olduğu görülmektedir.

Üye başvuruları nasıl yapılıyor? Seçme
kriterleriniz var mı?
Sanayici tarifi kanunla tanımlanmış olup, bir
malın üretimi işi ile iştigal eden, bu işi muharrik kuvvet kullanarak, makina tesisat kullanarak yapan firmalar sanayici sayılmakta-

dır

Veysel Akyıldız,

KSO Gebze Temsilcisi

PAYDAŞLARIMIZ

TOSB içerisinde olmanın avantajları ve dezavantajları var mı?
TOSB konumu itibariyle Organize Sanayi Bölgelerinin en yoğun olduğu yerde, üyelerimizin önemli bir
bölümüne TOSB içindeki temsilciliğimizden hizmet
verebiliyoruz. Bu bölgelerdeki üyelerimiz açısından
zaman kaybı minimuma inmiştir. Ayrıca Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerine halihazırdaki çevre yolları ile
son derece kolay ulaşılabilir bir noktadayız. Buralarda
bulunan üyelerimiz de hizmet almak için temsilciliğimize sıklıkla geliyorlar.

Firmalara KSO olarak ne tür destekler veriyorsunuz?
Sanayiciye yönelik iştirakleriniz var mı? Meslek Komitelerinin çalışmaları hakkında kısa bilgi alabilir
miyiz? (Temsilciliğinizde verilen hizmetler ?)
Temsilciliğimizde Odaların vermekle yükümlü oldukları hizmetlerin tamamı Gebze, Çayırova ve Darıca’
da bulunan üyelerimiz için verilebilmektedir. Yönetimimiz üyelerimizin hizmetlerimizden tam anlamıyla
yararlanabilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri yapmış olup, hızlı ve doğru şekilde tüm işlemler burada
yapılabilmektedir.

Odaların yapmakla görevli olduğu
hizmetler;
 Oda sicil işlemleri (Kayıt, değişiklik,
güncellemeler vb.)
 Faaliyet belgesi, oda sicili kayıt sureti,
 Sanayici belgesi,
 ATR-EUR1 dolaşım belgeleri ile Menşe
şahadetnameleri tasdikleri
 Kapasite Raporu tanzimi, suretlerinin
verilmesi ve raporlar ile ilgili ekspertizişlemler,
 Yerli Malı Belgesi
 Yerli Girdi ve Fire Zayiat Belgeleri
 Mücbir Sebep (Forsmajör) Belgesi
 Yatırım Teşvik Belgesi tanzim edilmesi, süre
uzatımları ve tamamlama vizeleri,
 Filli Sarfiyat Belgesi
 Mahrece İade ile ilgili ekspertizler,
 Geçici Çıkış Belgeleri,
 Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili bilirkişi
raporları
 Gümrüklerce talep edilen çeşitli bilirkişi
raporları
Ayrıca yukarıda bahsi geçen hizmetlerin yanı sıra;
 Bölgede müşteri (üye) ziyaretlerinde bulunmak
 Bölgede ekonomik araştırmalar yapmak
 KSO kültürel ve sosyal etkinliklerinin Gebze’de
yapılmasını sağlamak
 Bölgede eğitim, toplantı, seminer, vb.
organizasyonlar düzenlemek
Gibi bazı görevlerimiz var ve zaman içinde bu konularda çalışmalarımız hız kazanacak.

TOSB’ la ilişkileriniz açısından memnuniyet,
öneri ve şikayetler var mı?
TOSB’da 2007 yılı kasım ayından beri hizmet vermekteyiz. Burada temsilcilik açılması konusunda yönetimimizin ne kadar doğru bir karar verdiğini gördük,
özellikle TOSB yönetimi, temsilciliğimizin sorunsuz
çalışması için gerekli teknik alt yapının tesis edilmesi
konusunda son derece yardımcı oldular, bu yüzden
kendilerine teşekkür borçluyuz. Bizi TOSB içinde aileden biri gibi kabul ettiler ve sıkıntılarımızı bu şekilde
uyumlu çalışarak çabucak hallettik.
TOSB 1. Cadde 11. Yol (TOSB İtfaiye Binası)
Şekerpınar - Çayırova / Kocaeli

T: 0262 658 29 20 - 21
www.kosano.org.tr

F: 0262 658 29 22
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Turkuazoo Su Altı Dünyası

S

u altı dünyası Turkuazoo denizi çağrıştıran
adıyla Ekim ayında kapılarını ilk ziyaretçilerine
açtı. Dev bir akvaryumla ziyaretçilerine görsel
şölen yaşatan Turkuazoo’ da köpek balıkları,
dev orfozlar, yengeçler, deniz yılanları, ıstakozlar, deniz atları, vatozlar, amazon balıkları ve daha
bir çok farklı türden su altı canlısı bulunmakta. Okyanusun derinliklerinden huzurunuza getirilen canlıların “tank “ dedikleri devasa akvaryumların içinde
sunulduğu su altı dünyasına hayran kalmamak elde
değil.

Ziyaretçilerin yaşayabileceği farklı bir heyecan daha
var. Su altı dünyasının güzelliklerine yakından şahit
olmak isteyenler bu canlıların arasına dalış yapabiliyor ayrıca tünelde de dalgıçlar tarafından balık besleme seansları düzenleniyor. Köpekbalıklarını evcilleştirmek için özel bir yöntem uygulanmıyor. Saldırgan
davranmamaları için düzenli olarak karınları doyuruluyor. Aküristler; yani akvaryumun bakımı, temizliği

800 bin metrekarelik bir alana kurulu olan
Turkuazoo’nun içindeki akvaryumlar, tatlı ve tuzlu su
canlılarına göre ayrılıyor. Yan yana farklı konseptlerle
sıralanmış akvaryumların yanı sıra, 80 metrelik akrilik
sualtı tüneli bulunuyor. İki duvarı ve tavanı tamamen
akvaryum olan tünelde yürüyen bant üzerinde sadece balıkları izleyerek dolaşma imkanı da bulunuyor.
Tünelin içinde hem su altında olmanın keyfini yaşıyor hem de kalp atışlarınız hızlanıyor. Farklı türden
köpek balıklarının ve dev vatozların sizi karşıladığı
tünelde batık bir gemi de bulunmakta. Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümü tarafından yapılmış gemi tünel içinde eşsiz bir dekor
oluşturmuş.
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http://www.turkuazoo.com
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ve balıkların beslenmesinden sorumlu dalgıçlar tarafından tek tek elle beslendikleri için zamanla bu sisteme alışıyorlar.
Su altı ürünleri mühendisleri ve deniz biyologları tarafından sağlık kontrolleri yapılan canlıların beslenmesi
için karides, kalamar, midye, sardalya, uskumru gibi
yemlerin yanı sıra ıspanak gibi sebzelerde kullanılıyor
ve her bir canlı için ayrı ayrı beslenme tablosu tutuluyor. Turkuazoo’nun önemli özelliklerinden biri de
ziyaretçilerine akvaryumu interaktif bir şekilde gezme
imkânı sağlaması. Görevliler ziyaretçileri bilgilendiriyor ve sorularını yanıtlıyor.
Bayrampaşa Forum AVM’ de bulunan Turkuazoo’ yu
ziyaret edip bu güzelliklerin tadını çıkarmak istiyorsanız giriş ücreti yetişkinler için 25 TL, 3-16 yaş çocuklar
ve öğrenciler için 18 TL, 0-3 yaş için ise ücretsiz. İlkokul öğrencilerine yönelik eğitim programları öğrenci
başına 10 TL olarak belirlenmiş.
Okyanuslar, denizler ve tatlı sular hakkında bilgi sahibi olmak, çocuklara çevre bilincini anlatabilmenin
yanı sıra yaşadığımız dünyaya karşı daha duyarlı olmamız gerektiğini anlatan keyifli bir yer Turkuazoo.
Su altının büyülü dünyasını ve güzelliğini yaşamanızı
şiddetle tavsiye ederiz. Bu ilginç deneyimden kendinizi mahrum bırakmamanızı öneririz.
Dergi Ekibi

Bilgi Hattı: 0212 640 27 40

TOSB YÖNETİM BİNASI TOPLANTI SALONLARI

TOSB’un modern binası

Konferans Salonu Hizmetlerimiz;

T

OSB’ miz de yapımı tamamlanan yeni yönetim binasında bulanan çok amaçlı seminer/eğitim 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
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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.

TAYSAD HABERLER

TAYSAD Bursa Genişletilmiş Üye Toplantısı

H

er yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Bursa
Genişletilmiş Üye Toplantısı, 16 Aralık 2009
tarihinde Uludağ İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda, TAYSAD üyeleri ve üye olmayan firmaların üst düzey temsilcilerinin katılımı
ile gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Burhanoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan toplantı, konuk konuşmacı olarak Yapı Kredi Bankası Ba-

şekonomisti Doç.Dr.Cevdet Akçay ile İstanbul Motor
Sporları Kulübü Başkanı ve Türkiye Ralli Şampiyonu
Volkan Işık katıldılar. Doç.Dr.Cevdet Akçay, Türkiye’nin
ekonomik durumu ve gelecek öngörüleri hakkında
değerli bilgiler paylaşırken Volkan Işık, sanayimiz için
de büyük önem taşıyan Takım Çalışması ve Liderlik
konularında bir konuşma yaptı.

TAYSAD, Kocaeli Üniversitesi ile fikir üretecek

O

tomotiv ana ve yan sanayi için Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile işbirliğine giren Taşıt Araçları ve Yan Sanayicileri Derneği
(TAYSAD), Ar-Ge ve inovasyon alanlarında
öğrenciler ve akademisyenlerle birlikte hareket
edecek.
TAYSAD, Kocaeli Üniversitesi ile teknolojik, bilimsel
projeler ve araştırmalar, insan kaynakları eğitimi
gibi birçok alanda işbirliğine girdi. TAYSAD Başkanı

Ömer Burhanoğlu ile Kocaeli Üniversitesi Teknoloji
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Satılmış Tekindal’ın imzaladığı protokol, otomotiv yan sanayi ve üniversite
işbirliğinde iki tarafın da kazanacağı bir sinerji yaratacak. TAYSAD Başkanı Burhanoğlu, “Sizden ucuz
üreten olabilir, ben de üretirim diyebilirsiniz. Ama
fikri üretmek lazım. Ben üretirim, ben yaratırım diyebilmek lazım. Kilit kelime bence budur. Üniversite
ile bunu başarmaya çalışacağız” diye konuştu.

Otomotiv Tedarik Sanayi Dünyaca Ünlü
Guru Toshio Horikiri ile buluştu

T

AYSAD üyeleri Toyota’nın yönetim sisteminden yalın düşünce ile ürün geliştirmeye kadar
birçok süreci kapsayan üretim tekniklerini ve
Toyota Yönetim Anlayışını, Prensiplerini, SisteminiToyota Engineering Corp. Başkanı Toshio Horikiri’den öğrendi.
TAYSAD ile Yalın Enstitü Derneği’nin işbirliğiyle Bursa
ve Gebze’de verilen iki seminere konuşmacı olarak
katılacak Toshio Horikiri uygulamalı örnekleriyle Türk
otomotiv sanayinin yeniden yapılanmasında yol gösterdi. Seminere gösterilen yoğun ilgi ile üst seviyede
katılım 250 kişiyi buldu.

TAYSAD II. Fotoğraf Yarışması

B

u yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın 8 Ekim
2009’da TAYSAD’da gerçekleştirilen jüri değerlendirmesinde birinciliği Kocaeli’nden
Hüsna Altın aldı. İkincilik ödülü Bolu’dan Çetin Canbazoğlu’na verilirken, üçüncü Mersin’den İsmet Danyeli oldu. Yarışmada, İzmir’den Fatih Yörük
ile İstanbul’dan Ercan Yolgiden ise mansiyon ödülüne layık görüldüler.
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BİZDEN HABERLER

Web Sitemiz Yenilendi

S

itemizi siz değerli ziyaretçilerimiz için yeniden tasarladık ve yeni
yüzümüzle sizlerleyiz. www.tosb.com.tr adresini tıkladığınızda
TOSB hakkında daha geniş bilgiye ulaşabileceksiniz.

Aramızdan
ayrılanlar

Sizlere yardımcı olacak önemli bazı hizmetleri açıklamaya
çalışalım.
Duyuru ve Haberler bölümü sayesinde OSB içinde altyapı ile ilgili oluşabilecek problemlerden, uygulamalardan, gelecek eğitim ve etkinlikler
hakkında bilgi sahibi olabilecek, aynı zamanda taleplerinizi gerçekleştirmeden önce tarih ve saat çakışmaları da böylelikle önlenecektir.Hizmet
Nasıl Alabilirim linkiyle üyelik esasları, altyapı hizmetlerinden faydalanmak için izlenilecek yol, yöntem, yönetmelikler ve merak ettiğiniz konuların cevaplarına kolayca ulaşabilirsiniz. Acil Telefonlar ve Pratik Fihrist
bölümleriyle de elinizin altında bulunması gereken telefon numaralarına erişebilir, sizin için gerekli
olan kurum ve
kuruluşların
iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. E-Dergi
linkinden tüm
sayılarımızı takip edebilirsiniz. Ortalama
3 ayda bir yayınlanan dergimiz e web
üzerinden her
yerden ulaşabilecek, okuma
ve bilgi edinme
imkanına sahip olabileceksiniz. İnsan Kaynakları linkinde siz değerli
üyelerimize ihtiyaçlarınız doğrultusunda eleman teminini kolaylaştırmak için İş Başvuru formu ve CV Bank bölümlerini oluşturduk. Cv Bank
bölümünde TOSB insan kaynakları departmanı tarafından süzgeçten
geçirilmiş ve gerçekten size yararlı olabilecek elemanların CV’leri tutulmaktadır. Eleman arayışlarınızda bu bölümden arama yaparak yardım
alabilirsiniz.
Web sitemizin yeni tasarımını beğeneceğinizi umuyor, ana sayfamızdan başlayan bu yenilenme sürecince tüm görüş ve önerilerinize açık
olduğumuzu hatırlatıyoruz. Önerileriniz bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

T

38 Hoşgeldin Ela Bebek
SB
Muhasebe Departmanında çalışan
arkadaşımız Tayfun Karakoç ve eşi
Şengül Karakoç’ un kızı Ela’ya sağlıklı ve
mutlu bir ömür diliyoruz.

İdari, Mali İşler Müdürü
Sn. Utku Erol

Elektrik Mühendisi
Sn. Hasan Karakaş

Kamulaştırma Uzmanı
Sn. Selahattin Yeltekin
31. 12. 2009 tarihi itibariyle
TOSB’ daki görevlerinden ayrılmışlardır. Kendilerine bugüne kadar OSB’mize vermiş
oldukları hizmetlerden dolayı
teşekkür eder, bundan sonraki iş hayatlarında başarılar
dileriz.

