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TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgemizin ilk 
fikrinin doğduğu 1990 yılından  bugüne tam 20 yıl 
geçti.

Geçen bu süre içerisinde örnek bir Organize Sa-
nayi Bölgesini ve örnek olacak büyük  bir sanayici-
ler ailesi oluşturduk. Geçtiğimiz 20 yıla baktığımız 
zaman birçok farklı başarının, farklı uygulamanın  
TOSB Organize Sanayi Bölgemizde yapıldığını gö-
rürüz.

Hiç kuşkusuz bugünlere siz değerli sanayicileri-
mizin, vermiş olduğu destek, yakın alaka ve güvenle 
geldik. Biz gerek kurucular gerekse  Yönetim Kuru-
lu olarak sizlerin güvenine layık olmaya  çalıştık ve 
çalışmaya da devam ediyoruz. Bu bağlamda bizlere 
olan güveniniz ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Sizlerden almış olduğumuz bu destekler  bizleri 
yeni projeler geliştirme konusunda daha çok motive 
etmekte ve  bölgemize, sanayimize yeni değerler ka-
zandırmaya teşvik etmektedir. 

Bu değerleri yaratırken hiçbir maddi devlet des-
teğinin alınmaması ve kredi kullanılmaması da bizim 
en önemli özelliklerimizdendir.

Değerli sanayicilerimiz; kurucu Müteşebbis üye-
miz rahmetli Abdullah Kanca ağabeyimizin de bir ar-
zusunun bugünlerde hayata geçiriliyor olması beni 
oldukça mutlu ediyor. Sayın Kanca, zor koşullarda 
çalışmanın ve kazanmanın ne olduğunu iyi bilen bir 
kurucu Yönetim Kuru-
lu üyemiz idi. Bölgenin 
otoyola bağlantısı için 
fazla gidilen mesafeyi 
ölçtürür, kaybedilen 
zaman ve yakıtı hesap 
ettirir, bir an önce bir 
alt geçit yapılmasını 
arzu ederdi. Bir yan-
dan kuruluş aşama-
sında öncelikli yatırımların olması, öte yandan kısıtlı 
bütçeler Abdullah Bey’ in bu arzusunu bugüne kadar 
gerçekleştirmemize imkan tanımadı. 

Bu yıl, yıllardır düşündüğümüz alt geçidimizi inşa 
etmeye başladık. Ekim ayında bitirilerek hizmete 
açılacak olan geçidimizin  sanayicilerimize önemli 
tasarruflar sağlayacağına inanıyorum.

Sanayimizin en temel sorunlarının başında ka-
lifiye ve işe hazır insanın yetiştirilmesi  en önemli 
konumuzdur. İhtisas derneğimiz ve TOSB Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğümüz bu konularda önemli 

bir misyon üstlenerek büyük bir faaliyet sürdürmek-
teler. TOSB Organize Sanayi Bölgemizde yer alan 
Hatice Bayraktar Anadolu Meslek Lisesi önümüzdeki 
dönem sanayimize stajyer öğrenci vererek bu açı-
ğın kapanması ve pratik bilgiye sahip öğrencilerin 
mezun olmalarını sağlayacaktır. Bu alt yapıya sahip 

öğrencilerimizin Meslek Yüksek 
Okullarında okuyarak daha iyi bir 
yetkinlik ve diploma almaları için 
TOSB Organize Sanayi Bölge-
mizde bir Meslek Yüksek Okulu 
kurulması ve işletilmesi için bir 
karar alınmıştır. Müteşebbis He-
yetimizin, Yönetim Kuruluna ver-
diği yetki ile bu amaca yönelik 
bir vakıf kurulması için girişimler 

başlatılmıştır. Gelişmeleri zaman içinde siz değerli 
sanayicilerimizle paylaşacağız.

TOSB Vakıf Meslek Yüksek Okulu hayalinin de 
hayata geçirilmesi ile birlikte, TOSB Organizeler içe-
risinde bir ilki daha gerçekleştirmiş olacak ve farkını 
tekrar  ortaya koymuş olacaktır. Otomotiv Sektörün-
de sanayici olmanın zorluklarını bilen biri olarak top-
luma ve ülkemizin geleceğine olan özverili çalışma-
lara verdiğiniz destekler için üye sanayicilerimize ve 
müteşebbisimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Saygılarımla;

TOSB, 20 yılda birçok farklı başarıya 
ve farklı uygulamaya imza attı

Ahmet BAYRAKTAR
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Otomotiv sektöründe sanayici olmanın 
zorluklarını bilen biri olarak, topluma 
ve ülkemizin geleceğine olan özverili 

çalışmalara verdiğiniz destekler için üye 
sanayicilerimize ve müteşebbisimize 

şükranlarımızı sunuyoruz.
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Baharla birlikte neredeyse kanatlanmaya 
başlayan ihracattaki artış, beklenen iyim-
ser tablonun gerçekliğini kanıtlamaya de-
vam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
verilerine göre; Mayıs ayı ihracatı 9 milyar 
dolar oldu. Bu geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 24,89 oranında artış anlamına 
geliyor. Mayıs ayında en fazla ihracat ya-
pan sektör, 1 milyar 358 milyon dolar ile 
otomotiv sektörü olurken, bunu demir-çelik 
1 milyar 180 milyon dolar, hazır giyim sek-
törü ise 1 milyar 53 milyon dolar ihracat ile 
takip etti.  

Türkiye ihracatının lokomotif sektörü oto-
motivde görülen son gelişmeler  ve Türk 
otomotiv sektörünün artık sadece üretme-
yip, ürettiği ürünün tasarımını da gerçek-
leştirmesi ülkemiz adına çok sevindirici bir 
gelişme. Elektrikli otomobil, uçan otomobil 
gibi yeni teknolojilerde Türkiye’nin de adı-
nın geçmesinin sektörümüzü çok heyecan-
landırdığına inanıyoruz.

Bu sayımızda, Üye Bilgilendirme toplantısı, 
Üyelerimizden Egebant ve Bosch Rexroth 
röportajları, Chemetall açılışı, 1.OSB Çev-
re Zirvesi, geleneksel TOSB turnuvaları, 
üyelerimizden ve otomotivden haberler 
ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularından 
bahsettik.

Otomotiv sektörünün ivme kazanarak yük-
seldiği bu dönemin OSB’ miz ve üyelerimiz 
adına süreklilik arz etmesini temenni ediyo-
ruz.

8

9

14

15

20

22

TOSB Organize Sanayi Bölgesi Yayın Organı
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi

TOSB Adına İmtiyaz Sahibi:
Ahmet Bayraktar
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Fuat Günel
TOSB Bölge Müdürü

Yayın Kurulu:
Gonca Kubat, Eylem Yılmaz, Tuba K. Özyeşil,
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TOSB

ÜYELERİMİZDEN
EGEBANT Zımpara ve Polisaj Malz. San. ve Tic. AŞ.

BOSCH Rexroth Otomasyon San. ve Tic. AŞ. 
CHEMETALL 

ABDULLAH Kanca Meslek Yüksek Okulu

TOSB SAĞLIK MERKEZİ
Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları

TOSB’UN RENKLERİ
Ramazan Şahin, TOSB Bölge Müdür Yardımcısı

KİŞİSEL GELİŞİM / BİZDEN HABERLER
Stresle Başa Çıkmanın Yolları

Aramıza Katılanlar

İŞ GÜVENLİĞİ
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri 

MESLEKİ EĞİTİM
İşverenler, Çalıştırdıkları İşçilerine 

Eğitim Aldırmak Zorundalar

TURNUVALAR
TOSB’da Turnuva Heyecanı

GEZİ
Boğaziçi Hayvanat Bahçesi ve Botanik Park’ında 

1000’e Yakın Tür  Barınıyor

TOSB YÖNETİM BİNASI 
TOPLANTI SALONLARI
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Fuat GÜNEL
TOSB Bölge Müdürü

2001 yılında ilk fabrika inşaatı tamamlanarak 
üretime başlayan OSB’mizde bu gün itibari ile 
fabrika inşaatlarına devam eden üyelerimizi 
dahil edersek parsel bazında yüzde 65 dolu-
luk oranına ulaşmış bulunmaktayız. Yatırım 
kararı alarak projelerini hazırlayan üyelerimiz 
ile birlikte yılsonu itibari ile yüzde 69 doluluğu 
yakalayacağız. Bu veriler otomotiv yan sanayi 
konusunda ülkemizin tek ihtisas OSB’si olan 
bölgemizin geçen dokuz yılda yaptığı büyük 
atılımı gözler önüne sermektedir. 

TOSB Organize Sanayi Bölgesi; Elektrik, do-
ğalgaz ve su hatları, 20 km. bölge içi asfalt 
yolu, ortak arıtma tesisi, ortak sağlık mer-
kezi, itfaiye teşkilatı, içerisinde seminer ve 
konferans salonlarının bulunduğu çağdaş 
yönetim binası, destek binaları vb. yatırımla-
rı tamamıyla kendi olanakları tamamlamıştır. 
Tüm bu yatırımlar ile devletten bir kuruş kre-
di kullanmamıştır.     

Bin bir güçlükle yapılan bu yatırımları koru-
mak ve geliştirmenin önemi herkesçe malum-
dur. OSB’lere Elektrik Dağıtım Lisansı veren 
devletimizin Doğalgaz Dağıtım Lisansı da 
vermesini talep ediyoruz. Böylelikle sanayi-
ciye geri dönmek üzere OSB’lere bir kaynak 
yaratılmış olacaktır. Emlak vergilerinde esas 
teşkil eden Arsa Rayiçlerinin sekiz-dokuz kat 
artırılmasını da anlamakta zorlanmaktayız. 
Bedellerin belirleneceği komisyonda yer alan 
OSB’lerin dava açma haklarının verilmesini 
de devletimizden bekliyor ve OSBÜK’ün bu 
konudaki çabalarını da destekliyoruz. 
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İdari 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
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www.tosb.com.tr

nadolu Basın Merkezi

Adres: Birlik Mah. 414. Sok. 10/B Çankaya/ANKARA 
Tel: 0312 496 01 09 - 496 01 37   web: www.anadolubasinmerkezi.com

tarafından hazırlanmıştır.

Baskı: Arkadaş Basım Sanayi Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Cad. Sütçüoğlu İşhanı No: 37/4 Ulus-ANKARA Tel: 0312 341 57 07
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2010 Yılı Üye Bilgilendirme Toplantısı

TOSB Üye Bilgilendirme Toplantısı, 29.Ni-
san.2010 günü TOSB Konferans Salonunda ya-
pıldı. Toplantıda Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, TOSB Kurucu üyesi Ahmet 
Arkan ve Kocaeli eski Valisi Gökhan Sözer’in 
konuşmalarının ardından, TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Bayraktar 2009 yılı faaliyetlerini, 
TOSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus 
Çiftçi de 2009 yılı gerçekleşen ve 2010 yılı tah-
mini bütçesi hakkında katılımcılara bilgi verdiler. 

Ahmet Bayraktar OSB’mizin kuruluş aşama-
sında olduğundan kanuni bir zorunluluk olmama-
sına rağmen gelecek dönemlerde alışkanlık ve 
gelenek olması düşüncesi ile üye toplantılarının 
genel kurul havasında yapıldığını ve bu toplan-
tının üyeleri bilgilendirme amacı ile yapıldığını, 
OSB’mizin en üst kurulunun Müteşebbis Heyet 
olduğunu ve Müteşebbis Heyet’in 28.01.2010 ta-
rih ve 2010 / 01-01 sayılı toplantısında 2009 yılı 
faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Dene-
tim Kurulu üyelerinin  ayrı ayrı oy birliği ile ibra 
edilerek 2010 yılı bütçesinin onaylandığını ifade 
etti.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zey-
tinoğlu; Kocaeli Sanayicisinin gerek ülke üreti-
minin içindeki payını, gerek ülke ekonomisine 
katkılarını gerekse vergi gelirleri içindeki önemi-
ni vurgulayarak ve İstanbul’dan sonra ülkemize 
katma değere yaratan ikinci il olduğunu ifade etti. 
Bunun yanı sıra  TOSB’un sektöre ve bölgede 
verdiği ekonomik ve sosyal faydaları ile yaratılan 
katma değerden bahsetti.

Duayenlerimizden ve Kurucu Üyelerimizden, 
ilk Müteşebbis Teşekkül Heyeti üyelerinden Ko-
caeli eski Milletvekili Ahmet Arkan, TOSB’ un 
gelişimi hakkında bilgi verdi ve emeği geçenlere 
teşekkür ederek, bu başarının sırrının kanunlar 
çerçevesinde hareket ederek, disiplinli ve herke-
se aynı mesafede olan yönetim anlayışının oldu-
ğunu, bu anlayışın da bu günkü değerleri yarat-
tığını özellikle vurguladı.

Kocaeli eski Valisi TOSB Müteşebbis Heyet 
Başkanı Gökhan Sözer, ekonominin önemi ve 
sosyal yansımaları, sanayici ve çevre işbirliğinin 
önemi hakkında bilgiler vererek, organize sana-
yilerinin kendine has disiplini sebebi ile ülke sa-
nayisi içindeki önemini ifade etti.

TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktar’a söz verilmesi 
üzerine Ahmet Bayraktar, OSB’mizin kuruluşun-
dan bu yana yaklaşık 20 yıl geçtiğini ve bu süre 
zarfında herhangi bir çıkar gözetmeksizin yöne-
timdeki tüm üyelerin gönüllülük esasına dayana-
rak, disiplinli ve özverili çalışmaları neticesi ile 
bu günlere gelindiğinden bahisle,

a) Otomotiv sektörünün ülke ekonomisin-
deki lokomotif rolünden ve yaşanan ekonomik 
krizin etkilerinden bahsederek, krize rağmen 
hizmet kalitesindeki sürekliliği tasarruflu yönetim 
anlayışı ile sağladıklarını ifade ederek, Bölge 
Müdürlüğü yönetiminde yeni bir organizasyon 
yapısı oluşturarak kalıcı bir hizmet anlayışını ge-
tirdiklerini,

b) 2009 yılında Arıtma tesisine ilave ünite-
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ler yaparak 
daha verim-
li çalışması 
sağlandığını,

c) 
Ortak Sağlık 
Merkezi’nde 
yeni bir fir-
ma ile anla-
şılarak daha 
profesyonel 
hizmet sağ-
landığının yanı 
sıra, bölge 
maliyetlerinin 
sıfıra indiril-
diğini,

d) 
Üyelerin eği-
tim ihtiyaç-
larını karşı-
lamak adına 
bölgenin     im-
kanlarının kul-
lanıma sunul-
duğunu,     

e) 
Doğalgazda 
yeni bir fir-
ma ile anla-
şarak bölge-
nin doğalgaz 
yatırım ih-
t i yaç la r ın ın 
bir kısmını 
karşılayacak 
ucuz enerji 

alındığını,
f) Elektrik enerjisinin de gerek Tepeören 

nakil hattının yer altına indirilerek gerekse yeni 
bir firma ile daha uygun şartlarda sözleşme ya-
pılması ile iskonto alındığını,

g) 2010 yılında Alt geçit projesini hayat ge-
çirerek daha güvenli bir bölge ve daha az mali-
yetli bir ulaşım hedeflediklerini,

h) A.İ.H.M. davaları ödemelerinin Maliye Ba-
kanı Mehmet Şimşek’in oluru ile taksitlendirilerek 
ödeneceğini ve TOSB adına kendilerine teşekkür 
ettiğini ifade ederek, bugünlere beraber gelindiği 
ve TOSB’ u TOSB yapan siz değerli üyelerimiz 
ve müteşebbis üyelerimizin Yönetim Kurulumuza 
vermiş olduğu güvene layık olmanın gayreti içeri-
sindeyiz diyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantıda, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Yunus Çiftçi, 2009 yılı Mali Tablolarını sundu: 

a)Yunus Çiftçi, 2009 yılına ait Mali Tablolar 
2007-2008-2009 yılları Gelir Bütçesi ana kalem-
lerinin dağılımları karşılaştırmalı olarak sunarak 
2009 yılı Gelir Bütçesinin önemli kalemlerinin 
gerçekleşme yüzdelerini, 2008-2009 yılları Fii-
li Gelir Bütçesinin ana kalemleri karşılaştırdı ve 
2009 yılı Gelir bütçesi kalemlerinin bütçe içindeki 
büyüklükleri grafiklerle anlattı.

b) 2009 yılında, yeni arsa tahsisi yapılama-
dığı, öngörülen arsa tahsis taksitlerinin hemen 
hemen tamamının tahsil edildiği, yine aynı dö-
nemde yeni banka kredisi kullanılmadığı, daha 
önce alınmış banka kredilerinin taksitlerinin za-
manında ödendiğini ifade etti.

c) 2007-2008-2009 yılları Gider Bütçesi 
ana kalemlerinin dağılımları haziruna arz edile-
rek mali borç ödemlerinin tamamının yapıldığı, 
2007-2008-2009 yılları fiili mali borç ödemeleri 
ve finansman giderleri, hizmet üretim maliyeti 
ve genel yönetim giderleri ile personel giderleri 
(ücretler) karşılaştırılarak 2009 yılında yapılan 
tasarruflar grafikler ile anlattı.

d) 2009 yılı Gider Bütçesinin önemli ka-
lemlerinin gerçekleşme yüzdeleri karşılaştırıla-
rak, dünya genelinde yaşanan ekonomik krize 
rağmen öngörülen yatırımların yaklaşık %80’nin 
gerçekleştirildiği, sıkı bir mali politika güdülerek, 
özellikle genel yönetim giderlerinin düşürüldüğü 
ve bütçe ile fiili durum karşılaştırıldığında %25 
oranında tasarruf yapıldığı vurguladı.

Toplantıda, Bağımsız Denetim Kuruluşu Ye-
minli Mali Müşavirlik firması Horwart-Taşpınar 
YMM A.Ş.’nin 2009 Yılı denetleme raporu Yunus 
Çiftçi tarafından okundu.

Yunus Çiftçi, OSB’mizdeki üyelerimizin çevre 
temizlik vergisi ödememeleri gerektiğini, ilan ve 
reklam vergisi konusunda da olumlu gelişmeler 
olduğunu ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliğinin sa-
nayici lehine yeniden düzenlenerek yakın bir za-
manda yürürlüğe gireceğinin müjdesini verdi.

Yunus Çiftçi, Müteşebbis Heyetçe onaylanan 
2010 Yılı Gelir Gider Bütçesini aktardı, önemli 
bütçe kalemlerini grafikleri ile haziruna okuyarak, 
yeni dönemde yönetim aidatlarının artırılmadığı-
nı, yapılan anlaşmalar ile tüm üyelerin elektrik 
enerjisi maliyetlerini aşağıya çekebileceğini, ya-
pılacak yeni yatırımlar ile de elektrik ve doğalgaz-
da kapasite artırımına gidileceğini, genel yönetim 
ve diğer sair harcamalarda her zaman olduğu gibi 
tasarruflu politikalar güdüleceğini özellikle ifade 
ederek sözlerini tamamladı.

Bilgilendirme toplantısının ardından, toplu fo-
toğraf çekilerek TOSB yemek salonunda akşam 
yemeği ikramı gerçekleştirildi.

Kocaeli eski Valisi Gökhan Sözer

TOSB Müteşebbis Heyet Kurucu Üyesi
Ahmet Arkan

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktar

TOSB Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Yunus Çiftçi



Kocaeli’de 
	 	 	 	 	Nöbet 

			 	 	 	 	 	 	 		Değişimi...

29 Nisan 2010 tarihinde İçiş-
leri Bakanlığı tarafından Edirne 
Valiliğine atanan Kocaeli eski 
Valisi Sn. Gökhan SÖZER ye-
rine, Kocaeli Valiliği görevine 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürü Sn. Ercan TOPA-
CA atandı. 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İda-
reler Genel Müdürü iken son 
Valiler Kararnamesi’yle Kocaeli 
Valiliği’ne atanan Ercan Topaca 
7 Haziran 2010 tarihinde düzen-
lenen törenle görevine başladı. 

Yeni Kocaeli Valisine görevin-
de başarılar dileriz.Ercan TOPACA (Kocaeli Valisi)

Gökhan SÖZER (Kocaeli Eski Valisi)

ATAMA
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 Türk Polis Teşkilatı’nın 165. kuruluş 
yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 
TOSB’un desteğiyle düzenlenen yemek 
ve ödül programı 6 Mayıs 2010 tarihinde 
TOSB Bölge Müdürlüğü yönetim binası 
restaurant’ında gerçekleşti.

  TOSB’un desteğiyle düzenlenen programa 
Çayırova kaymakamı Selim Parlar, Kocaeli İl Em-

niyet Müdürü Yusuf Çalyakur, Çayırova 
belediye başkanı Ziyaettin Akbaş, Ça-
yırova Emniyet Müdürü ve personeli, 
ilçenin protokolü, TOSB Organize Sa-
nayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Bayraktar, Yönetim Kurulu Baş-

kan Vekili Yunus Çifçi, Müteşebbis Heyet üyeleri 
Ahmet Arkan, Ömer İltan Bilgin, Alper Kanca, Dr. 

Mehmet Dudaroğlu ve TAYSAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Celal Kaya iştirak 
ettiler.

TOSB Başkanı Bayraktar; özverili 
çalışmalar için teşekkür etti
Programda Çayırova Emniyet Mü-

dürlüğü tarafından tespit edilen 10 ba-
şarılı polis memuruna Kaymakamlık ve 
TOSB tarafından hazırlanan ödülleri 
verilirken TOSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Bayraktar’a da plaket veril-
di. Plaketini aldıktan sonra teşekkür ko-
nuşması yapan Ahmet Bayraktar, polis 
teşkilatına özverili çalışmalarından do-
layı teşekkür etti.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI 165. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI



TİSK ve MESS Yönetim Kurulu BaşkanıTuğ-
rul Kutadgobilik ile MESS Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Bedirhan Çelik, 8 Nisan 2010 tarihin-
de TOSB’u ziyaret ettiler.

Yapılan toplantıya 
TOSB’u temsilen TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Bayraktar, Yöne-
tim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Yunus Çifçi, Mü-

teşebbis Heyet Üyesi ve Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Kocaeli İl Özel İda-
resinden Erhan Dündar ile TOSB Bölge Müdürü 
Fuat Günel katıldılar.    

Yapılan sunumda TOSB’un 
değerleri anlatılmış olup saha 
ziyaretinde de kendilerine 
TOSB varlıkları yerinde gös-
terdiler. 

TİSK ve MESS TOSB’u ziyaret ettiler

Tuğrul KUTADGOBİLİK
MESS 

Yönetim Kurulu Başkanı

Bedirhan ÇELİK
MESS Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili

BEYSAD 
TOSB’U  
ZİYARET 
ETTİ

Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği (BEY-
SAD), TOSB Organize Sanayi Bölgesinin gelişim 
aşamalarını yerinde incelemek ve bilgi paylaşımın-
da bulunmak amacıyla 07 Haziran 2010 tarihinde 
Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Toplantıyı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yu-
nus Çifçi  ve Müteşebbis Heyet Üyesi Ahmet Arkan 
temsil ederken, Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derne-
ği BEYSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı M. Ba-
hadır Balkır, Başkan Yardımcısı Hasan Danişment, 
Genel Müdür Besim T. Okyayer ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Ayşegül Koç katılım gösterdiler.
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 Organize Sanayi Bölgelerinin, OSB mevzuatı ile 
Çevre Kanunu ve bu kanuna göre hazırlanmış ikincil 
mevzuat çerçevesinde Çevre ile ilgili görev ve so-
rumluklarının hatırlatıldığı, sorun ve çözüm önerile-
rinin görüşüldüğü “I. OSB Çevre Zirvesi” Çevre ve 
Orman Bakanlığı ile OSBÜK’ ün işbirliğinde 19 - 20 
Şubat 2010 tarihlerinde Antalya’ da yapıldı.

I.OSB Çey-
re  Zirvesi, Çevre 
ve Orman Bakanı  
Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, Antalya 
Valisi  Alaaddin 
Yüksel, Çevre ve 
Orman Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Antal-
ya İl’i  Çevre ve Sanayi Müdürlüklerinden üst düzey 
yöneticiler ve uzmanlar ile 261 OSB  temsilcisi ve 
OSB Üst Kuruluşu yetkililerinin katılımı ile 300 kişi 
ile gerçekleşti.

Toplantıya TOSB’ u temsilen TOSB Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Yunus Çiftçi ile Bölge Müdü-
rü  Fuat Günel iştirak ettiler. Yunus Çiftçi toplantıda 
söz alarak OSB’lerin sorunlarından bahsedip, çözüm 
önerilerinde bulundu.

I.OSB Çevre Zirvesi Antalya’da gerçekleşti

Toplantıya katılım sağlayan tüm firmalarımıza 
teşekkürlerimizi sunarız.

Toplantıya Katılan Üye Firma Listesi          

ARPEK , Fuat Topçu
A. RAYMOND, Deniz Benzer
KARAT GÜÇ, Özgür Alsan, Gürsel Boy
KAYNAK TEKNİĞİ, Zehra Işıklı
KANCA, Cihan Kaya
CHEMETALL, Feride Özbelli, Sema Işık
EKU FREN, Serhat Kaya
GÜRSETAŞ, Ergün Açıkgöz
İLERİ MEKANİK, Ömür Koç
NEŞE PLASTİK, Levent Erdem
SANGO, Batu Bali
SEKİSO, Atakan Zehir
ŞESAN, Sevgi Çalışal, Anıl Eryılmaz
SİGARTH, Sakine Karataş
MA-PA, Sabri Arı
THYSSEN KRUPP, Özge Apan
TEFAŞ, Fatih Özek
TOKSAN, Fındık Deniz
TOYOTETSU, Aladdin Kolat
TOYOTA TSUSHO, Vedat Bozkan
ÖZEN PRES, Güner Özan, Esra Özan

ÇEVRE KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI

Çevre komitesi toplantısı yapıldı
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar 

Yönetmeliği, Çevre Denetim Yönetmeliği (taslak) ve Tehlikeli 
Kimyasallar Mali Sorumluluk Sigortası Bakanlar Kurulu kararı 
uygulamalarının üyelerle görüşülmesi üzerine 27 Mayıs 2010 
tarihinde TOSB seminer salonunda üye firmaların katılımlarıyla 
Çevre Komitesi toplantısı gerçekleşti. 

Toplantıda görüşülen konuların yer aldığı sunum dosyası 
toplantı sonrası bölgenin üye firmalarına elektronik ortamda 
ulaştırıldı.



ISO 9001 :2008 Kalite Yönetim Sistemi
06-07 Nisan 2010 tarihlerinde Didem Esen’in 

anlatımıyla İMMİB işbirliğiyle TOSB’da ISO 9001 
:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi yapıldı. 

Eğitimde; Kalitenin Tanımı, Kalitenin Evrimi, 
Süreç  Yönetimi, Temel ve Destek Süreçler, Süreç 
Performans Ölçümü, ISO 9001 : 2008 Kalite Yö-
netim Sistemi, Standart  Gereklilikleri, Uygulama 
Planı, Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi anla-
tılmış, standart maddelerinin uygulamaya geçiril-
mesi için örnek uygulamalar yapılmıştır.

İhracat Operasyon Uzmanlığı  
İMMİB ve ABİGEM işbirliği ile TOSB’da organi-

ze edilen “İhracat Operasyon Uzmanlığı” eğitimi 
14 Nisan 2010 tarihinde yapıldı.

Eğitimde dış ticarete başlangıç ve temel esas-
lar anlatıldı. Dış ticarette teslim şekilleri, ihracat 
– ithalat maliyetleri açısından fiyatlandırma politi-

kaları, ödeme şekilleri ve taşıdıkları riskler, akredi-
tifli ödeme şekli tartışıldı. Dış ticaret belgeleri, dış 
ticaret mevzuatı tanıtıldı. 

Şirkette Biz Bilinci ve İletişim
26-27 Nisan tarihlerinde yapılan bu eğitimle, 

şirket çalışanlarına; etkin, sonuç odaklı, hedefe 
yönelik, öz değeri yüksek ekip oluşturma becerile-
rinin kazandırılarak, iç müşterilerle iletişim kalitesi-
ni artırıcı temel bilgilerin aktarılması, davranışların 
arkasındaki sistemi anlayarak tepkilerin  kontrol 
edilebileceğinin öğrenilmesi konularında bilgiler 
verildi. Sorunlara yaklaşım ve proaktif olmanın ile-
tişim ve iş başarısı üzerindeki etkisi ile ilgili bilgiler 
aktarıldı.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Etkin bir iş sağlığı iş güvenliği sistemi işletme-

nizde risklerin azaltılmasını, rekabet avantajı sağ-
lamanızı, yasalarla uyum içersinde olmanızı ve 
toplam performansın sürekli iyileştirilmesini sağ-
layacaktır. Bu eğitim, sağlıklı ve güvenli çalışma 
ortamının sürdürülmesi amacıyla, çalışanların iş 
güvenliği riskleri, önlemleri ve sorumlulukları ko-
nularında bilinçlendirilerek katılımlarını sağlamak 
amacıyla yapılandırıldı.

Akreditif Okuma Eğitimi
İMMİB ve ABİGEM işbirliğiyle TOSB’da yapılan 

eğitim programı kapsamında 12 Mayıs 2010’da 
Cengiz Özcan’ın anlatımıyla “Akreditif Okuma” 

TOSB EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
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eğitimi gerçekleştirildi. UCP 600’ e göre dış tica-
rette akreditif işlemleri, akreditifli ödeme, akreditifte 
karşılaşılan riskler, rezerv koşulları, swift mesajları, 
akreditif mektupları (mt 700), UCP 600  konuları 
anlatıldı. 

Etkili Lider Yönetici
20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen bu eğitim-

de yöneticilik sorumluluğu olanların, yönetim fonksi-
yonunu yerine getirirken işlerini kolaylaştırabilecek 
liderlik, iletişim, motivasyon, delegasyon, çatışma 
yönetimi ve stres yönetimi konuları Ömer Uzun ta-
rafından anlatıldı. Liderlik, iletişim, motivasyon, de-
legasyon, çatışma yönetimi ve stres yönetimi yöne-
ticilik boyutunda incelendi ve eğitimdeki uygulama 
ve oyunlarla eğitimin özümsenmesi sağlandı.

REACH ve CLP Tüzüğü
26 Mayıs’da REACH (Kimyasalların Kaydı, De-

ğerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) ve CLP Tüzü-
ğü (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) bilgilendirme se-
mineri yapıldı. AB’nin tehlikeli kimyasal madde ve 
karışımlara yönelik sınıflandırma etiketleme siste-
mi    (CLP tüzüğü) anlatıldı. CLP tüzüğü (Maddele-
rin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi 
Ve Ambalajlanması) anlamına gelmekte olup, bazı 
şartlarda eşya ihracatçılarını da kapsıyor. 

Stres ve Başa Çıkma Yolları
7-8 Haziran tarihlerinde düzenlenen bu eğitimle; 

günlük hayatta başa çıkmakta zorlanılan problem-
lere karşı ne tür tepkiler ve davranışlar geliştirile-
bileceği konusunda katılımcılara farkındalık kazan-
dırmak amaçlandı. 2 gün süren bu eğitimde, stresin 
temel nedenleri ve olumsuz sonuçları, yaşam alış-
kanlıkları ve stres arasındaki ilişki, stres kaynakla-
rının belirlenmesi, kişilik özellikleri ve stres arasın-
daki ilişki, olumsuz duygular ve stres, etkili iletişim, 

zihinsel teknikler, çalışma hayatı ve stres, zamanı 
verimli kullanmak konularından bahsedilmiş ve 
stresi azaltacak gevşeme egzersizleri gösterildi.

Temel Yangın Eğitimi
TOSB’da faaliyet gösteren firmalara verilen bu 

eğitimle, işletmede çalışan personele, işletme içe-
risinde meydana gelebilecek yangın olaylarındaki 
davranış tarzları, yangın söndürme cihazlarının 
nasıl kullanılması gerektiği, aktif ve pasif yangın 
güvenlik sistemlerinin neler olduğu, yangın yerinde 
tüm personeli bekleyen tehlikelerin ne olabileceği, 
bina tahliyesinde uyulması gereken kurallar ve ih-
bar vermede dikkat edilecek hususlar anlatılıyor.

Eğitimde yanma ve yangının ne olduğu, yanma 
koşulları, yangın üçgeni, yanıcı maddeler, oksijen, 
hipoksiya, ısı, sıcaklık ve duman kavramları, bazı 
yanmalarda ortaya çıkan toksin (zehirli) gazlar, yan-
gın sınıflaması, yangın söndürme teknikleri, yangın 
söndürme maddeleri, yangın sınıflarına göre ideal 
söndürücü maddeler, yangın hakkında her perso-
nelin bilmesi gerekenler, yangın ihbarı  alındığında 
yapılması gereken işler ve hareket tarzının neler 
olacağı anlatıldıktan sonra açık sahada uygulamalı 
eğitim yapılıyor.

Süreç Yönetimi
21 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen bu 

eğitimde; süreç ve iş süreci kavramları, süreçlerin 
önemi, iş süreçleri  ve dikey organizasyonlar, kilit 
süreçlerin belirlenmesi, iyi yönetilmeyen iş süreç-
lerin belirtileri - kritik süreç seçimi, süreç ve alt sü-
reç kavramı, süreç sınıflandırma, süreç hiyerarşisi, 
süreç yönetiminin amaçları ve yararları, iş süreçle-
rinin iyileştirilmesi, BPI (Business Process Impro-
vement) metodolojisi, sürecin tanımının yapılması, 
taslak haritanın çıkarılması, önceliklerin belirlen-
mesi, kıyaslama, uygulama planının oluşturulması, 
sorunun kaynağını belirleme çözüm geliştirme, sü-
rekli iyileştirme konuları anlatıldı.

Kapsamlı UFRS (Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları)

3 gün boyunca gerçekleşen bu eğitimde, kap-
samlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartla-
rı teorik ve uygulamalı olarak görülmüştür. Finan-
sal tabloların düzenlenmesi, hasılat-maliyet ilişkisi, 
mali duran varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran 
varlıklar, finansal araçlar ve değer düşüklüğü, ver-
gi-yasal ve diğer yükümlülükler anlatılmış, VUK’a 
göre hazırlanmış mali tablolar UFRS’na uyumlu 
mali tablo haline getirmek için çalışmalar yapıldı.

Konu Firma, Eğitmen Tarih Gün
Etkili Sunum Teknikleri PDR, Şelale KARAGÜLLÜ 19-20 Temmuz 2010 2 ücretsiz

Koçluk Becerileri CASE-LEARNING, Murat TÜRETKEN 09-10 Ağustos 2010 2 ücretsiz
İş Sağlığı ve İş Güvenliği NMT, Didem ESEN 27 Ağustos  2010 1 ücretsiz

TEMMUZ-AĞUSTOS EĞİTİM PROGRAMI



TOSB’da 4 firma daha yatırıma başladı
Bölgemizde  2011 yılında faaliyete geçmesi öngö-
rülen 4 firmamızdan Hasçelik San. ve Tic. A.Ş. (2),  
Greenchemicals Kimyasal Maddeleri Ltd. Şti. ve 

Alba Kalıp Otomasyon Mak. İml. San. ve Tic. Ltd. 
Şti. inşaata başlamış olup; Otoparsan Otomotiv Par-
ça San.Tic.Ltd.Şti.’de yatırım kararı aldı.

Yatırım yapan ve yatırım kararı alan 
firmalar şöyle:

Hasçelik Sanayi ve Ticaret AŞ. (2)
Greenchemicals Kimyasal Mad. Ltd. Şti. 
Alba Kalıp Otom. Mak. İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Otoparsan Otomotiv Parça San. Tic. Ltd. Şti.

Hasçelik Sanayi ve Ticaret AŞ. (2)

Greenchemicals Kimyasal Maddeleri Ltd. Şti.

Alba Kalıp Otomasyon Mak. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TOSB Yönetim Kurulu üyelerinin, hem tanış-
mak hemde varsa üye şikayet ve/veya önerileri-
nin alabilmek amacıyla sürekli olarak yaptığı üye 

ziyaretleri münasebetiyle 
13 Mayıs 2010 tarihinde 
CPS Pressform firması 
ziyaret edildi. 

TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Bayrak-
tar, Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Yunus Çiftçi 
ve Bölge Müdürü Fuat 
Günelin katıldığı üye zi-
yaretinde, firma yetkilileri 
ile  tanışıldı, dilek ve öne-
rileri dinlendi. 

Fabrika müdürü Ziya 
Hayırlıoğlu, CPS firması-

nı diğer ülkelerdeki yatırımları, ürettiği parçaları 
ve firma vizyonunu bir sunu ile anlattı.

Üye Ziyareti: CPS Pressform

 ÜYE YATIRIMLARI ve ZİYARETLER



2009-2010 Yılına

ÖTV indiriminin 30 Eylül 2009 tarihinde sona 
ermesiyle birlikte Ekim ayında tekrar daralmaya 
başlayan otomobil pazarı, Kasım ayında firmala-
rın yaptığı yoğun kampanyalar sonucunda 2009 
Aralık döneminde önemli oranda arttı. Bu durum 
talebin öne çekilmesine bağlı olarak 2010 yılı 
Ocak ayında otomobil satışlarının gerilemesine 
neden oldu. Ancak ilk üç aya benzer olarak Nisan 
ayında talepteki hareketlilik, firmaların yapmış 
olduğu kampanyalar ve kısmen rahatlayan kre-
di piyasaların olumlu etkisine bağlı devam etti ve 
pazar Mart ayına göre yüzde 7,6 oranında arttı.

2010 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar, 
2009 yılı aynı dönemine göre yüzde 6,4 oranında 
artarak 164 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2010 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil pa-
zarının 2009 yılı aynı dönemine göre, az da olsa 
yüzde 0,7 oranında düşüşü, 2009 yılı Mart ayının 
ÖTV indiriminin başladığı ay olması nedeni ile 
satışların vergi indirim teşviki ile yüksek adetler-
de gerçekleşmiş olmasından kaynaklanıyor.

Bu dönemde hafif ticari araç pazarındaki artış 
yüzde 21,5 düzeyinde gerçekleşti, aylık olarak ta-
lep artışı düzenli olarak devam ediyor.

Ağır ticari araç pazarında artış gözlemlendi
Nisan ayında ağır ticari araç pazarında başla-

yan hareketliliğe bağlı olarak 2010 yılı Ocak-Ni-
san döneminde ağır ticari araçlar pazarı bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 oranında 
arttı. 

Ticari araç talebindeki artışlar, gelecek ile ilgili 
olumlu beklentilerin geliştiğini de gösteriyor.

Ancak otobüs pazarındaki keskin düşüş de-
vam ediyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 

Ocak-Nisan döneminde düşüş yüzde 57,7 gibi 
önemli bir düzeyde bulunuyor.

2010 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki 
yıla göre, toplam otomotiv sanayi ihracatındaki 
artış yüzde 58,6 otomobil ihracatındaki artış ise 
yüzde 44,4 düzeyinde. Bunun sonucu toplam 
üretim yüzde 59,3 ve otomobil üretimi de yüzde 
43,4 oranında arttı.

Üretimdeki artış süreklilik kazandı
2008 Ekim döneminden itibaren küresel krizin 

etkisini, özellikle otomotiv sanayi üretim ve ihra-
catı üzerinde yoğun olarak gösterdiği biliniyor. 
2010 yılı Ocak-Nisan döneminde üretim ile bir-
likte ihracatın bir önceki yıla göre önemli oranda 
artmış görüntü vermesi kısmen ‘baz etkisi’nden 
kaynaklanması ile beraber, üretimdeki artışın sü-
reklilik kazandığı da izleniyor.

 
İhracat  (Yan Sanayi)
2010 yılının ilk 4 ayında Yan Sanayi ihracatı 

geçen senenin ilk 4 ayına göre yüzde 22 artarak 
1 milyar 750 milyon USD seviyelerinde gerçek-
leşti.

Yan Sanayi ihracatında en büyük paya sahip 
olan Almanya’ya ihracattaki artış oranı yüzde 
28 seviyesinde. İkinci büyük ihracat pazarı olan 
Fransa’ya yapılan ihracattaki artış oranı ise yüz-
de 22 seviyesinde. 

2010 yılında Romanya’nın İtalya ve İngiltere’yi 
geçerek en büyük üçüncü ihracat pazarı olma-
sı durumu Nisan ayında da artarak devam etti. 
Romanya’ya ihracattaki artış oranı ise yüzde 120 
seviyesinde. 

Kısa  Bir Bakış

2009 2010 (%) 2009 2010 (%)
Toplam 75.546 89.817 18,9 218.113 347.436 59,3
Otomobil 48.566 51.459 6,0 139.721 200.389 43,4
Toplam 45.056 60.835 35,0 166.673 264.307 58,6
Otomobil 30.064 36.606 21,8 110.077 158.916 44,4
Toplam 54.426 57.102 4,9 154.434 164.297 6,4
Otomobil 36.202 36.549 1,0 104.489 103.752 -0,7

Pazar

Nisan Ocak-Nisan

Üretim

İhracat

KONULAR

OTOMOTİVDEN HABERLER

* Kaynak: OSD 



Türkiye her yıl 5 bine yakın insanını trafik kazala-
rına kurban veriyor. Buna takibi yapılmayan yaralan-
ma sonrası ölümler de eklendiğinde rakam iki katına 
çıkarak ürkütücü bir boyuta ulaşıyor. 

Çocuklar ise trafik kazalarından en fazla etkilenen 
kesimi oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına 
göre Türkiye, trafik kazalarında ölen 0-14 yaş gru-
bu sıralamasında 5’inci sırada bulunuyor. Araçlarda 
çocuk koltuğunu zorunlu tutan Avrupa’da kazalarda 
çocuk ölümü yüzde 2 iken, bizde ise yüzde 40’ları 
buluyor. 

Türkiye’de araç içinde çocukların yüzde 80’inin 
seyahat güvenliği sağlanmıyor. Kazaya bağlı ölüm-
lerde 0-9 yaş arasındaki çocukların yüzde 46’sı oto 
koltuğu kullanılmaması sebebiyle yaşamını yitiriyor. 
Bu rakamlar ailelerin, bu konuda daha hassas dav-
ranmaları gerektiğini bir kez daha kanıtlarken, oto 
koltuğu kullanım zorunluluğu 1 Haziran’da yürürlüğe 
girdi.	

Ölüm Riskini Yüzde 70 Azaltıyor
Avrupa Birliği’ne (AB) üye bütün ülkelerde oto 

koltuğu kullanımı zorunlu. ABD’de de eyaletten eya-
lete değişiyor. AB ülkelerinde, Amerikan standartla-
rıyla üretilmiş oto koltuğu satışı yasak. Türkiye’de de 
yeni kanunla birlikte, Avrupa standartlarına uygun 
oto koltuğu satışına izin verilecek. 

Testler sonucunda oto koltukları standartlara uy-
gunluklarına göre 1 ile 5 yıldız arasında değerlendiri-
liyor. 5 yıldız çok da sık rastlanan bir derece olmasa 
da 4 yıldız, bir oto koltuğunun satın alınabilmesi için 

yeterli bir derece. Trafik kazalarında çocuğun ölüm 
ya da yaralanma riskini yüzde 40 ile 70 azaltıyor.

Oto Gençlik Koltuğu Alırken ve Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

0 - 12 yaş arası taşınabilir modellerde bebek 
omuz emniyet kemerinin bulunup bulunmadığını 
mutlaka kontrol edin.

Sabit emniyet kemeri ile araca bağlanmayıp, 
sadece takılan ürünleri kesinlikle tercih etmeyin. 

Çocuğunuza oto koltuğu alırken değerlendirme-
de tek kriteriniz güvenlik olsun. Onun hayatını kur-
taracak olanın; koltuğun deseni ya da rengi değil, 
gelişmiş güvenlik teknolojisi olduğunu unutmayın.

0 - 12 ay arası modellerin aracın kendi emniyet 
kemeri ile ters olarak bağlanacağını aklınızdan çı-
karmayın.

Hava yastığı olan koltuklara kesinlikle araba gü-
venlik koltuğu bağlamayın.

Oto koltuğu kumaşının terletmeyen ve yıkanabi-
lir cinsten olmasına özen gösterin.

Avrupa kalite ve standart belgesi olmayan ürün-
leri kullanmamaya çalışın.

Hangi çocuk oto koltuğunu kullanacağınız çocu-
ğunuzun tartısına bağlı olduğunu unutmayın.

Koltuğun arabanıza ve kullanılacak olan diğer 
arabalara uygun olup olmadığını kontrol edin.

Yola çıkacağınız her defasında koltuğun doğru 
şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Koltuk 
gereksiz boşluk olmaksızın sağlamca bağlı olma-
lıdır.

Her yolculuk esnasında çocuğunuzun kemerle-
rinin sağlamca bağlı olmasını ve diğer yolcularında 
kemerlerini bağlamalarını sağlayın.

Çocuk oto koltuğunu sadece taşıtın hareketsiz 
olduğu anlarda yerinden alın. 

Hiçbir zaman kaza geçirmiş olan bir çocuk koltu-
ğunu kullanmayın; kemerleri aşınmış yada yırtılmış 
olan bir koltuğu kullanmayın.

ARAÇLARDA
ZORUNLU

ÇOCUK
KOLTUĞU
DÖNEMİ
BAŞLADI

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 1 Haziran’da 
yürürlüğe giren 150. Maddesi’ne göre, boyu 
135 santimetreden, kilosu da 36′dan az 
olan çocuklar güvenlik koltuğunda seyahat 
etmedikleri takdirde araç sürücüsüne 62 TL 
para ve 15 ehliyet puanı cezası kesiliyor.



OTOMOTİVDEN HABERLER

Satış fiyatı yaklaşık 200 bin dolar olacak olan 
uçan otomobil ‘Transition’ karada ve havada gide-
biliyor. Havalanabilmesi için 50 metrelik bir yol, park 
edebilmesi için ise 4-5 metrelik bir alanın  yeterli ol-
duğu ‘Transition’ uçan otomıbil havada 220 km hız 
yapıyor.

Karada saatte 200 km hız yapan aracın, hava-
da 220 kilometreye ulaşan ‘Transition’, bir düğme 
ile kanatlarını açarak uçak moduna geçiyor ve tek 
motor ile çalışıyor.

Normal benzinle bir araba gibi kullanılabilen, yol-
cu ve kargo taşıması dışında ilk yardım ve acil kurye 
gibi konularda yepyeni bir çığır açması düşünülen 
uçan otomobil son derece az yakıt kullanarak, han-
gar ve yüksek bakım masrafları ile havaalanına iniş 
sonrası ulaşım gibi problemleride tama-
men ortadan kaldırıyor.

Kanatları açılarak çok kısa mesafe-
lerde iniş-kalkış yapabilen ve küçük bir 
araba ağırlığında olan uçan otomobilin 
üretiminin Türkiye’de yapılmasıplanlanı-
yor. Konuyla ilgili ilk çalışmalar haziran 
ayı içerisinde tamamlanacak. 

Kısa mesafeye inip kalkabiliyor 
Uçak hakkında teknik bilgi veren 

Planet Green şirketi ortağı Kaya Bozte-
pe; önden çekişli normal 4 silindirli 2 bin 
cc motorlu bir araba gibi kullanımı son 
derece kolay olan aracın normal bir uçak 
olmanın ötesinde, son derece kısa me-
safelerde iniş ve kalkış yapabilmesinin 
artı özellikleri arasında yer aldığı bilgisini 
vererek şunları kaydetti:

“Uzun mesafeleri 200 km’ye yakın bir 
süratle kat edebiliyor ve en önemlisi, ha-
vaalanları dışında araziye iniş ve kalkış 

yapabiliyor. Hangarlarda yüksek masraflarla bekle-
tilmek yerine indiğiniz yerden araba olarak gideceği-
niz yere karadan hareket edebiliyorsunuz.

Havanın yoğun sis, yağmur gibi elverişsiz olduğu 
durumlarda beklemenize gerek yok, karadan gide-
biliyorsunuz. Havaalanına indiğinizde araba veya 
taksi beklemenize gerek yok, bir düğmeyle 30 sa-
niyede açılan ve kapanan kanatları hareket ettirip 
gideceğiniz yere devam ediyorsunuz.” 

‘Uçan Otomobil’e paraşüt de takılabiliyor 
200 kiloluk bagaj kapasitesine sahip Terrafugia 

Transition, iki yolcuyla uçuyor. Bir otomobilin tüm 
güvenlik donanımına sahip olan araçta ayrıca uç-
mak için gerekli olan son teknoloji aletler ve olumsuz 
hava şartlarında kolaylık sağlayan otomatik pilot da 
bulunuyor. İstenirse uçan otomobil paraşütlü olarak 
satın alınabiliyor. 

Ancak bu otomobili kullanabilmek için sürücü eh-
liyetinin yanı sıra bir de pilot ehliyetine sahip olmak 
gerekiyor. 

Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) yetkili-
leri, Terrafugia’yı hafif spor uçak kategorisine soktu-
ğu için 20 saatlik uçuşla bu ehliyet alınabiliyor. 

Uçan Otomobil Türkiye’de

Türkiye, havacılık 
açısından çok önemli bir 

yatırıma hazırlanıyor. 
Planet Green şirketi sahiplerinden 

Hüseyin Kızanlıklı ile Amerika’daki ortağı 
Kaya Boztepe, ‘Uçan Otomobil’ Terrafugia 

Transition projesinin seri üretimini 
Türkiye’ye getiriyor.



TOSB - TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
KURULUŞ-AMAÇ-YAPILANMA:
TOSB otomotiv sektöründe parça üreten TAY-

SAD (Taşıt Araçları Yan Sanayi) Derneği mensu-
bu 210 üyeden 59’unun katılımı ile kuruldu. TOSB 
Projesi; Bakanlar Kurulu tarafından 7 Nisan 1992 
tarih ve 21192 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer 
sayısında ilan edilmek suretiyle 1992 yılı Yatırım 
programına dahil edildi ve Kocaeli Valisi başkan-
lığında TOSB Müteşebbis heyeti oluşturuldu. 
TOSB Müteşebbis Heyeti; Kocaeli Valisi Başkan-
lığında, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Sanayi Odası ve 
TAYSAD’dan oluşuyor.

TOSB’un tüzel kişiliği, 19.02.2001 tarihinde 75 
sicil no ile tescil edildi. TOSB Organize Sanayi Böl-
gesi kamu yararı gerekçesi ile adına kamulaştırma 
yapılabilen veya yaptırılabilen bir Özel Hukuk Tü-
zel Kişiliğine sahip olup, yalnızca otomotiv parça 
sanayicilerinin faaliyet gösterdiği tek ihtisas orga-
nize sanayi bölgesidir. 

HEDEFLERİMİZ:
MİSYON: Hizmet kalitesini sürekli arttıran, yetkin 
personeli ve ihtiyaçlara en üst düzeyde cevap ve-
ren alt yapısı ile, bölgesindeki katılımcıların reka-
bet gücünü destekleyecek ve arttıracak en uygun 
hizmeti sunan organize sanayi bölgesi olmak.

VİZYON: Kaliteli ve güncel alt yapı imkanları suna-
rak; katılımcıları için sinerji yaratan, edindiği bilgi 
ve becerileri küresel pazarda satabilecek, örnek ve 
lider organize sanayi bölgesi olmak. 
    TOSB’umuz modern bir alt yapıya sahip:
    Tüm sanayi parsellerinin yatırıma uygun biçimde 
düzenlemesi yapıldı. Her parselin kullanma suyu 
ve atık su bağlantısı mevcut. Elektrik altyapısı yük-
sek teknolojili teçhizatla kuruldu. Dış aydınlatma 
şebekesi tamamlandı.(TOSB DOĞAL GAZ ŞEBE-
KESİ) Gebze’de doğalgazı kullanan ilk OSB’yiz. 
Bölge yolları T.C. Karayolları standartlarında inşa 
ediliyor. İletişim Sistemi. Evsel ve kimyasal atık 
su arıtma tesisi. TOSB bir ihtisas organize sanayi 
bölgesidir. Bölgemizde, Otomotiv Sektörüne (Taşıt 
üreticileri) parça üreten firmalar yer alabiliyor.

 FAALİYETLERİMİZ:
• Yeni Yönetim Binası • Endüstri Meslek Lisesi
• Ortak sağlık merkezi • Hizmet destek ünitesi
• TOSB İtfaiye
GENEL BİLGİLER
Arazi Kullanım Tablosu
Toplam alan            2.784 Dönüm
Sanayi alanı   1.829 Dönüm
Ortak Kullanım Alanları    414 Dönüm
Yeşil Alanlar ve Yollar     369 Dönüm
Orman alanı (25 bin fidan)    172 Dönüm
(49 Yıllığına kiralanmıştır)
En küçük parsel alan   5.000 m²
En büyük parsel alanı   70.000 m²
Endüstriyel parsellerin sayısı   99 
Tahsis edilen parsel sayısı           96
Üye sayısı             80
Birden fazla parseli olan üye sayısı                12
Üretim aşaması         52  (yüzde 55)
İnşaat aşaması           9 (yüzde 10)
Proje Ruhsat aşaması                4  (yüzde  4)
Çalışan Sayısı           6.200
Öngörülen İstihdam        14.000

TARİHÇE
1991  Kuruluş izni alındı.
1992-1995 Arazilerin satın alınmasına başlandı.
1995-1997 Arazi kullanımı, plan onayları 
  ve diğer izinler alındı. 
1997  Arazi düzenleme ve alt yapı 
  şebekelerinin yapımına başlandı.
1998  Kura çekimi ile üyelerin 
  parselleri belirlendi.
1999  25 bin adet ağaç dikildi.
2000  Arazi düzenleme ve alt yapı
  çalışmaları tamamlandı.
2001  İlk fabrika inşaatı tamamlanarak
  üretime başladı.
2003  İlk tapular verilmeye başlandı.
2004  Doğalgaz kullanımı başladı.
2005  Kiralık fabrika binası inşaatları başladı.
2006  Kalite Yönetim Sistemleri
  çalışmaları başladı. 
2007  Yeni yönetim binamıza taşındık.
2008  Ortak sağlık merkezimiz ile Ortak
  arıtma tesisimiz işletmeye alındı.

NEDEN TOSB? 
    Bürokrasiden Uzak Destekleyici Yönetim Yapısı
    Coğrafi Konum Ve Lojistik Üstünlük
    Çevreye Saygılı Projelendirme
    Modern Alt Yapı
    İhtisaslaşma

TOSB



TOSB Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No: 10 41480 Şekerpınar ÇAYIROVA KOCAELİ TÜRKİYE

TOSB
Otomotiv İhtisas İmalatçı Parkı

Türkiye’nin İlk
Küresel Ölçekli
İmalatçı Parkı



ENERJİ
Onur Kürtül
Elektrik Mühendisi
 
Enerji en basit tabiriyle iş yapabilme kabiliyetidir. İlk 

çağlarda insanlar işlerini kas gücü ile görürlerdi. Son-
raları hayvanları, özellikle atları kullandılar. Tekerlekli 
araçlarda kullanılan beygir gücü, enerjinin ölçümü için 
temel olmuştur. Thomas Newcome ile Thomas Savery 
1705 yılında ilk buharlı makineyi icat 
ettiler ve kömür ocaklarında yeraltı 
suyunu pompalamak için tek pis-
tonlu bir makina kullandılar. Bu tip 
makinaların öncüsü olan Savery’nin 
buhar makinası verimsiz olduğun-
dan fazla kullanılmadı, fakat ken-
dinden sonra gelen makinalar için 
temel teşkil etti. Sonrasında insan-
lar enerjiyi her alanda hayatı kolay-
laştırmak için kullanmaya başladılar 
fakat bu durum bir yandan da kay-
nakların hızla tükeniyor olması ve 
çevreye verilen zararlar göz önüne 
alındığında enerjiyi daha verimli kullanma zorunluluğu-
nu ortaya çıkardı.

Enerji Verimliliği
Verimlilik, en fazla çıktıyı sağlamak için girdilerin mi-

nimum seviyeye çekilmesidir. Faydalı enerjinin toplam 
harcanan enerjiye bölünmesiyle oransal olarak hesap-
lanabilir ve bu oran toplam harcanan enerjide alınan 
önlemler sayesinde düşüş sağlanmasıyla maksimum 
verime yaklaşabilir.

Enerji verimliliği günlük hayatımızda yaşam kalite-
sinden ve standartlarımızdan taviz vermeden, sanayi 
kuruluşlarında ise birim ürün başına harcanan enerji 

tüketiminin, ürünün kalitesini düşürmeden azaltılması 
veya aynı giderlerle daha kaliteli ürün ortaya çıkartılma-
sıdır. Günümüzde petrol ve fosil yakıtlar gibi en önemli 
enerji kaynaklarının tükeniyor olması, Enerji üretim ve 
tüketimi esnasında açığa çıkan gazlar ve dolayısıyla 
küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine sebep olma-
sı, ayrıca ülke olarak da enerjide %75 oranlarında dışa 
bağımlı olmamız, enerjiyi verimli kullanmamızı gerek-

tiren en önemli sebeplerdendir. Çev-
remizde alacağımız bazı önlemler ve 
tüketim alışkanlıklarımızda yapacağı-
mız ufak değişiklikler bile enerjiyi daha 
verimli kullanmamızı sağlayacaktır. 

Ancak bu noktada tasarruf ile ve-
rimliliği birbirine karıştırmamak gerekir. 
Mevcut ampullerin yarısını söndürmek 
sadece tasarruf etmek iken; aynı ışık 
şiddetiyle aydınlanacak ortamı daha 
düşük güç harcayan ampullerle veya 
çevresel faktörlerin de yardımıyla ay-
dınlatmak, hayat standartlarında feda-
karlık yapmadan enerjiyi verimli kul-

lanmaktır ki asıl üzerinde durulması gereken de budur.

Enerjinin hesaplanması
Enerjiyi Potansiyel, Kinetik, Isı, Işık, Elektrik, Kimya-

sal, Nükleer ve Ses enerjisi olarak 8 ana başlık altında 
inceleyebiliriz. Hepsi enerjinin bir çeşidi olmasına rağ-
men farklı birimlerde ifade edilebilirler. Bu enerji çeşit-
lerinin miktarlarını tek birim altında toplamak ve karşı-
laştırabilmek için TOE (Ton of Oil Equivalent) kullanılır. 
Bu Türkçe’ye TEP (Ton Eşdeğer Petrol) olarak geçti ve 
bir ton ham petrolün eşdeğerinde enerji olarak tanım-
lanabilir.

 1 TEP = 10 Gcal = 41.868 GJ = 11.627 kWh

Dünya ve Türkiye’de Genel Enerji Durumu
Enerji Yoğunluğu; Dünya genelinde enerji durumu-

nu takip etmek ve enerji verimliliğinin karşılaştırılma-
sında kullanılır. 

Toplam birincil enerji tüketiminin gayrı safi yurtiçi 
hasılaya oranıdır. Enerji yoğunluğunun düşük olması 
gelişmişliğin bir göstergesidir. Dünya geneline baktı-
ğımızda,

ÜLKE GSYH                 
(Milyar $)

TÜKETİM    
 (Milyon TEP)

ENERJİ
 YOĞUNLUĞU 
(TÜK./GSYH)

KİŞİ BAŞINA TÜKETİM
 (TEP/NÜFUS)

TÜRKİYE 246 85 0,35 1,18

JAPONYA 5.648 521 0,09 4,09

ABD 8.978 2.282 0,25 7,98

YUNANİSTAN 145 29 0,20 2,62

OECD 27.881 8.970 0,32 4,68

DÜNYA 34.400 10.029 0,29 1,64

Enerji Yoğunluğu = Toplam Birincil EnerjiTüketimi / Gayri Safi Yurt içi Hasıla (milyon TEP/ 1000 $)



ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 Tablo ve grafik incelendiğinde; ülkemizde kişi 
başına düşen tüketim diğer ülkelere nazaran olduk-
ça az iken, enerji yoğunluğu diğer ülkelerden daha 
fazladır. Bunun nedeni enerjinin verimli bir şekilde 
kullanılmamasıdır. Türkiye’nin enerji yoğunluğu ko-
nusunda ok yönünde bir gelişme göstermesi bekle-
niyor.

Dünya genelinde birincil enerji tüketimlerine ba-
kıldığında; ABD yüzde 22.75  Çin yüzde 15.60,  Rus-
ya yüzde 6.50,  Almanya yüzde 3,   Fransa yüzde 
2.40, Türkiye yüzde 0.85 olduğu görülüyor. 

Ülkemiz için son durum değerlendirilirse son 5 
yıllık dönem için tükettiği enerjinin yüzde 75’ini yurt 
dışından satın aldığını görmekteyiz; ne yazık ki ön-
lem alınmazsa bu oranın 2010 sonrasında yüzde 
85’e çıkacağı ve 2020’de de yüzde 90’nı bulacağı 
tahmin ediliyor. 

Enerjinin toplam bedeli 2007 yılı için 45 milyar 
dolardır. Yapılar için ilave para harcamadan, sadece 
basit önlemler almak bile bize toplam harcamanın 
dörtte biri kadar; yani 11,2 milyar dolar tasarruf sağ-
layacaktır. 

Enerji verimliliği kanunu
Günümüzde de devletimiz tarafından enerji ve-

rimliliğini destekleyen önlemler alınmaktadır. Bu 
doğrultuda 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu 18 
nisan 2007 yılında kabul edilmiş olup 02 Mayıs 2007 
günü 26510 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanunu asıl amacı enerjinin 
daha etkin bir biçimde kullanılarak ekonomi üzerin-
deki enerji maliyetlerinin yükünün azaltılması, israfın 
önlenmesi ve çevrenin de korunması için enerji kay-
naklarının ve enerji kullanımında verimliliğin arttırıl-
masıdır. Enerji Verimliliği Kanununun 3. maddesinde 
enerji yöneticisi; bu Kanun kapsamına giren endüs-
triyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile 
ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji 
yöneticisi sertifikasına sahip kişi olarak tanımlanır. 
Enerji Verimliliği Binalarda ve Sanayide olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır.

Binalarda Enerji Verimliliği; Binalarda Enerji Per-
formansı Yönetmeliği 5 Aralık 2008 tarihinde yayın-
landı. Bu yönetmelik ile yeni binalar ile toplam kulla-

nım alanı bin m2’den büyük mevcut binaların Enerji 
kimlik belgesi alması zorunlu kılındı. Bu belge bina-
nın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, 
yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin 
verimi gibi bilgileri içerir ve bu belge yeni yapılar için 
yapı kullanma izin belgesinin bir parçası olacaktır.

Ayrıca Ticari bina ve Hizmet binaları, toplam in-
şaat alanı 20 bin m2 üzerindeyse veya yıllık toplam 
enerji tüketimi 500 TEP’i geçiyorsa enerji yönetici 
görevlendirmesi veya bu hizmeti alması gerekmek-
tedir. Kamu binalarında ise bu sınır inşaat alanı 10 
bin m2 veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri 
olarak belirtilmiştir.

Sanayide Enerji Verimliliği; Endüstriyel işletme-
ler için Enerji, üretim maliyetleri içerisinde ciddi yer 
tutmaktadır. Piyasalardaki rekabet koşullarının sa-
nayiciyi üretim maliyetlerini düşürmeye zorlaması, 
firmaları en önemli girdi olan enerjiyi daha tasarruflu 
ve verimli kullanma çabası içerisine itmiştir. Sistemin 
ve tüketim değerlerinin periyodik olarak kontrol altı-
na alınması ve takip edilmesi, kendini bir yılda geri 
ödeyen, düşük harcama gerektiren yatırımlar gibi  
basit alınan önlemlerle bile ciddi verim sağlanabilir. 
Bununla birlikte ikili anlaşmalar yapılarak ve Verim-
lilik arttırıcı projeler (VAP) geliştirilerek ciddi anlam-
da verimli bir tesis yaratmak devletinde desteğiyle  
mümkündür. Yılda en az 1.000 TEP ve üzeri enerji 
tüketimi olan Endüstriyel tesislerin enerji yönetici 
bulundurması kanunen de zorunlu olmasının yanın-
da firma için de enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve 
buna paralel olarak ürün maiyetinin indirilmesi konu-
ları göz önüne alındığında gereklidir.

Tüm bunların doğrultusunda enerji verimliliği ko-
nusunun ülkemiz açısından  öneminin büyüklüğü 
göz ardı edilemez bir gerçektir. Bilhassa gelişmekte 
olan ülkelerin enerji kaynaklarını doğru kullanmaları, 
dünyadaki enerji kaynaklarının tükenmekte olduğu 
günümüzde bu ülkeleri bir adım daha ileri taşıya-
caktır. Şüphesiz ki devlet kanalıyla yapılan düzen-
lemelerin yanı sıra, şahıs, kurum ve kuruluşların da 
enerjiyi bilinçli bir şekilde tüketmeleri ve bu amaçla 
gerekli önlemleri almaları şarttır. L.A. Seneca’nın 
da dediği gibi “Sorunumuz kaynak eksikliği değildir, 
kaynağı iyi kullanamamaktır.”



TOSB Doğal Gaz Birimi’nde 1 makine mühen-
disi ve 1 doğal gaz teknisyeni çalışıyor. Bölge-
nin, doğal gaz dağıtım şebekesinin işletilmesini 
sağlamak, can, mal ve çevre güvenliği açısından 
gerekli tedbirleri almak, abonelik ve faturalama 
işlerini yürütmek, bakım-onarım hizmetlerini ye-
rine getirmek, kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri 
koordine etmekle görevliyiz. 

TOSB Doğal Gaz Tarihçesi
Fizibilite, etüt ve projelendirme çalışmalarının 

ardından BOTAŞ Genel Müdürlüğü nezdindeki 
girişimlerimiz sonucu Aralık 2004 yılında doğal 
gaz altyapılarımız tamamlandı. Serbest tüketici 
konumumuzdan ve fiyat uygunluğundan dolayı 
BOTAŞ ile ‘Doğal Gaz Satış Sözleşmesi’ imza-
landı ve 22 Nisan 2005 tarihi itibariyle OSB’mize 
doğal gaz arzı sağlanmaya başlandı. 

07 Mayıs 2005 tarihinde ilk aboneyle başlayan 
doğal gaz Sözleşmelerimiz geçen zaman içeri-
sinde 2009 Aralık ayına kadar 56 firmaya ulaştı. 
Ocak 2010 ile Haziran 2010 arasında aramıza 
katılan 2 firma ile doğal gaz kullanan üye sayı-
mız 58 oldu.

TOSB Doğal Gaz Birimi 

TOSB DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Doğal gaz dağıtım şebekemizin içeriği aşağıdaki gibidir:

12-19 bar basınçlı hatlarda toplam 8 km çelik boru dağıtım hattı, 
3-4 bar basınçlı hatta toplam 20 km polietilen boru dağıtım hattı, 
12-19/3-4 bar basınç kademeli toplam 6 adet B Tipi basınç düşürme ve 1 adet ölçüm istasyonu,
3-4/1-0,5-0,3 bar basınçlı 62 Adet C Tipi basınç düşürme istasyonu,
105 adet muhtelif çaplarda ve işletme basınçlarında hat, branşman ve kesme vanası bulunmaktadır.

GÖREVLERİMİZ
Periyodik Görevlerimiz;

B ve C tipi istasyon kontrolleri ve bakımları,
Çelik ve P.E. hat kontrolleri,
Hat kontrolleri,
Servis regülatörleri kontrolleri,
Kaçak kontrolü,
Katodik koruma ölçümleri,
Endeks okuma ve faturalandırma faaliyetleri.

Programsız Genel Görevlerimiz;

Kontrollü ve kontrolsüz gaz çıkışlarının takibi,
Gaz ile ilgili görülen her türlü ihbarın değerlendirilmesi,
Kazı kontrolleri,
Vanaların hava şartlarına bağlı bakımları,
Dağıtım hatları ve servis hatları ile ilgili hasar onarımı, kaynak, devreye alma ve iptal işlemleri,
Servis regülatörü montajı ,bakım ve kontrolleri,
Devreye alma işlemleri öncesi Çelik ve P.E. için ön kontrol işlemlerini yapma.

Diğer Görevlerimiz;

Gaz kullanmak istenen sanayi tesislerine istediği basınç ve miktarda doğal gaz temin etmek için 
yatırım ve abonelendirme hizmetleri,
Satılan gazı faturalandırılması,
Müşteri ihtiyacına uygun istasyon tesisi ve değişimi işleri,
Tadilat nedeniyle gaz kesme, açma ve gaz boşaltma işlemleri,
Saha etüdleri,
Diğer birimlerin talepleri doğrultusunda yapılan işler

Makina Mühendisi
İskender N. Taşkan



TOSB HİZMET BİRİMLERİ

TOSB DOĞAL GAZ ARACI
Özel donanımlı doğal gaz kaçaklarında anında 

müdahale edilecek şekilde dizayn edilen Doğal Gaz 
Aracı 01.08.2005 tarihinden itibaren üyelerimizin 
hizmetine sunulmuştur.

TOSB MEKANİK BİRİMİ
Mekanik Biriminde üye firmalarımızın mekanik ve 

yangın mekanik projelerinin kontrolü ve sonrasında 
bu projelerin onayı yapılmaktadır. 

Mekanik Birim olarak ayrıca üye firmalarımıza 
ait asansörlerin proje kontrolü ve onayı sonrasında 
asansörlere ruhsat tanzimi yapılıyor.

2009-2010 YILINDA YAPILAN DOĞALGAZ ve 
MEKANİK FAALİYETLER

Doğal Gaz şebekemizin günlük ve haftalık kon-
trolleri, aylık bakımları, B tipi ve C tipi doğalgaz is-
tasyonlarının 6 ayda bir periyodik bakımları ve yıl-
da 1 kez ağır bakımları düzenli bir şekilde yapıldı.

Doğal Gaz Şe-
bekemizde bulu-
nan katodik koru-
malardan deforme 
olanlar yenilendi.

9 üye firma-
mızın Doğal Gaz 
dosyası incelen-
di ve onay süreci 
takip edilerek gaz 
açma işlemleri 
yapıldı. Doğal Gaz kullanan üye sayısı toplam 58 
olmuştur.

8 üye firmamıza asansör ruhsatı verildi.
14 üye firmamızın mekanik projeleri incelenip 

onaylanmıştır.
Parsel 19, parsel 20 ve parsel 27 de yapılan 

modüler binalarımızda bulunan üye firmalarımıza 
doğal gaz arzı yapıldı.

Doğal Gaz şebekemize yeni 5000 m3/h kapasi-
teli RSB-4 istasyon ilavesi yapıldı.

•

•

•

•
•

•

•

TOSB DOĞAL GAZ HATTI

0.262.658 95 55 numaralı ALO DOĞAL GAZ 
hattı ile 24 saat üyelerimizin hizmetindeyiz.

Doğal Gaz Teknisyeni Aydın Kısacık ve
 TOSB Doğal Gaz Aracı

B Tipi ve C Tipi istasyon bakımları

Doğal Gaz Şebekesi Katodik 
korumalar 

Mekanik Proje Detayları:
Sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı, kalorifer te-
sisatı, basınçlı hava tesisatı, ısı kimlik belgesi ve 
hesaplamaları, teknik rapor.

Yangın Mekanik Proje Detayları;

Yangın Hortum Dolapları,
Yangın Hidrant Sistemi,
Köpüklü Sprinkler Sistemi,
CO2’li Söndürme Sistemi,
Sulu Sprinkler Söndürme Sistemi,
Yangın Pompa Grupları,
Yangın Su Deposu,
Yangın Söndürme Cihazları,
Sığınak Havalandırma Sistemi,
Teknik Rapor.

RSB-4 Doğal Gaz 
İstasyonu



• Üyelerimize kesilecek Doğal Gaz  faturalarına 
esas olmak üzere aylık sayaç tüketim okumaları 
yapıldı, fatura tüketim formları düzenlendi. 

• Üyelerimizin haftalık gaz tüketimleri takip edildi. 

• TOSB Yönetim Binasında bulunan ROBUR, 
AHU, WILO, Kombi ve Fan-Coil Cihazlarının me-
kanik periyodik bakımları yapıldı.

• Üyelerimizin Doğal Gaz tesisatı yapım 
aşamasındaki tüm aktiviteleri takip ve kontrol edildi. 
Kanal açma, kanal kapama, sızdırmazlık ve muka-
vemet testlerine nezaret edildi. Gerekli tutanaklar 
tutuldu. 

• Üye firmalardan gelen 44 adet doğalgaz 
arızasına müdahale edildi.

• Üye firmalardan gelen 30 adet mekanik arızaya 
müdahale edildi.

• TOSB İtfaiyesinin kullanımı için OSB’miz içinde 
4 Ad. Hızlı Dolum Üniteleri yapıldı.

• Özel donanımlı Doğal Gaz Acil Müdahale 
Aracıyla üyelerimize hizmet verildi.

TOSB Yönetim Binası Otomatik Bahçe Sulama Sistemi

TOSB Yönetim Binasında bulunan cihaz bakımları 

• Yönetim Binası çevresine ve çınar ağacının çevresine otomatik bahçe sulama sistemi yaptırılmış ve 
sistem devreye alınmıştır.

B Tipi İstasyon

C Tipi İstasyon



ÜYELERİMİZDEN

Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız?
1969 yılında İstanbul - Karaköy de 3 kişi ile kurulan 

Egebant yıllar içinde endüstriyel pazar için yeni bir viz-
yon yarattı ve ürün çeşitliliği ile servis kalitesini yüksel-
terek bugün sektörün en çok tercih edilen tedarikçisi 
haline geldi.

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Egebant, tüm dünyada ağaç ve metal endüstrisine 

en kaliteli zımparaları üreten 3M, Klingspor ve Naxof-
lex firmalarının Türkiye dağıtıcısıdır.

Egebant aynı zamanda Sicad ve 3M markalı ken-
dinden yapışkanlı bantların, 3M ve Koyote markalı so-
lunum ürünlerinin, Dynabrade markalı hava destekli el 
aletlerinin, 3M markalı bina bakım ürünlerinin en güçlü 
tedarikçisidir.

Egebant 30 yılı aşkın bir süredir endüstriyel işler 
pazarına taşlama, kumlama ve son kat uygulamaları 
için yüksek kaliteli  zımparalar sunmaktadır.

Egebant zımpara tedarik etmenin yanı sıra yüzey 
geliştirme sorunlarına da çözüm üretir. Bunun yanı 
sıra, tek ya da çift taraflı kendinden yapışkanlı bantlar 
tam otomatik makinalarda kesilerek ihtiyaca göre ha-
zırlanmaktadır.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında 
bilgi verir misiniz?
TSE EN ISO 9001:2000
Yurt içi müşterileriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Ülkemizin önde gelen bir çok firmasının tedarikçi-

si durumundayız Türkiye’nin ilk bin firmasından en az 
800’ü ile çalışmaktayız. Bunlardan  Mercedes Benz, 
Temsa Global, Oyak Renault, Tofaş, Toyota, Honda, 
Anadolu Isuzu, Hyundai, Karsan, Man, Koçtaş  Otokar 
vb gibi otomotiv firmalarının yanında, Arçelik, Vestel, 
THY, Boytaş, BSH, Kelebek, Tepe gibi sektörünün 
lider firmalarına da ürünlerimizi satmakta birlikte  bu 
firmalarla çözüm ortaklığı yapmaktayız.

İhracat yaptığınız ülkeler var mı, 
varsa hangileri?
Firmamız şimdilik ihracatçı  görüntüsü vermemek-

le birlikte deneme ürünlerini İran, Yeni Zelanda, Uk-

rayna, Romanya,İsviçre gibi ülkelere yollamakta ilerisi 
için umut verici sinyaller almaktayız.

TOSB da bulunmaktan memnun musunuz?
Daha önce üretim yaptığımız yerde çektiğimiz sıkın-

tıları düşündüğümüzde burası bizim için mükemmele 
yakın bir yer oldu. İstediğimiz gibi yükleme boşaltma, 
park, servisler, müşterilerimize yakınlığı ve çevre ben-
zeri nedenlerle çok memnunuz.

TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu,
veremiyorsa beklentileriniz ve önerileriniz nelerdir?
Genellikle Organize Sanayi beklentilerimizi karşıla-

maktadır. Sorunlarımız kısa zamanda çözmekle birlik-
te, çalışanları, başta organize yöneticileri ve çalışanları 
sık sık arayarak bazı konular hakkında istişarede bile 
bulunuyorlar. Bürokrasi yok denecek kadar az.  Herkes 
yardımcı olmaya çalışıyor. Çalışanlarla sanki yıllardır 
birlikte çalışıyormuş gibi iyi diyaloglarımız var. 

Yönetimden bir çarşı organizasyonu beklentimiz 
var. Ufak bir market, ufak bir tamirci, kafeterya, lokanta 
vb. 

Birde spor yapılabilecek bir alan. 
Az daha unutuyorduk; TOSB dan en büyük beklen-

timiz TAYSAD Org. San.Bölgesi adına yakışır bir camii. 
Bunun için bir arsa tahsisi yapılırsa bizimde yardımcı 
olacağımız bir çok insan, bir çok TAYSAD üyesi çıkar 
diye düşünüyoruz.

Egebant 
Zımpara ve 

Polisaj 
Malzemeleri 
San. ve Tic. 

AŞ.



BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız?
Almanya kuruluş tarihi 1795 olan Rexroth firma-

sının Türkiye’deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar 
A.Ş. adıyla Karaköy’de 250 m2’lik bir dükkanda, beş 
kişilik bir ekiple başladı.

Bosch Rexroth, Mayıs 2001 tarihinde Bosch Au-
tomation ve Mannesmann Rexroth’un birleşmesiyle 
kuruldu ve eski Bosch Automation, Brueninghaus 
Hydromatik, Indramat, Lohmann + Stolterfoht, Mec-
man, Refu, Rexroth Hydraulics ve Star grup marka-
larının ürün ve hizmetlerini ‘Rexroth’ markası altın-
da topladı. Bu tarihten itibaren firma Türkiye’de de 
Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adıyla 
hizmetlerini artırarak faaliyetlerine devam etti.

2006 yılından itibaren ise firmamız Türkiye’deki 
faaliyetlerini genişletmeye başladı. Bursa seri üre-
tim tesisini 2006 yılında faaliyete geçirilmesi ile baş-
layan yatırımlar 2009 yılında da artarak devam etti. 
Bursa’daki yeni fabrika yatırımının yanı sıra nisan 
2009’dan itibaren hizmet veren Gebze TOSB’daki 
(Taysad Organize Sanayi Bölgesi) yeni genel müdür-
lük binası ile birlikte 72 bin m2’si kapalı olmak üzere; 
120 bin m2 lik bir alan ve ilk etapta 500 aşan çalışan 
sayısına ulaştı. 

Ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Rexroth tahrik ve kontrol çözümlerinin izlerine 

hayatınızın her köşesinde rastlamanız mümkündür. 
Rexroth teknolojileri ile reçel kavanozları dolduru-
lur ve günlük gazetelerin baskıya gitmesi sağlanır. 
Rexroth teknolojisi kullanarak üretilmiş motor, vites 
kutusu ve şasiden oluşan arabayla işe giderken, 
Rexroth hidrolik sistemleri kullanan tarım makinele-
riyle sürülen tarlaları, Rexroth iletim sistemleri kul-
lanan rüzgar çiftliklerini ve ekskavatörler ve buldo-
zerlerin Rexroth parçaları kullanarak çalıştığı inşaat 
sahalarından geçersiniz. Fabrikalardaki makinelerle, 
ofislerdeki mobilya ve bilgisayarlarla ve temel olarak 
sanayide üretilen hemen hemen her üründe, Rexro-
th verimli üretime katkı sağlar. Rexroth otomasyon 
çözümleri ile dünyanın başlıca opera salonları ve ti-
yatrolarındaki sahne teknolojilerinin bile hareketi ve 
kontrolü sağlanır.

Bosch Rexroth A.Ş. olarak Türkiye’de de elektrikli 
tahrik ve kontrol, endüstriyel/mobil hidrolik, doğrusal 
hareket ve montaj teknolojileri, pnömatik, yenilene-
bilir enerji ve servis olmak üzere tüm teknoloji alan-
larında müşterilerimizin artan ihtiyaçlarına artan ka-
lite ile cevap verebilmekteyiz. En önemlisi, Rexroth 
sadece bireysel teknolojiler değil entegre otomasyon 

çözümleri sunar ve böylece müşteri için teknolojik ve 
ekonomik faydaları bir araya getirir. Her şeyin tek bir 
kaynaktan sunulması, ara birim maliyetlerini düşürür 
ve mühendislik, satın alma, lojistik ve işletime sok-
madan servise kadar tüm müşteri süreçlerini kolay-
laştırır.  Bu da tüm kullanım döngüsü boyunca ortaya 
çıkabilecek maliyetleri azaltır.

Servis departmanımız, tüm ürün gruplarında mer-
kez servis ve bölge bayilerinin teknik desteği ile 7 
gün 24 saat servis hizmeti veriyor. Gebze TOSB’daki 
fabrikamızda 450 m2 alan üzerine kurulu servis bölü-
mümüzde hidrolik pompa motor, oransal-servo valf, 
servo motor, ve servo sürücü tamiri-testi gibi farklı 
iş kollarında verilen hizmetlerin alanları birbirlerinden 
ayrı.  Özellikle 90 kW pompa test istasyonu ile birlikte 
yeni fabrikamızda 200 kW kurulu güçte, açık ve ka-
palı çevrim pompa ve motor testini yapabileceğimiz 
yeni pompa test istasyonumuz devreye alındı. Ayrı-
ca, oransal ve servo valfleri test etmek üzere 55 Kw 
kurulu güçteki yeni valf test istasyonumuzu devreye 
aldık. Müşterişlerimizin memnuniyeti bizim için önem-
lidir. Bunun için Rexroth’ta servis bir teknik arıza ile 
başlamaz. Servis danışmanlık ile başlar ve uygula-
ma tüm sistem çalışma ömrü boyunca devam eder. 
Bunun sonucu olarak, makina durmasına sebep olan 
arızalar başlangıçtan itibaren en aza indirilir. 

Tüm fabrikalarımız TÜV Süd sertifikalı
Rexroth, tüm ürün ve hizmetlerde kaliteye büyük 

önem verir. Müşterilerimizin sektör uygulamaları, 
Rexroth’un en yüksek kalitede ürün ve hizmet sun-
masını gerektirir. Bu nedenle, kalite anlamında en iyi 
sonuçları verecek en son metotlar kullanılır. Bu ne-
denle Rexroth, Bosch grubu içerisinde deneyimli ol-

Steven Young 
Bosch Rexroth A.Ş. Murahhas Aza ve Genel Müdür



ÜYELERİMİZDEN

manın avantajına sahip. Bizim amacımız, müşterile-
rimizin beklentilerini, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin 
kalitesiyle, tam olarak karşılamak. Kalite ve kalitenin 
iyileştirilmesi, yönetim kurulundan stajyerlere her 
çalışanın sorumluluğu ve nihai amacıdır. Bu amaç 
doğrultusunda Rexroth, kurum genelinde sürekli 
iyileşmeyi sağlayan süreç odaklı bir kalite yönetimi 
benimsedi. 

Tüm Rexroth fabrikaları TÜV Süd sertifikasına 
sahip. Türkiye’de Bosch Rexroth müşterileri ise ar-
tık Almanya’dan akrediteli olarak farklı iş kollarında 
tek elden servis hizmeti alabiliyorlar. Bu sayede Türk 
ve bölge sanayisinin ve sanayicisinin üretim artışı 
hedefine paralel olarak servis hizmetleri yönündeki 
artan talepleri de aynı kalite korunarak tek elden kar-
şılanabiliyor. 

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? 
Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Bosch Rexroth Türkiye, Avrupa ve dünyanın 
çeşitli bölgelerine ihracat yapıyor. 2009’da Bosch 
Rexroth tarafından yapılan atılımlardan bir tanesi de 
silindir pazarındadır. Bosch Rexroth, Hollanda’da 20 
yıldır üretilen silindirler, Bosch üretim standartlarına 
sahip bir fabrikada değer katarak üretilme fırsatı çı-
kınca tamamen Gebze fabrikasında üretilmeye baş-
landı. Yani Hollanda’da özellikle mobil hidrolik olmak 
üzere, endüstriyel presler, madencilik ve hatta deniz 
tabanı tarama gibi çok özel alanlarda üretim yapan 
müşterilerimizin ihtiyaçları 
Türkiye’den karşılanmaya 
başlandı ve devam edecek. 

Benzer bir diğer olumlu 
gelişme de ‘Golden Horn’ 
adıyla anılan Bosch Rexro-
th didaktik set mühendisliği 
ve üretiminin Almanya mer-
kezden Türkiye’ye kademe-
li geçişinin gerçekleştirile-
cek olmasıdır. Her iki proje 
de özellikle eğitim setlerinin Türkiye’de üretilip ihraç 
edilmesi Türk sanayisi adına takip edilmesi gereken 
iki önemli atılımdır. Bu şekilde Türkiye’ye yapılan 
doğrudan yatırımlar yerli üretim kapasitelerini artırı-
yor ve sanayinin gelişip canlanmasına, gelecek yatı-
rımlara yol açmak adına katkıda bulunuyor. 

Bosch Rexroth olarak hedefimiz müşterilerimize 
sadece elimizde var olan teknolojiyi sunmak değil, 
yenilikçi yönümüzü ön plana çıkararak onların hayal-
lerini aşan teknolojik yeniliklerde de lider olmak ve 
sektördeki gelişmelere yön vermektir. Bu düşünce ile 
‘The Drive&Control Company’ sloganını benimsedik 
ve pazarlara ve alanlara odaklanan yeni bir yapıyla 
bu pazar değişimlerini yakalamaya hazırlanıyoruz. 

Ür-Ge faaliyetleriniz ve firma kapasiteiniz nedir?
Yeni fikirlere açık olan Rexroth çalışanları sürekli 

olarak daha iyi çözümler ararlar. Bu sayede, Rexroth 
böylesine geniş bir yelpazede müşterilerine özel çö-
zümler sunar. Çalışanlarımız da yenilikler için gerekli 
olan yaratıcılığı sahip oldukları teknik bilgi birikimi ile 
birleştirirler. Rexroth, sistematik bir ürün mühendisli-
ği prosesi sayesinde, benzersiz bir yenilik kültürünü 
destekler. Rexroth tüm dünya çapında sahip olduğu 
yüksek satış danışmanlığı beceriyleriyle müşterileri 
için farkedilir bir şekilde katma değer yaratır. Her uy-
gulama alanı için en iyi çözümleri sunar. 

 Rexroth bünyesinde dünya genelinde Araştırma 
ve Geliştirme bölümünde çalışan yaklaşık 2 bin per-
sonel, 3 bin 600 patentlik bir stoktan sorumludur. Bu-
nun yanında onay bekleyen 2 bin 200 patent de göz 
önünde bulundurulduğunda, bu teknolojik ve maliyet 
optimize edici inovasyonların kanıtıdır.

TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu,
beklentileriniz ve önerileriniz nelerdir?

TOSB’deki yeni fabrikamız hidrolik güç üniteleri, 
hidrolik silindirler, hidrolik bloklar ve didaktik setler 
üretecek ve aynı zamanda servis merkezi olarak hiz-
met verecektir. Bugüne kadar olduğu gibi yine verim-
liliği yüksek teknolojik çözümleri müşterileriyle buluş-
turmaya devam edecektir. Dolayısıyla Yeni merkez 
binasının yer aldığı TOSB (Taysad Organize Sanayi 

Bölgesi)  modern altyapısı 
ve stratejik lokasyonu ile 
firmaya çeşitli avantajlar 
sağlıyor. Özellikle sanayi-
nin metropolün dışına kay-
masıyla beraber şehirden 
uzaklaşan Türk sanayici-
lerine bölgenin karayolları 
ve liman alt yapısı ile daha 
kolaylıkla ulaşılabiliyor. 

Hizmet verdiğimiz sek-
törlerin aynı bölgede faali-

yet göstermesi müşterilerimize daha yakın olmamızı 
sağlıyor. Müşterilerimize yakınlaştıkça onların ihti-
yaçlarını daha yakından takip edebiliyor, taleplerini 
daha hızlı karşılayabiliyoruz. Bosch Rexroth AG tah-
rik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde 
gelen uzman firmalarından biridir. Firma, mobil uygu-
lamaların yanında endüstriyel ve fabrika otomasyo-
nunda kullanılan makinaların tahrik, kontrol ve hare-
ket ettirilmesi konusunda 500 binden fazla müşteriye 
Rexroth markası ile özel çözümler sağlıyor. The Dri-
ve & Control Company sloganı ile Bosch Rexroth, 
80’den fazla ülkede ürün ve sistemler geliştiriyor, 
üretiyor ve sanayiye sunuyor. Bosch Grubu’na dahil 
olan firma 2009’da yaklaşık 34 bin 200 çalışanı ile 
yaklaşık 4,1 milyar Avro ciro elde etti. 



Hizmet kalitesi açısından; örnek ve önder OSB 
olmayı kendisine hedef belirleyen TOSB Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bir firma daha yatırımını tamam-
ladı.

Chemetall firması, TOSB Organize Sanayi Böl-
gesi içinde, 2008 yılı sonunda inşaatını bitirerek 
2009 yılı başında faaliyete geçen tesislerini tören-
le hizmete açtı. Törene Kocaeli eski Valisi Gökhan 
Sözer, Gebze Kaymakamı Salih Karabulut, Çayıro-
va Kaymakamı Selim Parlar, Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı 
Ziyaettin Akbaş, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Bayraktar, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Yunus Çiftçi, TAYSAD Başkanı Celal Kaya, 
TOSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Üyeleri 
ile yoğun bir davetli topluluğu katıldı.

Chemetall Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kurt 
wenzel, törende yaptığı konuşmada “Chemetall Gru-
bu içinde bu yeni yatırım önemli olmanın dışında, bu 
tesis sadece Türkiye’deki ihtiyacı kapsamıyor. Bu-
rayla ilgili planlarımız çok daha fazladır. Bu tesisimiz 
Orta Doğu aktivitelerinde üretim merkezimiz olacak-
tır. Bu bölgedeki iş alanımızı büyüteceğiz” dedi.

Chemetall Türkiye Genel Müdürü Ümit Kayacan 
ise konuşmasında, “11 bin metrekare alan üzerine 
kurulu 5 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip 
üretim tesislerimizde, 50 çalışanımız ile otomotiv ve 
otomotiv yedek parçaları üretiyoruz. Türkiye’de 25 
yıldan bu yana faaliyet göstermekte olan firmamızın 
Bursa’da ve Gebze’deki üretim tesisleri, TOSB’daki 

fabrikanın faaliyete geçmesiyle buraya taşındığını, 
sunduğu mükemmel altyapısı, çevreye duyarlılı-
ğı, ulaşım olanakları ve kurumsal yapısı nedeniyle 
TOSB’ u tercih ettiğimiz için çok iyi bir karar verdik” 
dedi.

Kocaeli eski Valisi Gökhan Sözer de, “Ülkelerin 
ana hedeflerinden biri de sürekli büyümek ve geliş-
mektir. Sanayiye yatırım yapmadan ve üretmeden 
gelişme sağlanması olanaksızdır. Bu nedenle sana-
yiciyi ve yatırım yapanları destekliyoruz. Hükümeti-
miz ve devletimiz olarak yatırım yapanlara fiziki şart-
ları hazırlamanın gayreti içindeyiz. Özellikle yabancı 
yatırımcıların yatırım yapması için teşvik edici çalış-
malar yapıyoruz. Krize rağmen sanayi yatırımlarının 
devam ediyor olması ve kriz öncesi noktaya ulaşıyor 
olmamız büyük memnuniyet verici” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve firmanın 
yöneticileri üretim tesislerinin açılış kurdelasını bera-
ber kestiler.

Hizmet kalitesi açısından; örnek ve önder OSB olmayı 
hedefleyen TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nde 

bir firma daha yatırımını tamamladı



ÜYELERİMİZDEN

Türk Sanayi yaşamının önemli 
isimlerinden Abdullah Kanca tara-
fından, kendi adı ile anılan, 2008 
yılında tamamlanması planlanan 
Sürmene  Meslek Yüksekokulu 
tamamlandı. İnşaatına  ağustos 
2006 yılında başlanan Sürmene 
Meslek Yüksekokulu; Abdullah 
Kanca’nın ocak 2007’de vefatı 
üzerine aile büyüğü eşi İsminaz 
Kanca’nın desteği ile oğlu Meh-
met Kanca yönetiminde tamam-
landı.

2008 Eylül ayında 60 civarın-
da öğrenci ile deneme eğitimine başlayan Sürmene 
Meslek Yüksekokulu; YÖK ve bir çok başka kurum 
tarafından en başarılı Meslek Yüksekokulu projesi 
olarak seçildi. 

2009 yılında 200 civarında öğrencinin eğitim aldı-
ğı yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alana kurulu olan 
16 derslikli okulda; önümüzdeki öğretim dönemlerin-
de öğrenci sayısının 800’e ulaşması hedefleniyor. 

İsminaz Kanca ve aile şirketi olan Kanca El Aletle-
ri tarafından inşasının dışında devamlı gelişiminin de 
takip edildiği Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yük-
sekokulunda; makine, motor, elektrik ve Türkiye’de 
çok az sayıda üniversitede bulunan mekatronik bö-
lümü yer alıyor. Ayrıca 4 teknoloji sınıfı, 7 laboratuar, 
kütüphane ve konferans salonu da okul bünyesinde 
yer alıyor.

Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu’nun bölge-
deki diğer okullar ile birlikte önümüzdeki birkaç yıl 
içinde Sürmene’nin çehresini değiştirmesi ve üniver-
site-sanayi işbirliği sağlayarak bölgedeki genç işsiz-
liğe de kısmen çare olması amaçlanıyor. 

Sürmene Abdullah Kanca 
Meslek Yüksekokulu’nun resmi 
açılışı 13 Haziran 2010 tarihinde 
Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından gerçekleştirildi.

Açılış törenine Devlet Bakanı 
Faruk Özak, Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, Trabzon Millet-
vekilleri Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 
Safiye Seymenoğlu, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Özen, Kanca Ailesin-
den İsminaz Kanca, Alper Kanca 

ve ailenin diğer fertleri ile yerel yö-
neticiler katıldı.

Meslek Yüksekokulların ileride çok daha stratejik 
bir noktada olacağını ifade eden Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan açılışta yaptığı konuşmasında, Sür-
mene Meslek Yüksekokulu’nu gelecek nesillere he-
diye ettiği için Merhum İşadamı Abdullah Kanca’ya 
teşekkürlerini sundu. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 12.06.2010 tarihin-
de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın fahri dok-
torası ünvanını alması sonrasında eğitime katkıla-
rından dolayı Kanca Ailesi adına merhum Abdullah 
Kanca’nın eşi İsminaz Kanca’ya onur plaketi verildi.

Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu, tamamı bir 
hayırsever tarafından yapılıp KTÜ’ye bağışlanan ilk 
ve tek okul olma özelliğini taşıyor.

İki yıllık geçmişi ile adından sıkça söz ettirme-
ye başlayan Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu, 
Mesleki Teknik Eğitimde mükemmelliği hedefleye-
rek, sınırları aşan bir eğitim anlayışı ile yoluna de-
vam ediyor.

‘Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu’ 
en başarılı ‘Meslek Yüksekokulu Projesi’ seçildi 

Merhum Abdullah 
Kanca tarafından inşaatına 

2006 yılında başlanan 
‘Sürmene Abdullah Kanca 

Meslek Yüksekokulu’ 
vefatı sonrası eşi İsminaz 

Kanca ve aile şirketi Kanca 
El Aletleri tarafından 
planlandığı tarihte 

tamamlandı.



Organizmada bir takım değişikliklerin ortaya 
çıkmasıyla fizyoloji görevlerinin bozulması duru-
muna hastalık denir. Hastalığın mikrop yolu ile 
yayılan çeşidine ise bulaşıcı hastalık denir.

Bulaşıcı hastalıklar, bulaşma yollarına göre  
4 grupta incelenir:

1. Hava yoluyla bulaşan hastalıklar:
Grip, nezle, kabakulak, boğmaca, 

verem, kızamık, kızamıkçık, kızıl hava 
yolu ile bulaşan hastalıklardandır. 

Bu hastalıklardan korunmak için; 
hasta, odada tek yatırılmalıdır. Oda sık 
sık havalandırılmalıdır. Hasta ziyaret-
lerinde, çok dikkatli olunmalıdır. Aşı 
yaptırılmalıdır. Hastalığın yayılması 
önlenmelidir.

2. Yiyecek ve suyla bulaşan hastalıklar:
Tifo, dizanteri, kolera, çocuk felci, bulaşıcı sarı-

lık; yiyecek ve suyla bulaşan hastalıklardır. 
Bu hastalıklardan korunmak için; sular klorlan-

malı veya kaynatılarak içilmelidir. Sebze ve mey-
veler temiz su ile iyice yıkanmalıdır. Tuvaletler 
sağlığa uygun bir biçimde yapılmalıdır. Hastanın 
kullandığı eşyalar kaynatılıp dezenfekte edilmeli-
dir. Eller yemeklerden önce bol su ve sabunla yı-
kanmalıdır. Hasta, sağlıklı kişilerden ayrılmalıdır.

3. Hastalık taşıyıcı canlılarla bulaşan has-
talıklar:

Sıtma, kuduz, veba, tifüs hastalık taşıyıcı can-
lılarla bulaşan hastalıklardır. 

Sıtma: Sıtmadan korunmak için; bataklıklar 
kurutulmalı, su birikintileri ilaçlanmalıdır.

Kuduz: Kuduz kuşkusu olan hayvanlara yak-
laşılmamalı, hayvanlar ısırırsa, hemen aşı olun-
malıdır.

Veba, Tifüs: Veba ve tifüsten korunmanın tek 
yolu temizliktir.

4. Dokunma ve eşyalarla bulaşan hastalık-
lar:

Uyuz, mantar hastalığı, trahom, AIDS ve he-
patit B dokunma ve eşyalarla bulaşan hastalık-
lardır.  

Uyuz:Cilt hastalığıdır. Hastanın giysilerini giy-
mekle, yatağında yatmakla ve deri temasıyla bu-
laşır.

Mantar Hastalığı: Sıcak ve nemli ortamları se-
ver. Mantar hastalığı ortak kullanılan; ayakkabı, 
terlik, çorap gibi giysilerle bulaşır.

Trahom: Göz hastalığıdır. Tedavi edilmezse 
kişiyi kör edebilir. Trahom, hasta kişinin havlu 
ve eşyalarını kullanmakla bulaşır. Trahom’dan 
korunmak için; temiz olunmalıdır, eşyalar ortak 
kullanılmamalıdır. Hastalar hemen tedavi edilme-
lidir.

AIDS: AIDS’ten korunmak için; kan almada 
veya vermede kan testini yaptırılmalıdır. 
Yabancılarla cinsel ilişkiye girilmemelidir. 
Yurt dışından yeni gelmiş ve uzun süre  

geldikleri ülkelerde kalmış olanlar 
AIDS taramasından geçirilmeli, fuhuş 
yuvaları takibe alınmalı, kullanılan en-
jektörler mutlaka bir kez kullanılıp atıl-

malıdır. (disposıbıl). 
Halka tek eşliliğin faydaları anlatılmalı, 

uyuşturucu maddelerle ilgili, gençlere dini ve tıbbi 
eğitimler verilmelidir.

Hepatit B: Hepatit B’den korunmak için; test 
edilmiş kan kullanılmalıdır. Kullanılmış enjektör-
lerle iğne yaptırılmamalıdır. Hepatit B aşısı yaptı-
rılmalıdır, güvenli cinsel ilişki ve tek eşlilik kuralla-
rına uyulmalıdır.

Tüm bulaşıcı hastalıklardan 
korunma yolları;
Tüm bulaşıcı hastalıklardan korunmak için; 
Yeterli ve dengeli beslenilmeli, 
Zamanında aşılanılmalı, 
Temiz olunmalı, 
Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat edil-

meli, 
Sağlıklı konutlarda oturulmalı, 
Hastalar, sağlam kişilerden ayrılmalı, 
Doktorların verdiği ilaçlar, düzenli ve zamanın-

da kullanılmalı, 
Salgın hastalıklar, sağlık kuruluşlarına bildiril-

meli, 
Çöpler sağlığa uygun biçimde toplanmalı ve 

yok edilmeli, 
Tuvaletlerin sağlık koşullarına uygun olmasına 

özen gösterilmeli, 
Karasinek, sivrisinek ve fare gibi hastalık taşı-

yıcı hayvanlarla savaşılmalı, 
Kan alıp vermede dikkatli olunmalı, 
Makas ve ustura benzeri aletlerin dezenfekte 

olmasına dikkat edilmeli.

Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları

TOSB SAĞLIK MERKEZİ



TOSB’UN RENKLERİ

Ramazan ŞAHİN
TOSB Bölge Müdür Yardımcısı

Kendinizi tanıtır mısınız? 

26 Temmuz 1971 tarihinde Karabük’te doğdum. 
İlk ve orta öğrenimimi 1989 yılında Karabük’te ta-
mamladım.1990 yılında yapılan ÖSYS sınavında 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita 
Ve Kadastro Mühendisliği Bölümünü kazandım ve 
bu bölümden 1994 yılında mezun oldum. Sırasıyla 
ilk olarak EMİ Harita Firması ile Bağcılar Beledi-
yesi İmar Planı Çalışmaları, Tuzla Belediyesi İmar 
Planı Halihazır ve Altlık Çalışmaları, İzmit Kandı-
ra Yolu Kamulaştırma Haritalarının hazırlanması, 
1995 yılında Tekirdağ’da bulunan Akdeniz Harita 
firması ile Tekirdağ Belediyesi imar uygulama-
larında çalıştım. 1995 yılı aralık ayında 247. dö-
nem yedek subay devresinde askerlik hizmetimi 
yapmak üzere Tuzla Piyade Okulunda acemi bir-
liğimi, Merzifon’da bulunan 229.Motorize Piyade 
Alayı’nda takım komutanı olarak askerlik görevimi 
tamamladım. Askerlik dönüşü kısa bir süre Kas-
tamonu Devrekâni ovası sulama kanalı inşaatı 
işlerinde daha sonra ise; İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Pendik ve Tuzla Sahil Dolgu ve Mendirek 
İnşaatlarında Ölçme Şefi olarak görev aldım. 

Ne kadar zamandır TOSB’da çalışıyorsunuz?

1 Haziran 1998 yılından beri TOSB Bölge Müdürlü-
ğünde altyapı işlerinin planlama ve inşaat  kısmın-
da, bir dönem imar ve ruhsat biriminde,15 Nisan 
2009 tarihinden beri ise Organize Sanayi Bölgemiz 
Yönetim Kurulu Kararı ile Teknik İşlerden Sorumlu 
Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorum.

TOSB hakkında genel düşünceleriniz nelerdir?

TOSB benim ve ailemin hayatında çok önemli bir 
yere sahip. İlklerimi hep TOSB ile yaşadım. Mes-
leğimin hedeflerine ulaşabileceğim tek yerin TOSB 
olduğunu düşünüyorum. Otomotiv Sektörünün 
kalite ve disipliniyle, altyapının bir ülke için ne ka-
dar önemli olduğu gerçeğini yaşayarak öğrenmek 
harika bir duygu. Bir insanın yaşamındaki en bü-
yük mutluluk kaynağı işini sevmesidir. TOSB da 
işe başladığım ilk günkü heyecanımı bugün hala 
yaşıyorum. Bu heyecanıma 2002 yılında evlen-
dikten sonra eşim ve 2003 yılında aramıza katılan 
oğlum Çağatay da katıldı. Bugün oğluma sordu-
ğum zaman sen ne olacaksın dediğimde TOSB da 
çalışacağım baba cevabını almak, tüm yorgunluk-
larımı alıyor. Ailemle birlikte TOSB’da çalışmanın 
avantajlarını hayatımızın  her safhasında özellikle 
sürekli öğrenmeyi gerektiren bir kurum olması açı-
sından  görmekteyiz. Örnek bir Organize Sanayi 
Bölgesinde çalışmanın ve yapılan her bir yatırımın 
bölgeye ve ülkemize kattığı heyecana ortak olmak 
ve yaşamak mutluluk verici. TOSB 80 üye firması 
ile 250 ha alan üzerinde yaşayan bir aile gibi. 

TOSB’dan beklentileriniz nelerdir ?

TOSB güçlü bir kümelenme modeline örnek olabi-
lecek değerlere sahip. Ancak bu değerlerimizi daha 
çok kişi ve kurum ve sektörlere yayabilmemiz ge-
rektiği kanaatindeyim Bugün dergimiz vasıtasıyla 
bunu kısmen yapabiliyoruz. TOSB mesleki bilgi ve 
becerilerimi geliştirme konusunda beklentilerimi, 
vermiş olduğu eğitimler ile fazlasıyla karşılamıştır 

TOSB dergisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

TOSB dergisinden önce faaliyetlerimizi anlattı-
ğımız ve kendi imkanlarımızla baskı ve dizgisini 
hazırladığımız çalışmalardan sonra profesyonel 
anlamda  bir dergi çıkarmak ve bunun dağıtımı-
nın geniş bir yelpazede yapılması bilgi paylaşımını 
önemli olduğu günümüzde; diğer OSB ve kurumlar 
için örnek olacağı düşüncesindeyim.

TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

TOSB, aktivitelerini  spor müsabakaları ile başlattı 
ve aile piknikleri ile devam ettiriyor. Bu aktivitelere 
katılım oranının daha da artması çalışanların kay-
naşmasını ve aidiyet duygusunun oluşmasını sağ-
layacaktır düşüncesindeyim.



“Kendi başına iyi ya da kötü olan bir şey yoktur, bunu düşüncelerimiz yapar.” 
William Shakespeare

Stres, baskı altına girdiğimizde, metabolizmamızın 
kendisini yıkmak isteyen enerjiye karşı gerilerek direnç 
oluşturmasıdır. Stres vücudun içsel bir savunma 
şeklidir. Ortadan kaldırılması gereken stres değil, stresi 
oluşturan sebeplerdir. 

‘Savaş veya Kaç’ tepkisi: 
 Stres organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının 

tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan bir 
durumdur. Tehdit ve zorlamalar karşısında canlı kendini 
korumaya yönelik bir tepki zincirini harekete geçirme 
özelliğine sahiptir. Bu özellik, tehlike ile karşılaşınca  
‘savaş veya kaç’ diye adlandırılan cevabın ortaya 
çıkmasıdır. Bir tehlike ile yüz yüze gelen canlı başa 
çıkamayacağına inandığı bu tehlikeden uzaklaşmaya 
çalışır, başa çıkacağına inandığı tehlike ile savaşır ve 
böylelikle yeni duruma bir uyum sağlar.

Stresi tanımlamak: 
Stres, yapmaya karar verdiğimiz faaliyetlerden 

veya bize dağıtılan konulardan doğar. Stresin büyük 
bir bölümü ise zihnimizden geçenlerden kaynaklanır. 
Stresle başa çıkabilmek için öncelikle yapılması 
gereken stresimizi neyin başlattığını belirlemektir. 
Bunu yapabilmek çabalarımızı doğru konuya 
yoğunlaştırmamızı sağlar.

Stresi denetlemek: 
Stres kaynaklarını belirledikten sonra söz konusu 

olay yada durumu kontrol etmeye yada mümkünse 
uzak durmaya çalışabiliriz. Evde, işte veya özel 
yaşamınızda stres yaratan olaylar, belli bir ölçüde de 
olsa denetiminiz altındadır. Stresi yönetirken önemli 
olan kontrolümüz de olanlarla uğraşmak, denetimimiz 

dışındakileri de tanımaya çalışmaktır. Stresi 
alt etmenin en güzel yolu öfkeyle başa 
çıkmaktır.

Öfke yönetimi: Nerede, nasıl 
davranabileceğini kestirebilen ve bunu 
kontrol edebilen kişi öfkesini sağlıkla 
yaşayan kişidir. Ne içine atıp kendisine zarar 
verir, ne de patlayarak etrafına zarar verir.

Stres nedenleriyle savaşın: 
Stres, birlikte yaşanması gereken bir 

şey değildir. Genelde stres nedenlerini yok 
etmek, yaşanan stresin seviyesini azaltır.
Stres yaratıcı durumun kökünde yatan 
nedeni bulun. Gerçek nedeni anladıktan 
sonra harekete geçmek daha da kolaydır. 
Durumu değiştirerek stresi yok edebilirsiniz. 

Savaş stratejileri geliştirin: 
Karşılaştırdığınız taleplerle başa çıkmak 

için gerekli bütün becerilere sahip misiniz? Belki de 
rapor yazmak sunuşlar hazırlamak yada toplantılara 
başkanlık etmek gibi özel beceriler geliştirmelisiniz. 
Belki de ihtiyacınız olan, inanılır olmak yada daha iyi 
iletişim kurmak gibi davranış becerileridir.

Beyninize yönelin: 
Kendi düşüncelerinizin sizde yarattığı stresi 

belirledikten sonra, düşünce tarzınızı değiştirebilir, 
böylelikle stres seviyelerinizi düşürebilirsiniz. Olumsuz 
düşüncelerin yarattığı hasarı incelemeli ve aklınızı 
‘yeniden programlamalısınız’. 

Yaşam tarzınızı dengeleyin: 
Vücudunuzun gerektiği gibi çalışıp baskıya 

karşı koymasını istiyorsanız, onunla yakından 
ilgilenmelisiniz. Bunun anlamı, içinde yaşadığınız 
çevreyi,beslenme biçiminizi, rahatlama ve dinlenme 
düzeninizi dengelemektedir. Böylelikle hayatınızın 
bütün alanlarını kontrol altına almış olursunuz. 

Yeni kaynaklar bulmak: 
Yükü azaltmak için yeni kaynaklar bulun. Yeni 

kaynaklar malzeme ve ekipman olabilir, yeni bir faks 
yada yeni büro yazılımlarını içerebilir. Dışarıdan 
alınacak yardımda değerli bir kaynak oluşturabilir. 
Örneğin, ailenizin üyeleri yada dostlarınız çocuklarınızın 
bakımıyla ilgilenebilir, veya boş vakti olan bir dost, 
yükün bir bölümünü üzerinizden alabilir.

Daha az stres için 
düzenleme yapabilir misiniz?

Stres seviyesini düşürmek için ev ve iş çevrenizi 
yeniden düzenleyebilirsiniz. İşyerindeki masa veya 
iskemlenizin yerini değiştirebilir misiniz? Evdeki 

- Öfkeyle gerçekçi bir biçimde mücadele edin

- Öfkenizin kaynağını bulun 

- Neden öfkeli olduğunuzu anlayın 

- Öfkenizi kontrol edin

Stresle başa çıkmanın yolları 



görevlerin bütün aile üyeleri arasında paylaşılma, yada 
siparişlerinizin eve teslim edilmesi üzerenizdeki yükü 
azaltır mıydı? 

Gevşeme egzersizleri yapmak:
Gün boyunca 

gerginliğinizi azaltın. 
Yapılan çalışmalar, stres 
esnasında vücutta oluşan 
olumsuz durumları doğru 
nefes alma tekniğiyle 
azaltabileceğimizi ve 
gevşeyebileceğimizi 
gösteriyor. Düzenli 
olarak vücudunuzun 
belli bölümlerini kontrol 

edip, bu gerginliği azaltabilecek gevşeme egzersizleri 
yapın. Gevşeme egzersizleri nefes teknikleri ile kasları 
germek ve gevşetmek üzerine kuruludur. 

  Gevşeme nefesi:
• Bir yere omurganızı dik tutacak şekilde oturun.
• Ellerinizi bacaklarınıza bırakarak, gözlerinizi   

        kapatın.
• Ağzınız kapalı vaziyette, sadece burnunuzdan   

        sakin bir nefes alarak dörde kadar sayın.
• Nefesi içinizde sekize kadar sayarak tutun.
• Nefesi verirken sekize kadar sayın.
  Bu egzersizi dörder kerelik tekrarlarla yenileyin.

Uykuya dalmadan önce yatağınızda yatarak 
çalışma yaparsanız, gece uykunuz boyunca duygusal 
dalgalanmalar yaşamanızı  engellersiniz. Bu çalışma 
sempatik ve parasempatik sinir sisteminizin uyumlu 

çalışmasını düzenler ve rahatlamanızı sağlar. Kan 
basıncınızın uygun seviyede bulunmasını sağlar. El ve 
ayaklarınızın dolaşım bozukluğu yüzünden üşümesini 
engeller. Bağırsaklarınızın ve kalp atışlarınızın 
düzensizliklerinde panik hallerinizde dengede tutucu 
bir etki yaratır. Bu çalışma sıkıntı ve stres hallerinde 
gevşeme sağlayan bir uygulamadır.

Stresi ortadan kaldırabilmek için, stres nedenleri 
arasından istediğinizi seçin ve ayrıntılı bir eylem 
planı hazırlayın. Ayrıca bir çok stres nedeniyle birden 
uğraşmaya kalkmayın. Başlangıç için birini seçin. 
Bu konuda biraz gelişme sağlayın, daha sonra bir 
başkasına geçin. Bazı stres nedenlerinin değişmesi 
için uzun zamana ihtiyaç olabilir. Erişebilir hedefler 
belirlemeyi unutmayın. 

Çabalarınızı üzerinde en fazla etkisi olan alanlarda 
yoğunlaştırın. Kısa dönemli basit konular yerine, 
sorunun kökeninde yatan nedenlerle ilgilenin.

Daha İyi Bir Hayat İçin; dünyada yaşayan 
herkes mutlu olmak istemekte ancak bir çok kişi 
bunu başaramamaktadır. Peşinden koşulanlar 
insana mutluluğu getirmemekte, çoğu kez gerginlik 
oluşturmaktadır. 

İnsan yaşadığı hayattan hoşnut değilse, mutlu 
değilse yanlış yöne bakıyor olma ihtimali yüksektir. 
İnsanların büyük bölümü mutluluğu dışardan beklerler. 
Dış şartlar hiç şüphesiz mutluluğu bir ölçüde etkilemekte, 
ancak mutluluk bütünüyle dışa bağlı şartlar üzerine 
kurulmamaktadır.

Mutluluk esas olarak algı meselesidir. Hayatımızda 
yanlış şeyler yerine, doğru giden şeylere odaklanmak 
yaşadığımız stresin etkilerini azaltacaktır.

KİŞİSEL GELİŞİM

Arkadaşımız Selçuk Kızıltepe ve eşi Evrim Kızıltepe’nin 
kızı Defne ile Ruşen Kurt ve eşi Ebru Kurt’ un oğlu 

Yiğit’e sağlıklı ve mutlu bir hayat temenni ediyoruz.

ARAMIZA KATILANLAR



Kaza Kavramı :
Genel olarak ‘kaza’ kavramı, kasıt söz konusu 

olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve so-
nucu istenmeyen bir olayı belirtir.

Kazanın oluşumunu inceleyen araştırmacılar 
ilginç bir açıklama örneği olarak ‘dik duran domi-
no taşları’ modelini kullanıyorlar.

İş Kazası :
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre, 
iş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş ne-

deniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adı-
na ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte 
olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri 
dışında,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, 
görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gön-
derilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt 
vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla 
işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonra-
dan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

          
Meslek Hastalıkları:
Bir insanın sağlığının yaptığı işten zarar gör-

mesi sonucu meydana gelen hastalığa meslek 
hastalığı denir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, 
meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı ve ya yaptı-

ğı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple 
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı ge-
çici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal 
özürlülük halleridir.

İş Kazalarının ve Meslek 
Hastalıklarının Nedenleri 
İş kazalarının nedenlerini ‘insanlara bağlı ne-

denler’ ve ‘fizik ve mekanik çevre koşullarına bağlı 
nedenler’ olmak üzere iki ana grupta ele alabiliriz. 
Bu iki grup içerisindeki iş kazalarının yüzde 80 ila 
90’ının insanlardan kaynaklı olduğu kabul edilir. 

İnsan davranışlarından kaynaklanan kaza ne-
denleri arasında; tehlikeli davranışlara yol açan 
kişisel özellikler, yaş, kıdem, mevki, aile durumu 
gibi; tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik fak-
törler, uykusuzluk, yorgunluk gibi; ve yine tehlikeli 
davranışlara yol açan psikolojik faktörler, duygu-
sal koşullar gibi, sayılabilir. Fizik ve mekanik çev-
re koşullarından kaynaklanan kaza nedenleri ise 
şunlardır; makinelerin yol açtığı kazalar, üretim 
organizasyonlarının yol açtığı kazalar ve çalışılan 
işyerindeki ısı, ışık, gürültü gibi çevresel faktörle-
rin yol açtığı kazalardır. 

Meslek hastalıkları, iş kazalarına oranla üretim 
süreci içinde çok daha geniş bir işçi topluluğunun 
sağlığını tehdit ettiği için, iş sağlığı ve iş güvenliği 
sorununun bir bakıma en önemli boyutunu oluş-
turuyor. Sorumluluk ve sosyal güvenlik hukuku 
bakımından bir hastalığın meslek hastalığı olarak 
kabul edilebilmesi bazı koşulların varlığına bağ-
lıdır. 

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının 
Sebepleri ve İş Yerindeki Riskler

Bu modele göre, kaza zinciri faktörleri
şöyle sıralanıyor:
1. Doğa koşulları (doğal yapı)
2. Kişisel eksiklikler
3. Güvensiz durum ve davranışlar
4. Kaza
5. Zarar (ölüm veya yaralanma)



Öncelikle bir rahatsızlık ortaya çıkmış olmalıdır. 
Yine bu hastalık dıştan gelen bir sebeple olmalı ve 
tekrar eden nedenlerden ötürü meydana gelmiş ol-
malıdır. Hastalığın ortaya çıkışı birden bire değil, 
tedricen olmalıdır. Hastalık vücut bütünlüğünün ihlali 
veya ölüm gibi bir sonuca yol açmış olmalıdır. Orta-
ya çıkan hastalıkla görülen iş arasında illiyet bağı, 
yani sebep-sonuç ilişkisi bulunmalıdır. Meslek has-
talıklarının nedenleri de 5 grupta gözden geçirilebilir. 
Kimyasal maddelerden ileri gelen meslek hastalıkları 
(kurşun, cıva, fosfor), mesleki deri hastalıkları, mes-
leki solunum sistemi hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar 
(şarbon, tetanoz), fiziki etkenlerden kaynaklanan 
meslek hastalıkları (sağırlık, kramplar) olmak üzere 
gruplandırılabilir.

İŞ KAZALARINI ÖNLEME TEKNİKLERİ
İş Kazalarının Önlenmesinde Alınacak Tedbirler
İş kazalarını önlemek için alınacak tedbirler aynı 

zamanda iş güvenliğini sağlayan ilkeleri de oluştu-
rur. İş kazalarını önlemek için emniyetsiz durum ve 
hareketleri ortadan kaldırmak, çalışma şartlarını sık 
sık kontrol etmek aksayan konularda tedbirler almak 
gerekir. 

1- Emniyetsiz durumları ortadan kaldırmak: İş ka-
zalarını önlemede en önemli yöntemlerden biridir. 
Kullanılan araç gereç ve malzemenin kontrol edile-
rek güvenli kullanımını sağlamak amacıyla, emniyet-
siz durumlar ortadan kaldırılır. Emniyetsiz durumlar 
için alınan önlemlerin kesin çözüm getirmesine ve 
süreklilik arz etmesine dikkat edilmelidir.

2- Emniyetsiz davranışları önlemek: Emniyetsiz 
hareketler, insan faktöründen kaynaklanır. Kişilerin 
kültür düzeyleri yaptığı iş hakkındaki bilgi becerisi, 
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik durumu bu konu-
da etkili olmaktadır.

3- Çalışmada iyi yöntemlerin kullanılması: Kaza-
ların önlenebilmesi için işin işçiye işçinin de işe uy-
gun olması gerekir. Kullanılacak makinelerin işçinin 
fiziksel özellikleri göz önüne alınarak dizayn edilmesi 
uygun olur.

4- Otomasyona geçmek: İş güvenliği açısından 
otomasyon iyi bir yöntemdir.Otomasyon bazı komut 
ve emirlerin bir bilgisayar yardımı ile makineye yaptı-
rılmasıdır. Otomatik çalışma yönteminde işçi sadece 
izleyici durumunda olup ancak aksaklık durumunda 
müdahale etmesi iş kazalarının önüne geçilmesini 
sağlamaktadır.

5- Kişisel koruyucular kullanma: İş kazalarını önle-
mek için başvurulacak en son çaredir. Çünkü kişisel 
koruyucuları kullanmak zordur. Ve bazı durumlarda 
kaza ihtimalini de artırır. 

Kişisel koruyucular seçiminde kullanımında dik-
katli davranılmalı ve seçilen kişisel korunma araçla-
rında şunlar olmalıdır: Kişinin vücut yapısına uygun, 

işe ve amacına uygun, hijyenik şartlara uygun kolay 
malzemeden yapılmış olması ve çalışmayı işçinin 
hareketlerini engelliyor olmaması gerekir.

İş Kazalarının Önlenmesi İçin Kullanılan 
Koruyucu Araçlar
a) Solunum Sisteminin Korunması : Solunum 

sistemi için filtreli toz maskesi, basınçla temiz hava 
maskesi, süzgeçli gaz maskesi, hortumlu temiz hava 
maskesi, basınçlı oksijen solunum cihazı gibi mas-
keler kullanılır.    

Maske ve solunum cihazlarında şunlara dikkat 
etmek gerekir. Kullanılacak solunum cihazlarının 
boyutları kullanacak işçiye uygun olmalı, süzgeçli 
maskeler oksijeni az ortamlarda kullanılmamalıdır. 
Solunum cihazları eğitilmiş personel tarafından kul-
lanılmalıdır. Solunum cihazları altı ayda bir kontrol 
edilmelidir. Arızalı solunum cihazları kullanılmamalı-
dır.

b)Vücudun Korunması : Ellere ve kollara uygun 
eldiven giyilmelidir. Gözlerin korunması için gözlük 
kullanılmalıdır. Başın korunması için başlık ve baret-
ler kullanılmalıdır. Ayaklara yapılacak işe uygun ola-
rak ayakkabı ya da metal koruyucu kullanılmalıdır. 
Kulaklar için uygun tıkaçlar takılmalıdır.   

Tıbbi Korunma Önlemleri :
1- İşe girmeden önce sağlık taraması yapılmalı 

periyodik olarak işçinin sağlık kontrolünün yapılması 
sakıncalı şartların tespit edilip işçinin uyarılması.

2- İşyerinde çalışma çevresine ait korunma ön-
lemleri: İşyerinde sağlığa zarar verecek etkenler be-
lirli bir zaman içinde işyeri içerisine yayılan duman, 
toz, buhar talaş, gibi maddelerden ileri gelir. Bunlar 
kullanılan zararlı maddelerin zararsız veya daha az 
zararsız maddelerle değiştirmekte önlenebilir. Zararlı 
madde değiştirilemiyorsa tehlikeli işlerin tamamının 
kapalı ortamlarda yapılması ile zarar en aza indiri-
lebilir.

Çalışma esnasında zararlı madde oluşumu gö-
rülen ya da sağlığa zararlı ışın, görüntü vb. fiziksel 
faktörlerin ortaya çıktığı iş çeşitlerinin ayrılmasıyla 
gerçekleşir. Havalandırmada bütün işyerlerinde ya-
pılması gereken bir durumdur.

3- İşçiye ait korunma önlemleri : Çalışan işçi-
nin de kişisel alması uygundur. Bunun için bazı 
koruyucular kullanılması gerekir. Baş, yüz, göz, el 
ayak ve solunum sistemlerinin korunmasını  gös-
terebiliriz.

Meslek Hastalıklarından Korunma

İşyerlerinde meslek hastalıklarına sebep 
olan etkenleri tamamıyla ortadan kaldırmak 
mümkün değildir.

İŞ GÜVENLİĞİ



İşverenler, çalıştırdıkları işçilerine 
Ağır ve tehlikeli işlerde faaliyet gösteren ve bu 

nedenle işçi çalıştıran işverenlerin dikkat etme-
si gereken konulardan biri eğitim. İşverenlerin 
işçilerinin yönetmelik doğrultusunda eğitim alıp 
almadıklarına bakmaları, almamışlarsa eğitim 
aldırmaları gerekiyor.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçile-
rin mesleki eğitime tutulmaları  zorunlu. On altı 
yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile 
çalıştığı işle ilgili eğitim almamış işçiler ağır ve 
tehlikeli işlerde çalıştırılamıyor. Hangi işlerin 
ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadın-
larla, on altı yaşını doldurmuş fakat on sekiz 
yaşını bitirmemiş işçilerin hangi çeşit ağır 
ve tehlikeli işlerde çalıştırılabi-
lecekleri ‘Ağır ve Tehlikeli İşler 
Yönetmeliği’nde gösteriliyor.

09.03.2010 tarihli Resmi 
Gazete’de ‘Ağır ve Tehli-
keli İşlerde Çalıştırılacak 
İşçilerin Mesleki Eğitimle-
rine Dair Tebliğde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Tebliğ’ 
yayınlandı. Buna göre;

31.05.2009 tarihli ve 27244 
sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan ‘Ağır ve Tehlikeli 
İşlerde Çalıştırılacak İşçile-
rin Mesleki Eğitimlerine Dair 
Tebliğ’in 6’ncı maddesinin birinci 
fıkrasına (e) bendinden sonra gel-
mek üzere aşağıdaki (d) bendi, (f) bendi 
ve ikinci fıkra eklendi.

 

Mesleki Eğitimin 
Belgelendirilmesi 

 MADDE 6 – (1) Ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılacak işçilerin, aşağıda belirtilen belge-
lerden birisine sahip olmaları zorunludur:

a) 3308 sayılı Kanuna göre verilen diploma, 
bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız 
işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğ-
reticilik belgelerinden birisi,

b) 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsiz-
lik Sigortası Kanununun 48’inci maddesi ile 

31.12.2008 tarihli ve 27097 (6’ncı Mükerrer) 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Türkiye İş 
Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği’nin 
4’üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gös-
teren kurslardan aynı yönetmeliğin 23’üncü mad-
desine göre alınan kurs bitirme belgesi,

c) 08.02.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğ-
retim Kurumları Kanununun 2’nci maddesinin (g) 
ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslar-
dan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi 
ve sürücü belgesi,

ç)	 11.07.2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Patlayıcı 
Madde Ateşleyici Yeterlilik Belge-
sinin Verilmesi Esas ve Usulleri-

nin Belirlenmesi Hakkında Yö-
netmelik kapsamında alınan 

ateşleyici yeterlilik belgesi, 
e) Uluslararası kurum ve 

kuruluşlardan alınan ve Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından 
denkliği sağlanan belgeler.

“d) Yukarıda sayılanların 
dışında kuruluş kanunlarında 

veya ilgili kanunlarca yetkilen-
dirilmiş kamu kurum ve kuruluş-
ları ile Milli Eğitim Bakanlığının 
ilgili biriminin onayının alınması 
şartıyla kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları, eğitim 

amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve 
dernekler, işçi ve işveren kuruluş-
ları ile bünyelerinde kurulu iktisadi 
işletmeler veya işveren tarafından 
düzenlenen eğitim faaliyetleri sonu-
cunda verilen belgeler,”

f) 30.12.2008 tarihli ve 27096 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeter-
lilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsa-
mında verilen mesleki yeterlilik belgeleri,

(2) 01.01.2009 tarihinden önce Ağır ve Teh-
likeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde 
çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlı-
ğı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum 
ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çer-
çevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik 
eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip 



İşverenler, çalıştırdıkları işçilerine 
olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim al-
mış olarak kabul edilir.

Mesleki eğitimi alma zorunluluğu olan ve 
olmayan işçiler aynı işyerinde aynı anda bu-
lunabiliyorlar. Bu işçiler ‘Ağır ve Tehlikeli İşler 
Yönetmeliği’ne bakarak ayrılabilir. Hangi işçinin 
mesleki eğitim alma zorunluluğu olduğu, hangisi-
nin mesleki eğitim alma zorunluluğu olmadığı bu 
yönetmelikte belirtiliyor. 

Mesleki Eğitim Zorunluluğunun
Denetlenmesi
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin 

zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya 
belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 
sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tara-
fından denetleniyor.

İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan iş-
çilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 
4857 sayılı kanunun 75’inci maddesine göre dü-
zenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendi-
ğinde yetkili memurlara göstermek zorunda.

İşverenlerin bu eğitimden kaçınmaları halinde  
ceza ile karşılaşmalarının yanısıra eğitim alma-

mış işçilerin iş kazasına uğramaları durumunda 
da daha fazla sorun ile karşılaşıyorlar. Bu neden-
le mesleki eğitim belgelerinin her zaman özlük 
dosyalarında eksiksiz bulunmaları gerekiyor.

Zorunlu mesleki eğitimlerin bir kısmı, TOSB 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sınırları içinde 
bulunan ve Bayraktar ailesi tarafından yaptırılan 
Hatice Bayraktar Endüstri Meslek Lisesi tarafın-
dan verilebiliyor.

eğitim aldırmak zorundalar

En 
az 32 en 

çok 40 saatlik 
eğitim sonucu 

düzenlenecek belgelere 
sahip olanlar 

mesleki eğitim 
almış kabul 

ediliyor.

MESLEKİ EĞİTİM



BOWLİNG
TURNUVASI
TOSB Organi-

ze Sanayi Bölgesi 
tarafından düzen-
lenen TOSB 2010 
Bowling Turnu-
vası 02.06.2010-
22.06.2010 tarihleri 
arasında oynanan 
oyunlarla tamamlanmış bulunuyor.

 22.06.2010 tarihinde yapılan final oyunlarımız-
da Hasçelik ve Kanca takımları karşılaştılar. Güzel 
ve çekişmeli geçen oyunlar sonrasında aldığı sa-
yılarla Hasçelik 2010 yılının Bowling Şampiyonu 
oldu.

BASKETBOL 
TURNUVASI
2010 yılı basketbol tur-

nuvası 14.06.2010 tari-
hinde yapılan final müsa-
bakaları ile tamamlandı. 
Egebant firması 2010 yılı 
basketbol turnuvası şam-
piyonu oldu. H. Bayraktar 
Meslek Lisesi 2’nci ve  
turnuvanın 3’üncülüğünü 
ise HP Pelzer Pimsa ta-
kımı kazandı.

MASA TENİSİ
TURNUVASI
Geleneksel TOSB 

Masa Tenisi turnuvası 
02.06.2010-28.06.2010 
tarihleri arasında oyna-
nan oyunlarla tamam-
landı. Eğlenceli ve çe-
kişmeli geçen oyunlarda 
finallerde EKU, Pimsa, 
TOSB ve Esim firmalarının oyuncuları karşılaştı-
lar. 2010 yılı masa tenisi turnuvasında EKU’dan 
Ahmet HENDEN geçen yılki şampiyonluğunu ko-
rurken; 2’nci Pimsa’dan Adnan ÖZYEĞİT, 3’üncü 
TOSB’dan Mahmut BULUT oldu.

BOWLİNG TURNUVASI SONUÇLARI
ŞAMPİYON             HASÇELİK
2. TAKIM                 KANCA
3. TAKIM                 HP PELZER-2

BASKETBOL TURNUVASI SONUÇLARI
ŞAMPİYON	 EGEBANT
2.	TAKIM								 H.BAYRAKTAR	E.M.L.
3.	TAKIM								 HP	PELZER	PİMSA

TOSB’da Turnuva Heyecanı
Geleneksel TOSB turnuvaları bu yıl bowling, 

masa tenisi, basketbol, futbol ve voleybol dalla-
rında yapıldı. 2 Haziran 2010 Çarşamba günü 
başlayan 26 firmanın katıldığı karşılaşmalar eğ-
lenceli ve çekişmeli geçti. 



TOSB’da Turnuva Heyecanı

TURNUVALAR

FUTBOL 
TURNUVASI
TOSB 2010 Futbol 

turnuvası grup maçları 
29 Haziran tarihinde ta-
mamlandı. Yirmi firma-
nın katıldığı ve beşer 
takımın mücadele ettiği 
4 gruptan çeyrek finale 
kalan takımlar; A Gru-
bundan HP Pelzer Pim-
sa 1 ve İleri Mekanik, B Grubundan Ortak Sağlık 
Merkezi ve Bosch Rexroth, C Grubundan Hasçelik 
ve Okul, D Grubundan Egebant 2 ve Murat Ticaret 
oldu. Tüm firmalara katılımlarından dolayı teşekkür 
ederiz. Çeyrek final maçları 1 ve 2 Temmuz tarihle-
rinde, yarı final 5 Temmuz ve final maçı 7 Temmuz 
tarihinde gerçekleşecekti. 2010 TOSB futbol ligi 7 
Temmuz tarihinde Hasçelik ile İleri Grup takımları 
arasında oynanan final maçıyla son buldu. 

İleri Grup firmasının takımını 8-3 mağlup eden 
Hasçelik takımı 2010 TOSB Futbol Şampiyonu 
oldu.

Dereceye giren takımları ve kişileri tebrik ede-
riz. Turnuvaya katılan takımlara, firma yetkililerine, 
oyuncu arkadaşlara, destek veren seyircilerimize, 
bizlere ev sahipliği yapan Hatice Bayraktar Endüs-
tri Meslek Lisesi’ne, Life Port yetkililerine ve emeği 
geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ede-
riz...

2010 TURNUVALARINA 
KATILAN TAKIMLARIMIZ

AKÇELİK Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ.
A RAYMOND Bağlantı Elemanları San. ve Tic. 
Ltd. Şti. 
BOSCH REXROTH Otomasyon San. ve Tic. AŞ. 
BİRİNCİ Otomotiv San. ve Tic. AŞ. 
CENGİZ Makine San. ve Tic. AŞ. 
CHEMETAL San. Kimyasalları Tic. ve San. AŞ. 
DENSO Otomotiv Parçaları San. AŞ. 
DÖKSAN Basınçlı Döküm ve Mak. San. Ltd. Şti. 
DURDEN Plastik Ürün. ve Yapışkan Film Tic. 
San. AŞ. 
EGEBANT Zımpara ve Polisaj Malz. San. ve Tic. 
AŞ. 
EKU Fren Kampana ve Döküm San. AŞ. 
ESİM Test Hizmetleri San. ve Tic. AŞ. 
HASÇELİK San. ve Tic. AŞ.
HATİCE Bayraktar Endüstri Meslek Lisesi
HP PELZER Pimsa Otomotiv AŞ. 
İLERİ Mekanik Makine Kalıp İmal. San. ve Tic. 
Ltd. Şti. 
KANCA El Aletleri Dövme Çelik ve Mak. San. AŞ. 
KAYNAK Tekniği San. ve Tic. AŞ. 
KOSGEB 
MURAT Ticaret Kablo San. AŞ. 
ORTAK Sağlık ve Güvenlik Birimi 
PİMSA Adler Otomotiv AŞ. 
PİMSA Poliüretan İmal. San. ve Tic. AŞ. 
SIGARTH Metal İşleme San. ve Tic. AŞ. 
SİSTEM Teknik Sanayi Fırınları AŞ. 
TOSB

MASA TENİSİ TURNUVASI SONUÇLARI
ŞAMPİYON AHMET HENDEN-EKU
2.   ADNAN ÖZYİĞİT-PİMSA
3.   MAHMUT BULUT-TOSB



Boğaziçi Hayvanat Bahçesi ve

İnsanlığa, doğaya ve tüm canlılara hizmetin en 
güzel örneği olan Darıca “BOĞAZİÇİ HAYVANAT 
BAHÇESİ VE BOTANİK PARKI” 1991 yılında 
nesli tükenen kuşları bir araya toplamak, nesillerini 
devam ettirmek ve aynı zamanda yurdumuzda ve 
dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşayan kuş türlerinin 
tanıtılmasını sağlamak amacıyla kuruldu.

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı  
yalnızca hayvanat bahçesi değil; aynı zamanda kuş 
cenneti ve bir botanik park.

1993 yılından beri halka açık olan alanın amacı; 
350 çeşit kuş türü, 500 çeşit bitki ve aralarında 
sürüngenler, balıklar ve memeli hayvanların da 
bulunduğu 100’ü aşkın diğer hayvan türünü kendi 
doğal ortamlarına en yakın şekilde yaşatmak.

Dünyanın dört bir tarafından getirilmiş pek çok tropik 
kuş etrafınızda uçarken, en nadide taçlı güvercinler 
ellerinizden yem yerken, büyük muz ağaçları, tropik 

bitkiler ve şelaleler arasında dolaşabilirsiniz. 22 
bölümden oluşan büyük akvaryum binasında en 
önemli balık türlerini dev duvar akvaryumlarından 
izleme imkanınız da var. 

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi’nde çocukların bir 
günü hiç sıkılmadan geçirebileceği birçok aktivite 
var. Oyun parklarının yanı sıra çocukların ördek ve 
tavşan gibi hayvanları sevebileceği küçük bir bölüm 
daha bulunuyor. Bir de ponylere binebilecekleri ufak 
bir parkur. Dünyanın dört bir yanında gelen aslanları, 
sibirya kaplanlarını, flamingoları, balıkları ve daha 
birçok hayvanı heyecanla ve merakla izliyorlar ve 
çocuk parkında da değişik oyunlar oynayabiliyorlar. 

Parkta her kafesin önünde bilgi panoları var. Bu 
panolarda o kafesteki hayvanla ilgili birçok bilgiyi 
bulmak mümkün. Bunun yanı sıra pek çok hayvana 
rahat etmeleri için kendi iklim şartları sağlanmış. 
Buharlama-yağmurlama sistemi ile suni yağmur 
yağdırılıyor ve farklı türlerin doğal ortamı korunuyor. 
Bazılarına ise renklerini korumaları için özel yemler 
veriliyor. Güney Tropik Merkezi’ne indiğinizde farklı 
kuş türlerini görebilir, tropik bitkiler ve şelaleler 
arasında dolaşabilirsiniz. Sürüngenler Evi’nde ise dev 
piton yılanından ejderhalara kadar farklı sürüngen 
türleri var. 

Yanlarına gittiğinizde hemen size doğru uzanan 
devekuşları, diğer bütün hayvanlarla dost olan 
ördekler ve yemek için sıraya giren penguenler parkın 
en sevimlileri... Flamingoların, turnaların ve leyleklerin 
zarafeti ise çok etkileyici... 

Fayton ya da akülü araba ile parkın içinde 
geziliyor. Çocuk parkından başlayan turda 
flamingolar, lamalar ve dev kaplumbağalar arasında 

Pembe Flamingolar

Sibirya Kaplanları

Tavus Kuşu

Pelikanlar

Oyun Bahçesi

Penguenler

Zebra



gezmek son derece keyifli...Parkı dolaşırken 
bir mola vermek istediğinizde, fast food türünde 
yiyecekler bulabileceğiniz kafeteryada bir şeyler 
atıştırabilirsiniz. 

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi aynı zamanda bir 
kuş cenneti. Nadide papağanları ve kuzey tropik 
merkezi’nde ormanlık bir ortamda serbest dolaşan 
farklı kuş türlerini görmek mümkün. 

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi’nde prensip 
olarak doğadan yakalanmış hiçbir hayvan yok. 
Buradaki tüm türler bir hayvanat bahçesinde doğup 
büyüyenler. Mesela zebralar İsviçre’den Walter 
Zoo’dan buraya getirilmiş.

Şempanzelerin açık oyun alanlarını yukardan 
izleyebilirsiz. Burası da parkın en çok ilgi çeken 
bölümlerinden biri. 

Burada her hayvanın farklı bir beslenme şekli 
var. Mesela zürafa meyve ve sebze ve ot çeşitleriyle 
besleniyor. Bu yüzden dışarıdan gelen ziyaretçilerin 
hayvanlara yem vermesine izin verilmiyor. İçeriye 
giriş bedeli ise bir kişi için 15 TL. Çocuklar için de 
aynı ücret tarifesi uygulanıyor. 

Darıca Hayvanat Bahçesi’nde geçen bir gün, 
hem eğlenceli hem de dinlendirici. 

Doğa gezilerini sevenlerin, araştırmacıların, 
hayvan severlerin ve çevrecilerin yanı sıra okul 
gezilerinde tüm öğretmen ve öğrencilerin mutlaka 
görmesi gereken bir yer burası. Ziyaret etmenizi ve 
bu güzelliğin tadını çıkarmanızı dileriz.

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi 
Tuzla yolu Caddesi No:15 Darıca/ Gebze
Tel  : 0 262 653 66 66 - 653 13 74 
Faks : 0 262 653 46 64
Web : www.bosphoruszoo.com.tr

Botanik Parkı’nda 1000’e yakın tür barınıyor

GEZİ

Halka Kuyruklu Lemur

Aldabra Dev Kaplumbağa

Ayı

Babun

Kızıl Akbaba

Poni

Lama



            

  

TOSB’un toplantı salonları hizmete açıldı

T  OSB’un yapımı tamamlanan yeni yönetim 
binasında bulunan çok amaçlı seminer ve 

eğitim salonu ve fuaye, üyelerin ve ihtiyaç halin-
de diğer sanayicilerin hizmetine açıldı.  

Çok Amaçlı Toplantı ve Hizmetleri
   Seminer Salonunda;

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 0262 679 10 00’dan 
Eylem YILMAZ ile irtibata geçebilirsiniz.

 Konferans Salonu Hizmetlerimiz;
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 ve 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 ve
ışık düzeni
Otomatik kumanda sistemi ile salon ışık 
aydınlatma seçenekleri (Tam aydınlık, orta 
ve loş) olan donanımlarımız ile hizmet veriyoruz.

TOSB YÖNETİM BİNASI TOPLANTI SALONLARI



SÖZÜN BİTTİĞİ YER

DENGETECH
0216-488-8617
0216-389-5218
istanbul@dengeteknoloji.com

www.dengeteknoloji.com

* ZEMİN ETÜDÜ-SONDAJ İŞLERİ
* DALGIÇ POMPA SATIŞ, MONTAJ
   TEKNİK SERVİS
* SU KUYUSU TEMİZLEME

0216-473-5477
0216-473-2186

www.derinkuyupompa.com

Engineered for life

Lowara



Ahmet ARKAN
Müteşebbis Heyet Üyesi

Yunus ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan SÖZER 
Kocaeli Eski Valisi

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI    YIL: 2     SAYI: 7

N
İS

A
N

-M
AY

IS
-H

A
Zİ

R
A

N
 2

01
0

Setmak
Makine ve Kalıp
San. ve Tic. A.Ş.

Maktel
Makine ve Tel

San. A.Ş.

Alkan Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Makine
Otomotiv

Yan. San. ve Tic. Ltd. Şti.

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

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

MARKALAR ŞEHRİ

2010 Üye Bilgilendirme 

Toplantısı

• Yatırıma Başlayan Üyeler 

BEYSAD’ın TOSB’u Ziyareti

•

•

TİSK ve MESS’in TOSB’u 

Ziyareti

•




