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CUMHURİYET
BAYRAMINIZ
EKİM KUTLU OLSUN

• TOSB’da ‘Deprem İvme Ölçer • Yatırıma başlayan üyeler
İstasyonu’ faaliyette

• Arşiv Yönetim Sistemi

• TOSB Kuzey Giriş Alt Geçişli
Kavşak Projesi başladı

Sanayi ve Toplumsal
Gelişme
Sanayi, toplumları hem
beceri ve hem de refah bakımından geliştiren önemli bir
itici güçtür. Bu olgu tüm dünyada böyle olmuştur. Bunun
en iyi göstergesi sanayileşmiş
toplumların eriştiği teknolojik
ve iktisadi güçtür. Dünyada
sanayileşmemiş, fakat aynı
zamanda teknolojik ve iktisadi gücü yüksek tek bir ülke
yada topluluk yoktur.

Industry and Social
Development
The industry is an important driving force that
has been developing the communities in terms
of skills and prosperity. This fact has appeared
like that in the world. The best indicator of this
is the technological and economic power of the
industrialized societies. There is not any country
or community that has not been industrialized but
has high technologic and economic power at the
same time.
On the other hand, it is a fact that a few
countries having underground or above ground
source income have reached to the high national
income level. However, when these sources have
been consumed or they have been felt in value,
it could be difficult to pursuit these life levels. In
addition, the industrialized communities continue
to increase their prosperity and life standards by
using their own technology and skills.

Pek az sayıda ülkenin yer
altı veya yer üstü kaynak gelirleri ile yüksek milli gelir düzeyine ulaştıkları bir vakıadır.
Ancak bu kaynaklar tükendiYunus ÇİFTÇİ
ğinde yada değeri düştüğünTOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili
de bu yaşam düzeylerini deThe physical places that will conduce to the
vam ettirmeleri zorlaşır. Buna
development of the industry that is more than
mukabil sanayileşmiş toplumlar yeni şartlara uyum göstererek
important in the community life could be only established schemsahip oldukları teknoloji ve becerileri kullanarak refah ve yaşam
ingly. For this reason, the established Organized Industry Zones
standartlarını artırmaya devam ederler.
have become driving force of our country indeed. Still, the further
Toplum hayatında bunca öneme sahip sanayinin gelişmesine vesile olacak fiziki mekanlar ancak planlı bir şekilde oluşturulabilir. İşte bu düşünce ile oluşturulan Organize Sanayi Bölgeleri ülkemizin itici gücü haline gelmişlerdir. Halen sanayimizin
önemli bir kısmını barındıran bu alanların gittikçe geliştirilmesi
ve yaygınlaştırılması ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar
sağlayacaktır. Bu gün kalifiye insan gücü eğitimi dahil pek çok
toplumsal projeyi üstlenip, kamu yerine kaynak ayıran ve ayırdığı kaynağı da doğal olarak en verimli şekilde kullanan OSB
oluşumlarına kamunun her türlü desteği sağlaması gerekir.
Devletin yapması gereken alt yapı yatırımlarını kendi kaynakları
ile yapan OSB lere devletin bu yatırımlarda KDV dahil her türlü
vergi muafiyetini tanıması gerekir.
Zaman zaman OSB’mizi yabancı heyetler de ziyaret etmekteler. Sıkça sorulan sorulardan biri “bu mükemmel alt yapılar kim
yaptı?” sorusudur. Bu soruya “müteşebbisler olarak biz yaptık”
cevabını verdiğimizde şaşkınlıkları bir kat daha artmaktadır. Zira
batıda ve doğuda bu altyapıları kamu idareleri kamu kaynağı ile
yapar ve hazır yatırım alanını imara açar. Üstelik burada yatırım
yapacak müteşebbise de çeşitli teşvik ve vergi muafiyetleri tanınır. Ucuz kredi verilir vs.
Halbuki bizde arazinin planlamasından tutun da kamulaştırılması, imar planlarının hazırlanıp, onaylanması, alt yapıların yapımı dahil tüm işlemleri sanayici yada onun temsilcileri
yapmak zorundadır. Bu süreç yıllar hatta 10 yıllar alır. Altyapı
giderlerini müteşebbis karşılar. Hal böyle olunca da müteşebbisin kısıtlı kaynağı arazi ve altyapı yatırımlarına gider ve sonuçta fabrika inşaatı, makine alımı, işletme sermayesi için kaynak
kalmaz. Azalan kaynağın yeniden toparlanması için bir bekleme dönemine girilir ki bu da küçük işletmelerde 10 yılları bulur.
Geçen yıllar içinde ya üretim konusu değişir, ya yatırımcı işi
sonraki kuşağa devreder veyahut ta işi bırakır. Bu da OSB’lerin
beklenenden daha geç inkişafına sebep olur.

development and dissemination of these areas that accommodate
the important part of our industry would contribute great support
to the development of our country. Today, including the qualified
man power training, the public must spare no effort to support the
OSB establishments that have been allocated resources instead of
the public and used these resources efficiently and effectively. The
government must provide all kinds of tax exemptions including VAT
for these investments to OSB that has been carried out required
infrastructure investment instead of government.
Occasionally, the foreign delegations have visited our OSB.
One of the frequently asked questions is “who made these perfect
infrastructures?” When we answer this question as “we did these as
undertaker”, they have been more than surprised. However, in the
east and west, these infrastructures have been made by the public
authorities through the public resources and they have zoned for
houses. Moreover, the various encouragement and tax exemption
as well as cheap credit etc have been provided to the undertaker
who will make investment here. Whereas, the industrialists and
their representatives are forced to carry out all processes including
planning of the land, expropriation, preparing and approving of the
construction plan, infrastructure works. This process takes years
even decades. The infrastructure expenditures are covered by the
undertaker. Under this circumstance, the limited resources of the
undertaker are spent for the land and infrastructure investments
and finally, there will be no resources for factory establishment, machine purchasing and company capitals. In order to recovery of the
reduced resources, a waiting process could be followed so that it
takes decades for the small businesses. In recent years, the production purpose or theme could be changed or the investor hands
over the business to the next generation or they leave the job. For
this reason, OSB could be late developed accordingly.

Tüm bu zorluklarına rağmen OSB’lerden vazgeçilmemesi,
OSB ye kaynak ayırıp, arsa alanın cezalandırmaması gerekir.

In spite of all these difficulties, it must not to give up the OSB
and by allocating resource for OSB; the person who bought the
land must not be punished.

Bu vesile ile CUMHURİYET BAYRAMINIZI kutlar, yatırımlarınız bol ve bereketli olmasını dilerim.

On this occasion, we would like to celebrate your REPUBLIC
DAY and I wish you best success in your investments.
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YUNUS ÇİFTÇİ
Sanayi ve Toplumsal Gelişme
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TOSB’DAN HABERLER
TOSB içerisinde kurulan ‘Deprem İvme Ölçer
İstasyonu’ faaliyete geçti
TOSB itfaiyesi yangını başlamadan söndürdü

Örnek ve önder olma yolunda ilerleyen TOSB, hem
zaman açısından hem de
mali açıdan tasarruf sağlayacak olan kavşak çalışmalarına hız kesmeden
devam ederken, OSB’miz
için ivme kazandıran bir
diğer gelişmede ihracat
artışında görüldü. Eylül ayı
ihracatı geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 10,25
artarak 9 milyar 229 milyon
dolar olurken, en çok ihracatı yapan iller ise İstanbul, Bursa ve Kocaeli oldu.
Otomotiv sektörü 1 milyar
309 milyon 133 bin dolarlık ihracatıyla ilk sırada yer
alıyor.
Otomotiv sektörünün son
bir yılına bakarsak, ihracatta yaşanan bu artışın
son derece anlamlı olduğu
kanaatindeyiz. Lokomotif
olan ihracatın büyümesi,
sanayi, üretim ve yatırımı
da arttırıyor.
Bu sayımızda sizlere, alt
geçitli kavşak projemizden, deprem ivme ölçer
cihazımızdan, itfaiye teşkilatımızın başarılı çalışmalarından, ortak arıtma
tesisi kapasite artışından,
OSB’mizde inşaatı başlayan kiralık/satılık modüler
binamızdan, turnuva ödül
törenimizden, üyelerimizden Cengiz Makine ve
Farplas röportajlarından,
arşiv birimimizden ve Body
Worlds sergisine yapmış
olduğumuz geziden bahsedeceğiz.

TOSB Kuzey Giriş Alt Geçişli Kavşak projesi
başladı
While TOSB which moves along
the way to serve as a model and
come to the fore has been carrying out the junction activities without slowing down that will save
time and costs indeed, the further
development that give acceleration for our OSB has been seen
particularly in the field of export
increasement. In comparison with
the same month of the last year,
the export of September month
has been raising as 10,25% and
it has become 9 billion 229 million
US Dollars and additionally, the cities that have been exported very
much are composed of Istanbul,
Bursa and Kocaeli. The automotive
sector is in the first place by taking
into the consideration of its export
amounted 1 billion 309 million 133
thousands US Dollars.
In this publication, we will talk
about our junction project with subway, our earthquake accelerometer, the successful activities of our
fire station, joint purification plant
capacity, our modular building for
rent/for sales whose construction
has already started in our OSB,
our tournament reward ceremony,
the interviews with our members
Cengiz Makine and Farplas, our
archive unit and the visit that was
paid to Body Worlds Exhibition.
When we look at the last one year
of the automotive sector, we think
that this increasement that has
been experienced in the export is
very meaningful. There is no doubt
that when the export increases, the
industry, production and investment activities will be increased accordingly.

Tever Sunta Yangını
TOSB Kiralık / Satılık bina inşaatı
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Otomotiv sektörüne hizmet veren ve ülkemizin tek Otomotiv
İhtisas OSB’si olan bölgemizde yatırım kararı alan firmaların bulunması bizleri ziyadesi
ile mutlu ediyor.Elektrik, gaz,
su hatlarını tamamlamış ortak
arıtma tesisi ile itfaiye teşkilatı
olan, yol süpürme kamyonu ve
tuzlama/kar küreme aracını yıllar önce hizmete sokmuş olan
ve tek durak ofis hizmetini veren bölgemiz yabancı kökenli
firmaların neden bizi tercih ettiğini açıklıyor. Üye profilimizin
yüzde 25’i yabancı kökenli firmalardan oluşuyor. Bölgemizde en son inşaatına başlamış
olan yabancı firma, 43 milyon
euro fabrika yatırımı yapacak
olan CRH firması. Elektrik ve
gaz tüketimlerimiz ile istihdam
sayılarımız kriz öncesi seviyelerini yakalamış durumda.İnşaatlarına hızla devam eden dokuz
üyemizin yatırımlarını tamamlaması durumunda yıl sonunda
TOSB Organize Sanayi Bölgesi
olarak yüzde 20 büyümüş olacağız.Yatırımına devam ettiğimiz alt geçitli kavşak projesini
tamamlamak üzereyiz. Arıtma
Tesisi tevsi inşaatımız ise yılsonunda tamamlanacaktır. OSB
‘mizin kendi kendine yetmesi ve
üyelerimize yük olmamak için
geçtiğimiz yıllarda inşa ettiğimiz, mevcut kiralık binalarımıza
ilaveten, 12.500 m² lik bir kiralık
bina daha yapmaya başladık.
Bu binayı Mart 2011’de tamamlamayı planlamaktayız.

We are more than happy that there
are companies which take decision for
the investments in our country having
unique Otomotive Expertise OSB to
give service for the automotive sector.
Our region that has been providing service for years by giving one stop office
services through its electricity, gas and
common purification system as well
as completed water lines, fire station,
street sweeping lorry and salting/snow
blower machine has explained clearly
why foreign originated companies have
been preferred us. 25% of our member profiles have been composed of
foreign companies. In our region, the
foreign company that has recently
started for the construction activities is
CRH Company that will make a factory
investment at the amount of 43 million
euro. Our employment number has
reached to the pre-crisis levels by the
consumption of electricity and gas. As
soon as our nine members, who carry
on its construction activities at a fast
pace, fulfill their investment, we would
rapidly grow like 20% as the TOSB
Organized Industrial Site at the end of
the year. We are about to complete the
junction with subway that we have been
still carried out its investment. On the
other hand, our extended construction
of purification plant will be completed at
the end of the year. In order to become
self-sufficient of our OSB and not to be
a burden to our members, in addition
to our existing rental buildings that we
constructed last years, we have started
to build a rental building of 12.500 m².
We envisage that we will complete this
building on March/2011.

NEWS FROM TOSB

TOSB içerisinde kurulan
‘Deprem İvme Ölçer İstasyonu’
faaliyete geçti
Kocaeli Sanayi
Odası tarafından
Marmara
Bölgesinin depremselliği hakkında veri
toplamak
amacı
ile ‘Deprem İvmeölçer Cihazlarının’
Sanayi Bölgelerine
konuşlandırılması kapsamında bir
adet istasyon, maliyeti
tarafımızca
karşılanarak Bölge
Müdürlük
Binası
bahçesine kuruldu
ve faaliyete geçirildi.
Deprem risklerinin asgariye indirilmesi için riskleri yönetecek verilere ihtiyaç duyulduğundan kurulan ivmeölçer cihazın bu verilere
ulaşılmasında katkısı olacaktır. Bu çalışmayla cihazın kurulduğu bölgelerde yer sarsıntılarının etkileri
ölçülerek tedbir alınması sağlanacaktır.

TOSB itfaiyesi
yangını başlamadan
söndürdü
11 Eylül Çarşamba
(Ramazan
Bayramın
3.günü) Bölgemizde bulunan üye firmamızın
çatısındaki
inşaat
çalışmaları
esnasında
oluşan
kıvılcımların
bacadaki
kurumları
tutuşturması
sonucu
oluşan yangın, TOSB
İtfaiye
biriminin
etkili mücadelesi sonucunda
başlamadan
söndürülmüştür.

The earthquake accelerometer
station established within
TOSB has entered into service
In order to collect data about the seismicity
of the Marmara Region through Kocaeli Chamber of Industry, one
station, whose cost
was covered by us,
has set up in the garden of the building of
Regional Directorate
and entered into the
service within the
scope of deploying
the ‘Earthquake Accelerometer Devices’ to the industrial
regions.
In order to minimize the earthquake
risks, due to the fact
that the data that will
direct the risks has
been required, the
established accelerometer will contribute for the device to reach
these data. Thanks to this activity, the necessary precautions shall be taken by measuring
the earth tremor in the region where the devices
were set up.

TOSB Fire Station
has extinguished the
fire before starting

The fire occurred as
a result of the sparks
burned the fly ashes on
the chimney during the
construction works on
the roof of our member
firms available in our
Region as of Wednesday, 11 September (the
third day of the Eid Al
fitr-Ramadan) has extinguished before starting by the effective
response of TOSB fire
station unit.

TOSB’DAN HABERLER

TOSB Kuzey Giriş Alt Geçişli Kavşak projesi başladı
OSB’mize ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması, zaman kayıplarının minimize edilmesi, kış
şartlarının araçlar için oluşturduğu olumsuz
koşulların en aza indirgenebilmesi amacı ile
TOSB mevcut kuzey girişinin Şekerpınar
yönüne kaydırılması ve böylece TEM yoluna
Intersection project has started in TOSB
ulaşımın 3km. kısaltılması öngörüldü ve
In order to facilitate the accessibility to our OSB, to minimize
bu yönde yapılan çalışmalar neticesinde
the
time losses and to minimize the negative conditions arising
Karayolları Genel Müdürlüğü ile 12.01.2008
from
the winter conditions for the vehicles, it has foreseen that
tarihli protokol imza altına alındı.
the
current
north entrance of the TOSB will be passed to the
Bölge
Müdürlüğü’müzün
öncelikli
direction of Şekerpınar and thus, the transportation to the TEM
yatırımları sebebi ile iki yılı aşkın süredir
highway will be shorten as to 3 km and as a result of the
başlanılamayan TOSB kuzey girişi Şile
activities that have been carried out, the protocol dated 12th
yolu bağlantısı alt geçitli kavşak inşaatının
January 2008 has signed in cooperation with the Directorate
projelendirme çalışmaları Karayolları Genel
General for highways.
Müdürlüğünün onayı ile tamamlandı ve 2
Due to the prior investment of our Regional Directorate,
etapta yapılması planlanan projenin birinci
the
construction project activity with subway junction of TOSB
kısım inşaatına 2010 yılı haziran ayı itibari
northern
entrance Şile road connection that has not been
ile başlandı.
started
for
more than two years were completed in conformity
Şekerpınar istikametinde gelen araçların
with
the
approval
of Directorate General for highways and the
Bölgemize katılımı ve bölgemizden alt
first part construction of the project that has been planned to be
geçidi kullanarak Şekerpınar istikametine
constructed has started as of June 2010.
katılımı kapsayan güzergah ilk etap olarak
The route including the involvement of the vehicles coming
düşünülmüştür.
from Şekerpınar destination to our Region and the accession
2010 yılının ekim ayı içerisinde inşaatının
to Şekerpınar destination from our region by using the subway
tamamlanarak
üyelerimizin
hizmetine
has considered as the first phase. In the route that has planned
açılması düşünülen güzergahta çalışmalar
to bring into service for our members as soon as it has been
aralıksız olarak devam etmektedir.
completed within October of 2010 years, the activities have
İlk etap çalışmalarının tamamlanması ile
been carried out incessantly.
birlikte ikinci etap olarak düşünülen Balçık
In conjunction with the completion of the first phase activity,
istikametinden gelen araçların Bölgemize
the route activities considered as the second phase that provide
alt geçidi kullanarak katılımını sağlayan
the accession of the vehicle coming from Balçık destination to
güzergah çalışmalarına başlanılacaktır.
our region will be started.

NEWS FROM TOSB

TEVER SUNTA YANGINI
17.07.2010 tarihinde saat 17:00 sıralarında Gebze İstasyon Mahallesinde D-100 karayolu kenarında
bulunan Tever Sunta isimli fabrikada, fabrikanın istif
alanındaki tomruk, kereste mamullerinin bulunduğu alanda kıvılcım sıçramasından kaynaklandığı
tahmin edilen yangın çıktı.
Bölgeye intikal eden
Gebze itfaiyesi olaya müdahale etti, ancak havaların
sıcaklığından dolayı iyice
kurumuş olan tomruk ve
kerestelerin çok hızlı bir şekilde yanması sürdü. Daha
sonra Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nden de 10’un
üzerinde arazöz takviyeye
gelmesine rağmen alevler
giderek yayıldı.
Kocaeli Valisi Ercan
Topaca’nın da sabah saatlerine kadar yerinden izlediği
yangın söndürme çalışmaları sırasında İstanbul ve
Sakarya’dan gelen takviyelerle birlikte arazöz sayısı
30’u geçti. İnsansız araçlar ve havadan helikopter
ve uçakla da müdahale edilmesine rağmen yayılan
alevler bahçede istiflenmiş toplam 65 bin ton olduğu
belirtilen tüm tomruk istiflerine sıçradı.
Alev boyunun 50 m’yi geçtiği yangında tren seferlerinin durdurulması, elektriklerin kesilmesi ve
çevreye yakın evlerin boşaltılması sağlandı.
İl Kriz Merkezi Masasının ve Gebze
Kaymakamlığı’nın da yapmış olduğu yardım çağrısına, olay mahalline yakın bulunan özel kuruluş
itfaiyeleri de destek verdi.
TOSB Bölge Yönetimi’nin verdiği karar doğrultusunda 18.07.2010 tarihinde saat 18:15 civarında
TOSB İtfaiye olarak birimimizden 4 personel ve itfaiye aracı ile olay mahalline intikal edildi.
Olay mahallindeki diğer itfaiye birimleri ile birlikte
koordinasyona geçilerek uygun bir şekilde söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verildi. 4 saat
süren çalışma sonunda istasyona dönüldü.
Kontrol altına alınıp söndürülemeyen yangına
tekrarlanan yardım çağrıları karşısında 19.07.2010
tarihinde gece saatlerinde tekrar gidilerek, itfaiye birimleri tarafından yapılmakta olan yoğun çalışmalara tekrar destek verildi.
Yangın yapılan tüm çalışmaların sonunda
20.07.2010 tarihinde akşam saatlerine doğru kontrol alınıp söndürüldü.

FIRE OF TEVER SUNTA
On the date of 17.07.2010 as of 5.00 p.m., in
Tever Sunta (Particleboard) Factory located in
the street of Gebze İstasyon and by the side of
highway, the fire has broken out because of the
possible sparking in the area of round timber,
wood products in the stowage place of the factory.
Gebze fire station that passed to the region has
responded to the incident however, because of
the high temperature, the dried round timber and
wood has been kept to burn. Afterwards, although
more than 10 water tenders have been reached to
the region through Kocaeli Municipality, the flames
have radiated.
During the fire extinguisher activities that Ercan
Topaca, The Governor of Kocaeli has followed on its
location until the early morning, the numbers of water tenders have exceeded 30 coming from İstanbul
and Sakarya along with the reinforcements. In spite
of the fact that the incident has been responded by
unmanned vehicles as well as helicopters and aircrafts from the air, the spreading flames have been
jumped to all round trip piles scuttled in the garden
for about 65 thousand tons.
For the fire that the length
of flames has passed 50 m,
it has provided to stop the
train service and to cut off
the electricity and to evacuate the nearby homes.
The appeal issued by the
province crisis center and
Gebze district governorship
has been supported by private fire stations that are
close to the venue.
Upon the decision given by the TOSB District
Management, our unit as TOSB fire station has
passed to the region including 4 staff and fire engine
on the date of 18th July 2010 as of 06:15 p.m.
By coordinating with other fire station units in the
venue, the support has been given for the appropriated extinguishing and cooling activities. At the end
of the activities lasted 4 hours, it was returned to the
station.
Regarding the appeals that have been repeated
for the fire that was controlled but inextinguishable,
the support has been also provided for the intensive
activities of the fire unit by returning to the area at
the late night as of 19th July 2010. As a result of all
activities, the fire has controlled and put out in the
evening hours on 20th July 2010.

TOSB’DAN HABERLER
TOSB Kiralık / Satılık bina
inşaatı
Mükemmel alt yapı, minimum bürokratik
uğraş ile Otomotiv yan sanayiinin kalbinde olmak isteyen üreticiler için Mülkiyeti TOSB Organize Sanayi bölgesine ait satılık veya kiralık
modüler endüstriyel bina yapımına başlandı.
Teknik özellikler:
Üretim için toplam kapalı alan: 10 bin m²;
üretim alanı her bir kat alanı: 5 bin m²; her bir
modül kapalı alanı: değişken; idari bina kapalı alanı: 2 bin 500 m²; idari bina kat sayısı: 3;
inşaat cinsi: betonarme; kaplama: poliüretan
panel; giriş katı yüksekliği: 7 mt.; üst kat yüksekliği: 9 mt.; makas açıklığı (kolonlar arası):
18.50 mt.; makas aralıkları: 7 mt.; giriş kapıları:
5 x 5 seksiyonel; kurulu trafo gücü: bin kWh;
yangın ve kullanma suyu hacmi: 150 tonluk
depo; ring yolları kaplama cinsi: asfalt; sığınak
alanı: 700 m².
Yönetim binasında insan, üretim kısmında
ise yük asansörleri bulunacaktır.

k Arıtma
TOSB Orta
ı
asite Artış
Tesisi Kap

Organize Sanayi bölgemize
son yıllarda yeni
firmaların katılımı ve mevcut firmalardaki
kapasite artışı sebebiyle ortak arıtma tesisinde kapasite artışı gereklilik haline gelmiş ve 2010 yılı başında
yeni tesis ile ilgili olarak Çevre Danışmanımız Prof. Dr.
Beyza Üstün koordinasyonunda proje çalışmalarına
başlanılmıştır. Yeni yapılacak tesisin teknik ve idari
şartlarının belirlenmesine müteakip ihalesi
Temmuz ayı içersinde
tamamlanmış ve akabinde inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.
Yeni tesisin mekanik ve elektrik montaj
işlerinin
tamamlanmasına müteakip yeni yılın ilk çeyreğinde işletmeye alınması planlanmakta olup mevcut
tesiste olduğu gibi kapasite artışı sonucunda
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Deşarj Standartları Tablo 19 alıcı ortam deşarj kriterleri
sağlanacaktır.
Ortak arıtma tesisi kapasite artışı çalışmalarına ilave olarak çevrenin sürekli korunması
ve doğal kaynakların yeniden kullanımını sağlamak
adına TOSB olarak yürüttüğümüz çalışmalardan biri
de arıtma tesisi çıkış suyunun geri kazanımım projesidir. Bu proje ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

TOSB Rental / Wholesale
house construction
By perfect infrastructure and minimum bureaucratic endeavor, for the producers who wish to take part in
the heart of the automotive sub-industry, for rental or
sales modular industrial building construction whose
ownership belonged to TOSB Organized Industrial
Site has started.
Technical Specifications:
The total covered area for production: 10 thousands
m²; the production field for each floor area: 5 thousands
m²; covered area for each mod: variable; administrative
building covered area: 2 thousands 500 m²; number of
administrative building floor: 3; construction type: concrete reinforced; covering: polyurethane panel; height of
ground floor: 7 mt.; height of upstairs: 9 mt.; truss span
(Inter-columns): 18.50 mt.; inter Truss: 7 mt.; entrance
door: 5 x 5 sectional; installed transformer power: bin
kWh; fire and service water volume: 150 tons depot;
ring roads covering type: asphalt; shelter area: 700 m².
There will be people in the management building and
there will be freight lift in the production area.

The capa

city increase
Due to the
of
TOSB joint p
recent particiurification pla
nt
pation of the
new companies to our organized
industrial site and the capacity increase of existing companies, the capacity increase became essential for the joint
purification plant and at the beginning of 2010, the project
works have been initiated under the coordination of Prof. Dr.
Beyza Üstün who is our environment consultant regarding
the new plant. Following the identification of the technical and administrative conditions of the newly established plant, the tender process has completed in July
and then the construction activities have been started.
Pursuant to the completion of the mechanical and
electrical assembly process for the new plant, it has
been planned to be operated in the first quarter of the
new year and as is implemented in
the existing plant, as a result of the
capacity increase, the receiving environment discharge criteria of Water Pollution Control Regulations in
Table 19 shall be provided.
In addition to the activities of
joint purification plant capacity increase, in order to protect the environment continuously and to reuse
the natural resources, one of our activities implemented as
TOSB is the recycle project for the exit water of purification
plant. The relevant activities of this project have been intensively carried out.

ÜYE YATIRIMLARI ve ZİYARETLER / MEMBERS INV. & VISITS

Üyelerimizden haberler
Üyelerimizden Pimsa Poliüretan İmalat Sanayi
ve Ticaret AŞ. fabrika inşaatına başlamış bulunuyor.
TOSB ailesine;
•

Tekpol Teknik Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ.

•

Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ.

•

Doğa Park İnşaat Turizm Tekstil San. ve Tic.
Ltd. Şti.

olmak üzere üç yeni üye daha katıldı.
Tekpol firması 1992 yılında Ali Kılıç ve arkadaşları tarafından kuruldu. Ülkemizde poliüretan sistemlerin üretilmesine öncülük eden Tekpol; ürün,
teknik destek ve poliüretan makinesi sağlayarak firmaların kurulmasına yardımcı olmakla birlikte kendi
müşteri kitlesini de kendisi yarattı.
Studio, Kıraça ve Heksagon Grup şirketlerinin
ortak bir iştiraki olarak Heksagon Studio, yerel ve
uluslararası otomotiv yan sanayisine ve ana sanayisine tasarım ve mühendislik hizmeti sunan bir
Türk firmasıdır.
Doğa Park; 24.10.1996 yılında Erol Ayaz ve Birol Ayaz tarafınfan kuruldu. Karbon fiber ve kompozit otomotiv parçaları, polietilen otomotiv parçaları
model, prototip, kalıp tasarım ve imalatı alanlarında
hizmet veriyor.

The news from
our members
Pimsa Poliüretan İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ.
who is one of our members has started to the
construction of the factory.
Three following members have taken part to
the TOSB family;
• Tekpol Teknik Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ.
• Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ.
• Doğa Park İnşaat Turizm Tekstil San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Tekpol firm was established by Ali Kılıç and
his friends in 1992. By providing technical support
and polyurethane machine, Tekpol which leads the
manufacturing of the polyurethane systems has
supported for the establishment of the firms and it
has also created its own customer mass as well.
Heksagon Studio as a joint venture of the Heksagon Studio, Studio, Kıraça and Heksagan Group
companies is a Turkish company that provides the
design and engineering services to the key industry and subsidiary industry of local and international automotive.
Doğa Park was established by Erol Ayaz and Birol
Ayaz in 24th October 1996. It provides services in
the fields of manufacturing and formwork of carbon fiber and composite automotive parts, model,
prototype.

Aylık üye ziyaretleri gerçekleşti
Hem tanışmak hem de üye şikayet/önerilerini
almak amacı ile yapılmakta olan aylık üye ziyaretlerinde, TOSB Yönetim Kurulunun değerli üyeleri
ile TOSB Bölge Müdürü katılarak sırası ile Denso,
Döksan, Egebant ve Güçlü Pres firmalarını ziyaret
ettiler. Toplantılarda firma yetkililerinden öneriler
alındı ve firmaları tanıtıcı sunumlardan sonra fabrikalar gezilerek üye ziyaretleri tamamlandı.

Denso

Döksan

Güçlü Pres

In order to both meet and obtain members’
complaints / suggestions, during the member visits which have been performed monthly, by the
participation of the esteemed members of TOSB
Governing Board and TOSB Regional Director,
they have respectively paid visit to Denso, Döksan, Egebant and Güçlü Pres companies. The
suggestions have been taken from the company
executives at the meetings and after the introductory presentation of the companies, the factories
have been visited and the member visits have
been accomplished accordingly.

ÜYELERİMİZDEN / MEMBERS

CENGİZ
MAKİNE
SAN. ve
TİC. AŞ.
Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız?

Cengiz Makina 1981 yılında İstanbul’da Cengiz
Başokutan tarafından 90 metrekarelik bir atölyede
kuruldu. Mekanik indeks tezgahlarla talaşlı imalat
yapıyordu. Bursa Bosch Dizel Enjektör fabrikasıyla tanışmayla birlikte üretim hacmini ve makine
parkını genişleterek büyümeye devam etti. 1995
gibi şimdi Dilovası OSB olan yerde Muallimköy’de
3 bin m²lik fabrikasına taşındı. 2005’ e kadar orada otomotiv yan sanayi olarak hizmet gösterdikten
sonra bu fabrika alan olarak dar gelmeye başladı. Böylelikle Taysad Organize Sanayi Bölgesi ile
tanıştı. TOSB’daki bu arsayı satın alarak inşaata
başladı ve 2006 yılında da bitirdiği bu fabrikaya
taşındı. 2006 Şubat gibi bütün makinalarımızı,
personelimizi ve üretim hattımızı buraya taşıdık.
Burada Taysad Organize Sanayi Bölgesi 3’üncü
caddede 13 bin m²’lik alana sahibiz. Bunun 12 bin
m²’si kapalı alan, 7 bin 500 m²’si üst katta, 2 bin
m²’si alt katta olmak üzere 9 bin 500 m² bir üretim
sahası var. Bugün Cengiz Makina; müşteri portföyünde Bosch grubunun öncelikle global tercih edilen yan sanayi. Diğer müşterileri Delphi, Daimler,
Schaeffler Group olmak üzere otomotivin bilinen
tedarikçisi olarak çalışmaya devam ediyor.
Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Üretimde ağırlıklı olarak talaşlı imalat. CNC
tornalar, taşlama tezgahları, derin delik delme tezgahları, kumlama, çapak alma tezgahları, transfer tezgahı denilen 24 istasyonlu çok özel hassas
teknolojiler var. Bunlar hep Alman, İsviçre, Japon
menşeili hassas makinalar, çünkü ürettilen parçalar çok hassas, yüksek basınçta dizel ve benzinli,
Bosch enjektör sistemlerinde kullanılmakta. Üretim tezgahları kadar kullanılan ölçüm cihazları da
hassas ve CNC. Cengiz Makina Sıfır Hata konsepti ile çalışıyor.

Çiğdem Calvez
Cengiz Makina
Fabrika Müdürü
Sahip olduğunuz kalite belgeleri
hakkında bilgi verir misiniz?

Sıfır Hata konsepti üretim kalitesinin arkasında
durmayı gerektiriyor. Böyle olunca yüksek teknoloji makinalar ile yapılan üretim kalite yönetim sistemleri ile destekleniyor. ISO TS 16949’un 4’üncü
sertifikasyonundayız. ilk kalite yolculuğu ISO 9002
ile başladı 1997 de. Sonra QS 9000 onu takip etti.
Bunun yanı sıra çevreyle dost teknolojiler çevre
atıklarına sahip çıkan bir firma olarak 2007 yılında
da ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikasını
aldı. OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı sertifikalarını bünyesine katarak otomotivin gerektirdiği
tüm üst seviye kalite yönetim sistemlerine sahip
olduk. Böylesine hassas üretim yapılan bir fabrikada da bu sertifikasyonlar olmazsa olmaz oluyor.
Yurtiçi müşterileriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Yüzde 80’lere varan ihracat payımız var. Yüzde
20’lik payda yine Bosch Türkiye. Yani oda dolaylı
ihracat aslında. Asya, Avrupa ve ABD ye ihracat
yapıyoruz.
Yurtdışı müşterileriniz hakkında
bilgi verir misiniz?

Brezilya, Hindistan, Çin gibi gelişip büyüyen
pazarlara da ürün veriyor olmak bir avantaj bizim
için. Bugün krizden Avrupa biraz daha yavaş çıkıyor olsa da bu bölgeler çok daha hızlı gelişim
gösterdiler. Bizim sevkiyatlarımıza baktığımızda
Ağustos 2008’den Eylül 2009’a ciddi bir kriz dönemi geçirdik. Eylül-Ekim 2009 gibi krizden çıkarken
ilk sipariş artışları yine Asya bölgesindeki ülkelerden başladı. Avrupa onu takip etti. Mevcut durum
oldukça sevindirici.
Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz
hakkında bilgi verir misiniz?

Ürün geliştirme yenilik kapasitesi anlamında

ÜYELERİMİZDEN
Cengiz Makine’da zaten her yeni projede yeni
teknik teknolojiler yeni yatırımlarla, yeni projelere
girmek durumunda kalıyor. Bundan sonrası için
sadece torna parçaları için değil, bunların yüzey işlemleri, ısıl işlem ve yüzey fosfat kaplama
işlemleri gibi proseslerini de Türkiye’deki ortak
partnerlerimizle yapıyoruz. Ve müşteriye nihai
ürün olarak veriyoruz. Bundan sonrası için montajlı ürünlerin de bünyemizde yer almasını arzu
ediyoruz ki geçmişte biz Bosch Fren için bu tip
ürünler yaptık.
Yeni projelerimizde Schaeffler Grubunun parçaları ağırlık kazanıyor. Dileğimiz daha çok katma
değeri olan ürünlere de cevap verebilmek.
Gelecek projeleriniz hakkında
bilgi verir misiniz?

Kriz öncesinde firmamızın yabancı ortaklık
gündeme geldi. Bir Alman partnerle gene otomotiv sektöründen malum kriz döneminde dondurduk. Biz büyüyen ve gelişen bir firma olarak
çok uluslu çalışmaya ve yabancı ortaklığa sıcak
bakıyoruz.
TOSB da bulunmaktan memnun musunuz?

TOSB’da bulunmaktan çok memnunuz.
Kocaeli’nin bu bölgesinde bulunmak çok büyük
bir avantaj. Ağırlıklı olarak Bursa’da bulunan müşterilerimize yakın olmaktan dolayı, yurtdışından
misafirlerimiz geldiğinde İstanbul’a yakınlığından
dolayı, gümrükler açısından oldukça büyük artıları var.
TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu,
veremiyorsa beklentileriniz
ve önerileriniz nelerdir?

TOSB’da güzel bir sinerji var aslında. İletişim
güzel. başımız sıkıştığında özellikle atık yönetimi,
arıtma sistemleri gibi konularda bayağı destekler
aldık. Hemen koordinasyon kurup isteklerimizi
paylaşıyoruz. Sonuç olarak Prosedürler, mevzuatlar ortada ve ortası çözümler üretilebiliyor diye
düşünüyoruz. Tabi ki TOSB buradaki firmaları
daha çok sahiplenip daha fazla bu bölgede ne
gibi destekler alınabilere bakabilir.
Yani gönül istiyor ki TOSB’da yer alan değerli
otomotiv tedarikçileri için daha çok destekler ve
teşvikler olsun. Bir de TOSB’da büyümeyi arzu
ediyoruz. Yeni fabrika yatırımlarımızı bu civarda
bu bölgede istiyoruz. Ancak arsa maliyetlerinin
yüksekliği bizi düşündürüyor.
TOSB içerisinde komşuluk ilişkilerininde geliştirilebileceğini ve ortak kazanımlar sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Could you tell us the establishment
story of your Firm ?

Cengiz Makina (Machine) was established in
1981 by Cengiz Başokutan in a workshop of 90
square meters. The metal cutting had performed
by automatic screw machine. After meeting with
Bursa Bosch Diesel Injector Factory, it attempted
to develop by enhancing the production capacity and Machine Park. As is in 1995, nowadays,
it moved to the factory which is about 3.000
m² located in Muallimköy that was named after
Dilovası OSB. Until 2005, after rendering service
as automotive supply industry, it was thought that
the factory area is not sufficient for the activities.
For this reason, it introduced to Taysad organized
industrial site. By purchasing this land in TOSB, it
started to the construction activities and in 2006,
it moved to this factory that was completed. Some
like February 2006, we moved our all machines,
staff and production line. Here, we have an area
of 13.000 m² located in the 3rd street of Taysad
Organized Industrial Site. 12. 000 m² of this area
is the covered area, 7500 m² of this is located
upstairs, 2000 m² is located downside and it has
totally 9.500 m² production areas indeed. Today,
Cengiz Makina has been working as sub industry that is well known supplier of the automotive
composed of Delphi, Daimler, Schaeffler Group
preferred globally by Bosch.
Could you give us information about your units?

In our production area, there is mostly metal cutting, CNC turning machines, grinding machines,
deep-hole drilling machines, sand blasting as well
as very special sensitive technologies composing
24 stations called as burr machines. These are
all sensitive machines originated from German,
Switzerland, Japan because the produced parts
are very delicate; these are diesel and gasoline
powered at the high pressure. These are used in
the Bosh injector system. Apart from the production mills, the utilized measuring devices are also
sensitive and CNC. Cengiz Makina has been carrying out its activities by zero defect policy.
Could you inform us about your
quality documents ?

Zero defect policy means that you should always support the production quality. For this reason, the production that has been carried out by
the high technology machines is also supported
by the management systems. We are in the 4th
certification of ISO TS 16949. The first quality
trip started in 1997 by ISO 9002. Afterwards, QS
9000 has fallowed it. In addition, as a firm that

MEMBERS
Cengiz Başokutan
Kurucu

them to our customers as final product. For the rest
of it, we would like to include the assembled products within our structure so that we made such kind
of products for Bosh in the past.
In our new projects, the parts of Schaefller
Group are mostly gained importance. Our wish is
to respond for the added value products.
Could you tell us about your future projects?

possessive the environmental wastes by using
environment friendly policies, in 2007, it received
ISO 14001 environment management system
certificate. By adding OHSAS 18001 Occupational Safety and Health certificate into its body,
we have had all high level quality management
systems. In such kind of factory where the sensitive production has been performed, these certificates are must.
Could you be so kind to inform us
about your local customers ?

We have export share at the amount of 80%.
The shares of 20% are again Bosh Turkey. In a
nutshell, it is such kind of indirect export. We export to Asia, Europe and USA.
Could you be so kind to inform us
about your foreign customers ?

There is no doubt that it is an advantage for
us to send products to the developing markets
such as Brazil, India and China. Today, due to
the fact that Europe has been resolved the crisis
slowly, these regions have been developed fast.
When we look into our consignment, we have
passed the serious crisis period among the dates
of August 2008 and September 2009. When we
solved the crisis like in September –October
2009, the first order increasement has started
from the countries in Asia region. Europe has
followed the Asia. The current situation is quite
welcome.
Could you give us information about your
product development and your innovation capacity?

In terms of product development and innovation capacity, In Cengiz Machine, we have to
start new projects through each new projects,
new technical technologies and new investments
to be initiated. In addition, not only for the turning
machine parts but also processes such as surface treatment of them, heat treatment and surface phosphating have been carried out by our
partners in Turkey. Afterwards, we could submit

Before crisis, the foreign partnership was in the
agenda for our firm. We suspended our partnership
with a German partner from the automotive sector
in the crisis period. As a developing and improving
firm, we lean towards multinational activities and
foreign partnership.
Are you glad to take part in TOSB?

We are very happy to take part in TOSB. It is
very important advantage to be present at this region of Kocaeli. It is highly important to be close
to our customers mostly located in Bursa because
when our guests come from abroad, it is an advantage in terms of customs due to the adjacent
to Istanbul.
Do you think so if TOSB has responded to your
expectations, if not, what are your
expectations and suggestions?

Actually, there is a good synergy in TOSB. The
communication is good. When we are in trouble,
we have been supported especially for waste management, purification systems and so on. As soon
as we could establish coordination, we can share
our requests and demands. As a result, we are supposed that we could provide solutions in complying
with the procedures and regulations. Off course,
we should take into the consideration what kind of
supports we could receive to do more.
We would wish that there should be much more
supports and encouragements for the esteemed
automotive suppliers located in TOSB. In addition,
TOSB would like to develop indeed. We want our
new factory investments in this region and in this
land. However, the high land costs have made us
think.
Within TOSB, we think that the neighborhood
relations could be developed and the joint gain
could be provided.

ÜYELERİMİZDEN

FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI
İMALAT İTHALAT VE İHRACATI AŞ.

Ali Rıza Aktay
Genel Müdür

Firmanızın kuruluş hikayesi ve içeriği
hakkında bilgi verir misiniz?
Firmamız ilk olarak 1968 yılında yedek parça
satış şirketi olarak kuruldu. Farplas geçen 42 yıl
içerisinde; otomotiv sektörünün çeşitli segmentlerindeki ürünlerde, parça üreticisi konumundan,
sistem tedarikçisi konumuna geldi. Bununla birlikte beyaz eşya sektöründe de faaliyet göstererek,
toplamda 6 farklı lokasyonda, bin 300 çalışanımız
ile üretim yapıyoruz. Farplas; tüm OEM’lerin (Türk
Otomotiv Endüstrisinde ticari ve binek araç üreticileri) tedarikçisi olarak, grubumuzun amiral gemisi
konumunda.
Firmamız, iç-dış trim plastik parçalar, aydınlatma ürünleri, tavan havalandırma sistemleri üretiminde uzman kuruluşlardan biridir. OEM olarak
faaliyet gösteren (Binek ve Ticari) tüm firmalara hizmet veriyoruz. Toyota, Renault, Mercedes, Volvo
gibi global firmalara OEM olarak hizmet vermeye
de devam ediyoruz.

Üniteleriniz; yurt içi ve yurt dışı müşterileriniz ve ihracatınız hakkında bilgi verir misiniz?
Ar-Ge merkezimizle birlikte Gebze ve İstanbul
Avcılar’da 40 bin metrekare alanda toplamda 747
çalışanımızla üretim gerçekleştiriyoruz. Firma ola-

rak kuruluşumuzdan itibaren, ürünler ile ilgili tasarım ve geliştirme faaliyetlerine önem veriyoruz. Bu
kabiliyetimizi 2008 yılında çıkan teşvik yasası ile,
Nisan 2009’dan itibaren TAYSAD’da yer alan Ar-Ge
merkezi çatısı altında topladık. Bu merkez; tasarımdan, seri üretim sonuna kadar, her aşamada sorumluluk alarak, tüm paydaşlarına değer yaratıyor.

Gelecek projeleriniz hakkında bilgi
verir misiniz?
Ağırlıklı olarak gündemimizde; yurtdışında yatırım yapmaya yönelik projelerimiz var. Şu an için Avrupa ülkeleri, Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihracat
yapıyoruz.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri
hakkında bilgi verir misiniz?
Sahip olduğumuz kalite belgelerimiz; ISO TS
16949, ISO 9001, Q1, ISO 14001.

TOSB’da bulunmaktan memnun musunuz?
TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu,
veremiyorsa beklentileriniz ve önerileriniz?
TOSB’da bulunmaktan oldukça memnunuz. TOSB bizim beklentilerimize cevap veriyor.
Türkiye’nin örnek organize sanayi bölgelerinden
biri.

MEMBERS
Could you give us information about
the establishment story of your Firm
and its content?

We have rendered services to all firms who act
as OEM (Passenger and Commercial Cars).

Could you be so kind to inform us about
your foreign customers?

Our firm was established in 1968 as the spare
part sales company. Within the last 42 years, Farplas has reached the condition from the part/component manufacturer in the various segments of the
automotive sector to the position of system supplier.

We have rendered services as OEM.to Global
Firms such as Toyota, Renault, Mercedes, Volvo

In addition, by giving service in the field of white
goods sector, it has been made production in 6 different locations by its 1300 staff. Farplas is the flagship of our group as the supplier of each OEMs (In
Turkish Automotive Industry, the manufacturer of
commercial and passenger cars).

We export to European Countries, Russia and
Middle East Countries.

Our Firm is an expert for production of internalexternal trim plastic parts, lighting products, Ceiling
Ventilation Systems.

Could you inform us about your units?
Along with our Research and Development center, we have carried out our productions in the field
of 40 thousands square meter in Istanbul Avcılar by
our 747 staff.

Could you tell us about your quality
documents?
Our current quality documents are ISO TS
16949, ISO 9001, Q1, ISO 14001.

Could you be so kind to inform us about
your local customers ?

Is there any countries that you have
exported, if yes, which countries they are?

Could you tell us about your product
development and innovation capacity?
Since the establishment day of our Firm, it has
paid ultimate attention to the design and development activities regarding its products. By means of
encouragement law issued in 2008, it has collected
its capability under the umbrella of Research and
Development center located in TAYSAD as of April
2009. In this center; by taking responsibility in each
step from the design activities to serial production,
it has created value for its all stakeholders indeed.

Could you inform us about your
future projects?
Our projects mostly towards making investment
to abroad are in our agenda.

Are you glad to take part in TOSB?
Yes, we are very
happy.

Do you think
so if TOSB has responded to your
expectations,
if
not, what are your
expectations and
suggestions?
TOSB has responded to our expectations.
Our expectation is to
become sample organized site of Turkey.

OTOMOTİVDEN HABERLER

OTOmotivden
haberler...
Türk otomotiv tarihinde ilk kez Temmuz ayı
satışları Haziran ayının üzerinde gerçekleşti.
Ekonomik canlılığın ve büyümenin hızlanması, kredi piyasalarındaki normalleşme, güven
ortamındaki iyileşme, düşük faiz ortamı, TL’deki
değerlenme, düşük Euro kuru ve şirketlerin yoğun kampanyaları gibi faktörler otomotiv piyasasında beklenenin üzerinde talep oluşmasını
sağladı. Otomobil satışı yüzde 148’lik artışla 41
bin 399 adede çıkarak tarihin en iyi performansını yakaladı. Son 15 yıldır ilk kez Temmuz ayı
satışları Haziran ayından yüksek çıktı.
Ağustos ayıyla birlikte 2011 model araçların
satışları başladı: Tüketicilerin tercihleri dizel ve
otomatik şanzımanlı araçlarda yoğunlaşıyor.
Otomobil piyasasında yaşanan canlılığın yıl
sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
Tüketici, tercihini ağırlıklı olarak dizel araçlar-

dan yana kullandı. Yaklaşık iki yıl önce motorin
fiyatlarındaki astronomik artışlar yüzünden gözden düşen dizel araçlar yeniden gözde olurken,
yılın ilk 7 ayında dizel araç satışları yüzde 37
arttı.
Başta İstanbul olmak üzere tüm büyük şehirlerde yaşanan trafik karmaşası otomatik vitesli
araçlara olan talebe tavan yaptırdı. Bu otomobiller piyasanın bir diğer ‘yüksek talep’ gören sınıfını oluşturdu.
Toplam binek otomobil pazarında Ocak-Temmuz 2010 döneminde otomatik şanzımanlı araç
satışı 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 23
oranında arttı.
Bazı markalarda otomatik tercihi yüzde 90’ı
geçiyor. Lüks sınıfın ise tamamı otomatik... Bazıları otomatik vitesin otomobil keyifini bitirdiğini
savunsa da rakamlar alışkanlıkların çabuk değiş-

AUTOMOTIVE NEWS
tiğini gösterdi. Türkiye’de 10 yıl öncesine kadar
sadece lüks otomobiller ve yurtdışından gelen ithal otomobillerde olan otomatik şanzıman kullanımı yüzde 30’a kadar çıktı; Yani neredeyse satılan her 3 otomobilden 1’i otomatik vitesli oldu.
1985 model öncesi araçlar
hurdaya gidiyor
23.07.2010 tarihinde kabul edilen 1 Ağustos

The sales of month of July have passed over
the month of June at the first time of the Turkish
automotive history.
Due to the fact that rapid economic development and improvement, normalization in the credit markets, recovery in the environment of confidence, low interest rates, appraisal for TL, low
Euro rates and other factors such as the intensive
campaigns of the companies, the demand more
than expected has created in the automotive markets. The sales of the automotives have reached
the highest performance in its history by rising 41
thousand 399 with the increasement of 148 percent. For last 15 years, it is the first time that the
sales of the June have passed the sales of June
indeed. Along with the month of August, the sales
have been started for 2011 model vehicles: the
preferences of the consumers have been concentrated on the diesel vehicles and automatic transmission.
It is expected that the dynamism in the automobile market will be continued at the end of the
year. The consumer has mostly preferred the diesel vehicles. Almost two years ago, because of
the astronomic prices in the diesel fuel, the diesel
vehicles that felt into disfavor has become popular now and the sales of diesel vehicles has increased at the percentage of 37 in the first seven
months of the year. The traffic jam occurred in particularly Istanbul and all metropolitan cities have
increased the demand of the car with automatic

2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un Geçici 5’inci Maddesi, 1985 veya
daha eski model motorlu araçların 31.12.2011 tarihine kadar hurdaya çıkarılarak İl Özel İdarelerine bedelsiz olarak teslim edilmesiyle ilgili şartlar
ve uygulama esaslarını belirledi.

transmission. These automobiles have formed the
other “high demand” class of the market. In the
period of January- July 2010, the sales of automatic transmission car has increased 23 percent
in comparing with the same period of 2009 year in
total private cars. The automatic preference has
been reached to 90 percent in same brands. On
the other hand, the luxury class totally prefers the
automatic… Although some people assert that
automatic transmission has eliminated the pleasure of the automobile, the numbers showed that
the habits are changing fast. Until 10 years ago
in Turkey, the utilization of automatic transmission available in only luxury cars and imported
automobiles coming from abroad has raised to
30 percent. In other words, almost one of each
three purchased automobiles became automatic
transmission.
The vehicles before
1985 model has scraped
In accordance with the current Income Tax
Law with the reference number 6009 issued in the
Official Gazette dated 1st August 2010 and numbered 27659 approved on 23rd July 2010, the 5th
provisional article of the Law regarding the amendments in same laws and Decree Law has defined
the conditions and practice principles that1985 or
older models motor vehicle will be scraped until
31.12.2011 and delivered to the Special Provincial Administration free of charge.

ISI YALITIMI

Isı yalıtımı ve zorunluluğu
Isı, sıcaklık farkından kaynaklanan transfer olayıdır. Yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen etkenlerin en başında gelir. Bu sebeple ısıtma soğutma sistemleri hayatımızda büyük önem teşkil eder. Isınma
her zaman bir ihtiyaç hatta zorunluluk olmuştur. Binalarımızda kullandığımız enerjinin büyük bir bölümünü bu ihtiyacın karşılanması için kullandığımızı
söyleyebiliriz. Mevcut ortamı iklimlendirmenin yanı
sıra yeterli yalıtımı da sağlayarak ortamdaki sıcaklığı korumak da bir o kadar önemlidir.
8 milyon bina ve 20 milyon konutun bulunduğu
ülkemizde binaların yaklaşık yüzde 90’ında yalıtım
olmadığı düşünülürse ısınma için harcanan enerjinin ne kadar boşa gittiğini anlamak zor olmasa
gerek. Buna birde ülkemizdeki ısıtma sisteminin bireysel ve çoğunlukla soba ve
küçük kazan olması ayrıca gelir
durumuyla da alakalı olarak piyasada enerji verimi düşük,
ucuz ürünler bulunması
ve kullanılması ekleniyor.
Bu enerji kaybının karşılığı yılda ortalama 7.5 milyar dolar civarında olduğu
söyleniyor. Ciddi
enerji tüketiminin
yanı sıra uzun
kullanım ömrü de
göz önüne alındığında binalar enerji verimliliği konusunda ilk başlanması
gereken yerler olarak önümüze
çıkar. Bunun da ilk adımı fayda
maliyet oranı olarak bakıldığında
yalıtımdır. Binanın dış kabuğunu
oluşturan duvar, çatı, pencere,
kapı, balkon, zemin gibi alanların yalıtılmasıyla ciddi yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür. Öyle ki
mevcut binalarda yapılacak dış cephe yalıtımının
maliyeti oluşacak verime göre kendini 3-4 yıl gibi
sürelerde amorti ediyor. Uygulamalarda yüzde 4050’ye varan enerjide verim sağlanıyor. Yeni yapılacak binalar düşünüldüğünde yalıtım maliyeti bina
maliyetinin sadece yüzde 3’ünü kapsamakta ve
geri dönüş süresi çok daha kısalıyor.
Isı yalıtımına ilişkin konuların denetim hizmetleri 12 Ağustos 2001 tarih ile yayımlanan ‘Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’ ile
Yapı Denetim Kuruluşlarına verildi. Yapı Denetimi
Kanunu ile birlikte pilot bölge olarak seçilen 19 ilde

kanunun uygulamasına başlandı. Dolayısıyla bu
illerde o yıldan günümüze kadar yapılan binaların
uygun yalıtıma sahip olması yapı denetim şirketlerinin kontrolünde oldu. Bakanlar kurulunun kararı
ile 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle bu illere 62 il daha
katılacak ve ülkemizdeki 81 ilde de kamuya ait yapı
ve tesisler ile yasada belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar hariç tüm binalar yapı denetimine tabi
olacak.
Şüphesiz bu kararla inşaat ve yalıtım sektörü
olumlu etkilenecek. Bunun yanı sıra 05.12.2008 tarihinde yürürlüğe giren binalarda enerji performansı
yönetmeliği ile de tüm binalarda ısı yalıtımı da dahil
olmak üzere, mekanik tesisat, aydınlatma, mimari tasarım gibi binalarda enerji
verimliliği ile ilgili konular önem
kazandı. Bu çerçevede ömrü 2
yıldan az olan veya 50m² altındaki binalar hariç mevcut ve
yeni yapılacak tüm binalarda enerji performansı,
asgari performans kriterleri, bina denetleme ve
periyodik kontrolleri, ayrıca
enerji kimlik belgesi düzenlenmesi gibi konular
ön plana çıkıyor.
Bu
uygulamalar neticesinde yeni
binalar enerji tüketimi bakımından çok daha cimri olacak
ve enerji kimlik belgeleri, evlerin
satış fiyatlarında en önemli rolü
oynayacak. Nasıl ki araç alırken yakıt tüketimi göz
önünde bulunduruluyor, beyaz eşya alırken enerji
sınıfı değerlendiriliyor ise kullanım ömrü çok daha
uzun olan yaşam alanları alınırken de ısıtma soğutma sistemleri, aydınlatması, ısı yalıtımı gibi konular
dikkate alınmalıdır.
2011 yılı itibariyle tüm illerde yapılacak binaların Yapı denetim firmaları tarafından kontrol altında
olması da ısı yalıtımı konusunda artı bir zorunluluk
getirecek. Tüm bunların yanı sıra toplum bilincinin
de sağlanmasıyla daha verimli ve sağlıklı evlerde
yaşanılacak, ayrıca ülke ekonomisine de bunun
büyük getirisi olacak. Her şeyden önce yaşam
standartlarının yükseltilmesi, sağlık koşulları ve
yaşanılan alandaki iklimlendirme maliyetleri düşünüldüğünde ısı yalıtımı yaptırmak bir ihtiyaçtan çok
gereklilik olarak karşımıza çıkıyor.

HEAT INSULATION

Heat insulation and requirement
Heat is an event of transfer arising from temperature difference. It is one of factors that directly
affect our life quality. Therefore heating and cooling
systems are very important for our lives. Heating
has been always a need, or even a requirement.
We can say that most of the energy we use in our
buildings is for meeting such need.
Besides the conditioning of the existing environment, it is also important to keep the environment
temperature by providing the necessary insulation.
When it is considered that in our country, where there
are 8 millions buildings and 20 millions houses, 90%
of the buildings do not have insulation, it
will not be that hard to understand that
how much of the consumed energy
was lost. This is also accompanied
with the fact that most of the heating systems in our country
are individual and consist
of stoves and little boilers and that there used
less energy efficient and
cheap products in consistent with the income level. It
is said that the amount of the
lost energy is about 7, 5 billion
dollars in a year. When the significant energy consumption and the
long using life are taken into account, we
face that the buildings are seen to be the first places
to start for implementing energy efficiency. The first
step of this is the insulation when the benefit and
the cost ratio are considered. With the insulation
applied on the areas that make the exterior cover
of the buildings such as walls, roofs, doors, balconies and grounds, it is possible to save significant
amounts of energy. In fact, the investment made
for the exterior insulation of the buildings can be
redeemed within such a short period of 3-4 years.
There is 40-50 % of energy efficiency is obtained by
the insulation applications. When it is considered
that there will be new buildings to be constructed,
the insulation cost has a effect on the total building
cost with a ratio of 3% and the redemption period
becomes shorter.
The supervision services related with heat insulation is regulated with the ‘Regulation on the Application of Essentials and Procedures for Building
Supervision’, published on August 12th, 2001 and

this supervision duty is assigned to Building Supervision Organizations. With the Building Supervision
Code, the Code was started to be applied in 19 pilot
provinces. Therefore the appropriate insulation of
the buildings in these provinces are under control
of the building supervision companies. With the
Resolution of Board of Ministers, 62 more provinces will be covered as of January 1st, 2011 and the
state buildings and facilities and all buildings other
than those that are not subject to the licenses mentioned in the Code in 82 provinces will be subject
to building supervision. For sure this will positively
affect the construction and insulation
sector. Moreover, with the regulation
on the energy performance of the
buildings, which was entered into
force on 05.12.2008, the subjects
on the energy efficiency such
as mechanic installments,
lightening, architectural design as well as heat insulation, became more important. Within this frame,
the energy performance,
minimum performance criteria, building supervision and
periodical controls of the existing and new buildings, other than
those buildings the life of which are
less than 2 years and the areas of which are
less than 50 m², become prominent.
As a result of these applications the new buildings will be tighter with regards to energy consumption and energy identity certificates will play an important role in the sales prices of the houses. Same
as the fuel consumption of the vehicles and the energy class of the appliances, while purchasing life
areas, the life of which are rather longer, heating
and cooling systems, lightening and heat insulation
must be taken into account. The control of Building
Supervision companies in all cities as of 2011 will
bring an additional requirement on the heat insulation. Besides all these, with the public awareness
people will live in more efficient and healthier houses and the country economy will have a significant
benefit. Above all, when the high life standards,
health conditions and the conditioning cost for living
areas are taken into account, the heat insulation is
considered not as a need but a requirement.

ETKİNLİKLER
Tarih

Konu

Kurum, Eğitmen

19-20.07.2010

Etkili Sunum Teknikleri

İMMİB, TMI, Şelale Karagüllü

09-10.08.2010

Koçluk Becerileri

İMMİB, CASE-LEARNING, Murat Türetken

27.08.2010

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

İMMİB, NMT Danışmanlık, Didem Esen

20-21.09.2010

Etkili Sunum Teknikleri

İMMİB, TMI, Şelale Karagüllü

Etkili Sunum Teknikleri

Üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine 19-20 Temmuz ve 20-21 Eylül 2010 tarihlerinde
organize edilen bu eğitimle; işleri gereği sunumlar yapan katılımcıların kendilerini dinleyenleri
ikna eden, çevrelerinde saygı ve güven uyandıran, akıllarda uzun süre kalacak mükemmel
sunumlar yapmaları için gerekli bilgi ve becerileri koçluk ve rehberlik yöntemi ile kazanmalarını
amaçlanmıştır.
Katılımcıların; Sunuşun amacını ve hedefini tam olarak tanımlayabilmesi, Konuyu analiz edip
değer yaratacak noktaları belirleyebilmesi, Mesajı tam ve net olarak aktaracak kilit bilgileri seçebilmesi, İçeriği mantıksal ve sistematik olarak yapılandırabilmesi, Sunuşu dinleyicilerin profiline
göre düzenleyip uyarlayabilmesi, Uygun görsel malzemeleri seçip hazırlayabilmesi, Sunuşu
beceriyle gerçekleştirebilmesi, Dinleyicilerin ilgi ve katılımını sağlayabilmesi, Zor sorulara etkili cevaplar verebilmesi, Zor dinleyici ve katılımcılar ile nasıl başa çıkabileceğini öğrenmesi
hedeflenmiştir.

Koçluk Becerileri

Bu eğitim programı tüm profesyonel yöneticilerin koçluk
bilincine ulaşmasını ve koçluk becerilerini kullanarak usta
çalışanlar yaratmalarını hedeflenmiştir. Bu program ile koçluk yapılan alanın farklılıklarına göre (satış koçluğu, yönetici
koçluğu, üst düzey yönetici koçluğu, hayat koçluğu) koçluk
yapılan kişinin (danışanın) hayatın tüm bölümlerinde doyuma
ulaşması, hayatının dengesini kurması ve duygularını fark
ederek yaşayabilmesi için gerekli koçluk becerilerini benimseyip farkında olmadan kullanır hale getirmek amaçlanmıştır.
Öğrenmeyi öğretmek bu program ile içselleştirilmekte,
özellikle öğrenen organizasyonların oluşturulmasında tüm
profesyonel çalışanların kişisel/mesleki gelişimleri
için koçluk becerilerinin tüm organizasyona
uyarlanıp sistematiğin oluşturulmasını
gösterilmiştir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

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

ACTIVITIES
Tarih

Konu

19-20.07.2010

Effective Presentation Tech.

İMMİB, TMI, Şelale Karagüllü

09-10.08.2010

Coaching Skills

İMMİB, CASE-LEARNING, Murat Türetken

27.08.2010

Occupational and Safety

İMMİB, NMT Danışmanlık, Didem Esen

20-21.09.2010

Effective Presentation Tech.

İMMİB, TMI, Şelale Karagüllü

Kurum, Eğitmen

Effective Presentation Techniques

Upon the great demand coming from our members, by means of this training organized
between 19-20 July and 20-21 September 2010, it is purposed to bring them in relevant information and skills by coaching and guidance as the part of their job to convince their audience
who listen themselves and to arouse respect in their environment towards successful presentation.
It is targeted for the participants to fully define the aim and purpose of the presentation, to
determine and analyze the subject, to select the key information that will transform the message clearly, to structure the content as logical and systematical, to adapt the presentation according to the profile of the audience, to organize the relevant visual materials, to perform the
presentation efficiently and effectively, to raise the attention and participation of the audiences,
to response well for the difficult questions and to learn how to cope with the though audience
accordingly.

Coaching Skills

By this training program, it is targeted to reach the
coaching awareness for each professional supervisors and
to create qualified employee by using their coaching skills.
By means of this program, according to the variety of the
field of the coaching (sales coaching, executive coaching,
senior management coaching, life coaching), it is intended
for the person who is benefited from the coaching services
(the client) to achieve satisfaction during his/her life, to
balance his/her life and to live by realizing his/her feeling
and to adopt the relevant coaching skills by using them
unwittingly. The teaching of learning has been internalized through this program and especially in the forming
of learning organizations, it is stated that the
coaching skills should be adapted to the entire
organization for establishing its systematic for
Occupational and Safety
the individual / occupational development of all
The effective business health job security
professional employees.
will decrease the risks in your business as
well as to provide competitive advantage,
to be in conformity with the laws and to
sustainable improvement of your total performance.
This training is organized for the participation of the staff in the subject of occupational safety risks and responsibilities and
measures in order to pursue the healthy
and safe working environment and to make
awareness of the staff in this field.

TOSB HİZMET BİRİMLERİ

ARŞİV BİRİMİ
dk. gibi kısa bir zamanda ulaştığımızı da göz önünde bulundurursak, en değerli hazinemiz zamandan
da ciddi bir tasarruf yapmış bulunuyoruz.
Program içerisinde evrakların kayıtlı olduğu verileri istendiğinde Word ya da Excel’ den çıktı olarak
alabiliyoruz.
Arşivde bulunan bütün evrak ve dokümanların
bilgisayarda envanteri bulunduğundan, arşivden
bir evrak alınması gerektiğinde arşiv memurundan
evrakın hangi dolap ve raf numarasında bulunduğu
öğrenilip, çok kısa sürede dokümana ulaşılabiliyor.
Arşivde birimlere göre de özel bir düzenleme yapılmış, her birime bir compact dolap ayrılmıştır.

TOSB kendi arşiv sistemini planladıktan sonra,
sistemin kurulması ve sürekliliğin sağlanması için,
referans listesi resmi kurumlardan oluşan Yeditepe
firması tercih edildi.
TOSB, AYS’yi (Arşiv Yönetim Sistemi) kullanıma
açtığından bu yana, temin edilen programın yazılım işlemi aktif hale getirilerek, TOSB personeline
programın tanıtımı yapıldı ve programın kullanımı
hakkında eğitimler verildi.
TOSB’ a ait mevcut kompakt arşiv dolapları tekrar organize edildi ve geriye dönük evraklarda elden
geçirildi. Kullanılmaya başlayan program son derece anlaşılır, her personelin rahatlıkla kullanabileceği
kolaylıktadır.
Öncelikle programa evrak verilerinin girişleri yapılıp, daha sonra tarama yapılarak veri ile ilişkilendirilir. Böylelikle program içerisinde doküman araması yapıldığında, aranan
doküman görsel olarak da karşımıza
çıkmaktadır.
Programın en büyük özelliği aradığımız dokümana en kısa sürede
ulaşabilmemizdir. Kullandığımız AYS,
TOSB içerisindeki bütün bilgisayarlara kurulu olduğundan personel istediği zaman, istediği dokümana ulaşabiliyor.
Bilgisayar ortamında dokümanı
görsel olarak takip edilebildiğinden
kağıt israfını da ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Önceleri uzun zaman ve
emek harcayarak ulaştığımız dokümanlara Arşiv programı sayesinde 5

Birçok verinin saklandığı AYS sistemi son derece güvenli bir programdır. Her kullanıcının doküman üzerinde değişiklik yapmadan görebilmesi için
programın bir takım yetkilendirme ayarları bulunuyor. Ayrıca her kullanıcının kendine özel oturumu
olduğundan programda yapılan değişiklikler ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı rahatlıkla gözlenebiliyor.
AYS sisteminde program üzerinden dokümanı
ödünç verme özelliği de bulunuyor. Birimlere ödünç
verilen dokümanlar, istendiği takdirde programda
toplu ve birim bazında takip edilebiliyor.
Günümüzde kurumsallığını tamamlamış büyük
firmaların yanı sıra devlet kurumları, özellikle belediyeler artık karışık arşiv sistemlerinden kurtulup
AYS programını kullanmaya başlamıştır. Kullanılan
AYS’ nin TOSB içerisinde büyük kolaylık sağladığı
düşüncesindeyiz.

TOSB SERVICE UNITS

ARCHIVE UNIT
As soon as TOSB has planned its own archive
system, Yeditepe Firm whose reference lists are
composed of public enterprise has preferred to establish the system and to ensure it’s sustainability.
Since TOSB has been brought the AYS (Archive
Management System) into the use, the program
has been introduced to the TOSB staff and the relevant trainings have been provided regarding the
utilization of the program by activating the software
process of the recruited program.
The current compact archive cabinets belonged
to the TOSB has reorganized and the old documents have been handled accordingly.
The applicable program is quite understandable and it is quite
simple for the staff
who uses the program.
First of all, the
data entry of the
documents
has
been made into
the program and
then the scanning
will be done as well
as it will be associated with the data
accordingly. Thus,
when the document has been
searching
within
the program, the
required document
could appear visually as well.
The most important specification of the program is to reach the
document on due time. Due to the fact that AYS is
installed into all computers within TOSB, the staff
could reach the documents whenever they wish.
On the other hand, when the documents have been
followed up visually on the computer, the waste of
paper will be eliminated indeed.
Thanks to archive system that we could reach
the documents in a short time like 5 minutes if we
compare with the last time that we spared too much
effort to reach the documents and we could save
the time that is our valuable treasure.

When the data of the documents within the program are requested, we could print out the documents through Word or Excell.
Due to the fact that the inventory of all documents and papers in the archive are available on
the computer, in case of receiving a document from
the archive, you could reach the documents immediately if you ask the archive officer where the documents are stored.
The specific arrangement has been made in the
archive in accordance with the units and a compact
cabinet has been reserved for each unit.
The AYS system, where various data has been
kept, is extremely safe program. A set of authorization adjustments of the
program are
available for
each user to
see the documents without
making
any
amendments
on the document. On the
other hand, in
spite of the fact
that each user
has own private session,
the
amendments on the
program could
be easily observed and it
could be seen
who made amendments and when the amendments have been made accordingly.
In AYS system, the document could be loaned
over the program. The documents that loaned to
the units could be followed partly and completely
upon the request.
Nowadays, apart from the major companies that
fulfilled their intuitionalism, especially municipalities
and the public institutions have started to use the
AYS program by leaving the complex archive systems any more. We are of the opinion that the current AYS has a great advantage in TOSB.

Uzmanlar, kullanılmış otomobil alırken tam anlamıyla inceleyebilmek, basit çizik ve darbeleri görmek
için mutlaka gün ışığı gerektiğini vurgulayarak, otomobilin mutlaka gündüz görülmesinin şart olduğunu
belirtiyor.

gösterir.
Kapı veya cam fitilleri de kontrol edilerek aracın
boyanıp boyanmadığı tespit edilebilir. Ayrıca otomobilin çeki demiri gibi zor görülen kısımlarında unutulan bir bant da boya yapıldığının belirgin bir delilidir.

Fiyat araştırması yapın
Karar verilen marka ve model otomobili almadan
önce mutlaka fiyat araştırması yapılması gerektiğini
ifade eden uzmanlar; “Gerek gazete ilanlarını, gerek
galerileri, gerekse de açık otomobil pazarlarını iyice
araştırın. Fiyatları karşılaştırıp daha sonra otomobili
almaya niyetlenin. Ne kadar çok otomobile bakarsanız, alacağınız otomobilin fiyatı o kadar içinize siner
ve en avantajlısını alabilirsiniz” diyor.

Motoru bir ustaya gösterin
İkinci el otomobil alırken mümkünse motordan
anlayan bir tamirciyle yola çıkılmasını öneren uzmanların diğer tavsiyeleri ise şöyle:
“Kullanılmış otomobil alırken öncelikle motor
kontrol edilmeli. Bu sebeple, almayı düşündüğünüz
otomobili ya servisine gösterin, veya yanınızda motordan anlayan bir ustayı götürün. Kaput açıldığında,
öncelikle motor kapağı açılıp yağ akıtması kontrol
edilmeli ve contaların yağ sızdırıp sızdırmadığına
bakılmalı. Otomobili çalıştırıp mutlaka motorun sesini dinleyin. Bu size motor hakkında referans olacaktır. Otomobili motoru soğukken çalıştırdığınızda
rölantisi düzgünse ve uğultu yapmıyorsa bu
iyiye işarettir. Motoru çalıştırdığınızda sesi
dinlerken egzozun da patlak olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer egzoz aşırı
yıpranmış ve delinmişse bu durum kendini
sesiyle ele verir.”
Uzmanlar, radyatörün ve motor hortumlarının su kaçırıp kaçırmadığına da
bakılması gerektiğini belirterek, eğer radyatör suyu paslı ve yağlıysa sorun olduğunu vurguluyor. Alınacak otomobilin kaputunu kapatmadan
önce aküsünün kontrol edilmesinin unutulmaması
gerektiğini ifade eden uzmanlar, akü başları okside
olup yağlanmış ise bunun akünün ömrünün azaldığı
anlamına geldiğini kaydediyor.
Uzmanlar, otomobilin çalıntı olup olmadığını anlamak için, ruhsattaki bilgilerle şase ve motor numaralarının karşılaştırılması gerektiğini de bildirerek,
“Yoksa çalıntı otomobil alıp daha sonra başınızı ağrıtırsınız” uyarısında bulunuyor.

Fiberglas yanıltıyor
Kaportadaki çürük yerlerin fiberglas veya macunla kamufle edilmiş olabileceğine dikkat
çeken uzmanlar, bunu anlamak için bir
kalemle kaportaya vurup gelen sesin
dinlenmesini öneriyor. Sacla fiberglasın
vereceği sesin birbirinden farklı olduğunu kaydeden uzmanlar, sacın daha tiz,
fiberglasın ise daha tok çınlama sesi çıkardığını bildiriyor.
Somunlara ve ek yerlerine dikkat
Kaportayı incelerken, parçaların montajında kullanılan somunların değişip değişmediğinin kontrol
edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, ayrıca her
otomobilde fabrika montajında kullanılan teknikler
olduğunu hatırlatıyor.
Bu tekniklerin zamanla bozulduğunu ve gözle görülür hale geldiğini ifade eden uzmanlar, ama araç
bir hasar görmüşse veya araçta değişiklik yapılmışsa, bunu anlamak için otomobilin ek yerlerinde kullanılan elastiki fabrikasyon macunlara dikkat edilmesi
gerektiğini vurguluyor.
Uzmanlar, fabrikalarda puntolama sistemi robotlar
tarafından yapıldığı için, kaportadaki bir değişiklikte
ustanın elle aynı sonucu vermesinin mümkün olmadığını kaydederek, buradan otomobilin darbeli olup
olmadığının kolayca anlaşılabileceğini bildiriyor.
Uzmanlara göre, ayna ve kenar çıtaları, anten
bağlantı yeri, tampon gibi yerlerde boya izlerinin olması, otomobilin boyasının orjinal olup olmadığını

Kilometre göstergesi değiştirilebilir
İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken
en önemli hususlardan birinin de yaptığı kilometre
olduğunu belirten uzmanlar, bunun otomobilin yıpranmasıyla doğru orantılı olan en belirgin değişken
olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, kilometre göstergesinde oynama yapılıp yapılmadığının da ya aracın
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bakım kitapçığına bakılarak veya uzmanına gösterilerek anlaşılabileceğini söylüyor.
Rot ve rotillerin sağlam olup olmadığını anlamak
ve ön takımı kontrol etmek için otomobili kullanmanın gerekli olduğunu kaydeden uzmanlar, bu sayede
otomobilin amortisörleri, fren ve debriyaj balatalarının da kontrol edilebileceğini vurguluyor.
Sahte ruhsat baş
ağrıtıyor
İkinci el otomobil alırken yasal yükümlülükleri
de unutmamak gerektiğini
belirten uzmanlar, “Bazı
otomobiller, Türkiye’ye kaçak olarak sokulmaktadır.
Bu sebeple, Avrupa otomobil
alırken gümrük kağıdının veya
ithal belgesinin mutlaka kontrol
edilmesi gerekli. Çünkü ruhsat sahte
olabilir. Ayrıca, otomobilin hacizli olup olmadığını ve
vergi borçlarını araştırmayı unutmayın” diye de uyarıyor.
Araç Hasar Geçmişi Sorgulama
Araçların ikinci el satışlarında “çok temiz, kazasız boyasız” gibi ifadeler çok sık kullanılır. TRAMER
(Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi)’nin hizmeti sayesinde araç plaka numarasıyla son 7 yıl içerisindeki
hasar geçmişini ve kaza durumlarını öğrenilebilmektedir.
Araç Plaka Borç Sorgulama
Gelirler İdaresi Başkanlığına ait siteden, TC kimlik no ve vergi no bilgileri ile birlikte, istediğiniz araca
ait vergi borçlarını öğrenebilirsiniz.

While buying a used
car, examine the car
carefully and pay
strict attention to the
knacks...
Experts emphasizes the need of day light to
see even the simple scratches and dents for a
complete examination while buying a used car
and says that the car must be seen during day
time.
Price Out
Experts, who states the requirement to price
out before buying the decided brand and model
of car, says “Properly inspect the newspaper
adds, car galleries and open car markets. First
compare the prices and then decide to buy the
car. The more car you search, the more you feel
better about the price of the car you will buy and
you may but the most advantageous one”.
Fiberglas misguides
Experts, drawing attention to the fact that the
rusty parts of the bonnet could be camouflaged
by fiber glass or paste, recommends to gently
hit the bonnet with a pen and to listen the reflected voice. As said by the experts, the voice
to be reflected from metal sheet and fiber glass
are different from each other; voice reflected
from metal sheet is sharper, while the voice reflected from fiber glass is more likely to a deep
clanging.
Attention to bolts and joints
While examining the bonnet, it is required
to control whether the bolts used in the assembling of the car are changed, says the experts
and reminds that the techniques used in the factory assembly of each car are different. Experts,
stating that these techniques are distorted by
time and becomes visible, emphasizes that if
the car is damaged or modified, the elastic factory paste used at the joints are required to be
examined to determine the damage or modification.
Experts, recording that as the pointing system at the factories is performed by robots, no
car mechanic will be able to have the same result manually for a change on the bonnet, adds
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that from this fact it can easily be understood
whether the car was damaged or not.
Due to the experts, the presence of paint traces on the mirrors and corner moldings, antenna
joints, bumpers points out the paint of the car is
not original. By controlling the doors or glass run
channels, it can be determined whether the car
was painted or not. Moreover, even a tape forgotten on the hardly visible parts of the car, such
as drawbar, is a clear evidence that the car was
painted.
Make a Car Mechanic to
Examine the Motor
Experts, recommending to have the accompany of a car mechanic, expert on motors if possible,
while buying a second hand car, also advises:
“While buying a used car, first the motor must
be controlled. For this purpose, take the car, you
are planning to buy, to the car service or have a
motor expert car mechanic as your accompany.
When the hood is opened, first the motor cover
must be opened to check any leak of oil both from
the cap and the gaskets.
Start up the engine and listen its voice. This
will be a reference for you about the motor. If the
idle running is proper when the engine is started
while the motor is cool, this is a good sign. You
can check whether the exhaust is burst or not by
listening the voice when you start the engine. If
the exhaust is extremely worn off, it is understood
by its voice.”
Experts emphasizes the requirement to check
the hoses of radiators and motors for any leakage
and says that if the radiator water is rusty and oil,
then it means a problem.
They also record that it is inevitable not to forget to control the power supply (battery) of the car
before closing the hood; and if the battery posts
are oxidized and greasy, it will mean that the battery life is lessened.
Experts indicates the
need to compare the information on the vehicle
license with the numbers of
chassis and motor in order
to understand whether it is
a stolen car or not and further warns “Otherwise you
may buy a stolen car and
would have too many problems”
Odometer can be
changed
One of the most important points to be taken into

account while buying a second hand car, said by
the experts, is the amount of the kilometers as it is
the most clear indicator directly proportional with
the wearing of the car.
Experts points out that any change in the
odometer can be understood by checking the
maintenance manual of the car or by having an
expert opinion.
In order to understand whether the rods and tie
rods are in sound condition and to check the front
equipment it is necessary to drive the car and thus
to control the dashpots, brakes and clutch discs,
said the experts.
Forged car licenses create problems
Experts reminds the necessity not to forget the
legal requirements while buying a second hand
car and warns “Some automobiles are imported
to Turkey by way of smuggling. Therefore, while
buying a European car the customs clearance or
import certificate must be controlled. Moreover,
do not forget to investigate the tax debts and to
check whether the car was sequestrated.”
Investigating Car Damage History
In the second hand sales of vehicles terms like
“very clean, no damage, no point” are used frequently. Thanks to the service of TRAMER (Traffic Insurance Information Center) it is possible to
learn the damage history and accidents of the car
for the last 7 years.
Car Plate Debt Inquiry
From the web site of Directorate of Revenues
you may check the existence of any tax debts of
the car, you are willing to buy, by using the TR
identity number and tax number.

TOSB’UN RENKLERİ

Sayim SÖNMEZ
Elektronik Mühendisi
Kendinizi tanıtır mısınız?
May you introduce yourself?
1971 Ardahan doğumI was born in Ardahan in 1971. I am married and
luyum. Evli ve yeni doğan
father of new born triplets. I am Electronic Engiüçüz kız babasıyım. Elekneer. I am a calm and moderate person and have
tronik Mühendisiyim. Sakin ve ılımlı biriyim. Mütea modest, humanitarian and tuned character.
vazi, insancıl ve uyumlu bir yapıya sahibim.
How long you have been working for
TOSB?
Ne kadar zamandır TOSB’da çalışıyorsunuz?
I have been working for TOSB since 2001, for
2001 yılından beri yaklaşık 9 yıldır TOSB’da çaalmost 9 years.
lışıyorum.
What are you general opinion on TOSB?
TOSB hakkında genel düşünceleriniz
A company with a corporate identity and operatnelerdir?
ing concordant with European norms under a cerKurumsal bir kimliği olan, belli bir kaliteyi yakalatain quality and an extremely trustable corporation
mış, Avrupa normlarında işleyen, çalışanlarına defor employees by appreciating its employees
ğer veren ve çalışan açısında son derece güvenilir
What are your expectations from TOSB?
bir kurum.
More concentration on the activities and adTOSB’dan beklentileriniz nelerdir?
vancing the growth line and quality targets
Aktivitelere biraz daha ağırlık verilmesi, büyüme
What are your thoughts on TOSB journal?
çizgisini ve kalite hedefini daha da ileri taşıması.
It is a very useful service for advertisement and
Ailenizin TOSB hakkındaki düşünceleri
revealing the difference of the good practices withnelerdir?
in TOSB, as a corporation and sharing the same
with the stakeholders.
Güvenilir, nezih bir kurum.
What do you think about TOSB activities?
TOSB dergisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
As the activities are services that solidify the
Kurum olarak TOSB’un tanıtımı ve içindeki güzel
friendship,
brotherhood, sharing and meeting and
uygulamaların farklılığının ortaya
that let off stress,
çıkarılması, paydaşları ile paylaşit is an extremely
ması için son derece yararlı bir
good service and I
hizmettir.
recommend the acTOSB aktiviteleri hakkında ne
tivities to be held
düşünüyorsunuz?
more frequently
Dostluğun, kardeşliğin, stres atmaand comprehennın, paylaşmanın ve tanışmanın pesively.
kiştiği bir hizmet olması nedeniyle son
What are your
derece güzel bir hizmet olup daha da
hobbies?
yaygınlaştırılmasını ve sıklaştırılmaResearching
sını önermekteyim
in the field of inHobileriniz nelerdir?
formation an
Bilgi ve bilişim alanında araştırma
IT and reading
Arkadaşımız Sayim Sönmez ve eşi Selvi Sönmez’in üçüz kızları
yapma ve dergi okuma, tenis oyna- Hacer, Fatima ve Züleyha’ya sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz m a g a z i n e s ,
ma, satranç oynama, müzik dinleplaying tennis,
me, gezi, seyahat
chess playing,
TOSB’da insan ilişkilerini nasıl
listening to music, trip, travel.
How do you consider the human relations
değerlendiriyorsunuz?
at TOSB?
Kurumda sık sık eleman değişikliği olmadığınSince the personnel circulation is not that much
dan, çalışanlarının bu kurumda uzun bir hizmeti ve
dense
in the company and as the employees have
geçmişi olduğundan, çalışan eleman sayısının az
a long service and history in the company, and due
olmasından ve ekip/takım çalışmasının uyumlu olto the less number of personnel with a compatible
masından dolayı ilişkiler son derece samimi, içten
team work, the relations are very sincere.
ve güzeldir.

Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri
ve korunma tekniklerinin uygulanması
Kazaların öneminin daha iyi kavranması için
ülkemizdeki kaza oranları, ölüm ve sakat kalma
sayılarına bakmak gerekiyor. Ülkemizde kazaların
gerçek boyutunu yansıtacak rakamlar tam olarak
elde edilememekte. Türkiye’ deki kazaların yüzde
40’ı trafik kazaları, yüzde 20’si iş kazaları, yüzde
20’si ev kazaları ve yüzde 5’i ise ateşli silah yaralanmaları. Ayrıca tarımsal uygulamalar ve sportif
etkinliklerde de kazalar görülüyor.

memelidir.
• Bir diğer risk grubu yaşlılardır. Yaşlıların bulunduğu evlerin aydınlatılması, merdivendeki kırık
basamakların onarılması gerekmektedir.
• Hamilelerde vücut dengesinin bozulması nedeniyle kaza tehlikesi artar. Kaymaları önleyecek
tedbirler alınmalıdır.
• İş hayatında araç gereç güvenliği, yapılan
uygulama ile ilgili koruyucu önlemlere dikkat edilmelidir.
Kazalar ve Korunmanın İlkeleri
• Aydınlatma yeterli olmalıdır.
Kazalardan korunma kişi faktörüne bağlıdır.
• Kişiler yaşlarının ve yeteneklerinin üzerinde
Bunda en önemli etken kişinin eğitimidir. Kişilerin bir işle görevlendirilmemelidir.
sorumsuzluk, bilgisizlik ve dikkatsizlik nedeniy• Yapı işlerinde güvenlik halatı gibi araçlar kulle yaptıkları kazaların önlenilmesinde en önemli lanılmalıdır.
araç, sağlık eğitimi. Trafik kazaları gibi başkala• Tarım ilaçlamalarında rüzgar arkaya alınmalırının hayatını da tehlikeye düşüren durum- dır, serpinti önlenmelidir.
larda zorunlu olarak cezai yaptırımlara
• Hiçbir yiyecek kabına zehirli madde konulmada gidiliyor. Çocuklar, yaşlılar ve hami- malıdır.
leler kazalar açısın• Tüm spor etkinliklerinde yadan en önemli risk
pılan hareket, tekniğine uygun
Kaza geçiren kişilere yardım
grubunu oluştuolmalıdır.
etmek her insan için bir görevdir.
ruyorlar.
• Çocuk parklarında düşmeleYardım ederken kişi kendi güven• Çocuklari, çarpmaları önleyecek önlemler
liğini tehlikeye atmamalıdır.
rın özellikle
alınmalıdır.
yürümeye
• Toplum bireyleri ilk yardım
Örneğin, elektrik çarpması
başlama
konusunda eğitilmelidir.
ve boğulmalarda olduğu gibi kişi
dönemlerinde
• Alkollü araç kullanmamalı,
kendi güvenliğini sağlamadan
kazalarla karşılaşabilme
emniyet kemeri takılmalıdır.
yardıma kalkışırsa hayatını kayriskleri yüksektir. Bu dönemlerde
Kazalardan korunmanın temel
bedebilir.
düşme büyük kaza nedenlerinilkelerinden birisi de insanların
dendir.
sürekli olarak eğitilmesidir. Sü• Evde kesici, batıcı araçlar
rekli eğitim ve yapılan kontrollerortada bırakılmamalıdır.
de bir çok kaza önceden önlenir. Kaza sırasında
• Mutfakta ocakta kullanılan tavaların sapları kopan organın tekrar yerine dikilebilmesi için tekçarpılmayacak biçimde olmalıdır.
niğine uygun olarak sağlık kuruluşlarına taşınma• Elektrik prizleri herhangi bir şeyle kurcalana- sı gerekir.
mayacak şekilde kapatılmalıdır.
Kopan organın ayrılma yerine ve vücudun bu
• Mutfakta böcek ilacı bulundurulmamalıdır.
kısmına tentürdiyot ve benzeri maddeler asla sü• Bakım ve onarım işi daima alanında yetişmiş rülmemelidir. Bu maddeler yaranın ağzını açarak
elemanlara yaptırılmalıdır.
kanamayı hızlandırır.
• Sıvı gaz tüpleri sabun köpüğü ile kontrol edilKaza sırasında kopan organların soğuk bir ormelidir.
tamda ancak dondurulmadan sağlık kuruluşuna
• Küçük piknik tüplerinde geniş tencerelerle su nakledilmelidir. Kopan organ asla buz veya buzlu
ısıtılmamalıdır.
suya doğrudan temas ettirilmemelidir. Önce kuru
• Girilmesi yasak sulara girilmemelidir.
bir kaba veya poşete konulmalıdır. Daha sonra bu
• Çocuklar kollarından tutularak kaldırılmama- poşet soğuk bir başka kaba ya da buzlu kaba oturlıdır.
tularak taşınmalıdır.
• Bebekler kundaklanmamalı ve yarı yüzüstü
Taşıma sırasında organın dondurulmamasına
yatırılmamalıdır.
özen gösterilmelidir. 6 saat içinde bir sağlık kuru• Meyve ve sebzeler iyice yıkanılmadan yenil- luşuna ulaştırılmalıdır.

İŞ GÜVENLİĞİ
Meslek Hastalıklarından Korunma

Meslek hastalıkları korunulması mümkün olan
hastalıklardır. Hastalığın nedeni işyerinde olduğuna göre, işyerinde etkili önlemler alınmak suretiyle
meslek hastalıklarından korunulması gerekir.
Önlemler arasında etkeni kontrol etmeye yönelik teknik uygulamalar esas olmakla birlikte, korunmada bazı tıbbi uygulamalarında yeri vardır.
Meslek hastalıklarındaki koruyucu yaklaşımlar
üç başlıkta ele alınabilir:

a) Kaynakta kontrol yaklaşımları:

İşyerindeki tehlikelerden korunmak bakımından
en etkili yaklaşım riskin kaynakta kontrolüdür. Bu
amaçla çeşitli mühendislik uygulamaları yapılır.
Örneğin tozlu ortamlarda etkili havalandırma
yöntemleri ile veya ortamın ıslak tutulması suretiyle toz dumanın önüne geçilmesi, toza bağlı hastalıkların önlenmesi bakımından son derecede yararlıdır.
Gürültü çıkaran bir makinenin ayarlarının yapılması suretiyle gürültü düzeyinin düşürülmesi veya
cihazın kapalı sistem içinde çalıştırılması da kaynakta kontrol örnekleridir.
Risklerin kaynağında kontrolü amacı ile en çok
kullanılan yöntemler arasında havalandırma, kapatma, ayırma veya kullanılan teknolojiyi değiştirme gibi yöntemler sayılabilir.

b) Kişisel koruyucu uygulamaları:

Risklerin kaynağından kontrolü çalışmaları korunma bakımından en etkili yaklaşım olmakla birlikte, her durumda buna olanak bulunamayabilir.
Kaynakta kontrol için bütün çaba gösterilmekle birlikte riskin tam olarak kontrol altına alınması mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda çalışanların
etkilenmesini en az düzeye indirmek amacı ile de
bazı uygulamalar yapılabilir.
Örneğin, bir dokuma atölyesinde gürültü düzeyini izin verilen sınır değerin altına indirmek mümkün değilse, kulak koruyucularından yararlanılabilir. Benzeri şekilde tozlu bir işyerinde bütün çabaya
rağmen tozun tam olarak kontrol altına alınması
mümkün olamıyorsa veya bir kimyasal maddenin
kaynakta tam olarak kontrolü mümkün değilse, çeşitli maskelerin kullanımı yoluna gidilebilir.
Gerçekte kişisel koruyucu uygulamaları her zaman istenen verimi sağlayamıyorsa da, diğer uygulamalara ek olarak kullanılması gerekebilir. Burada üzerinde durulması gereken bir konu, kişisel
koruyucu uygulamalarının ilk akla gelecek çözüm
olmaması gerektiğidir.
Öncelikle kaynağa yönelik teknik uygulamalar
yerine getirilmeli, bunlara ek olarak gerektiğinde
kişisel koruyucular da kullanılmalıdır.
Meslek hastalıklarından korunma olanaklıdır.
Bu amaçla teknik ve tıbbi koruyucu uygulamalardan yararlanılır.

c) Tıbbi yaklaşımlar:

Meslek hastalıklarından korunma bakımından
bazı tıbbi yaklaşımlardan da yararlanılır. Tıbbi
uygulamaların amacı başlıca eğitim ve bazı muayenelerle kişilerin riskle karşılaşmalarının önüne
geçilmesi ve bütün çabaya rağmen ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarını da muayenelerde erken
dönemde yakalayarak iyileşme olasılığının artırılmasıdır. Meslek hastalıklarından korunma konusundaki tıbbi yaklaşımlar 3 başlıkta incelenebilir:
İşe giriş muayenesi:
Bu muayeneden amaç, kişinin niteliklerine
uygun olan bir işe yerleştirilmesidir. Bunun için
kişi, işe başlamadan önce tıbbi yönden değerlendirmeden geçirilir ve eğer bu işte çalışması bakımından sakıncalı olabilecek bir durum söz konusu
ise, bu durum önlenir. Bu yaklaşım, meslek hastalıklarından korunma bakımından birincil korunma
ilkesine uymaktadır. Örneğin Allerjik deri hastalığı
olan bir kişinin irriten maddelerle çalışmasının, bu
yolla önüne geçilebilir. Meslek hastalığı olasılığı
yüksek olan başlıca işlerde işe giriş muayenesinde
hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği ilgili mevzuatta belirtilmiştir
Aralıklı kontrol muayenesi:
Risklerin kontrolü amacı ile teknik koruma
uygulamalarının yapıldığı durumda da etkilenme olabilir. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek meslek hastalığını erken dönemde saptayabilmek için çalışanların belirli aralıklarla muayene
edilmesi gerekir. Örneğin gürültülü bir işyerinde
çalışan kişilerin belirli aralıklarla odyolojik yönden
değerlendirilmesi, işitme kaybının erken dönemde
saptanmasına olanak verir. Benzeri şekilde kurşun
kullanılan işyerinde çalışanlarda da aralıklarla kan
veya idrarda kurşun tayini yapılmak suretiyle muayenesi, kurşun etkilenmesinin henüz klinik belirtilerin olmadığı bir dönemde bulunmasını sağlar
ki bu durumda kişinin iyileşmesi daha çabuk olur.
Başlıca meslek hastalıklarında erken tanı amacı
ile aralıklı kontrol muayenelerinin ne sıklıkta yapılması ve bu muayenelerde hangi noktalara dikkat
edilmesi gerektiği ilgili mevzuatta yer almaktadır.
Sağlık eğitimi:
Bütün hastalıklardan korunma bakımından
sağlık eğitimi önemli bir yaklaşımdır. Meslek
hastalıklarından korunmak için de bütün çalışanlara işyerindeki sağlık tehlikeleri, bunların yol açacağı hastalıklar ve belirtileri ile nasıl korunulacağı
konularında eğitim yapılması çok yararlıdır. Daha
çok çalışanlar için olan bu eğitimlerin yanı sıra,
özellikle işyerinde alınması gereken önlemler ve
bu konuda işverenlerin sorumluluk ve yükümlülükleri konusunda da işverenlere yönelik eğitim yapılması gerekir.

Principles on protection from
accidents, injuries and diseases and
the implementation of protection techniques
In order to understand the importance of accidents better it is required to look to the accident
rates and figures on death and disablement in
our country. In our country the figures that reflect
the real dimension of the accidents cannot be obtained properly. 40% of the accidents in Turkey
are car accidents, 20% occupational accidents,
20 % house accidents and 5 % is firearm injuries.
Moreover, accidents are seen at agricultural practices and sports activities.

Accidents and principles of protection

Protection from accidents depends on
person factor. The most important thing
is the education of the person. The most
significant tool for the prevention of accidents because of irresponsibility, lack of
knowledge and carelessness is the health training.
In accidents that threaten the life of others, such
as traffic accidents, mandatorily, penal sanctions
are applied. Children, elders and pregnant women
form the highest risk group for accidents.
• For children, especially in the period of starting to walk, have a higher risk for accidents. In
these periods the reason of most of the accidents
is falling.
• The sharp, pricking tools at home must be
kept closed.
• At kitchen, the handles of the pans used on
the stove must be positioned in a manner to prevent knocking.
• The electricity plugs must be closed in order
to prevent tinkering.
• Pesticides must not be kept at the kitchen.
• Maintenance and repairs must be carried out
by experts.
• The LPG cylinders must be controlled with
soap foam.
• Large pots must not be used for boiling water
on small LPG cylinders.
• It must not be swum in prohibited waters.
• Children must not be lifted by holding from
their arms.
• Babies must not be swaddled and placed half
face down.
• Fruits and vegetables must be rinsed completely before eating.
• The other risk group is elderly people. The
houses of elders must be lightened and the damaged stairs must be repaired.

• For pregnant women, the accident risk increases as the body is imbalanced. Precautions
against slipping must be taken.
• In business life, the safety of tools and the
protective measures regarding the application
must be taken into account.
• The lightening must be sufficient.
• People must not be commissioned for duties
that are over their capabilities and ages.
• For construction works, tools like safety rope
must be used.
• During agricultural disinfection the wind must
come from back and fall-outs must be prevented.
• Poisonous materials must not be placed in
food packages.
• In sports activities, each movement must be
concordant with its technique.
• For prevention of fallings and strokes at parks
necessary measures must be taken.
• Individuals must have first aid training.
• It must not be drunk driven and seat belts
must be fastened.
To help a person having an accident is a duty
for every one. While helping, the self-safety must
not be put on risk. For instance, in case of electricity strokes and drowning, if a person attempts to
help before maintaining its own security, he may
also lose his life.
One of the main principles of protection from
accidents is the continuous training of people.
With continuous training and controls many accidents are prevented. In order to reassembling
of any organ sheared off during an accident,
such organ must be carried to the health facility
in accordance with the techniques. No iodine or
similar materials shall be put on the sheared off
organ. These materials accelerate the blood flow
by opening the wound. The organs sheared off
during an accident must be kept in a cool location,
not frozen, and be carried to a health facility. The
sheared off organ must not have a direct contact
with ice or put in ice cold water. It must be place
in a container or bag and this bag then must be
placed in another cool container or a container
with ice. During transportation it must be paid attention not to freeze the organ. The organ must be
transported to a health facility within 6 hours.

Protection against occupational diseases
Occupational diseases are those that can be
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prevented. Since the reason of the diseases is at
the work place, the occupational diseases can be
prevented by taking efficient measures at work.
Among these measures, technical applications
that are addressed to control the factor are essential but there also are some other medical applications. The preventive approaches on occupational diseases can be examined under three
topics:

a) Control at Source:

The most effective approach for the prevention
of threats at work place is the control of the risk
at the source. For this purpose various engineering applications are carried out. For instance,
prevention of dust by using efficient ventilation
methods or keeping the environment wet are
very imported to prevent diseases arising due to
dust. Tuning a machine in order to minimize the
voice or operating such device with a closed system are examples for control at source. The most
common method used for the control of the risks
at the source are ventilation, closing, separation
or chaning the technology used.

b) Personal Protective applications:

Although the control of the risks at source is
the most efficient approach in terms of protection,
for some cases this cannot be possible. Despite
all efforts for controlling the risk at the source, it
may not be possible to control the risk completely.
In such cases in order to minimize the effect on
the employees some other applications can be
carried out. For example, if it is not possible to decrease the voice level in a knitting factory under
zero, then ear plugs can be used. Similarly, if it is
not possible to control dust completely in a dusty
workplace in spite of all efforts or if a chemical
material cannot be controlled completely at the
source, then various masks can be used. In fact,
although the personal protective applications do
not provide the desired efficiency, it can be used
as supplementary to other precautions. Here it
must be stressed that the personal protective applications must not be the first solution comes to
mind. First the control at the source must be performed and the personal protective applications
will be used in addition to those.
It is possible to be protected against occupation diseases.
For this purpose technical and medical protective applications are used.

c) Medical approaches:

For protection against occupational diseases
it is benefitted from some medical approaches.
The aim of medical applications is, through training and medical examinations, mainly to prevent
people from facing risks and to increase the pos-

sibility of healing by determining the diseases at
their early onsets. The medical approaches regarding protection from occupational diseases
can be examined under three headings:

Medical examination before
start to work:

The aim of this medical examination is
to commission the person to a position concordant with his capabilities. For this purpose the
person goes under a medical examination before
starting to work and if there is am inconvenience
for working at a certain position, this will be prevented. This approach is conforming to the primary protection from occupational diseases. For
instance, a person with an allergic skin disease
can be prevented to work with irritating materials.
The applicable legislation determines the points
to be taken into account during such medical examination for the works with higher occupational
disease risk.

Periodical control examinations:

In cases where technical protection applications are carried out in order to control
the risks, there may be an interaction. For determining occupational diseases, arising from such
interaction, at their early onsets, the employees
are required to go under periodical medical examinations. For example, those working at a noisy
work place must have audio- logical examination
in certain periods in order to determine any hearing loss at early onset. Similarly, those working at
work places using lead must be examined in certain periods in order to check lead in blood and
urine and this serves for determination of clinical
onsets of lead poisoning and thus rapid healing
of the person. The applicable legislation foresees
the points to be taken into account during such
examinations and the frequency of such examinations for the purposes of determination of main
occupational diseases at their early onsets.

Health training:

Health training is an important approach for
the purposes of protection from all diseases.
For protection against occupational diseases it is useful that all employees must be informed of the health
risks at the work place and the
diseases that may arise from
such risks as well as the onsets
and the protection measures.
Besides those training mainly
addressed to the employees,
the employers must also be
trained regarding the measures
to be taken at the work place
and the liabilities and obligations of the employer.

Bağışıklık sistemi
Bağışıklık
nedir?
Bağışıklık sistemi, vücudumuzu, enfeksiyonlara
yol açabilen virüs,
bakteri, mantar ve
parazit gibi mikroorganizmaların zarar verici etkilerine
karşı koruyan bir
sistemdir.
Bağışıklık sisteminin görevi nedir?
Zararlı
organizmaların vücuda
girmelerini engellemek. Eğer girerlerse; vücuda girdikleri yerde yutmak, yayılmalarını engellemek ya
da geciktirmektir.
Bağışıklık sistemi
• Kendi ve kendisine yabancı milyonlarca değişik düşmanı tanıyıp ayırt edebilme ve
• Hatırlama yeteneğine,
• Vücut içerisinde detaylı ve dinamik bir iletişim
ağına sahiptir.

bancı madde ve mikroplarla çok karşılaşır. Toz ve
mikropların soluk borusuna gitmesine burun kılları
ve burun salgısı engel olmaktadır.
3. Ağız: Dışarıdan giren mikroplarla en çok
karşılaşan bölgedir. Mikropların çoğu yiyecek ve
içeceklerle alınmaktadır. Ağız salyasının mikrop
öldürücü etkisi vardır. Fakat mikroplara karşı mide
asidi daha etkilidir.
4. Göz: Vücudumuza gözden girmek isteyen mikroplara karşı göz yaşı çok etkili bir engeldir.
Peki, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek
için neler yemeli içmeli ve nasıl davranmalıyız?
1.

Anti-oksidanlar önemli

“Yediklerimiz, vücuda enerji vermek için oksijenle yanarlar, yanma sırasında zararlı maddeler olan
serbest radikaller oluşur.
Serbest radikallerde, bir elektron eksilmiştir ve
bu eksik molekülü elde etmek için serbest moleküller başka moleküllere saldırır, saldırılan molekül
serbest radikal haline gelir ve çoğalır. Çoğalan serbest radikaller, vücudun tüm hücre ve organlarına
zarar vermeye başlarlar.
Vücutta üretilen bazı enzimler, serbest radikallerden kurtulmamızı sağlar, yanmayı (oksitlenmeyi)
önleyen anti-oksidan maddeler enzim miktarını artırır. Böylece savunma mekanizması güçlenir.”

Güçlü bir bağışıklık sisteminin önemi nedir?
1.

Enfeksiyonların şiddetini azaltır,

2. Soğuk algınlığı, nezle ve diğer enfeksiyonlara yakalanma olasılığını azaltır,
3. Kanser hücrelerinin yok edilmesini en yüksek seviyeye çıkarır,
4.

Enerji düzeylerini artırır,

5.

Yaşlanma sürecini yavaşlatır,

6.

Çevresel zararlılara karşı korur,

7. Yanık, ameliyat sonrası gibi durumlarda da
iyileşme için çok gereklidir.
Bağışıklık sistemi organları: İnsan vücudunda
bağışıklık sistemi, çeşitli organ ve değişik hücrelerden oluşur.
1. Deri: Mikropların vücudumuza girmesini
önleyen çok önemli bir engeldir. Ancak derinin bütünlüğü yara, yanık , kesik gibi sebeplerle bozulursa
vücudumuza mikropların girmesi kolaylaşır.
2.

Burun: Özellikle üst solunum yolları ya-

Bunun dışında çevredeki hava kirliliği, ultraviyole ışınları, radyasyon, egzoz gazları, sigara dumanı
gibi bir çok faktör hücrelerimizi etkileyerek serbest
radikalleri çoğaltır.
Vücutta serbest radikallerin çoğalması kalp
hastalığı, kanser, katarakt ve yaşlanma gibi sağlık
sorunlarını daha çabuk ortaya çıkarır. Bu zararlı etkilerden kurtulmak için vücudumuz serbest radikal-
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lere karşı savunma mekanizması geliştirir.

korunmuş oluruz.”
Üstelik beta karoten, vücutta A vitaminine çevrilerek dolaylı yarar da sağlıyor.
A vitamini, havuç, ıspanak, kabak, marul, brokoli, karaciğer ve domateste bulunuyor.
4.

Probiyotikler:

Probiyotikler, bağırsak florası için faydalı etkilere sahip olan canlı bakteri bileşimidir ve bağırsak
sistemini destekleyerek hastalık yapan mikroorganizmaların üremesine engel olurlar. İshal ile besin
alerjilerinin önlenmesi ve iyileştirilmesinde önemli
faydaları vardır. Sindirimi kolaylaştırırlar ve bağırsaklarda üretilen vitaminlerin sentezinde rol alırlar.

İşte anti-oksidan besinlerin önemi burada ortaya
çıkıyor. Bu anti - oksidanların en önemlileri C ve E
vitamini ve beta- karotendir.
Limon, portakal, çilek, greyfurt, kivi, dolmalık biber, enginar, brokoli, fasulye, maydanoz, kuşburnu
ve ahududu da bol miktarda C vitamini vardır;
Ayçiçek yağı, zeytin yağı, fındık, badem, soya,
ceviz ve fıstık türleri de E vitamini yönünden zengindir.
2.

E vitamini:

E vitamini selenyum ile birlikte bağışıklık sisteminin fonksiyonunun artmasına yardımcı olur.
Vitamin E hem erkekte hem de kadında kalp krizi riskini azaltır, birçok kanser türüne karşı da vücudumuzu korur.
3.

Beta Karoten:

Turuncu, kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerde bol
miktarda bulunan beta karoten de bağışıklık sistemi
hücrelerinin sayısında önemli derecede artış sağlar. Bu vitamini içeren gıdaları tüketmekle hem bağışıklık sistemini güçlendirmiş, hem de kanserden

“En önemli probiyotik yiyecek yoğurttur” . Sütteki laktozun laktik asit bakterileri tarafından laktik
asite çevrilmesi ile oluşan yoğurt, içinde bulunan
yararlı bakteriler sayesinde probiyotik etki yaparak
hem çocukların hem de erişkinlerin bağışıklık sistemini güçlendirir.
5.

Protein tüketimini arttırmalı

Et, tavuk, balık da önemli. Bitkisel proteinlere
(bakliyat) daha çok yer verin.
6.

D vitamini önemli

En önemli kaynak güneş ışınlarıdır ama D
vitamini yüksek oranda bulunduran besinler balık,
yumurta, tereyağı, peynir, süt ve ürünlerinden (Kolesterol ve kilo sorunu olanlarda az yağlı ya da yağsız süt ve ürünleri) faydalanmakta yarar var. Bazı
balıklarda D vitamini daha yüksektir: Sardalya, uskumru, alabalık bunların en önemlileridir.
7.

Stresten uzak durmak çok önemli

Endişe ve korku hali, bağışıklık sistemini bozar.
Sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ömür dileklerimle….
Dr. Tayfun SERİN
İşyeri Hekimi

İmmune system

What is immunity?

Immune system is a system that protects our
body against the hazardous affects of the microorganisms such as viruses, bacteria, fungus and
parasites that may cause infections.
What is the duty of immune system?
To avoid the penetration of hazardous organisms
to the body and to avoid or delay their dissemination in case of penetration and to keep them at the
penetration point.

Immune system
It has the ability

•
To distinguish and recognize millions of different enemies and
•

To remember

•
and it has a detailed and dynamic communication network inside the body.
What is the importance of a
strong immune system?
1.

It reduces the severity of the infections.
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2. It reduces the possibility of catching cold, flu
and other infections.
3.

It maximizes the destruction of cancer cells.

4.

It increases the energy level.

5.

It slows down the aging process.

6. It protects the body against environmental
harmful organisms.
7. It is required for recovery after burns and after
surgery.
Immune system organs: The immune system of
human consists of various organs and different cells.
1. Skin: It is an important barrier to avoid the
penetration of microbes to the body. However, if the
completeness of the body is failed due to reasons
such as scars, burns, cuts, it will be easier for microbes to penetrate the body.
2. Nose: Especially upper respiratory ways are
prone to foreign materials and microbes. The nostril
hairs and nose mucosa prevents the penetration of
dust and microbes to the trachea.
3. Mouth: It is the most common place for outsider microbes. Most of the microbes are taken into
the body through food and beverages. Mouth saliva
kills the microbes. But stomach acid is more effective
against the microbes.
4. Eye: Tear is an effective barrier for microbes
that are willing to enter the body through eye.
So, what we should eat and drink and how
we should behave to strengthen our
Immune System?
1.

Anti-oxidants are important

“What we eat burns with oxygen in order to provide
energy to the body and during burning free radicals,
which are harmful substances, occur.
In free radicals one electron is missing and in order to obtain this missing electron the free radicals
attacks to other molecules and the molecule under attack becomes a free radical and it reproduces. The
reproduced free radicals start to give harm to all cells
and organs of the body.
Some enzymes produced in the body makes us to
get rid of free radicals and anti-oxidants that prevents
the burning (oxidation) increases the amount of the
enzymes. Thus the immune system strengthens.”
Other than that, many factors such as air pollution,
ultra-violet rays, radiation, exhaust gases, smoke increase the free radicals by affecting our cells.
The increase of free radicals in the body causes
the health problems such as heart diseases, cancer, cataract and aging. In order to get rid of these
harmful effects, our body develops a defense system
against the free radicals. Here the importance of the
anti-oxidants arises. The most important of those anti-

oxidants are vitamins C and E vitamin and beta- carotene.
Lemon, orange, strawberry, grapefruit, kiwi, green
bell pepper, artichoke, broccoli, beans, parsley, raspberry contain mounts of vitamin C.
Sunflower oil, olive oil, nuts, almond, soya, walnut
and peanut are rich with vitamin E.
2.

Vitamin E:

Vitamin E, with selenium, helps the increase of
functioning of immune system.
Vitamin E lessens the risk of heart attacks both for
men and women and protects our body against many
types of cancer.
3.

Beta Carotene :

Beta carotene, which is present in orange, red and
green vegetables and fruits, significantly increases
the immune system’s cells. Consummation of food
containing this vitamin strengthens the immune system and protects us against cancer.”
Moreover, beta carotene has indirect benefit to the
body by converting itself into vitamin A. Vitamin A is
present in carrot, spinach, pumpkin, lettuce, broccoli,
liver and tomato.
4.

Pro-biotic:

Pro-biotics are living bacteria compositions that
have useful effects on intestinal flora and avoid the
reproduction of disease-causing microorganism by
supporting the intestine system. They have important
effects on the prevention of and recovery from diarrhea and food allergies. They ease the digestion and
play a role in the synthesis of vitamins produced in
the intestines.
“The most important pro-biotic is yoghurt.” Yoghurt, which is produced by the conversion of the
lactose in the milk into lactic acid by lactic acid bacteria, strengthens the immune system of children and
adults by having a pro-biotic effect due to the useful
bacteria it contains.
5.

Protein consumption must

be increased
Meat, chicken and fish are important. Eat more
vegetable based proteins (legumes).
6.

Vitamin D is important

The most important source is sunlight but it is also
helpful to consume food with high vitamin D content
such as fish, egg, butter, cheese and dairy products
(for those with cholesterol and over-weight problems
less fat or fat free diary products). In some kinds of
fish the vitamin D amount is higher; the important
ones are pilchard, mackerel and trout.
7.

It is important to avoid stress

Anxiety and fear damage the immune system.
Wishing you a healthy, happy and safe life.

KİŞİSEL GELİŞİM

‘Koç’luk nedir
‘Coaching’ (koçluk) sözcüğü olarak, ilk kez
1500’lü yıllarda İngilizce’de değerli malların bir noktadan diğerine taşınması için kullanılan bir ulaşım
aracına verilen isim olarak kullanıldı. 1990’lı yıllara
gelindiğinde ise sözcük; önce spor, ardından da iş
dünyasında sık kullanılan sözcükler arasına girdi.
Bugün ‘Koçluk’ kelimesinin iş yaşamındaki kullanım
alanına baktığımızda, kelimenin orijinal anlamına
yakın kullanıldığını görüyoruz.
Koçluk; bir kişinin, bulunduğu noktadan başka
bir noktaya ulaşmasını sağlayacak bir araç, bir hizmettir. Koçlar, insanların ‘bulundukları’ yerlerden ‘olmak istedikleri’ yerlere gitmelerine yardımcı olurlar.
Koçluk; kişinin, deneyimli bir yönlendiricinin yol
göstericiliğinde, güçlü ve eksik yanlarını keşfetmesine, yetkinliklerini geliştirip yanlışlarını düzeltmesine
dayalı, kendini ve koşullarını sorgulayan, çözümlerini üreten, kendi kendini yeniden yapılandıran, eylemli bir öğrenme modelidir.
Koçluk çeşitleri
Koçluk uygulamaları, karşımıza kurumun ve bireylerin ihtiyaçlarına göre birçok farklı formda çıkıyor.
Yönetici Koçluğu
Bu çalışmayla yönetici hedeflerine hızlı ve emin
adımlarla ulaşabilmektedir. Her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği Koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırmakta, hem de kurumun performansını arttırmaktadır. Yönetici hem kendisinin
hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli
olan becerileri ediniyor, gelişiyor ve kendini daha iyi
tanıyor. Koç’un dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı
ve nesnel görüşlerinden istifade ediyor.

sağlıklı bir şekilde büyütmeyi
amaçlayan kişilere hedeflerine
ulaşmak için hangi becerilerini
nasıl geliştirecekleri konusunda
verilen Koçluk çeşididir.
Kariyer Koçluğu
Yaptıkları işlerden sıkılmış,
heyecanını yitirmiş ama farklı ne yapmak istedikleri
konusunda kararsız kalmış kişilere faydalı olan kariyer Koçluğu kişilerin kendi yetkinlikleri konusunda
bilinçlenmelerini, eyleme geçmek için cesaretlenmelerini ve hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları yol haritasının oluşturulmasını sağlar.
Aile Koçluğu
Aile içi ilişkilerin dengeli ve sağlıklı kurulmasını
sağlayan Koçluk yöntemidir. Aile Koçluğu, kendi
başlarına çözümü bulamayacak noktaya gelerek
tıkanan ilişkilerin düzelmesine ve bireylerin bu konuda geliştirmeleri gereken yaklaşımlar konusunda
yön verir.
Yaşam Koçluğu
İşinden başını kaldıramamaktan, yakınlarına ve
kendine vakit ayıramamaktan yakınan ya da hayatta
ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik yaşayan kişilerin yaşamlarını dengelemek ve
anlam kazandırmak için aldıkları Koçluk hizmetidir.
Bunun sonucunda bireyler, yaşam kalitelerini artırmak için ulaşmak istedikleri hedefleri ve bunun için
hangi becerilere ihtiyaç duydukları belirler, hazırlanan eylem planı ile pozitif enerji aldıkları aktivitelerle diğer sorumluluklarını entegre etmeyi başarırlar. Yaşam Koçluğu’nda koçun doğruları değil sizin
doğrularınız hayata geçirilir.

Performans Koçluğu
Genelde kurumun kendi içinde yarattığı Koçlarla
uygulanan bu metot, çalışanların verimini artırmak
amacıyla kurum bünyesinde kullanılmaktadır. Bu
konuda özel eğitim almış şirket Koçları ister astlarına, isterse diğer bölümlerdeki çalışanlara Koçluk
yapıyor. Kurum bunu sistematik bir biçimde uygulamaya koyuyor, kişilere özgü gelişme planları hazırlanıyor ve uygulanıyor.
Girişimcilik Koçluğu
İş kurma aşamasında olan veya mevcut işini

Koçluk ne değildir?
Öğretmenlik, Danışmanlık, Psikolojik Tedavi,
Hipnoz yada Antrenörlük değildir. Neyin yanlış yapıldığını söylemek değil neyin doğru gittiğini nelerin
yapılabileceğini ortaya çıkarmaktır.
Koçluk, Danışmanlık değildir; Koçluk, Danışmanlık alanı (Yönetim, kişisel danışman) içinde
olan, akıl verme, tavsiye ve öğüt verme, yol gösterme alanlarından farklı olup; kişilerin kendi yaşamlarıyla ilgili cevapları, yine kendilerinin bulduğu ve
sonuçlar aldığı bir alandır.

PERSONAL DEVELOPMENT
Koçluk, terapi değildir. Koç; geçmiş yerine şimdi
ve gelecek ile ilgilenir.
Koçluk, mentorluktan da farklıdır; mentorluk bir
alanda uzman bir kişinin tüm bilgi ve birikimini paylaştığı işin içine arkadaşlık yada usta-çırak türü bir
ilişkinin de katıldığı bir destek hizmetidir. Koçlukta
işle ilgili bilgi değil Koçluk yöntemleri ile ilgili bilgi
esastır. Genel olarak çalışılan konu ile ilgili tecrübenin destekleyici olması mümkündür ancak şart değildir. Usta-çırak türü bir ilişki yoktur.
Koçluk;
* Kişilerin varolan potansiyellerini ortaya çıkararak
ulaşabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.
* Şu anki durumundan daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireyler ile yapılan bir çalışmadır.
* Geçmiş ile değil şimdi ve gelecek ile ilgilidir.
* Ne ve nasıl soruları sorulur.
* Vizyon oluşturmak ve başarmak amaçlıdır.
* Kişilerin hedefledikleri (ulaşmak istedikleri) yere
doğru yada başarıya doğru yapılan bir yolculuktur.
tir.

* Kişinin kendini fark etmesini sağlayan bir süreç* Koçluk çözüm ve sonuç odaklıdır.
* Koçluk pek çok seçenekler sunar
* Koçlukta eşitlik ilkesi vardır.

Koçluk, bireylere veya kurumlara en iyi sonuçları elde etmeleri için destek sağlayan profesyonel bir
ilişki sürecidir. Bu süreçte öğrenmenin daha kalıcı olmasının sebebi, hem bireyler hem de kurumlar için
aynıdır: doğru yanıtları danışanın kendisinin bulması,
kendi değerleri ile hareket etmesi ve uygulamalarda
kendi güçlü yanlarını kullanmasıdır.
Başkası için yapacağınız en büyük iyilik kendi
zenginliğinizi paylaşmaktan ziyade, onun kendi zenginliğini keşfetmesini sağlamaktır.
Benjamin Disraeli

What is coaching?
The word of ‘Coaching’ has been previously
used in English as the name given to the transportation vehicle that has been used for moving
the valuable goods from one point to other by
1500s.
On the other hand, the word was ranked
among the words that have been frequently used
in initially sport and then business life by 1900s.
Nowadays, when we review the usage area of the
word of ‘Coaching’ in the business life, we could
observe that the word is as similar as the original
meaning of the word.
Coaching is a tool and a service that assist
people to reach a point from where they are. The
coaches help people to reach where they wish to
be from their current position.
Coaching is an active learning model for people to discover their weakness and strength, to
improve their capacities and capabilities as well
as to correct their mistakes and to provide self
and environmental assessment, to provide solutions and to assure the self construction.
Types of coaching
We have been confronted with the coaching
applications in many ways in accordance with the
needs of individuals and organization.
Coaching for executives/administrator
By this study, the administrator could reach
his/her targets safe and sound. The coaching
services, which all executives in each level could
benefit from, could facilitate their works and performance of the organization as well. The administrator could acquire all relevant skills and could
benefit from new perspective and objective sight.
Performance Coaching
In general, this method that is implemented
for the coaches within the organization itself has
been used in the organization to increase the capacity of the staff. The company coaches who
have received training in this regard perform the
coaching for their staff and other staff in other
departments. The organization has put this into
the practice systematically and the development
plans for the individuals has been organized and
implemented accordingly.
Enterprise Coaching
It is a kind of coaching for people who wants

to establish a business or develop their current
business efficiently and effectively as well as to
know how to improve their abilities and qualifications in complying with their objectives.
Career Coaching
The career coaching that is helpful for the
people who are bored with their routine works
and who lose their excitement but who are
doubtful what else would they like to do, to
make them conscious about their abilities and
to encourage them to take necessary steps as
well as to reach their targets by establishing the
road map.
Family Coaching
It is a type of coaching to provide the balanced and good relations within the family. The
family coaching directs people who could not
solve their problems by themselves and who
suffer from the bad relations for the new approaches in this regard.
Life Coaching
In order to balance the people’s life and to
add meaning to their life, it is a kind of coaching
service for the people who suffer from the tight
business schedule and uncertain conditions in
their life as well as who do not have any spare
time for themselves and their nearest and dearest one and who do not have any opinion in fact
what they want to do or what they want to become. As a result of this, the individuals identify
their needs and targets that they want to reach
in order to increase their life qualities and by the
plan of action to be organized, they could succeed to integrate the activities that give them
positive energy with their other responsibilities.
Your truth will put into practice apart from your
coach’s truth in sense of life coaching.
What does not couching mean?
It is not teaching, consultancy, physiological
treatment, hypnosis or instructiveness. It is not
to say what you did wrong; it is revealing what
we changed for the better as well as what we
could do in this respect.
Coaching is not a consultancy service;
Coaching differs from advise, recommendation,
suggestion and guidance within the field of consultancy (management, individual consultant);
it is a field where the people can find their answers regarding their life and they can achieve

a result.
Coaching is not a therapy; the coach is interested in today and future apart from the past.
Coaching is also different from mentorship;
mentorship is a supporting service that an expert shares his/her whole information and experience in a specific field and a relation such as
friendship or master/apprentice accompanies to
this share as well.
On the other hand, the information is essential regarding the methods of coaching apart
from the information regarding business. Generally, it is possible that the relevant experience
concerning the current subject is supportive but
not inevitable. There is not such kind of relations
such as master/apprentice.
Coaching;
* By revealing the existing potential of the
individuals, it is a learning and development
process that focus on the reachable targets and
possibilities.
* It is a study that has been carried out by the
individuals who want to reach the better conditions as compared with their current situation.
* It is not related with the past, it is related
with now and future.
* The questions of what and how are asked.
*Its purpose to form a vision and succeed it.
* It is a journey towards the targets of the
people (who want to reach) or towards the success.
* It is a process that provides self assurance.
* The coaching is solution oriented and result
oriented.
* The coaching presents various alternatives.
* There is an equality principle in the coaching.
Coaching is a professional relation process
that supports the individuals and organizations
to obtain best results. In this process, the reason of more sustainable learning is the same for
both individuals and organizations: it helps them
to find the correct answers by themselves, to act
in accordance with their own values and to use
their strongest side in the application process.
The ultimate good that you do favor for others is to help them to discover their wealth apart
from sharing your own wealth.
Benjamin Disraeli

TURNUVALAR

TOSB’da turnuva
ödül töreni
2010 yılı TOSB turnuvalarının şampiyonlarına
ödüllerini vermek üzere, TOSB Konferans Salonunda 29 Temmuz 2010 tarihinde ödül töreni gerçekleştirildi.
Törene Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ahmet
Bayraktar, Müteşebbis Heyet Üyesi Sn. Ömer İltan
Bilgin, Müteşebbis Heyet Üyesi Sn.Taner Apak, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şahin Karacan katıldılar.

Branşlar ve Katılımcı Sayısı
•

BOWLİNG

15 Takım,105 kişi

•

BASKETBOL

8 Takım, 40 kişi

•

MASA TENİSİ 13 Firma, 61 kişi

•

FUTBOL

20 Takım, 180 kişi

•

VOLEYBOL

5 Takım, 40 kişi

Toplam : 426 Katılımcı

Bowling Turnuvası Sonuçları

.
.

ŞAMPİYON

HASÇELİK

TAKIM		

KANCA

TAKIM		

HP PELZER-2

Basketbol Turnuvası Sonuçları

.
.

ŞAMPİYON

EGEBANT

TAKIM

H.BAYRAKTAR

END. MESLEK LİSESİ
TAKIM

HP PELZER PİMSA

Masa Tenisi Turnuvası Sonuçları

.
.

ŞAMPİYON

AHMET HENDEN - EKU

TAKIM		

ADNAN ÖZYİĞİT - PİMSA

TAKIM		

MAHMUT BULUT - TOSB

Futbol Turnuvası Sonuçları

.

ŞAMPİYON

HASÇELİK

TAKIM		

İLERİ MEKANİK

TOURNAMENT

.
.

Voleybol Turnuvası Sonuçları
ŞAMPİYON

PİMSA ADLER

TAKIM		

H.BAYRAKTAR END.

			

MESLEK LİSESİ

TAKIM		

CENGİZ MAKİNA

2010 yılı TOSB Turnuvalarına katılan tüm firmalara,
firma yetkililerine, oyuncu arkadaşlarımıza, desteklemeye gelen seyircilerimize, İnsan Kaynakları Komitesine ve organizasyonda emeği
geçen Sn. İskender Taşkan, Sn. Tayfun Karakoç, Sn. Teoman Ökmen, Sn. Salih Kuru, Sn.
Onur Kürtül’e teşekkür ederiz.
Dereceye giren takımları ve kişileri tebrik
ederiz.

Tournament
Award Ceremony
in TOSB
Branchs and participants number
•

BOWLING

15 teams,105 people

•

BASKETBALL 8 teams, 40 people

•

TABLE TENNIS 13 firms, 61 people

•

FOOTBALL

•

VOLLEYBALL 5 teams, 40 people

20 teams, 180 people

Total: 426 participants
RESULTS of BOWLING TOURNAMENT
Champion HASÇELİK; 2nd Team KANCA;
3rd Team HP PELZER - 2

RESULTS of BASKETBALL TOURNAMENT
Champion EGEBANT; 2nd Team H.BAYRAKTAR
END. MESLEK LİSESİ; 3rd Team HP PELZER PİMSA
RESULTS of TABLE TENNIS TOURNAMENT
Champion AHMET HENDEN – EKU; 2nd Team
ADNAN ÖZYİĞİT - PİMSA; 3rd Team MAHMUT BULUT - TOSB

RESULTS of FOOTBALL TOURNAMENT
Champion HASÇELİK; 2nd Team İLERİ MEKANİK;
RESULTS of VOLLEYBALL TOURNAMENT
Champion PİMSAADLER; 2nd Team H.BAYRAKTAR
END. MESLEK LİSESİ; 3rd Team CENGİZ MAKİNA

In order to grant an award to the champions of TOSB tournaments in 2010,
the award ceremony has performed in
the TOSB Conference Hall on 29th July
2010.
Mr. Ahmet Bayraktar, President of Governing Board, Mr. Ömer İltan Bilgin, Enterprising Committee Member, Mr. Taner
Apak, Enterprising Committee Member,
Mr. Şahin Karacan, Member of the Governing Board have participated in the ceremony.
We would like to thank you for all participant companies, company executives,
performer colleagues, our audiences who
came to support us, Committee of Human
Resource as well as Mr. İskender Taşkan,
Mr. Tayfun Karakoç, Mr. Teoman Ökmen,
Mr. Salih Kuru, Mr. Onur Kürtül for their
great support for this organization.
We congratulate the teams and persons who came in the competition.

BODY WORLDS
‘Orijinal Vücut
DünyasıYaşam Döngüsü’
BODY WORLDS ziyaretçilerini insan diyarının
iç topraklarına ve dıştaki sınırlarına yolculuk etmeye davet ediyor. Dünyaca ünlü BODY WORLDS
Orijinal Vücut Dünyası-Yaşam Döngüsü sergisi, 11 Haziran 2010 tarihinde ilk kez İstanbul’da
açıldı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında gerçekleşen sergi, THEPARTNERS ile serginin bilimsel ve tıbbi
danışmanlığını yapan İstanbul Üniversitesi
işbirliğiyle sunuluyor.
İnsan vücudunun zarif formunu keşfedip, stres altında ve hastalık zamanında
nasıl kırılgan olduğunu ve sağlıklıyken
de nasıl müthiş bir güce ulaştığını gösteren BODY WORLDS sergisi, ziyaretçilerin insan bedeninin iç alanlarını ve
dış oluşumunu keşfetmesini sağlıyor. Alman bilim adamı Gunther
von
Hagens
tarafından
‘plastination’ denilen
bir yöntem
ile
çürümez
hale getirilmiş olan
200’den fazla insan
bedeni parçasının
sergilendiği BODY
WORLDS’te kaslar, damarlar ve organlar, yaşayan vücudun içinde olduğu
gibi,
bozulmamış
haliyle sergileniyor.
İnsanın kendi vücuduna bakış açısını değiştiren sergi, vücutlarını
bağışlayan
kişilerin
bedenlerinin ve iç
organları-

nın halka sunulduğu tek insan anatomisi niteliğini
de taşıyor.
İnsan anatomisi ve fizyolojisinin gizemini, çığır açan koruma işlemi plastinasyonu kullanarak,
yaklaşık 200 gerçek insan numunesini ve 20’den
fazla tam beden plastinatı sergileyerek insan
vücudunun savunmasızlığını ve olağanüstülüğünü ortaya koyan türünün ilk
örneği olan bu sergi, öğretmen ve öğrencilere de faydalı olanaklar sunuyor.
Anatomiyi sistem bazında deneyimlemek, sağlıklı ve hastalıklı organları karşılaştırmak, kemik kaslarının,
tendonların, sinirlerin, kan damarlarının ve organlarının karmaşıklığını deri
olmadan açığa çıkaran tam beden örnekleri görmek, bu sistemleri
bedenlerimizin yapısını ve
günlük faaliyetleri sırasında işlevlerini nasıl
yerine getirdiklerini
gösteren
canlıya
benzer pozlarını değerlendirmek adına
yaşam döngüsü yarar
sağlıyor.
Sergide yer alan tüm
anatomik örnekler otantik.
Yaşadıkları sırada, ölümlerinden sonra bedenlerini hekimlerin mesleki yeterlilik
kazanması ve meslekten
olmayan insanların bilgilendirilmesi için bağışladıklarını beyan eden
insanlara aitler.
BODY
WORLDS,
kendimizi görme biçimimizi dünyada hiçbir müze
deneyiminin yapamayacağı şekilde değiştirirken vücut hakkında

GEZİ
- Beyin, ölümden yaklaşık 37 saat sonrasına
kadar elektrik dalgaları ile sinyal göndermeyi sürdürür.
Sergi Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe 10:00 - 18.30, Cuma ve Cumartesi 10:00
- 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Bilet
fiyatları tam 25 TL, 6-18 yaş arası çocuk (13 yaş
altı çocuklara refakat gerekmektedir) 19TL, öğrenci (18 yaş üstü kimliği gösterilmesi zorunlu) 21
TL, 65 yaş üstü 21 TL. Bilet satın alınırken ziyaret günü ve saatinin seçilmesi de gerekiyor.
Yaşam döngüsü ziyaretçilerine yaşlanma süreci boyunca bedeni ve ömür uzatma bilimindeki
en son bulguları göstererek ziyaretçilere ilham
veriyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını
seçme olasılıklarının arttığına, aynı zamanda da
ziyaretçilere yaşam bilimleri hakkında daha çok
şey öğrenmek için esin kaynağı olacağını düşündüren sergiyi gören herkeste bir yankı uyandıracağı inancındayız.
İletişim Bilgileri:
Adres: Meclis- i Mebusan Caddesi, Liman
Sahası Antrepo No:3 Karaköy/ İSTANBUL
Web: www.bodyworlds.com
eğitici ve eğlenceli bilgiler veriyor. Kaslar, kadın
anatomisi, kemikler, beyin, kalp, kan damarları
ve hücreleri, akciğerler vb. konular hakkında şaşırtıcı bilgiler verilmiş. Bunlardan bazılarını paylaşmak isteriz:
- Ortalama insan, ömür boyu 330 milyon litre
hava solur.
- Göz, tüm vücuttaki en hızlı tepki veren kastır.
Saniyenin 100’de biri sürede kasılır.
- Gülmek ve öksürmek, omurganıza yürümek
veya ayakta durmaktan daha fazla yük bindirir.
- Kalp vücuttan çıkarılsa da atmaya devam
eder. Parçalara bölünse bile kaslar atmayı sürdürür.
- Çene kemiğiniz vücuttaki en sert kemiktir.
- Kalp ömür boyunca yaklaşık 2,7 milyar kez
çarpar.

BODY WORLDS
‘Original Body
WorldLife Cycle’
BODY WORLDS invites its visitors to have a trip
to the domestic territories of human-land and its outer
borders. World wide famous BODY WORLDS Original Body World- Life Cycle exhibition was opened
in June 11th 2010 in Istanbul for the first time. The
exhibition, held within the scope of Istanbul 2010
European Culture Capital, is presented through the
cooperation of THEPARTNERS and Istanbul University, the medical and scientific consultant of the
exhibition.
BODY WORLDS exhibition, showing how fragile
the human body in times of sicknesses and how enormously powerful, when it is healthy, by discovering

TRİP
the elegant
form of the
human body,
enables
its
visitors
to
discover the
interior parts
and exterior
formation of
the body. In
the
BODY
WORLDS,
where more
than 200 parts of human body, which were made nondecomposable by the “plastination” method by German scientist Gunther von Hagens, are exhibited,
the muscles, veins and organs are showed properly
as they are within the living body. The exhibition,
changing the point of view of human to its own body,
is also of the character of being the only human anatomy that presents the donated bodies and organs to
the public.
The exhibition, which presents the defenselessness and prodigious of the mystery of human anatomy
and physiology by using the groundbreaking protection process of Plantination by presenting more than 200
real human sample
and more than 20 full
body plantinations
as being the first of
its kind, serves useful opportunities to
the teachers and
students. It is useful
in providing a life cycle in terms of experiencing the
anatomy on system basis, comparing the healthy and
sick organs, seeing the complexity of bone muscles,
tendons, nerves, blood veins and organs without the
cover of the skin and considering these systems and
the structure of our bodies and how the body functions in daily life by seeing lifelike poses.
All anatomic samples at the exhibition are authentic. They belong to humans that had donated
their bodies to contribute to the professional
competence of doctors
and the knowledge of
those not in the profession.
BODY WORLDS,
while changing our
points of view towards
our body in a manner

not any museum can do in the world, also provides
educative information on body in an enjoyable manner. There provided interesting information on the
matters such as muscles, woman anatomy, bones,
brain, heart, veins and blood cells, lungs and etc. We
want to share some of them:
An average person inhales 330 million liters of air
through out his life.
Eye is a muscle that gives the most rapid reaction
in the whole body. It contracts in 1/100 of second.
Laughing and coughing put a burden to the spine
more than walking or standing.
Heart continues to beat even it is taken out of
the body and the muscles continue to beat even it is
chopped into pieces.
Jawbone is the hardest bone in the body.
Heart beats about 2,7 billion times in a life time.
Brain continues to send signals through electric
waves even 37 hours after the death.
The exhibition can be visited; Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday and Thrusday between 10:00
- 18.30; Friday and Saturday between 10:00 - 20:00.
The entrance fee is 25 TL for adults; 19 TL for children
(between 6-18) (children under 13 need accompany)
and 21 TL for students (those older than 18, require
to show student ID) and 21 TL for seniors
(older than 65). Moreover, while buying the
ticket, you are required to select the day
and time of your planned visit.
Life Cycle inspires its visitors by showing the body throughout the aging process
as well as the latest findings in anti-aging
science. We believe that the exhibition will
influence those visiting the exhibition by
inspiring them to learn more about life sciences and causing them to think about the
increased possibilities on selecting healthy and sustainable life styles.
Contact Information:
Address: Meclis- i Mebusan Caddesi, Liman
Sahası Antrepo No:3 Karaköy/ İSTANBUL
Web: www.bodyworlds.com

TOSB TOPLANTI SALONLARI / TOSB MEETING HALL

The meeting hall of TOSB
TOSB’un toplantı
salonları hizmete açıldı has put into the service

T

OSB’un yapımı tamamlanan yeni yönetim
binasında bulunan çok amaçlı seminer ve
eğitim salonu ve fuaye, üyelerin ve ihtiyaç halinde 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

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.

Rezervasyon ve bilgi almak için
0262 679 10 00’dan Eylem YILMAZ ile
irtibata geçebilirsiniz.

T

he multipurpose workshop and training
hall and foyer located in the new management building of the TOSB that has already
constructed has put into the service to the
members and other industrialists who are in
need.
n our Multipurpose Meeting and Services
Seminar Hall; there are seating group with
the capacity of 80 persons, Platform Sound
Scheme, Projection, Projection Screen, Unlimited Internet Service, Note Book, Electronic
Whiteboard, Manuel Whiteboard and Printer
facilities, flipchart.
ur Conference Hall Services; seating
group with the capacity of 200 persons,
Platform and Delegate System, Sound System,
2 projections, (2 pieces 52” plasma screen), 2
Projection Screens (2 different images could
be used simultaneously), Unlimited Wireless
Internet Service, Wireless lapel and hand microphone services (2 lapels, 2 hand microphones) , Notebook Computer Services, GSM
mobile phones jammer device system, (not to
be disturbed during the meeting) , Image and
Voice Recording, Film, DVD, VCD sound presentation and music airplay, technician support in technical control room until the end of
the meeting. We provide services through the
earphone and mini walkie-talkies that enable
us to communicate with the technician simultaneously, stage lighting and blanking upon
the desire, light system, lighting system by the
automatic controller (full light, medium and
shady).

I

O

For reservation and further information, please
feel free to contact Eylem YILMAZ by phone,
0262 679 10 00

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

Maktel
Makine ve Tel
San. A.Ş.

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

