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TOSB

TOSB-Taysad Organize Sanayi Bölgesi
vizyonuna uygun yatırımlarını hayata
geçirmeye devam ediyor

TOSB-Taysad Organised Industrial Zone keeps
materialising its investments
complying with the vision of an Industrial Zone
that we do not have any chances without a
sustainable growth, development and without undertaking global roles.

hep öncelikli konuları olmuştur.
Günümüz dünyasında hiçbir şeyin yerinde kalmadığı, sürdürülebilir bir büyümenin,
gelişmenin ve küresel roller üstlenmeden
başka bir şansımızın olmadığını sanayiciler olarak bizler çok iyi gözlemlemekteyiz.
TOSB da vizyona uygun, sürdürülebilir
iddialı bir faaliyetin gerçekleştirilmesi bizlerin en önemli amacı olmuştur. 2010 yılında
yatırım yapan ve üretime geçen üye sayılarımız hızla artarken yatırımlarımızda hız
kesmeden devam etmektedir. Arıtma tesisimizin ikinci fazı, organize sanayi bölgemizin kısa zamanda tam doluluğa ulaşacağı
gerçeği ile bitirilmek üzeredir.
Yeni inşa etmekte olduğumuz kiralanabilir üretim alanları, üyelerimize hizmet
vermek üzere planlanmış olup bir kısım inşaat alanı da küçük yan sanayicilerimiz için
ayrılmıştır. Elektrik alt yapımızın yeniden
düzenlenmesi ile sanayicilerimize daha
kaliteli elektriği daha ucuz koşullarda vermeye başladık. Uzun yıllardır arzu ettiğimiz
alt geçit inşaatımız da bitirilerek işletmeye
alınmış böylelikle üyelerimiz sanayi bölgemize geliş gidişlerinde 10 dakikalık bir tasarrufu daha az yol kat ederek sağlamaya
başlamışlardır.
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Ahmet BAYRAKTAR
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

TOSB ev sahipliğinde bölgemizde gerçekleştirdiğimiz OSBÜK Organizeler Üst
Kurulunun 4. Bölgesel toplantısında organize sanayi bölgelerinin sorunları tartışılarak çözümler aranmıştır.

TOSB Organize Sanayimizin vizyonu küresel sanayi firmalarının ihtiyacı olan yenilikçi, rekabetçi ve
fark yaratan değerlere sahip bir Organize Sanayi Bölgesi olmaktır.

Misafir ettiğimiz diğer organize sanayi bölge yöneticilerine ve ilgili kamu yöneticilerine bölgemiz tanıtılmış, TOSB bölgemiz için güzel iltifatlarda bulunmuşlar ve TOSB deki güzel uygulamaları kendilerine
örnek alacaklarını söylemişlerdir. Bu gelişmeler hiç
kuşkusuz bizleri daha çok motive eden önemli gelişmelerdir.

Kurulma kararı verildiği ilk günden itibaren, TOSB
organize sanayi bölgemizin kurucu üyeleri otomotiv
sanayinde faaliyet göstermenin ayrıcalığını sanayi
bölgemizin alt yapısına ve gelişmesine yansıtarak
önemli bir fark yaratmıştır. Yenilikçi olmanın yanında
üyelerinin rekabet güçlerinin artırılması ve üyelerine
mümkün olan maliyetlerin en aza indirilmesi bizlerin

TOSB organize sanayi bölgesinde yer almak
önemli bir ayrıcalık olmakla birlikte, bölgemizin vizyonuna yönelik sürdürebilir bir gelişmenin sağlanması
ve yürütülmesi de TOSB üyelerinin gelecek yıllardaki
en önemli sorumluluğu olacağına inancım ile 2011
yılının hepimize, sağlıklı, mutlu, hayırlı ve başarılı bir
yıl olmasını diliyorum.

Değerli Sanayiciler,

Ahmet BAYRAKTAR
Chairman of TOSB
Esteemed Industrialists,
The vision of our TOSB Organised Industrial Zone
is to be an Organised Industrial Zone which is innovative, competitive and possesses difference-making
values.
As from the very first day when a decision was
made to establish it, the founding members of our
organised industrial zone have made a significant
difference by reflecting the privilege of operating in
the automotive industry upon the infrastructure and
development of our industrial zone. Besides being
innovative, it has been our top priority subjects to enhance the competitive powers of our members and
to minimise the costs to our members as much as
possible.
We, industrialists, very well observe that, in the
world of the present day, nothing stays as it is and

It has been our most important objective to accomplish a vision-compatible, sustainable and pretentious activity at TOSB.
While the number of our members who
made investments and started production
in 2010, our investments keep progressing
without slowing down. The second phase of
our treatment plant is about to be finished,
being aware of the fact that our organised
industrial zone shall reach full occupancy
rate in so short a period of time. Leasable
production sites which have been recently
constructing have been planned to provide
our members with services and a particular construction site has been allocated for
small-sized by-industrialists. Upon the rearrangement of our electrical infrastructure,
we have started to provide our industrialists
with electric power at cheaper terms. The
construction of our undercrossing which we
have been desiring for many years has also
been completed and it has been commissioned and thus our members have started
to save 10 minutes’ time by taking a shorter
way in their arrivals at and departures from
our industrial zone.
Problems of the organised industrial zones have
been discussed and solutions sought for at the 4th
Regional Meeting of the Supreme Board of OSBUK
Organised Industrial Zones which we held in our
zone, hosted by TOSB. We have introduced our
zone to the executives of the other organised industrial zones and the relevant governmental executives
whom we have entertained and they have paid nice
compliments for our TOSB zone and told that they
shall take the fine practices at TOSB as an example
for themselves. These are significant progresses
which undoubtedly motivate us further.
Believing that although to take one’s place in the
TOSB organised industrial zone is a significant privilege, provision and implementation of a sustainable
development in line with the vision of our zone shall
be the most important responsibility of the TOSB
members, I wish the year 2011 shall be a healthy,
happy, beneficial and prosperous one for us all.
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TOSB’da gerçekleştirildi

Geride bıraktığımız 2010 yılı, küresel krizin açtığı yaraların
etkisinin azaldığı ve ülkemiz adına ekonomide ve piyasalarda iyileşmenin daha net görüldüğü bir yıl oldu diyebiliriz.
2011 yılında gelişmekte olan ülkelerin yükseliş trendinin süreceği konusunda umutlu konuşmalar yapıldığını göz önüne alırsak OSB’miz adına yeni yatırımlar katlanarak devam
ederken canlanmaların olacağı kanaatindeyiz.
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In this new issue which we have prepared for you in a new
year, it is so pleasing to report that we have achieved the
inauguration of the “Undercrossing” which is a source of
pride for our OIZ.
Moreover, we have also mentioned the OSBUK Marmara
Region Meeting held in our Headquarters, shuttle bus services, environmental committee meeting, factory visits we
paid to our members Ersel Makine, Gursetas and Has Celik
as well as the year-end diner of TOSB in this issues.
We sincerely wish that your expectations and forecasts
shall affirmatively become true in the new year. We wish
that the new year shall bring good health, happiness and
prosperity in the business life of all our readers.
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HI FROM A NEW YEAR,
We may say that the year 2010 which we have just left
behind has been one in which the impact of the injuries
caused by the global crisis has reduced and improvement
has been observed in the economy and the markets to our
country’s benefit. Considering that hopeful speeches are
given as to the fact that the rising trend of the developing
countries shall continue in 2011, we are of the opinion that
revivals shall take place while new investments shall multiply continue on behalf of our OIZ.

Başınçlı hava ile çalışan otomobil

Kocaeli Valisi Ercan Topaca’nın katılımyla alt
geçitli kavşak hizmete açıldı

Yeni bir yılda sizler için hazırladığımız bu yeni sayımızda,
OSB’miz adına gurur kaynağı olan “Alt Geçitli Kavşak” açılışımızı yaptığımızı bildirmek çok güzel.

Diliyoruz ki; yeni yılda beklentileriniz ve öngörüleriniz olumlu olarak gerçekleşir. Yeni yılın tüm okurlarımıza sağlık,
mutluluk ve iş yaşamlarında bol kazanç getirmesini temenni
ediyoruz.

OTOMOTİVDEN HABERLER

2010 yılı son çevre komitesi toplantısı yapıldı
Mesleki eğitimler, yasal zorunluluk eğitimleri
ve yönetsel eğitimler bilgilendirme toplantısı
yapıldı

YENİ BİR YILDAN MERHABA,

Ayrıca bu sayımızda Bölge Müdürlüğü’müzde yapılmış
olan OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı, ring seferleri, çevre komite toplantısı, üyelerimizden Ersel Makine, Gürsetaş
ve Has Çelik firmalarına yaptığımız fabrika ziyaretleri, ve
TOSB yıl sonu yemeğinden de bahsettik.

V. Türkiye Sektörel Ekonomi Şura’sı Ankara’da
TOBB merkezinde yapıldı

nadolu Basın Merkezi tarafından hazırlanmıştır.
Adres: Birlik Mah. 414. Sok. 10/B Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 496 01 09 - 496 01 37 web: www.anadolubasinmerkezi.com
Baskı: Arkadaş Basım Sanayi Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Cad. Sütçüoğlu İşhanı No: 37/4 Ulus-ANKARA Tel: 0312 341 57 07

Otomotiv sektörüne hizmet veren ve ülkemizin tek OTOMOTİV
İHTİSAS OSB si olan bölgemizde, 2011 yılı sonlarında doluluk
oranı %70 lere ulaşacaktır. Bölgemizde kullanılan elektrik tüketimi 200.000.000 kWh, doğal gaz tüketimi 17.000.000 Sm³, su
tüketimi 480.000 m³ ve toplam istihdam sayısının da 8.000 kişi
olacağı tahmin edilmektedir. 2008 yılında hizmet vermeye başlayan Ortak Sağlık Merkezimiz, 27 Kasım 2010 tarihli İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine dayanarak İş Güvenliği
hizmetlerini de vermeye başlamıştır.
Tamamen kendi kaynaklarımız ile yapılan Alt Geçitli Kavşak inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Böylelikle araç başına
3.5 km lik yol gideri ve 10 dakika zaman tasarrufu sağlanılmıştır.
Balçık tarafından OSB mize gelen araçların kullanacağı kısım
ise bu yıl içerisinde tamamlanacaktır.
2007 yılında alınan ISO 9001 yönetim sistemine ilaveten 14001
ve 18001 sistemleri de devreye alınarak Entegre Yönetim Sistemi kurulmaktadır. Gene kalite yolculuğuna 2008 yılında KalDer
Kararlılık ödülünü alarak bu ödülü alan ilk OSB olan bölgemiz,
bu yıl yetkinlik ödülüne de aday olmuştur. Sürdürülebilir bir kaliteyi sağlamak ana hedeflerimizdendir.
Saygılarımla
In our zone serving the automotive sector and being the only
SPECIALISED AUTOMOTIVE INDUSTRIAL ZONE of our country, the occupancy rate shall reach 70% in late 2011. The electric power consumption is estimated to be 200.000.000 kW/h,
natural gas consumption 17.000.000 Sm³, water consumption
480.000 m3 and total number of employees 8.000 in our zone.
Our Joint Healthcare Centre which started to provide services in
2008 has also started to provide Work Safety services, basing
upon the Work Health and Safety Services Regulations dated
27th November 2010.
The construction of the Undercrossing which was built through
our own resources has been completed and put into service.
Thus, travel expenses of 3,5 km per vehicle and 10 minutes of
time have been saved. The section to be used by the vehicles
coming from the direction of Balcik to our OIZ shall be completed
during this present year.
In addition to the ISO 9001 management system certificate which
was obtained in 2007, we have activated the 14001 and 18001
systems, thus setting up the Integrated Management System.
Also, our zone which is the first OIZ which was awarded the
KalDer award in 2008 has been nominated for the competence
award this year. It is one of our major goals to achieve a sustainable quality.
Yours faithfully
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NEWS FROM TOSB

OSBÜK IV. Marmara Bölge Toplantısı
TOSB’ta gerçekleştirildi

OSBÜK IVth Marmara Region Meeting
was held in TOSB
The IVth Marmara Region Meeting organized by
OSB (Organized Industrial Zone) Supreme Institution established with the aim of the Organized Industrial Zones to cooperate among themselves and find
solutions to their common problems was made in
TOSB Organized Industrial Zone conference hall.
While TOSB President of the Board of Directors
Ahmet Bayraktar said in his opening speech that the
meeting being held in our region was an honor for
themselves, he also presented the introduction film
of TOSB.
Governor of Kocaeli, Ercan Topaca, in the speech
that he made said ‘’We have only one goal, to increase our national income, to improve the competition conditions of our industrialist.’’
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Organize Sanayi Bölgelerinin kendi aralarında
yardımlaşmalarını ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamak amacıyla kurulan OSB Üst
Kuruluşunun düzenlemiş olduğu IV. Marmara Bölge
Toplantısı, TOSB Organize Sanayi Bölgesi konferans
salonunda yapıldı.

için günümüzde üretmenin yeteri kadar olmadığını,
önemli olanın rekabetçi olabilmek olduğunu belirtti.
Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Devlet Yardımları Şubesi Müdürü Emrah Sazak’ın
yapmış olduğu konuşmadan sonra ise plaket törenine geçildi.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktar açılış konuşmasında; toplantının bölgemizde
yapılmasının kendileri için onur olduğunu söylerken
TOSB’un tanıtım filmini de sundu.

Kocaeli ValisiErcan Topaca, Bayraktarlar Holding
Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bayraktar’a bölgemizde yaptırmış olduğu ‘Anadolu Endüstri Meslek’ anısına plaketini verirken, OSBÜK Başkanı Mahmut Yılmaz, OSBÜK plaketini Kocaeli Valisi Ercan Topaca,
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktar ve
DTM İhracat Genel Müdürü İbrahim Şenel’e takdim
etti.

Kocaeli Valisi Sn. Ercan Topaca yaptığı konuşmasında “Tek hedefimiz var, ulusal gelirimizi artırmak,
sanayicimizin rekabet şartlarını iyileştirmek” dedi.
- Mahmut Yılmaz: OSB’lerin kamuya olan
borçları yapılandırılmalı
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yılmaz
ise ülke genelinde 262 OSB’nin mevcut olduğunu ve
bu OSB’lerden 148’inde sanayi üretimi yapıldığını
belirtirken, OSB ‘lerin kamu kurumlarına olan borçlarının yapılandırılmasını istedi.
Yılmaz, vergi affı tasarısına göre OSB’lerin alacaklarının yapılandırıldığını ifade ederek, “Sadece
alacaklar değil borçlar da yapılandırılmalı” dedi.
DTM İhracat Genel Müdürü İbrahim Şenel, sanayileşmek ve sanayi potansiyelini harekete geçirmek

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktar tarafından OSBÜK Başkanı Mahmut Yılmaz’a,
TOSB Müteşebbis Heyet üyesi Ahmet Arkan tarafından DTM İhracat Genel Müdürü İbrahim Şenel’e,
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya tarafından Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gazi Özcan’a,
OSBÜK Yönetim Kurulu üyesi İsmail Kadıoğlu ve ve
Çayırova Kaymakamı A.Selim Parlar tarafından Dış
Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Devlet
Yardımları Şubesi Müdürü Emrah Sazak’a takdim ettikleri plaketlerin ardından TOSB restaurantında öğle
yemeğine geçildi.

producing is not so sufficient to industrialize and to
activate the industry potential but the important point
is being able to be competitive, after the speech
made by the State Aids Department Director of Export General Directorate of the Undersecretariat of
Foreign Trade, Emrah Sazak, plaquet ceremony was
started.
While Governor of Kocaeli, Ercan Topaca gave
his plaquet to Bayraktarlar Holding President of the
Board of Directors İzzet Bayraktar in memory of
the ‘Anatolian Industry Vocational High School’ he
had built in our region, OSBÜK President Mahmut
Yılmaz presented OSBÜK plaquet to the Governor of
Kocaeli Ercan Topaca, TOSB President of the Board
of Directors Ahmet Bayraktar and DTM Export General Director İbrahim Şenel.
After the plaquets presented to OSBÜK President Mahmut Yılmaz by TOSB
President of the Board of Directors Ahmet
Bayraktar, to DTM Export General Director İbrahim Şenel by TOSB Entrepreneur
Committee Member Ahmet Arkan, to
Crafts and Industrial Zones and Sites
General Directorate Department Head
Gazi Özcan by TAYSAD President of
the Board of Directors Celal Kaya, to the
State Aids Department Director of Export
General Directorate of the Undersecretariat of Foreign Trade Emrah Sazak by
OSBÜK Member of the Board of Directors İsmail Kadıoğlu and District Governor of Çayırova A.Selim Parlar, lunch in
TOSB restaurant was started.

And OSBÜK President of the Board of
Directors, Mahmut Yılmaz, while he was
indicating that there are 262 OSB’s countrywide, and industrial production is being
made in 148 of these OSB’s, he wanted
the debts of OSB’s to public institutions
to be structured. Yılmaz, who expressed
that the receivables of OSB’s have been
structured according to the draft of the
proposed tax amnesty law, said ‘’Not only
the receivables, but also the debts must
be structured.’’
While DTM (Undersecretariat of Foreign Trade) Export General Director
İbrahim Şenel indicated that in our day,
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V. Türkiye Sektörel Ekonomi Şura’sı
Ankara’da TOBB merkezinde yapıldı

The Vth Sectoral Economy Council of Turkey
met in Ankara in TOBB Headquarters
The meeting held with the participation of
the Minister of State and Deputy Prime Minister
Ali Babacan, Minister of State Cevdet Yılmaz,
Minister of Industry and Trade Nihat Ergün and
top level representatives of State Institutions
and Organizations and bureaucrats was hosted
by TOBB President Rıfat Hisarcıklıoğlu.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve
Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile bürokratların
katılımı ile gerçekleşen ‘V. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nın ev sahipliğini TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu yaptı.
Özel sektör sorunlarının dinlenip, çözüm yollarının arandığı toplantıda; Türkiye otomotiv yan
sanayi meclisini başkan yardımcıları Yunus Çiftçi
ile Mehmet Ergün temsil ettiler.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde yapılan şurada, TOBB tomotiv Yan
Sanayi Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Yunus
Çiftçi, otomotiv yan sanayinin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir konuşma yaptı. Çiftçi
konuşmasında, otomotiv sanayinin global ve rekabetçi yapısına değinerek, yan sanayinin de bu
rekabetin asli unsuru olduğunu belirtti.
TOBB Otomotiv Yan Sanayi Sektör Meclisi
Başkan Yardımcısı Yunus ÇİFTÇİ, yan sanayimizin de global ve rekabetçi olması gerekliliğine vurgu yaparak, uluslar arası arenada sektörümüzün
rekabet gücünü ve geleceğini etkileyen hususları
ve çözüm önerilerimizi şu şekilde ifade etti:
2010 Nisan ayında tamamlanan “Otomotiv Sanayi Strateji Belgesinin henüz uygulamaya konulmamış olması: Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi, sanayimiz ve ilgili bakanlıklarımızın tümünün katılımı ile hazırlanmış; kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ile aksiyon
planlarının yer aldığı bir çalışmadır. Henüz uygulamaya alınmayan sözkonusu belgenin Ekonomi
Koordinasyon Kurulu’na sunularak, karar alınması gerekmektedir.
Yan sanayi firmalarımızın küresel pazarlara açılamaması ve bu nedenle rekabet avantajını kaybetmesi ve küresel projelerden yeterince pay alamaması: Otomotiv sanayinde
gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda çok önemli fırsatlar ve ileriye dönük büyüme potansiyeli
bulunuyor.
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Ayrıca 2008-2009 küresel krizi sebebi ile özellikle gelişmiş ülkelerdeki bazı önemli firmalar zora
düşmüştür. Bu firmaların Türk firmaları tarafından satın alınması, bir anda Türk otomotiv yan sanayi firmalarını küresel tedarikçi pozisyonuna getirecektir. Dışarıya açılmak isteyen firmalara da
sermaye girişinde sağlanan destekler veya ihracat desteği kapsamında destekler sağlanmalıdır.
Bu kapsamda;
Yurt dışından şirket satın alınması yada şirket birleşmesi için mali ve ticari mevzuat
uygun hale getirilmelidir.
Görüşme ve incelemelerle ilgili mali, hukukî ve ticari danışmanlık giderlerine destek
sağlanmalıdır.
Satın alma aşamasında uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi sağlanmalıdır.
Çiftçi konuşmasında ayrıca, “Ülkemizin teknolojik gelişimi için, ihracatı için, istihdam ve insanımızın refahı için otomotiv pazarını ve üretimini el birliği ile geliştirmemiz gerekir. Kamu alımlarında yerli
üretim tercih edilmeli ve özendirilmelidir. Buna yerli aracın yerlilik oranı da dahil olmalı ve yüksek
yerli parça kullanımı tercih sebebi olmalıdır.” dedi.

In the meeting where the private sector
problems were heard and ways of solution were
sought, the The Turkish Automotive Supply Industry Committee was represented by the VicePresidents Yunus Çiftçi and Mehmet Ergün.
In the Council hosted by TOBB President Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Automotive Supply Industry
Committee Vice-President Yunus Çiftçi made a speech covering the problems of automotive supply
industry and solution suggestions.
Çiftçi, by mentioning the global and competitive nature of the automotive industry, stated that the
supply industry is the fundamental element of this competition. TOBB Automotive Supply Industry
Committee Vice-President Yunus Çiftçi, by emphasizing the requirement for our supply industry also
to be global and competitive, expressed the factors that affect the competitive power and future of our
sector in the international arena and our solution suggestions in the following way:
The ‘’Automotive Industry Strategy Document’’ that was completed in April 2010 not being
put into effect yet: The Automotive Industry Strategy Document is a study prepared with the
participation of our industry and all of our concerned Ministries consisting of short, medium
and long-term targets and action plans. It is needed for the document which has not been put into
practice yet to be submitted to the Economy Coordination Board and a resolution to be made.
Our supply firms’ inability to open to global markets and therefore losing the competitive
advantage and not receiving sufficient share from global projects: In automotive industry
there are very important opportunities and forward looking growth potential in the developed and
developing markets.
Moreover, because of the 2008-2009 global crisis, some major firms especially in developed countries have fallen into difficult circumstances. These firms being purchased by Turkish firms will bring
the Turkish automotive supply industry firms to the status of a global supplier at once. To the firms
who intend to open to foreign countries also, supports at capital inflow or subsidies in the scope of
export support must be provided.
In this context;
The financial and commercial legislation must be made suitable for purchasing companies
from abroad or merger.
Support must be provided for financial, legal and commercial consulting expenses related
with the negotiations and investigations..
Cost-effective and long-term loans must be provided at the stage of purchasing.

Çiftçi, in his speech also said,’’ For the technological development and exports of our country,
for employment and welfare of our people we must develop the automotive market and production
cooperatively. In public procurements, domestic production must be preferred and encouraged. The
domesticity rate must also be included in this and high domestic part use must be the reason for
preference.’’
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2010 yılı son çevre komitesi toplantısı yapıldı

Mesleki eğitimler, yasal zorunluluk eğitimleri ve
yönetsel eğitimler bilgilendirme toplantısı yapıldı
TOSB, Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. ve çözüm
ortakları MED Akademi işbirliği ile 15 Aralık 2010‘da
saat 14.00 - 17.00 saatleri arasında eğitim hizmetlerimizin tanıtımı amacıyla seminer düzenlendi. Açılış
konuşmasını Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. Genel
Müdürü Memet B. Turabi yaptı. Ardından ‘Doğu
Marmara ABİGEM Eğitim Hizmetleri Genel Tanıtım’
sunumunu Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.’den Didem
Aydın, ‘Doğu Marmara ABİGEM Hizmetleri ve Yasal
Zorunluluklar Çerçevesinde Eğitimler’ konulu sunumu ile Doğu Marmara ABİGEM Eğitmeni Ayşe Demirbaş katılımcılara eğitimin insan kaynağına sağladığı katma değer konusunda bilgilendirme yaptı.
Bu seminer kapsamında Mesleki Eğitimler konu-

12.12.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi ve Çevre
Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ve
Çevre Kanununca Alınması Gererken İzin ve Lisan-

sunda Kocaeli Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nden
Kemal Arslan, Yasal Zorunluluk Eğitimleri konusunda da MED Akademi’den Sevi Üstek sunumlarla
katılımcılara genel bilgilendirme yaptı, TOSB bünyesinde yer alan katılımcı firmaların soruları yanıtladı.
Konu başlıkları ile ilgili mevzuat, tebliğ ve yasal
yükümlülükler hakkında detaylı aktarımlar sayesinde; firmaların yasal sorumluluklarını öğrenip, bilgilerini güncellemeleri ve tüm eğitimlerini tek çatı altında tedarik edecekleri eğitim tedarikçileri ile tanışma
fırsatı ile seminer ve sunumların ardından 17.00 17.30 arasında düzenlenen kokteyl ile firmalar karşılıklı olarak sorularına yanıt bulma şansını yakaladılar.

lar Yönetmeliği uygulama esaslarının firmalarımızla
görüşülmesi amacıyla 23.12.2010 tarihinde TOSB
seminer salonunda üye firmalarımızın katılımlarıyla
Çevre Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

Last 2010 environmental committee meeting held
Informative meeting on vocational trainings, legal
obligation trainings and administrative trainings held

12

The Environment Committee meeting was held
with the attendance of the member companies in
the TOSB seminar hall on 23.12.2010 in order to
discuss with the companies the application principles of the Regulation Concerning Environment

Technicians and Environmental Consultancy Companies and the Regulation for Permits and Licenses
Required to be Obtained by the Environment Act,
which were published in the Official Journal and became effective on 12.12.2010.

With the cooperation of TOSB, East Marmara
ABİGEM A.Ş. (European Turkish Business Centres
Network) and their solution partners MED Academy,
a seminar was organized on December 15, 2010
between 14.00-17.00 hrs. with the aim of introducing
our training services. The opening speech was made
by ABİGEM A.Ş. General Manager Memet B. Turabi. Then, the presentation of ‘’General Introduction
to East Marmara ABİGEM Training Services’’ was
made by Didem Aydın from East Marmara ABİGEM
A.Ş. and East Marmara ABİGEM Instructor Ayşe Demirbaş has informed the participants about the added value provided by training to the human resource
with her presentation titled ‘East Marmara ABİGEM
Services and Trainings within the Framework of Legal Obligations’’
Within the scope of this seminar, the participants

were informed on general with presentations about
Vocational Trainings by Kemal Arslan from Kocaeli Atatürk Industry Vocational High School and on
Legal Obligation Trainings by Sevi Üstek from MED
Academy.
The questions of the participant firms iwithin
TOSB organization have been replied.
By virtue of the detailed quotations about the legislation, communiques and statutory obligations
related with the topics, the firms had the chance of
meeting the training providers from whom they will
learn their legal liabilities, update their knowledge
and receive all their traiing under a single roof.
With the cocktail organized after the seminar and
presentations between 17.00-17.30 hrs., the firms
captured the opportunity to find answers to their questions face to face.
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Japon Dış Ticaret Teşkilatı Ziyareti
Visit of the Japan External Trade Organization
The Japan External Trade Organization (JETRO) who
Japonya’da yabancı yatırımı teşvik etmek, diğer ülkeler ile arasında ticaret ve yatırımı destek- works for the purposes of encouraging foreign investment
lemek amaçlı çalışan Japon Dış Ticaret Teşkilatı in Japan and supporting mutual trade and investment with
(JETRO) 10 Kasım 2010 tarihinde TOSB’u ziya- other countries has visited TOSB on November 10,2010.
In the meeting where
ret etmiştir. TOSB
TOSB Deputy ChairYönetim
Kurulu
man of the Board of
Başkan Vekili YuDirectorsYunus Çiftçi
nus Çiftçi’nin de
has
participated
katıldığı toplantıda
also, the parties exkarşılıklı fikir alışchanged ideas with
verişinde bulunuleach other.
du.
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Kocaeli Valisi Sn. Ercan Topaca’nın
katılımıyla alt geçitli kavşak hizmete açıldı
OSB Üst Kuruluşunun düzenlemiş olduğu
IV.Marmara Bölge Toplantısının, TOSB Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda yapılmasının ardından TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nin
tamamen kendi varlıkları ile finanse ettiği, araç başına
3,5 km ve 8 dakika tasarruf sağlamak amacı ile inşa
ettiği alt geçitli kavşağın açılışı, Kocaeli Valisi Ercan
Topaca’nın da iştirakleri ile gerçekleştirildi. Açılış töreni sonrasında plaket töreni yapıldı.
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Road Junction with Subway Crossing has
been put into service with the participation
of Kocaeli Governor Ercan TOPACA
Following the IVth Marmara Region Meeting organized by OSB Senior Institution being held in the conference hall of TOSB Organized Industrial Zone, the
opening of the Road Junction with Subway Crossing
which was entirely financed by TOSB-TAYSAD Organized Industrial Zone by their own assets constructed
for purposes of saving 3,5 km and 8 minutes per vehicle has been realized with the participation of Kocaeli
Governor Ercan Topaca. After the opening ceremony,
a plaque awarding ceremony was made.

İş sözleşmeleri, ibraname ve iş sözleşmesi sonlandırılması
27 Ekim 2010 tarihinde İKDAY’ın iş sözleşmeleri,
ibraname ve iş sözleşmesi sonlandırılması gündemiyle TOSB’da gerçekleştirdiği toplantıya üyelerimizden
de katılım oldu.
Sunum Avukat Neslihan Emre tarafından yapıldı ve
konu yargıtayın bu husustaki güncel içtihad kararları
ile zenginleştirildi. Toplantı, katılımcıların bu konuda
karşılaştıkları veya karşılaşmaları olası sorunlar tartışılıp konuk sorularına cevaplar verilerek sona erdi.

Employment contracts, acquittance and
termination of employment contract
Some of our members have also participated in the meeting held
by İKDAY (Human Resources Solidarity Association) on October 27,
2010 in TOSB (Transport Vehicles Organized Industrial Zone) with
the agenda of Employment Contracts, Acquittance and termination
of employment contract. The Presentation was made by Lawyer Neslihan Emre and the subject was enriched by the current precedents
of the Supreme Court of Appeals in this respect. In the meeting, the
problems that the participants have encountered or have the probability of encountering on this matter are dicussed and the meeting
was concluded after the questions of the guests were replied.
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TOSB ring seferleri başladı
TOSB round shuttle bus voyages have started

TOSB yıl sonu personel yemeği
Yeni yıl münasebetiyle TOSB Organize Sanayi Bölgemizin düzenlemiş olduğu “Yıl sonu
Personel Yemeği” Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Çiftçi ile personel ve ailelerinin katılımıyla Old Castle Hotel’de gerçekleşti.
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktar, yapmış olduğu açılış konuşmasında; yeni
yılda yeni hedeflerin belirlenmesini ve TOSB’un KALDER mükemmellik yolculuğundaki
çalışmalarının önemini vurguladı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Çiftçi’nin iyi dileklerinin ardından yenilen yemekte çalışanlar aileleriyle hoş vakit geçirdi ve birbirlerini tanıma
fırsatı buldular.
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TOSB’s year-end personnel dinner
The “Year-End Personnel Dinner” organised for
the occasion of the new year by the TOSB Organised Industrial Zone took place at the Old Castle Hotel with the attendance of the President of the Board
of Directors Ahmet Bayraktar, the Deputy-President
of the Board of Directors Yunus Çiftçi, our employees and their families.

16
15 Mart 2009 tarihinden itibaren hizmetine
ara verilen Ücretsiz Ring Seferleri 08 Kasım
2010 Pazartesi günü saat:08.30’dan itibaren
tekrar başladı.

The Free Round Shuttle Bus Voyages whose service was interrupted from the date of March 15, 2009
have started again from November 08, 2010 Monday at
8.30 hrs.

Ring Seferleri ile ilgili sorularınız için TOSB
İdari İşler Şefi - Teoman Ökmen:

For your questions about Round Stuttle Bus Voyages,
TOSB Administrative Affairs Head - Teoman Ökmen:

Tel: 0262 679 10 00

Tel: 0262 679 10 00

The President of the Board of Directors Ahmet
Bayraktar emphasised in his opening speech the
identification of new goals in the new year and the
significance of TOSB’s efforts in its KALDER excellence journey. At the dinner which was eaten upon
the good wishes of the Deputy President of the Board of Directors Yunus Çiftçi, our employees had
pleasant time with their families and had the opportunity to get acquainted with one another.
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Rutin üye ziyaretleri gerçekleştirildi
Routine member visits have been made
Üyelerimizle hem tanışmak hem de öneri ve
şikayetlerini dinlemek amacı ile yapılmakta olan
aylık üye ziyaretlerinde, TOSB Yönetim Kurulunun
değerli üyeleri ile TOSB Bölge Müdürünün katılımı
ile Gürsetaş, Hasçelik ve Ersel Makine 1-2 firmaları
ziyaret edildi.
Firma yetkilileriyle yapılan toplantılarda öneriler
alındı ve firmaları tanıtıcı sunumlarından sonra fabrikalar gezilerek üye ziyaretleri tamamlandı.

Gürsetaş Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti.
İrfan Gülbeyaz
Gürsetaş Döküm Planlama Departmanı
Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız?

In the monthly member visits being made for both
getting acquainted with our members and to hear
their suggestions and complaints, with the estimable
members of TOSB Board of Directors and participation of TOSB Regional Director, Gürsetaş, Hasçelik
and Ersel Makine 1-2 firms have been visited. In the
meetings made by the authorities of the firms, suggestions have been received and after the introductive presentations of the firms, factory tours were
taken and the member visits were completed.

1990 yılında Pendik-İstanbul’da kurulan
Gürsetaş Döküm 2007
yılında TOSB Organize
Sanayi Bölgesi’ne taşındı.
2008 yılında yatırımlarını
tamamlamış olarak 6 bin
m² kapalı alanda yıllık 5
bin ton kapasite ile üretime başladı.
Üniteleriniz hakkında
bilgi verir misiniz?
Pik,
sfero,
çelik
ve alaşımlı çelik, paslanmaz çelik dökümler ve iş
makinası yedek parçaları üretimi yapılıyor.

Hasçelik

Ersel Makina

Üyelerimizden Tekpol Teknik Poliüretan San. ve
Tic. AŞ. inşaatına başlamış bulunuyor.
Heksagon
Mühendislik
ve
Tasarım
AŞ. firması ise
inşaat tadilat
çalışmalarına
devam ediyor.

Tekpol AŞ.

Of our members, Tekpol Teknik Poliüretan San.
ve Tic. AŞ. has started its construction. And Heksagon Mühendislik ve
Tasarım AŞ.
continues its
construction
and alteration works.
Heksagon AŞ.

Almanya, Hollanda, ABD.
Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz
hakkında bilgi verir misiniz?
Döküm Simülasyon programımızla üretimimizi
sürekli olarak geliştiriyoruz. Bununla birlikte AR-GE
çalışmalarımızı teknolojik imkanlarımızla devam ediyoruz.
Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek
vazgeçilmez amacımızdır.
Gürsetaş Döküm olarak, TOSB’da bulunmaktan
memnun musunuz?
TOSB‘da bulunmaktan memnunuz
TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu,

ISO 9001:2008, DNV Loydu, RINA Loydu, Alman
Loydu ve ABS Loydu.

İrfan Gülbeyaz
Gürsetaş Döküm Planning

Tekpol Teknik Poliüretan San. ve Tic. AŞ.
Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ.

İhracat yaptığınız ülkeler var mı, varsa hangileri?

bilgi verir misiniz?

Ağır makina sanayi, genel makina sanayi, otomotiv
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Yurt dışı müşterileriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Off shore sektörü ve genel makina sektörüne
hizmet vermekteyiz.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında

Yurt içi müşterileriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Gürsetaş

sektörü, maden sektörü, gemi inşa sektörü,savunma
ve enerji sektörüne hizmet vermekteyiz.

Would you tell us the story of your company’s
incorporation?
Gürsetaş Döküm which was established in 1990
in Pendik-İstanbul has moved to TOSB organized industrial zone in 2007. In 2008, having completed its
investments, it has started production in a covered
area of 6000 m² with a capacity of 5.000 tons/year.
Would you give information about your units?
Production of Cast Iron, Sphero Casting, Steel
and Alloy Steel, Stainless Steel Casting and spare
parts of work machinery is made.
Would you give information about the quality
certificates that you have?
ISO 9001:2008, DNV Lloyd, RINA Lloyd, German Lloyd and ABS Lloyd.
Would you give information about your
domestic customers?
We are providing service to heavy machine industry, general machine industry, automotive sector,
mining sector, shipbuilding sector, defense and energy sector.

veremiyorsa beklentileriniz ve önerileriniz neler?
Sürekli kendini geliştiren ve bize hizmet veren
organizemizden beklentilerimize daima cevap alabilmekteyiz.
Would you give information about your
international customers?
We are providing service to the off shore sector
and the general machinery sector.
Are there any countries that you make
exports to, if yes, which ones are they?
Germany, Holland, USA.
Would you give information about your product
development and innovation capacity?
By our Casting Simulation program, we are constantly developing our production. As well as that,
we are continuing our R&D studies with our technological facilities.
Would you give information about your future
projects?
Developing our quality system constantly is our
indispensable objective.
Are you glad to be in TOSB?
We are glad to be in TOSB.
Can TOSB meet your expectations, if not,
what are your expectations and suggestions?
We can always receive responses to our expectations from our organized zone that develops itself
constantly and renders service to us.
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İleri Mekanik Makina Kalıp İmalat
Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

Halit ileri
ILERI GROUP Genel Müdürü
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Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız?
İleri 1978 yılında Gültepe’de 45 m²’lik bir alanda
küçük bir kalıp atölyesi olarak kuruldu. O günlerde sadece kalıp imalatı yapan bir atölye idik. Daha sonra
1989 yılında Seyrantepe’de 300 m²‘lik daha büyük bir
yere taşındık.
1994 yılında asansör kat ve kabin butonyeri üretmek üzere, kardeş kuruluşumuz olan İleri Asansör
Ltd.’ni kurduk. Aynı yıl iç pazardaki traktör ve iş makinesi kabin üreticileri için kilit sistemleri de üretmeye
başladık.
Büyümemize paralel 1996 yılında Kavacık’taki 2
bin 500 m²‘lik yeni alana taşındık ve 1999 yılında yurt
içi için ürettiğimiz kilit sistemlerini Avrupa ve ABD başta
olmak üzere çeşitli ülkelere satmaya başladık.
2006 yılında Pazar talepleri doğrultusunda kaynaklı
mekanizma ve komponent imalatı yapmaya başladık.
Kaynaklı mekanizma ve komponent imalatı daha büyük bir yere geçme ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu doğrultuda 2008 yılında Şekerpınar’ daki TOSB-TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şu anki 12 bin
m²’lik kapalı alanımıza taşındık.
Bugün İleri yol dışı ve yol üstü araçlar endüstrisinde Dünyanın ve Türkiye’nin en tanınmış OEM’leri için
aranan bir isim haline gelmeye başlamıştır.

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Ürün gruplarımızı; kontrol sistemleri, mekanik sistemler, asansör malzemeleri ve kalıp tasarımı ve üretimi olarak sınıflandırabiliriz.
Kumanda sistemlerini aşağıdaki alt başlıklarda ele
alabiliriz:
- Yön Kontrol sistemleri (Direksiyon Kolonu ve Direksiyon Simitleri)
- Hareket Kontrol Sistemleri (El freni, El gazı, PTO

Kolları ve Pedal grupları)
-Erişim Kontrol Sistemleri (Otomotiv kapı, kaput ve
bagajları için kilit sistemleri)
Mekanik Sistemler ise alüminyum ve metal şasiler
ve çeşitli kaynaklı komponent ve mekanizmaları ifade
ediyor.
Asansör malzemelerinden yukarıda da ifade ettiğimiz kat ve kabin butonyerleri ile stop butonları anlaşılıyor.
Kalıp üretimi ile, 1978 yılında şirketi kurduğumuzda
ana işimiz olan çeşitli plastik ve metal enjeksiyon kalıpları ile çeşitli form kalıpları, hassas kesme kalıpları
üretimi yapıyoruz.
İleri bugün birçok teknolojiyi bünyesinde barındıran
zengin ve esnek üretim kabiliyetine sahip ender firmalardan biri. Üretim kabiliyetlerimizi şöyle sıralayabiliriz:
- Kalıp İmalat Birimi
- Talaşlı İmalat
- Sac Şekillendirme
- Boru ve Profil Bükme
- Kaynaklı Parça İmalatı
- Plastik Enjeksiyon
- Laser Kesme ve
- Mekanik Montaj

Sahip olduğunuz kalite belgeleri
hakkında bilgi verir misiniz?
Biz EN ISO 9001 belgemizi 2004 yılında aldık. Bugün ISO / TS 16949 çalışmalarımız devam ediyor.
Şunu vurgulamakta yarar görüyorum, biz belge almak için belge almıyoruz. Biz kaliteyi hem proses olarak hem de kültür olarak yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu
yüzdendir ki TS 16949 belgemiz olmadığı halde tarım
ve iş makineleri üreticilerinin yanında Ticari Araç sektöründeki Dünyanın önde gelen OEM’lerinin de onaylı
tedarikçisi seçilmiş durumdayız.

Yurt içi müşterileriniz
hakkında bilgi verir misiniz?
Yurt içinde tarım ve iş makineleri sektörü başta olmak üzere hemen hemen tüm OEM/lerle çalışıyoruz.
Bunlar; Hattat Tarım, Türk Traktör, Otokar, Temsa
Karsan, Mercedes, Erkunt, Tumosan-Alçelik, Başak
Traktör, Hidromek, Sanko, Çumitaş ve Yağmur Tarım
gibi firmalardır.
Bu firmaların yanında Türkiye’deki en büyükler başta olmak üzere kabin üreticileri de İleri
Grup’un müşterisidir.
Yurt dışı müşterileriniz hakkında
bilgi verir misiniz?
Yurt dışında da birçok ülkede gerek
OEM gerekse kabin ve diğer üreticiler anlamında onlarca müşterimiz bulunmaktadır. OEM olarak şu isimleri zikredebilirim;
DAIMLER | EVOBUS | MERCEDES, FIAT
| CNH, CARRARO, AGCO, VALTRA, MASSEY FERGUSON, CLAAS, JOHN DEERE,
TEREX, JCB ve HOLDER. Tabi bunların yanında
adını zikretmediğim onlarca müşterilerimiz mevcuttur.
İhracat yaptığınız ülkeler var mı,
varsa hangileri?
Bundan 5 yıl öncesine kadar sadece Avrupa’nın
birkaç ülkesi ile ABD’ye satış yapan bir firma iken, son
5 yılda yurt dışındaki başarılı hamlelerimizle 25 civarında ülkeye ihracat yapan bir firma duruma geldik. Bu
ülkeler gelişmiş Avrupa ülkeleri ve ABD’nin yanı sıra
Orta Doğu ve Hatta Uzak Doğu ülkelerini de kapsamaktadır. ILERI bugün ABD ve Avrupa’ya ihracat yarken aynı zamanda Çin ve Hindistan’a da satış yapabiliyor. Rekabet gücümüz sadece fiyatlarımızdan değil
aynı zamanda ürün kalitemiz, hızlı teslimat ve hizmet
anlayışımızdan da geliyor.
Bugün başlıca ihracat yaptığımız ülkeler: ABD,
Kanada, Finlandiya, Avusturya, Belçika, Danimarka,
Fransa, İtalya, Hollanda, İngiltere, Rusya, Macaristan,
Romanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan,
İsrail, Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti’dir.
Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz
hakkında bilgi verir misiniz?
3 boyutlu tasarım imkanımız, Dünyanın ve Türkiye’nin
önde gelen OEM’leri ile ortak
projeler çalışan eğitimli ve tecrübeli mühendis kadromuzla
sadece OEM şartnamesine
uygun üretim yapmakla kalmayıp yenilikçi ürünler ve çözümler üretebiliyoruz.

Gelecek projeleriniz
hakkında bilgi verir misiniz?
Gelecek projelerimizi iki başlık altında ele alabiliriz;
Birincisi Ürün bazında diğeri ise sektör bazında.
Ürün bazında; İleri’nin tarihine baktığınızda Kalıp
üretimi ile başlayan süreç daha sonra butonyer ardından kilit üretimi; onun ardından da kaynaklı komponent
üretimi olarak devam etmiştir. 2006 yılından sonra ise
daha komple mekanizmalara; Direksiyon sistemleri gibi iddialı ve katma değeri yüksek ürünlere
doğru bir evrilme göstermiştir.
Bugün emniyet parçası olarak tasarlayıp ürettiğimiz direksiyon, kilit ve kumanda
sistemlerine elektroniği entegre etmeye;
mekatroniğe geçmeye başlamış durumdayız. Bu bağlamda bazı Avrupa ve Amerikalı firmalardan işbirliği ve ortak yatırım
teklifleri almaya bile başladık.
Sektör bazında gelecek projelerimiz olarak ise, faaliyet gösterdiğimiz tarım ve iş makineleri sektörüne ek olarak ticari araçlar sektöründe de aktif olarak var olmaya başlıyoruz. Gene bu
sektöre de kalitemiz ve yenilik anlayışımızla başarılı
hizmet vermeyi hedefliyoruz. Nitekim bu alandaki çalışmalarımız da meyvelerini vermeye başlamış Ticari
araçlar sektöründeki hem yerli hem de Dünyanın önde
gelen birkaç markası ile başarılı projeleri realize etmeye başlamış durumdayız. Bu projeler sadece yan
sanayi olarak üretimle sınırlı değildir. Aynı zamanda
konsept ve tasarım aşamalarını da kendi iç imkanlarımızda gerçekleştirmeyi içermektedir.
TOSB da bulunmaktan memnun musunuz?
Çevreye duyarlı yaklaşımı, sağlık ve güvenlik birimleriyle verdiği hizmet ve eğitime verdiği destek dolayısıyla TOSB’u kutluyoruz.

TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu,
veremiyorsa beklentileriniz ve
önerileriniz nelerdir?
TOSB yönetimine dilediğimizde
ulaşabiliyor, soru ve sorunlarımıza yanıt alabiliyoruz. Bu anlamda
beklentilerimizi karşılamaya devam
edeceğine inanıyoruz.
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Would you please tell us the foundation
story of your company?
ILERI was established as a small mould workshop
in an area of 45 sqm at Gultepe in 1978. In those days,
it was a workshop which only manufactured moulds.
Later, we moved to a larger place of 300 sqm at Seyrantepe in 1989.
We established ILERI Asansor Ltd. Sti. which is our
sister company in order to manufacture elevator floor
and cab pushbuttons in 1994. We also started to manufacture locking systems for tractor and construction
machine cab manufacturers in the domestic markets.
In line with our growth, we moved to the new site
of 2.500 sqm at Kavacik in 1996 and started to sell
the locking systems which we manufactured for the
domestic market to various countries in Europe and
the United States of America in 1999.
We started to manufacture welded mechanisms
and components in accordance with the demand from
the market in 2006. Manufacturing of welded mechanisms and components revealed the need for moving
to a larger place. Accordingly, we moved to our present 12.000-sqm enclosed site located in the TOSBTAYSAD Organised Industrial Zone at Sekerpinar
in 2008. At present, ILERI has started to be a much
sought-for company for the most renowned OEMs of
the world and Turkey in the off-road and on-road vehicles industry.
Would you please give us some
information on your units?
We may categorise our product groups as Control
Systems, mechanical Systems, Elevator Components
and Mould designing and manufacturing.
We may handle the control systems in the following
sub-categories:
- Steering Control Systems
(Steering Columns and Steering Wheels);
- Movement Control Systems
(Hand Brake, Hand Throttle, PTO Levers and Pedal Groups)
- Access Control Systems
(Locking systems for car doors, bonnets and
trunks)
Mechanical Systems means the Aluminium and
metallic chassis and various welded components and
mechanisms.
By Elevator Components, we understand the floor
and cab pushbuttons and stop buttons which we have
already mentioned above.
By the Mould manufacturing, various plastic and
metallic injection moulds as well as various forming
moulds, precision cutting moulds manufacturing which
was our major business in 1978 when we started our

company.
ILERI is one of the rare companies which accommodates several technologies and has a rich and flexible manufacturing capability today. We may list our
manufacturing capabilities as follows:
- Mould Manufacturing Function
- Machining
- Sheet Iron Forming
- Pipe and Profile Bending
- Welded Component Manufacturing
- Plastic Injection
- Laser Cutting and
- Mechanical Assembling

Would you please give us some information
about the quality certificates you hold?
We obtained our EN ISO 9001 certificate in 2004.
At present, our efforts for ISO / TS 16949 certificate
are in progress.
I deem it beneficial to emphasise this fact: we do
not obtain certificates just to hold them. We aim at establishing the quality both as a process and as a culture. This is why we have been chosen the approved
supplier of the agricultural and constructional machinery manufacturers as well as world’s leading OEMs in
the Commercial Vehicles sector although we do not
hold a TS 16949 certificate.
Would you please give us some information
about your domestic customers?
At home, we are working with almost all the OEMs
including but not limited to the agricultural and constructional machinery sector. They are such companies as
Hattat Tarım, Türk Traktör, Otokar, Temsa K a r s a n ,
Mercedes, Erkunt, Tumosan-Alçelik, Başak Traktör,
Hidromek, Sanko, Çumitaş and Yağmur Tarım.
Beside such companies, cab manufacturers including the greatest ones in Turkey are the customers of
the ILERI Group.
Would you please give us some
information about your customers abroad?
We have tens of customers both as OEMs and
other cab and other manufacturers in a great many
countries. I can list the following companies as OEMs:
DAIMLER, EVOBUS, MERCEDES, FIAT, CNH, CARRARO, AGCO, VALTRA, MASSEY FERGUSON,
CLAAS, JOHN DEERE, TEREX, JCB and HOLDER.
Of course, besides the foregoing, we have tens of customers whose names I have not mentioned.
Are there any countries to which you
export your goods? If so, what countries?
While we were a company which could only export
to a few countries in Europe and to the United States

until 5 years ago, we have become a company which
exports to some 25 countries thanks to our successful breakthrough abroad during the past five years.
Such countries cover developed European countries
and the United States as well as the Middle East and
even Far East countries. While ILERI may export to
the United States and Europe today, it may also export
to China and India. Our competitive power comes from
not only our prices but our product quality, fast delivery
and service concept as well.
Fundamental countries to which we export today
are USA, Canada, Finland, Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Netherlands, United Kingdom,
Russia, Hungary, Romania, Poland, Czech Republic,
Egypt, Iran, United Arab Emirates, Jordan, Lebanon,
Saudi Arabia, Israel, India and People’s Republic of
China.

Would you please give us some information
about your product development and
innovation capability?
With our 3D designing capability and well-trained
and experienced staff of engineers who work in joint
projects with the leading OEMs of the world and Turkey, we not only manufacture in conformity with the
OEM specifications but may generate innovative products and solutions as well.
Would you please give us some
information about your future projects?
We may address our future projects under two topics: the first on products basis and the other on sectoral basis. On products basis, when you look into the
background of ILERI, the process which started with
the mould manufacturing continued with the manufacturing of pushbuttons and then lock manufacturing and
then welded component manufacturing. After 2006,

an evolution towards complete mechanisms and such
products with higher added value as steering systems
was observed.
Today, we have started to integrate electronics into
the steering, locking and control systems which we design and manufacture as safety components and to
shift to mechatronics. In this context, we have already
started to receive proposals of cooperation and joint
investment from some European and American companies.
In terms of our projects on sectoral basis, in addition to the Agricultural and Constructional Machinery
sector in which we are operating, we also try to effectively survive in the Commercial Vehicles sector. We
also intend to render services to this sector with our
quality and innovation concept. As a matter of fact, our
efforts in this field have just started to produce its fruits.
We have already started to realise successful projects
with a few domestic and foreign leading companies in
the commercial vehicles sector. Such projects are not
limited to products in by-industry. They also contain
the realisation of the concept and designing stages
through our internal capabilities.

Are you pleased to be with TOSB?
We congratulate TOSB due to its environmentally
sensitive approach, the services it renders through
its healthcare and safety functions and the support it
gives to education.

Does TOSB respond to your expectations;
if not, what are your expectations
and suggestions?
We can reach the TOSB management whenever
we want and receive answers to our questions and
problems. In this sense, we believe that it shall keep
satisfying our expectations.

23

TOSB Dergi (Aralık).indd, Spread 12 of 22 - Pages (24, 25) 01.03.2011 15:59

THROUGH LIFE

HAYATIN İÇİNDEN

Son dönemde hızla artan tanınmamış akaryakıt istasyonlarında karşımıza çıkan olağan dışı fiyat farkları
tüketicinin aklını çelebiliyor.
Sistemin tamamen serbest piyasa koşullarına göre
hareket eder hale gelmesinden sonra neredeyse her
gün yeni bir akaryakıt dağıtıcısı sisteme katıldı. Tabii
son dönemdeki istasyon artışının önemli nedenlerinden biri de Rekabet Kurumu’nun Eylül ayından itibaren istasyonların dağıtıcıyla intifa sözleşmesini 5 yılla
sınırlandırmış olması. Mevcut bayileri de kendi ağına
katmak isteyen sayısız dağıtıcı bu kararın da etkisiyle
piyasaya girmiş oldu.
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Otoyollarda sürekli farklı isimlerle gördüğümüz değişik istasyonların bir çoğu agresif fiyat politikalarıyla
tüketicinin ilgisini çekiyor. Ancak bazı istasyonlarda fiyat farkı o kadar büyük ki ticari mantık bu kadar büyük
farkı açıklamakta zorlanıyor. Bazı istasyonlarda yazan
fiyatlar neredeyse rafineri çıkış fiyatının dahi altında.
Bu inanılmaz fiyatların nedenlerini araştırdığımızda ise
karşımıza enteresan sonuçlar çıktı. İlk olarak bir çok
istasyonda yer alan “totemlerde” bilgi hatası var. Çoğu
totemde yazan fiyatlar aslında geçmişten kalan ve sonrasında “bir nedenden ötürü değiştirilmeyen” fiyatlar
olarak karşımıza çıkıyor. Tabii tüketici olarak istasyona
girip pompanın araca yerleştirilmesinden sonra gerçek
fiyatla karşılaşıyoruz. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu fiyat aldatmacasından dolayı gelen şikayetleri değerlendirip, gerekli cezaları istasyonlara kesse de bu
karmaşanın bir türlü önüne geçilemiyor.
Yapılan en büyük aldatmacalardan biri de pompanın metrajıyla oynanması. Bu durumun ispatının neredeyse imkansız olmasından ötürü bazı istasyonlar bu
uygulamayı kullanıyor. Pompa metrajıyla oynanması
sonucu diyelim ki 10 litre yakıt aldığınızda aslında bozuk olan sistem nedeniyle aldığınızı sandığınız hacimden biraz daha az akaryakıt alıyorsunuz.
Ulusal marker uygulamasına geçilmesine ve düzenli denetimler yapılmasına rağmen Anadolu kentlerinde yine de kaçak yakıtın önüne zor geçiliyor. Bazı
istasyonlar ise “dahiyane” buluşlar gerçekleştirerek yakalanmamayı da başarabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir
istasyonda uzaktan yapılan ek tank uzaktan kumanda

ile kontrol ediliyor ve denetim anında normal akaryakıt
pompadan çıkarken, denetim dışı anlarda kaçak akaryakıt pompadan araçlara aktarılıyor. Yeni dağıtıcılarda fiyatların yaygın akaryakıt dağıtıcılarına göre biraz
daha düşük olması reklam, piyasada yer kapma mücadelesi gibi nedenlerden ötürü mümkün ancak rafineri
çıkış fiyatına yakıt almamız imkansız. Tüketiciyi yanılgıya düşürme ya da dolandırıcılık yalnızca akaryakıt
sektörüne özgü bir durum değil. Her alanda bir takım
aklı evveller çeşitli numaralarla devleti ya da tüketiciyi
bir şekilde kandırmayı başarıyor. Ancak hukuk devletinin bir gereği olarak devletin caydırıcı biçimde bu tür
oyunlara girişen istasyonlara gerekli hukuki cezaları
uygulaması gerekiyor. Tabii akaryakıt üzerindeki olağanüstü vergi yükü de tüketicinin bu tür aldatmacalara
ilgi duymasında etken. Devletin bir an önce dünyanın
en pahalı akaryakıtını satın alan Türk tüketicisinin sırtındaki ağır yükü kaldırması umuluyor.

Unusual price differences which we encounter at
the unheard-of gas stations which have rapidly increased recently may infatuate the consumer.
Once the system started to act completely according to the free market conditions, a new fuel distributor
joined in the system almost every day. Naturally, one of
the most significant reasons for the recent increase in
the stations is the fact that the Competition Board has
limited the stations’ utilisation agreements with the distributors to five years as from September. Numerous
distributors who want to include the existing dealers
into their network has just entered the market due to
such decision.
Many of the different stations which we always
see under different designations in the motorways attract the attention of the consumer with their aggressive price policies. However, the price difference is so
great at some stations that commercial rationale has
difficulty in explaining such a great difference. Prices
quoted at some stations are almost below the ex-refinery price. When we searched into the reason for such
great price differences, we encountered interesting results. Firstly, there is an information error in the “poles”
erected at a great many stations. Prices quoted on
most of the poles prove to be those remaining from the
past “which have not been changed for some reason”.
Naturally, we find out the true prices once we have
entered the station as a consumer and the pump has
been inserted in our car. Even if the Supervisory Board
for Energy Market evaluates any complaints filed due
to such price deception and imposes any necessary
penalties on such stations, this disorder may not be
prevented.
One of the major deceptions so made is tampering
with the counter of the pump. As this fact is almost impossible to prove, some stations exploit this practice.
As a result of tampering with the counter of the pump,
consider you buy 10 litres of fuel, but in fact you buy a
little less than the volume you think you have bought
due to the tampered system.

Despite the national marker system has started and
regular inspections are carried out, smuggled fuel may
hardly be prevented in the towns in Anatolia. Some
stations create “brain waves” and achieve not to be
caught. An extra tank constructed at a station in recent
days is remote-controlled and while normal fuel runs
from the pump at the time of inspection, smuggled fuel
is delivered to cars from the pump in the uncontrolled
areas. It is possible to quote lower prices at new distributors due to such reasons as advertising, struggle
for the establishment of a market presence, etc., but
it is impossible to buy fuel at the ex-refinery price.
Misleading the consumer or fraudulence is not a case
just peculiar to the fuel sector. Some divine wisdoms
achieve to dupe the government or the consumer in
this way or that through various tricks in every field.
However, as a requirement of a legal State, the government must impose any necessary legal penalties
on such stations attempting such tricks in a dissuading manner. Naturally, the extraordinary tax burden on
fuel is a factor in that consumers take an interest in
such deceptions. The government is hope to remove
this heavy burden on the back of the Turkish consumer
who buys the most expensive fuel in the world as soon
as possible.
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Araç Kış Bakımı
Otomobilinizin kış bakımı için neler yapıyorsunuz?
İşte, otomobilinizin kışın gribal enfeksiyon alıp sizi
yarı yolda bırakmaması için yapmanız gerekenler…
Antifrizi mutlaka ölçtürün
Radyatör sistemindeki suyun donmaması için antifiriz kullanılmalıdır. Soğutma sistemini korozyona karşı
korumak için yaz-kış kullanılması gereken antifriz, kışın soğutma sisteminin donmasını önler.
Fıskiyeleri ayarlayın
Camı temizlemeye yarayan fıskiyeler sudaki kireç
nedeniyle zamanla tıkanabilir. Fıskiyelerin uçlarını bir
iğne yardımı ile açabilirsiniz.
Lastikleri dış derinliklerini kontrol edin
Otomobilin yola tutunmasını sağlayan lastiklerin
ideal diş derinliğinin 3 mm olması gerekir. Eğer kışın
karlı yollarda kaymak istemiyorsanız, mutlaka lastiklerinizi kontrol ettirin.
Kışın rezistansa ihtiyacınız daha fazla
Arka camdaki buharlaşmayı önleyen rezistansın kontrol edilmesi, eğer herhangi bir problem
varsa onarılması veya değiştirilmesi gerekir.
Elektrik sistemini gözden
geçirin
Kışın havadaki nem ortamının
artmasıyla, buji kabloları ve distribütör kapağındaki çatlaktan
nem girişi sebebiyle otomobiliniz çalışmayabilir. Onun için
elektrik sistemini kontrol ettiriniz.
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Silecek suyunu
ihmal etmeyin
Alkol içermeyen uygun
bir cam silecek sıvısı,
cam yıkama sistemini -20 dereceye kadar
donmaktan koruyabilir. Buzlu havalarda camınızı
temizlemek istiyorsanız, dikkat.
Buji
Merkez elektrottan toprak elektrota atlayan kıvılcım, çevresindeki yakıt-hava karışımının yanma işlemini başlatır. Bobin tarafından oluşturulan yüksek gerilimi yanma odasına iletmek ve yoğunlaşmış yakıt hava
karışımını elektrik kıvılcımı yoluyla elektrodlar arasında ateşleme görevinde olan bujinin iyi çalışmasını sağ-

layan en önemli unsur kıvılcım boyudur.
Bujideki tırnak aralığı ideal konumunda değilse,
buji yeni olsa bile yakıt-hava karışımı iyi ateşlenmez.
Buna bağlı olarak da motorun yanma odasındaki patlama zayıflar ve motorun gücü azalır. Araçtaki yakıtın
çoğu yanmadan egzosttan çıkar ve yakıt sarfiyatı artar.
Bunun için bujinin de kontrol ettirilmesi gerekir.
Hava filtresine bakın
Kış mevsimi başlamadan önce hava filtresini kontrol etmek, temizlemek veya kullanılmayacak durumdaysa değiştirmek gerekir.
V Kayışına dikkat
Yaz aylarında genişleyen V kayışı, özelliğini kaybeder. Kayışı germeniz mümkünse gererek kullanın,
aksi takdirde kayışı değiştirmek gerekir. Çünkü gevşek
kayış, şarjı etkiler, vantilatörün devir daimini yavaşlatır.
Otomobilin sağlıklı çalışmasını etkiler.
Motorun Isınması
Motoru rölantide ısıtmak yakıt tüketimini
arttırır. Motoru çalıştırıp hemen yola çıktığınızda yaptığınız bininci metre sonunda
otomobilin yaktığı benzin 3 dakika rölantide
çalışarak yaktığı kadardır. Yani otomobili 3
dakika ısıtmak için harcanan benzinle 1 km
yol yapılabilir.
Silecekleri kontrol edin
Ön cam sileceklerinin kış
ayarlarının zorlu koşullarında
iyi performans göstermesi için
aşınmışsa değiştirilmesi gerekir.Yazın bunaltıcı sıcaklarında
silecekler çabuk aşınmış olabilir.
Silecekleriniz aşınmışsa, kendiniz
de kolayca değiştirebilirsiniz. Böylece yağmurlu ve karlı havalarda görüşünüz
önemli ölçüde artar.
Üşümemek için kalorifere

Car Maintenance for Winter
What do you do for your car’s maintenance for winter?
Here is what you have to do so that your car shall
not catch flu and leave you in the lurch…
Make sure you cause anti-freeze to be
measured
Anti-freeze must be used so that the water in the
radiator system shall not freeze. The anti-freeze which must be used both in summer and winter alike in
order to protect the cooling system against corrosion
prevents the cooling system from freezing in winter.
Adjust the jets
The jets which serve to clean the windscreen may
be clogged in time due to the lime in the water. You
may unclog the holes of the jets by means of a needle.
Check the tread depths of the tyres
The ideal tread depth of the tyres which ensure the
car to have a grip on the road should be 3 mm. If you
do not want to slip on the snow covered roads in winter, make sure that your tyres have been checked.
You need the resistance more in winter
The resistance which prevents vaporisation on the
rear window must be inspected and repaired or replaced if there is any problem.
Review the electric system
Once the humidity in the air has increased in winter, your car may fail to start due to humidity input through spark plug cables and the crack in the distributor
cap. Therefore, make sure that you cause the electric
system to be checked.
Do not ever overlook the wiper liquid
A proper windscreen wiper liquid which does not
contain alcohol may protect the windscreen washing
system from freezing down to –20°C. If you want to
clean your windscreen in icy weather, look out.

baktırın
Kış mevsimi öncesinde kalorifer ve klima bakımının
mutlaka yapılması gerekir. Klimalı otomobillerde polen
filtresi değiştirilir. Kalorifer hortumları kontrol edilir.
Periyodik bakıma rağmen yağa sık sık bakın
Periyodik bakımların dışında, kışa girmeden önce
motor yağının mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Uzun
süre kullanılan yağ, motoru koruma özelliğini kaybeder.

Spark plug
The spark arcing from the central electrode to the
grounding electrode starts the ignition operation of the
fuel-air mixture which surrounds it. The most important
element which ensures the spark plug which serves to
transfer the high voltage generated by the coil to the
combustion chamber and to ignite the concentrated
fuel-air mixture between the electrodes via the electric
spark to operate well is the size of the spark.

If the plug gap of the spark plug is not in its ideal position, then the fuel-air mixture is not ignited well
even if the spark plug is brand new. Accordingly, the
combustion in the combustion chamber of the engine gets weaker and the power of the engine reduces.
Most of the fuel in the car goes out of the exhaust pipe
without burning, thus increasing the fuel consumption.
Therefore, the spark plug should also be checked.
Check the air filter
Before the winter season starts, the air filter should
be checked, cleaned or replaced if it is in an unusable
condition.
Pay attention to the V belt
The V belt which enlarges during the summer months loses its properties. If it is possible for you to stretch the belt, use it by stretching; otherwise the belt must
be replaced. Because a loose belt affects the charge
and slows down the rotation of the fan. It affects the
good operation of the car.
Heating of the engine
Heating of the engine at idle speed increases the
fuel consumption. The gasoline burnt by the car at the
end of the thousandth meter you take when you run
the engine and start driving is the same as it burns by
running at idle speed for 3 minutes. That is to say, the
car may be driven a kilometre with the gasoline consumed to heat the car for 3 minutes.
Check the windscreen wipers
The windscreen wipers should be replaced if worn
out so that they may perform well in the hard conditions of the winter months. The windscreen wipers may
have worn out fast in the blistering heat of the summer.
If your wipers have worn out, you may easily replace
them as well. Thus, your visibility range substantially
increases in rainy and snowy weather.
Cause the heating system to be inspected
in order not to get cold
The heater and the air-conditioner should absolutely go under maintenance prior to the winter season.
In air-conditioned cars, pollen filter is replaced. Heater
pipes are inspected.
Frequently check the oil despite periodical
maintenance
Except in the periodical maintenance, the engine
oil should be absolutely checked before winter comes.
The oil used for an extended period of time loses its
property to protect the engine.
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Removal and rescue

Kurtarma ve çıkarma
Kurtarma, bir kaza yada afet sonucu yaralanan yada ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan kazazedelerin aletli ve teknik çalışmalar ile kurtarılması olayına denir ve kurtalınanın tedavi edilmesini de kapsar. Bütün itfaiye hizmetlerindeki amaç; önce can ve sonra malı kurtarmaya yöneliktir,
ancak kurtarma ve çıkarma çalışmaları sadece hayati tehlike olan ortamlarda yapılır. Çıkarma
olayları, insan yapımı makine ve ekipmanın içine sıkışmış olan kazazedelerin sıkıştıkları yerden
çıkarılması ve ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavisinin yapılmasını kapsar.
Kurtarma ve çıkarma işleminin sınırları, çok sayıda insanı ilgilendiren karmaşık ve farklı operasyonları arasında değişmektedir. Yangınlar, su kazaları, tarım araçları kazaları, göçükleri, iş
kazaları, (elektrik kontağı, endüstri makineleri) trafik kazaları gibi çok sayıda acil durum vardır.
1. Adım :

Durumu inceleyin

2. Adım : Uzmanlardan yardım isteyin.

3. Adım :

Güç kaynaklarını kapatın.

5. Adım :

Tekrar inceleme yapın.

6. Adım : Kazazedeyi çıkarın.

7. Adım :

Çıkarma ekipmanını toplayın.

8. Adım : Bölgeyi güvenli hale getirin.

4. Adım : Makineleri dengeleyin.

Durumu incelerken personel aşağıdaki hususları dikkate almalıdır :
• Kazazedenin sağlık durumu ve ne derece sıkıştığı
• Gereken kurtarma personelinin sayısı
• Gereken çıkarma ekipmanının türü ve sayısı
• Özel personele, ekipmana ya da uzman yardımına gerek olup
olmadığı
• Mevcut yangın düzeyi ya da tehlikeli madde hasarı

Rescue is the term for the act of rescuing the victims injured or faced with death risk at the consequence of an accident or a disaster by equipped and technical works and also covers the treatment
of the rescued person. The objective in all fire brigade services is first intended to save life and then
property, however the rescue and removal works are only made in life threatening environments. Removal acts cover the removal of the accident victims who are stuck inside manmade machinery and
equipment from the place they are stuck and by transferring them to the concerned health institution,
their treatment to be made.
The limits of the rescue and removal procedure vary between the complicated and different operations that concern many people. There are many emergencies like fires, water accidents, accidents of agricultural tools, landslides, work accidents, (electric contacts, industrial machines) traffic
accidents.
Industrial Removal / Rescue
Industrial removal is one of the most dangerous rescue incidents that firemen encounter. Because there are numerous environments that can trap the victims of accident, it is not possible to list
the methods of removing victims of accidents. If while planning the industrial removal procedure, a
certain process is followed, many industrial removals can be carried out without any problems. As
follows:
1st Step :

Examine the situation

2nd Step :

Ask for help from experts

6th Step :Remove the victim of accident.

3rd Step :

Shut off the power supplies

7th Step : Collect the removal equipment.

5th Step :Make a detailed examination again.

4th Step :

Level the machines

8th Step :Make the area safe.

While examining the situation, the personnel must take the following points into consideration:
Endüstriyel Çıkarma / Kurtarma
Endüstriyel çıkarma itfaiyecilerin karşılaştığı en tehlikeli kurtarma olaylarından biridir. Kazazedeleri tuzağa düşürebilecek sayısız ortam bulunduğu için, kazazedeleri çıkarma metotlarını
listelemek mümkün değildir. Endüstriyel çıkarma işlemini planlarken, belli bir proses izlenirse,
birçok endüstriyel çıkarma sorunsuz olarak yürütülebilir. Şöyle ki :
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Bu proses içinde bazen zor kararlar vermek gerekir. Örneğin, eğer kazazede fazla sıkışmışsa
ve aşırı kanaması varsa kişinin hayatını kurtarmak için olay yerine gelen bir doktor tarafından
sıkışan uzvun kesilmesi gerekebilir. İlk inceleme sırasında sorunun kurtarma ekibini aştığı anlaşılırsa, dışarıdan uzman çağrılır. Çoğu zaman bu uzman söz konusu makineleri tanıyan fabrika
personelidir. Fabrika bakım personeli genellikle iyi bilgi kaynağıdır. Nadiren, yardım almak için
makine üreticisi gibi fabrika dışı kaynaklara başvurmak gerekir. Bu dış kaynakların olay öncesi
planlama aşamasında belirlenmesi gerekir.
TOSB İtfaiye Birimi Kurtarma Operasyonu
2010 yılında Bölgemizde faaliyet gösteren üye firmalarımızdan birinde bir personelin makinenin merdane düzeneğine kolunu sıkıştırmasıyla meydana gelen ağır yaralanmalı iş kazasına
TOSB itfaiye birimi kısıtlı alet ve ekipmanla müdahale ederek başarılı bir kurtarma operasyonu
gerçekleştirmiştir. Bu olaydan ötürü ilk müdahale aracı alımına karar verilmiştir. Araç satın alınmış olup, içerine konulacak endüstriyel yapıya uygun kurtarma ekipmanlarının siparişi verilmiştir.
Şuan aracın karoser imalatı devam etmektedir. İlk müdahale aracının Nisan ayı içerisinde hizmete girmesi planlanmıştır. Böylece bölgemiz dahilinde bu araç ile birlikte yaratıcılık, sağduyunun
birleşmesi ve mekanik ekipmanlar hakkında temel bilgilerimizin pekişmesiyle birçok çıkarma ve
kurtarma operasyonunda üyelerimize faydalı olacağımız kanaatindeyiz.

• The health condition of the victim of accident and to what extent he/she is stuck; • The number of rescue personnel required; •Type and number of the removal equipment required; • Whether
or not there is a need for special personnel, equipment or expert aid; • The level of the
present fire or hazardous substance damage
Within this process, sometimes it is necessary to make difficult decisions. For example, if the victim of accident is stuck too tight, and has excessive bleeding, to save
the person’s life, the stuck limb may be required to be cut by a doctor arriving at the
scene of accident. If it is understood during the initial examination that the problem
surpasses the rescue team, an expert from outside is called. Most of the time, this
expert is a factory personnel knowing the subject machines well. Factory maintenance
personnel is generally a good source of information. Rarely, it may be necessary to get in touch with
resources outside the factory like the machine producer. These external resources must be specified
at the pre-action planning stage.
TOSB Fire Brigade Unit Rescue Operation
In the year 2010, the TOSB fire brigade unit has accomplished a successful rescue operation
with restricted tools and equipment by intervening the work accident with severe injury occurred
by a personnel’s getting his arm stuck in the cylinder mechanism of the machine. Because of this
incident, decision was made to purchase a first intervention vehicle. The vehicle has already been
purchased and the rescue equipment suitable for the industrial structure that will be placed in it has
been ordered. At the moment, the body manufacturing of the vehicle is continuing. It is planned for
the first intervention vehicle to go into service during the month of April. Thus, we believe that, along
with this vehicle, by the combination of creativity and common sense and reinforcement of our basic
knowledge about mechanical equipment, we will be beneficial to our members in many removal and
rescue operations within our region.
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İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
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İş ekipmanı seçerken işe ve işyeri çalışma
şartlarına uygun , çalışanların sağlığına zarar
vermeyecek şekilde tasarlanmış ekipmanlar
seçilmelidir. Satınalma öncesi ekipmanın ilgili
standartlara (TSE,EN CE v.s ), test sertifikalarına sahip olmasına ve ‘’İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği‘’ hükümlerini sağlamasına
özen gösterilmelidir.
Satın alınacak
ekipmanın özelliklerinin
sağlık
ve güvenlik açısından bir tehlike
içermediğine emin
olmak ve yasal istekleri karşıladığını değerlendirmek
için iş sağlığı güvenliği uzmanı ile
koordineli çalışılmalıdır.
Satın alınan ekipmanın kurulumu kesinlikle
yetkili firma tarafından yapılmalı ve ekipmanın
güvenli kullanımı hakkında çalışanlara bilgi verilmelidir. Kurulum sonrası ekipmanın testleri,
fenni, muayeneleri yetkili kurum veya kuruluşlarca yapılmalı ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır.
Ekipmanın uyarı işaretleri, ikazları ve ekipman çalışma talimatları Türkçe olmalı ve bu
doküman tüm çalışanların anlayabileceği şekilde ekipman üzerinde bulundurulmalıdır.
İş ekipmanları kullanıma başlanmadan önce
güvenlik açısından kontrol edilmeli, tehlike yaratacak ekipmanlar için gerekli önlemler alınmadan kullanılmamalıdır. İş ekipmanlarının
ışıklı, sesli uyarı ikazları çalışır durumda olmalı,
bir tehlike anında devreye girmelidir. Bu ikazların her zaman çalışır durumda olduğu kontrol
edilmeli çalışmama durumları varsa kesinlikle
bilgi verilmelidir.
İş ekipmanlarının yüksek veya çok düşük
sıcaklıktaki parçaların yakınında, temasın önlenmesi açısından herhangi bir işlem yapılmayacak zorunlu hallerde el aletleri ile müdahale

edilmemesine özen gösterilmelidir.
İş ekipmanlarının günlük, aylık, 6 aylık, yıllık bakımları planlanmalı, bakımların özelliğine
göre kontrol listeleri hazırlanmalı ve yapılan bakım bakımı yapan kişi tarafından kayıt altına
alınmalıdır.
Ekipmana yapılan bakım onarım işleri planlandığı
zaman
planda iş sağlığı
ve güvenliği açısından alınması gereken tüm
önlemlerde göz
önüne alınarak
planlama yapılmalıdır.
Bakım
işleri
tüm çalışanlara
duyurulmalı
ve
bakım
yapılan
ekipmanın üzerine ‘’Bakım Çalışması Var‘’ ibaresi
konulmalı, bakım esnasında görevli olmayan
kişilerin fiziki ulaşımı önlenmelidir.
İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmış
iş ekipmanlarında ise; ekipmanın amacı dışında kullanılmasını önlemek amacıyla sorumluları belirlenmeli ve bu sorumluların tüm çalışanlar
tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Kaldırma ve
taşıma ekipmanlarını kullanan kişiler bu konuda ehliyetli ve eğitimli olmalıdır.
Kaldırma ve taşıma amaçlı iş ekipmanlarında yaşanacak bir kazanın ağır kayıpları olacağı
göz önüne alınarak bu ekipmanların hareket
alanları ve boşta iken bekleme alanları belirlenmelidir.
Kötü tasarlanmış yanlış seçilmiş bir ekipman çalışma ortamlarda daha fazla kazaya yol
açabileceği gibi, ergonomik tasarlanmamış bir
ekipmanda operatörün iş güvenliği ve sağlığı
açısından da zarar görmesine hatta üretimin
verimliliğinin düşmesine sebep olacaktır.
Gülşah ÜNALDI
İSG Uzmanı

Safe use of work equipment
When selecting work equipment, the equipment designed in a way suitable to the work
and workplace conditions that will not harm
the health of the employees must be preferred. Prior to purchasing, attention must be
paid for the equipment to have the relevant
standards (TSE, EN CE etc.) and test certificates and fufill the provisions of the ‘’Regulations for Health and Safety Conditions in Use
of Work Equipments’’.
To ensure that the properties of the equipment that will be purchased do not contain
any hazard in respect of health and safety and
to evaluate that they meet the statutory requirements, investigations must be carried out in
coordination with the work health and safety
specialist.
The installation of the purchased equipment must absolutely be made by the authorized firm and the workers must be informed
about the safe use of the equipment. After the
installation, the tests, technical examinations
of tehe equipment must be made by the authorized institutions or establishments and the
results must be taken under record.
The caution signs, warnings and equipment operating instructions must be
in Turkish and this document
must be kept available on the
equipment in a way that can
be understood by all workers.
Work equipment must
be controlled before use
in respect of safety, the
equipment which will create danger must not be
used before the needed
precautions are taken. The
warning signals with lights
and sound of the work equipment
must be in operating condition, they
must be activated in a moment of danger.
It must be checked that these warnings are
always in operating condition and if there is
any failure, it must absolutely be notified.
Attention must be paid for the parts of work
equipments with high or very low temperatures to be interfered with hand tools in compul-

sory conditions near which no procedures will
be made in respect of preventing contact.
The daily, monthly, semiannual and annual maintenances of the work equipment must
be planned, checklists according to the specialty of the maintenances must be prepared
and the maintenance made must be taken under record by the person who has made the
maintenance. When the maintenance and
repair works made to the equipment are planned, the planning must be made in consideration of all the precautions that must be taken
in respect of work health and safety.
The maintenance works must be announced to all employees and the phrase ‘’There
is maintenance work’’ must be placed on the
equipment whose maintenance is being made
and physical access of the persons not on duty
during maintenance must be prevented. .
As for the work equipment designed for
human lifting and carrying; the responsibles
must be designated in order to prevent the
equipment to be used for other than its purpose and these responsibles must be made
known by all employees. The people who use
the lifting and transport equipment must
be licensed and trained on this subject.
Taking into consideration
that an accident lived in the
work equipments with lifting and transport purposes will have heavy losses, the movement areas
of these equipments and
waiting areas when they
are idle must be specified.
As a badly designed,
wrong selected equipment
may cause more accidents in
working environments, an equipment not designed ergonomically will cause the operator to be harmed in respect of
work safety and health and even will decrease
of production efficiency.
Gülşah ÜNALDI
Work Healh and Safety Specialist
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İnsan Kaynakları Birimi
projeleri başlatılmıştır.
EFQM Mükemmellik Modelinin tüm basamaklarını özümseyerek uygulamayı kendisine amaç
edinmiş olan TOSB, Kalite yolculuğunda 2.aşama
olan Mükemmellikte Yetkinlik aşamalarına 2011
yılında aday olmuştur.

Gonca KUBAT
TOSB İnsan Kaynakları Sorumlusu

TOSB’un en önemli başarı kaynağı insandır.
TOSB’da İnsan Kaynakları proaktif ve yenilikçi bir
yaklaşıma sahip bir yapıdadır. İnsan Kaynakları
Birimi, TOSB’un hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle işbirliği içinde başarıyı temel almaktadır.
TOSB ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini 2007 yılında almıştır. Yine TOSB, TÜV Rheinland tarafından 18-19 Mayıs 2010 tarihlerinde
gerçekleştirilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi belge denetiminden sıfır hata ile geçerek; 4562 sayılı Kanun Hükümlerine göre kurulan
Organize Sanayi bölgesinin yönetilmesi faaliyet
alanında bir kalite yönetim sistemini yürürlüğe
koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyit ederek, TS EN ISO 9001:2008 şartlarının sağlanmış
olduğunu kanıtlamıştır.
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2007 yılından beri uygulanmakta olan ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemiyle entegreli olarak
bu yıl OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin kurulma çalışmaları başlamıştır. Amacımız
Mart-2011 de Entegre Yönetim Sistemini uygulamaya başlamaktır.
KalDer’in

EFQM Mükemmellikte Kararlılık ödülünü 2008 yılında alan
TOSB, EFQM Mükemmellik
Modeli’nin ana kriterlerini
kullanarak öz değerlendirmesini
yapmıştır. Kuvvetli yönler ve
iyileştirmeye açık
alanlar tespit edilerek iyileştirme

TOSB İnsan kaynakları, üye firmaların insan
kaynaklarıyla dönem dönem bir araya gelerek
komite toplantıları yapmaktadır. Bu toplantılarda
komite alt gruplarıyla birlikte iş kanunlarındaki değişiklikler, güncel uygulamalar, ortak eğitim konuları, idari işler, sosyal aktiviteler, spor faaliyetleri
gündeme alınmaktadır. İnsan kaynakları birimleri
birbirleriyle gerek toplantılarda gerekse gün içinde mail grubuyla paylaşımlarda bulunmaktadır.
Kurumsallaşma ve iletişim faaliyetleri kapsamında TOSB, 3 ayda bir dergi çıkarmaktadır.
Dergide; TOSB’ dan haberler, faaliyetler, üye yatırımları, iş güvenliği, sağlık ve kişisel gelişim konuları, güncel uygulamalardan bahsedilmekte ve
üye tanıtımları yer almaktadır.
Bölgedeki personel arayışlarında kolaylık sağlamak için TOSB’a yapılan başvuruların toplandığı bir CV Bank oluşturulmuştur. Web sitemizin
(www.tosb.com.tr) sol tarafında bulunan İnsan
Kaynakları/ CV Bank üzerinden üye firmalar kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreleriyle
başvurulara ulaşabilmektedir. Bugüne kadar yapılan 700’ün üzerindeki başvuru; tarih, bölüm, yaş
aralığı kriterlerini kullanarak incelenebilmektedir.
Ayrıca, üye firmalar TOSB’ un kuzey ve güneş girişlerinde bulunan ilan panolarıyla personel ilanlarını duyurabilmektedirler.
Güncel konular ve üye firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda TOSB’ da organize edilen eğitim
ve seminer faaliyetlerinden bu güne kadar binlerce
kişi faydalanmıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği, ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, Proje Yönetimi Esasları, Problem Çözme ve
Karar Verme, Farklı İnsanlarla Güçlü İletişim Kurma Becerileri, Etkili Lider Yönetici, Etkili Sunum
Teknikleri, İhracat Operasyon Uzmanlığı, Akreditif
Okuma Eğitimi, REACH ve CLP Tüzüğü, Uluslar
arası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),
Stres ve Başa Çıkma Yolları, Koçluk Becerileri
gibi çeşitli konularda eğitimler yapılmıştır.
İnsan kaynakları politikamız: şeffaf ve modern
yönetim anlayışıyla, en önemli kaynağımız olan
insan gücümüzü kullanarak kalıcı üstünlük sağlamaktır.

Human Resources Function
TOSB’s most important resources of
achievement is man.
At TOSB, Human
Resources is of a
structure which has
a proactive and innovative approach.
The Human Resources Function bases on success in cooperation
with the other functions in accordance with the
goals of TOSB.
TOSB obtained the ISO 9001 Quality Management System Certificate in 2007. Also,
TOSB passed ISO 9001:2008 Quality Management System certification inspection performed
between 18-19 May 2010 by TÜV Rheinland
with zero error and confirmed that it had put into
effect and was applying a quality management
system in the field of activity of the management
of an organised industrial zone established pursuant to the provisions of the Act No. 4562, thus
proving that it had satisfied the conditions of TS
EN ISO 9001:2008.
In integration with the ISO 9001 Quality Management System which has been being applied since 2007, works have been started to establish OHSAS 18001 Labour Health and safety
Management System and ISO 14001 Environmental Management System this year. WE aim
at starting to apply the Integrated Management
System as from March 2011.
Having been awarded the KalDer’s (Quality Association) EFQM Stability in Excellence
Award in 2008, TOSB has performed a selfevaluation, using the major criteria of the EFQM
Excellence Model. Strengths and improvable
areas have been identified and improvement
projects started.
Having adopted as its objective the application of all the steps of the EFQM’s Excellence
Model by internalising them, TOSB was nominated for the Competence in Excellence which
is the second stage in the journey toward quality
in 2011.
TOSB’s Human Resources holds committee
meeting gathering with the human resources
of the member companies from time to time.

At such meetings, modifications in labour acts,
current practices, common training issues, administrative affairs, social activities, sports activities are put into agenda together with committee sub-groups. The human resources functions
share information through the mail group both at
the meetings and during the day.
Under the institutionalisation and communication activities, TOSB publishes a quarterly
magazine. In the magazine are contained news
from TOSB, activities, member investments, labour safety, health and personal improvement
issues, current practices as well as identification
of members.
A CV Bank in which the job applications filed with TOSB are collected has been created
in order to facilitate the quest for employees in
the zone. Member companies may have access
to such applications with their user names and
passwords which have been assigned to them
via the Human Resources/CV Bank located on
the left-hand side of our web site (www.tosb.
com.tr). More than 700 applications filed so far
may be examined using such criteria as date,
department, age range. Moreover, the member
companies may cause their notices for employees via the notice boards located at the northern and southern entrances of TOSB.
Thousands of people have so far made use
of the training and seminar activities organised
at TOSB in accordance with the current issues
and the requirements of the member companies.
Training has been provided in such subjects as
labour health and safety, ISO 9001:2008 Quality
Management System, Process Management,
Principles of Project Management, Problem
Solving and Decision Making, Skills for Strong
Communication with Different People, Efficient
Leader Executive, Efficient Presentation techniques, Exports Operations Specialisation, Letter of Credit Reading Training, REACH and CLP
Regulations, International Financial Reporting
Standards (IFRS), Ways of Overcoming Stress,
Coaching Skills.
Our human resources policy: to ensure permanent superiority, using our human force which
is our most significant resource with our transparent and modern management concept.
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OTOMOTİVDEN HABERLER / AUTOMOTIVE NEWS

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB

Aramıza katılanlar ve ayrılanlar...

Basınçlı hava
ile çalışan
otomobil!

Sayın, İskender Nejat Taşkan Makine Mühendisliği
görevinden ve Sayın Yalçın Doğan Personel Memurluğu görevinden 31.12.2010 tarihi itibariyle ayrılmışlardır. Kendilerine bundan sonraki iş hayatlarında
başarılar diliyoruz.
01.09.2010 tarihinde Personel Sorumlusu
olarak göreve başlayan Sayın Orhan Hatip’e
ve 01.10.2010 tarihinde Makine Mühendisi olarak göreve başlayan Sayın Erdem
Yılmaz’a görevlerinde başarılar diliyoruz.
Arkadaşımız Sayın. Zafer Yıldız ve
eşi Şehriye Yıldız’ın kızı Nisa Yıldız’a
sağlıklı ve mutlu bir hayat temenni
ediyoruz.

Piyasada benzinle, elektrikle, doğal
yakıtla hatta insan atıklarıyla çalışan arabalar varken buna bir yenisi daha eklendi.
İngiltere’de icat edilen ve basınçlı hava ile
çalışan bu otomobilin adı AirPod. Üç tekerlekli ve iki kapılı modeli bulunan bu otomobili 50 mph güç üretebiliyor. Şu andaki satış
fiyatı ise 10 bin dolar (Yaklaşık 15 bin TL)
civarında olan otomobilin gelecek dönemde şehir yaşamının vazgeçilmez ulaşım
araçlarından birisi olması bekleniyor.

Nisa Yıldız
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Erdem Yılmaz

2 TL’lik yakıt harcayacak
200 kilometrede 2 liralık yakıt harcayan
dizel motorlu Airpod yılın ikinci yarısında
yollarda olacak. Çevre dostu otomobil ekseni etrafında tam 360 derece dönebildiği
için park sorunu da yaşanmayacak. Otomobilin yukarı doğru açılan kapısı kapandığında ön cam olarak kullanılıyor.
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A car powered
by compressed
air!
While there are cars powered by gasoline,
electricity, natural fuel and even human wastes,
a new car has been just added to them. The
name of this car which has been invented in
Great Britain and powered by compressed air
is AirPod. This car available with a three-wheel
and two-door model can generate 50 mph
power. The current sales price being 10 thousand US dollars (approximately 15 thousand
Turkish liras), this car is expected to be one of
the indispensable means of transport of the
urban life in the future.

İskender Nejat Taşkan

Orhan Hatip

To spend fuel of 2 TRL
Diesel-powered AirPod which spends fuel of
2 liras per 200 kilometres shall drive the roads
in the second half of the year. As this environment-friendly car may turn 360 degrees on its
axis, it shall not experience any parking problems. The door of the car which opens upward
is used as the windshield when closed.

Yalçın Doğan

Mr Iskender Nejat Taskan quit his position
as a mechanical engineer and Mr Yalcin Dogan
as the Personnel Officer as of 31.12.2010. We
wish them success in their working life in the
future.
We wish success for Mr Orhan Hatip, who
started to work as the Personnel Supervisor
on 01.09.2010 and Mr Erdem Yilmaz, who
started to work as a Mechanical Engineer on
01.10.2010 in their new positions.
We wish a healthy and happy life for Nisa
Yildiz, daughter of our friend Mr Zafer Yildiz and
his wife Mrs Sehriye Yildiz.
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COLOURS OF TOSB

TOSB’UN RENKLERİ

Teoman ÖKMEN
Chief Administrative Officer

Teoman ÖKMEN
TOSB İdari İşler Şefi

Would you please introduce yourself?
I was born in 1962 in Ankara. I live in İstanbul. I
am married and I have two children. I have graduated fom Anatolian University Faculty of Business
Administration. I speak English.
How long have you been working in TOSB?
I have been working since the year 2006 for
about 4.5 years in TOSB as the Chief Administrative Officer.
What are your general opinions
about TOSB?

Kendinizi tanıtır mısınız ?
1962 Ankara Doğumluyum. İstanbul’da ikamet
edip Evli ve iki çocuk babasıyım Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu olup İngilizce
bilmekteyim.
Ne kadar zamandır TOSB’da çalışıyorsunuz?
2006 yılından beri yaklaşık 4,5 yıldır İdari İşler
Şefi olarak TOSB da çalışıyorum.
TOSB hakkında genel düşünceleriniz nelerdir?
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İşe başlamış olduğum 01.08.2006 tarihinden
bu güne geriye dönüp baktığımızda; geçen 4,5 yıl
gibi bir sürede ( arada bir anda kendimizi içinde
bulduğumuz küresel ekonomik krizi de düşünürsek
) TOSB’ un ciddi gelişim gösterdiğini, pek çok kuruluşun küçülmeye gittiği kriz döneminde dahi yapısını koruduğunu, ve bu güne geldiğini düşündüğüm,
Kurumsal bir kimliği olan, ve bu kimliği paydaşlarına hissettiren belli bir kaliteyi yakalamış, sürekli
gelişimi hedefleyip yeniliklere açık, isminden her
yerde övünçle bahsettirmeyi hedefleyen, ve yakalamış olduğu kaliteliyi çalışanları ile de paylaşan
bir kurum.
TOSB’dan beklentileriniz nelerdir ?
Hedeflediği sürekli gelişimin yanı sıra çalışanları ile birlikte sosyal etkinliklere biraz daha ağırlık
verilmesi, büyüme çizgisini daha da ileri taşıması
Ailenizin TOSB hakkındaki düşünceleri neler?
Güvenilir, nezih bir kurum
TOSB dergi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kurum ve Bölgesel olarak TOSB’ un tanıtımı ve
içindekigüzel uygulamaların, farklılıkların ve bek-

lentilerin ortaya çıkarılması, ve bu düşüncelerinpaydaşları ile paylaşması için sürdürülen oldukça
yararlı bir hizmettir.
TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Önümüzdeki zamanda katılımı daha yüksek
sosyal faaliyetlerin planlanması ve uygulamaya konulması ile bu faaliyetler esnasında gelişen
dostluğun, arkadaşlığın işleyişi, daha da kolaylaştıracağını, insanların birbirlerini iş dışında daha iyi
tanıma fırsatı bulduklarını bununda pozitif düşünceye katkısı olduğunu bu sebeple de bu faaliyetlerin bir iş değil, bir hizmet olduğunu düşünerek
daha da yaygınlaştırılmasını ve sıklaştırılmasını
önermekteyim.
Hobileriniz nelerdir?
Belirli bir hobim olmayıp yapmaktan keyif aldığım faaliyetler, müze ve turistik yerleri gezmek, teknolojik değişiklikleri yakın takip etmeye çalışmak,
boş vakitlerimde gazete ve dergi okumak, sinema
ve fırsat bulduğumda tiyatro izlemek.
TOSB’ da insan ilişkilerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Personel yapısını korumaya özen göstermesi
nedeniyle; çalışanlar arasındaki ilişkide saygı ve
sevgiye dayalı arkadaşlık ve dostluk mevcuttur,
gerek kişisel, gerekse istenmeyen kusura dayalı
iş kaynaklı problemlerin çözümünde yardımlaşma
vebilginin paylaşımı duygusu mevcut olup, iş stresini hafifletmeye çalışan sıcak bir arkadaşlık ortamı bulunmaktadır. Bu da, birlikte çalışmayı keyifli
kılmaktadır.

When we look back from today to the date
01.08.2006 that I have started working onwards,
I think that TOSB is an organization which has
showed a serious development in aperiod as
the past 4.5 years (if we take into consideration
the global economic crisis in the meanwhile we
have found ourselves in all of a sudden ), it has
preserved its structure even in the crisis period
when many organizations were forced to downsize and survived till now with a corporate identity
perceived by its stakeholders that aims constant
development and its name to be mentioned with
pride everywhere, open to innovations that has
captured a certain quality and shares the quality
it has captured with its employees also.
What are your expectations from TOSB?
Besides its objective of constant development,

focusing on social activities a little bit more and
carrying its growth line even further.
What are your family’s opinions
about TOSB?
A trustable, decent institution.
What do you think about TOSB magazine?
It is a quite valuable service carried on for introduction of TOSB as an Institution and Regionally and revealing the good practices, differences
and expectations inside it and sharing these
thoughts with its stakeholders.
What do you think about TOSB activities?
In the near future, by planning and practicing of activities with higher participation, I think
the friendship and amity developed during these
activities will facilitate operation even more, that
people find the opportunity to know each other
better outside work and this contributes to positive thinking and therefore, I suggest these activities to be considered as a service, not a job and
be more generalized and their frequency to be
increased.
What are your hobbies?
I do not have a specific hobby but the activities I enjoy are touring museums and touristic
sites, trying to follow up the technological changes closely, to read nwspapers and magazines in
my spare times, going to the cinema and theatre
when I fing the opportunity.
How do you
evaluate the human
relations in TOSB?
Due to its care for preserving the personnelstructure, there is friendship and amity based on
respect and love between
the employees, the sense
of collaboration and share
of knowledge in solution
of work-related problems
based on either personal or
undesired fault being present, there is a warm friendly
environment trying to relieve the work stress. And
this makes makes working
together joyous.
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KİŞİSEL GELİŞİM

Değişim ve gelişim
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Kartal, en uzun yaşayan kuş türlerindendir. 70
yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa
ulaşmak için, 40 yaşındayken çok ciddi ve zor bir
karar vermek zorundadır. Kartalın yaşı 40`a vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu
nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir. Gagası uzar ve göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları yaşlanır ve ağırlaşır.
Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartal burada iki
seçimden birini yapmak zorundadır:
Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun
acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir.
Bu yeniden doğuş süreci 150 gün kadar sürecektir. Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir kayada, artık
uçmasına
gerek
olmayan bir yerde,
yuvasında kalır. Bu
uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya
başlar. En sonunda
kartalın gagası yerinden sökülür ve
düşer. Kartal bir
süre yeni gagasının
çıkmasını
bekler.
Gagası
çıktıktan
sonra bu yeni gaga
ile pençelerini yerinden söker çıkarır.
Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski
kartlaşmış tüylerini
yolmaya başlar. 5 ay
sonra kartal, kendisine 20 yıl veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş
uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir.
Değişim her insanın veya kuruluşun yaşamının bir döneminde geçirmek zorunda olduğu sancılı bir süreçtir. Alışkanlıklarımıza takılı kalıp, yeniliklere kapalıysak kendi duvarlarımızı örmeye
başlamışız demektir. Aynı bildik sularda yüzmek
güvende ve mutlu olmak anlamına gelmiyor. Çok
büyük olmasa da yaptığımız küçük değişimlerin
hayatımıza renk kattığını görebiliriz. Karşımıza

çıkan sorunlara farklı açılardan yaklaşmak da
bir değişimdir. Siz istemediğiniz ve bunun için bir
şeyler yapmadığınız sürece hayat size istediklerinizi vermeyecek. Bir şeyi yapamayacağınızı düşünüyorsanız zaten yapamazsınız.
Gelişim; potansiyelin, bulunduğu noktadan
ileriye taşınmasıdır. Değişim ve gelişimin ilk aşaması kendini bilmek ve tanımakla başlar. Kendini
tanımayan kişi değişimi tam anlamıyla gerçekleştiremez. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda
neler yapabileceğini belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye
karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı
andır. Kurumlarda da böyledir. Kendini geliştirmek isteyen kurumların güçlü ve gelişmeye açık
yanlarını ortaya çıkartarak buna göre
stratejiler
izlemesi
gerekmektedir.
Değişim
sürecindeki en önemli
aşamalardan biri de
yaşadığınız
deneyimlerden
kendini
sorumlu tutmak yerine bu deneyimler
sonucunda ne öğrendiğine bakmaktır.
Yaşadıklarınızı
hayal kırıklığı yada
başarısız olarak yargıladığınız
zaman
kendinizi sorumlu tutarsınız ve bu sizde
suçluluk, cezalandırma, değersizlik gibi
duygular oluşmasına neden olur. Bunun yerine
kararlarımızın sorumluluğunu alıp, yaşadıklarımızdan ne edindiğimizin farkına vardığımızda
kendimizi daha güçlü, özgür, bilinçli ve mutlu hissettiğimiz aşamaya gelebiliriz. Unutmayın; “Sadece bir şeyler deneyenler hata yapar!”. Edison
ampulü bulana kadar bir çok deney yapmıştı ve
ona sorduklarında “Ampulün icadı, bin aşamalı bir süreçti. Hata gibi görünen ilk 999 aşama,
bininci ve son aşamaya götüren öğrenmelerle
doluydu.”demişti.

Change and improvement
Eagle is one of the species of birds which lives longest. There are eagles that may live up
to 70 years. However, an eagle has to make so
important a decision in order to
reach that age at
the age of forty.
When the eagle
reaches 40 years of age, his
talons get harder and lose their flexibility and
therefore cannot
grasp and hold
his preys on which he feeds any
longer.
His
beak
gets longer and
bends towards
his chest. His
wings get older and heavier. His plumage gets
tougher and thicker. Now, it is too hard for the
eagle to fly. Therefore, the eagle must make one
of the two decisions at that point:
- He shall either choose death, or resist to the
painful and difficult process of rebirth.
This process of rebirth shall take some 150
days. If he makes such a decision, the eagle flies up to the top of a mountain and stays in his
nest on a rock where he need not fly any longer.
Once he has found such proper place, the eagle
starts to smite his beak on the rock. Eventually,
the eagle’s beak displaces and falls. The eagle
waits some time for his beak to grow again. Once
his beak has grown again, he uses his beak to
remove his talons. Once his new talons have
grown, he now starts to pluck his old toughened
plumes. Five months later, the eagle is prepared
to perform his flight of rebirth which shall give him
a life of 20 or more years.
Change is a painful process which each human being or corporation has to go under in any
period of its life.
If we stick to our habits and not open to innovations, then it means that we have just started to
build our own walls. Swimming in the same familiar waters does not mean to be safe and happy.

We may see that any small changes we make,
though not great, lend some colour to our life. It
is also a change to approach the problems we
encounter from different angles. As
long as you do not want and do something to this end, life shall not give
you what you want. If you think you
cannot make something, then you
cannot make it at all.
Improvement is to take the potential further than the point where it is.
The initial stage of change and improvement commences with knowing
and being conscious of one’s self.
Any person who does not know himself fails to achieve change in a proper manner. One’s knowing himself is
the moment when he identifies what
he can do and in what fields, when he
decides to improve himself in those
fields which he thinks he is deficient
and when his individual improvement
process starts. It is the same with corporations
as well. Those corporations that want to improve
themselves must reveal their strong and improvable aspects and pursue proper strategies accordingly.
One of the most prominent stages in the process of change is looking into what you have
gained as a result of experiences we have had
instead of holding yourselves responsible for
such experiences. When you construe what you
have experienced to be disappointments or failures, you hold yourselves responsible and this
fact causes such feelings as guilt, punishment,
insignificance to occur in you. Instead, when we
assume the responsibility for our decisions and
become aware of what we have gained from what
we have experienced, we may reach the stage at
which we feel stronger, more independent, more
conscious and happier.
Remember: “Only those who try something
make mistakes!” Edison had made a great many
experiments until he found the light bulb, and
when he was asked about it, he said, “Invention
of the light bulb was a process with a thousand
stages. The initial 999 stages which seem to be
errors were full of learnings which took me to the
thousandth and last stage.”
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TRIP

GEZİ

Düşlere Yolculuk...
Yolculuk...
Ucu bucağı olmayan bir beyazlığın içinde kaybolup, bulutların
üzerine çıkmaya,
kısacası bembeyaz bir düşü gerçekten yaşamaya ne dersiniz?
İzmit Körfezi ile

Kartepe, dört mekanik kayak tesisi, 18 pistiyle, kayağın yeni cazibe merkezi… Kayağa yeni başlayanları
kolay pistler beklerken; usta kayakçılar, dik tepelerde
yüksek dozda adrenalin ile hayatın zevklerini tadacak.
Özel ‘baby lift’ alanı da çocuklara ve çocuk kalmak isteyenler için.
Yarım pansiyon hizmet veren tesislerde, eğlenmeniz ve dinlenmeniz için her şey düşünülmüş. Pistlerin
en alt noktasında bulunan Restoran’da kayak sonrası

How about disappearing in a whiteness with no
end, being over the clouds, in brief, living a snow white
dream actually? We recommend you to go to Kartepe,
the owner of the beauty so impressive to make
you a ski addict with its pure
white cover at
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Sapanca Gölü’ne bakan dağın
zirvesinde, bembeyaz örtüsüyle
sizi bir kayak tutkunu yapacak
kadar etkileyici güzelliğin sahibi, Kartepe’ye gitmenizi tavsiye
ederiz.
Aralık ayından itibaren kayak sezonunu açacak
olan Kartepe, İstanbul’a yaklaşık 1 saatlik yakınlığıyla
da kayağa gönül verenlerin vazgeçilmezi. Türkiye’de
snowboard keyfini en iyi yaşayacağınız yer, şüphesiz
Kartepe.

dinlenebileceğiniz gibi; muhteşem lezzetlerin tadına
varabilir, çevrede yayılan müziğe kendinizi bırakabilirsiniz. Telesiyeje binip havadan Kartepe’nin güzelliğini
izleyerek varacağınız Geyikalanı Tepesi’ndeki restoranda da şömine’de çatırdayan odunların sesleriyle
yemeklerinizi yiyebilirsiniz.
Nasıl Gidilir?
İstanbul’dan çıkıyorsanız, TEM’ den Kocaeli istikametine devam edin. 95 km gittikten sonra Kartepe
(İzmit Doğu Çıkışı) tabelasından sapın. Gişelerden
itibaren yol boyunca Kartepe levhaları sizi yönlendirecek. 10 km sonra Kartepe ilçe merkezindesiniz.
Buradan itibaren başlayacak zirve tırmanışınızın, 18.
km’de son bulacak. Şimdi bembeyaz bir düşün ortasındasınız.

the summit of
the mountain looking over İzmit
Bay and Sapanca Lake.
Kartepe, which will open the ski season
starting from the month of December, is the
indipensible of the ones who fell in love with
skiing also with its proximity of about 1 hour to
İstanbul. The place where you will experience
the joy of snowboarding the best is, undoubtedly,
Kartepe.

Kartepe, with its four mechanical skiing facilities and 18 ski runs, is the new
center of attraction of ski… While easy
runs wait for the new beginners,; master
skiers will taste the pleasures of life with
a high dose of adrenaline on the steep
hills. And the special ‘’baby lift’’ area is
for children and the ones who want to
stay a kid forever..
In the facilities that offer half-board
service, everything for you to have fun
and get rest is thought of. In the Restaurant located in the lowest point of the
runs, as you can rest after skiing, you
can enjoy the magnificent flavors and
leave yourselves to the music diffusing
in the environment. Also, in the restaurant on Geyikalanı Hill that you will reach
by a chairlift ride watching the beauty of
Kartepe from the sky, you can have your meals accompanied with sound of the crackling wood in the
fireplace.
How to go?
If you are departing from İstanbul, continue on
Kocaeli direction from TEM. After
going 95 km, turn from Kartepe
(East Exit from İzmit) signboard.
Starting from the toll booths,
Kartepe signboards will direct
you throughout the road. After 10
km, you are in Kartepe town center. Your climbing towards the summit that will start from here will end
at the 18th km. Now, you are in the
middle of a snow-white
dream.
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TOSB TOPLANTI
TOPLANTI SALONLARI
SALONLARI // TOSB
TOSB MEETING
MEETING HALL
HALL

TOSB HİZMET POLİTİKASI

TOSB’un kalite, çevre ve iş sağlığı
güvenliği konusunda temel politikası
TOSB’s fundamental policy about quality,
environment and work health and safety
OSB’miz sürekli gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmayı ilke edinerek; bölgemizdeki katılımcıların
rekabet gücünü artıracak kalitede hizmet vermeyi
amaçlamaktadır..

adopting constant development as a principle; aims
to provide service in the quality that will ensure the
highest benefit to the participants in its region by enhancing their competitive power.

Ayrıca; topluma ve çevreye karşı olan duyarlılık ve sorumluluklarımızın bilinciyle, üyelerimize, çalışanlarımız ve tedarikçilerimize güvenli ve sağlıklı bir
çalışma ortamı sunmayı hedeflemekteyiz.

TOSB, with the awareness of its sensitivity
and responsibilities to the community and the environment, presents a safe and healthy working environment to its employees.

Yasal mevzuata uyulması temelinde kurulan
entegre yönetim sistemimiz; güvenli çalışma ortamı
ve çevreyi etkileyen faktörlerde tehlikelerin ortadan
kaldırılması, risklerin azaltılması ve kirliliğin önlenmesi esasları üzerinde işlemektedir.

While we provide our services in compliance
with Work Health and Safety legislation and standards, we aim to improve the efficiency of our systems
constantly. By acting towards constant development
of our environmental performance, we undertake to
conduct our services in conformity with legal and other provisions and to prevent pollution.

Performans iyileştirmeye yönelik tüm gelişim
ve değişim çalışmalarımızda; planla, uygula-kontrol
et, aksiyon al döngüsü ve Entegre Yönetim Sistemi
yapımız dikkate alınacaktır.
Our OSB (Organized Industrial Zone),

by

Our OSB has adopted protecting the natural environment, human health and welfare and being sensitive to the environment in its activities as a principle.

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

T

OSB’un çok amaçlı seminer, konferans salonu, eğitim salonu ve fuaye, üyelere ve ihtiyaç halinde diğer sanayicilere yönetim binasında
hizmet veriyor.

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;
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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 symposium, auditorium
training hall and foyer located in the management building of the TOSB has put into the
service to the members and other industrialists who are in need.

I

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.

O

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

EKİM-KASIM-ARALIK 2010

Alkan Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş.

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

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI

YIL: 2

SAYI: 9

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

Erler
Dış Ticaret AŞ.
Güven Otomotiv
Parçaları Üretim
San. ve Tic. A.Ş.

MARKALAR ŞEHRİ

Kocaeli Valisi Sn. Ercan Topaca’nın
katılımıyla TOSB alt geçitli kavşağı
hizmete açıldı
OSBÜK
IV. Marmara
Bölge Toplantısı
TOSB’da
gerçekleştirildi
• Japon Dış Ticaret Teşkilatı
ziyareti

• TOSB ring seferleri başladı
• Kurtarma ve çıkarma

• Çevre Komite Toplantısı
yapıldı

