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TOSB BAŞKAN VEKİLİ’NDEN

Yunus ÇİFTÇİ

TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili

OSB’lerin Yerel Yönetimlere
Katkısı
Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye’de
önemli bir misyonu üstlenmiş durumdadır.
Yol, su, atık su, elektrik, doğal gaz dağıtımı
ve haberleşme gibi pek çok alt yapıyı kamu
kaynaklarına dokunmadan kendi imkânları
ile yapan OSB ler yerel yönetimlerin alt yapı
yüklerini hafifletmenin yanında işletme ve
idamesini de yaparak yerel yönetim kaynaklarının halka hizmet için kullanılmasına vesile
olmaktadırlar.
Öte taraftan OSB ler bulundukları bölgelere sağladıkları direkt istihdam, yan sanayi ve
hizmet alımları dolayısı ile de doğrudan katkı sağlar. Bölge ekonomisinin canlanmasına
sebep olurlar. Bölgede canlanan ekonomik
hayattan sanayi ile ilgisi olan ve olmayan tüm
bireyler faydalanır. Kiralar, gayrimenkul fiyatları, her türlü tüketim malı talebi vs. Uzunca
bir liste yapılabilir…
Ayrıca OSB lerde üretilen katma değer ve
vergilerden de yerel yönetimler pay alırlar.
Hatta sadece üretilen değil, aynı zamanda
OSB lerde tüketilen enerjiden dahi Belediyeler pay alırlar.
Keza OSB ler sadece kendi sınırları içindeki altyapıları değil çevredeki altyapıların
da geliştirilmesine maddi ve manevi katkıda
bulunurlar. Sosyal sorumluluk gereği pek çok
destek sağlarlar.

Yine OSB’ler çevreye önem verirler ve
çevre ile ilgili yatırımlar yaparlar. Bugün için
belli başlı tüm OSB’leri atık su arıtma tesisleri
mevcut iken yerel yönetimlerin pek çoğunun
arıtma tesisi yoktur. Bu işlerin tamamı OSB
nin kaynakları ile yapılır ve işletilir. Buna mukabil devlet ya da yerel yönetim bütçelerinden
katkı almaz, katkı verirler.
Bu katkılar çoğu zaman göz ardı edilerek
OSB lerin bulundukları bölgelere ne katkı sağladıkları sorgulanır. Kanunla kendilerine verilen bazı belediye yetkilerini kullandıkları için
de bazen yerel yöneticiler tarafından eleştirilirler.
Yukarıda sayılan tüm hizmetlerin yerel yönetim ya da belediyelerce verilmesi halinde
belediyelerin halka hizmet için ayıracakları
kaynaklar ciddi miktarda azalır ve bölgeye
verilecek hizmetler aksar. Bu aksaklığın sıkıntısını da halk ile beraber belediyeler çeker.
Hal böyle iken OSB’lerdeki arsaların emlak
vergilerinin belediyelerce tahsil edilmesi, hatta OSB dışındaki arsalara nazaran birkaç kat
da yüksek alınması adil olmadığı gibi akılcı da
değildir.
Umarız yerel yönetimler OSB lerin kıymetini anlar ve onları cezalandırmak yerine teşvik
ederler.

FROM DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

OSBs’ Contribution Local
Governments
property prices, demand on any consumables, etc…. a long list may be made.
Moreover, the local governments also take
a share of the added value and taxes generated in the OSBs. Even, the municipalities take
a share of not only the energy generated but
also consumed in the OSBs.
Likewise, OSBs make tangible and intangible contributions to the development of the
infrastructures not only within their own premises but in the vicinity as well. They provide
several supports due to their social responsibilities.

Yunus ÇİFTÇİ

Deputy chairman of the board of
directors of TOSB

Organised Industrial Zones have undertaken an important mission in Turkey. Constructing several infrastructural works such
as roads, water, waste water, electricity, natural gas distribution and communications with
their own resources without consuming the
public resources, OSBs contribute to the use
of the resources of the local governments for
public service not only by mitigating the infrastructural burden of the local governments but
by operating and maintaining the same.
On the other hand, OSBs make direct
contributions through direct employment, byindustry and service purchases which they
provide in the regions where they are located.
They lead o the revival of the regional economy. Any and all individuals who are or are
not interested in industries make use of the
revived economic life in the region. Rentals,

Also, OSBs place importance on the environment and makes investments related
with the environment. At present, while all
the principal OSBs have waste water treatment plants, most of the local governments
do not have any. All of such works are carried
out and operated through the own resources
of the OSBs. On the other hand, they do not
receive any contributions from the budgets of
the State or local governments but make contributions to them.
Such contributions are overlooked many
times and the OSBs are questioned as to what
contributions they make to the regions where
they are located. As they exercise some municipal powers which they are granted by law,
they are sometimes criticised by the local governors.
In case all the services as mentioned
above are provided by the local governments
or municipalities, those resources which the
municipalities allocate for public services at
serious amounts and the services to be provided to the region are impeded. It will be both
the people and the municipalities that will
suffer from the distress of such impediment.
While this is the case, the collection of the real
estate taxes of the building plot in the OSBs
and their collection at a much higher amount
than those building plots outside the OSBs is
not only unjust but also irrational..
We hope that the local governments will
appreciate the OSBs and incite them instead
of punishing them.

2

YUNUS ÇİFTÇİ
OSB’lerin yerel yönetimlere katkısı
OIZs’ contribution local governments
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NEWS FROM TOSB
Erdal Ata’nın ziyareti - Visit of Erdal Ata
Otomotiv sektörünün temsilcileri TAYSAD
Genel Kurulu’nda biraraya geldi - Representatives
of the automotive sector gathered at the general
meeting of TAYSAD

Bahar aylarına yavaş yavaş yaklaştığımız şu günlerde bahar esintisinin ekonomi üzerindeki olumlu etkileri gözlerden
kaçmamaktadır. 2011 yılı Ocak – Mart döneminde otomobil
pazar artışının, 2010 yılı aynı dönemine göre yüzde 83 düzeyindeki artışı sevindirici bir gelişme olarak piyasalara yansıdı.
Ayrıca Mart ayı otomobil satışlarının Şubat ayına göre yüzde
39 oranında artış göstermesi de gelecek aylar için umut vaat
etmekte. Sektördeki bu son derece olumlu gelişmelerle beraber Bölgemiz de sürdürülebilir kalite anlayışıyla hizmetlerine
devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi ve TOSB Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Sanayi İşletme Yönetimi Sertifika
Eğitimi, Sivil Savunma Aracı ve Yeni Kuzey Giriş Kavşağı
derken bu hizmetlere bir yenisi eklendi. Bölgemiz için son
derece önemli bir yatırım olan Otelimizin İnşaatına başlandı.
Tüm bunların yanında çok sayıda üyemiz yatırım kararı alarak proje, hafriyat ve inşaat çalışmalarına hız verdiler. İleride
sanayiye olumlu katkılar sağlamak üzere büyük adımlar attılar. Bizler de bu yeni yatırımlara ev sahipliği yapıyor olmanın
mutluluğu içinde bölgemizde ve ekonomide seyreden olumlu
ilerleyişin sürmesini temenni ediyoruz.
Affirmative effects of the spring breezes on the economy
are not overlooked in these days when we are leisurely approaching the spring months.
Eighty-three-percent increase in the car market which was
achieved in January-March 2011 term as compared to the
same term of the last year has reflected on the markets as a
pleasing development. Moreover, the car sales increase by
39 percent in March compared to February is also promising
for the forthcoming months.
Along with these extremely affirmative developments in the
industry, our Zone also keeps rendering services with a sustainable quality concept. The Industrial Operation Management Certificate Training organized by the Kocaeli University
and the TOSB Zone Directorate, the Civil Defense Vehicle
and the new Northern Gate Junction… and now another one
has been added to these services. The construction of our
Hotel which is an extremely important investment for our
Zone has just been started.
Besides all these, a great number of our members have
made decisions for investments and accelerated their works
for planning, excavation and construction. They have taken
great steps in order to make affirmative contributions to the
industry in the future. And with the happiness of hosting such
new investments, we wish that this positive progress which
goes on in our Zone and in the economy shall continue.

TOSB’ta serti ka programı - Certication
Program at TOSB
Türk Polis Teşkilatı’nın 166. yıldönümü kutlaması
- 166th anniversary of the Turkish Police Service
Karla mücadele - Snow confilict
TOSB kantarımız taşındı - Location of TOSB
scale has been changed
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ÜYE YATIRIMLARI ve ZİYARETLER
MEMBER INVESTMENTS and VISITS
EKU, Farplas, İleri Mekanik

14

ÜYELERİMİZDEN HABERLER
NEWS FROM MEMBERS
Bayraktarlar Holding, Odelo Grubu’nu satın aldı
- Bayraktarlar Holding acquired Odelo Group
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Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makine San. AŞ.
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Fuat GÜNEL
TOSB Bölge Müdürü

2007 yılında alınan ISO 9001 yönetim sistemine ilaveten, MAYIS
2011’de ISO 14001 ve OHSAS 18001 sistemleri denetiminden geçilerek Entegre Yönetim Sistemi kurulmuştur. Gene kalite yolculuğuna 2008 yılında KALDER Kararlılık ödülünü alarak bu ödülü
alan ilk OSB olan bölgemiz, bu yıl Mükemmellikte Yetkinlik‘e aday
olmuştur. Sürdürülebilir bir kaliteyi sağlamak ana hedeflerimizdendir.
OSM’miz son altı yılda beş kat büyümüştür. Yatırım yapan firmalar
dikkate alındığında, her üç üyemizden birisinin yabancı sermayeli
kuruluş olması, bürokrasiden uzak, şeffaf, tek durak ofis mantığı
ile hizmet veren bölge müdürlüğü, tamamlanmış alt yapıları, hizmet araçları ve benzeri varlıklarımız, bölgemize olan yüksek ilginin
sebebini açıklamaktadır.
8.000’den fazla kişiye istihdam sağlayan OSB’miz, bölge dışındaki sosyal sorumluluk projelerine de önemli katkılar sağlamaktadır.
OSB miz içerisinde bulunan ve BAYRAKTAR ailesi tarafından
yaptırılmış olan HATİCE BAYRAKTAR Endüstri Meslek Lisesi’ ne
ilaveten, nitelikli iş gücü yaratmak ve çalışanların lise üstü eğitim
ihtiyaçlarını karşılamak için, TOGEV (TOSB GELİŞTİRME VE
EĞİTİM VAKFI) kurulmuştur. Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.
Saygılarımla
The Integrated Management System has been established by going under the ISO 14001 and OHSAS 18001 system inspections
in May 2011 in addition to the ISO 9001 management system received in 2007. Also, having received the KALDER (Quality Association) Stability Award in its journey to quality in 2008, our zone
which is the first OIZ to win that award has been nominated for the
Competence in Excellence. It is one of our major goals to ensure
a sustainable quality.
Our OIZ has grown five times during the past six years. Considering the companies that have invested, the fact that one of every
three members is a foreign investment company, the zone directorate rendering transparent services far from bureaucracy with
the concept of office-is-the-only-stop, completed infrastructure,
our service vehicles and similar assets clarify the high interest in
our zone.
Our OIZ that provides more than 8.000 people with employment
also makes significant contributions to the social responsibility
projects outside the zone. In addition to the HATICE BAYRAKTAR
Industrial Vocational High School located in our OIZ and erected
by the BAYRAKTAR Family, TOGEV (TOSB DEVELOPMENT
AND EDUCATION FOUNDATION) has also been established in
order to create a qualified work force and to provide the employees
with higher education. I wish it shall be good for our country.
Yours faithfully

TOSB’TAN HABERLER

Eski Kocaeli Valisi ve Müteşebbis Heyet
Başkanımız Sn. Erdal ATA’nın Ziyareti
OSB’miz de 2001 – 2006 yılları arasında Müteşebbis Heyet Başkanlığı yapmış olan şimdiki
Zonguldak Valisi, Sayın Erdal ATA Organize Sanayi Bölgemize nezaket ziyaretinde bulundu.
Kendisini Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Yunus Çiftçi karşılarken, toplantıya TAYSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Celal Kaya, Müteşebbis Heyet Üyemiz Sn. Ahmet Arkan, Müteşebbis Heyet üyemiz Sn. Alper Kanca ve Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şahin Karacan katıldılar.
Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak kömür ve demir çeliğe dayalı ağır sanayinin merkezi
durumundaki Zonguldak’ın, artık ticareti ile de öne çıkacağını belirten Vali Ata, alternatif üretim
alanlarının yaratılması ve ticaretin canlandırılması amacıyla liman, baraj, hidroelektrik santralleri
ve sanayi bölgeleri gibi birçok yatırım çalışmasının yürütüldüğünü ve özellikle otomotiv sanayine
yönelik olarak da sanayi bölgesi oluşturduklarını ifade ederek, sanayicilerden bölgeye yatırım
yapmaları çağrısında bulundu.
Toplantı sonunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Çiftçi Vali Ata’ya yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Kendisine takdim edilen plaketin ardından Zonguldak şehrini temsil
eden madenci heykelini sunan Sayın Ata, iyi dileklerde bulundu.

NEWS FROM TOSB

Visit of Mr. Erdal ATA, Kocaeli Old Governor and
Old Enterpreneur Committee Chairman of Our OSB
Having worked as the Entrepreneur Committee Chairman of our OSB between 2001-2006,
Zonguldak Governor Mr Erdal ATA visited our Organized Industrial Zone.
Being the Vice Chairman of the Executive Board, Mr Yunus Çiftçi welcomed Mr ATA. Chairman
of the Executive Board of TAYSAD Mr Celal Kaya, Entrepreneur Committee Member Mr Ahmet
ARKAN, Entrepreneur Committee Member Mr Alper KANCA and Member of the Executive Board
Mr Şahin KARACAN attended the meeting.
Zonguldak is the center of coal, iron and steel based heavy industry since the early years of
the Republic. Governor Erdal Ata emphasized that Zonguldak would come to the forefront through
the trade operations as well. Ata told that many investments were maintained such as ports, barrages, hydroelectric power plants and industry zones for purposes of improving the trade and creating alternative production fields. Ata also said that they developed an industry zone particularly
for automotive industry and he called for the industrialists to invest in the region.
Following the meeting, Vice Chairman of the Executive Board Mr Çiftçi gave an appreciation
plaque to Mr Ata for all the works he conducted. Mr Ata submitted a miner sculpture which represented Zonguldak and gave his warm wishes.

TOSB’TAN HABERLER

Otomotiv sektörünün temsilcileri
TAYSAD Genel Kurulu’nda
biraraya geldi

Celal KAYA
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

33’üncü TAYSAD Genel Kurul Toplantısı,
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celal Kaya’nın
açılış konuşması ile başladı. Celal Kaya, herkes için zor geçen küresel ekonomik kriz döneminin geride kaldığını ifade ederek; “2008’de
ABD’de başlayan, 2009’da Avrupa’da devam
eden küresel kriz, hükümetimizce alınan tedbirler sonucunda 2009 yılını az hasarla, 2010
yılını ise beklenti ve öngörülerin üzerinde
olumlu kapattı” dedi. Gerek üretim gerekse
ihracat konusunda başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade eden Celal Kaya, 2010 yılında
1 milyon 125 bin adet araç üretimi olduğunu,
yurt içi satışların yüzde 38’lik bir artışla 793
bin adede ulaştığını belirtti.
TAYSAD’ın 7 Mart 2011 tarihinde yapılan
33’üncü Genel Kurul toplantısı vesilesiyle
bölgemize gelen Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan, otomotiv
sektörüne olan ilgisi ve sevgisini dile getirdi.
“Otomotiv sektörüne inanıyorum” diyen Bakan Çağlayan, konuşmasına şöyle devam
etti; “Sektörün daha büyük başarı, istihdam,
üretim ve ihracata ulaşacağına inanıyorum.
Sektördeki birlik ve beraberlik örnek olacak nitelikte. 8 yıllık iktidarımızda Türkiye, siyasi ve
ekonomik istikrarı yakaladı. Türkiye, kalkınan,
büyüyen ve gündem oluşturan bir ülke.”

Kocaeli Valisi Sayın Ercan Topaca ise,
Kocaeli’nde ve Çayırova’da yapılması gereken
çalışmalarda sanayicilerle birlikte olduklarına
değinerek; “Sanayicilerimiz her sıkıntılarında
bize ulaşabilir, TOSB en güzel çalışmaları
yaptığımız OSB’lerden biridir.
Sanayi ve üretimde engelleri kaldırmaya
çalışıyoruz. Sürdürebilir kalkınma üretime
bağlıdır. Çevre ve insan sağlığını korumak
konusunda da gayret içindeyiz. Bununla ilgili
olarak büyükşehir ve valilik olarak, gerekli tedbirleri alıyoruz.
Sanayicilerimizden bu konuda hassasiyet
bekliyoruz. Sanayicilerimiz istihdamı artırma
noktasında İŞKUR’dan yararlanabilir’’ açıklamasını yaptı.
Genel kurulda ayrıca 2010 ödülleri sahiplerini buldu. Patent/Faydalı Model Ödülleri
alanında sırasıyla Arfesan, Bant Boru ve Elba
ile Makersan ilk üç dereceyi paylaştı. Eğitim
ödüllerinde ise ilk üç sırayı Farplas, Hasçelik ve Kanca aldı. İhracatta ise Bosch Sanayi, CMS Jant ve Autoliv Cankor ödül alırken,
sıralamada 4 ve 10’uncu sıralarda yer alan
Federal Mogul Piston, Valeo Otomotiv, Componenta, Hayes Lemmerz Jantaş, İnci Akü,
Mako Elektrik ve Cevher Döküm firmaları ise
tebrik plaketi ile ödüllendirildi.
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Representatives of the automotive
sector gathered at the general
meeting of TAYSAD
33rd TAYSAD General Meeting started
with the opening speech of Mr Celal Kaya,
who is the Chairman of the Board of Directors. Kaya said that the global economic crisis which affected the whole world was over
and said ‘Breaking out in USA in the year
2008, global crisis affected the entire Europe.
Yet, thanks to the measures adopted by our
government, the year 2009 was closed with
a little loss, while 2010 was positive beyond
the expectations and estimations. Kaya said
that the current period was successful both
in terms of production and exportation. Kaya
also told that 1 million and 125 thousand automobiles were produced and that national
sale figures reached 793 thousand automobiles with a 38% increase in 2010.
Mr Zafer Çağlayan- Minister in charge of
Foreign Trade came to our region because of
the 33rd General Meeting of
TAY S A D
which
was held
on March
7, 2011.
Çağlayan
expressed his
interest
and
sympathy
in
the automotive
sector.
Saying ‘I believe in
the automotive
sector’, Minister
Çağlayan
continued:
‘’I
believe
that
Kocaeli Valisi
the sector will
further improve
Ercan TOPACA
with regard to
the
employment, production and exportation.’’ Unity
and solidarity in the sector is admirable. During the term of our government for 8 years,
Turkey achieved the political and economic
consistency. Turkey showed that it is an improving, growing and attracting country.’’

Kocaeli Governor Mr Ercan
Topaca said that
they cooperated
with the industrialists with regard
to the works that
must be conducted in Kocaeli and Çayırova.
Topaca
said,
‘ ’ In d u s tr i a l i s ts
can contact us
regarding their
problems. TOSB
is one of the Organized Industrial Zones where
Bakan Zafer ÇAĞLAYAN
we conduct the
most successful
works.
We
are trying to remove the barriers in industry and production. Sustainable
development is based on production.
We also consider environmental protection and human health as well. We
adopt relevant measures as required by
the Municipality and Governorship with this
regard. We hope that our industrialists will
show sensitivity in this matter. They can utilize İŞKUR in order to improve the employment.’’
At the General Meeting, 2010 awards
were also submitted to their owners. In
the category of Patent/ Convenient Model
Awards; Arfesan, Bant Boru, Elba and Makersan were ranked in the first three places
respectively. While, in the category of Training, Farplas, Hasçelik and Kanca were
ranked in the first three places respectively.
Bosch Sanayi, CMS Jant and Autoliv Cankor
received awards in the category of exportation. In addition, Federal Mogul Piston, Valeo Otomotiv, Componenta, Hayes Lemmerz
Jantaş, İnci Akü, Mako Elektrik and Cevher
Döküm companies, which were ranked in 4th
and 10th places were awarded with congratulation plaques.

TOSB’TAN HABERLER

TOSB’ta sertifika programı
Certification Program at TOSB
Kocaeli Üniversitesi ve TOSB Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen,
İşletme Yönetimi Sertifika Programı TOSB
seminer salonunda verilmiştir. 12 Şubat 2011
tarihinde başlayan programda; Girişimcilik
ve KOBİ’ler, Kalite Yönetim Süreci, İnsan
Kaynakları Yönetimi, Finansal Yönetim, Ürün
Geliştirme Süreci ve Pazarlama, Satınalma
Teknikleri, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Üretim Planlama ve Stok Yönetimi, Otomotiv Endüstrilerinde Yeni Teknikler konulu
dersler işlenmiştir. Programın bitiminde yapılan sınav sonrası başarılı olan katılımcılar
sertifikaya hak kazanmıştır.

Business Administration Certification Program,
which is organized with the cooperation of Kocaeli
University and TOSB Organized Industry Regional
Directorate is held at TOSB seminar hall. Having
started on February 12, 2011; the program includes
following subjects: Entrepreneurship and SMEs,
Quality Management Process, Human Resources
Management, Financial Management, Product Development Process and Marketing, Purchasing
Strategies, Supply Chain and Logistic Management,
Production Planning and Stock Management, and
New Technics in Automotive Industries. Attendants
will be given a certificate following the examination
that will be conducted after the program.

Türk Polis Teşkilatı’nın
166. Yıldönümü kutlaması
TOSB Organize Sanayi Bölgesinin desteğiyle
Bölge Müdürlüğü Binamızın restaurantında Türk
Polis Teşkilatı’nın 166. yıldönümü kutlamalarına
istinaden düzenlenen Onur Gecesinde başarılı
polislere ödülleri takdim edildi.
Polis memurlarına çeşitli dallarda başarı belgesi

verildi. Geceye Çayırova Kaymakamı Abdullah
Selim Parlar, İl Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur,
Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Bekir Yümnü, TOSB Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Yunus ÇİFTÇi ve Çayırova
Polis Derneği yöneticileri ile ilçe protokolü katıldı.

NEWS FROM TOSB

th

166 anniversary of the
Turkish Police Service

166th anniversary of the Turkish Police Service
was celebrated at the restaurant of our Regional Directorate Building with the cooperation of
TOSB Organized Industrial Zone. Within scope
of this celebration; successful police officers
were honored with awards during the Honor
Night which was organized in the frame of the
anniversary celebration.
Police officers were awarded with the certifi-

cate of achievement in several categories.
Çayırova District Governor Abdullah Selim
Parlar, Provincial Chief Police Yusuf Çalkavur,
Çayırova Mayor Ziyaettin Akbaş, District Director of National Education Bekir Yümnü, Vice
Chairman of the Board of Directors of TOSB
Yunus Çiftçi, managers of Çayırova Police Association and the district protocol attended the
event.
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Beklenen kar yağışına karşı hazırlıklı
olan Bölge Müdürlüğümüz, yağışların başlamasıyla birlikte
kar küreme ve tuzlama aracımız ile öncelikle anayollar ve asfaltlanmış tüm
yollarımızda, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat boyunca yürütmüş olup,
mücadele kapsamında 25 ton tuz kullanılmıştır.
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Preparing for the expected
snowing, our Regional Directorate conducted sun
plowing and salting works for highways and paved roads with sun
plowers and salting machines on 24 hour basis. 25 tons of salt were used
within scope of the salting works.
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TOSB kantarımız taşındı
Üyelerimize, daha önce OSB’ mizin Güney
girişine yakın noktada hizmet veren 60 tonluk
kantarımızın, aynı parselde yapımına başlanan
otel inşaatından dolayı taşınması gerekliliği or-

taya çıkmıştır. Kantarın taşınması tamamlanmış
olup 18 Nisan 2011 gününden itibaren yeni yerinde (TOSB TIR PARKI alanında) hizmet vermeye başlamıştır.

Location of TOSB scale has been changed
As the construction of a hotel has been
started on the same parcel with our scale, we
have changed the location of the scale of 60
tons which served our members at a location
near the South entrance of our OSB previously. TOSB scale started to offer service to
our members as from April 18, 2011 at its new
location (TOSB Truck Park).

ÜYELERİMİZDEN / MEMBERS

Üye ziyaretleri / Member visits
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 10 Şubat 2011 tarihinde Eku ve
Farplas, 14 Nisan 2011 tarihinde ise İleri Mekanik
firmaları ziyaret edilmiştir. Firma yetkilileriyle yapılan toplantılarda öneriler alınmış ve firmaları tanıtıcı
sunumlarından sonra fabrikalar gezilerek üye ziyaretleri tamamlanmıştır.

Within the scope of the visits paid to our
members on monthly basis in order to both
meet our members and hear their complaints,
the companies Eku and Farplas were visited on
10th February 2011 and the company Mekanik on
14th April 2011 by the esteemed members of the
Board of Directors of TOSB and the TOSB Zone Director. Suggestions were collected in the meetings
held with the authorised signatories of the companies and after the introductory presentations of the
companies, the attendees walked around in the factory premises, thus completing the member visits.

EKU

İLERİ
MEKANİK

FARPLAS

Üye yatırımları / Member investments
OSB’mizde 2011 yılında devam eden üye inşaatlarımız ve yatırım kararı alan üye firmalarımız;
The continuing member constructions in 2011
and the members decided to invest in TOSB are;
İnşaat aşamasında olan firmalar / The companies that are during the construction phase
Kalıpyansan Standart San. ve Tic. Ltd. Şti., Orsan Ticari Araç Sistemleri Ltd. Şti., Nursan Elektrik
San. Tic. AŞ., Greenchemicals Kimyasal Maddeleri Ltd. Şti., Çetinpres Oto Yan San. AŞ., Has Çelik San. ve Tic. AŞ., Pimsa Poliüretan İmalat San.
ve Tic. AŞ., CRH Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Tekpol Teknik Poliüretan San. ve Tic. AŞ., Atay
Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Cavo Otomotiv

Tic. ve San. AŞ.
Proje aşamasında olan firmalar - (Yatırım
Kararı Alan Üyeler) / The companies that are
during the project phase - (The members decided to invest)
Hızlanlar Otomotiv San. ve Tic. AŞ., Çelikel
Alüminyum Döküm İml. San. ve Tic. AŞ., Asil Çelik
San. ve Tic. AŞ., Ocak Kalıp Ltd. Şti., Dow Corning
Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Farlas Otomotiv Aydınlatma Plastik San. ve Tic. AŞ., Taegutec Kesici
Takımlar San. ve Tic. AŞ., Elba Basınçlı Döküm
Sanayi AŞ., Çavuşoğlu Makina Otom. Yan San.
ve Tic. Ltd. Şti., Paksan Makina San. ve Tic. AŞ.,
Persifleks Plastik Fab. Ltd. Şti.

ÜYELERİMİZDEN

Bayraktarlar Holding, Odelo
Grubunu satın aldı
Merkezi Almanya’da bulunan Odelo Grubu; bir Türk aile şirketi olan Bayraktarlar Holding
bünyesine katıldı. Bu şirket evliliği ile Bayraktarlar Holding, Alman Otomotiv Pazarından
pay aldı ve Avrupa’daki iş hacmini büyüttü.

Ahmet BAYRAKTAR
Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bayraktarlar Holding, Odelo Grubu’nun taahhüdünde bulunan tüm toplu iş sözleşmelerini devam
ettireceğini ve yeni teknolojilere yatırım yapacağını
bildirdi.
Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Bayraktar; bu satın almanın
sadece kendilerine değer katmakla kalmadığını;
dünya çapındaki tüm müşterilerine de artı değer
katacağına inandığını belirterek gerek Odelo’nun
gerekse Bayraktarlar Holding’in güçlü yanlarını
birleştirmenin kendilerini daha yenilikçi ve rekabetçi konuma getireceğini ve bunun sonucunda da
otomotiv dış aydınlatmasında dünya klasmanında
küresel bir oyuncu haline geleceklerini söyledi.
Odelo Ceo’su Dr. Zeljko Matijevic ise başarılı
geçen yeniden yapılandırmalarının stratejik bir
yatırımcı için iyi bir hedef olmalarının zeminini hazırladığını ve gelişimlerinin sürdürülebilir olmasını
sağladığını söyleyerek güçlü bir partner olan Bayraktarlar ile Odelo’nun yenilikçilik ve küreselleşme
hedeflerine artık odaklanabileceğini belirtti.
Schwaikheim, 28 Subat 2011
Merkezi İstanbul’da bulunan Bayraktarlar Holding;
bugün Almanya merkezli Otomotiv Aydınlatma
tedarikçisi Odelo Grubu’nu yüzde 100 bünyesine

kattığını açıkladı. 1979 yılından itibaren FARBA
Markası ile gerek Türk, gerekse global araç üreticileri için otomotiv aydınlatma elemanları üreten,
bünyesinde sınai üretim tesisleri, turizm yatırımları
bulunduran ve uluslararası ticaret yapan Bayraktarlar Holding operasyonları çoğunlukla Türkiye’dedir.
Uluslararası aktivitelerini Odelo‘yu alarak genişleten Bayraktarlar böylelikle Avrupa’da ki otomotiv
yan sanayii üreticileri arasındaki konumlarını da
güçlendirmiş oldular.
Bayraktarlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Bayraktar “Odelo’nun yüksek kaliteli ve
yenilikçi urun portföyü ile güçlü teknolojik altyapısı
ve değerli müşteri profili bizim mevcut otomotiv
islerimiz ile mükemmel şekilde örtüşüyor. Odelo ile
birlikte dünya çapındaki tüm müşterilerimize artı
değer sağlayacağımıza inanıyorum “ dedi.
Türk Otomotiv sanayiinde varlığını kanıtlamış olan
ve mükemmel bir geçmişe sahip bulunan Bayraktarlar Holding’in temelleri 1935 yılında Hacı Mehmet Bayraktar tarafından atıldı ve Bayraktarlar otomotiv tedarikçiliğine 1979 yılında Farba ile başladı.
1935 yılından itibaren aydınlatma sektöründe olan
Odelo ise 2007-2009 yıllarında basarili bir yeniden
yapılandırma sureci yasadı.
Odelo’nun Ceo’su Dr. Zelico Matijevic; “Bayraktarlar Holding gerek firmamıza gerekse çalışanlarımıza yatırım yapacak güçlü ve kararlı bir partnerdir.
Yeniden yapılandırmada elde ettiğimiz basari,
stratejik bir yatırımcı için hedef olmamızın zeminini
hazırladı ve sürdürülebilir gelişimimizi sağladı. Bu
güçlü partner ile Odelo küreselleşme ve yenilikçilik
hedeflerine artık odaklanabilir” dedi.
Bayraktarlar; Odelo’nun yapmış olduğu tüm toplu
iş sözleşmelerini tanıyacağını ve yeni teknolojilerine yatırım yapacağını açıkladı. İnnovasyonun
pazar başarısı ve rekabetçilikleri icin anahtar rol
oynayacağına inandığını belirten Ahmet Bayraktar,
“Odelo’yu bizim için çekici kılan budur.“ dedi.
Bayraktarlar ve Odelo arasındaki bilgi paylaşımı ve
operasyonel iyileştirmeler ile Odelo’nun rekabetçiliği daha da artacaktır
Odelo’nun Bayraktarlar tarafından satın alınması
tüm ilgili rekabet kurumları ve kartel otoriteleri tarafından onaylanmıştır.

MEMBERS

Bayraktarlar Holding acquired
Odelo Group
Having its headquarters in Germany, Odelo Group has been incorporated by Bayraktarlar
Holding, which is a Turkish family company. With this merger, Bayraktarlar Holding got
its share from German Automotive Market and improved its business volume in Europe.
trial production facilities and tourism investments.
Conducting international trade operations as well,
the holding primarily focuses on the operations in
Turkey. Bayraktarlar Holding improves the international activities by incorporating Odelo. Therefore
the company will be able to reinforce its position as
an automotive sub-industry producer in Europe.

Having its headquarters in Germany, Odelo
Group has been incorporated by Bayraktarlar Holding, which is a Turkish family company. With this
merger, BAYRAKTARLAR HOLDING got its share
from German Automotive Market and improved its
business volume in Europe.
Bayraktarlar Holding reported that they would
maintain collective labour agreements assumed
by Odelo Group and that they would invest in new
technologies.
Ahmet Bayraktar, who is the Vice Chairman of
the Executive Board of Bayraktarlar Holding told
that this incorporation would bring added value not
only to their company but also to their global customers. Bayraktar also said that they would become
even more innovative and competitive by combining
strong aspects of Odelo and Bayraktarlar Holding
and that therefore they would become a global player in the field of exterior lightening of automobiles.
Odelo Ceo Dr. Zeljko Matijevic told that this successful restruction helped them to become an ideal
target for strategic investors. Matijevic also said that
the merger also ensured their sustainable improvement and that therefore Bayraktarlar and Odelo
could focus on innovation and globalization targets.
Schwaikheim, 28 February 2011
Having its headquarters in İstanbul, Bayraktarlar Holding announced that they fully incorporated
Odelo Group, which is the Germany based Automotive Lightening supplier. Bayraktarlar Holding
produces automotive lightening equipment for Turkish and global automobile manufacturers under the
name of Farba since 1979. The Holding has indus-

Being the Vice Chairman of the Executive Board
of Bayraktarlar Holding, Ahmet Bayraktar said ‘’High
quality and innovative product portfolio of ODELO
and its strong technologic infrastructure and valuable customer profile perfectly matches our current
automotive business. With Odelo, I believe that we
will bring added value for our global customers.’’
Having a leading position and a successful background in Turkish Automotive industry, Bayraktarlar
Holding was established by Hacı Mehmet Bayraktar
in 1935. The company started to supply automotive
products in 1979 under the name of Farba. On the
other hand, Odelo has been maintaining its operations in lightening industry since 1935. The company
has undergone a successful reorganization between
2007- 2009.
Odelo’s Ceo Dr. Zelico Matijevic said ‘Bayraktarlar Holding is a strong and professional partner that
will invest in our company and our employees. Our
successful reorganization prepares the ground for
us to become the target of strategic investors and
ensures our sustainable improvement. With this
partner, Odelo can now focus on globalization and
innovation targets.’’
Bayraktarlar Holding reported that they would
maintain the collective labour agreements of Odelo
that were made previously and that they would invest in new technologies. Stating that the innovation
would be key to market success and competition,
Ahmet Bayraktar said ‘this is why we prefer Odelo .’
Competitive edge of Odelo will further improve
through the operational improvements and the information share between Bayraktarlar and Odelo.
Incorporation of Odelo by Bayraktarlar Holding
has been approved by all relevant competition institutions and cartel authorities.

MECAPLAST OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş
ortaklık teklifimizi kabül etmişti. Böylece 1993 yılında Mecafaz adında ortaklık firmamız kuruldu. Fakat
üretim hazılığı yapılırken 1994 yılında Türkiye büyük bir kriz yaşadığı için ortağımızın işleri iyi gitmedi
ve ortaklıktan ayrıldılar. Bizde hisseleri devraldık ve
İzmir Çiğili’de üretime başladık.

Hüseyin Cenk Çetin
İnsan Kaynakları Müdürü

Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız?
Mecaplast Türkiye 1992 yıllarında Renault,
Fransa’daki ana firmamıza Türkiye’ de bir fabrika
açmamızı ve Renault 19’un parçalarını üretmemiz
konusunda bir teklifte bulunması sonucunda kuruldu. Renault bu işi tek başına değil bir ortak ile
gerçekleştirmemizi istemişti. Türkiye’de bir partner
bulma arayışına girildi ve 1992 yılında İzmirli bir firma olan Faz Elektrik ile ortak üretim gerçekleştirme
kararı alındı. O zamanlar Faz Elektrik elektrik motorları üretiyordu ve aynı zamanda plastik enjeksiyon işine girersek bir ürün imal ederiz düşüncesi ile

Ünitelerimiz
27 Üretim Ünitesi
2 Ekspertiz Merkezi
3 Teknik Merkez
10 Uluslararası Teknik Anten

Geçen zaman içerisinde Mecaplast çok hızlı ve cesur bir büyüme gerçekleştirdi. 2002 yılında
İzmir’deki kira olan fabrikamızdan, bilmediğimiz bir
yer olan Gebze’ye taşındık, bu o dönem için çok cesur ve büyük bir karar olup, geleceğimiz açısından
önemlii bir değişimin döngü noktasıdır. O dönemde
Toyota Gebze’ye taşınmamız halinde birlikte daha
fazla projelerde çalışacağımızı belirtmişti. Taşınma süreci çok zorlu geçti. Çünkü arsanın alınması,
yeni yere inşaatın yapılması, yeniden organizasyon
oluşturmak gibi işlerle uğraşırken aynı zamanda
Toyota projesini de yönetmeye çalışıyorduk. O dönemde yaklaşık 30 cesur personelimiz bizimle birlikte Gebze’ye geldi ve taşınmayı gerçekleştirdik.
Mecaplast 1 den sonra 2006 yılında da Mecaplast
2’yi kurduk- plastik enjeksiyon, montaj ve boyahane
üniteleri ile üretimlerimize devam etmekteyiz.
Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Mecaplast 1-2 Türkiye-Gebze olarak ünitelerimiz; Plastik enjeksiyon, montaj, boyahane, lojistik,
bakım-kalıp-metod, teknik merkez ve destek üniteleridir.

BATI AVRUPA
* 18 Üretim Ünitesi
* 1 Araba Gövdesi Expertiz Merkezi
* 1 Mühendislik Expertiz Merkezi
* 3 Teknik Merkez
* 3 Teknik Ofis
* 6 Satış Ofisi

* 1 Üretim Ünitesi
* 1 Teknik Ofis
* 1 Satış Ofisi
Brezilya

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya,
İngiltere, Monaco
DOĞU AVRUPA

ASYA

* 3 Üretim Ünitesi
* 1 Satış Ofisi

* 2 Üretim Ünitesi
* 2 Teknik Merkez
* 2 Satış Ofisi

Polonya, Çek Cumhuriyeti

think global, act local

GÜNEY AMERİKA

Çin

KUZEY AMERİKA

AVRASYA

* 1 Üretim Ünitesi
* 2 Teknik Merkez
* 2 Satış Ofisi

* 2 Üretim Ünitesi
* 2 Teknik Ofis
* 2 Satış Ofisi

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika

Türkiye, Hindistan

WEST EUROPE

SOUTH AMERICA

ÜYELERİMİZDEN
Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında
bilgi verir misiniz?
ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949
Yurt içi müşterileriniz hakkında bilgi
verir misiniz?
Renault, Toyota, Denso, Honda, Ford,
Tofaş-fiat,
Yurt dışı müşterileriniz hakkında bilgi
verir misiniz?
Mecaplast Group olarak Renault, Peugeot, Toyota, Ford, VW, Honda, Fiat büyük olan müşterilerimizdir.
İhracat yaptığınız ülkeler var mı, varsa
hangileri?
Afrika hariç, tüm kıtalara ihracatımız mevcuttur.
Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz

Kısaca yeni Teknik merkez yapılmakta, organizasyonları kurulmaktadır. Yeni plastik enjeksiyon
makinalar ile kapasitemiz artacaktır. Yeni makina
siparişlerimiz mevcuttur. Boyahanade iyileştirme ve
geliştirme çalışmaları yaptık-yapmaktayız. Ayrıca
sürekli iyileştirme ve geliştirme için kurumsallaşma
çalışmalarımız biryandan-diğer yandan ise SAP,
Verimlilik vb süreçlerde sistem çalışmalarımız son
hızıyla devam etmektedir.
Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Teknik merkezi tamamlayarak teşvikten yararlanmak ve Mecaplast’ın diğer şirketlerine Ar-Ge hizmetleri vermek temel düşüncelerimizdendir. Teknik
merkezi ayrı bir costcenter olarak düşünmek istiyoruz.
Boyahane ünitelerinde iyileştirme çalışmalarını tamamlamak. İş sağlığı ve güvencesi açısından
şirketlerimize alt yapıları daha etkin hale getirmek,
yeni hidrant sistemleri, alan iyileştirmeleri vb. ile ayrıca şirketimizin büyümeden kaynaklı layout, oda,
toplantı salonu, yemekhane, soyunma yerleri vb.
konularında genişleme, iyileştirmeler yapmaktır.

hakkında bilgi verir misiniz
Yenilikçi olmak her zaman önemlidir. Bu yenilikçiliğimizi biz her zaman proseste, üretim şeklinde
gösterdik. Yerli kalıp yaptık, yerli makine, yerli boyahane, yerli mühendislik kullanmayı her zaman
bildik. Fakat yerli parça dizaynı yapamadık. Bu çok
önemli bir durumdur. Çünkü Otomotiv sektöründe
ürünle proses beraber gider. Biz prosesi elde ettik
ama ürünü elde edemedik. Ürünü elde etmek için
daha kapsamlı düşünmek gerekir.
Bu yüzden Ar-Ge birimi kurmaya karar verdik.
Yani biz bu zamana kadar Türkiye’ den Merkez ArGe’ye destek veriyorduk. Şimdiki vizyonumuz ise
Ar-Ge’yi yerli yapmaktır, destek vermek değildir.
Merkezden destek almak değil, destek veren bir
merkez olmaktır.

TOSB da bulunmaktan memnun musunuz?
Her geçen gün memnuniyetimiz artmaktadır.
Tüm TOSB ailesine teşekkür ederiz.
TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu,
veremiyorsa beklentileriniz ve önerileriniz
nelerdir?
Mecaplast 1 yol ve kavşaklarının yeniden tanzimini bekliyoruz. Mecaplast’ ın kavşak noktası çok
tehlikeli bir kavşak noktası haline dönüştü. Ruhsat,
mimari ve projesel çalışmalarda, yeni iskan izinlerinde daha hızlı ve etkin yol göstericilik bekliyoruz.
İnternet alt yapı çalışmalarında yeterlilik talep ediyoruz.

MECAPLAST OTOMOTIV URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
During the time having so elapsed, Mecaplast
achieved so rapid and bold a development. We
BATI AVRUPA
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Ünitesi After
* 3 Üretim Ünitesi bze along with us and we achieved
the move.
trik then manufactured phase motors *and
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Mecaplast 1, we founded Mecaplast 2 in 2006. We
* 2 Satış Ofisi
our proposal of partnership considering that they
maintain our production in our plastic injection, asPolonya,
Çek
Cumhuriyeti
could manufacture a product if they were engaged
sembling and paint-house units.
Çin
in plastic injection business. Thus, a joint venture
was established under the designation
of Mecafaz
KUZEY
AMERİKA
AVRASYA
Would you give us information
in 1993. However, while we were making prepara* 1 Üretim
about your units?
* 2 Üretim Ünitesi
tions for production, our partner’s business
didÜnitesi
not
* 2 Teknik Merkez
* 2 Teknik Ofis
go well due to the economic crisis experienced
in
In Mecaplast 1-2 Gebze-Turkey,
our units con* 2 Satış Ofisi
* 2 Satış Ofisi
Turkey in 1994 and they ceased to be a partner. And sist of the plastic injection, assembling, paint-house,
Birleşik
we took
overglobal,
their shares
startedAmerika
production
in Devletleri,
logistics,Meksika
maintenance-mould-method,
technical
think
actand
local
Türkiye, Hindistan
Cigli, Izmir.
centre and supporting units.
Hüseyin Cenk Çetin

Human Resources Manager

Ünitelerimiz

Our Units

WEST EUROPE

* 18 Production Units
* 1 Car Body Expertise Centre
27 Production Units
* 1 Engineering Expertise Centre
* 3 Technical Centres
2 Expertise Centres
* 3 Technical Offices
3 Technical Centres
10 International Technical Antennae * 6 Sales Offices
Germany, France, Italy, Spain,
Great Britain, Monaco
EAST EUROPE
* 3 Production Units
* 1 Sales Offive
Poland, Czech Republic

think global, act local

SOUTH AMERICA
* 1 Production Unit
* 1 Technical Office
* 1 Sales Office
Brazil

ASIA
* 2 Production Units
* 2 Technical Centres
* 2 Sales Offices
China

NORTH AMERİCA

EURASIA

* 1 Production Centre
* 2 Technical Centres
* 2 Sales Offices

* 2 Production Units
* 2 Technical Centres
* 2 Sales Offices

United States of America, Mexico

Turkey, India
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Would you give us information about the
quality certificate you hold
ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949
Would you give us information about
your customers at home?
Renault, Toyota, Denso, Honda, Ford,
Tofaş-fiat,
Would you give us information about your
customers abroad?
We, Mecaplast Group, have the following gigantic customers abroad: Renault, Peugeot, Toyota,
Ford, VW, Honda, Fiat.
Are there any countries to which you export?
If yes, what countries?
We export to all the continents except Africa.
Would you give us information about your
product development and innovation capacity?
Being innovative is important at all times. We
have always showed this innovativeness of ours in
the processes and mode of production. We have
made domestic moulds. We have always adopted
the use of domestic machinery, domestic painthouses and domestic engineering.
However, we have been able to design domestic components. This is so important an issue. Because the product goes together with the process
in the automotive industry. We have been able to
obtain the process but not the product. One should

consider more comprehensively in order to obtain the product. Therefore, we
have decided to create our R&D function. That is to say, we have provided
the R&D function at our headquarters
from Turkey up to the present time. Our
present vision is to make the R&D domestic, but not provide support. It is to
be a centre providing support but not
receiving support from the headquarters.
Briefly, a new Technical Centre is
under construction and organisation
is being established. Our capacity will
increase with the new plastic injection
machines. We have placed purchase
orders for new machines. We have
been performing improvement and development works in the paint-house.
Moreover, our efforts for institutionalisation are in rapid progress for continuous improvement and development on one hand and our system
works in such processes as SAP, Efficiency, etc. on
the other.
Would you give us information about your
future projects?
It is our basic thought to complete the technical
centre and make use of an incentive and to provide
the other companies of Mecaplast with R&D services. We want to consider the technical centre to be a
separate cost centre.
It is our intention to complete the improvement
works in the paint-house units, to make the infrastructure of our company more efficient in terms
of labour health and safety, to achieve extensions
and improvements in terms of such sites as layout,
rooms, conference hall, dining hall, lockers, etc. necessitated by the growth of our company as well as
new hydrate systems, site improvements, etc.
Are you satisfied with being in TOSB?
Our satisfaction is increasing with every passing
day. We would thank the whole TOSB family.
Does TOSB respond to your expectations?
If not, what are your expectations and proposals?
We expect the re-arrangement of the roads and
junctions leading to Mecaplast 1. The junction of
Mecaplast has become one which is too dangerous.
We expect a faster and effective guidance in obtaining licences, in architectural and projecting Works
as well as in new inhabitation permits. We claim efficiency in the infrastructural works for the Internet.

KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ A.Ş.
2000”li yıllarda ise, Toyota, Volkswagen, ZF
Lemförder, TRW,Bosch,Delphi,MTU, Scania, Audi,
Porsche,Bentley gibi otomotiv devleri de ihracat
müşterilerimiz arasına girmiştir.

Kanca ‘A’ Grubu imalatçı sıfatını hak etti

Mehmet TEMUR
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Tarihçe:
1966 yılında kurucumuz rahmetli Sn.Abdullah
Kanca tarafından faaliyete geçen Kanca, ülkemizde
sanayi ürünleri imalatının yeni gelişmeye başladığı
o günlerde bile kaliteli ürün, uygun fiyat, zamanında
teslimat gibi uygulamaları hedeflemiştir.
70’li yıllarda, 12.000 m2 kapalı alana sahip Güneşli tesislerine taşınan Kanca, sürekli ürün yelpazesini genişletmiş, hızla gelişen ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren bir firma haline
gelmiştir.
80’li yıllarda, dönemin ihracat kervanına katılan
Kanca başta İran, Libya, Mısır gibi ülkelere ihracat
yaparak ülkemize milyonlarca dolar döviz sağlamış ve çeşitli kuruluşlarca bu başarılarından dolayı
ödüllendirilmiştir. Kanca’nın otomotiv sanayiinde de
faaliyet göstermesi yine bu yıllarda gerçekleşmiştir.
Otomotiv sektörüne yönelik üretilen ürünler arasında, motor parçası olan biyel kolu, tekerlekleri taşıyan akson gibi yüksek emniyet gerektiren 0,5-25 kg
aralığında dövme parçalar yer almaktadır.
90’lı yıllarda, Otomotiv sanayiinin hızla gelişmesi ile beraber Kanca, özellikle otomotiv sektörüne
yönelik yatırımları gerçekleştirmiştir. Yüksek kalite
talebi, hassas imalat, zamanında teslimat ve yoğu
teknolojinin iç içe girdiği bu iş kolunda Renault, Tofaş-Fıat, Ford Otosan, Uzel (Massey Ferguson),
TTF (New Holland) gibi firmaların ana tedarikçisi
olmuştur. Otomotiv sanayiinde elde ettiği yüksek
kalite anlayışı ve üretim teknolojisini el aletlerine
de yansıtan Kanca, bu sayede düzenli olarak artan ihracat kapasitesine de erişmiştir. Halihazırda
Kanca, dünya genelinde,80yüzde civarında Avrupa
ülkeleri olmak üzere 20 nin üzerinde ülkeye ihracat
yapmaktadır.

Kaliteye yapılan yatırımların öneminin bilincinde olarak, Kalite güvence sistemi ISO 9001:2000,
ISO/TS 16949:2002 ve ISO 14001:2004(çevre) belgeleri ile tescillenen Kanca, bunların yanında FIAT,
RENAULT, FORD, TOYOTA, VOLKSWAGEN ,DB
(Alman Demiryolları) gibi firmalar tarafından denetlemelerden geçmiş ve “A” grubu imalatçı sıfatını
hak etmiştir.
Ayrıca el aletleri için TSE belgesi ve bazı mengene modellerinde TÜV sertifikası da mevcuttur.
Amacımız bize 43 seneden beri güven duyan Türk
ve Dünya tüketicisinin haklılığını dünyaya kanıtlamaktır. Kanca, El aletleri işkolunda birçok ilke imzasını öyle derin atmıştır ki; bazı ürünler gerçek
isimleri ile değil de Kanca markası ile anılmaktadır.
Kanca marka el aletleri ürünleri bugün; Edirne’den
Van’a kadar tüm nalburlarda, hırdavatçılarda, yapı
marketlerde olduğu gibi Avrupa’nın 12 ülkesinde
de binlerce satıcının rafında satışa sunulmaktadır.
El aletleri üretiminin yüzde90 ını başta Almanya
, Fransa gibi sanayileşmenin en doruk noktasında bulunan Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere tüm
dünyaya ihraç etmektedir.
Avrupa’da farklı markalarla satılan bir çok mengene aslında Kanca tesislerinde üretilmektedir.
Kancaya ait olan Fortissimo, Primo, K2 ve Kadet
markaları artık Avrupalı profesyonel kullanıcının beğeni ile kullandığı ürünler haline gelmiştir.
Bu gün Almanya’da satılan her dört –dövmemengeneden bir tanesi artık Kanca tarafından üretilmektedir.

Çayırova daki Yeni Fabrika:

K

anca; hedeflediği vizyonuna ulaşabilmek ve
üretim kapasitesini artırmak amacıyla, 2004
yıl sonu itibariyle Çayırova-Şekerpınar’daki TOSB
(TAYSAD Org.San.Bölg.) içinde bulunan, 25.000
m2 si kapalı olmak üzere Toplam 55.000 m2 alana
sahip yeni tesislerine taşınmıştır.
Kanca, yeni tesisinde üretimine devam etmekte
olup, toplam üretimin yüzde85 ini otomotiv dövme
parçalar, yüzde15” ini ise el aletleri ürünleri oluşturmaktadır.

ÜYELERİMİZDEN

K

anca, Üretiminin %50 sini ihraç etmekte, ülkemize döviz kazandırmaya devam etmektedir. Kanca”nın yeni tesislerinin, 400 personeli ile
Çelik dövmede yıllık üretim kapasitesi 24.000 ton/
yıldır.

Ürün geliştirme ve yenilik kapasitesi
21 mühendis-15 teknisyen ve 5 teknik ressamdan oluşan teknik kadro 6 adet Cad, catia V5
istasyonu
•

2 adet Cae sonlu eleman analiz istasyonu

•

Prototip ve aparat imalat -geliştirme atölyesi

•

El aletleri mekanik test laboratuarı

•

Malzeme ve metalografi laboratuarı

•

Metroloji laboratuarı-ölçüm ve tarama cihazı
da bulunmak bizi memnun ediyor.

Gerçekleştirilen yeniliklerimiz
•

Türkiye de ilk dövme mengene geliştirme ve
üretimi

•

40 Hrc sertlikte kesebilen Kubbulon inşaat
makası geliştirme ve üretimi

•

Türkiye de ilk soğuk ve ılık dövme teknolojisini
geliştirme ve uygulama

•

Yüzen kalıp teknolojisi ile Türkiye’de İlk Ab De
ikinci, diesel enjektör kütüklerinin dövülerek
üretimi

•

Türkiye’de İlk Ab De ikinci otomatik hatlarda
biyel dövülmesi

•

Türkiye’de İlk robot otomasyonlu dövme

Sınai Hak Tescilleri (El Aletleri İçin)
•

3 ayrı marka tescili

•

2 adet faydalı model

•

Bir adet halen başvurusu yapılmış patent

Gelecekteki projelerimiz
Maliyet düşürme, üretim arttırma ve ürün çeşitliliği yaratma hedeflerine dönük olarak
•

El aletleri ve dövme parça üretiminde

•

Otomasyon

•

El aletleri ürün portföyünün geliştirilmesi

•

Üretimde set-up zamanlarının düşürülmesi

•

Talaşlı imalatta parça işleme yeteneklerinin
geliştirilme

•

Hassas , dar toleranslı ve zor parçaların dövülmesinde uzmanlaşmak

Şirketimizin kurucusu Abdullah KANCA beyin
hayali olan ve gelişimine oldukça katkı verdiği bu
projenin gerçekleşmesi ile meydana gelen TOSB

TOSB kanuni gereklilikleri devlet kurumlarından daha titizlikle takip ediyor ama bürokrasisi az,
anında ulaşabileceğiniz yetkililer var. Diğer taraftan
aynı iş kolundaki komşularla beraber bulunmak, en
ufak bir ihtiyacınızda etrafınızdaki 60 şirketten birinin size yardımcı olabileceğini bilmek çok güzel bir
his. Ulaşım, Haberleşme, Yeşil alan kısaca TOSB
da bulunmaktan memnunuz.

TOSB beklentilerinize cevap
verebiliyor mu? Veremiyorsa
beklentileriniz ve önerileriniz nelerdir?
Birçok beklentimize cevap verildiğini söylemeliyim. Ama eksiklikler yok mu? Otomotiv sektöründe
bulunan bizler biliyoruz ki, sürekli iyileştirmenin olmadığı bir yerde, sürekli gerileme başlar. Bu yüzden de TOSB’ un bazı hususlarda iyileştirmeler
yapması gerekiyor.
Şu anda önemli bir sorun değil gibi gözüküyor
ama güvenlik gittikçe önem kazanacaktır. TOSB’
un ana yollara bitişik fabrikalarının dış taraflarının kameralarla izlenmesi gereklidir. Aynı şekilde
TOSB içindeki kavşaklar da izlenmelidir. Benzer bir
iyileştirme girişteki tabelalar için de söz konusudur.
Misafirler için daha anlaşılabilir bir işaretlendirme
ve bilgilendirme yapılabilir.
Önemli gördüğüm bir hususu da dile getirmeliyim, çevremizde trafik yoğunluğu artıyor. , bölgemize ulaşımda özellikle Güney’deki ışıklı kavşaktan
itibaren ağır taşıtlar da dikkate alındığında trafik düzenlenmesi, yolların çizgileri, yolların tamir -bakım
gibi işleri önem kazanmaktadır..
TOSB’un görevi değil ancak Belediye, Karayolları Vs. kuruluşlar ile temaslar kurularak eksiklerin,
düzensizliğin giderilmesi yönünde faaliyetlerde bulunulması da yararlı olacaktır.

KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ A.Ş.
Mehmet TEMUR
Assistant Director General
(Technical)
Background:
Having been incorporated in 1966 by our founder
late Abdullah Kanca, KANCA aimed at such applications as quality products, reasonable prices, timely
delivery, etc. even in those days when the manufacturing of industrial products had just started in our
country.
Having moved to its facilities with an indoor area
of 12.000 sqm at Gunesli in the 1970s, KANCA continuously extended its range of products and became
a company which rapidly developed and responded
to the requirements of Turkey in the best way.
Having joined the exporters of the period in the
1980s, KANCA exported to such countries as Iran,
Libya, Egypt, etc. and brought in millions of US dollars in our country and was rewarded for such achievements by several organisations.
The beginning of KANCA’s operations in the automotive industry also took place in those years. The
products intended for the automotive industry include
such Forged components with weights from 0,5kg to
25kg which require a high safety as the connecting
rod which is a part of the engine, axle which supports
the wheels, etc.
In the 1990s, upon the rapid development of the
automotive industry, KANCA achieved its investments especially intended for the automotive industry. In this line of business where high quality requirement, precision manufacturing, timely delivery and
intensive technology nestled, our company became
the major supplier for such companies as Renault,
Tofas-Fiat, Ford Otosan, Uzel (Massey Ferguson),

TTF (New Holland). Reflecting the high quality concept and manufacturing technology which it acquired
in the automotive industry on the hand tools as well,
KANCA also achieved a regularly increasing export
capacity by this means. Kanca is now exporting to
more than 20 countries all over the world, eighty percent of which is located in Europe.
In the 2000s, such automotive giants as Toyota,
Volkswagen, ZF Lemfoerder, TRW, Bosch, Delphi,
MTU, Scania, Audi, Porsche and Bentley have been
listed in our export customers.

Quality:
Being conscious of the importance of the investments made in quality, Kanca, whose quality asrance system is certified by ISO 9001:2000, ISO/TS
16949:2002 and ISO 14001:2004 (environment) certificates, has passed the inspections performed by
such corporations as FIAT, RENAULT, FORD, TOYOTA, VOLKSWAGEN, DB (German Railroads) and
is entitled to the title of Group “A” manufacturer.
Further, we hold a TSE certificate for hand tools
and a TUV certificate for some vice models. Our purpose is to prove to the whole world the rightness of
the Turkish and World consumers who have been
trusting us for 43 years.

K

anca has blazed such deep trails in the hand
tools business line and some products are
not known by their actual names but by the brand of
Kanca. Kanca-branded hand tools may now be available at all the hardware dealers, ironmongers, construction markets from Edirne to Van and are offered
for sale on the shelves of thousands of dealers in 12
countries in Europe. Our company exports 90% of its
hand tools production to all over the world including
such European countries as Germany and France,
which have reached the summit of industrialisation.
A great many vices sold under different brand names in Europe are in fact manufactured at the facilities of Kanca. The brand names Fortissimo, Primo,
K2 and Kadet as owned by Kanca have now become such products which the European professional
users admiringly use.
One of the four (Forged) vices sold in Germany at
present is now manufactured by Kanca.

New Factory at Cayirova:

K

anca moved to its new facilities with a total
area of 55.000 sqm - 25.000 sqm being
indoors- situated in the TOSB (TAYSAD Organised
Industrial Zone) at Cayirova-Sekerpinar as of the
end of 2004 in order to achieve the vision it aimed
and to increase its production capacity.

MEMBERS

K

anca is now continuing its production at its
new facilities and 85% of the total production
consists of Forged components for the automotive
industry and 15% hand tools.

K

anca exports 50% of its production, thus
keeping bringing in foreign exchange in our
country. Kanca’s new facilities have 400 employees
and an annual production capacity of 24.000 tons in
Forged steel.

Product development and
Innovation on Capality
A technical staff consisting of 21 engineers-15
technician and 5 draftsmen
•

6 Cad, Catia V5 Stations

•

2 Cae finite element analysis stations

•

Prototype and apparatus manufacturing-development Workshop

•

Mechanical test laboratory for hand tools

•

Material and metalography laboratory

•

Metrology laboratory-measuring and scanning
device

Innovations Achieved
Development and Manufacturing of
the First Forged Vice in Turkey
•

Development and Manufacturing
of Kubbulon Iron Cutter Which May
Cut at a Hardness of 40 Hrc

•

Development and Application of
Cold and Warm Iron Forging Technology for the First Time in Turkey

•

Forged Manufacturing of Diesel
Nozzle Holders by Floating Mould
Technology for the First Time in
Turkey and Second in the EU

•

Connecting Rod Forging on Automated Lines for the First Time in
Turkey and Second in the EU

•

Robot-Automated Forging for the First Time in
Turkey

Industrial Right Registrations
(for Hand Tools)
•

3 Different Brand Registrations

•

2 Utility Models

•

A Patent for Which Application

•

Has Been Already Filed
Our Future Projects

For the goals of Cost Reduction, Production Enhancement and Product Diversity Creation
•

Automation in hand tools and forged component
manufacturing

•

Development of product range of hand tools

•

Reduction of set-up times in production

•

Improvement of part working capabilities in
machining

•

Specialisation in forging precision, narrow tolerance and hard components

We are glad to be in TOSB, which has been created upon the realisation of this project which was the
dream of our company’s founder Mr Abdullah Kanca and to whose development he has contributed
much.
TOSB pursues the legal requirements more fastidiously than the governmental authorities and there
are authorised people with less bureaucracy whom
we may reach instantly. On the other hand, it is a pleasant feeling to be with neighbours who are engaged
in the same line of business and to know that one of
the 60 companies around you may be of assistance
in any slight need of yours. Transport, Communication, Green Belt.
Briefly, we are happy to be in TOSB.

Does TOSB respond to your expectations?
If not, what are your expectations and
suggestions?
I have to say that many of
our expectations are responded. But are not there any deficiencies? We, who are engaged in automotive industry,
know that continuous decline
commences where continuous improvement does not
exist. Therefore, TOSB must
make improvements in some
issues. It is not an important
problem for the time being,
but security shall gradually
gain significance. The outer
sides of the factories adjacent to the main roads of
TOSB must be monitored via cameras. Likewise, the
crossroads within TOSB must also be monitored. A
similar improvement is also required for the signs at
the entrance. Signage and information may be made
more comprehensible for the visitors.
I have to state another issue which I think is important. Traffic concentration around us is increasing.
Such works as traffic regulation, road lines, repair
and maintenance of the roads, etc. especially gain
importance as from the junction with traffic lights in
the south in consideration of the heavy vehicles. It is
not TOSB’s duty, but it shall be useful if they get into
contact with the Municipality, Highways Corporation,
etc. and take action in order to remove any deficiencies and irregularities.

HAYATIN İÇİNDEN

Lastiğin ömrünü etkileyen faktörler:
Sadece sürücüleri farklı, aynı marka, model ve aynı şartlarda kullanılan iki araca takılı
lastiklerin hizmet süreleri ve km. randımanları
arasında önemli farklar oluşabilir. Keza, faktörlerden sadece birisi farklı ise de aynı sonuç
(lastiğin hizmet süresinin farklı olması) çıkabilir.
Örneğin; sıcak iklimde kullanılan lastikte, soğuk
iklimde kullanılana göre daha hızlı bir aşınma
ortaya çıkar. Lastiğin hizmet süresinin belirlenmesinde birçok faktör etkilidir. Bunlar; lastiğin
normal deformasyonuna (dairesel şekilli lastik
üzerindeki yükün etkisiyle yere temas ettiği bölgede düzleşir) ilaveten dış faktörler ve sürücünün etkisi olarak sıralanabilir.

Yol

Lastiklerin ömrünü etkileyen önemli faktörlerden biri, lastiğin kullanıldığı yol tipidir. Karayollarının yapımında kullanılan malzemelerin
cinsi ile yol yüzeylerinin düzgün veya pürüzlü
olması lastik ömrünü etkileyen önemli faktörlerin başında gelir. Yol tipinin lastik ömrüne etkisi, lastiğin yere temas ettiği alanda birim alana
düşen yükün farklı olarak dağılması neticesinde
ortaya çıkar.

den olabileceği için, lastik ömrünü kısaltan bir
faktördür.
Sıcak havalarda söz konusu olumsuzluğu
azaltmak amacıyla şişirme basınçları, katalog
değerinin makul bir miktar üzerine çıkarılmalıdır. Lastikler soğukken uygulanacak bu artış
otomobil lastiklerinde 4 lb/inç² (PSI) dır. Ayrıca sıcak yaz günlerinde yolculuklar için günün
serin saatleri seçilmeli, aşırı yük ve hızlardan
kaçınılmalıdır.

Hız

Lastik ömrünü etkileyen diğer önemli bir faktör de hızdır. Aşırı hız lastiklerde aşırı ısınmaya
ve buna bağlı olarak aşınma mukavemetinin
azalmasına neden olmaktadır. Otomobil lastiklerinin yanağında belirtilen azami yük ve hız
limitinin üzerine çıkılması, lastik ömrünü kısaltacağı gibi yol emniyetini de tehlikeye düşürür.

Araç Özellikleri

Aracın gücü, önden çekişli, arkadan itişli veya her iki akstan tahrikli olması lastiklerin
aşınmasına önemli ölçüde etkiler. Lastikler aracın gücünü yola aktaran organlar olduğu için
motordan tekerleklere gelen tork ne kadar fazla
ise lastiklerin aşınması o oranda fazla olacaktır.
Tahrik olan akslardaki lastikler diğerlerine göre
daha hızlı bir aşınma gösterirler. Özellikle gücü
ve dolayısıyla akselerasyonu ve hızı fazla olan
spor otomobillerin lastik ömrü standart otomobillere göre daha az olur. Bunun yanında her
araç için farklı değerlerde olan tekerlek açıları (kaster, kamber, toe...) da lastik aşınmasını
doğrudan etkiler.

Ortam Koşulları

Çalışmaya başladıktan bir süre sonra, lastik
belli bir sıcaklığa yükselecek ve hızı değişmediği sürece bu sıcaklıkta kalacaktır. Lastiğin ısı
dengesine ulaşacağı sıcaklık derecesi, kendi
yapısına bağlı olduğu kadar, çevre şartlarıyla
da ilgilidir. Hava ve yol sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında, lastiklerin daha fazla ısınacağı doğaldır. Lastiklerin fazla ısınması, aşınma
mukavemetinin azalmasına ve taban bölgesinde parça kopması gibi tipik olumsuzluklara ne-

Lastiklere Binen Yük
Lastiklerin devamlı azami yük limitlerinde
kullanılması, lastiğin beklenenden daha kısa bir
sürede hizmet dışı kalmasına neden olur.

Lastiklerin Şişirme Basıncı

Aracı taşıyan lastik değil içindeki basınçlı
havadır. Lastikler ise bu havayı tutan dayanıklı
kılıflardır. Havanın öngörülenden düşük olması
ezilme, kırılma ve düzensiz aşınmaya yol açar,
yol tutuşu azaltır, yakıt tüketimini artırır, kontrolü zorlaştırır, havanın yüksek olması ise aşırı
gerilme nedeni ile olası harici darbe sonucu
yarılıp gümlemeye neden olur. Lastik havaları
uygun hava saati (manometre) ile soğuk iken
araç üreticisi firmanın tavsiye ettiği değerlerde
ayarlanmalıdır.
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Araç Kullanım Biçimleri ve Mekanik
Bakım
Aracın sert kullanılması, virajlara sert girilmesi,
ani kalkışlar ve frenlemeler lastiğin ömrünü olumsuz etkiler. Duruş ve kalkışlar ne kadar fazla ise
aşınma da o oranda hızlı olur.
Aracın mekanik bakımının düzenli yapılmaması
durumunda, ön takımlarında, yürüyen aksamındaki herhangi bir problemden lastikler olumsuz etkilenir. Tolerans dışı tekerlek açıları (kaster, kamber,

toe...) lastiklerde hızlı aşınma, düzensiz aşınma,
lastik bünyesinin fazla ısınması, çekme gibi olumsuzluklar doğurur.

Lastik Bakımı

Lastiklerin bakımı oldukça basit ve kolaydır.
Sağladığı yarar ise küçümsenemez ölçüde fazladır. Lastikte koruyucu bakım, aracın alımı ile başlar. Her gün araca ilk binişte tüm lastiklerin göz ile
kontrolü, istenmeyen sürprizlerle karşılaşma olasılığını en aza indirecektir.

Factors affecting the life cycle of the tires:
Significant differences may occur between service terms and km performance of the tires of two
vehicles with the same brand and model which
are used under same conditions. Likewise, if any
of these factors is different, the result can be the
same (service term of the tire is different). For example, tires used in hot climate wear faster than
tires used in cold climate. There are several factors that affect the service term of the tires. They
can be listed as normal deformation of the tires
(surface of the tire that contacts the ground become flat as a result of the load on the tire), external factors and the driver factor.

Road
One of the factors affecting the life cycle of tires
is the road type where the vehicle is driven. Type
of the materials used in highway construction, as
well as surface of the roads (uneven or level) are
among the most important factors that affect the
life cycle of tires. Effect of the road type on tire’s
life cycle occurs as a result of the uneven dissipation of the load on the surface where the tire contacts with the groun

Features of the vehicle

Level of wearing on the tires varies depending
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on the power of the vehicle, as well as type of the
vehicle (whether it is front wheel drive, rear wheel
drive or both axle drive). As tires are the organs
which convey the power of the vehicle to the road,
the more the torque that convey from the motor to
the tires, the higher will be the wearing level. Tires
on the propulsive axles become worn faster than
the others. In particular, life cycles of the tires
of sports cars of which power, acceleration and
speed are high are generally shorter than those
of standard automobiles. In addition, tire angles
(caster, camber, toe), which are different for each
vehicle directly affect the tire wearing.

Ambient Conditions

After a short while from starting the vehicle,
tires reach a certain temperature and maintain
this temperature unless the speed is changed.
Level of the temperature depends both on the
tires and on the ambient conditions.
Tires naturally heat more during summer
months when road and air temperature is high.
Excessive heating of the tires may cause typical
problems such as decreasing the wear resistance
and splitting of parts from the base, therefore it is
a factor that reduces the life cycle of tires.
In order to minimize this problem during summer months, inflation pressure must be slightly
higher than the value specified in catalogues. It
must be performed when the tires are cold and the
value must be 4 lb/inç² (PSI). In addition, travels
must be made during the cooler times of the day
and excessive load and speed must be avoided
during summer months.

Speed

Speed is just another factor that affect the life
cycle of tires. Excessive speed may cause overheating and therefore decrease in wearing resistance of the tires. Exceeding the maximum load
and speed limits specified on the tires not only

reduces the life cycle of tires but also imperils the
road safety.

Load on the Tires

If the tires are used at maximum load limits
at all times, life cycle of the tires would be much
shorter than expected.

Inflation Pressure of the Tires

It is the pressure air in the tires that carry the
vehicle, not the tire itself. Tires are robust covers
that include the pressure air. In case the pressure
air is lower than it must be, it may result in crushing, breaking and uneven wearing. In addition,
road holding may weaken, fuel consumption may
increase and control may be harder. On the other
hand, when the pressure air higher than it must
be, tires can burst and become out of service because of a possible external impact due to excessive stretching. Tire pressure must be adjusted at
the recommended values of the producer company with a manometer when the vehicle is cold.

Driving Style and Mechanical Maintenance

Driving the vehicle hard, hard cornering, sudden starts and brakes negatively affect the life cycle of tires. The more starts and brakes, the faster
will be the wearing. If mechanical maintenance of
the vehicle is not performed regularly, tires can be
affected by the problems in primary set or moving
accessories of the vehicle. Out –of- tolerance tire
angles (caster, camber, toe etc.) cause excessive
wearing, uneven wearing, excessive heating or
traction problems on the tires.

Tire Maintenance

Maintenance of tires is quite easy and simple.
Yet, it is of great importance for the life cycle of
tires. Protective maintenance for tires starts with
the purchase of the vehicle. Visual control of tires
can minimize undesired surprises with regard to
the tires.
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Mevzuat hükümleri
uyarınca
‘iş sağlığı ve güvenliği’
Av. Seçil BARDA
1475 sayılı İş Kanununun Kıdem Tazminatına ilişkin 14. Maddesi hariç diğer tüm maddeleri 4857 sayılı
kanunla yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle uygulamada
Yargıtay Kararları ile doldurulmaya çalışılan kanun
boşluklarının yer açtığı sıkıntılar büyük ölçüde ortadan
kalkmış oldu. Yeni kanunla yapılan önemli değişikliklerden biri de İş Sağlığı ve Güvenliği hükümleri olmuştur.
Ayrıca çıkarılan çok sayıda yönetmelik ile iş sağlığı ve
güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve farklı iş kollarındaki
uygulama şekilleri gösterilmektedir. Amaç işçiyi işyerinde meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğa karşı korumak ve
Avrupa Birliği ile çeşitli
anlaşma hükümlerine
de uyumlu hale getirmektir.
4857 sayılı İş Kanunun gerekçesinde de
belirtildiği üzere sadece
iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerinin alınmasının
her zaman iş kazaları
ve meslek hastalıklarını
önlemekte yeterli olmadığı gerçeği karşısında
artık işverenlere denetim ve eğitim görevleri
de getirilmektedir. Bu
doğrultuda işveren işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli
tüm önlemleri almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler ise alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. Fakat işverenin sorumluluğu yalnızca
önlemleri almakla bitmemekte işçilere konuyla ilgili
gerekli her türlü eğitimi vermesi, yasal sorumluluğu
hakkında bilgilendirmeyi yapması ve önlemlere uyulup
uyulmadığını denetlemesi gerekmektedir. Bu noktada
konu hakkındaki tüm usul ve esasların belirlenmesinde devreye yönetmelikler girmekte ve tüm iş kollarını
kapsayan, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri ile İşyeri Bina
ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliklere mutlak suretle uyulması
gereklidir. Bu kapsamda çıkarılmış en geniş yönet-

melik olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ise Danıştay kararıyla yürütmesi durdurularak uygulamadan
kaldırılmıştır.
İş Kanununa göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran (hiçbir dönemde elliden az
işçi çalıştırılmaması) ve 6 aydan fazla sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu
kurulmak zorundadır. Bu madde kapsamında İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik çıkarılarak
kurulun hangi kişilerden oluşması ve ne şekilde çalışması gerektiği belirlenmiştir. Yine en az 50 işçi çalıştıran işverenler Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan
tedavi hizmetleri dışındaki ilk yardım ve acil tedavi ile
koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işçi sayısı ve işin tehlikesine göre bir veya daha fazla işyeri
hekimi çalıştırmak ve işyeri sağlık
birimi oluşturmakla yükümlüdür. İş
güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik, İş Sağlığı Ve Güvenliği
Hizmetleri Yönetmeliği ile İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
bu konuda dikkat edilmesi gereken
yasal düzenlemelerdir. Ayrıca iş güvenliği ile görevli bir veya daha fazla
mühendis veya teknik elemanın görevlendirilmesi yine yasal zorunluluktur.
İşverenler işyerinde meydana
gelen iş kazasını ve meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile bölge çalışma
müdürlüğüne, üç gün içinde SGK’ya bildirmek zorundadır. Sürelere riayet etmeyerek bildirimi yapmayan
işveren bildirim tarihine kadar geçen süreye ilişkin
sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin
tahsili ile karşı karşıya kalır. Üstelik kazanın meydana
gelmesinde kusuru olmasa bile söz konusu giderlerle
ilgili kurum işverene rücu etmektedir. Hangi durumların
iş kazası sayılacağı ise 5510 sayılı yasa ve yasanın
yetersiz kaldığı durumlarda Yargıtay Kararları ile belirlenmektedir.
İşçiler ise iş sağlığı ve güvenliği açısından olumsuz
bir durumla karşı karşıya kalırlarsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespitini ve gerekli
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tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise talep işveren veya işveren vekiline
yapılabilir.
Peki İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan
işçinin hukuki sorumluluğu nedir? Bu durumda işveren işçiye disiplin cezası uygulayabilir fakat bunun için
toplu iş sözleşmesinde, iş sözleşmesinde veya iş yeri
yönetmeliklerinde hüküm olması gerekmektedir. Ayrıca İş Kanununun 25/II-ı. Maddesi işçinin kendi isteği
veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye
düşürmesi fiilini işveren açısından haklı nedenle derhal
fesih sebebi saymıştır. İşçinin davranışı bu maddeye

girecek kadar ağır değil ise bu durumda 18-21. Madde
hükümlerine dayanarak geçerli nedenle fesih hükümlerinden yararlanabilir. Bu durumda işçi işe iade davası
açamayacaktır. Tüm bunların yanında işçi sebep olduğu zarar nedeni ile işverene tazminat ödemek zorunda
kalabilir. Son olarak belirtmek gerekir ki iş sağlığı ve
güvenliği hükümleri işyerindeki tüm çıraklara ve stajyerlere de uygulanır. Sonuç olarak İş Yasasında işçinin
sağlığı ve güvenliği için alınması gereken tedbirler geniş kapsamlı olarak ele alınmıştır diyebiliriz. Böylelikle
yasa hükümlerinin işçi ve işverence yerine getirilmesi
halinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır.

Occupational Health
and safety as per
legislative provisions
Secil BARDA,
Attorney-at-Law
Except the article 14 concerning the Severance
Pay, all the other articles of the Occupational Act No.
1475 have been abrogated by the Act No. 4857. In
this way, inconveniences
caused by the legal gaps
tried to be filled with the
decisions of the Appellate Court in practice have
been removed to a great
extent. One of the important changes made by the
new act is the provisions
of the Occupational Health
and Safety. Further, how to
provide the occupational
health and safety and the
ways of application in different lines of business are
prescribed by a great number of regulations issued.
The object is to protect the
employees against any adversities which may occur
at the workplace and harmonise with the provisions of

various agreements with the European Union.
As has been stipulated in the justification of the Occupational Act No. 4857, the employers are now imposed with the task of supervision and training due to the
fact that taking only measures of occupational health
and safety is not at all times sufficient in preventing the occupational accidents and diseases. In
this context, the employer is obliged to take any and all measures
as required for occupational health and safety at the workplace
and to make any tools and devices on complete basis and the
employees are obliged to comply with any measures so taken.
However, the employer’s obligation must not only take measures
but also provide the employees
with any training on the matter
and with information about his
legal obligations and supervise
whether or not the measures are
complied with. At this point, regulations step in in the identification
of all the procedures and principles on the matter and all the
regulations issued in relation with Health and Safety in
Construction Works, Safety and Health Signs, Health
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ad Safety Measures to Be Taken at the Buildings and
Extensions of Work Places, which regulations cover all
the lines of business, must be definitely complied with.
The Occupational Health and Safety Regulation, which is the most comprehensive one
ever issued in this context, has ceased to be executed and abrogated
upon the decision of the Council of
State.
Pursuant to the Occupational
Act, a occupational health and safety council must be established at
such work places which are deemed to be industrial, permanently
employ not less than 50 employees
(not to employee less than fifty employees in any period) and works are
uninterruptedly performed for more
than 6 months.
The Regulation
on Occupational Health and
Safety Councils
has been issued
under this article, thus determining what people the council
shall be consisted of and how
it should work.
Also,
those
employers who
employ
more
than 50 employees are obliged
to employ a workplace doctor or
more depending
on the number
of
employee
and the danger
of the work and
to establish a
workplace healthcare unit in order to implement first aid and emergency treatment as well as protective healthcare services
other than those treatment services provided by the
Social Security Organisation. The Regulation on Duties, Powers, Obligations and Training of Occupational
Safety Specialists, the Occupational Health and Safety Services Regulation and the Regulation on Duties,
Powers, Obligations and Training of Workplace Doctors are legal regulations which must be paid attention
in the matter. Moreover, it is also a legal obligation to
assign one or more engineers or technical personnel
with regard to occupational safety.
Employers must notify the Regional Occupational
Directorate and SSO (Social Security Organisation) of
any occupational accident which occur at the workplace in writing not later than two and three days res-

pectively. Any employer who fails to comply with the
due dates and to give such notices faces the collection of the temporary disability allowance which shall
be payable to the insured employee for the period of
time elapsing until the date of notice. Furthermore, the
organisation recourses to the employees for such expenses even if he is not negligent in the occurrence of
such accident. What situations shall be deemed to be
occupational accidents is determined by the Act No.
5510 and by the decisions of the Appellate Court in
cases where the Act is inadequate.
In case the employees encounter any adverse
conditions in terms of occupational health and safety,
they may file an application with the occupational health and safety council and request the situation to be
identified and any necessary measures to be taken. At
those workplaces where such a council is not available, such request may be submitted to the employer or
his representative.
Well, what is the legal
obligation of an employee who fails to comply
with the occupational health and safety rules? In
this case, the employer
may apply a disciplinary
penalty to the employee,
but the collective occupational contract, employment contract or workplace regulations must
contain provisions to that
effect in order to do this.
Moreover, the subparagraph 25/II-ı of the Occupational Act provides that
the act of an employee’s
endangering the safety
of the work in his own will
or due to his own negligence is a cause for termination with immediate
effect for justified reason
for the employer. In case
the employee’s act is not so heavy as to be regarded
under this provision, then the employer may benefit
from the provisions of termination for justified reasons
relying on the provisions of the article 18-21 thereof.
In this case, the employee may not file an action for
reemployment. Besides all these facts, the employee
may have to pay some compensation to the employer
for the damage he has caused.
Finally, it should be stated that the occupational
health and safety provisions are applicable to all the
trainees and apprentices at the workplace as well.
Consequently, we may say that any measures which must be taken for the health and safety of employees have been addressed in the Occupational Act in
a comprehensive manner. Thus, in case the provisions
of the Act are fulfilled by the employees and the employers, occupational accidents and diseases shall have
been prevented to a great extent.

BEDEN DİLİ
İlk kez karşılaştığımız ve hiç konuşmadığımız biri için, ‘duruşundan hiç hoşlanmadım’
diyebiliyoruz ve ya ‘bakışını hiç beğenmedim’
ya da ‘bir görüşte kanım ısındı’...
Düşündüğümüzde günlük hayatımızda bu
tip cümleleri ne kadar sık kullandığımızı fark
edeceğiz. Çünkü insanların birbiri ile karşılaştıkları ilk 30 saniye çok önemli. İki tarafta
birbirleri hakkındaki kararının yüzde 80’ini
o anda veriyor ve ilk izlenim kolay kolay değişmiyor. Bu kararı vermemizi sağlayan en
önemli etken ise kullanılan beden dili.
Yapılan araştırmalara göre, insanların yüz
yüze kurdukları ilişkide kelimeler yüzde 10,
ses tonu yüzde 30, beden dili yüzde 60 oranında önem taşıyor.
Bu yüzden çevremize olumlu mesajlar verebilmek için beden dilini doğru kullanmayı bilmek gerek.
İşte konunun uzmanı Henrik Edberk’ten birkaç tavsiye:
1- Kollarınızı ve
bacaklarınızı çaprazlamayın: Bu hareket
savunmacı ve tetikte
görünmenize
yol açar. Kollarınızı
da bacaklarınızı da
serbest bırakmalısınız. Fazla yayılmadan
tabi!
2- Göz kontağı kurun ama gözünüzü dikip
bakmadan: Konuştuğunuz kişilerin gözlerine bakın. Bu onların
size güven duymasını sağlar. Ama çok dikkatli
ve gözünüzü ayırmaksızın bakmamaya çalışın; bu ise muhatabınızı tedirgin eder.
3- Kendinize ait bir yeriniz olmasından çekinmeyin: Rahat oturun köşenize büzülmeyin
“oturduğum ya da beklediğim bu yer şimdilik
benim” imajı verin. Kollarınız, bacaklarınız,
gövdeniz eğreti değil, rahat dursun.
4- Omuzlarınızı rahat bırakın: Gergin olduğumuz zaman tüm yük omuzlarımıza binmiş

gibi omuzlarımızı düşürürüz. Bu bitmiş tükenmiş ve çaresiz görünmemize neden olur.
Omuzlarınızı bir süre öne arkaya hareket ettirerek rahatlatın omuzlarınız ve boynunuz dik
olsun. Tabi abartmadan ve yapaylığa kaçmadan…
5- Muhatabınızı anladığınızı belli edin:
Karşınızdaki kişi konuşurken onu dinlediğinizi
gösterir şekilde başınızla onaylayabilirsiniz.
Ama abartmayın; yoksa Ağaçkakan Woody
damgası yersiniz.
6- Başınızı dik tutun: Ama yapmacık değil
rahat ve doğal bir şekilde...
7- Muhatabınıza yönelin: Karşınızdaki kişinin sözlerine önem verdiğinizi belli etmek için
ona yönelin ve hafifçe ona doğru eğilin. Bu esnada rahat olduğunuzu göstermek için de ara
sıra arkanıza yaslanın. Çok fazla
öne eğilmeniz onay beklediğiniz
veya çaresiz olduğunuz çok
fazla arkaya yaslanmanız
da küstah ve mesafeli
olduğunuz mesajını
verir.
8- Gülümseyin:
Bazı şeyleri hafife
almayı bilin; olayların arka yüzündeki
mizahî yönü görün.
Rahatlayın
gülümseyin. Pozitif
olursanız insanlar
sizi dinlemeye daha
gönüllü olurlar. Ama kendi
şakalarınıza gülen ilk kişi
siz olmayın. Bu çaresiz ve kaygılı
olduğunuzu gösterir. Bir kişiyle tanıştığınızda
da gülümsemeyi ihmal etmeyin ama bu gülümseme yüzünüze yapışmasın aksi takdirde
samimi görünmezsiniz.
9- Yüzünüze dokunmayın: Bu tedirgin ve
endişeli olduğunuzu aynı zamanda dikkatinizin dağıldığını gösterir.
10- Gözleriniz yere değil karşıya baksın:
Yere ya da muhatabınızın dışında çevredeki
başka şeylere bakmayın. Başınızı dik gözle-
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riniz karşıda olsun; ama önünüzü göremeyecek
kadar da uzakta değil...
11- Sakin olun aceleci davranmayın: Hızınız çok şey anlatır. Mesela yavaş yavaş yürüyorsanız bu sizi sakin özgüvenli ve stressiz
gösterir. Diyelim ki biri size sesleniyor boynunuzu son hızla aniden o yana çevirmek yerine
yavaş ve sakin bir şekilde yönelirseniz
daha kendinden emin bir duruş sergilersiniz.
12- Kıpırdanıp durmayın:
Parmaklarınızı çıtlatmak ya da
masaya vurmak boynunuzu kıtlatmak bacaklarınızı
sallamak gibi gerginliğinizi
belli eden tik benzeri hareketlerden kaçının. Bu imajınızı zedelemekle kalmaz karşınızdaki kişinin
dikkatinin dağılıp rahatsız olmasına yol açar.
13- Ellerinizi güvenli bir şekilde kullanın:
Ellerinizi yüzünüzde gezdirmek ya da bir yere
vurmak yerine konuşmanızı güçlendirici araç-

lar olarak kullanın. Anlattıklarınızın etkisini artırmak için abartıya kaçmadan ellerinizle açıklamalarınıza güç katın. Tarif ettiğiniz bir şeyin
büyüklüğünü etkisini ifade etmek için uygun
el hareketleri kullanabilirsiniz. Ancak ellerinizin
oradan oraya savrulmasını önleyin onları kontrol etmeyi bilin.
14- İçeceğinizi göğüs aşağısında tutun: Sohbet sırasında elinizde çay kahve ya da meyve
suyu gibi bir içecek varsa bunu göğüs hizasında ya da çenenize yakın bir yerde tutmanız sizi
savunmacı ve mesafeli bir kişi olarak gösterir.
Bardağı daha aşağılarda örneğin bel hizanızda
tutun.
15- Omurganızın nerede bittiğinin farkında
olun: Çoğumuz sırtımızı dik tutup başımızı öne

eğerek dik oturduğumuzu sanırız. Ancak omurgamız zannettiğimiz gibi boynumuzda değil
daha yukarıda başımızın arka kısmında biter.
Oturuşunuzda bu bilgiyi göz önünde bulundurun ve sırtınızın yanında başınızı da dik tutun.
16- Muhatabınızla aranızdaki mesafeyi dengeleyin:
Karşınızdaki kişiyle aranızdaki mesafe 1 metreden az olmasın. Bu
mesafe yakınlık derecesine ve konuşulan konuya göre
değişir ama rutin
kural
budur.
Muhatabınızın
kişisel alanına
dahil olmayın
aksi takdirde sıkılmasına ve dikkatinin dağılmasına yol açarsınız. Bu durumda uzun bir sohbet de hayal olur.
17- Aynalayın: Muhatabımızla aramızda iyi
bir iletişim oluşmuşsa farkında olmasak da birbirimizin vücut hareketlerini aynalarız. Siz de
bunu bir kural haline getirin. Muhatabınız size
doğru eğilmişse siz de eğilin size gülümsüyorsa siz de gülümseyin. Tabi aşırıya kaçmadan!
Ama her hareketini hemen peşi sıra tekrarlamak tuhaf bir atmosfer yaratacaktır. Burada da
ölçüyü kaçırmamaya özen gösterin.
18- Pozitif yaklaşım geliştirin: Olumlu açık
ve rahat olun. Hissettiğiniz her şey beden dilinize oradan da muhatabınıza yansır. Bu yüzden
duygularınızı yönlendirin pozitif düşünceler
besleyin.

BODY LANGUAGE
We may say, “I do not like his attitude at all”
or “I do not like his look at all” or “I like him at
first sight” for a person whom we have met for
the first time or whom we have never spoken
with before. When we re-consider it, we will
notice how often we make up such sentences
in our every day life. Because the initial 30
seconds when people meet each other is very
important. Both parties make 80% of their decision about each other at that moment and
the first impression does not change very easily. The most important factor which causes us
to make such decision is the body language
used. According to research performed, words
have an importance at 10%, tone of voice at
30% and body language at 60% in the relations which people establish vis á vis.
Therefore, we are required to know how
to use the body language in a correct way in
order to be able to give positive messages to
our environment. Here are some suggestions
from Henrik Edberg, who is a specialist in the
matter:
1- Do not ever cross
your arms and legs: This
causes you to look defensive and guarded. You
have to let your arms and
legs free. Without much
spreading out, of course!
2- Have eye contact
but do not stare: Look into
the eyes of the person with
whom you talk. This will
ensure them to feel confidence in you, but try not
to look very carefully nor
stare; this will make the
person uncomfortable.
3- Do not be afraid to take up some space:
Seat comfortably, do not shrink to your corner,
give “this place where I am sitting or standing is mine for the time being” image. Let your
arms, legs and body be relaxed but not borrowed.
4- Relax your shoulders: We usually drop
our shoulders when we feel tense as if we carry all our burden on our shoulders. This causes
us to look down and out and hopeless. Try to
loosen up by shaking the shoulders a bit and

move them back slightly. Without exaggerating and without being artificial, of course…
- Nod when the others are talking: While
the person before you is talking, you may nod
your head to signal that you are listening.
But do not exaggerate; otherwise you will be
named Woody Woodpecker.
6- Do not slouch, sit up straight: But in an
easy and natural manner, not in a make-believe manner…
7- Lean towards the person you talk with:
Turn and slightly lean towards the person before you in order to show that you are interested in what he is saying. In the meanwhile,
frequently lean back to show that you are comfortable. Leaning too much makes you seem
that you expect approval or are desperate,
and leaning back too much may makes you
seem that you are insolent and insincere.
8- Smile and laugh: Lighten up and do
not take things too seriously; see the humour
behind the incidents. Relax and smile. If you
are positive, people
will be more inclined
to listen to you. But
do not be the first to
laugh at your own
jokes. This makes
you seem to be
needy and anxious.
When you meet with
someone, do not neglect smiling, but do
not let such smile be
plastered on your
face; otherwise you
will not seem sincere.
9- Do not touch
your face: It may make you seem nervous and
anxious and distracted as well.
10- Keep your head up: Do not ever keep
your eyes on the ground or any other objects
around you other than the person you talk
with. Keep your head up and eyes on the horizon, but not too far as not to see ahead…
11- Slow down a bit: Your speed tells so
much. For instance, if you walk slowly, this
make you seem calm, self-confident and un-
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stressed. Let us say someone’s calling you. Do
not snap your neck in that direction, but instead
slowly and calmly, and you will display a more
self-confident stand.

end where the neck begins but further
up in the back of our head. Keep this information in mind while sitting and keep
your head as well as your back straight.

12- Do not fidget: Avoid, phase out or
transform fidgety movement and nervous ticks
such as
shaking your leg or tapping your fingers against
the table rapidly. This
will not only tarnish
your image but distract the person
before you and
make him feel uncomfortable.

16- Do not stand too
close: Let the distance
between you and
the person before
you not be less
than a meter.
Such distance varies by the
degree
of relationship
and
the subject
talked, but
this is the usual rule. Do not enter the personal
space of the person before you, otherwise you
will cause him to be bored and distracted. In
this case, a long talk will be a dream.

13- Use your hands
more confidently: Instead
of fidgeting with your
hands and scratching
your face, use them as
tools to strengthen what
you are saying. Use
your hands to describe
something or to add
weight to a point you are
trying to make. You may
use proper movements of
your hands in order to express the magnitude and
effect of the thing you are
describing. But don’t let
your hands flail around,
use them with some control.
14- Lower your drink:
If you have such a drink
as tea, coffee or fruit juice
in your hand during conversation, do not hold it
in front your chest or near
your chin. This will make
you seem defensive and
distant. Lower it and hold
it beside your leg instead.
15- Realise where you
spine ends: Most of us
think that we sit or stand
with a straight back in a
good posture when we
hold our back straight and
lean our head forward.
But our spine does not

17- Mirror: Often
when you get along
with a person, when
the two of you get a
good connection, you
will start to mirror each
other unconsciously.
Make this a rule. If
he leans forward, you
might lean forward. If
she smiles, you might
do the same. But do
not exaggerate! But
do not ever repeat
his/her every move;
this will create a weird
atmosphere. Pay attention not to go too
far here as well.
18- Keep a good
attitude: Keep a positive, open and relaxed
attitude. How you feel
will come through in
your body language
and can make a major difference. Therefore, guide your feelings and feed positive
thoughts.

OTOMOTİVDEN HABERLER

OTOMOTİV SANAYİ 2011 YILI
OCAK-MART DÖNEMİ

2011 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar, 2010 yılı aynı dönemine göre yüzde 80
oranında artarak 192 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki
artış 83 düzeyinde gerçekleşti ve pazar 123
bin adede yükseldi.
Özellikle 2010 yılının ikinci yarısında başlayan ve yıl boyunca devam eden talep artışı 2011 yılı Ocak-Mart döneminde de devam
etti. Mart ayı otomobil satışları ise Şubat ayına
göre yüzde 39 oranında arttı. Bu durum, kredi
hacmini daraltmaya yönelik olarak TCMB’nin
almış olduğu kararların otomotiv satışlarını
henüz etkilemeye başlamadığını gösteriyor.
2011 yılı Mart ayı Ocak ve Şubat aylarında
olduğu gibi, son 10 yılın toplam pazar ve otomobil pazarında en yüksek değerine ulaşmış
durumda.
2011 yılı Ocak-Mart döneminde hafif ticari araç pazarındaki artış yüzde 64 düzeyinde
gerçekleşti ve pazar 59 bin adet düzeyine
yükseldi.
2011 yılı Ocak-Mart döneminde 2010 yılı

aynı dönemine göre kamyon pazarı yüzde
176 gibi önemli oranda artarak, 9.712 adede yükseldi. Aynı dönemde otobüs pazarı ise
yüzde 214 oranında arttı ve 525 adet oldu.
Yatırım malı olan ticari araç talebindeki bu
yüksek artışlar, gelecek ile ilgili olumlu beklentilerin artarak devam ettiğini gösteriyor. 2011
yılı Mart ayı son 10 yılın ticari araç pazarında
da en yüksek değerine ulaştı.
2011 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki
yıla göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı yüzde 5 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 2 oranında gerçekleşti. 2011 yılı
Ocak-Mart döneminde toplam ihracat 214 bin
adet, otomobil ihracatı ise 125 bin adet düzeyinde gerçekleşti. İhracatta artış hızının azaldığı gözleniyor.
Sonuç olarak, 2011 yılı Ocak-Mart döneminde daha çok iç pazardaki gelişmelerin etkisi ile toplam üretim yüzde 18 ve otomobil üretimi ise yüzde 13 oranında arttı. Bu dönemde,
toplam üretim 304 bin adete, otomobil üretimi
ise 169 bin adete yükseldi.

AUTOMOTIVE NEWS

JANUARY - MARCH 2011 PERIOD
FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Total market volume increased by 80% compared to the
same period of 2010 and reached the number of 192.000 during January – March 2011 term.
In the same term, automobile
market increased by 83% and
reached the number of 123.000.
Starting in the second half of
the year 2010 and maintaining
during the year, demand increase continued in January – March
2011 term as well. In March,
automobile sales increased by
39% compared to February.
It shows that the resolutions
adopted by T.R Central Bank
for purposes of narrowing the
credit volume have not affected automobile sales yet.
As in January and February, highest value of the last
10 years in total market and
automobile market has been
reached in March 2011.
In January – March 2011
term, light commercial vehicle market increased

by 64% and reached the number of 59.000.
In January – March 2011 period, the truck
market increased by 176% compared to the
same period of 2010 and reached the number
of 9.712. In the same term, bus market increased by 214% and reached the number of 525.
High increase in commercial vehicles shows
that the positive anticipations regarding the future continue increasingly. 2011 March period
reached the highest value of the last 10 years
with regard to the commercial vehicle market.
Compared to the previous year, total automotive industry exportation increased by 5% in
January – March period of the year 2011. On
the other hand, automotive exportation increased by 2%. In January – March term of the year
2011, total exportation reached the number of
214.000, while automobile exportation reached
the number of 125.000. It is clear that the increase speed of exportation has decreased.
Finally, total production increased by 18%
and automobile production increased by 13%
as a result of the improvements in the domestic
market in January – March 2011 period. In this
period, total production reached the number of
304.000, while automobile production reached
the number of 169.000.

NEDEN İLKYARDIM ÖĞRENMELİYİZ
Yaşamınız boyunca bir kez
bile olsa ilkyardım bilgilerinizi
kullanmanız gereken bir durumla
karşılaşabilirsiniz.
Zamanında yapacağınız basit ve etkili
bir ilkyardımla, yardıma ihtiyacı olan birinin hatta bir yakınınızın hayatını kurtarabilir,
onu yeniden hayata bağlamanın mutluluğunu
yaşayabilirsiniz.
İlkyardım, aniden rahatsızlanan veya geçirdiği kaza sonucu yaralanan kişilerin, sağlık
uzmanlarına ve doktora ulaştırılıncaya kadar,
hayatlarını kurtarmaya yönelik gerçekleştirilen
ilk müdahaledir.
İlkyardımı yapan kimse bildiği ve emin olduğu konularda uygulama yapmalı, emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. İlkyardım tekniklerinin mutlaka herkes tarafından
bilinmesi gerekir.

İLK YARDIMIN PÜF NOKTALARI
Trafik kazası, düşme, silahla yaralanma,
patlama gibi çeşitli durumlarda yapılacak acil
müdahale, yaşamsal önem taşır. İlk yardım,
dönüşü olmayan sorunlara yol açmaması için
temel sertifikalı ilkyardım eğitimi almış kişiler
tarafından yapılması gerekir. Türkiye’de ilk
yardım eğitimi alan sivil halkın sayısı ne yazık
ki çok azdır.
Acil müdahalenin zamanında ve doğru şekilde yapılması, ilk yardımda “olmazsa olmaz”
bir kuraldır. Yardım etmek amaçlı yapılan yan-

?

lış bir müdahale, hastanın yaşamını yitirmesine, sakatlanmasına ya da panik ortamının
artmasına neden olabilir.

İlk yardımla, hastanın mevcut sağlık sorunlarının artmasına sebep olmadan (kırık, çıkık,
kesik gibi) hayati fonksiyonlarının devamın
sağlanması ve en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi amaçlanır.
Acil bir durumda ilk olarak 112 Acil ambulansın aranması gerekir. 112 arandığında, olay
yerinin tam adresi ve hastanın genel olarak
dışarıdan gözlemlenebilen sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmelidir.

ÖNCE GÜVENLİK SAĞLANMALI
1. Kazanın meydana geldiği bölgenin,

hem çevredekilerin uyarılması hem de yaralıların güvenliğinin sağlanması için şeritle çevrilerek kapatılması gerekir.

2. Trafik kazalarında aracın etrafına dikkat
çekici reflektörlerin konulması gerekir.
3. Araç içinde yaralıların sıkışması ya da
patlama ihtimali durumunda 112 ile birlikte 110
itfaiyeye de haber verilmesi uygun olur.
Yaralının araç içinden acil çıkarılması halinde, öncelikle boyun yaralanması ihtimaline
karşı, hastanın boynunun olabildiğince kıpırdatılmadan korunarak çıkarılması gerekir. Boyun hiç hareket ettirilmeden, şekil bozukluğu
düzeltilmeden, iki elle, koltuğun arkasına geçerek, sabitlenerek çıkarılmalıdır.
Bu tür yaralanmalarda hastanın olay yerinden acil çıkarılması gerekmiyorsa, 112
ekiplerinin beklenmesi ve boyunluk takılarak
çıkarılması tercih edilir. Yaralının araçtan çıkartılması için ya bilincinin kapalı olması, ya

?

?

?

SAĞLIK

da ikinci bir kaza riskinin olması gerekmektedir.
Aksi durumda ya da araçta şıkışma durumunda
araçtan çıkartılmalıdır.
Omurlarda, kol, bacak ya da kalça da kırıklar olabileceği, yanlış yapılan her müdahalenin
daha ciddi yaralanmalara yol açabileceği bilinmelidir. Kırık bölgesinin tahta gibi sert bir cisme
sabitlenmesi gerekir. Sabitleme işleminin kan
geçişini engellenmeyecek, ancak eklemlerin
hareketini en aza indirecek şekilde yapılması
gerekir.

sinlikle sürülmemesi, temiz ıslak bir bezle yaralı
bölgenin üzerinin örtülmesi ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir.
Kişinin üstündekiler çıkarılmalı, ancak yanığa
yapışmış olan bölgeler varsa kesinlikle zorlanmamalı, mevcut haliyle bırakılmalıdır. Yanık
yaygın ise kişinin bilinci açık ve kusması yok
ise tuzlu su ya da tuzlu ayran içirilerek vücudun
su ve tuz ihtiyacı karşılanmalıdır.
Baygınlık çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bilinç düzeyinde değişiklikler, trafik kazala-

KANAMA HALİNDE YAPILACAKLAR
Vücuda batan bir cisim çıkarılmamalıdır.
Cismin bir damarın üzerinde durarak kanamayı
engelleyebildiği, çekilmesi halinde ise durdurulması zor kanamalara yol açabileceği bilinir.
Ağır bir kanamanın olması halinde sargı bezi
ya da temiz bir bezle, yaralı bölgenin üzerine
doğrudan bası uygulanması gerekir. Bası yapılırken elin bölgeden hiç kaldırılmaması, bezin
kanlanması halinde yeni bezin mevcut bezin
üstüne konularak bası yapmaya devam edilmesi gerekir.
Organ kopmaları halinde; hasta ile birlikte
kopan organın da aynı hastaneye ulaştırılması
şarttır. Kopmuş olan organ, önce ıslak bir gazlı
bezle sarılmalı, sonra naylon torba içine konulmalı ve bu şekilde
içinde buz ve su
olan ikinci bir
torbanın içine
yerleştirilmelidir.
Buzla
doğrudan temas eden
dokularda hücre
kaybı olabildiğinden, yerine dikilme
aşamasında başarı
şansı azalmaktadır.

rında kafa içinde travmadan da kaynaklanıyor
olabilir. Kaza sırasında ya da sonrası bayılma
durumunda, yaralının mutlaka tam teşkilatlı bir
merkeze götürülerek bilinç düzeyinde değişikliğin nedeninin ayrıntılı olarak araştırılması gerekmektedir.

Yanıklarda;
diş
macunu, salça gibi
maddelerin yaralı bölgeye ke-

Kalp masajı da kesinlikle eğitim almış kişilerce yapılmalıdır. Masaj, kalbi çalışan birine
yapıldığında, çalışan kalbi durdurur. Yaralı ile
konuşulması moral verebilir, kendisini güvende
hissetmesine yardımcı olunmalıdır.

Hastaya ayılması için tokat atılmamalı,
ayakları yerden yaklaşık 30 cm yukarı kaldırılmamalı, sadece boynu korunarak hastaneye
nakil edilmelidir. Kalp krizi geçiren bir kişi de
ilk olarak güvenli bir yere alınmalıdır. Boyun
bölgesinin rahat etmesi için kravat, kolye gibi
aksesuarlar çıkarılmalı, gömleğinin düğmeleri
açılmalı ve sağlık ekiplerine haber verilmelidir.
Yarı oturur pozisyonda tutulmalı, ilacı varsa bilinci açıkken hemen verilmelidir.

Unutmamalıyız ki ilkyardımda amaç hayat
kurtarmaktır. Yapacağımızın ilkyardımın son
yardım olmaması için bu konuda gerekli eğitimleri almış olmak gerekir.

WHY MUST WE KNOW FIRST AID?

You may encounter a situation that you
may need to use your first aid knowledge at
least once in your life. You can save the life of
a person or even your friend with an efficient
and simple first aid application and you can
feel the satisfaction of saving a life.
First aid is the first treatment applied on the
injured or sick person for purpose of saving
the life of such person until doctor and health
care professional arrives.
The person applying the first aid must
avoid practices which he/she does not have
much knowledge. First aid techniques must
be learnt by all of the people.

KEY ASPECTS OF THE FIRST AID
Emergency treatment is of vital importance
in cases of traffic accidents, falls, injuries by
gun, and explosions. First aid must be applied
by persons who received first aid training and
certificate, in order to prevent irrevocable
problems. Unfortunately; number of people
who received first aid training is quite few in
Turkey.
Emergency treatment must be applied on
time and precisely. This is the prerequisite of
the first aid. Any wrong treatment may cause
the loss of life or disablement of the injured
person. It may also increase panic among the
people.
First aid is intended to maintain the vital
functions of the person and to bring the per-

son to the nearest hospital without causing
deterioration of the health problems (broken,
dislocation, cut etc.).
In case of an emergency, 112 (Emergency
Ambulance) must be called firstly. In addition,
full address and general situation of the patient
must be explained during the phone call.

SAFETY FIRST
1. Area where the accident happens must

be covered with band in order to ensure the
safety of the injured person and to notify the
persons of the accident.

2. In case of an accident, reflectors must
be put around the vehicle.
3. In case persons are trapped in the
vehicle or in case there is the risk of explosion,
110 (fire station) must be called in addition to
112.
If it is required to remove the injured from
the vehicle immediately, neck of the injured
must not be moved and it must be protected
against neck injuries. The injured must be
taken out of the vehicle by fixing the neck and
holding the neck with two hands without correcting the malformation on the neck. If it is
not an emergency to remove the injured from
the vehicle, it will be appropriate to wait for the
emergency ambulance team and remove the
injured by attaching a neck collar. The injured
must be taken out of the vehicle by first aid
team only if there is the risk of a second explo-
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sion or if the injured in unconscious. Otherwise,
or if the injured in trapped in the vehicle, the
injured must not be removed from the vehicle.
It must be remembered that a possible
wrong treatment may result in more severe injuries and that there might be a broken arm, leg,
haunch or vertebra. Broken area must be fixed
with a hard object such as a piece of wood. Fixing must not prevent blood flow but must minimize articular movement.

THINGS TO DO IN CASE OF BLEEDING
If an object is pricked in the body, it must not
be removed. As it may be on a vein and removing the object may result in bleeding that is hard
to stop. In the event of a severe bleeding, pressure must be applied on the area with a clean
cloth or compression bandage. During applying
pressure, hands must not be removed from the
injured area and if it required to replace the cloth,
new cloth must be applied on the first cloth and
pressure must be maintained.
In case of organ splits, broken organ must
be delivered to the hospital as well. First of
all, broken organ must be covered with a wet
gauze bandage. Then the organ must be put
in a nylon bag and put in a second bag which
includes ice and water. Tissues contacting the
ice directly may cause cell loss, therefore it reduces the success of the operation of sewing
the organ.
In cases of burnt, toothpaste, tomato paste
or similar substances must not be applied on
t h e burnt area. Instead, the burnt area must
be covered with a wet and clean
cloth and the injured must be
taken to the nearest hospital as
soon as possible. Clothes of the
injured must be removed. Yet, if
the clothes stick on the body because of the burnt, clothes must not
be removed. If the burnt is wide,
the injured
is conscious and
do not
vomit, the injured
must
be given salty
water or but-

termilk therefore salt and water requirement of
the body must be met.
Fainting may be caused by many reasons,
such as head traumas in the event of a traffic accident. In this case, the injured must be
taken to a fully-equipped hospital as soon as
possible, in order to identify the reason of the
change in consciousness level.
It must be avoided to slap the patient to bring
around the patient. In addition, feet of the patient must not be raised 30 cm from the ground.
However, neck of the patient must be protected
and the patient must be taken to the hospital. If
a person is suffering a heart attack, he/she must
be taken to a safe place. Accessories such as
tie and necklace must be removed and buttons
of the shirt must be opened in order to relieve
the neck. In addition, health care teams must
be called immediately. The patient must be kept
in semi-sitting position and if the patient is using
medicine, his/her medicine must be given when
the patient is conscious.
In addition, cardiac massage must be performed by persons who received training in this
regard. It must be remembered that if cardiac
massage is applied on a person whose heart is
working, it will result in stopping the heart.
You can also talk with the patient. It will help
the patient to relax and feel safe.
Purpose of first aid is saving life. It is vital
to have received first aid training otherwise you
may even cause the patient to die.

TOSB’UN RENKLERİ

Sinan TAYLAN
İdari İşler Personeli

Kendinizi tanıtır mısınız ?
04 Eylül 1977 Erzincan doğumluyum, 1988 yılından beri Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde ikamet
etmekteyim. 01 Temmuz 2001 yılında Tuba Hanım ile evlendim ve Batuhan Yusuf, Arda Metin
adlarını verdiğimiz 2 tane oğlumuz oldu. 8 yaşında olan Batuhan, ilköğretim 2.sınıfta okuyor,
5 yaşında olan Arda ise çocuk kulübünde aktivitelere katılıyor.
Ne kadar zamandır TOSB’da çalışıyorsunuz ?
2004 yılından beri TOSB’ da idari işler departmanında görev almaktayım.
TOSB hakkında genel düşünceleriniz nelerdir?
TOSB, Kurumsallığı ve kaliteyi yakalamış, çalışanlarına ise nezih bir çalışma ortamı sunan,
saygı ve sevginin en güzel seviyede sunulduğu
örnek ve önder bir Organize Sanayi Bölgesi olmayı kendine görev bilmiş, aldığı kalite belgeleriyle de bu kararlılığını göstermiş bir OSB’ dir.
TOSB kalite çalışmalarından haberdar mısınız?
Elbette haberdarım; bir kalitenin yakalanması
ve ortaya sunulması kolay iş değil, bir sürü
çaba ve emek gerektirir. Bilindiği üzere TOSB
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktadır. Ayrıca ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerini almak için de herkes özveriyle çalışmak-

tadır.
TOSB, EFQM Mükemmellik Modeli uygulamış
ve Mükemmellikte Kararlılık belgesini alan
ilk OSB alarak bunu belgelendirmiştir. Bu yıl
Kalder’e Mükemmellikte Yetkinlik için başvuru
yapmış olup, çalışanlarıyla birlikte bu yönde
çalışmalarını sürdürmektedir.
TOSB’dan beklentileriniz nelerdir ?
Kaliteli, sosyal, huzurlu çalışma ortamının daimi olmasını dilerim.
Ailenizin TOSB hakkındaki düşünceleri nelerdir?
Güvenilir, temiz ve nezih bir ortamda çalışıyor
olmamdan son derece memnunlar.
TOSB dergi hakkında ne düşünüyorsunuz?
TOSB dergisi 10. sayısıyla bu ay bizlerle buluşacak. Otomotiv sektörünü de seven ve bu sektöre hizmet veren bir kişi olarak dergi içeriğini,
konularını yakından takip ediyorum. Bu dergide
emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
TOSB aktiviteleri hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Farklı aktivitelerin yapılması taraftarıyım, mesela gezi, ailesel piknik gibi aktivitelerin daha
sosyal olacağı düşüncesindeyim.

COLOURS OF TOSB
Hobileriniz nelerdir?
Açıkçası ben ailemle birlikte vakit geçirmek,
gezi, bahçe işleriyle uğraşmaktan büyük mutluluk duyarım.

TOSB’ de insan ilişkileri sizce nasıl?

İnsan ilişkisi, iyi ve kötü günde yardımlaşma ve paylaşma demek. TOSB bu konuda çok şanslı; fedakar,
özverili ve yardımsever bir çalışan grubuna sahip.

Sinan TAYLAN
Administrative Affairs Personnel
Can you give information about yourself?
I was born on September 04, 1977 in Erzincan.
I have been living in Çayırova district of Kocaeli since 1988. I married to Mrs Tuba on July
01, 2001. I have two sons and their names are
Batuhan Yusuf and Arda Metin. Batuhan, my 8
year old son studies at 2nd grade of primary
school, while Arda, my 5 year old son attends
the activities at child club.
How long have you been working at TOSB?
I have been working as administrative affairs
personnel at TOSB since the year 2004.
What do you think about TOSB?
TOSB is an Organized Industry Zone which
assures institutionalism and quality, offers a
convenient working
environment to its
employees where
respect and sympathy is at optimum
level. TOSB aims at
becoming a leading
and appreciated
Organized Industry
Zone and it shows
this determination
through the quality
certificates it gets.
Are you informed
about the quality works of TOSB?
I certainly know. It is not easy to ensure and offer the quality, it requires much effort and work.
As you may know, TOSB implements ISO 9001
Quality Management System. In addition, all of
the employees are working hard to obtain ISO
14001 and OHSAS 18001 certificates.
TOSB implemented EFQM Excellence Model
and became the first Organized Industrial Zone
which received Determination in Excellence

certificate. TOSB applied to Kalder for the certificate of Competency in Excellence this year
and all of the employees are working hard with
this regard.
What are your expectations from TOSB?
I hope that TOSB would maintain the quality,
social and peaceful working environment.
What do your family think about TOSB?
They are pleased as I work in a safe, clean and
convenient environment.
What do you think about TOSB magazine?
TOSB magazine will meet its readers with the
10th issue this month. As a person that like and
serve for the automotive sector, I am interested
in the content and subjects
of the magazine. I would
like to take this opportunity
to thank all of my colleagues who contribute to this
magazine.
What do you think about
TOSB activities?
I believe that different activities must be organized,
for example tours, family
picnics and similar activities would be more social.
What are your hobbies?
I love spending my time with my family, attending trips and gardening.
What do you think about the human relations at
TOSB?
According to me, human relations must require
helping each other and sharing in good and
bad times. TOSB is very lucky in this regard, as
the employees are devoted and helpful.

TOSB’TAN HABERLER / NEWS FROM TOSB

Aramıza Katılanlar

Mimar

TOSB
Bölge
Müdürlüğü’nde;
01.03.2011 tarihinde Avukat olarak
göreve başlayan Sn. Seçil Barda’ya,
itfaiye eri olarak 06.04.2011 tarihinde
göreve başlayan Sn. Bahadır Hızır’a
ve 11.04.2011 tarihinde Mimar olarak
göreve başlayan Sn. Burcu Tonguç’ a
görevlerinde başarılar diliyoruz.

Burcu TONGUÇ

Avukat
Seçil BARDA

Participants Aboard
We wish success to Ms. Seçil Barda who started
to work as a Lawyer on 01.03.2011, to Mr. Bahadır
Hızır who started to work as a fireman on 06.04.2011
and to Ms. Burcu Tonguç who started to work as an
Architect on 11.04.2011 in TOSB Regional Directorate in their duties.
İtfaiye Eri
Bahadır HIZIR

Aramızdan Ayrılanlar
Organize Sanayi Bölgemizde 01.08.1996
yılından beri çalışan Sn. İSMAİL KIZILKAYA,
16.03.2011 günü saat 02.00 sularında TOSB İtfaiyesindeki görevi başında iken geçirdiği kalp
krizi dolayısı ile kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetmiştir.
Merhuma rahmet, ailesi ve sevdiklerine baş
sağlığı dileriz.
İsmail KIZILKAYA

Participants Leavers
Dear İSMAİL KIZILKAYA who has been working in our Organized Industrial Zone since 01.08.1996,
has lost his life on the day 16.03.2011 at about 02.00 hrs. because of a heart attack he had while he
was on duty in TOSB Fire Brigade in the hospital he was taken to.
May he rest in peace and we offer our condolences to his family and loved ones.

TOSB TOPLANTI SALONLARI / TOSB MEETING HALL

The meeting hall of TOSB
TOSB’un toplantı
continues to service
salonları hizmet veriyor

T

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

Çok Amaçlı Toplantı ve Hizmetleri
Seminer Salonunda;
80 Kişilik Oturma Grubu, Kürsü, Ses Düzeni, Projeksiyon, Projeksiyon Perdesi, Sınırsız İnternet Hizmeti, Note Book, Elektronik
Yazı Tahtası, Manuel Yazı Tahtası ve Printer
özelliği, Flipchart

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

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

he multipurpose symposium, auditorium
training hall and foyer located in the management building of the TOSB continues to
service to the members and other industrialists who are in need.

T

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.

I

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).

O

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

TOSB TOPLANTI SALONLARI / TOSB MEETING HALL
Alkan Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş.

Beldesan Otomotiv
Yan. San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Makine
Otomotiv
Yan. San. ve Tic. Ltd. Şti.

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

MARKALAR ŞEHRİ

