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Fuat GÜNEL
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Ülkemizde bu güne kadar kentsel planlamaya 
yeteri kadar önem verilmediği bir gerçek maalesef. 
Bunda ülkemizin gelişmişlik düzeyi ve kültürünün 
de etkisi var. Çarpık kentleşme büyük bir soru-
numuz. Şehirler yapılaşmadan önce planlamaya 
önem verilmesi gerekmekte. Şehirde zevksiz ve 
plansız bina yığınları oluştuktan sonra yapılabi-
lecekler kısıtlanıyor. Üzerinden kalkılamayacak 
kadar büyük istimlak masrafları ortaya çıkıp yerel 
yönetimlerin elini kolunu bağlıyor. 

Sanayinin büyük çoğunluğunu içerisinde ba-
rındıran, Organize Sanayi Bölgeleri yönetimlerinin 
yetkileri sınırları içerinde geçerlidir. Ancak çalışan-
ların bölgeye ulaşım, barınma, sosyal ihtiyaçları 
ve okul gibi beklentilerinin de karşılanması gerek-
mekte. Bunlar da yeterli planlama ile ancak kamu 
eliyle yapılabilir. Yapılamadığı zaman yollar yeter-

siz kalmakta, servis araçları peş peşe giden trenin 
vagonlarına benzemektedir. Ulaşımda geçen za-
man ve para kaybı maliyetleri artırmakta, rekabet 
gücünü ve hayat kalitemizi düşürmektedir.

Kalkınmış ülkelere bakıldığında, kadın istihda-
mı oranlarının ülkemizle kıyaslanmayacak kadar 
yüksek olduğu herkes tarafından bilinmektedir. 
Diğer bir deyişle, nüfusunun yarısını üretime kat-
kıda bulunmayan bir ülkenin kalkınmasını bekle-
mek mümkün değildir. 

Bu sebepten ötürü Organize Sanayi Bölgemiz-
de çalışan ve çalışmak isteyen bayanların yaşam 
standartlarını yükseltmek ve çocuklarını nereye 
bırakacağım derdinden kurtulmaları amacıyla, 
içerisinde 2840 m² lik kreş bulunan, 1.535 m² lik 
bir mescit ve şadırvan,  bankalar ve hizmet sektö-
rüne kiralama amacıyla 6.380 m² modüler ofis ve 
dükkanlar, sosyal yaşam alanları yer alan Sosyal 
Tesis Alanının inşaatına başladık. 

Binanın kreş bölümü, modüler birimlerin yan 
yana gelmesi ve dış mekanla sürekli bir ilişki kur-
ması temel alınarak tasarlanmıştır. Kreşin farklı 
büyüklükte aktivite odaları, uyku odaları, emzirme 
odası, çok amaçlı salonu, doktor odası, emzirme 
odası, personel odaları, yemekhane ve tüm alana 
hizmet veren teknik hacim alanı bulunmaktadır. 
1380 m² taban alanına sahip iki kata yayılmış olan 
eğitim yapısı toplamda 2840 m² dir. Farklı yaş 
gruplarına göre ayrılmış 25 kişilik 9 adet aktivite 
odası, istenildiğinde hareketli paneller sayesinde 
birleştirilip, bölümlendirilebilir olarak esnek tasarı-
ma sahiptir. Çok amaçlı salonda ortak oyun fonk-
siyonuna ek olarak etkinlik zamanlarında velilerin 
katılımı düşünülerek bir izleme platformu oluştu-
rulmuştur. Bebek ve çocukların uyku ihtiyaçlarının 
farklılığı göz önünde bulundurularak iki farklı uyku 
odası tasarlanmıştır.

Bölgemiz çalışanlarının sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamak ve üretime dair motivasyonlarını artır-
mak için planlanan ‘’Sosyal Tesis Alanı Projemizin 
Temel Atma Töreni; Kocaeli Valisi ve Müteşebbis 
Heyet Başkanımız Sayın Ercan TOPACA, Kocaeli 
Milletvekilimiz Sayın Azize Sibel GÖNÜL, Koca-
eli İl Protokolü ve Sanayicilerimizin katılımlarıy-
la 27.Haziran.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Sosyal tesislerimizin kaba inşaatı hızla devam et-
mektedir. Benzer oluşumların sayısının artmasını 
temenni eder, saygılarımı sunarım.

Bölge Çalışanlarının Beklentilerinin 
Karşılanması Gerekiyor

BÖLGE MÜDÜRÜ’NDEN



Fuat GÜNEL
TOSB Zone Director

Unfortunately, it is a reality that sufficient im-
portance was not attached to urban planning in 
our country until today. On this, there is an influ-
ence of the level of development and culture of 
our country also. Haphazard urbanization is a ma-
jor problem of ours. Before cities are structured, 
importance must be given to planning with prior-
ity. After tasteless and unplanned masses of build-
ings are created in the city things that can be done 
are restricted. Expropriation costs as huge as that 
cannot be overcome arise and tie the hands of the 
local administrations  

The authorities of the administrations of the 
Organized Industrial 
Zones which accom-
modate a great major-
ity of industry are valid 
within their boundaries. 
However, expectations 
of the employees like 
transport to the zone, 
accommodation, so-
cial needs and school 
should be met also. And 
these can be made only 
with the hand of the 
government with suf-
ficient planning. When 
this cannot be made, 
the roads remain insuf-
ficient and the service vehicles look like the wag-
ons of a train that go one after the other. The time 
spent during transportation and the loss of money 
increases the costs and reduces the competitive 
power and our quality of life.

When we look at the developed countries, it 
is known by everybody that women employment 
rates are as high as that cannot be compared with 
our country. In other words, it is not possible to 
expect a country that half of its population does 
not contribute to production to develop.. 

Because of this reason, in order to improve the 
standards of living of the ladies who work or want 
to work in our Organized Industrial Zone and for 

them to get rid of the trouble where they will leave 
their children, we started construction of a Social 
Facility Area in which a day nursery of 2840 m² is 
found, containing a small mosque and water tank 
with a fountain (Şadırvan) of 1.535 m², modular 
offices and stores in an area of 6.380 m² with 
intent of renting to banks and the service sector  
and social life areas.  

The day care section has been designed on 
the basis of modular units coming side by side and 
establishing a constant relationship with outdoors. 
The day nursery has activity rooms in various siz-
es, sleeping rooms, breast-feeding room, multi-
purpose hall, doctor’s room, personnel rooms, caf-
eteria and the technical space area that renders 
service to the whole area. The education struc-

ture that has a floor space 
of 1380 m² spread to two 
storeys is in total 2840 m². 9 
activity rooms for 25 persons 
separated according to differ-
ent age groups has a flexible 
design that can optionally be 
united or departmentalized by 
virtue of mobile panels. In the 
multi-purpose hall, in addition 
to the common play function, 
an audience platform has 
been formed in consideration 
of parents’ participation at 
event times. By taking the dif-
ference of the sleep needs of 
babies and children into con-

sideration, two different sleep rooms have been 
designed.

‘’The Groundbreaking Ceremony of our Social 
Facility Area Project’’ planned to meet the social 
needs of the employees of our Zone and to in-
crease their motivation for production has been 
realized on June 27, 2013 with attendance of Ko-
caeli Governor and our Enterprising Board Chair-
man Ercan TOPACA, our Kocaeli Deputy Azize 
Sibel GÖNÜL, Kocaeli Provincial Protocol and our 
Industrialists. The rough construction of our social 
facilities is speedily continuing. I wish similar for-
mations to increase in number and present my re-
spects.

Perfect Harmony Of The Industry 
With The Environment

FROM ZONE DIRECTOR
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Hatice Bayraktar Anadolu Endüstri Meslek 
Lisesi’nin düzenlemiş olduğu, sanayicilerin öğ-
rencilerle bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştığı 
kariyer günlerine, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Çiftçi’de katılım gösterdiler. 

20 Mart 2013 tarihinde Hatice Bayraktar Ana-
dolu Endüstri Meslek Lisesi’nde düzenlenen söy-
leşide TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çift-
çi öğrencilerle deneyimlerini paylaştılar. 

Hatice Bayraktar Anadolu E.M.L.’de 
Kariyer Günleri Düzenlendi

Yunus Çiftçi, Chairman of TOSB Board of Di-
rectors, attended as a guest the career days Or-
ganised by Hatice Bayraktar Anatolian Industrial 
Vocational High School, in which industrialists 
share their knowledge, information build-up and 

experience with students. In the talks organised 
at Hatice Bayraktar Anatolian Industrial Vocatio-
nal High School on 20 March 2013, Yunus Çiftçi, 
Chairman of TOSB Board of Directors, shared his 
experience  with students. 

Hatice Bayraktar Anatolian Industrial 
Vocational High School Career Days

ETKİNLİKLER / EVENTS



22 Mart 2013 Cuma günü Bölgemizi ziyarete 
gelen Gaziantep Valisi (eski TOSB Müteşebbis 
Heyet Başkanı) Erdal Ata, Gaziantep Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Na-
kıboğlu ve beraberindeki heyet, bölgemizi ziyaret 

ettiler. Heyete OSB’mizi tanıtan film ve sunumun 
ardından soru cevap kısmında TOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi OSB’miz hakkında 
bilgiler verdi. Heyet, TOSB Yönetim binasını gez-
dikten sonra bölgemizden ayrıldı.

Gaziantep Valisi Erdal Ata 
TOSB’u Ziyaret Etti

Having visited our Zone on 22 March 2013 Fri-
day, Mr. Erdal ATA, Governor of Gaziantep (for-
mer Chairman of TOSB Enterprising Board), Mr. 
Cahit NAKIBOĞLU, Chairman of Board of Direc-
tors of the Gaziantep Organised Industrial Zone, 
and the delegation accompanying them were en-

tertained by our Zone. After the introductory film 
and presentation of our Zone, Mr. Yunus ÇİFTÇİ, 
Chairman of TOSB Board of Directors, provided 
the delegation with information about our OIZ. 
The delegation left our Zone after walking around 
in the TOSB Office Building. 

TOSB Visit by Erdal Ata, Governor of Gaziantep

21.02.2013 tarihinde yeni göreve başlayan 
Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar 
ile Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Meh-
met Sarı, TOSB’a nezaket ziyaretinde bulundular.
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Koca-
eli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar’a ye-
ni görevlerinden dolayı başarılar diledi.

SGK Kocaeli İl Müdürü ile 
Gebze Sosyal Güvenlik Merkez

Müdürü TOSB’u Ziyaret Etti 

Visit to TOSB by SGK Kocaeli 
Provincial Director and Gebze
Social Security Centre Director

Nurettin Nacar, Kocaeli Social Security Provinci-
al Director who just started his Office on 21.02.2013, 
and Mehmet Sarı, Gebze Social Security Centre Di-
rector, paid a courtesy visit to TOSB. Yunus Çiftçi, 
Chairman of TOSB Board of Directors, wished Nu-
rettin Nacar, Kocaeli Social Security Provincial Dire-
ctor, success in his new position. 

ZİYARETLER / VISITS



Türkiye’nin örnek ve önder Organize Sanayi 
Bölgesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Organize Sanayi Bölgemiz, sanayicilerimizin 
sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve üretime dair 
motivasyonlarını artırmak için planlanan ‘Sosyal 
Tesis Alanı’ Projemizin Temel Atma Töreni 27 Ha-
ziran 2013 tarihinde Kocaeli Valisi ve Müteşebbis 
Heyet Başkanı Ercan Topaca, Kocaeli Milletvekili 
Azize Sibel Gönül, Kocaeli İl Protokolü ve Sana-
yicilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi 
yapmış olduğu açılış konuşmasında; “Bu sosyal 
tesis, bölgemizin pek çok ihtiyacını karşılaya-
cak çok işlevli bir binası olacaktır. Geçen zaman 
içinde altyapı yatırımlarına ilaveten son 7 yılda 
TOSB mülkiyetinde yaklaşık 55 bin m² inşaat ya-
pıp, kullanıma sunduk. Bunlardan bir kısmı OSB 
nin ihtiyacı olan yönetim ve destek binalarından 
oluşmaktadır. Bir kısmı da doğrudan kiralanabi-
lir fabrika binalarından ki bugün için kiralanabilir 
fabrika binalarımızın toplam kapalı alanı 40 bin 
m² yi bulmuştur.

Biz sanayici, yönetici ve çalışanlar olarak 
zamanımızın büyük kısmını işyerlerimizde dola-
yısı ile OSB’nin içinde geçiriyoruz. Onun için bu 
alanın yeşilliği, temizliği, yapılarının düzgünlüğü, 
öncelikle bizleri etkiliyor. Dolayısı ile oluşturduğu-
muz çevre ve sahip olduğumuz imkânlar çalışma 
şevkimizi, motivasyonumuzu ve verimliliğimizi 
doğrudan etkiliyor.

Sosyal ihtiyaçlarımızın karşılanma seviyesi 

de bizlerin motivasyon ve verimliliğini artıracaktır. 
İşte bu sosyal tesisimiz de bu ihtiyaçlarımızı kar-
şılamak üzere planlanıp, projelendirilmiştir.” dedi.

Üç bloktan oluşan ve toplamda 11 bin 500 m² 
kapalı alana sahip bu tesiste 500-550 çocuğun 
barınabileceği tam teşekküllü bir kreş yer alıyor. 
Kreş için ayrılan alanının büyüklüğü  bin 370 
m² olup, ayrıca etrafında bahçesi ve yeşil alanları 
olacak. Yine sosyal tesis içerisinde; 640 m² si ka-
palı 730 m² açık ibadet alanı olmak üzere toplam 
bin 535 m² lik bir mescit ve şadırvan yer alıyor.

Aynı avluya bakan diğer 2 blokta ise bankalar 
ve hizmet sektörüne kiralanabilecek modüler ofis 
ve dükkânlar ile sosyal yaşam alanları yer alıyor. 
Buradaki alanlar yaklaşık olarak 200 m² ve katları 
şeklinde dizayn edilmiş olup, yatay ve dikey ola-
rak birleşmeye uygun. Dolayısı ile 200 m² den 2 
bin m² kadar genişleyebilen bu alanlar en çok 3 
katlı olabiliyor. Kısacası bir çarşı ve yaşam alanı 
olan bu bina aynı zamanda çevre ile uyumlu ve 

TOSB Sosyal Tesis Temel Atma 
Töreni Gerçekleştirildi

TOSB Sosyal Tesisi Hakkında
Sosyal ihtiyaçların karşılanması amacı ile 3 

bloktan oluşan 11 bin 500 m² kapalı alana sahip 
500-550 çocuk kapasiteli kreş, kreş için bin 370 
m², ayrıca etrafında yeşil alan bahçesi buluna-
cak.

640m² kapalı, 730m² si açık ibadet alanı ol-
mak üzere bin 535 m² lik bir mescit ve şadırvan 
yer alacak.

Aynı avlu içinde 2 blokta; bankalar ve hiz-
met sektörüne kiralama amacıyla 6 bin 380m² 
modüler ofis ve dükkanlar, sosyal yaşam alan-
ları yer alacak.

TOSB’TAN HABERLER



geniş bir parkın içinde yer alıyor. Yunus Çiftçi, bu 
bilgileri vererek; “Bu vesile ile bankacı dostlarımı-
za ellerini çabuk tutarak yer kiralamalarını tavsiye 
ediyoruz. Bizim OSB mizde yer alan ve iş yapan 
herkes mutlaka kazançlı çıkmıştır.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından günün anısı-
na, vali ve milletvekiline vermiş oldukları destek-

lerden dolayı, Müteşebbis Heyet Başkan Vekili  
Ayhan Zeytinoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yu-
nus Çiftçi tarafından plaket takdim edildi.

Plaket takdimlerinin ardından Çayırova Müftü-
sü İbrahim Kadıoğlu’nun dualarıyla temel atılmış 
olup akabinde yönetim binasında akşam yemeği 
ikram edildi.

The groundbreaking ceremony of our social 
facilities in order to meet the social needs of our 
industrialists and increase their motivation to pro-
duce, planned by our Industrial zone which is on 
the way to become the leading and an exemp-
lary Industrial Zone in Turkey, has taken place on 
June 27th, 2013 with the participation of Gover-
nor of Kocaeli and Chairman of our Entrepreneu-
rial Board Mr. Ercan Topaca, our parliament rep-
resentative from Kocaeli Mrs. Azize Sibel Gonul, 
City Protocol of Kocaeli and our industrialists.

In his opening statement, the Chairman of 
TOSB Administrative Board Yunus Ciftci said; 
“This Social Facility will become a highly functi-
onal building in meeting a variety of our require-
ments. 

So far in the last 7 years, we have constructed 
buildings and offered them for use over an area 
of land approximately 55.000 m² in the property 

of TOSB in addition to the infrastructural invest-
ments. 

Part of these consist of managerial and sup-
portive facilities that Industrial Zone required. And 
some part of these are directly leasable factory 
buildings; currently, the sum of indoor space of 
our leasable factory buildings reached 40.000 
m².” 

Groundbreaking Ceremony for 
TOSB Social Facilities

NEWS FROM TOSB



TOSB Müteşebbis Heyeti bu ayki toplantısını, 
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB’nin kuru-
cularından, Bayraktar ailesinin sahibi olduğu The 
Grand Tarabya Otel de gerçekleştirdi. Müteşebbis 

Heyet toplantısı sonrası yapılan plaket takdim töre-
nine TOSB Müteşebbis Heyet Üyeleri, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yunus Çiftçi, geçmiş dönem TAYSAD 
ve TOSB Başkanı Ahmet Bayraktar, geçmiş dönem 
TAYSAD Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ömer Bur-
hanoğlu, Üyeler Şamil Özoğul, Emre İncekara ve 

A. Naci Faydasıçok katılım gösterdiler.
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 

Çiftçi, Türkiye’nin Otomotiv geçmişini özetleyerek 
Bayraktar ailesinin Türkiye Otomotiv Yan Sanayi 
tarihinin en güzel örneklerinden olduğunu ifade 
ederek, ticaretle başlayan faaliyetin zaman içinde 
üretime ve şimdi de uluslararası boyuta taşındı-
ğını, Bayraktar ailesinin yatırım ve başarılarının 
sadece fabrika ve işyerlerinden ibaret olmadığını, 
aynı zamanda hayır işlerine de önemli katkıları 
olduğunu belirttiler. Bu hayır işlerinden birinin de 

TOSB’da yer alan Hatice Bayraktar Anadolu En-
düstri Meslek Lisesi olduğunu, bu lisenin yörenin 
en iyi ve en çok rağbet gören okullarının başında 
geldiğini, bu yıl ilk mezunlarını vererek sanayiye 
ve yöreye katkıda bulunduğunu ifade ile Bölge sa-
nayicisinin şükran ifadesi olarak İzzet Bayraktar’a 
bir plâket sunuldu.

İzzet Bayraktar gerçekleştirdiği konuşmasın-
da; “Biz bu ülkede çalışıyor ve kazanıyoruz. Sos-
yal sorumluluk projeleri ile de kendimizi bu ülkeye 
katkıda bulunmaya mecbur hissediyoruz. Onun 
için de olabildiğince eğitim ve hayır işlerine katkı-
da bulunmaya gayret sarf ediyoruz.” dedi.

Bayraktar, TOSB’daki okulu da Ahmet 
Bayraktar’ın talebi ile 1 yıl gibi kısa bir sürede 
bitirerek eğitime açtıklarını, burada eğitim gören 
gençleri gördükçe ailece mutlu olduklarını ifade 
etti. İzzet Bayraktar, TOSB Müteşebbis Heyet 
Üyelerine açılışı yeni yapılmış olan oteli gezdire-
rek tanıttı.

TOSB Sanayicileri Eğitime 
Katkılarından Dolayı Bayraktar

Ailesine Teşekkür Etti

SOSYAL SORUMLULUK



TOSB Enterprising Board held this month’s 
meeting at the Grand Tarabya Hotel, which is ow-
ned by the Bayraktar Family, who is one of the 
founders of the TOSB Automotive Sub-Industry 
OIZ. The plaque introduction ceremony held after 
the Enterprising Board’s meeting was attended 
by the members of the TOSB Enterprising Bo-
ard, Chairman of Board of Directors Yunus Çiftçi, 
former Chairman of TAYSAD and TOSB Ahmet 
Bayraktar, former TAYSAD and TİM Deputy Cha-
irman Ömer Burhanoğlu, members Şamil Özoğul, 
Emre İncekara and A. Naci Faydasıçok. 

Having summarised Turkey’s automotive 
background and stated that the Bayraktar Family 
was one of the best examples of the Turkish Au-
tomotive Sub-Industry history, Chairman of TOSB 
Board of Directors Yunus Çiftçi told that the ope-
rations that had started with trading were carried 
over to production in time and and now made in-
ternational, that Bayraktar Family’s investments 
and achievements were not only consisted of 
factories and workplaces but they had made sig-

nificant contribution to charities as well. Upon the 
statement of the fact that one of those charities 
was the Hatice Bayraktar Anatolian Industrial Vo-
cational High School located within TOSB, that 
the school was one of the best and leading scho-
ols of the region and that the school had produ-
ced very first graduates in the present year, thus 
making contributions to the industries and the re-
gion, İzzet Bayraktar was introduced an appreci-
ation plaque.  I his turn, İzzet Bayraktar said, “We 
work and earn in this country. We feel obliged to 
make some contribution to this country through 
social responsibility projects. And to do this, we 
make efforts to contribute to educational and cha-
rity works as much as possible. We completed 
the school in TOSB and opened it for education 
within such a short time as one year upon Mr. 
Ahmet Bayraktar’s request. We, whole family, are 
very happy as we see the youth being educated 
here.” İzzet Bayraktar showed the members of 
TOSB Enterprising Board around and introduced 
the hotel which had just been inaugurated.

TOSB Industrialists Thank 
Bayraktar Family for Contribution to 

Education

SOCIAL RESPONSIBILITY



TOSB İtfaiye Müdürlüğü 04 Nisan 2013 ta-
rihinde TOSB Yönetim Binasında ‘Acil Durum 
Tatbikatı’nı icra etti. TOSB personeli, İtfaiye Mü-
dürü Muammer Dal tarafından TOSB personeline, 
genel bilgilendirme, acil duruma müdahale ve acil 

durumlarda nelerin yapılabileceği ile ilgili konu-
larda bilgilendirilme verildi. Tatbikatın akabininde, 
TOSB İtfaiye birimi ve Yüzyıl OSGB ile beraber 
uygulamalı olarak Acil Durum Tatbikatı başarıyla 
gerçekleştirildi.

TOSB Otomotiv Yan Sa-
nayi İhtisas Organize Sana-
yi Bölgesi ve Kocaeli Sanayi 
Odası işbirliğiyle 03 Nisan 
2013 Çarşamba günü TOSB 
Konferans Salonunda ‘Müş-
teri İlişkileri Yönetimi’ konulu 
eğitim gerçekleştirildi. 

Üye firmalarımızın katılı-
mıyla gerçekleştirilen eğitime 
60 kişi katılım gösterdi.

TOSB’da Acil Durum Tatbikatı 
Gerçekleştirildi

TOSB’TAN HABERLER

Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi 
TOSB’da Gerçekleştirildi



Ergonomi ve Ekranlı Araçlarla 
Çalışma Semineri Düzenlendi

TOSB Bölge Müdürlüğü ve Yüzyıl OSGB iş-
birliğiyle 04.Nisan 2013 Perşembe günü, TOSB 
Seminer Salonunda, ‘Ergonomi ve Ekranlı Araç-
larla Çalışma’ üzerine bilgilendirme semineri 

gerçekleştirildi. 
İşyeri Hekimi Dr. Sadettin Penbeci’nin su-

numuyla İş Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında 
TOSB personeli bilgilendirildi. 

T.C. Başbakanlık Ya-
tırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı’ nın organizasyo-
nunda ilimizi ziyaret eden 
Japon Heyeti OSB’ mize 
de bir ziyaret gerçekleş-
tirdi.

12 Nisan 2013 tarihin-
de TOSB Yönetim Bina-
sında yapılan toplantıda, 
konuklarımıza OSB’ mizin 
tanıtım filminin izlettirilme-
sinin ardından TOSB Yö-
netim Kurulu Başkanı Sn. 
Yunus ÇİFTÇİ Bölgemiz 
hakkında bilgiler vermiştir.

Japon Heyeti TOSB’u Ziyaret Etti
Japanese Delegation Visit TOSB

Japanese delegation 
who visits our province 
under the organisation 
of the Republic of Turkey 
Prime Ministry Investment 
Incentive and promotion 
Agency also paid a visit to 
our OIZ. 

In the meeting held in 
the auditorium of TOSB 
Office Building on 12 April 
2013, our guests watched 
the promotional film of our 
OIZ and then Mr. Yunus 

ÇİFTÇİ, Chairman of TOSB 
Board of Directors provided the delegation with infor-
mation on our Zone. 

ETKİNLİKLER / EVENTS and ZİYARETLER / VISITS



Organize sanayi bölgelerinin sorunlarını 
tartışmak ve ortak görüş oluşturmak amacı ile 
Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde düzenlenen 
toplantıların dokuzuncusu, 15 Nisan 2013 tari-
hinde, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesinde yapıldı. 

Toplantıya, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, TOSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Çiftçi, Kocaeli OSB’lerinin Başkan-
ları ve Bölge Müdürleri katıldı. 

Toplantı sonrasında TOSB Restaurantın da 
akşam yemeği yenildi.

Kocaeli OSB’leri Koordinasyon 
Toplantısı Gerçekleştirildi

ETKİNLİKLER

Coordination Meeting of 
Kocaeli OIZs

Ninth of the meeting organised under the le-
adership of the Kocaeli Chamber of Industry in 
order to discuss the problems of the Organised 
Industrial Zones and establish a common opi-
nion thereon was held at the TOSB Automotive 
Sub-Industry Organised Industrial Zone on 15 
April 2013 Monday. 

The meeting was attended by Mr. Ayhan 
ZEYTİNOĞLU, Chairman of Kocaeli Chamber 
of Industry, Mr. Yunus ÇİFTÇİ, Chairman of 
TOSB Board of Directors, chairmen of the OIZs 
in Kocaeli and Zone Managers. After the mee-
ting, the attendants has diner at the TOSB Res-
taurant.



TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği 
ile 18 Nisan 2013 Perşembe günü ‘ISO 14001: 
2004 Çevre Yönetim Sistemi’ konulu bilgilendir-
me toplantısı, TOSB Seminer salonunda gerçek-
leştirildi.

Söz konusu toplantıda, çevre politikası ve he-

defleri, şirketlerin çevresel durumlarının tespiti, 
Türk çevre mevzuatları, çevresel etkiler, çevre 
yönetim planlarının oluşturulması, çevre yöne-
tim sistemi’ nin dokümantasyonu, çevre yönetimi 
denetimi, çevresel yönetim programı, doğrulama 
faaliyetleri ve atık yönetimi konularında TOSB 
üyelerinden gelen katılımcılar bilgilendirildi.

ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim 
Sistemi Bilgilendirme Toplantısı 

Gerçekleştirildi

EVENTS



Kurulma aşamasındaki TOSB Teknoloji Üni-
versitesi ile Alman Baden-Würtemberg eyaletin-
deki 6 üniversitenin oluşturduğu federasyon ara-
sında 08 Mayıs 2013 tarihinde işbirliği protokolü 
imzalandı.

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Guni, Koca-
eli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun 
da hazır bulunduğu toplantıya TOGEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktar, Başkan Vekili 
Ahmet Arkan, Üye Alper Kanca, TOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Alman Üniversite-
ler Federasyonundan Rektör Prof. Dr. Bernhard 
Schwarz (Esslingen), Rektör Prof. Dr. Dieter Le-
onhard (Mannheim), Rektör Prof. Dr. Gerhard 
Schneider (Aalen), Rektör Prof. Dr. Thomas Spä-
gele (Ravensburg-Weingarten), Rektör Prof. Dr. 
Jürgen Schröder (Heilbronn) ile TEGEV vakfın-
dan Prof. Dr. Nihat Akkuş, Otto Bauer, Dr. Hay-
rettin Karcı, M. Lale Bauer, Melda Murat Mitrani 
katıldılar.

Türkiye için yeni olan Uygulamalı Teknik Üni-

versite konseptinde önemli bilgi birikimine sahip 
Alman Üniversiteler Federasyonu temsilcileri 
TOSB gibi gelişmiş bir Organize Sanayi Bölge-
sinde kurulacak üniversite ile işbirliği yapmaktan 
memnuniyetlerini belirttiler ve TOSB’un konumu-
nun Uygulamalı Teknik Üniversite için çok uygun 
olduğunu vurguladılar.

Sanayi ile Üniversite’nin iç içe çalıştığı, öğren-
cilerin eğitim görürken fabrikalarda üretim faali-
yetine katıldığı, okul bittiğinde de çalışmaya hazır 
olacağı Uygulamalı Teknik Üniversite konseptinin 
detaylı olarak görüşüldüğü toplantıda taraflar iş-
birliği kararı aldılar.

Ahmet Bayraktar’ın açılış konuşması ile baş-
layan toplantıda, Bayraktar; devlete yük olma-
dan, örnek olacak bir Organize Sanayi Bölgesini 
(OSB) yaptıklarını, TOSB Teknoloji  Üniversitesi-
nin kuruluşunun tamamlanma aşamasına geldi-
ğini ve birkaç teknik konu kaldığını, kurulacak bu 
üniversite ile sanayinin yetişmiş nitelikli ve eğitim-
li insan gücü ihtiyacını karşılayacağını ve oldukça 

TOSB Teknoloji Üniversitesi, 
Alman Baden-Würtemberg 

Üniversiteler Federasyonu ile 
İşbirliği Protokolü İmzaladı 

İŞBİRLİĞİ



yüksek bir katma değer yaratacağını belirttiler.
Ahmet Arkan ise; geleceğe dair hedeflerin ih-

tiyacının, eğitim ve özellikle Uygulamalı Teknik 
Üniversiteler olduğunu belirtti.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi 
ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Biz TOSB’u kuranlar başlangıç fikri olarak sa-
dece bir endüstri bölgesi değil aynı zamanda ih-
tiyaç duyduğumuz becerikli insanları yetiştirmek 
için eğitim kurumlan kurmayı da planlamış idik. 
Bu maksatla bir Endüstri Meslek Lisesi ve bir de 
Otomotiv Meslek Yüksek Okulu kurmaktı hedefi-
miz. Endüstri Meslek Lisemiz Başkanımız Ahmet 
Bayraktar ailesi tarafından yapılarak Hatice Bay-
raktar EML adı ile eğitime başladı ve bu yıl ikinci 
dönem mezunlarını verecek. Halen 620 öğrenci-
nin eğitim gördüğü bu Lise çevrenin en prestijli 
okulu olmayı başardı. Otomotiv Meslek Yüksek 
Okulu projemizi de revize ederek uygulama ağır-
lıklı bir Teknoloji Üniversitesine dönüştürdük ve 
kuruluş aşamasına getirdik. 

Bulunduğumuz bölgede sadece Kocaeli ili 
sınırları içinde 13 adet Organize Sanayi Bölgesi 
mevcuttur. Sınır komşumuz olan İstanbul’un bize 
bitişik kısmında 4 adet olmak üzere tam 17 adet 
organize sanayi bölgesi mevcuttur. Ayrıca sınır 
diğer iller ve OSB dışı sanayi de dikkate alındı-
ğında eğitimli insan gücü talebinin ne denli yük-
sek olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır. 

Bulunduğumuz noktayı ve çevresindeki 100 
km. lik dairenin içini gözümüzün önüne getirdiği-
mizde beceri sahibi eğitimli insan gücü talebinin 
ne denli yüksek olduğunu anlamamız kolaylaşa-
caktır.

Halen TOSB da 69 fabrika üretimde olup, is-
tihdamı 12 bin kişi civarındadır. İnşaat halindeki 
13 adet fabrikamız da bu yıl içinde üretime geçti-
ğinde bu sayı 16 bine ulaşacaktır. Bu firmalarımı-
zın önemli bir kısmı global sermayeli şirketlerdir. 
Diğer taraftan Türkiye genelindeki 140 dolayın-
daki Ar-Ge merkezinin 43’ü Otomotiv Yan Sanayi 
alanındadır. Bunların da beceri sahibi teknisyen 
ve mühendislere ihtiyacı vardır.

Mükemmel bir konuma sahip OSB’mizde be-
ceri sahibi, problem çözme kabiliyeti yüksek in-
sanların yetişmesine katkı sağlamak üzere bir 
araya geldiğimiz bu toplantı ve devamında yararlı 
sonuçların ortaya çıkmasını diliyoruz.”

TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili  Alper 
Kanca ise; TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu, tarihçesini, 
TOGEV vakfını ve TOSB Teknoloji Üniversitesi’ 
nin kuruluş ve geldiği aşamayı içeren bir sunum 
gerçekleştirdi.

Alman Rektörler Birliğinden gelen heyet; 
Almanya’da uygulanan Uygulamalı Teknik Üni-
versite modeli hakkında bilgi veren sunum ve ko-
nuşmalar gerçekleştirdi. Konuşma ve sunumların 
ardından TOGEV, Alman Rektörler Birliği ve TE-
GEV arasında İşbirliği Niyet Protokolü imza töreni 
yapıldı. 

Heyet; imza töreninin ardından, Organize Sa-
nayi Bölgesini, Hatice Bayraktar Anadolu Endüs-
tri Meslek Lisesini ve TOGEV’e tahsisi yapılan 
Üniversite arazisini yerinde dolaşarak bilgi aldılar 
ve dostluk ortamında yenen yemekle ile toplantı 
tamamlandı.



Between the TOSB University of Applied Tech-
nology which is in the foundation process and the 
federation of 6 universities in the German state 
of Baden-Würtemberg, a protocol of cooperation 
has been signed on May 8th, 2013.

In the meeting that was also attended by As-
sistant Governor of Kocaeli Mr. Mustafa Guni and 
Chairman of Kocaeli Chamber of industry Mr. Ay-
han Zeytinoğlu; the Chairman of TOGEV (TOSB 
Development and Education Foundation) Admi-
nistrative Board Mr. Ahmet Bayraktar, Vice Cha-
irman Mr. Ahmet Arkan, Member Mr. Alper Kan-
ca, Chairman of TOSB Administrative Board Mr. 
Yunus CIFTCI, from the Federation of German 
Universities Rector Prof. Dr. Bernhard Schwarz 
(Esslingen), Rector Prof. Dr. Dieter Leonhard 

(Mannheim), Rector Prof. Dr. Gerhard Schneider 
(Aalen), Rector Prof. Dr. Thomas Spägele (Ra-
vensburg-Weingarten), Rector Prof. Dr. Jürgen 
Schröder (Heilbronn) and from TEGEV (Foun-
dation for Developing Technological Education) 
Prof. Dr. Nihat Akkuş, Mr. Otto Bauer, Mr. Dr. 
Hayrettin Karcı, Mrs. M. Lale Bauer, Mrs. Melda 
Murat Mitrani were present.

The representatives of the Federation of Ger-
man Universities that have vast knowledge on 
the concept of Applied Technical University which 
is new to Turkey, expressed their contentment for 
cooperating with a university that will be founded 
in a developed Industrial Zone like TOSB and 
emphasized the conviniency of the Location of 
TOSB for the Applied Technical University.

TOSB University of Technology 
Signed a Cooperation Protocol  

with the German 
Baden-Wurtemberg

Federation of Universities

COOPERATION PROTOCOL



In the meeting that the concept of the Applied 
Technical University where the Industry and the 
University run jointly, where students participate 
in the production process while receiving their 
education, and also where they will be prepared 
to work after graduation was discussed in detail, 
parties have decided on cooperation. 

In the Meeting; 
In the meeting that started with Ahmet 

Bayraktar’s opening statement, Mr. Bayraktar 
expressed that, they have built an exemplary 
industrial zone (OSB) which did not become a 
burden for the state; the foundation of the TOSB 
University of Applied Technology has come to the 
point of completion and only a few technical is-
sues have remained; the University, once foun-
ded, will meet the requirements of the industry for 
educated and qualified labor force and create a 
significantly high added value.

Ahmet Arkan has also expressed that, the 
requirements of our goals for the future are edu-
cation; and especially Applied Technical Univer-
sities.

The Chairman of TOSB Administrative Board 
Mr. Yunus Ciftci spoke in his statement as; 

We, as founders of TOSB, initially had not only 
planned to found an Industrial zone, but also tho-
se educational institutions to train qualified peop-
le that we need. For this reason, our goals were 
to establish a High School for Industrial Professi-
ons, and a High School for Automotive Professi-
ons. Our High School for Industrial Professions 
was built by our President Mr. Ahmet Bayraktar’s 
family and started educating with the name of Ha-
tice Bayraktar EML and will celebrate its second 
graduates this year. This High School where still 
620 students are educated, has managed to be-
come the most prestigious school of its district. 
We have also revised our project for a High Sc-

hool for Automotive Professions and converted it 
to a University with an emphasis on Applied Te-
chnology and brought it to the point of establis-
hment. 

In our region, there are 13 Industrial Zones 
within the borders of Kocaeli alone. Our borde-
ring neighbor, Istanbul, has 17 Industrial zones, 4 
of them being in the region adjacent to ours. Ad-
ditionally, when other neighboring cities and non-
OSB Industries are considered, it will not be hard 
to estimate how high the qualified labor force will 
be demanded. 

Once we think of the point where we are lo-
cated and its surroundings with a radius of 100 
km, it will be easier for us to understand the mag-
nitude of the demand for qualified and educated 
labor force.

Currently, there are 69 factories producing un-
der TOSB, with an employment of around 12.000. 
Once our 13 factories under construction also 
starts producing within this year, this number will 
increase to 16.000. A vast number of these firms 
are companies with Global Capital.

On the other hand, 43 of around 140 R&D 
Centers throughout Turkey are in the Automotive 
Supplier Industry. These also require qualified te-
chnicians and engineers.

During and following this meeting that we 
came together to contribute to the training of qu-
alified people with a high problem-solving capa-
bility within our perfectly situated Industrial Zone, 
he expressed his best wishes leading into fruitful 
consequences.

The Vice Chairman of TOSB Administrative 
Board Alper Kanca has additionally made a pre-
sentation on the foundation and history of TOSB 
Specialized Supplier Industrial Park, TOGEV 
Foundation and the TOSB University of Techno-
logy from its foundation to the point it has reac-
hed.

The Members from the Association of German 
Rectors have also gave speeches and presenta-
tions informing on the model applied in Germany 
for Applied Technical Universities.

Following the speeches and presentations, a 
signing ceremony for the protocol of intent for co-
operation was held between TOGEV, Association 
of German Rectors and TEGEV.

Following the signing ceremony, members vi-
sited and received information on our Industrial 
Zone, Hatice Bayraktar Anatolian High School for 
Industrial Professions and the land allocated to 
TOGEV for the construction of the University; and 
the meeting came to an end after a dinner in a fri-
endly atmosphere.



TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organi-
ze Bölgesi Üye Toplantısı; Kocaeli Vali Yardım-
cısı Mustafa Guni, Müteşebbis Heyet, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı 
Nail Çiler, Çayırova Kaymakamı A. Selim Parlar, 
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Dudaroğlu ve TOSB sanayicilerinin katılımlarıyla 
17 Mayıs 2013 tarihinde TOSB Bölge Müdürlüğü 
Konferans salonunda gerçekleşti.

14 gündem maddeli toplantı saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’ nın okunmasının ardından TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi’nin açılış 
konuşmasıyla başladı. Divan Heyeti teşkili ile 
TOSB Bölge Müdürü Fuat Günel 2012 yılı faali-
yetleri hakkında bilgiler verdi. TOSB Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili  Alper Kanca 2012 yılı bilanço 
ve gelir hesapları, TOSB Yönetim Kurulu Üyesi 
Şamil Özoğul ise 2013 yılı tahmini bütçesi hak-
kında katılımcılara bilgiler verdiler.

Plaket takdimlerinde; çevremize ve doğaya 
katkıda bulunan üyelerimiz (Cengiz Makina, Den-
so, Toyotetsu), Sosyal Sorumluluk alanında kat-
kı sağlayan üyelerimiz (Arpek, Chemetal, Çiftel, 
Doğa Park, Farplas, Hasçelik, Kanca, Kaynak 

Tekniği, Orsan, Sistem Teknik), TOSB içerisinde-
ki eğitim kurumuyla işbirliği yapan, katkı sağlayan 
üyelerimize (Cengiz Makina, Çiftel, Farba, Kan-
ca) plaketleri takdim edildi.

2 yıl süre ile TOSB Müteşebbis Heyet, Dene-
tim Kurulu ve Yönetim Kurulu’nda görev yapacak 
TOSB sanayici üyeleri belirlendi. Toplu fotoğraf 
çekiminin ardından TOSB restaurantında yenilen 
yemekle toplantı sona erdi.

2013 Yılı 
TOSB Üye 

Bilgilendirme 
Toplantısı 

Gerçekleştirildi

ÜYE BİLGİLENDİRME



TOSB SANAYİCİ ÜYELERİ ADAY LİSTESİ - 2013

MÜTEŞEBBİS HEYET

S. no Asil Üyeler S.no Yedek Üyeler
1 Ahmet Arkan 1 Esat Dolgun
2 Ahmet Bayraktar 2 Yeşim Keser Cohen
3 Yunus Çiftçi 3 Şeref Karakaş
4 Alper Kanca 4 M. Sinan Eryavuz
5 Ömer Burhanoğlu 5 Ayhan Küçük
6 Dr. Mehmet Dudaroğlu 6 Selahattin Gülbeyaz
7 A. Naci Faydasıçok 7 Selahattin Gültekin
8 Şamil Özoğlu 8 Levent Öztemel
9 Emre İncekara 9 Okan Deniz

10 Halit İleri 10 Mehmet Algedik

YÖNETİM KURULU

S. no Asil Üyeler S.no Yedek Üyeler
1 Yunus Çiftçi 1 Dr. Mehmet Dudaroğlu
2 Alper Kanca 2 Emre İncekara
3 Şamil Özoğul 3 A. Naci Faydasıçok

DENETİM KURULU

S. no Asil Üyeler S.no Yedek Üyeler
1 Ömer Burhanoğlu 1 Halit İleri



2013 
Information 
Meeting 
for TOSB 
Members 

Information Meeting for TOSB (Taysad 
Industrial Zone) Specialized Automotive 
Supplier Park members took place with 
the participation of Assistant Governor of 
Kocaeli Mr. Mustafa GUNI, Entrepreneuri-
al Board, Administrative Board Members, 
Chairman of Kocaeli Chamber of Industry 
Mr. Ayhan Zeytinoğlu, President of Geb-
ze Chamber of Commerce Mr. Nail Ciler, 
District Governor of Cayırova Mr. A. Selim 
PARLAR, Chairman of TAYSAD Adminis-
trative Board Mr. Dr. Mehmet Dudaroğlu 
and TOSB industrialists on May 17th, 2013 at 
TOSB District Office Conference room.

The meeting with 14 Agenda items started 
with the opening statement by the president of 
TOSB Administrative Board Mr. Yunus CIFTCI 
after a moment of silence and recitation of TUR-
KISH National Anthem. The chairman of Council 
Committee and TOSB District Manager Mr. Fuat 

Günel, gave information regarding activities in 
2012. The Vice President of TOSB Administrative 
Board Mr. Alper Kanca and TOSB Administrati-
ve Board Member Mr. Samil Ozoğul, respectively 
informed participants on the annual balance and 
income accounts for 2012, and the budget es-
timate for 2013. In the presentation of plaques; 
our members that contributed to the nature and 
environment (Cengiz Makina, Denso, Toyotetsu), 
those that contributed on social responsibility 

(Arpek, Chemetal, Ciftel, DoGa Park, 
Farplas, HasCelik, Kanca, Kaynak 
TekniGi, Orsan, Sistem Teknik), those 
that cooperated with and contributed 
to the educational institution within 
TOSB (Cengiz Makina, Ciftel, Farba, 
Kanca) were presented with plaques.

For a term of two years, TOSB 
industrialist members who will be on 
TOSB Entrepreneurial Board, Super-
visory Board and Administrative Board 
were determined. After a gathering to 
pose for a group picture, the meeting 
ended with a dinner at the restaurant 
of TOSB.

INFORMATION FOR MEMBERS



TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi geleneksel iftar yemeğini, Kocaeli 
Valisi Ercan Topaca’nın katılımları ile gerçekleş-
tirdi. 26.07.2013 Cuma günü yapılan TOSB Mü-
teşebbis Heyet Toplantısı akabinde gerçekleştiri-
len iftar yemeğine, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, 
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Ko-
caeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener 

Komsuoğlu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Rektörü Prof. Dr. Orhan Şahin, Vali Yardımcıları 
Mustafa Guni, Ali Sözen, Şükrü Çakır, Çayırova 
Kaymakamı A. Selim Parlar ve çeşitli kurum ve 
kuruluşların üst düzey yöneticileri, Çevre OSB 
Yönetim Kurulu Başkanları ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve TOSB Sanayicilerinin yoğun katılımıy-
la gerçekleşti.

TOSB Geleneksel 
İftar Yemegi 

ETKİNLİKLER / EVENTS



Gebze Kaymakamı olarak 5 yıllık görev süre-
sini tamamlayan ve Düzce Vali Yardımcılığı`na 
atanan Sayın Salih Karabulut veda ziyaretleri 
kapsamında TOSB’ u ziyaret etti. 

Kendisini TOSB Organize Sanayi Bölgesi Yö-

netim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi ve Bölge Mü-
dürü Fuat Günel karşıladı. Salih Karabulut’a yap-
tığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini dile getiren 
ve yeni görev yerinde başarılar dileyen Yunus 
Çiftçi, kendilerine teşekkür plaketi takdim etti.

Gebze Kaymakamı Salih Karabulut 
Veda Ziyaretinde Bulundu

Çayırova Kaymakamı Veda 
Ziyaretinde Bulundu

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi 
ve Başkan Vekili Alper Kanca, 5 yıllık görev sü-
resi dolan Çayırova Kaymakamı Abdullah Se-
lim Parlar’ı TOSB Bölge Müdürlüğünde ağırladı. 
Gerçekleşen ziyarette öncelikle yeni görev yerin-

de başarı dileklerini ileten TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Çiftçi, bölgemiz ve aynı zamanda 
Çayırova için yaptığı çalışmalardan dolayı da Ça-
yırova Kaymakamı Abdullah Selim Parlar’a teşek-
kürlerini plaket takdim ederek sundular.

ZİYARETLER / VISITS



E-Fatura, E-Defter Toplantısı 
Gerçekleştirildi

TOSB Bölge Müdürlüğü personellerine 29-
30 Nisan 2013 ve 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çer-
çevesinde 2 (iki) gün süreyle teorik ve uygula-
malı ‘Yüksekte Çalışma Eğitimi’ verildi.

TOSB Personeline 
Yüksekte Çalışma 

Eğitimi Verildi

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve LOGO işbirliği ile 08 Ekim 2013 Salı 
günü ‘E-Fatura E-Defter Bilgilendirme Toplantısı’  üye firmaların katılımıyla TOSB Seminer salonunda ger-
çekleştirildi.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi ve ING Bank işbirliği ile 02.Ağustos.2013 Cuma 
günü “ E-Fatura Uygulamasına Geçiş “ konulu bilgilen-
dirme toplantısı Üye firmalarımızın katılımıyla TOSB 
Seminer Salonunda gerçekleştirilmiştir.

ETKİNLİKLER / EVENTS



Kocaeli Üniversitesi 
Rektör ve Rektör Yardımcısı 

TOSB’u Ziyaret Etti
21 Ağustos 2013 Çarşamba günü Kocaeli Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu 
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Demirci TOSB’a 
nezaket ziyaretinde bulundular.

ZİYARETLER / VISITS

27 Haziran 2013 Çarşamba günü yeni göreve 
atanan Çayırova Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu 
makamında ziyaret edildi. TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Çitfçi, Yönetim Kurulu Başkan Ve-

kili Alper Kanca ve Bölge Müdürümüz Fuat Günel 
yapılan ziyarette, Çayırova Kaymakamı Turgut 
Çelenkoğlu’na yeni görevlerinden dolayı başarı-
lar dilediler.

TOSB Yönetim Kurulu Çayırova 
Kaymakamı’nı ziyaret etti



TOSB Yönetim Kurulu Çayırova 
İlçe Emniyet Müdürü’nü Ziyaret Etti

Yönetim Kurulu Başkanımız Yunus Çiftçi, Baş-
kan Vekili Alper Kanca ve Bölge Müdürü Fuat Gü-

nel, yeni göreve başlayan Çayırova İlçe Emniyet 
Müdürü Osman Gül’ü ziyaret ettiler.

Kocaeli İl Çevre ve Müdürlüğü 
Tarafından Çevre İzin ve Lisansları  
Hakkında Bilgilendirme Semineri 

TOSB’da Gerçekleştirildi

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organi-
ze Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde, 04.09.2013 
tarihinde Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölge-
lerinin, Organize Sanayi Bölgeleri dışında kalan 
büyük sanayi kuruluşlarının katılımlarıyla ‘Çevre 

Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisans-
lar Hakkında Yönetmelik’ ve Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın Kocaeli Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü’ne gönderdiği 26.07.2013 tarihli yazı 
hakkında bilgilendirme semineri TOSB Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi.

ETKİNLİKLER / EVENTS



TOSB ve Kocaeli Sanayi Odası 
İşbirliğiyle 

ISO 10002:2004 Kalite Yönetimi 
Müşteri Memnuniyeti 

Semineri Gerçekleştirildi

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi ve KSO işbirliği ile ‘ISO 
10002:2004 Kalite Yönetimi Müşteri Memnuni-
yeti’ konulu bilgilendirme toplantısı 12 Eylül 2013 
Perşembe günü TOSB Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi. CICERT’den Zuhal Çopuroğlu bu 

toplantıda, iyi bir şikayet yönetimi sistemi, başarı-
lı işletmeler için müşterilerin gereksinimlerini yö-
netmek ve markalarını korumak açısından önemli 
gereklilikler, ISO10002 standardı, bunu sağlama-
yı hedefleyen kuruluşlara yönelik konularda bilgi 
verdi.

ETKİNLİKLER / EVENTS



Ekonomi 
Bakanlığı 

Yatırım 
Ortamını 

İyileştirme  
Koordinasyon 

Toplantısı 
Yapıldı

T.C. Ekonomi Bakanlığı Yatırım Ortamını İyi-
leştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Marmara 
Bölgesindeki çalışmalar kapsamında özellikle sa-
nayi tesisleri için yatırım yeri tahsisi sürecinin in-
celenmesi ve yatırımcıların karşılaştıkları sorunla-
rın tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

amacıyla 17 Eylül 2013 Salı günü Organize Sa-
nayi Bölgemiz de bir toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıya; TOSB Bölge Müdürü Fuat 
Günel, Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Şahin, 
Ekonomi Bakanlığı, Dünya Bankası, INECON ve 
MARKA yetkilileri katıldılar.

Texas Heyeti TOSB’u Ziyaret Etti

Hizmet kalitesiyle Türkiye’deki ilk ve tek İhti-
sas OSB olma özelliğiyle adından söz ettiren Böl-
gemize, Kocaeli Sanayi Odası organizasyonunda 
ilimizi ziyaret eden Texas Heyeti 17 Eylül 2013 
Salı günü ziyaret gerçekleştirdi. 

TOSB Yönetim Binasında gerçekleştirilen 
toplantıda, Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan 
Şahin, heyete OSB’mizi tanıtan film ve sunumun 
ardından OSB’miz hakkında bilgiler verdi.

ETKİNLİKLER / EVENTS & ZİYARETLER / VISITS



‘3. Ulusal Kalıpçılık Semineri’ 26 Eylül 2013 ta-
rihinde TOSB Konferans Salonu’nda, toplam 140 
kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ulusal Kalıp 
Üreticileri Birliği tarafından, kalıp imalatçısı yerli 
firmalar ile OSD, TAYSAD ve BEYSAD’a üye fir-
maların aralarındaki iletişimi güçlendirmek adına, 
düzenlenen seminer büyük ilgi gördü.

Kalıpçılık sektöründeki gelişmelerin, sorunla-
rın ve çözümlerin ana ve yan sanayi temsilcileri-
ne aktarıldığı seminere, ana ve yan sanayi yöne-
ticileri ve satın alma heyetleri de katıldılar. Türk 
kalıpçılarının otomotiv ve beyaz eşya sektörüne 
yönelik yaptıkları sac ve plastik enjeksiyon kalıp-

larının parçaları sergilenip, sektörün en yetkin ki-
şileriyle birebir görüşme imkanı sağlandı.

UKUB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOSB Yö-
netim Kurulu Üyesi Şamil Özoğul, UKUB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cem Güray Erel, OSD Genel Sek-
reteri Ercan Tezer, TAYSAD Genel Koordinatörü 
Süheyl Baybalı, B Plas Ar-Ge ve İnnovasyon Di-
rektörü Levent Ceylan, Sarıgözoğlu Yön. Kurulu 
Başkan Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu, Tofaş 
Yan San. Geliştirme ve Kalite Müd. Kalıp Teçhizat 
Yöneticisi Can Okatan, Ford Otosan Gölcük Fab-
rika Müdürü Cem Temel seminerde konuşmacı 
olarak yer aldılar.

3’üncü Ulusal Kalıpçılık Semineri 
TOSB’da Gerçekleştirildi

The ‘3rd National Mould Making Seminar’ was 
realized on September 26, 2013 in TOSB Confe-
rence Hall with participation of 140 people. The 
seminar organized by the National Mould Produ-
cers Association for the sake of strengthening the 
communication between the mould manufacturer 
domestic firms and the firms member to OSD, 
TAYSAD and BEYSAD received a great interest.

To the seminar where the developments, prob-
lems and solutions in the mould making sector 
were narrated to the representatives of the main 
and subsidiary industry, managers of the main 
and subsidiary industries and purchasing delega-
tions participated also. Parts of the sheet iron and 
plastic injection moulds made by Turkish mould 

makers for the automotive and white goods sec-
tor were exhibited and the opportunity of meeting 
with the most competent persons of the sector 
one-to-one was provided.President of UKUB  Bo-
ard of Directors and Member of TOSB Board of 
Directors Şamil Özoğul, Member of UKUB Board 
of Directors Cem Güray Erel, OSD General Sec-
retary Ercan Tezer, TAYSAD General Coordina-
tor Süheyl Baybalı, B Plas R&D and Innovation 
Director Levent Ceylan, Vice-President of Sarı-
gözoğlu Board of Directors Levent Sarıgözoğlu, 
Tofaş Supply Industry Development and Quality 
Manager, Mould Equipment Manager Can Oka-
tan, Ford Otosan Gölcük Factory Manager Cem 
Temel took part in the seminar as speakers. 

The 3rd National Mould Making 
Seminar was Realized in TOSB

ETKİNLİKLER / EVENTS



Kanca AŞ, Abdullah Kanca MYO 
Öğretim Üyelerini Ağırladı

Dövme sektörünün önde gelen firmaların-
dan Kanca Dövme Çelik A.Ş, üniversite-sanayi 
arasındaki  işbirliğini geliştirmek amacıyla KTÜ 
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu 
öğretim üyelerini 19-20 Eylül 2013 tarihlerinde 
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi’ndeki fabrikasında ağırladı. KANCA 
ayrıca TOSB içindeki Türkiye’nin konularında en 
önde gelen 5 yan sanayi firmasının da  ziyareti-
ni organize etti. KANCA Dövme Çelik A.Ş. Genel 
Müdürü Alper Kanca öncülüğünde yapılan top-
lantılarda Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu 
öğretim üyeleri Türk Sanayinin geldiği düzeyi ye-
rinde gözlemle şansı buldular, ders olarak okut-
tukları bir çok konunun uygulamadaki inceliklerini 
öğrendiler.

Büyüyen ve sanayisi gelişen Türkiye’nin ni-
telikli eleman ihtiyacının önemine dikkat çeken 
KANCA Dövme Çelik A.Ş. Genel Müdürü Alper 
Kanca; “Türkiye ihracatını artırıyor, sattığımız 
ürünün nitelikleri artıyor, müşteri ülkelerdeki kalite 
beklentisi yükseliyor. Bu durumda şirketlerimizin 
daha nitelikli insanlara ihtiyacı var. Bu da okulla-
rın daha fazla sanayi odaklı çalışması ile müm-
kün. Biz de buna katkıda bulunmak için Sürmene 
Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu’nu yaptı-
rarak Karadeniz Teknik Üniversitesine  devrettik.” 
dedi.

Merhum Abdullah Kanca’nın adına yaptırdık-
ları okulun eğitim kalitesini sanayinin beklentisine 
uygun olarak aktarılması için öğretim üyelerinin 
sanayi ile olan ilişkilerini geliştirmeye gayret ettik-
lerini dile getiren Alper Kanca şunları kaydetti:

“Öğretim üyelerimizin sanayiye yönelik tecrü-
beleri ve bilgi birikimleri ne kadar artarsa, öğrenci-
leri iş hayatına o kadar iyi hazırlayacaklardır. Bu-
rada hem sanayi  olarak bizler hem de donanımlı 
bir şekilde iş hayatına atılan öğrenciler kazanır. 
Nitelikli insan kaynağını büyütmek, geliştirmek 
için tüm sanayi kuruluşları üniversitelerle ilişkile-
rini artırmalı, öğrencilere daha fazla staj imkanı 
sunmalı ve öğrenci ziyaretlerine imkan tanımaları 
gerekiyor. Trabzon’da yeterince sanayi tesisi bu-
lunmaması, o bölgede okuyan teknik öğrencilerin 
staj, teknik gezi ve sonrasında iş bulma şansını 
azaltıyor. Öğrenciler teknik açıdan yeterli olmadı-
ğı için sanayi kuruluşları büyüme sağlayamıyor.  
Amacımız öğretim üyelerinden başlayarak bu kı-
sır döngüyü kırmak. Bir sonraki sefer de okulun 

başarılı  öğrencilerini davet edeceğiz ve onlara 
ileride çalışmayı arzu edecekleri bu güzel, mo-
dern, dünya ile rekabet eden sanayi kuruluşlarını 
göstereceğiz.”

Öğretim üyelerinin TOSB ziyareti için komşu 
firmalara çağrıda bulunduklarını da hatırlatan Al-
per Kanca, firmaların bu konuda çok duyarlı ol-
duğunu istekli firma sayısının fazla olmasına rağ-
men öğretim üyelerinin zaman darlığı sebebiyle 
yalnızca 5 firmayı ziyaret edebildiğini söyledi. 
Kanca, ziyaret edilen firmaların öğretim üyelerinin 
branşlarına yönelik seçildiğini sözlerine ekledi. 
Organize Bölgede ziyaret edilen firmalar; Kam-
pana konusunda ülkemizin lider kuruluşu EKU, 
otomotiv elektroniği dalında eşsiz imkanlara sa-
hip VLE Elektronik, çelik üretimi konusunda Has-
çelik, Uluslararası dev trafo üreticisi Schneider ve 
Türk otomotiv sanayini yurtdışındaki yatırımları 
ile temsil eden Farplas.   

ÜYELERİMİZDEN / MEMBERS



ÜYELERİMİZDEN



SEKTÖREL

Ulusal ekonomi - politika gazetesi 
KÜRESEL ANA HABER’in 27 Ocak 2014’ten itibaren Türkiye geneli 

dağıtımda olacak özel sektör eki ‘DEMİR ÇELİK ’ ekinde 
siz de geç kalmadan yerinizi ayırın.

DETAYLAR İÇİN bize ulaşın:
Anadolu Basın Merkezi - 

0312 496 01 09 / 0312 496 01 37
e-mail: sektorel@kureselanahaber.com

Web: www.kureselanahaber.com; 
www.anadolubasinmerkezi.com

KÜRESEL ANA HABER GAZETESİ 4.AVRASYA MENA ÇELİK ZİRVESİ’nin 
BASIN SPONSORU’dur...

4. Avrasya MENA Çelik Zirvesi, 29-30 Ocak 
2014 tarihlerinde, EBY International Summit or-
ganizasyonu ve Türkiye Çelik Üreticileri Derne-
ği işbirliği ile İstanbul Sheraton Ataköy Otel’de 
gerçekleştirilecek. Bu yıl da, 30’a yakın ülkeden 
300’ün üzerinde katılımcının beklendiği zirve, 
Türkiye, bölge ve dünya çelik üreticileri, tüketicile-
ri ile tedarikçilerini bir araya getirecek. Zirvenin en 
verimli bölümlerinden birisini de B2B görüşmeler 
oluşturuyor. Katılımcılar, ilk gün 2 saat, ikinci gün 
2 saat olmak üzere, zirve süresince, 4 saat bo-
yunca önceden randevu alacakları katılımcılar ile 
15’er dakikalık birebir görüşme imkanını da elde 
ediyor. 

Açılış konuşmalarını Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan ile Çe-
lik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci’nin 
gerçekleştireceği zirve kapsamında, “Günümüz 

Çelik Sektörü”, “Çelik Uygulamaları”, “Uzun 
Ürünler” “Hurda Arzı” “Çelik Üretiminde En İyi 
Hammaddelerin Seçimi & Eko Tesisler”, “Çelik 
Endüstrisinde Değişen Talebe Cevap Vermek”  
oturumları çerçevesinde, 15’i yerli 20’si yabancı 
olmak üzere, 35 konuşmacının görüşlerini katı-
lımcılar ile paylaşması bekleniyor. Zirvede, tem-
silcisinin konuşma yapacağı firmalar içerisinde 
Erdemir, Çolakoğlu Metalurji, Kardemir, Mitaş, 
Yildirim Grup, Eti Maden ve MMK Metalurji gibi 
yerli firmalar yanında, İtalya merkezli Beltrame 
Group, İngiltere merkezli Uluslar arası Çelik Ti-
careti Derneği, Arap Demir Çelik Birliği, Fransa 
merkezli Air Liquide, SMS Siemag, Siemens Vai, 
Mobarakeh Steel, Danieli, Rusmet, Evraz, The 
Steel Index, CVS Makine, Japonya merkezli JP 
Steel Plantech,  IMS ve Metal Expert gibi yabancı 
kuruluşlar da yer alıyor. 

Dünya Çelik Sektörü 
29-30 Ocak’ta İstanbul’da

A
N

A
H

A
B

ER



Türkiye ekonomisine olan bü-
yük katkısının yanı sıra, yarattığı iş 
gücü potansiyeli ile de Türkiye’nin 
en önde gelen şehirlerinden biri 
olan Kocaeli, Eski Gölcük yolu üze-
rinde Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si kapalı fuar alanında gerçekleşti-
rilen SANTEK’13 Fuarında, Doğu 
Marmara’nın sanayi ve teknoloji 
alanında faaliyet gösteren kuruluş-
ları ile yurtiçi ve yurtdışı sektör tem-
silcilerini 24-27 Eylül 2013 tarihle-
rinde ağırladı.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İh-
tisas Organize Sanayi Bölgesi ola-
rak stand alanındaki yerimizi ala-
rak, bölgemiz içerisinde bulunan 
birçok firmanın katalog, broşür ve ürünlerini fuar 

süresince stand ziyaretçileriyle paylaşma fırsatı 
bulduk.

TOSB, SANTEK’13 Doğu 
Marmara Sanayi ve Teknoloji 

Fuarı’nda Katılımcılarla Buluştu

Avrupa İşletmeler Ağı üyesi Doğu Marmara 
ABİGEM ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğiyle bu 
yıl ikincisi düzenlenen Match4Industry İkili İş Gö-
rüşmeleri Etkinliği, 24 Eylül tarihinde TOSB Oto-

motiv Yan Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi.

Match4Industry ikili görüşmelerine 
ilgi oldukça yoğun olurken bu görüş-
melerde; otomotiv yan sanayi alanın-
da faaliyet gösteren Türk ve yabancı 
firmalar katılarak önemli bağlantılar 
kurma, endüstrideki son gelişmeleri 
takip etme ve iş ağlarını genişletme 
imkanı buldular. Ayrıca yerli firmalar, 
Türkiye pazarından stratejik ortakları-
nı bulmak üzere gelen yabancı firma-
larla otomotiv yan sanayicilerinin bu-
lunduğu tek Global İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi olan TOSB’da buluşarak ticari ve 
teknolojik iş birliklerine adım atma imkanına sahip 
oldular.

Bu yıl 2’ncisi Düzenlenen 
Match4Industry İkili Görüşme 

Etkinliği TOSB’da Gerçekleştirildi
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TOSB Üye Firmalarının 
Kalite Sorumluları 
Tanışma Toplantısı 

Gerçekleştirildi
Aynı OSB içinde olmanın getirdiği avantaj-

ları kullanarak, otomotiv sektöründeki bilgi ve 
tecrübelerin paylaşıldığı, mesleki iletişimi art-
tırmak amaçlı düzenlenen Kalite Sorumluları 
tanışma toplantısı 13.12.2013 tarihinde TOSB/
WORKINN Otelde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Çiftçi ve TOSB Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Alper Kanca’nın açılış konuşmalarıyla 
başladı ve konuk konuşmacı olarak; Ford Oto-
san Toplam Kalite Direktörü Bülent Akdoğan 
tarafından yakın ve uzak gelecekteki sektörel 
değişim öngörüleri hakkında üye katılımcıları-
mıza bir seminer verildi.

Seminer sonrasında söz alan TOSB Bölge 
Müdürü Fuat Günel katılımcılara Organize Sa-
nayi Bölgemizdeki ortak problemler hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrasında günün anısına toplu fo-
toğraf çekimi yapıldı ve üye firmalarımızın Ka-
lite Sorumlularının birbirleriyle tanışarak, bilgi 
edinme ve paylaşımlarda bulunma imkanı sağ-
landı.

Acquaintance 
Meeting of Quality 
Managers of TOSB 

Member Firms
The acquaintance meeting of Quality Ma-

nagers organized for the purpose of enhancing 
professional communication where information 
and experiences in automotive sector are sha-
red by using the advantages brought by being 
inside the same Organized Industrial Zone has 
been realized in TOSB/WORKINN HOTEL. The 
meeting began with the opening speeches of  
President of TOSB Board of Directors Yunus 
ÇİFTÇİ and Vice-President of TOSB Board of 
Directors Alper Kanca and a seminar was given 
to our member participants by Ford Otosan To-
tal Quality Director Bülent Akdoğan as the guest 
speaker about the sectoral change forecasts in 
the near and far future .

TOSB Zone Director Fuat Günel who took the 
floor after the seminar, informed the participants 
about the common problems in our Organized 
Industrial Zone. After the meeting,  family photo 
shooting was made in memory of the day and 
the opportunity for the Quality Managers of our 
member firms to get acquainted with each other 
and acquire and share knowledge has been pro-
vided.

EVENTS



TOSB Otomotiv Yan Sanayi İh-
tisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyete geçen TOSB Workinn 
Otel düzenlenen açılış töreniyle 
hizmete girdi. Faaliyete geçen ote-
lin açılış törenine Kocaeli Valisi Er-
can Topaca, Çayırova Kaymakamı                                                   
Turgut Çelenkoğlu, Çayırova Be-
lediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, 
Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, 
Darıca Kaymakamı Mehmet Öklü, 
Dilovası Belediye Başkanı Cemil 
Yaman, TOSB Kurucu Üye ve TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çift-
çi, TOSB Kurucu Üye ve Müteşeb-
bis Heyet Üyesi Ahmet Bayraktar, 
TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Alper Kanca, Çayırova Milli Eğitim 
Müdürü Şener Doğan, Çayırova Emniyet Müdürü 
Osman Gül, Workinn Otel yatırımcısı Sedat Uyar, 
komşu OSB’lerin Yönetim Kurulu Başkanları ve iş 
dünyasının seçkin üyeleri katılım gösterdiler.

İstiklal Marşı ve saygı duruşundan sonra 

TOSB’un tanıtım videosu konuklara izletildi. Açılış 
konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi TOSB hak-
kında bilgiler verdi. 

Çiftçi, TOSB’un Türkiye’nin değil dünyanın 
marka OSB’si olduğunu söyleyerek, “Dünya dev-

leriyle yarışmamız adı-
na 7 gün 24 saat üretim 
yapmalıyız. 

Tüm ülkelere ihracat 
yapan ülke konumunda 
olmalıyız.” dedi. Yunus 
Çiftçi TOSB’ un 2012 
yılında Türkiye’nin en 
temiz OSB’si seçildiğini 
belirtti.

Workinn Otel’in cesa-
ret ve güven örneği oldu-
ğunu ifade eden Yunus 
Çiftçi, “Yap, işlet, kirala 
ve devret modeli ile bu 
oteli yaptık. Cesaretin-
den dolayı ve oteli zama-
nında teslim ettikleri için 
Sedat Bey’e teşekkür 
ederim.” dedi. 

TOSB Workinn Otel  Hizmete Açıldı 
ve Bölgede Faaliyete Geçen 

Tesislere Ziyaretler Gerçekleştirildi

YATIRIM



Yunus Çiftçi konukların 4 
yıldızlı otel fiyatı verip 5 yıldız-
lı otel konforuna sahip olaca-
ğını ifade etti.

Workinn Otel yatırımcısı 
Sedat Uyar otelin çevreye du-
yarlı olduğunu söyleyerek, “Bu 
otelimizle OSB bölgelerinde 
ekolojik otel yapılabileceği ör-
neğini göstermiş olduk.” diye 
konuştu. Otel Müdürü Yıldıray 
Delice ise otel hakkında de-
taylı bilgiler verdi.

Son olarak söz alan Ko-
caeli Valisi Ercan Topaca 
TOSB’un öncü bir Organize 
Sanayi Bölgesi olduğunu ifa-
de ederek, “Yapılan çalışma-
ları görmek mümkün otel ko-
nusunda da bir öncü. 

Bölgede içinde oteli bu-
lunan OSB yok. Aynı şekilde 
başka bir konuda da öncülük 
yapıyor Üniversitenin kurul-
ması konusunda OSB içeri-
sinde bir üniversite kurarak 
sanayi ve üniversite işbirliğini 
belki doruk noktaya çıkarmak 
ülkemize sanayimize refahı-
mıza önemli katkı yapacaktır.” 
dedi.

Kocaeli Valisi Ercan Topa-
ca’ nın konuşmalarının ardın-
dan, TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Çiftçi, vermiş 

oldukları desteklerinden dola-
yı günün anısına Kocaeli Valisi 
Ercan Topaca’ya ve Workinn 
Otel yatırımcısı Sedat Uyar’ a 
plaket takdiminde bulundular. 
Plaket takdimlerinin ardından 
hep birlikte açılış kurdelesi ke-
sildi. 

Otel açılışının akabininde 
bölgede faaliyete geçmiş olan 
tesisleri ziyaret etmek üze-
re Kocaeli Valisi Müteşebbis 
Heyet Başkanı Ercan Topaca 
önderliğinde sırasıyla FARBA, 
VLE, HASÇELİK ve TAEGU-
TEC firmaları ziyaret edildi.



TOSB Workinn Hotel which 
was built in TOSB Automotive 
Supply Industry Specialization 
Organized Industrial Zone went 
into service with the opening ce-
remony organized.

To the opening ceremony of 
the hotel which became ope-
rational, Kocaeli Governor Er-
can Topaca, Çayırova County 
Governor Turgut Çelenkoğlu, 
Çayırova Mayor Ziyaettin Ak-
baş, Gebze County Governor 
Mehmet Arslan, Darıca County 
Governor Mehmet Öklü, Dilova-
sı Mayor Cemil Yaman, TOSB 
Founding Member and TOSB 
Chairman of the Board of Dire-
ctors Yunus Çiftçi, TOSB Foun-
ding Member and Member of 
the Enterprising Board Ahmet 
Bayraktar,  Deputy Chairman 
of TOSB Board of Directors Al-
per Kanca, Çayırova National 
Education Director Şener Do-
ğan, Çayırova Chief of Police 
Osman Gül, Workinn Hotel in-
vestor Sedat Uyar, Presidents 
of the Boards of Directors of the 
neighbour Organized Industrial 
Zones and distinguished mem-
bers of the business world have 
attended.

After the National Anthem 
and stand in silence, the introdu-
ction video of TOSB was shown 
to the guests. TOSB Chairman of the Board of 
Directors Yunus Çiftçi who came to the rostrum to 
make the opening speech gave information about 
TOSB. By declaring that TOSB is the brand Orga-
nized Industrial Zone of the world, not Turkey,  he 
said, ’’In the name of competing with world giants, 
we should produce 7 days 24 hours. We should 
be in the status of the country which exports to all 
countries.

Yunus Çiftçi indicated that TOSB was selec-
ted as the cleanest Organized Industrial Zone of 
Turkey in 2012.

Yunus Çiftçi who expressed that Workinn 
Hotel is an example of courage and confidence, 
said:’’We made this hotel with the ‘’Build, operate, 
rent and transfer model. I thank Mr.Sedat for his 
braveness and for delivering the hotel on time’’. 
Yunus Çiftçi expressed that the guests will pos-

The Opening Ceremony of  TOSB 
Workinn Hotel  and Facility Visits

FARBA ve VLE tesis açılışı

INVESTMENT



sess the comfort of a 5 star hotel by pa-
ying a 4 star hotel price.

The Workinn Hotel investor Sedat 
Uyar, by saying that the hotel is sensiti-
ve to the environment, spoke as ‘’With 
this hotel of ours, we have shown an 
example that ecological hotel can be 
made in Organized Industrial Zones. 
And the Hotel Manager Yıldıray Delice 
gave detailed information about the ho-
tel.

Kocaeli Governor Ercan Topaca 
who took the floor finally, by expres-
sing that TOSB is a Pioneer Organized 
Industrial Zone, said, ‘’It is possible to 
see the efforts made, it is a pioneer in 
hotels area also. 

There is no Organized Industrial 
Zone in the territory that has a hotel in 
it. In a similar manner, it is pioneering 
in another field, too. About founding a 
university. 

Rising the industry and university 
cooperation perhaps to the climax by 
founding a university inside the Orga-
nized Industrial Zone will make an im-
portant contribution to our country, to 
our industry and to our welfare..

After the speech of Kocaeli Gover-
nor Ercan Topaca, TOSB Chairman 
of the Board of Directors presented 
plaques to Kocaeli Governor Ercan 
Topaca and Workinn Hotel investor 
Sedat Uyar for the support they have 
given in memory of the day. 

After the plaque presentations, the 

opening ribbon was cut altogether.
Following the hotel opening, under 

the leadership of Kocaeli Governor Our 
Chairman of the Enterprising Board 
Ercan Topaca, the firms FARBA, VLE, 
HASÇELİK and TAEGUTEC were visi-
ted respectively as some of the opera-
ting facilities in our Zone.

HASÇELİK tesis açılışı

TAEGUTEC tesis açılışı

TAEGUTEC tesis açılışı



ÜYELERİMİZDEN

Firmanızın kuruluş hikayesini 
anlatır mısınız?
Toyotetsu Türkiye, çeşitli kıta ve ülkelerde 

toplam 18 fabrikası ve 10 bine yakın çalışanı bu-
lunan Toyota Iron Works (TIW) tarafından yüzde 
100 hisse ile; otomotiv gövde, şasi ve montaj par-
çaları üretmek üzere 2001 yılında kuruldu. 2002 
yılında başlayan Toyota Corolla modelinin parça-

larının üretimini sonraki yıllarda Verso, Yaris, Au-
ris vb. Toyota modelleri takip etti. 

Bu süreç içerisinde üretim alanı 33 bin m²’si 
kapalı olmak üzere, toplam 100 bin m²’ye çıkarı-
larak, 2008 yılında kaynak jigi ve kontrol fikstürle-
rinin, 2009 yılında ise pres kalıplarının tasarım ve 
imalat çalışmalarına başlandı ve 2010 yılında ilk 
kalıp sevkiyatı gerçekleştirildi.

Toyotetsu Türkiye, 
Tasarım ve Üretim 

Faaliyetlerini Ar-Ge Merkezi 
ile Bir Üst Noktaya Taşıdı



Yalın üretim sistemi ile, iyi ve kaliteli üretimi dü-
şük maliyette gerçekleştirerek, istenilen zamanda 
ve kalitede müşterimize sunma anlayışı içerisin-
de üretimini devam ettiren şirketimiz 2011 yılında 
Honda Civic modeli parçalarının üretimine başla-
yarak Toyota grubu dışındaki ilk sevkiyatını ger-
çekleştirdi. 

Hazırlıkları süren mevcut projeler ve yakın ge-
lecekteki projelerle ürün ve müşteri yelpazesini ar-
tırma faaliyetleri devam ediyor.

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Pres ünitemiz 6 transfer, 1 blanking ve 4 tan-

dem pres hattı ile yılda 100 bin ton sacı işleme ka-
pasitesine sahip. 

Kaynak ünitemizde ise spot, ark, saplama kay-
nağı yapan robot ve makinalarımız bulunuyor. 

Bunun dışında kaynak jigi, kalıp prosesi, kalıp 
ve üretim hat tasarımı faaliyetlerimizi yürüttüğü-
müz ünitelerimizi bu yıl kurulan Ar-Ge Merkezi ile 
birlikte daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri 
hakkında bilgi verir misiniz?
Mevcut üretim felsefemiz doğrultusunda sevki-

yatlar için birkaç saat, fabrika içi emniyet stokları 
için ise vardiyalarla ifade edilebilecek kadar düşük 
seviyelerde stok tutuluyor, gerektiği zamanda ge-
rektiği kadar ve gereken kalitede ürünler üretilerek 
talep edilen zamanda sorunsuz olarak müşterimi-
ze sevk ediliyor. 

Mevcut müşterilerimizin bu doğrultuda talep 
ettiği herhangi bir kalite belgesi söz konusu de-
ğil. Ancak hem müşterilerimizin talepleri, hem de 
grubumuzun yaklaşımı doğrultusunda ISO14001 
Çevre Yönetim Sistemi belgemiz bulunuyor.

Yurt içi müşterileriniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
TMMT (Toyota Türkiye), HTR (Honda Türkiye) 

ve TBT (Toyota Boshoku Türkiye) ve Toyota Tsus-
ho Europe S.A. yurtiçi müşterilerimizi oluşturuyor.

Yurt dışı müşterileriniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
TMUK (Toyota UK), TMMF (Toyota Fransa),  

PSA (Peugeot Citroen), TPCE (Toyota Parts Cen-
ter Europe) ve Toyotomi mevcut yurtdışı müşteri-
lerimizdir.

İhracat yaptığınız ülkeler var mı,
varsa hangileri? 
Mevcut müşterilerimizi düşünecek olursak, 

Fransa ve UK’e ihracat yapıyoruz.

Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
Tasarım ve üretim faaliyetlerimizi bu yıl açtığı-

mız Ar-Ge Merkezi ile bir üst noktaya taşıdık. Hem 
kaynak hem de pres parçalarımızda ürün geliştir-
me faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. 

Ayrıca üretim teknolojileri konusunda yurtdı-
şındaki yenilikleri sürekli takip edip, kendi geliştir-
diğimiz teknolojileri lokal uzman ekibimizle daha 
da ileriye taşıyarak, ürün geliştirmeden tamamen 
araştırma-geliştirmeye evrilen bir çalışma içerisin-
deyiz.

Gelecek projeleriniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
Önümüzdeki yıl yeni Corolla, Peugeot-Citroen-

Toyota ortak üretim araçları için pedal parçaları, 
Toyota’nın bundan sonraki modelleri için çalışma-
lar ve diğer OEM’lerle de çalışabileceğimiz projeler 
üzerinde aktiviteler yürütüyoruz.

TOSB da bulunmaktan memnun musunuz? 
Her geçen gün altyapıda gerçekleştirilen iyileş-

melerle TOSB’da bulunmaktan oldukça memnu-
nuz. 

TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu,
veremiyorsa beklentileriniz ve 
önerileriniz nelerdir?
Beklentilerimizin karşılanmasında herhangi bir 

problem yaşamıyoruz. Bu nedenle ilgili TOSB yö-
neticilerine teşekkür ederiz.  



FROM MEMBERS

Could you please tell us the foundation
story of your company?
Toyotetsu Turkey was established as a 100%-

owned company to manufacture body, chassis 
and assembling components for cars in 2001 by 
Toyota Iron Works (TIW), which has a total of 18 
factories and approximately 10.000 employees in 
several continents and countries.  The production 
of the components of the Toyota Corolla model 
which started in 2002 was followed by such To-
yota models as Verso, Yaris, etc. in the following 
years. During this process, the production area 
was increased to a total of 100.000 m2, 33.000 
m2 thereof being indoors, the designing and ma-
nufacturing operations were started for welding 
jigs and control fixtures in 2008 and for press 
moulds in 2009 and the first mould shipment was 
achieved in 2010.

Achieving good and quality production at a 
lower cost through its plain production system and 
maintaining its production with an approach to of-
fer them to its customers in due time and quality, 
our company started the production of the com-
ponents of the Honda Civic model in 2011 and 
achieved its very first shipment for a non-Toyota 
customer. Activities for enhancing our range of 
products and customers through the existing pro-
jects for which preparations are still in progress 
and those in the near future are still underway. 

Could you please give us 
information about your units?
Our Press unit has a capacity of cutting 

100.000 tons of sheet iron per annum in 6 transfer, 
1 blanking and 4 tandem pressing lines. We have 
robots and machines capable of making spot, arc 
and stud welding in our Welding unit. Other than 
this, we am at further improving our units where 
we are performing welding jigs, mould process, 
mould and production line designing activities to-
gether with our R&D Centre which has been es-
tablished this year. 

Could you give us information 
about the quality certificates you hold?
We keep stocks at such levels which may be 

expressed in hours for shipments and in shifts 
for in-house safety stocks in accordance with our 
present production philosophy and produce pro-
ducts within the required period of time and at the 
required quantity and quality and ship them to our 
customers without problems at the required time. 
There is no quality certificate which our existing 
customers require to this effect. However, we 
hold an IS 14001 Environmental Management 
System Certificate in accordance with both the 
requirements of our customers and the approach 
of our group. 



Could you give us information about 
your domestic customers?
Our domestic customers are consisted of 

TMMT (Toyota Turkey), HTR (Honda Turkey) and 
TBT (Toyota Boshoku Turkey) and Toyota Tsusho 
Europe S.A. 

Could you give us information about 
your foreign customers?
Our existing foreign customers are TMUK (To-

yota UK), TMMF (Toyota France), PSA (Peugeot 
Citroen), TPCE (Toyota Parts Centre Europe) and 
Toyotomi. 

Are there any countries to which you 
export your products? 
If yes, what countries? 
To consider our existing customers, we are ex-

porting to France and the United Kingdom.

Could you please give us information
about your product development 
and innovation capacity?
We have improved our designing and production 

operations through the R&D Centre which we have 
opened this year. Our product development opera-

tions are increasingly in progress both in welded 
and pressed components. Further, we continuous-
ly follow up any innovations in production techno-
logies abroad and carry the technologies we have 
developed further with our local specialised team 
effort which has completely evolved from product 
development to research and development. 

Could you please give us 
information about your future projects?
We are implementing activities to manufacture 

pedal parts for the new Corolla and common Peu-
geot-Citroen-Toyota car manufacturing, works for 
next models of Toyota and projects in which we 
may collaborate with the other OEMs next year. 

Are you pleased to be in TOSB? 
We are quite pleased to be in TOSB thanks to 

the improvements achieved in the infrastructure 
every passing day. 

Could TOSB respond to your expectations?
If not, what are your expectations 
and suggestions? 
We do not experience any problems in the sa-

tisfaction of our expectations. We therefore give 
our thanks to the relevant executives of TOSB.



ÜYELERİMİZDEN

Firmanızın kuruluş hikayesini 
anlatır mısınız?
Toyota Tsusho, 1999’da irtibat ofisi olarak İs-

tanbul Levent’de kurulmuş olup, 2001 yılında To-
yota Tsusho Europe SA’nın İstanbul Şubesi hali-
ne geldi. 

2003 yılında ise, ana müşterilerinden 
Toyotetsu’ya daha iyi hizmet verebilmek için TOSB 
Organize Sanayi Bölgesine taşınarak, Gebze Şu-
besi adını aldı. 2004 yılında da Adapazarı’nda 
Toyota Tsusho Çelik Servis Merkezi’miz hizmete 
girdi.

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Şirketimiz, genel hatlarıyla üç ana birimden 

oluşuyor. Toyota ve Toyota dışı müşterileri için 
çelik üretim (kesme, dilimleme vs), depolama ve 
satış süreçlerinin yürütüldüğü Metal Grubu, itha-
lat, ihracat depolama, vendor-to-vendor gibi faa-
liyetlerin yürütüldüğü global üretim parçaları bö-
lümü ve finans, muhasebe, idari işler, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği, insan kaynakları ve bilgi işlem gibi 
destek süreçlerinin yürütüldüğü Kurumsal depart-
mandan oluşuyor. 

Bunun dışında iş hacmi daha düşük olan Kim-
yasal ve Makine bölümlerimiz de bulunuyor. 

Sahip olduğunuz kalite belgeleri 
hakkında bilgi verir misiniz?
Toyota Tsusho Türkiye olarak, 2003 yılından 

bu yana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi bel-
gesine sahibiz. LRQA şirketi tarafından verilmiş 
olan belgemiz, 6 aylık denetlemelerle kontrol al-
tında tutuluyor. 

Bununla beraber, Brüksel merkez şubesi adı 
altında toplam 7 ülke ve 11 lokasyon içermesi 
bakımından, ISO 14001 sistem gereksinimleri 
ötesinde döküman kontrolüne ve işlevselliğe sa-
hiptir.

Yurt içi müşterileriniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
Toyota Grup şirketleri ve Toyota’nın yan sana-

yileridir. Özellikle son yıllarda diğer otomotiv yan 
sanayilerine de hizmet vermeye başlamıştır. 

Yurt dışı müşterileriniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki Toyota yan sa-

nayilerine hizmet veriliyor. 

İhracat yaptığınız ülkeler var mı, 
varsa hangileri?
İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya, Avusturya, 

Japonya, Güney Afrika, Polonya, Çek Cumhuri-
yeti, Slovenya gibi ülkelere seri üretimde kullanı-
lan otomobil parçası ihracatı yapılıyor.

Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
Şirketimiz çelik işleme, ithalat ve ihracat ağır-

lıklı çalıştığından dolayı, geliştirme faaliyetlerimiz 
otomotiv dışı yeni iş geliştirme projelerine odak-
lanmış durumda.

Gelecek projeleriniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
Şirketimizin kısa ve uzun dönemli stratejisi, 

yapmakta olduğumuz işleri yeni yatırımlar yapa-
rak büyütmek ve müşteri portföyümüzü genişlet-
mek. Bunların yanında, otomotiv dışı yeni iş kol-
larına girmekle ilgli çalışmalarımız da yoğun bir 
şekilde devam ediyor.

TOSB da bulunmaktan
memnun musunuz?
Evet, oldukça memnunuz.

Toyota Tsusho’nun Hedefi Yeni 
Yatırımlar ile  Mevcut İşlerini Büyütmek 



Could you please tell us the foundation 
story of your company?
Toyota Tsusho was established as a liaison 

office in Levent, Istanbul in 1999 and became the 
Istanbul Branch of Toyota Tsusho Europe SA in 
2001. It moved to the TOSB Organised Industrial 
Zone to serve Tototetsu, which is one of its major 
customers and was re-named the Gebze Branch 
in 2003. Our Toyota Tsuso Steel Services Centre 
was put into service in 2004.

Could you please give us information 
about your units?
Our company is consisted of three major units 

in general. The Metal Group where steel produc-
tion (cutting and slicing), storage and sales pro-
cesses are performed for Toyota and non-Toyota 
customers, the Global Production Parts Unit whe-
re such operations as imports, exports storage, 
vendor-to-vendor are performed and the Corpo-
rate Department where such supporting proces-
ses as finance, accounting, administrative affairs, 
occupational health and safety, human resources 
and data processing.

Other than these, we also have the Chemical 
and Machine departments of which job volume is 
smaller. 

Could you give us information about 
the quality certificates you hold?
We, Toyota Tsusho Turkey, have been hol-

ding the ISO 14001 Environmental Management 
System certificate since 2003. Our certificate has 
been issued  by the company LRQA and inspec-
ted every 6 months. 

However, as it covers a total of 7 countries 
and 11 locations under the designation of the 
Brussels Head Office, it has a document control 
and functionality beyond the requirements of the 
ISO 14001 system. 

Could you give us information about
your domestic customers?
They are the Toyota Group companies and 

the by-industries of Toyota. Particularly, we have 
started to serve the other automotive by-industri-
es in recent years. 

Could you give us information about
your foreign customers?
We provide the Toyota by-industries in various 

countries of Europe with services. 

Are there any countries to which you 
export your products? If yes, what countries? 
We export car components used in mass pro-

duction to such countries as the United Kingdom, 
France, Belgium, Spain, Austria, Japan, South 
Africa, Poland, Czech Republic, Slovenia.

Could you please give us information 
about your product development
and innovation capacity?
As our company operates with an emphasis 

on steel processing, exports and imports, our 
product development activities focus on non-au-
tomotive new business development projects. 

Could you please give us information 
about your future projects?
Our company’s short- and long-term strate-

gy is to grow the works we are performing and 
extend our customer range through new invest-
ments. Besides, our efforts to enter non-automo-
tive new branches of business are in progress in 
an intensive way. 

Are you pleased to be in TOSB?
Yes, we are quite pleased to be here.

FROM MEMBERS



SAĞLIK

Yetkinlik, bireyin belirli bir işte yüksek perfor-
mans gösterebilmesi için sahip olması gereken 
bilgi, beceri ve kişisel özelliklerin bir bütünü ola-
rak tanımlanabilir. Liderlik, problem çözme, yara-
tıcılık, takım çalışması, iletişim, zaman yönetimi, 
müşteri odaklılık, sonuç odaklılık, karar verme, 
stresle başa çıkma, analitik düşünme ve strate-
jik düşünme gibi yetkinlikler personel seçiminde, 
performans değerlendirme ve yönetiminde, yöne-
tici eğitim-geliştirme uygulamalarında, iş tanım-
larının oluşturulmasında ve kariyer yönetiminde 
sıklıkla kullanılıyor.

Yetkinlik Bazlı Mülakat tekniğinde alım yapı-
lacak pozisyonun profiline uygun olarak belirle-
nen yetkinlikler üzerinden adaya sorular sorulur 
ve bu sorulara deneyimlerinden örnekler vermesi 
istenir. Geleneksel mülakatlarda adaylara genel 

bilgi düzeyleri ya 
da kendilerinin 
farkında oldukları 
alanlarla ilgili so-
rular sorulur. Bu 
tür sorular adayla-

rın iş performansını yeterli bir şekilde ortaya koy-
mada çok da başarılı değildir. Adaya sorulan “En 
güçlü yanınız hangisidir?” gibi bir soruya verdiği 
“İletişimim kuvvetlidir, iyi bir sorun çözücüyüm-
dür ve uzlaşmada başarılıyımdır” gibi bir cevap 
görüşmecide adayın pozisyon için uygun olduğu 
izlenimini uyandıracaktır. Adaya bu tür genel so-
rular sormak yerine “İş yerinizde iletişim problemi 
yaşadığınız bir durumu anlatır mısınız? Sizce so-
run neydi? Kendinizi ifade etmek için neler yaptı-
nız? Sonuç ne oldu?” gibi sorular iletişim düzeyi-
nin anlaşılması açısından daha belirgin olacaktır. 
Adaya genellemeler ve olası yapacakları yerine 
geçmiş deneyimlerinden, yaşadığı örnekler ver-
mesi gerektiği belirtilir. Eski iş deneyimi, staj, pro-
jeler, özel ilgi alanları vs. hakkında sorular soru-
labilir.

Geleneksel mülakatlarda adaya soyut ve var-
sayımsal bir durumda nasıl davranacağı yerine, 
yetkinlik bazlı mülakat tekniği ile geçmişte benzer 
bir durumda nasıl davrandığının sorulması ada-
yın uygunluğunu değerlendirme açısından daha 
etkili olacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI

Gonca Kubat
TOSB İnsan Kaynakları

Yetkinlik 
Bazlı 

Mülakat



HUMAN RESOURCES

Temel bazı yetkinlikler ve bunlara ilişkin soru-
labilecek mülakat sorularına örnekleri şu şekilde 
verebiliriz.

İletişim:
•İş arkadaşlarınız ya da yöneticinizle iletişim 

kuramadığınızı düşündüğünüz bir olaya örnek ve-
rebilir misiniz? Sizce sorun neydi? Kendinizi ifade 
etmek için neler yaptınız? Sonuç ne oldu?

Müşteri odaklılık: 
•Müşterinin beklentilerinin üstüne çıktığınız bir 

durumu anlatır mısınız? Bu ihtiyacını nasıl belirle-
diniz? Neler yaptınız? Müşterinin tepkisi ne oldu?

•Müşterinin şikayetiyle nasıl ilgilendiğinize / 
başa çıktığınıza ilişkin bir durum anlatır mısınız?

Takım çalışması:
•İş arkadaşlarınızla bitirdiğiniz bir projeye örnek 

verir misiniz? Bu projedeki rolünüz neydi? Neler 
yaptınız?

•İş hayatınızda ekip arkadaşlarınızdan biriyle 
anlaşamadığınız bir durumu anlatır mısınız? Çö-
züm için neler yaptınız?

Zaman yönetimi:
•Önemli bir projenizi nasıl planla-

dığınız ve yürüttüğünüzü anlatır mı-
sınız? Zaman planınız neydi? Ne gibi 
aksaklıklar yaşadınız?

•Birbiriyle zaman bakımından ça-
kışan birçok işi bir arada yapmak zo-
runda kaldığınız bir durumu anlatır 
mısınız?

•Yapacaklarınızı yetiştiremeyecek 
durumda kaldığınız bir olayı anlatır 
mısınız? Durumu düzeltmek için neler 
yaptınız?

İkna etme:
•Fikrinizi etkili bir şekilde çevrenize 

ilettiğiniz bir deneyiminizi anlatır mı-
sınız? Aktardığınız fikir neydi? Sonuç 

ne oldu? Tekrar aynı durumla karşılaşsaydınız neyi 
farklı yapardınız?

•Karşınızdaki kişilerin fikir, beklenti ve tarzlarına 
göre ikna yönteminizi değiştirdiğiniz bir deneyimi-
nizi anlatır mısınız?

•Bulunduğunuz ortamda kendi görüşünüz doğ-
rultusunda fikir birliği sağladığınız bir deneyimini-
zi anlatır mısınız? Konu neydi? Fikir birliğini nasıl 
sağladınız?

Yaratıcılık:
•Daha önceki işinizle ilgili olarak herhangi bir 

yeni yöntem geliştirdiğiniz ya da uygulama başlat-
tığınız bir durum oldu mu?

•Yaptığınız işe yenilik getirdiğiniz bir olayı anla-
tır mısınız?

Liderlik: 
•Bir ekibi ortak bir hedef altında birleştirdiğiniz 

bir duruma örnek verir misiniz? Hedef neydi? Nasıl 
sonuçlandı?

•Düşüncelerinizi astlarınıza kabul ettirmekte 
zorlandığınız bir duruma örnek verir misiniz? Neler 
yaptınız? Olay nasıl sonuçlandı?



13 Kasım 2013 Çarşamba günü Tataristan Cum-
huriyeti’ nin en büyük Teknoparkı olan Khimgrad Te-
chnopolis’ in üst düzey yöneticileri OSB’ mizi ziyaret 
ettiler.

TOSB Yönetim Binasında gerçekleştirilen top-

lantıya; TOSB Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan 
Şahin, heyete OSB’ mizi tanıtan film ve sunumun ar-
dından OSB’ miz ve Türkiye’ deki OSB uygulamaları 
hakkında bilgiler verildikten sonra heyet bölgemiz-
den ayrıldı.

On November 13, 2013 Wednesday, the senior 
management of Khimgrad Technopolis which is the 
biggest Technopark of Tatarstan Republic visited our 
Organized Industrial Zone. In the meeting that was 
held in TOSB Administration Building, TOSB Vice-

Director of the Zone Ramazan Şahin gave informa-
tion to the delegation about our Organized Industrial 
Zone and the OSB applications in Turkey following 
the film that introduces our OSB and the presentation 
and then the delegation departed from our Zone.

Tatarstan Delegation Visited 
our OSB

ZİYARETLER

Tataristan Heyeti OSB’mizi 
Ziyaret Etti



22 Kasım 2013 Cuma günü Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz bölgemizde bulunan fabrika ziya-
retlerinin ardından TOSB Bölge Müdürlüğü Kon-
ferans Salonunda sanayicilerle bir araya gelerek 
istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Açılışta söz alan TOSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Çiftçi’nin, bölgemiz hakkında bilgi-
ler içeren sunumunun ve Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun konuşmalarının 

ardından soru cevap bölümüne geçildi.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kocaeli Va-

lisi Ercan Topaca ve Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Zekeriya Özak sanayicilerin sıkın-
tılarını ve taleplerini dinleyerek sorulara açıklayı-
cı cevaplar verdiler.

Toplantı sonrasında TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Çiftçi, Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’a günün anısına hediye takdim ettiler.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 
TOSB’u Ziyaret Etti

Minister of Development Cevdet 
Yılmaz Visited TOSB

On November 22, 2013 Friday, our Minister 
of Development Cevdet Yılmaz held a consulta-
tion meeting by coming together with industria-
lists in TOSB Zone Directorate Conference Hall 
after his visits to factories located in our zone.

Following the presentation of TOSB Presi-
dent of the Board of Directors Yunus Çiftçi who 
took the floor in the opening that contained in-
formation about our zone and the speech of 
President of Kocaeli Chamber of Industry Ayhan 
Zeytinoğlu, the meeting proceeded with the qu-

estion and answer section .
Our Minister of Development Cevdet Yılmaz, 

our Kocaeli Governor Ercan Topaca and Kocae-
li Deputy Metropolitan Mayor Zekeriya Özak, by 
listening to the distresses and requests of the 
industrialists, gave explanatory replies to the 
questions.

After the meeting, President of TOSB Board 
of Directors Yunus Çiftçi presented a gift to our 
Minister of Development Cevdet Yılmaz in me-
mory of the day.

VISITS



Aynı iş kolunda 71 yan sanayicinin yer aldığı 
üye şirket yöneticilerinin daha fazla işbirliği içinde 
olmaları ve aramıza yeni katılan satınalma ve sa-
tış yöneticileri ile tanışma, mevcutlarla iş birliğini 

arttırmak amaçlı olarak düzenlenen top-
lantı TOSB/WORKINN otelde gerçekleş-
tirilmiştir.

Toplantı, TOSB Yönetim Kurulu Baş-
kan V. Sayın Alper KANCA’ nın açılış 
konuşmasıyla başlamış olup, konuk ko-
nuşmacı olarak; satış, iletişim ve eğitim 
danışmanı Sayın Özkan KAYMAK tara-
fından “ İletişim Satınalma ve Satış Yö-
netimi “ hakkında üye katılımcılarımıza 
bir seminer verilmiştir.

Toplantı sonrasında toplu fotoğraf çe-
kimi yapılmış ve konuk konuşmacı Sa-
yın Özkan KAYMAK’ a vermiş oldukları 

destekten dolayı TOSB Bölge Müdürü Sayın Fuat 
GÜNEL ve Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Rama-
zan ŞAHİN tarafından plaket takdim edilmiştir.

TOSB Üye Firmalarının Satış ve 
Satınalma Sorumluları Tanışma Kokteyli

ETKİNLİKLER / EVENTS



Kendinizi tanıtır mısınız ?
1979 Tekirdağ doğumluyum. Lise eğitimimi 

Gebze Anadolu Teknik Lisesi Elektronik bölü-
münde, lisans eğitimimi Trakya Üniversitesi Ma-
kina Mühendisliği bölümünde tamamladım.  2003 
yılında mezun olduktan sonra inşaat sektöründe 
doğalgaz ve mekanik tesisat taahhüt firmalarında 
çalıştım. 2007 yılında evlendim. 2008 yılında kı-
zım Zeynep, 2013 yılında da kızım Deniz ailemize 
katıldı. 
Ne kadar zamandır TOSB’da çalışıyorsunuz? 

Ekim 2010’dan bu yana TOSB Bölge 
Müdürlüğü’nde doğal gaz ve kullanma suyu işlet-
mesinden sorumlu Mekanik Birim Yöneticisi ola-
rak çalışıyorum. 
TOSB hakkında genel düşünceleriniz neler?

TOSB Türkiye’nin otomotiv yan sanayinde ih-
tisaslaşmış ilk organize sanayi bölgesidir. Tüm 
hizmet birimlerinde kaliteyi en üst seviyede tut-
mayı görev edinmiş, bunu aldığı kalite belgeleriyle 
kanıtlamış, çalışanlarına saygılı ve çalışmalarına 
değer veren bir ortam sunan, alanında önder ve 
başarılı bir OSB olduğunu düşünüyorum. 
TOSB’un kalite çalışmalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için per-
sonellerinin kişisel gelişimlerine önem veriyor, 
hizmet kalitesini artırmak için çalışmalar yapıyor 
ve aldığı belgelerle de bunu gösteriyor. Ayrıca 
çevreye duyarlılığı da ön planda olan bir OSB’dir. 
TOSB, ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çev-
re Yönetim ve ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenli-

ği Yönetim Sistemlerini başarıyla uyguluyor. ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi için de çalışmaların 
başlatılmasını diliyorum. 
TOSB’dan beklentileriniz nelerdir? 

TOSB’un kurumsal kalitesinin ve çalışanlarına 
sunduğu olanakların gün geçtikçe gelişmesini te-
menni ediyorum. 
Aileniz TOSB hakkında ne düşünüyor? 

Düzenli çalışma saatleri nedeniyle aileme eski-
sinden çok daha fazla zaman ayırabiliyorum. Hu-
zurlu çalışma ortamının eve yansıması dolayısı ile 
ailem TOSB’da çalışmamdan çok memnun. 
TOSB dergi hakkındaki düşünceleriniz nedir? 

TOSB’u tanıtabilmemizin bir yolu olan TOSB 
dergi sayesinde yapılan yatırımlar ve sunulan hiz-
metler üyelere, paydaşlara ve topluma anlatılabi-
liyor. Derginin takipçisi olarak içeriğini beğeniyo-
rum. 
TOSB aktiviteleri hakkında düşünceleriniz
Masa tenisi alanında yapılan aktiviteleri takdir edi-
yorum. Farklı alanlarda da sosyal aktiviteler yapıl-
masını temenni ediyorum.
Hobileriniz nelerdir? 

Hafta sonları arkadaşlarımla ve kızımla tenis 
oynuyorum. Boş zamanlarımda ailemle vakit ge-
çirmeyi ve dünyaya yeni gelen kızımla ilgilenmeyi 
çok seviyorum.  
TOSB’da insan ilişkileri sizce nasıl?

Birbirine destek olan, anlayışlı ve saygılı perso-
neli ile TOSB’da insan ilişkileri huzurlu bir çalışma 
ortamına olanak sağlıyor.

ERDEM YILMAZ
TOSB 

Makina Mühendisi

TOSB’UN RENKLERİ / COLOURS OF TOSB



TURNUVALAR

TOSB’da Turnuvalar... 
Geleneksel TOSB turnuvaları 1 Ekim - 16 Aralık 2013 

tarihleri arasında bowling, masa tenisi ve
futbol alanlarında yapıldı. 

1 Ekim 2013 tarihinde 18 takımla 
başlayan bowling turnuvası 7 Kasım 
2013 tarihinde oynanan final maçla-
rıyla sona erdi. Buna göre dereceye 
giren takımlarımız:
1. HASÇELİK-2
2. ALBA KALIP
3. KANCA

Bowlingde bayanlarda sayı kralı 
Schneider’dan Handan Tanbaş 
olurken, erkeklerde sayı kralı Alba 
Kalıp’tan Fatih Temizer oldu. 



28 takımla 2 Ekim 2013 tarihinde başlayan futbol turnuvası 16 Aralık 2013 Pazartesi günü oynanan 
maçlarla sonlandı. Alınan sonuçlar neticesinde TOSB Futbol Turnuvası birincisi, ikincisi ve üçüncüsü 
aşağıdaki gibi sıralandı.

1. MECAPLAST-1 
2. SCHNEIDER
3. MECAPLAST-2

3 Ekim 2013 tarihinde 35 katılımcıyla başlayan masa 
tenisi turnuvası 31 Ekim tarihinde oynanan final maçla-
rıyla sona erdi.

1. Kadir AKGÜN- HEXAGON
2. Yılmaz MÜFTÜOĞLU-CAVO
3. Ahmet Salahaddin TALU-PİMSA ADLER
    Nazım GÖĞÇE - PİMSA OTOMOTİV
Turnuvaya katılan tüm arkadaşlarımızı kutlar, müca-

delelerinden dolayı tebrik eder, emeği geçenlere teşekkür 
ederiz.

TOURNMENTS



GEZİ

Yanıbaşınızda Saklı İki Yer:
 Kerpe ve Kefken

Yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde birço-
ğumuz kışın yorgunluğunu, stresini atıp güzel 
vakit geçirebileceğimiz tatil planları yapıyoruz. 
Uzaklara gidemeyecek veya günübirlik gezileri 
sevenlerin rahatlıkla gidebileceği iki yerden bah-
sedeceğiz. Birçoğumuzun henüz görmediği yanı 
başımızdaki dinlenme ve tatil yerleri olan Kerpe 
ve Kefken.

Kerpe...
Popülerliği gün geçtikçe artan  Kerpe 

İstanbul’a yakınlığı ile herkesi davet ediyor. 
Temiz deniz ve orman havası teneffüs ederek, 
yeşile ve Rusya’ya uzanan ufuk hattına bakarak 
gözlerinizi ve bedeninizi dinlendirirken leziz bir 
yemek yiyebilirsiniz. Orman içinde veya sahil 
kayalıklarında ailece veya grupla hatta yalnız 
yürüyüşe çıkabilir, enerji depolarsınız. Tekne 
kiralayıp Kerpe çevresinde dolaşabilir, Kerpe 
Burnu arkasındaki Miço Limanı’nın anıt kayaları-
nı, gizli koylarını, birde denizden görebilirsiniz. 

Kerpe yakınlarındaki Sarısu ve Kurtyeri de-
resinde oltayla sazan avcılığı yapabilirsiniz. Av 
sezonunda Rusya’dan gelen bıldırcın, çulluk, 
Balkanlar’dan gelen üveyiklere rastlayabilirsiniz. 
Kerpe merkezde çay bahçelerinde, cafelerde otu-
rabilir, trafiğe kapalı gezi alanında dolaşabilirsiniz. 
Su altına meraklıysanız Kerpe Burnu kayalıkla-
rında denize girip zıpkınla kefal, levrek, kofana, 
karagöz avlayabilir, 10-12 metre derinlikte yatan 
amforaları görebilirsiniz. 

Bu kayalıklarda uçurtma uçurabilir, fotoğraf 
çekebilir, resim yapabilir, beraberinizde getirdiği-
niz havlu veya şezlonglarda güneşlenebilir, deni-
ze girebilir, akşam olunca da Kerpe’de de nazlana 
nazlana denize batan güneşin şölenini elinizdeki 
içeceklerle izleyebilirsiniz. Yazlıklar, villalar, arsa-
lar görecekleriniz arasında yer alırken, Yağmur 
sonrası toprak ve çiçek kokusunun açığa çıktığı 
Kerpe’ de denizden gelen gerçek yosun koku-
sunu rüzgar karayel estiği zaman duyabilirsiniz. 
Kerpe’ nin tertemiz çam ve deniz kokulu doğası, 
eşsiz güzellikteki masmavi denizi ve yönünü ba-
tıya çevirmiş dalgalara kapalı koyu, dantel şeklin-



de işlenmiş sarp kayalıklarıyla süslü Kerpe, sizlere 
tatil ve aktivite olarak birçok olanak sunuyor.

Yüzme
Yaz sıcakları bastırdığında İstanbul’un en temiz, 

aynı zamanda tuz oranı düşük denizlerinden biri-
ne sahip olan Kerpe Koyunda gönlünüzce ailece 
yüzebilirsiniz. Koyun kıyıdan 200 metre boyunca 
uzanan sığ suları, çocuklar için de güvenle yüzü-
lebilir özelliklidir. Dilerseniz masmavi Karadeniz’in 
dalgalı sularında kulaç atabilirsiniz.

Yürüyüş
Kerpe’ nin doğal parkurları başta Kayalıklar ve 

Miço Koyu olmak üzere çevredeki korular, Ömer 
ağzı Koyu, Eski Kerpe Burnu, Lokman Dere, Ko-
ğuk Kaya, Sarısu, Baba Tepesi ve Pembe Kayalar 
yürüyüş için en ideal ortamlardır. Kerpe’ ye komşu 
olan Kovanağzı Koyu dışında bulunan Pembe Ka-
yalara ve Akçakoca Anıtı’na aracınızla ulaşıp son-
rasında yürüyüş imkanı bulabilirsiniz.

Balık Tutma
Kerpe, Karadeniz kıyıları içinde açık denize 

kapalı ender koylardan biri olma özelliğine sahip 
koyuyla ve kayalıklarıyla ünlenmiş bir balıkçı köyü. 
İsterseniz “Kartal Kayalar’ da ya da tekneden de-
nizde balık avlayarak, gününüzü en zevkli ve din-
lendirici ortamlarda değerlendirebilirsiniz.

Doğa Fotoğrafçılığı
Kerpe’ye geldiğinizde yanınızda fotoğraf ma-

kineniz yoksa eksikliğini fazlasıyla hissedebilirsi-
niz. Yörenin eşsiz doğası, bilhassa Karadeniz’in 
özenle şekillendirdiği anıt kayaları, fotoğrafçılıkla 
amatör ya da profesyonel olarak ilgilenen herkese 
unutulmaz kompozisyonlar sunuyor. Ayrıca birçok 
moda dergisinin birçok katalog çekimleri Kerpe’ de 
çekilmiştir.

Orman ve Doğa Yürüyüşü
Kerpe’de sabahın erken saatlerinde yöresel 

özellikler barındıran doğal ürünlerle hazırlanmış 
köy kahvaltınızı yaptıktan sonra güneş henüz yük-
selirken, halk arasında Miço Koyu (gizli cennet 
koyu) olarak anılan mevkie küçük bir sabah yürüyü-
şü yapabilirsiniz. Ormanın eteklerini süsleyen çam 
ve meşe ağaçları arasından yaklaşık 10 dakika sü-
ren yürüyüşle Miço Koyu’na ulaşabilirsiniz. İlginç 
kayalıklarıyla ünlü Miço Limanı görsel bir şölen gibi 
karşınıza çıkarken, bol oksijen ve ormandan gelen 
baş döndürücü çiçek kokuları arasında yapacağı-
nız bu yürüyüş sizi kent karmaşasından uzaklaştı-
rıp, güne zinde başlamanızı sağlayacaktır.

Kerpe sahilinden batı yakasına doğru yürüdü-
ğünüzde etrafınızı kaplayan ormanın arasında, 
doğanın kucağına açılan yolda ilerleyerek önce 
Sarıyer Koyuna ulaşacaksınız. Sarıyer Koyu son-
rasında yola devamla Ömer ağzı Koyunda çadır ve 
piknik alanlarıyla karşılaşıyorsunuz. Burada vere-
ceğiniz molada içeceğiniz bir iki bardak çayla tüm 
yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Yürümeye devam et-
tiğinizde Lokman dere ve Koğukkaya’ yı da gördük-
ten sonra Sarısu’ya varacaksınız.  Sarısu mükem-
mel güzelliklere sahip yemyeşil bir vadi boyunca 
estetik kavisler çizerek akışını sürdürüyor. Sarısu 
nehrinin Karadeniz’e kavuştuğu noktada bulunan 
küçük kumsal, kumul tepecikleri, kıyı şekilleri ile ol-
dukça ilginizi çekecek güzellikler sergiliyor.

Ulaşım
İstanbul’a 180 km.lik uzaklıkta yer alan Kerpe’ye 

geniş ve konforlu bir yol ile ulaşabilirsiniz. Eğer 
yola özel araçla çıkıyorsanız, İstanbul’dan İzmit’e 
otoyol seçeneği ile kısa sürede İzmit’e geliyor, 
Kandıra yol ayırımında otoyol gişelerinden çıka-
rak, yine aynı kalitede ki güzergâhla, yemyeşil bit-
ki örtüsü arasında Kandıra’ya ulaşıyorsunuz. İlçe 
merkezine girmeden Kandıra trafik ışıklarından 
13 km daha yol kat ederek İstanbul’un Bodrum’u 
benzetmesi yapılan Kerpe’ye manzaralı ve ip gibi 
uzanan bir yol ile ulaşıyorsunuz. 

Otobüs yolculuğunu tercih ederseniz, İstanbul 
Harem otobüs terminalinden her yarım saatte bir 
hareket eden otobüslerle direk Kerpe’ye yolculuk 
normal seyir hızıyla iki buçuk saat sürecektir.



KEFKEN...
Gürültü, patırtı olmayan bir ortam düşleyenler, 

sessizlik düşleyenler için ideal bir yer; Kefken.  
Kocaeli ili Kandıra ilçesine bağlı yazları turistik bir 
bölge olan Karadeniz sahil kasabası. İzmit mer-
keze 55, Kandıra’ya 10 km uzaklıkta olup doğu-
sunda Cebeci, batısında Kerpe bulunuyor. Ayrıca 
Karadeniz’in ender adalarından biri Kefken Adası 
da sınırları içinde.

Kefken kumsalının yakınlarına kadar, aracınız 
ile gitmeniz mümkün, kumsalın batı ucunda, deği-
şik kaya şekilleri ve denize uzanan küçük yarıklar 
bulunuyor.  Burada denize girmek de mümkün. 
Buranın denizinde hiç denizanası bulunmaması, 
bu konudan hoşnut olmayanlar için avantaj. Ya-
zın sıcak günlerde bölgenin yoğun olması sebebi 
ile şemsiye bulmak imkansız olabilir, bu nedenle 
tedbirli gitmek sizin açınızdan faydalı olacaktır.

Kefken limanı balıkçılığın kalbinin attığı nok-
talardan biri. Akşam saatleri yaklaştığında, renk 
renk balıkçı tekneleri, limana gelir ve bu manzara 
görülmeye değer bir tablo gibidir.

Kefken’in doğusunda bulunan kapri özellikle; 
yüzme bilenlerin tercih ettiği bir yerdir. Yüzmek 
için kaya blokların içinde, küçük localar var. Palet 
ve şnorkelle dalmak mümkün. Yüzmenin yanın-
da, gün batımının izlenebileceği güzel bir yerdir.

Kefken’in en orjinal ve güzel yerinden bir ta-
nesi de Pembe Kayalar’dır. Cebeci istikametin-
de, yani doğuda mutlaka gidip görmesi gereken 

TRIP



yerlerden biridir. Burada, ilginç bir jeolojik yapı 
var. Kayalar suyun içinde yumuşak iken, sudan 
çıkarıldıklarında, bir süre sonra sertleşiyorlar. Bu 
özelliklerinden dolayı, Osmanlılar döneminde, bu-
radan parça parça kesilen kayalar, deniz yolu ile, 
İstanbul’a götürülmüş ve birçok cami ve diğer tür 
yapı inşaatlarında kullanılmış. Özellikle gün batı-
mında, güneş bu kayaların üzerine vurduğunda 
tam bir renk cümbüşü izlemek mümkün.

Kefken’e yürüyerek 5 dakika, Kerpe’ye ise 10 
dakika uzaklıkta bulunan Kumcağız koyunu gör-
meden, buradan ayrılmamanızı öneririz. Plajı çok 
güzel olup 1,5 km. uzunluğundadır. Plajın ortasın-
da, plajı ortadan ikiye bölen bir dere akıyor. Kum-
cağız deresi. Bu dere, plajın arkasından kıvrılarak 

dolanıp buraya geliyor. Derenin plajın arkasında 
kalan bölümünde, amatör balıkçılar, büyük bir ke-
yifle balık tutabiliyorlar. Meraklı iseniz, oltanızı ve 
yem olarak birazcık ekmek içini yanınıza almayı 
unutmayın.

Cebeci’nin hemen karşısında Kefken adası-
nı görmek mümkün. Cebeci sahiline, tekne ile 5 
dakika uzaklıkta. Karadeniz’de, tarihi özelliği olan 
ve insanların yaşadıkları tek ada. Ama, burası SİT 
alanı olarak ilan edilmiş ve ziyaretçiler ile günübir-
likçilerin adaya çıkmalarına izin verilmiyor. Uzaktan 
adaya baktığınızda, 14 m. yüksekliğindeki feneri 
göreceksiniz. Bu fener halen faal. Karadeniz’in az-
gın dalgalarından korunmak isteyen gemiler, bura-
ya sığınıyorlar.

Özel araçla ulaşım
İstanbul - Ankara arasındaki Tem otoyolun-

da Kandıra gişelerinden çıkarak 40 km. sonra 
Kandıra’ya, oradan da Kefken tabelalarını takip 
ederek 20 km. sonra Kefken’e ulaşabilirsiniz. Ay-
rıca Adapazarı - Kaynarca yolu üzerinden 55 km. 
sonra da Kefken’e ulaşabilirsiniz. Yine İstanbul 
- Şile – Ağva güzergahından denizle yeşilin birleş-
tiği enfes manzara eşliğinde Kandıra’dan geçerek 
Kefken’e gelebilirsiniz. Bu yol çok virajlı ve çok sa-
kindir. 

Otobüsle ulaşım
Harem Otogarından Gürkan Turizm ile 

Kandıra’ya, yaz aylarında ise Kerpe’ye kadar gidip 
servis yada minibüs ile Kefken’e gidebilirsiniz.

Ayrıca Harem ya da Esenler Otogarından İzmit 
Seyahat veya Efe Tur ile İzmit Otogarına, oradan 
İzmit Otogarı ve Kandıra arası çalışan Etap Seya-
hat araçları ile Kandıra’ya, Kandıra’dan da Kefken 
minibüsleri ile gidilebiliyor.



Aynı bölgede, aynı sektörde faaliyet göste-
ren firmaların bir araya gelerek oluşturduğu si-
nerjiden hareketle, insan kaynakları yöneticileri-
nin tanışmasını sağlamak, ortak sorunlara ortak 
çözümler üretmek ve mevcutlarla iş birli-
ğini arttırmak amaçlı olarak düzenlenen 
İnsan Kaynakları Sorumluları tanışma 
toplantısı TOSB Workinn Otelde gerçek-
leştirildi.

Toplantı, Workinn Otel Genel Müdürü 
Yıldıray Delice’nin, otel hakkında bilgi-
ler içeren sunumunun ardından, TOSB 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper 
Kanca’nın açılış konuşması ile başlamış 
olup, TAYSAD Yönetim Kurulu  Başkanı 
Dr. Mehmet Dudaroğlu katılımcılara sa-
nayici gözüyle tecrübe paylaşımında bu-
lundular.

Konuk konuşmacı olarak MESS Tür-
kiye Metal Sanayicileri Sendikası Baş Hukuk 
Müşaviri Av. Erten Cılga tarafından üye katılım-
cılara bir seminer verildi. Seminer sonrasında 
söz alan TOSB Bölge Müdürü Fuat Günel ka-
tılımcılara Organize Sanayi Bölgemizdeki ortak 
problemler ve yatırımlar hakkında bilgilendirme-
lerde bulundular.

Toplantı sonrasında günün anısına toplu 
fotoğraf çekimi yapıldı ve üye firmaların İnsan 
Kaynakları sorumlularının birbirleriyle tanışarak, 
bilgi edinme ve paylaşımlarda bulunma imkanı 
sağlandı.

The acquaintance meeting of Human Resour-
ces Managers organized for the purpose of enab-
ling the human resources managers to get acqua-
inted with each other, to produce common solutions 
to common problems and to enhance cooperation 
between them, starting from the synergy created 

by the firms that show activity in the same region, 
same sector coming together has been realized in 
TOSB Workinn Hotel.

The meeting began with the opening speech of 
Vice-President of TOSB Board of Directors Alper 
Kanca after Workinn Hotel General Manager Yıldı-
ray Delice’s presentation which comprised informa-
tion about the hotel and then President of TAYSAD 
Board of Directors Dr.Mehmet Dudaroğlu shared 
his experiences with the participants from the view-
point of an industrialist. 

A seminar was given to our member participants 
by MESS Turkish Metal Industrialists 
Union Legal Affairs Manager Lawyer 
Erten CILGA as the guest speaker.

TOSB Zone Director Fuat Günel 
who took the floor after the seminar, in-
formed the participants about the com-
mon problems and the investments in 
our Organized Industrial Zone.

After the meeting,  family photo 
shooting was made in memory of the 
day and the opportunity for the Human 
Resources managers of our member 
firms to get acquainted with each other 
and acquire and share knowledge has 
been provided.

Acquaintance Meeting 
Human Resources 

Managers of 
TOSB Member Firms

TOSB Üye Firmalarının 
İnsan Kaynakları 

Sorumluları Tanışma 
Toplantısı Workinn Otel’de 

Düzenlendi

ETKİNLİKLER / EVENTS



            

  

TOSB’un Toplantı 
Salonları Hizmet Veriyor

T  OSB’un çok amaçlı seminer, konferans sa-
lonu, eğitim salonu ve fuaye, üyelere ve ihti-

yaç halinde diğer sanayicilere yönetim binasında 
hizmet vermeye devam ediyor.

Çok Amaçlı Toplantı ve Hizmetleri
   Seminer Salonunda;

80 Kişilik Oturma Grubu, Kürsü, Ses Dü-
zeni, Projeksiyon, Projeksiyon Perdesi, Sınır-
sız İnternet Hizmeti, Note Book, Elektronik 
Yazı Tahtası, Manuel Yazı Tahtası ve Printer  
özelliği, Flipchart

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

irtibata geçebilirsiniz.

 Konferans Salonu Hizmetlerimiz;

The Meeting Hall of TOSB 
Continues to Service

The multipurpose symposium, auditorium 
training hall and foyer located in the man-

agement building of the TOSB continues to 
service to the members and other industrial-
ists who are in need. 

In our Multipurpose Meeting and Services 
Seminar Hall; there are seating group with 

the capacity of 80 persons, Platform Sound 
Scheme, Projection, Projection Screen, Un-
limited Internet Service, Note Book, Electronic 
Whiteboard, Manuel Whiteboard and Printer 
facilities, flipchart. 

Our 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 mi-
crophone services (2 lapels, 2 hand micro-
phones) , Notebook Computer Services, GSM 
mobile phones jammer device system, (not to 
be disturbed during the meeting) , Image and 
Voice Recording, Film, DVD, VCD sound pre-
sentation and music airplay, technician sup-
port 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 simul-
taneously, stage lighting and blanking upon 
the desire, light system, lighting system by the 
automatic  controller (full light, medium and 
shady).

For reservation and further information, please 
feel free to contact Eylem YILMAZ by phone, 

0262 679 10 00

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 imka-
nı), 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, Ku-
laklık ve mini el telsizleri ile teknik kumanda, oda-
sındaki teknisyenle anlık haberleşebilme, İsteğe 
bağlı sahne aydınlatma, karartma ve ışık düze-
ni, Otomatik kumanda sistemi ile salon ışık ay-
dınlatma seçenekleri (Tam aydınlık, orta ve loş) 
olan donanımlarımız ile hizmet veriyoruz.

TOSB TOPLANTI SALONLARI / TOSB MEETING HALL



Alkan Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş.

MARKALAR ŞEHRİ

Erler 
Dış Ticaret AŞ.

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

                        


