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Müşterinizin 
Komşusu Olmak 
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3 MİLYAR TL CİROSU İLE
SADECE ÜRETİM DEĞİL, İŞ VE 
YAŞAM ALANI SUNUYORUZ...
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SOSYAL TESİSLERİ

100 m²’den 3.200 m²’ye kadar
kiralık alan bulunmaktadır.

C Blok Kiralık Alanlar

 Lojistik olarak mükemmel bir 

konumda

 5 yıldızlı otele sahip,

 Helikopter pisti,

 Ortak Sağlık ve İş Güvenliği Merkezi

 Eğitim ve konferans salonları

 İtfaiye Teşkilatı 

 Eğitim, Destek Kurumları ve Finans 

Merkezlerine yakınlığı

 TEM Otoyoluna direk bağlantısı

 Sabiha Gökçen Havalimanına 15 km 

mesafede bulunan 

Betonarme taşıyıcı sistem, 
alüminyum cephe.

Binaların inşaat 
cinsi

Su deposu, Açık otopark, Bekçi 
Kulübesi, Üstü açık avlu.

Binaya Ek Özellikler: Asansör, Teras, 
Güneş Kırıcılar

Binalara Ait 
Ortak Kullanım 
Alanları

Binalar doğalgaz ile 
ısıtılmaktadır

Binaların ısıtma 
sistemi
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DERGİ EKİBİNDEN / MAGAZINE TEAM

2015 yılının son çeyreğinde yer 
aldığımız bugünlerde otomotiv sa-
nayi için 2016 yılı daha umutla ba-
kılan bir yıl gibi görünüyor. 2015 
yılında yaşanan bazı olumsuzla-
ra rağmen hız kesmeyen otomotiv 
sektörü gelecek yıla ilişkin hedef-
lerini şimdilerde belirlemiş ve be-
lirlemeye devam etmekte.

Bölgemize katkı sağlayacak he-
deflerimize ulaşmak için bizlerde 
aralık vermeksizin çalışmaya de-
vam ediyoruz. Projelerimizden biri 
olan Anaokulumuz, 2500 m² lik ol-
dukça geniş bir alanda hizmete 
başladı. 

Mevcut öğrenciler ile eğitime 
devam eden anaokulu kayıt alma-
ya devam etmektedir. Yine üzerin-

de uzun süre çalışılan Çayırova 
TEM Otoyolu OSB Köprülü Kav-
şağı, temel atma töreni Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanımız Sa-
yın Fikri IŞIK’ın katılımlarıyla ger-
çekleştirildi. Bölgemizdeki en bü-
yük sıkıntılardan biri olan ulaşım 
sorununa bir nevi çözüm olacağı-
na inandığımız Halk Otobüs sefer-
lerine ek olarak Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi (K.B.B)’ UKOME ta-
rafından DARICA-GEBZE-TOSB 
arasında 515 hat numarasıyla Be-
lediye Otobüs Seferleri de hizme-
te başladı. Tüm bu gelişmelerin 
üyemize fayda sağlamasını umu-
yoruz.

Yeni sayımızda,  yeni yılda ve 
yeni haberlerle görüşmek üzere.

OSB'mizin ulaşım sorunları çözülüyor
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FUAT GÜNEL
TOSB Bölge Müdürü

BÖLGE MÜDÜRÜNDEN  / FROM ZONE DIRECTOR

tak arıtma tesisini de 2009 yılında kurup işletmeye 
almıştır.

Alt yapılarını tamamlamış olan OSB’miz, sınırları-
mız içerinde kendi varlığımız olan 162 odalı WOR-
KINN OTEL’in yanı sıra bölgedeki çalışanlara sos-
yal imkanlar sağlamak için ilave yatırımlar da yap-
maktadır. Bayan istihdamını artırmak, çalışanla-
rın yaşam standartlarını yükseltmek ve çocukları-
nın bakımı için içerisinde 2840 m² lik ana okulu bu-
lunan, 1.535 m² lik bir mescit ve şadırvan,  banka-
lar ve hizmet sektörüne kiralama amacıyla 6.380 m² 
modüler ofis ve dükkanlar, sosyal yaşam alanları 
yer alan Sosyal Tesis Alanı binamızı bitirdik. Anao-
kulumuz ve mescidimiz hizmete açılmış olup, kiralık 
alanların kiralama işleri devam etmektedir. 

Yakın çevremizdeki sürdürülemeyecek durumda 
olan ulaşım problemine çözüm üretmek amacıyla, 
komşu OSB ler, Karayolları ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi katkılarıyla, TEM Otoyolu Bağlantı Pro-
jesi ni yaptık. Projeleri onaylandı, ihalesi yapılıp te-
mel atma töreni, Bilimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı-
mız Sn. Fikri IŞIK tarafından atıldı. 2016 yılı mayıs 
ayında inşaatın bitmesi planlanmaktadır.

Hali hazırda 2011 Yılı başında mülkiyeti OSB’mize 
ait binalarımızın toplam alanı 31.722 m² iken bu 
gün bu miktar 78.027 m² yi ulaşmıştır. Bu alanların 
65.500 m²”lik kısmı kiralanabilir, kalanı da OSB’nin 
ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Sanayicilerimizin is-
tekleri üzerine 16.000 m² kiralanabilir yeni fabrika-
lar kompleksinin inşaatına da başladık. Bu alan içe-
risinde birde test merkezi binası bulunmaktadır. Bi-
naların 13.500 m² lik kısmı inşaat öncesinde kira-
lanmış olup kalan 2.500 m² alan için kiracı aranmak-
tadır.

Saygılarımla 

Bölgemizde ilk fabrikanın teme-
li 1999 yılında atılmış olup, günümüz 
itibariyle doluluk oranımız %85’e, ça-
lışan sayımız 15.500’e ulaşmıştır. 
Elektrik, gaz, su ve yol temizliği gibi 
hizmetlerinin tamamını devlet desteği 
olmadan kendi imkanları ile kurduğu 
altyapılar ile sağlayan OSB‘miz aynı 
zamanda kendi itfaiye teşkilatı ile or-

support.  In addition to that our zone has its own fire 
department and treatment facility, which was estab-
lished in 2009 and has been operating since then. 

Following the completion of the infrastructure 
works, our zone, which already has the Workinn Ho-
tel, an asset of the zone with its 162 rooms, now fo-
cuses on new investments to provide social oppor-
tunities to our employees. We have now comple-
ted the recreational facility, which has a kindergar-
ten/nursery (2840 m²), a praying room with a foun-
tain (1.535 m²), rental modular offices and shops 
for banking and service sectors (6.380 m²), as well 
as the social and recreational areas. The praying 
room and the kindergarten/nursery, which aims to 
increase the rate of women’s employment, as well 
as the life standards of the workers, and to ensure 
the child care of the staff. 

We have developed TEM Highway Connection 
Project to provide a solution to the unsustainable 
transportation problem of our neighbourhood with 
the contribution of neighbouring zones, Directora-
te of Highways and the Metropolitan Municipality of 
Kocaeli. The project’s tender is finalized after the 
approval and Mr. Fikri Işık, the Minister of Scien-
ce, Industry and Technology laid the foundation. 
The construction is expected to be finalized by May 
2016. 

As of this year total area of the properties of the 
OIZ has expanded to 78.027 sqm, which was only 
31.722 sqm back in 2011. 65.500 sqm of our cons-
truction area is leasable and the rest is used for the 
OIZ’s needs. Upon the request of our industrialists, 
we also started to the construction of another lea-
sable building, a 16.000 sqm of new factories faci-
lity. 13.500 sqm of those buildings were rented be-
fore the construction and 2.500 sqm area is availab-
le for tenants. 

Within the scope of our Organized 
Industrial Zone (OIZ), the first factory’s 
foundation was laid in 1999. As of to-
day, our occupancy rate reached to 85 
percent and employment rate has re-
ached to 15.500 people.  Utilities such 
as electricity, gas, water and road cle-
aning are provided by our own infrast-
ructure, which was also established 
by our own resources not by the state 
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TOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN

liyetler iç piyasada yeni bir fiyat dengesine doğru zor-
layacaktır. Öte yandan ekonomimizin esas lokomoti-
fi olan ihraç pazarlarında da rekabet gücümüz biraz 
daha azalacaktır. Hele döviz bu günlerde olduğu gibi 
TL karşısında değer kaybederse bu etki daha da be-
lirginleşecektir.

Seçim dönemini de geride bıraktığımıza göre artık 
geleceğimize ve ekonomimizi iyileştirmeye dönme-
liyiz. Sonuç olarak beklenen sosyal faydaya mukabil 
ekonomik zorluklarla da karşılaşacağımız muhtemel-
dir. Bütün mesele bu zorlu dönemi az hasarla atlatmak 
için İşçi-İşveren ve Devlet olarak toplumun uzun vade-
li çıkarlarını optimize edecek bir formülde buluşmamı-
za bağlıdır. Kalkınmanın ve refaha erişmenin yolu üre-
tim ve rekabet üstünlüğünden geçiyor. Tüm kararları-
mızda bunu göz önünde bulundurmamız gerekir.

Tabi daha köklü çözüm ise yüksek katma değerli 
ürün üretmektir ki bu da bugünden yarına hemen ola-
cak bir iş değildir. Bir taraftan buna çalışırken diğer ta-
raftan mesleki eğitimi iyileştirmemiz gibi önemli top-
lumsal görevlerimiz de var. Ama yarın karşılaşacağı-
mız sıkıntıları da mutlaka uygun bir şekilde bertaraf et-
memiz gerekiyor. Toplumsal olarak özlediğimiz daya-
nışma ve beraber çalışma irademiz bizi mutlaka başa-
rıya ulaştıracaktır.

Bu dönem içinde sanayi bölgemizde de önemli ge-
lişmeler oldu;

OSB’mizin kurucularından, sektörümüzün duaye-
ni Sn. Ahmet ARKAN’ı kaybettik. Sektörümüze ve 
OSB’mize olan katkılarını minnetle anıyoruz. Kendisi-
ne Rahmet ve değerli ailesine baş sağlığı dileriz.

Pek çok yabancı heyet OSB’mizi ziyaret etti. Tataris-
tan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Rustam  Minni-
hanov ve beraberindeki heyet OSB’mizi ziyaret ettiler. 
Önümüzdeki bahar aylarında sanayiciler heyeti olarak 
karşılıklı ziyarette bulunacağız. Ziyaret programı bil-
hare sanayicilerine duyurulacaktır.

Yıllardır üzerinde çalıştığımız TEM bağlantı kavşa-
ğının temeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. 
Fikri Işık tarafından atıldı. İhalesi ve kısmi finansma-
nı Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan kavşa-
ğın yapım süresi 270 gündür. Karayolları isteklerine 
uygun proje, haritalandırma, zemin etüdü hizmetleri 
TOSB, GOSB, GEPOSB ve GÜZELLER OSB’lerince 
ortaklaşa yaptırılan kavşağa 4 OSB olarak maddi kat-
kıda da bulunacağız. Bu projenin gerçekleşmesinde 
olağanüstü gayret sarf eden Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanımız Sn. Fikri Işık,  önceki dönem Valimiz Sn. 
Ercan Topaca, şimdiki Valimiz Sn. Hasan Basri Gü-
zeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. 
İbrahim Karaosmanoğlu ve projeye destek veren tüm 
kamu görevlilerine bölge sanayicileri adına şükranları-
mızı sunarız. Bu kavşak bölgeye nefes aldıracaktır. 

Yoğun gündemli bir yılın sonuna yaklaşıyoruz. Dün-
yada ve çevre ülkelerde de önemli olaylar meydana 
geldi. Yurt içinde epeyce mücadeleli 2 seçimi geride 
bıraktık. Dolayısyla hem global ve hem de yerel siyasi 
gelişmeler ekonomiyi de ciddi şekilde etkiledi. 

Hiç artmıyor diye bakılan döviz, Türk Lirası karşısın-
da bir aşağı bir yukarı sörf yapıp durdu. Diğer taraftan 
Dolar faizi artı artıyor söylentileri biz dâhil gelişen eko-
nomileri epeyce hırpaladı. Bir başka cepheden Euro/
Dolar paritesi 2014’ün sonlarından başlayarak 1,40 
lardan 1,05’lere kadar geriledi. Halen de nerede dura-
cağını kestirmek pek mümkün görünmüyor. Bizim gibi 
çoğunlukla girdisi Dolar, ihracatı ise Euro olan ülkeler 
bu değişimden çokça etkilendi.

Dünyada petrol ve enerji fiyatlarının bunca gerile-
mesine rağmen petrol ithalatçısı ekonomilerde ola-
ğanüstü bir gelişme yaşanmazken, petrol ihraç eden 
ülke ekonomilerinde de ciddi daralma ve talep kayıp-
ları yaşandı. Bunun üzerin eklenen çatışma ve bölge-
sel istikrarsızlıklar da bu olumsuzluklara adeta tuz bi-
ber ekti. İşte 2015’i böyle geçirdik. Gayet doğal ola-
rak genel ihracatımız, iç tüketim ve sanayi üretimimiz 
de bunlardan etkilendi. Hatta miktarsal olarak artan ih-
racat kalemlerimizden daha az gelir (USD) elde ettik. 
Dövizle borçlanmış işletmelerin TL bazında borç mik-
tarları artı vs. 

İşte 2016’ya böyle geçiyoruz. Yani yorgun bir eko-
nomi devrediyoruz. Bunun üzerine gelecek yeni yük-
leri kaldırma takati azalmış ekonomiyi rehabilite etme-
miz gerekiyor. Tam da bu noktada 2016 yılına alıştığı-
mızın üstünde ücret ve maliyet artışı beklentileri ile gi-
riyoruz. Devlet bu maliyetin bir kısmını teşvik, vergi, 
sosyal güvenlik primi indirimi yolu ile yüklenmez ise 
bu süreç hayli zorlayacak gibi gözüküyor. Artacak ma-

YUNUS ÇİFTCİ
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı



T SB
7

CHAIRMAN OF TOSB BOARD OF DIRECTORS

Since the election period is long gone, now we 
can focus on the future and improving our eco-
nomy. At the end, it is possible that we may face 
some economic problems in exchange of expec-
ted social benefit. The solution lies at the state 
finding a formula, which will meet the community 
through optimising the long term interests. The 
road to development and wealth goes through the 
production and competitive advantages. We have 
to consider this fact in every decision of ours.

A more radical solution would be producing pro-
ducts with higher added value. But this cannot be 
done in a day. We should work for this while we 
do our societal duties such as improving vocatio-
nal education. But we should be ready today for 
our problems that may come up tomorrow.  The 
solidarity and the mutual working culture we miss 
will take us to the success.

In this year, there were major developments in 
our industry as well.

Mr. Ahmet Arkan, one of our founders and the 
prominent figures of our sector, has passed away. 
We appreciate his contributions to our sector and 
OIZ. May he rest in peace.

We had many foreign delegations as visitors, 
including the President of Tataristan Republic 
H.E. Rustam Minnihanov and his delegation. We 
will visit them next spring and inform our industri-
alists on that visit.  

Our long termed project, the TEM junction’s fo-
undation has been laid by Mr. Fikri Işık, the Mi-
nister of Science, Industry and Technology.  The 
tender and partial finance of the project has been 
managed by Kocaeli Metropolitan Municipality 
and it will take 270 days.  The junction will be co-
financed by four OIZs, the TOSB, GOSB, GE-
POSB and GÜZELLER OIZ, which also prepared 
the project, mapping, land surveys. We would like 
to thank once again to our Minister of Science, In-
dustry and Technology Mr. Fikri Işık, former go-
vernor of Kocaeli Mr. Ercan Topaca and current 
governor Mr. Hasan Basri Güzeloğlu and Koca-
eli Mayor Mr. İbrahim Karaosmanoğlu, as well as 
any other people who supported the project. This 
junction will be a fresh breath for the region.   

We are heading towards the end of a busy year, 
when major events occured both in neighbour co-
untries and the world. We leave behind a year 
with two national and really competitive elections. 
Therefore not only global political developments 
but also local politics had a major impact over the 
economy.

Foreign exchanges, which were considered as 
stable, suddenly started to surf against Turkish 
Lira. On the other hand, rumours that indicates 
an interest rate in US dollar beat down all emer-
ging economies including us. On the other hand 
euro/dollar pair withdrawn to 1.05 from 1.40. And 
it does not seem possible to make a prediction re-
garding where will it stop. This really affected the 
countries like us, which has dollar input and euro 
export.

Though oil and energy prices declined all over 
the world, no significant development seen in the 
oil importer countries’ economies while the expor-
ter countries’ economies faced a serious shrin-
king and demand loss.  Additionally, regional ins-
tability and struggles augmented the impact of 
those negativity. This is how we moved on from 
2015. And consequently, our general export, do-
mestic consumption and industrial production af-
fected by those events. Furthermore our exports, 
which were increased in terms of units, have dec-
reased in terms of USD revenue.  The compani-
es, which had loans in foreign currency faced an 
increase in their loans.

This is how we move to 2016; transferring a ti-
red economy. We have to rehabilitate the eco-
nomy in order to make it ready to lift the new we-
ights. At this point, we are entering 2016 with an 
expectation of higher costs and wages.  Unless 
the state, takes over a part of this weight thro-
ugh incentives, taxes, social security fees, this 
new period will be challenging. With the new inc-
reasing costs, domestic market will be forced to 
a new pricing balance. On the other hand we will 
lose our advantages in the export markets. And 
considering the devaluation of Turkish lira against 
US Dollar, that impact will be augmented.

YUNUS ÇİFTCİ
Chairman of TOSB Board of Directors
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rübesi vardı. Bir müddet bocaladık. Bu arada bizi 
Gebze bölgesinde istemeyenlerin telkinleri ile bizi 
Çerkezköy’e, Gerede’ye götürmeye kalktılar. Bulun-
duğumuz bu bölgeden uzaklaştırma çabaları başla-
mıştı. Bizler de iyi niyet ile bu önerileri dinlemiş ve 
hatta önerilen bölgelere giderek bazı araştırma ve 
çalışmalarda yapmıştık.

Bir gün Ahmet Arkan Bey, rahmetli Abdullah Kan-
ca, Yunus Çiftci ve ben bugün içinde bulunduğumuz, 
tahsis edilen bu bölgede TOSB Organize Sanayi 
Bölgesi’ni kurma ve hayata geçirme işine karar ver-
dik. Başka öneri ve yönlendirmeleri dinlemeden dör-
dümüz bu sorumluluğu üstlendik ve yola çıktık. Hepi-
mize çok farklı görevler düşmüştü. Ahmet Bey’in gö-
revi ise bürokrasi ile ilgili işlerin düzenlenmesi yöne-
tilmesi idi. Hepimiz üstlendiğimiz görevleri başarılı bir 
şekilde, iyi bir takım çalışması ile yöneterek bugünkü 
TOSB Organize Sanayi Bölgesi’ni hayata geçirebil-
dik. Ne mutlu bizlere ki arkamızda ülkemize, sektö-
rümüze, TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan 
ve paydaş olan insanlara, rahmet ile anacakları böy-
le bir eser bıraktık. 

Sevgili Ahmet Ağabeyimiz nur içişinde yat, bırak-
tığın eserleri ve güzel tecrübeleri evlatlarınız ve biz-
ler size yakışır bir şekilde yaşatacağız, bundan emin 
olabilirsin.

Ahmet Bayraktar
TOSB Kurucu Üye
TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi

sı ve kamulaştırma yetkisi Bakanlar 
Kurulundan ve Cumhurbaşkanının 
onayından  kısa zamanda geçerek 
Resmi Gazetede yayınlandı. 

Yetkiyi almıştık ortada ne para, 
ne de inşaat ve kamulaştırma tec-

Ahmet Bey’in TAYSAD Derneği Başkanlığında ben 
de TAYSAD Yönetim Kuruluna genç yaşta girmiştim. 
Birlikte Almanya, Japonya’da araç üreticilerini ziya-
ret ettik, TAYSAD Derneğimizi Avrupa Birliği Clepa’ya 
üye yaparak sektörümüzü dünyaya kabul ettirdik, 
yurt dışı fuarlara giderek otomotiv yan sanayimizi ta-
nıtmaya çalıştık. Ankara’da bakanlıklara defalarca 
giderek sorunlarımızı anlatmaya ve destek aramaya 
çalıştık. Diğer taraftan otomotiv ana sanayimize karşı 
ithalatta korumaların kaldırılmaması için ve sorunla-
rımızı anlatabilmek için mücadele ettik. Ahmet Bey’in 
tüm bu faaliyetlerdeki liderliği ve mücadele azmi hiç 
unutmadığım en önemli özellikleri olmuştur.

Bir gün yine müşterimiz olan yerli araç üreticilerinin 
yoğun baskılarını TAYSAD Yönetim Kurulunda konu-
şurken, Ahmet Bey “gelin hep birlikte bir kamyonet ve 
minibüs üretelim” fikrini ortaya atmış ve benimsemiş-
tik. Ahmet Bey “gider bir Japon üreticiden lisans alır 
hiç değilse kendi aracımızı üretir, kendi üretimlerimi-
ze destek veririz” demişti. 

Ahmet Bey’in o gün ortaya attığı bu ortak girişim 
fikri daha sonra Sanayi Bakanlığı eski Müsteşarı rah-
metli Akın Çakmakçı ağabeyimiz ve yine rahmetli 
MKE yöneticisi Ergin Sungur ağabeylerin destekleri 
ile TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması fik-
rine dönüştü. 

TAYSAD Derneğimizin o günkü güvenilir itibari de-
ğeri ile bürokrasinin ve siyasetçilerin tam desteğini 
alarak, TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulma-

Ahmet Bey’den sivil toplum ör-
gütlerini tanımış, anlamış ve bir-
çok sivil toplum örgütünde de Ah-
met Bey’den sonra görev almış biri-
si olarak Ahmet Bey’i kaybetmenin 
derin üzüntüsü  içerisindeyim. 

Türk Otomotiv Sanayinin Acı Kaybı
"AHMET ARKAN"

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB
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One day, Mr. Arkan, late Mr. Abdullah Kanca, Yu-
nus Çiftçi and I decided to establish TOSB in the cur-
rent place. We took all the responsibility and under-
took different tasks. Mr. Arkan was responsible from 
the management of bureaucratic works. We mana-
ged all the tasks in a successful way and built TOSB. 
It is great pleasure for us to see that we have left be-
hind an important state of art for our country, sector, 
colleagues at TOSB and the stakeholders. 

Dear Ahmet please rest in peace and be sure that 
your works and experiences will live on by us and 
your kids. 

Ahmet Bayraktar
TOSB Founding Member
TOSB Entrepreneurship Delegation Member 

Mr. Ahmet Arkan introduced me NGOs and helped 
me to understand the concept. I had been his suc-
cessor in various NGOs. Therefore it is with genuine 
deep sadness that I have to say good-bye to him. I 
was in the Board of TAYSAD at a young age and Mr. 
Arkan was the chair of the board. We visited vehic-
le manufacturers in Japan, Germany. We registered 
TAYSAD to CLEPA and our sector became interna-
tionally recognized. We had been to several interna-
tional trade fairs to introduce our sector to the world. 
We build a bridge between the ministries in Ankara 
and our members to provide solutions to their prob-
lems. We also had a huge struggle against the elimi-
nation of import protections. During all these times, 
the most important characteristics of Mr. Ahmet Ar-
kan were his leadership and perseverance. 

In one of those days, while we were discussing 
about the pressure from the local vehicle manufactu-
rers at TAYSAD Board, Mr. Arkan shared the idea of 
collectively producing a minibus and light truck. We 
embraced the idea. Mr. Arkan said: What we can do 
is to make a deal with Japanese producer, have a li-
cence and at least we produce our own vehicle, we 
support our own production. Mr. Arkan’s this idea tur-
ned into building the TOSB organised industry zone 
with the supports of late Mr. Ergin Sungur, MKE exe-
cutive, and late Mr. Akın Çakmakçı, former undersec-
retary at Ministry of Industry. The idea received a gre-
at support from the bureaucracy and politicians thro-
ugh the high reputation of TAYSAD at that time and 
consequently received approval of the council of mi-
nisters and the president of the republic and publis-
hed on the official gazette in a short period of time. 

However, though we had the money, we did not 
have any money or construction experience. That is 
why we had struggled for a while. In the meantime, 
there was an effort to send us from this area to Gere-
de or Çerkezköy. We listened these kind of suggesti-
ons with a good faith and furthermore we made rese-
arches on those areas. 

“Ahmet Arkan”
The painful loss of Turkish Automotive Industry 

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB
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neminde TOSB’un kuruluş kararı alınmıştır. Taysad 
Başkanlık görevini Sn. Ahmet Bayraktar’a devrettik-
ten sonra da TOSB daki görevlerine ve katkılarına 
devam etmiştir. 

Değerli Dostum, her zaman Rahmet ve şükranla 
anacağım Ahmet Arkan’ın özellikle sivil toplum ör-
gütlerindeki fedakâr çalışmalarını vurgulamak iste-
rim. Taysad - Taşıt Araçları (Otomotiv) Yan Sanayici-
leri Derneğinde uzunca bir süre beraber çalıştık. Ah-
met Bey toplumun işini kendi işinin önünde tutan bir 
anlayışa sahipti. Hiçbir karşılık beklemeksizin yaptı-
ğı fedakârlık ve hizmetleri daima takdir ile yâd ede-
ceğiz. Beni dernek yönetimine o davet etmişti. Benim 
gibi pek çok insanı da yine O görev almaya ve ça-
lışmaya teşvik etmişti. 1980’lerin başındaki bu davet 
ve beraber çalışmamız bu günlere dek sürdü. Baş-
kanlığı döneminde derneğin kalıcılığını sağlayacak 
pek çok projeye de imza attı. İş merkezlerinde kira-
cı konumundaki derneğin Kozyatağı’nda mülk sahi-
bi olmasını sağladı. Bu projeye öncülük ederek ken-

Ahmet Arkan; bir dost, bir mücadele insanı idi.  Bu 
mücadelesi sadece kendisi ve kendi ilkeleri için değil, 
topyekûn toplum için, insanlık için idi. Geçmişi yâd 
eder, unutmaz ancak hep geleceğe bakardı. Yokluğu 
dert edinmez yoktan nasıl var ediliri hedeflerdi. Yok-
tan var etmeyi becermiş ve başarmış bir insandı. Hiç-
bir zaman mevcut durumla yetinmez daima daha iyi-
sini yapmak için çabalardı. Bu çabası her sahada çok 
belirgin olarak ön plana çıkardı.

Sivil toplumun gücüne inanır ve bu yönde çaba sarf 
ederdi. O’nun Başkanlık döneminde TAYSAD Derne-
ği toplum, bürokrasi ve siyaset nezdinde ciddi kabul 
görmüştür. Yan sanayi sektörünün diğer kurumlar-
da da hak ettiği temsil seviyesine gelmesi için ciddi 
çaba sarf etmiş, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu üyeliği, TTGV Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, UİB 
Yönetim Kurulu üyeliği, OTAM gibi daha pek çok si-
vil toplum örgütü, kurum ve kuruluşta Yan Sanayinin 
temsili için öncülük yapmıştır. TOSB’un kuruluşun-
da da aynı çabaları göstermiş O’nun başkanlık dö-

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB
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person who puts the community needs before 
his. We will always remember and appreciate his 
gratuitus efforts and sacrifices. He invited me to 
the association’s management. He encouraged 
many people to do what they do now. That invita-
tion of him back in the 1980’s developed a friend-
ship lasted so far. Back in the times of his presi-
dency, he developed many projects to ensure the 
sustainability of the association. He made the as-
sociation to own a property. With a project led by 
him, we provided support to buy 2 flats and one 
exhibition area, where the association worked for 
a long time. Then we moved the association to 
here. But we still earn through those properties. 

During his time as the member of the parlia-
ment he contributed much to shape the OIZ law   
#4562 through the inputs provided by us and his 
experiences. We have seen his love for work and 
aim to struggle even at the assembly.

We learned a lot from. We enjoyed a lot wor-
king with him. It will not be possible to forget him 
and his efforts for the civil society. He worked a 
lot, he did a lot but he never lost his humility. Un-
fortunately we lost him too soon. However he fully 
lived and let the industry live. All the works left be-
hind will allow us to see him, remember him with 
gratitude. May him rest in peace. 

Yunus Çiftci
TOSB Chairman of the Board

Ahmet Arkan was a friend and man of strugg-
le. The struggle was not related to him or his prin-
ciples. It was for the community and the huma-
nity. He was respectful for the past but he always 
looked into the future. He never depressed over 
abstinence. He just focused on how to build so-
mething out of nothing. As a person succeeded 
on that, what he has was never enough for him. 
He always looked for the better and this was the 
most apparent characteristic of him.

He believed in the power of civil society and 
worked for that. During his presidency TAYSAD 
received a significant reputation among the pub-
lic, bureaucracy and politics. He worked hard for 
the supply industry to be accepted and receive 
what it deserved in other platforms as well. He 
had been a pioneer of the supply industry with his 
representation in different platforms such as Is-
tanbul Chamber of Industry Board Membership, 
TTGV Board Membership, UIB Board Members-
hip, OTAM and etc. 

He also worked for TOSB, which was decided 
to be established during his presidency. He con-
tinued his work even after he left his chair to Mr. 
Ahmet Bayraktar. 

I would like to emphasize the selfless work of 
him in the civil society platforms. As a dear fri-
end to me, I had the opportunity to work with him 
for a long time at TAYSAD. He was the type of 

önemli katkıda bulunmuştur. O’nun mücadele ve ça-
lışma azmini TBMM kürsüsünde de gördük.

Ondan çok şey öğrendik. Beraber çalışmaktan 
hep zevk aldık. Özellikle sivil toplum örgütlerindeki 
fedakâr çalışmalarını unutmak mümkün değil. Çok 
çalıştı, çok şey başardı ama hep tevazu içinde oldu.

Maalesef aramızdan erken ayrıldı. Ancak hayatı ve 
sanayiciliği doya doya yaşadı ve yaşattı. Arkasında 
bıraktığı onca eserde hep onu göreceğiz ve rahmet-
le, minnetle anacağız. Ruhu şad olsun.

Yunus Çiftci
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

disi başta olmak üzere biz sanayicilerden katkı ala-
rak 2 daire ve bir sergi alanını satın alıp, tefriş etti ve 
dernek merkezini buraya taşıdı. Uzun yıllar derneği-
miz burada faaliyet gösterdi. Daha sonra Sn. Ahmet 
Bayraktar’ın Başkanlığı döneminde dernek merkezi-
ni kurucuları arasında olmaktan gurur duyduğumuz 
TOSB’a taşıdık. Ama bu mülkler hala TAYSAD Der-
neğine gelir sağlamaya devam etmektedir.

Kocaeli Milletvekili olarak TBMM de görev yaptığı 
dönemde de OSB kanunun çıkartılması aşamasın-
da sürekli bizlerle temas halinde sahadan topladığı 
öneri ve tecrübeleri Meclis Kürsüsünde dile getirerek 
4562 sayılı OSB kanunun TBMM de şekillenmesine 

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB
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TOSB / ÜNİVERSİTE SANAYİ
İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI 

masıyla toplantı başlamıştır. Sayın Yunus ÇİFTCİ, 
geçmiş dönem faaliyetleri ve gelecek dönem projele-
ri hakkında katılımcılara bilgiler vermiştir. GTÜ Rek-
törü Sn. Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN’ ün üniversite tanı-
tım sunumu  ardından, dekanlar TOSB ile ortak mas-
ter programı vb. ortak eğitim faaliyetleri düzenlenme-
si hakkında bilgiler vermişlerdir. Sanayiciler, üniversi-
teden beklentilerini söz alarak ifade etmişlerdir.

Ana teması ‘’Eğitim ve Üniversite-Sanayi İşbirliği’’ 
olan TOSB Sonbahar Üye Toplantısı 19 Kasım 2015 
Perşembe günü TOSB Konferans Salonunda yapıl-
mıştır.

Kocaeli Valimiz Sayın Hasan Basri GÜZE-
LOĞLU’nun da katılımlarıyla gerçekleştirilen toplan-
tıya, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. 
Haluk GÖRGÜN, Çayırova Kaymakamı Sn. Turgut 
ÇELENKOĞLU, Gebze Ticaret Odası Başkanı Sn. 
Nail ÇİLER, TOGEV Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Ahmet BAYRAKTAR, GTÜ Rektör Yardımcısı Sn. 
Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK, GTÜ Temel Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, 
GTÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Sn. Prof. Dr. Ni-
hat KAYA, TOSB Müteşebbis Heyet Üyeleri ve TOSB 
Sanayicilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ nın okunmasının ar-
dından Divan Heyeti oluşturulması ve TOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Yunus ÇİFTCİ’ nin açılış konuş-
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Katılımlarından dolayı Kocaeli Valimiz Sn. Hasan 
Basri GÜZELOĞLU’ na TOSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sn. Yunus ÇİFTCİ, Gebze Teknik Üniversitesi 
Rektörü Sn. Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN’ e de TOGEV 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet BAYRAKTAR 
plaket takdim etmiştir.

Eğitim ve Üniversite - Sanayi işbirliği konularında 
Organize Sanayi Bölgemiz ile Gebze Teknik Üniver-
sitesi arasında işbirliği konularında durulmuş ve önü-
müzdeki dönemde bu tarz çalışmaların süreceği bil-
gisi katılımcılara verilmiştir.

TOSB Restoranında yenilen akşam yemeği sonra-
sı toplantı sona ermiştir.
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TOSB “UNIVERSITY – INDUSTRY 
COOPERATION” MEETING

stand in silence. During his speech Mr. Çiftçi elabo-
rated on the previous activities and future projects. 
The following session started with the introductory 
presentation on Gebze Technical University by the 
President Prof. Haluk Görgün. The session continu-
ed with the speeches by the Deans of the Univer-
sity. They briefed the participants on the joint gradu-
ate programmes and training activities. The industri-
alists had the opportunity to share their expectations 
from the university.

TOSB President Mr. Yunus Çiftçi presented a pla-
quet to Kocaeli Governor Mr. Hasan Basri Güzeoğ-
lu  and TOGEV President Mr. Ahmet Bayraktar pre-
sented one to Prof. Haluk Görgün of Gebze Techni-
cal University.

The participants had the opportunity to discuss the 
university – industry cooperation issues within the 
scope of cooperation between our OIZ and Gebze 
Technical University.

The meeting ended following the dinner at TOSB 
restaurant.

TOSB held its Autumn Members Meeting on 19th 
November 2015 at the TOSB Conference Hall. The 
theme for the meeting was “University – Industry Co-
operation”.  TOSB’s Entrepreneurship Committee 
members and TOSB industrialists attended the mee-
ting, which was realized with the participation of Ko-
caeli Governor Mr. Hasan Basri GÜZELOĞLU. The 
President of Gebze Technical University Prof. Haluk 
GÖRGÜN,  the District Governor of Çayırova Mr. Tur-
gut ÇELENKOĞLU,  the president of Gebze Cham-
ber of Industry Mr. Nail Çiler, TOGEV President Mr. 
Ahmet BAYRAKTAR, Deputy President of Gebze 
Technical University Prof. Babür ÖZÇELİK, Dean of 
Fundamental Sciences Faculty of Gebze Technical 
University Prof. Muhammed Hasan ASLAN, Direc-
tor of Graduate School of Social Sciences of Geb-
ze Technical University Prof. Nihat KAYA were also 
among the participants.

TOSB Chairman Mr. Yunus Çiftçi addressed the 
participants during the opening session of the mee-
ting, which was commenced with the formation of the 
Assembly following the National Anthem and with a 
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Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
TOSB'u ziyaret etti

tanıtan kısa bir sunum yapmıştır. Toplantı sonrasın-
da TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yunus ÇİFT-
Cİ tarafından Tataristan Cumhurbaşkanı Sn. Rustam 
MİNNİHANOV’a günün anısına hediye takdim etti.

Sn. Cumhurbaşkanı MİNNİHANOV, Çelikel firması 
ziyaretinin ardından Bölgemizden ayrılmıştır.

İlimizde bir dizi ziyarette bulunan Tataristan Cum-
hurbaşkanı Sn. Rustam MİNNİHANOV, 15 Ekim 
2015 tarihinde TOSB Organize Sanayi Bölgesini ve 
üyelerimizden Çelikel firmasını ziyaret etti.

TOSB Workinn  Hotel’de gerçekleştirilen Match-
Industry etkinliği öncesi yapılan kahvaltıda TOSB Yö-
netim Kurulu Başkanı Sn. Yunus ÇİFTCİ OSB’mizi 

The President of the Republic of Tatarstan visited TOSB

H.M. Rustam Minnikhanov, the President of Tatars-
tan, paid a visit to TOSB-OIZ and our member Çeli-
kel Company on the 15th October 2015 during his vi-
sit to our province. 

TOSB Chairman Mr. Yunus Çiftçi has a introduc-

tory presentation for our OIZ at the breakfast before 
the Match-Industry event, which took place at TOSB 
Workinn Hotel. Following this meeting, TOSB Chair-
man Mr. Yunus Çiftçi presented a souvenir to H.M. 
Rustam Minnihanov, who left our OIZ after his visit to 
Çelikel Company.
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Ayhan Zeytinoğlu, İktisadi Kalkınma Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Seçildi

53’üncü Olağan İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul Toplantısı’nda, Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı’na Ayhan Zeytinoğlu seçildi. Bu yıl 50. yaşını kutlayan 
İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Ayhan Zeytinoğlu dönemi başladı. Aynı za-
manda Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOSB Müteşebbis He-
yet Başkan Vekili ve TOSB Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayhan Zeytinoğlu, gö-
revi Ömer Cihad Vardan’dan devraldı. İKV’nin yeni Yönetim Kurulu’nda Ayhan 
Zeytinoğlu’nun yanısıra Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Işınsu Kestelli, Atilla Me-
nevşe, Ahmet Sayar, Yavuz Canevi, Zeynel Abidin Erdem, İlhan Koyunseven, 
Zeynep Bodur Okyay, Sedat Zincirkıran, Ali Sami Aydın, Sami Yılmaz, İlhan 
Soylu, Şükrü Alkan, Cenk Yöney, Simone Kaslowski ve İsmail Gülle yer aldı.
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TOSB AİLESİ
 PİKNİKTE BULUŞTU

Çalışanlar aileleriyle beraber hoş bir vakit geçirme-
nin mutluluğunu yaşarken çeşitli aktivitelerle eğlen-
me fırsatı buldular. Sıcak aile ortamında gerçekleşen 
piknikte minik misafirlerimizde güneşli bir günün key-
fini çıkararak, gönüllerince dinlenip ve eğlendiler.

Firma içi aktiviteler hem çalışanları iş hayatından 
uzaklaştırıyor hem de aileleri ile güzel ve kaliteli za-
man geçirmesini sağlıyor. Tüm bunlar çalışma moti-
vasyonunu da olumlu etkiliyor. TOSB bu bilinç ile 14 
Haziran Pazar günü çalışanları, aileleri ve çocukla-
rıyla, Çekmeköy Aşgana Et Mangal’ da TOSB Pikni-
ği’ nde bir araya geldi.
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TOSB 
İFTAR YEMEĞİ

reteri Dr. Fatih AKBULUT, TOGEV Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sayın Ahmet BAYRAKTAR, TOSB Mü-
teşebbis Heyet Üyeleri, Çeşitli Kurum ve Kuruluşla-
rın üst düzey yöneticileri, Çevre OSB Yönetim Ku-
rulu Başkanları ve TOSB Üyelerinin katılımıyla ger-
çekleştirildi.

İftarın ardından katılımcılara hitaben bir konuşma 
yapan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus 
ÇİFTCİ, iftar davetine katılımlarından dolayı tüm da-
vetlilere teşekkür ederek ramazanın hayırlı geçmesi 
dileklerinde bulunmuştur.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi geleneksel iftar yemeğini, 25 Haziran 
Perşembe günü TOSB/WORKINN Otel’de gerçek-
leştirdi.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFT-
Cİ’ nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeği, 
Çayırova Kaymakamı Sayın Turgut ÇELENKOĞLU, 
Darıca Kaymakamı Sayın Ömer KARAMAN, Koca-
eli Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan ZEYTİNOĞ-
LU, Gebze Ticaret Odası Başkanı Sayın Nail ÇİLER, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Ve-
kili Şevket KIRICI, Kocaeli Üniversitesi Genel Sek-

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB
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ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU İLK TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

28 Temmuz 2015 tarihinde TOSB toplantı  salo-
nunda Çevre Çalışma Grubu toplantısının ilki ger-
çekleştirildi. Toplantıya TOSB Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Sn. Alper KANCA, TOSB Müteşebbis He-
yet Üyesi Sn. Oğuzhan DENİZ, TOSB’dan çalışma 
grubunda görevli çalışanlar ve Bölgemizdeki bazı fir-
maların gönüllü çevre yetkilileri katılım göstermişler-
dir.  Toplantı da; çalışma grubunun kurulma nedeni, 

TOSB Çevre Genel Komitesi üyelerin katılımlarıyla 
04.09.2015 tarihinde İstanbul CNR EXPO “Su, Atık-
su İşleme, Evsel, Endüstriyel, Atık Yönetimi Tekno-
loji Fuar” ına gezi düzenlenmiştir. 

Atık suların arıtılması, şartlandırılması, suyun de-
polanması, dağıtılması, geri dönüşümüyle ilgili son 
teknolojilerin, tüm bu prosesin kontrolü ve otomas-
yonu için gerekli olan teknoloji, sistem ve ekipman-
ların yer aldığı sektör temsilcileriyle görüşüldüğü ve 
bilgi alışverişinde bulunulduğu fuar gezisi toplu fo-
toğraf çekimiyle sonlandırılmıştır. 

TOSB ÇEVRE GENEL KOMİTESİ
FUAR GEZİSİNE KATILDI

kişilerin görevleri, geleceğe dair gruptan beklentiler 
ve katılımcıların önerilerine yer verilmiştir.

OSB’miz adına çevre yetkililerinin ortak hareket-
le birçok çevresel sorunu tek çatı altında toplanarak 
çözmeyi, gerekli görülen durumlarda ilgili mercilere 
iletmeyi, farklı görüşleri harmanlayarak etkin sonuç-
lara ulaşmayı hedeflemektedir.

Katılımcı Firmalar

• Aylin GÜNAY - Cengiz 
Makina

• Duygu ARI - Çelikel 

• Hijlal ÖZER - Farplas 

• Nazan IŞIK - Eku Fren 

• Sabri ARI - Mapa

• Ümit GÜNEŞ - Kanca 

• Yüksel ATILGAN - 
Farba  

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Sayın Mustafa AYHAN, TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ’ye nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Yapılan görüşmede bölgemiz ve faaliyetle-
ri hakkında bilgiler veren TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus ÇİFTCİ, MARKA Genel Sekreterliğine atanan 
Mustafa AYHAN’ a yeni görevinde başarılar dileyerek, ziyaret anısına plaket takdim etmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kocaeli Sanayi Odası ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’ nin 
katılımları ile TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ev sahipliğinde “ Kimya 
Sektörü Çalıştayı “ 17 Eylül 2015 Perşembe günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ ın 
katılımlarıyla bölgemizde gerçekleştirilmiştir. 

Kimya Sektörü Çalıştayı

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB

MARKA’ dan TOSB Ziyareti
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TOSB’da İşkur Bilgilendirme
Toplantısı Gerçekleştirildi

TOSB - İŞKUR işbirliği ile 01 Ekim 2015 Perşem-
be günü 14:00 - 15:30 saatleri arasında, TOSB Bölge 
Müdürlüğü Seminer Salonu’nda İŞKUR Bilgilendirme 
Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İŞKUR Hakkında Genel Bilgiler,  İşve-

renlere Yönelik Hizmet Ve Faaliyetler, Mesleki Eğitim 
Faaliyetleri, İstihdam Hizmetleri ve Teşvikler hakkın-
da katılımcılara bilgiler verilmiştir. TOSB üyesi firma-
ların ve TOSB dışındaki firmalarında katılımıyla ger-
çekleştirilen bilgilendirme toplantısı son bölümde ya-
pılan soru – cevap ile sonlandırılmıştır.
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Kocaeli High School of 
Fine Arts’ Painting Exhibition Opened

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi 
 resim sergisi açıldı

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanmış olan, öğrencilerin yıl içerisindeki çalışma-
larını kapsayan karakalem, yağlı boya ve serbest çalışmalardan oluşan 33 adet eserin yer aldığı resim sergisi 
TOSB Bölge Müdürlüğü giriş katında açılmıştır. 13 Kasım 2015 tarihine kadar ziyarete açık olan sergiyi  sanat-
severler ziyaret etmiştir. 

Painting exhibition prepared by Kocaeli High School of Fine Arts’ teachers opened at the lobby of the TOSB 
Regional Directorate. The exhibition includes 33 pieces by students, which includes charcoal drawings, oil pain-
tings. Hoping that you would like, we would cordially invite all our readers and art lovers to this exhibition, which 
will be open until 13 November 2015. 
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Stok Maliyetlerini Azaltma Yöntemleri 
Semineri Gerçekleştirildi

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB

TOSB ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile 30 Ey-
lül 2015 Çarşamba günü 14:00 – 17:30 saatleri ara-
sında, üyemiz firmaların daha az sermaye ile daha 
dengeli stok planlaması yapmasına ışık tutacağı-
na inandığımız “Stok Maliyetleri Azaltma Yöntemle-
ri Semineri” organize edilmiştir. Söz konusu semi-
ner Çayırova’da, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürlüğü Binası, 
Seminer Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Katılımcıla-
ra ağırlıklı olarak aşağıdaki konularda bilgileri akta-
rılmıştır.

• Stok fazlasını nasıl engelleyebilirsiniz?
• Stok maliyetinizi nasıl düşürebilirsiniz?
• Stoksuz kalmamayı nasıl sağlayabilirsiniz?
• Müşteri hizmet seviyesini nasıl yükseltebilirsiniz?
• Doğru ürün portföyünüzü nasıl belirleyebilirsiniz?
• Tedarik Zinciri Performansınızı nasıl arttırabilirsi-

niz?
• 6 adımda daha dengeli stoka nasıl ulaşabilirsiniz?

Son bölümde yapılan soru-cevap ile seminer sona 
ermiştir.
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TOSB Çevre Çalışma Grubu
2. Toplantısı Gerçekleştirildi

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB

15 Ekim 2015 tarihinde TOSB Çevre Çalışma Gru-
bu 2. Toplantısı, TOSB Ortak Arıtma ve TOSB Orman 
Alanı ziyaretleri ile birlikte yapıldı. 

Çevre Çalışma Grubu üyelerinin katılımlarıy-
la OSB’miz üye firmaların faaliyetleri kaynaklı atık-
suların arıtılması ve su kaynaklarımızın kirlenmesi-
ni önlemek amacıyla kurulan 4400 m³/gün kapasiteli 

TOSB Ortak Arıtma Tesisi ve 172 dönüm alan ile için-
de 66.500 ağacın bulunduğu TOSB Orman Alanı zi-
yaretleri gerçekleştirildi.

Gezi sonrasında Bölge Müdürlüğü Toplantı Salo-
nunda önümüzdeki dönemde yapılması planlanan 
Çevre Komitesi gündemi ile ilgili görüşlerin alınması-
nın ardından toplantı sona erdi.
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Aselsan Board Members Paid a Visit to TOSB

Aselsan’s Deputy Chairman Dr. Murat Üçüncü and 
the Board members Mr. İsmail Gümüştekin, Prof. Dr. 
Oğuz Borat, Assoc. Prof. Sedat Nazlıbilek, UGES 
Electrical Vehicles Manager Mr. Ali Murat Topçu and 
İstanbul Marine Systems Manager Mr. Metin Erdo-
ğan paid a visit to TOSB.   

TOGEV Chairman Mr. Ahmet Bayraktar, TOSB 
Chairman Mr. Yunus Çiftci, TOSB Board Members, 
Mr. Abdullah Etil, Mr. Halit İleri, Marmara University’s 
Head of Mechatronics Department Prof. Nihat Akkus 
and TOSB Regional Manager Mr. Fuat Günel also jo-
ined the delegation at a meeting with visitors, where 

they exchanged their views on the future collaborati-
on opportunities.

Following the meeting, the delegation paid visits 
to VLE Electronics, which is a automotive electro-
nics production center with high quality and techno-
logy, and Esim Test Center, which provides certifica-
tion for our region on electric and electronic products 
and components. The delegation finally visited Otam 
– Automotive Technologies Research and Develop-
ment Center, which operates in the field of R&D, test 
and homologation in order to increase the competiti-
veness of our automotive sector in global markets.

ASELSAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
TOSB’ U ZİYARET ETTİ

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Dr. 
Murat Üçüncü, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İsmail 
Gümüştekin, Sayın Prof. Dr. Oğuz Borat,  Sayın Doç. 
Dr. Sedat Nazlıbilek, UGES Elektrikli Araçlar Müdürü 
Sayın Ali Murat Topçu, İstanbul Deniz Sistemleri Mü-
dürü Sayın Metin Erdoğan TOSB’ u ziyaret etti.

TOGEV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet 
Bayraktar, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yu-
nus Çiftci, TOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ab-
dullah Etil, Sayın Halit İleri, Marmara Üniversitesi Me-
katronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Nihat Akkuş 
ve TOSB Bölge Müdürü Sayın Fuat Günel’ in katıldı-
ğı toplantıda; her iki kurum arasındaki işbirliği imkan-

ları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı 
sonrasında yüksek kalite ve teknolojiye sahip bir oto-
motiv elektronik üretim merkezi olan VLE Elektronik 
firması, bölgemiz için elektrikli ve elektronik ürün ve 
parçaların belgelendirilmesini yapan Esim Test Mer-
kezi ve otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki re-
kabetçiliğini artırmak amacı ile üretim öncesi Ar-Ge, 
test ve homologasyon çalışmalarını gerçekleştirmek 
üzere faaliyetlerine devam eden Otam Otomotiv Tek-
nolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi ziyaret edildi.

Kurumlar arası karşılıklı plaket takdiminin ardından 
Aselsan Yönetim Kurulu Üyeleri bölgemizden ayrıl-
mışlardır. 
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Ukrayna Heyeti OSB’mizi ziyaret etti

ze Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı eşlik et-
mişlerdir.

Heyete OSB’mizi tanıtan film ve sunumun ardın-
dan soru ve cevap kısmında TOSB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sn. Yunus ÇİFTCİ OSB’ miz hakkında 
ve Türkiye’ deki OSB uygulamaları hakkında bilgi-
ler vermiştir.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yunus ÇİFTCİ 
tarafından ağırlanan heyette, Ukrayna Parlamen-
tosu Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı, Vergi-
lendirme ve Gümrükler Komisyonu Başkanı, Ukray-
na İstanbul Başkonsolosu, Türkiye Ukrayna Sana-
yiciler ve İşadamları Birliği Başkanı ve beraberinde 
Gebze Ticaret Odası Başkanı ve Dilovası Organi-

Ukranian Delegation Visited our OIZ

TOSB Chairman Mr. Yunus Çiftçi hosted the Ukra-
nian Delegation comprising the Presidents of Ukra-
nian Parliament’s Commerce and Industry Commis-
sion, Taxation and Customs Commission, Ukrainian 
Consul General in İstanbul, President of Turkey-
Ukraine Industrialists and Businessmen’s Union. 
Chairmen of Gebze Chamber of Commerce and Di-
lovası Organised Industrial Zone accompanied the 
delegation in their visit. Following the introductory 
session, where the delegates were shown our OIZ’s 
introductory movie and presentation, TOSB Presi-
dent Mr. Yunus Çiftçi answered the questions of the 
guests on our OIZ and OIZ applications in Turkey. 
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TOSB İnsan Kaynakları Ana Komite 
Üyeleri Defacto'yu ziyaret etti

Çalışanların mutlu olmalarını sağlamak, motivas-
yonlarını yüksek tutmak, potansiyel güçlerini orta-
ya çıkararak kendilerine ve kuruma katma değer ya-
ratmalarını sağlamak, kuruma bağlılığı artırmak için 
gerekli atmosferi sağlamak amacıyla “Mutluluk Yö-
netimi” bölümü kurarak Türkiye’ de bir ilk olan “Mut-
luluk Müdürü” göreve başlamış ve çok farklı uygula-
malara imza atmışlardır.

Perakende Günleri kapsamında verilen Peraken-
de Güneşi ödüllerinde en başarılı insan kaynakla-
rı uygulamaları ödülünü, PERYÖN’de İşe Alım hem 
de Proje/Fark Yaratan Uygulamalar kategorilerinde-
ki ödülü ve İnsana Saygı ödüllerinde En Çok İstih-
dam Yaratan Firma ödülünün sahibi olan kurumun 
Eğitim ve Mutluluk Kıdemli Müdürü Sayın Yeşim 
Çokeker insan kaynakları uygulamaları, geleceğe 
dair hedefleri ve alınan ödüller üzerine sıcak ve ke-
yifli sohbetiyle bizlere deneyimlerini aktarmış olup, 
kendisine Organize Sanayi Bölgemiz hakkında bil-
giler iletilmiştir.

TOSB İnsan Kaynakları Ana Komite üyeleri ola-
rak, yılda 15.000 mülakat gerçekleştiren, son 6 yıl-
da çalışan sayısını 30 katına çıkaran ve 2018 yılı 
için 16.000 çalışana ulaşmayı hedefleyen Defacto 
firmasının Halkalıda bulunan Genel Müdürlüğü İn-
san Kaynakları Departmanına  ziyaret gerçekleştir-
dik.

Çevre Çalışma Grubu
Çelikel firmasını ziyaret etti

28 Temmuz 2015 tarihin de TOSB toplantı  salo-
nunda Çevre Çalışma Grubu bir araya gelerek ilk 
toplantılarını gerçekleştirmişlerdir. Toplantıda Çelikel 
firmasının daveti üzerine firmaya planlanan ziyaret, 
18.08.2015 tarihinde Çevre Çalışma Grubu üyeleri 
ve firmaların Bakım/Yardımcı İşletmeler bölümünden 
ilgili kişilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Ziyarette Çelikel firmasının özellikle enerji verimli-
liği ve doğal kaynak tüketimi konularında öncü çalış-
maları yerinde incelenmiş, çevre ve enerji konusun-
daki uygulamaları hakkında detaylı bilgiler katılımcı-
lara aktarılmıştır. Karşılıklı bilgi alışverişinin de yapıl-
dığı ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırılmıştır.
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Sosyal Tesis Alanında 
Kiralık Dükkân Katları ve Ofisler

Rental Flats and Offices at Social Facility Area

Social
Facility Area 
Rental shop 
Floors and 

Offices

C Blok Kiralık Alanlar (100 m²’den 3200 m²’ye kadar):
Building C Rental areas (Starting from 100 sqm to 3200 sqm) 

B Blok Kiralık Alanlar:
Block B Rental Areas:

n Zemin Kat: 921 m² (4 modülden oluşmaktadır. Modüller 100 m²’den 235 m²’ye kadar değişmektedir.)
n Ground floor, which is 921 sqm, is composed of 4 modules. Each module has an area varies from 100 sqm to 235 sqm.

n Bodrum Kat: 1144 m² (5 modülden oluşmaktadır. Modüller 100 m²’den 230 m²’ye kadar değişmektedir.)
n Basement floor, which is 1144 sqm is composed of 5 modules. Modules’s area change from 100 sqm to 230 sqm.

n Birinci Kat: 1120 m² (6 modülden oluşmaktadır. Modüller 100 m²’den 190 m²’ye kadar değişmektedir.)
n First floor is 1120 sqm. 6 modules of the floor has an area changing from 100 sqm to 190 sqm.
Binaya Ek Özellikler: Asansör, Teras, Güneş Kırıcılar
Additional specs of the offices and flats are elevator, terrace and sun breakers.

n Zemin Kat: 648 m² (3 modülden oluşmaktadır. Modüller 190 m², 200 m² ve 230 m²’dir.)
n Ground Floor: 648 sqm (3 modules, which are 190 sqm, 200 sqm and 230 sqm)
n Bodrum Kat: 648 m² (3 modülden oluşmaktadır Modüller komple toprak altındadır. Modüller 190 m², 200 

m² ve 230 m²’dir.)
n Basement : 648 sqm (3 modules, which are 190 sqm, 200 sqm ve 230 sqm)
n Birinci Kat: 648 m² (3 modülden oluşmaktadır. Modüller 190 m², 200 m² ve 230 m²’dir.)
n First Floor: 648 sqm (3 modules, which are 190 sqm 200 sqm ve 230 sqm)

Binaların İnşaat Cinsi: Betonarme taşıyıcı sistem, alüminyum cephe.
Binaların ısıtma sistemi: Doğalgaz.

Binalara Ait Ortak Kullanım Alanları: Su deposu, Açık otopark, Bekçi Kulübesi, Üstü açık avlu.
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TOSB 100 Parselde Kiralık Fabrika Alanı
Factory area for rent at TOSB 100 parcel

TOSB Özel Bilge Anaokulu Açıldı
TOSB Bilge Kindergarden is Opened

Binaların İnşaat Cinsi: Betonarme taşıyıcı sistem, hafif panel cephe.
Binalara Ait Ortak Kullanım Alanları: Su deposu, Açık otopark, Bekçi Kulübesi.
Kiralık Alanlar: Zemin Kat: 921 m² (4 modülden oluşmaktadır. Modüller 100 m²’den 235 m²’ye kadar değişmektedir.)

MEB onaylı, 145 kontenjanlı TOSB Özel Bilge Anaokulu 2015 – 2016 yılında
eğitim döneminde hizmet vermeye başlamıştır.

Bilge Private Kindergarden has started to serve in the 2015-2016 education period with a capacity of 145 
children. The kindergarden is approved by MONE.

Construction type: Concrete carrier system; light panel front
Common areas: Water tank, parking lot, watch box

Rental Areas: Ground Floor is 921 sqm, which is composed 
of 4 modules, each of which has an area changes from 100 

sqm to 235 sqm.
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TOSB 14 Parselde Kiralık
Fabrika ve İnşaat Alanı

Factory area for rent at TOSB 14 parcel

TOSB 14 Parselde yer alan A-B-C-D Bloklar olmak üzere 21000 m² kapalı alan inşaatı yapımına başlanılmış-
tır. Bloklardan A Blok 6800 m² endüstriyel kiralık alan, B Blok 5000 m² endüstriyel kiralık alanın 2500 m²’lik ze-
min katı ve D blok 4000 m²’lik  laboratuar alanı kiralanmıştır. B Blok ve C Blok toplam 10540 m² Endüstriyel boş 
kiralık alanımız mevcuttur. A-B ve D Blok inşaatlarına temmuz ayı içerisinde başlamış olup, 01.03.2016 tarihin-
de tamamlanacaktır. C Blok ise rezerv alan olarak bırakılmış olup, taleplere göre inşasına başlanılacaktır. 

Kiralık Alanlar (B Blok): 
Block B Rental Areas:

Kiralık Rezerv Alanlar (C Blok): 
Rental Reserve Areas (C Block):

n Zemin Kat: 921 m² (4 modülden oluşmaktadır. Modüller 100 m²’den 235 m²’ye kadar değişmektedir.)
n Ground Floor: 921 sqm (4 modules, Modules’s area change from 100 sqm to 230 sqm)

n Zemin Kat: 921 m² (4 modülden oluşmaktadır. Modüller 100 m²’den 235 m²’ye kadar değişmektedir.)
n Ground Floor: 921 sqm (4 modules, Modules’s area change from 100 sqm to 230 sqm)
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TOSB İnsan Kaynakları
Genel Komite Toplantısı

gulama farklılıkları, oluşan sorunlar ve nasıl olması 
gerektiği üzerinde de duruldu.

Toplantının ikinci bölümünde ele alınan Mavi Yaka 
İle İletişim Yöntemleri (mavi yakaya dokunma) konu-
su da katılımcıların dikkatine çeken önemli konular-
dan biriydi. Firmaların farklı uygulamalarının payla-
şıldığı toplantının oldukça verimli geçtiği gözlenmiş-
tir. Ana Komitenin gündeme aldığı ve üzerinde çalış-
tığı konular arasında yer alan Kan Bankası ve Sos-
yal Ağ kurulması da toplantıda görüşülen diğer konu-
lardan bazılarıydı.

2015 yılının üçüncü TOSB İnsan Kaynakları Ge-
nel Komite toplantısı TOSB Toplantı salonunda 
29.07.2015 tarihinde gerçekleştirildi. Söyleşi şeklin-
de yapılan toplantıya davet edilen Sayın Av. Neslihan 
Akay ve Sayın Av. Hüsnü Karayel Sosyal Güvenlik 
Hukuku çerçevesinde sunum yapmışlardır. Akabinde 
firmaların karşılaştığı gerçek sorunlar üzerinden gidi-
lerek ağırlıklı olarak İşe iade davaları ve Yargıtay ka-
rarları üzerine karşılıklı soru cevap şeklinde oldukça 
faydalı ve verimli söyleşi gerçekleştirildi. Toplantıda 
firmaların uygulamaları ve hukuk çerçevesindeki uy-
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mektedir. Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayı-
sıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan 
insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik 
yönünü ortaya koymaktadır. Kısaca bireysel ve ku-
rumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına 
dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazge-
çilmez önceliği olmuştur

TOSB İnsan Kaynakları Ana Komitesinde görev 
almaktan son derece memnun olduğumu öncelik-
le belirtmek istiyorum. Komite ekibi olarak her ay 
düzenli aralıklarla toplanıyoruz. Bölgemizdeki İn-
san Kaynakları konuları ve firmaların insan kay-
nakları bölümlerinden gelecek beklentileri ele ala-
rak, ortak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Örne-
ğin; İnsan Kaynakları Kritik Performans Gösterge-
leri (KPI)  benchmarking çalışmalarını 2014 yılı 1.ve 
2.dönem için, 2015 yılı 1.dönem için tamamladık. 
Katılım gösteren tüm firmalar ile konsolide tablola-
rını paylaştık.

Bunun dışında sosyal sorumluluk projeleri, ortak 
motivasyon etkinlikleri, ücret benchmarking konula-
rında çalışmalarımız devam etmektedir.

Çalışmalarımıza tüm üye firmalarının insan kay-
nakları bölümlerinden katılım ve destek bekliyoruz.

TOSB İnsan Kaynakları Ana Komite üyesi olmak-
tan memnuniyet duymaktayım. TOSB İnsan Kay-
nakları Ana Komitesi organize sanayi bölgesi için-
deki şirketler arasında güzel bir sinerji yaratmıştır.

Artık insan kaynakları uygulamalarına, insan kay-
nağı verilerine, çalışma yaşamına yönelik soruların 
çözümüne ulaşmada meslektaşlarımızla daha rahat 
iletişim kurabiliyoruz.

Yakalamış olduğumuz bu sinerji, motivasyon arttı-
rıcı ve sosyal sorumluluğu yaygınlaştırıcı faaliyetler-
le ilerleyen yıllarda güçlenerek devam edecektir.

D.A.T.A TECH Şirketler grubu Toksan A.Ş Geb-
ze şubesinde İnsan Kaynakları uzmanı olarak 2006 
yılından itibaren görev yapmaktayım. D.A.T.A grup 
ailesi olarak amacımız, Politikalarımız çerçevesin-
de Misyonumuza ve Vizyonumuza paralel başarıla-
ra hep birlikte adım atarak hedeflerimize ulaşmak 
ve gerçekleştirmektir.

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile 
hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim an-
layışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimi-
ni işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getir-

Nebahat Güğercin
İnsan Kaynakları Uzmanı
D.A.T.A TECH Şirketler grubu
Toksan A.Ş Gebze

Ercan KOÇAK
İnsan Kaynakları Müdürü
Takosan Otomobil Göstergeleri
San. ve Tic. A.Ş.
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• ISO 9001 Kalite yönetim Sistem Belgesi

• OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi

Yurt içi müşterileriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Autoliv Cankor Türkiye’deki  OEM’lere, ticari araç 
üreticilerine ve koltuk üreticilerine  ürün sağlamakta-
dır. Müşterilerimizden bazıları Oyak Renault, Tofaş, 
Ford Otosan, Toyota, Honda, Mercedes dir.

Yurt dışı müşterileriniz hakkında bilgi verir mi-
siniz? 

Autoliv Cankor yurtdışında çok sayıda OEM ve kol-
tuk üreticisine hizmet vermektedir. Bu müşterilerden 
bazıları Renault’nun Avrupanın çeşitli ülkelerindeki 
çok sayıda fabrikasının yanısıra Kore, Rusya, Ar-
jantin fabrikaları; PSA’nın Fransa-İspanya-Slovakya 
fabrikaları Ford NA-Çin-Rusya, Toyota İngiltere, Gü-
ney Afrika; Honda İngiltere, Hyundai-Çek Cumhuri-
yeti; Kia Slovakya; Fiat Sırbistan, İtalya, NA fabri-
kaları.

İhracat yaptığınız yabancı  ülkeler var mı, varsa 
hangileri?

Bir önceki soruda belirtilen müşterilere ihracat ger-
çekleştirilmektedir.

Firmanızın kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?

Cankor firması 1971 yılında  emniyet kemeri ve 
metal parçaları üreten küçük bir atölye olarak ku-
rulmuştur. Autoliv ile tanışması ve Autoliv lisansını 
kullanmaya başlaması 1984 yılına rastlamaktadır. 
1993 yılında Autoliv iş ortaklığı için  hisselerinin ya-
rısını Cankor ile paylaştığı zaman firma adı  Autoliv 
Cankor olarak değişmiştir. 1999 yılında yüzde yüz 
hisse sahibi  Autoliv olmuş firma GOSB 800.Sokak-
taki yeni binasına taşınmıştır. 

Günümüzde Autoliv aynı bölge içinde emniyet ke-
meri, hava yastığı ve direksiyon ürünleri üreten, top-
lama çalışma alanı 51 544 m²  ve 2300 çalışanı olan 
tek lokal  global firma  olma özelliğini korumaktadır.

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Gebze Endüstri Bölgesinde üç fabrikası olan Autoliv 
Cankor; GOSB’daki fabrikasında emniyet kemeri ve 
hava yastığı üretimi gerçekleştirirken, TOSB TAY-
SAD OSB’de direksiyon üretimi ve Gebze Güzeller 
OSB’de ise metal parça üretimi yapmaktadır.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında bilgi 
verir misiniz?

Sahip olduğumuz belgeler aşağıda yer almaktadır:

• ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi 
Sertifikası

AUTOLIV CANKOR OTOMOTİV 
EMNİYET SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.
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yaralanmaları önlemektedir. Hedefimiz 150.000’den 
fazla hayat  kurtarmaktır.

Bu hedeften hareketle odaklandığımız yeni ürün-
ler aktif güvenlik sistemleridir. Bu ürünlerden ba-
zıları:  Radar bazlı AEB (Autonomous Emergency 
Braking), Sensor fusion AEB, Vision based collosi-
on warning 

TOSB da bulunmaktan memnun musunuz? 

TOSB’un aktivitelerinden ve özellikle Workinn Otel 
ile ziyaretçilerimizin konaklama ve  ağırlaması, eği-
tim salonları, sektör toplantıları ile ilgili hizmetlerden 
çok memnun  olduğumuzu iletmek isteriz.

TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu, ve-
remiyorsa beklentileriniz ve önerileriniz neler-
dir?

TOSB’un hizmetlerinden  genel olarak memnunuz. 
 

Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

Autoliv’in 4 ana değerinden biri Yenilikçiliktir. Daha 
fazla hayat kurmayı vizyon edinen firmamız, oto-
nom sürüş sağlayan geleceğin araçları için lider gü-
venlik sistemleri tedarikçisi olmayı misyon olarak 
seçmiştir.

Fortune 500 firmalarından biri olan Autoliv  28 ülke-
de  80 fabrikada hizmet  vermektedir. 60.000’den 
fazla çalışanı, 18 teknik merkezi ve 20 çarpışma 
test merkezi  olan Autoliv’in  çalışanlarının yaklaşık 
5.500’ü Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetlerinde  yer 
almaktadır. 

Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Autoliv ürünleri her yıl 30.000’den fazla hayat kur-
tarmakta, bu değerin en az o kat  fazlası kadar ağır 
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AUTOLIV CANKOR OTOMOTİV 
EMNİYET SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.

Could you please tell us about the story of your 
company’s foundation?

Cankor was founded in 1971 as a small workshop 
producing seatbelts and metal parts. It was 1984 
when the company met Autoliv and started to use 
Autoliv’s license. In 1993, when Autoliv shared its 
50 percent share with Cankor for business partners-
hip, the company’s name changed into Autoliv Can-
kor. In 1999 Autoliv had the 100 percent shares and 
the company moved to GOSB 800th street. Today 
Autoliv is still the only globally local company with its 
2300 employees, 51.544 sqm of working space and 
it produces seatbelts, airbags and steering products 
in the same region.

Could you give us information about your units?

Autoliv Cankor has three factories in Gebze Indust-
rial Region. In GOSB factory we manufacture seat-
belts and airbags. In TOSB we manufacture stee-
rings and in Gebze Güzeller OIZ we produce me-
tal components. 

Could you give us information about your do-
mestic customers?

Autoliv Canker provides products for OEMs, com-
mercial vehicle manufacturers and seat manufactu-
rers in Turkey. Our customers include Oyak Rena-
ult, Tofas, Ford, Toyota, Honda and Mercedes.

Could you give us information about your fore-
ign clients?

Autoliv Cankor serves to numerous overseas OEMs 
and seat manufacturers. Our customers include 
Renault’s various plants in Europe, as well as Ko-
rea, Russia and Argentina; PSA’s plants in France, 
Spain and Slovakia; Ford’s plants in North Africa, 
China, Russia; Toyota in England and South Afri-
ca; Honda in UK; Hyundai in Czech Republic; Kia in 
Slovakia; Fiat in Serbia, Italy and North Africa.

Could you please inform us about your quality 
certificates?

The certificates are as follows;

• ISO TS 16949 which defines the quality manage-
ment system requirements for the design and de-
velopment, production and, when relevant, instal-
lation and service of automotive-related products.

• ISO 9001 Quality management systems  

• OHSAS 18001 Occupational Health and Safety 
Management Systems

• ISO 14001 Environmental management systems

Could you please tell us about your local cus-
tomers?

Autoliv Cankor provides products to the OEMs, 
commercial vehicle producers and seat producer in 
Turkey. Oyak Renault, Tofaş, Ford Otosan, Toyota, 
Honda and Mercedes is among our customers.

Could you please tell us about your foreign cus-
tomers?

Autoliv Cankor also provides services to many 
OEMs and seat producers in the world.  Among tho-
se customers there are Renault’s factories in Euro-
pe, Korea, Russia, Argentina, PSA’s France, Spain 
and Slovakia factories, Ford’s factories in North Afri-
ca, China, Russia, Toyota in UK, South Africa, Hon-
da in England, Hyundai in Czech Republic, Kia in 
Slovakia, Fiat in Serbia, İtaly and North Africa.

Please tell us about your product development 
and innovation capacity.

Innovation is one of the four essential values of Au-
toliv. Our company, which has a vision of saving 
more lives, chose a mission of becoming a leading 
safety system supplier for future vehicles that enab-
les autonomous driving.

As a Fortune 500 company, Autolive operates in 28 
countries at 90 plants with more than 60.000 emp-
loyees and 18 technical centers. We have 20 crash 
test centers and approximately 5.500 of our emp-
loyees work in R&D and product development ac-
tivities.

ÜYELERİMİZDEN
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“Çelikel Alüminyum Döküm İmalat AŞ, Kocaeli 
Sanayi Odası tarafından bu sene 21.si düzenlenen 
“Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” kapsamında, 
“Büyük Ölçekli Kuruluşlar, Döküm Sektörü” katego-
risinde birincilik ödülüne layık görüldü. Kuruluş aşa-
masından beri yapmış olduğu yatırımlar ve sürdür-
düğü çevreci yaklaşımı ile kazandığı bu ödül, 18 Ey-
lül 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle takdim edildi. 

Marmara ve Ege bölgesini kapsayan bu organi-
zasyonda Çelikel Alüminyum, LEED Silver sertifika-
lı yeşil binası, gönüllük esaslı yapmış olduğu sera 
gazı emisyon hesaplaması, uyguladığı atık azaltı-
mı ve enerji geri kazanım çalışmaları ve son tekno-
lojiye dayalı tasarruf sistemleri sayesinde ödüle la-
yık görülmüştür.”

Çelikel Alüminyum Döküm
İmalat A.Ş.'ye çevre ödülü

Environmental Award goes to Çelikel Alumınıum 
Dıe Castıng Inc

Çelikel Aluminium Die Casting Inc. was granted 
first prize in the category of “Large Scale Enter-
prises; Casting Sector” within “Şehabettin Bilgesu 
Environmental Awards”, held this year for the 21st 
time by Kocaeli Chamber of Industry.

The Award was granted for its environmental 
approach & investments since the company was 
founded, has been given at a ceremony participat-
ed by Ministry of Environment and Urbanization of-
ficials on 18 September 2015.

In this event including the enterprises from Mar-
mara and Aegean regions, Çelikel Aluminium  has 
been awarded owing to its LEED Silver certified 
green building, greenhouse gas emission calcula-
tions on a volunteer basis, waste reduction & recy-
cling practices and  cutting edge technology saving 
systems.
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1968 yılında 100 Büyük Sanayi Kuruluşu olarak başlatılan ve her yıl geliştirilerek sürdürülen Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması sonuçları açıklandı. Bu rapora göre TOSB üyesi firmalardan ilk 500’ de 11 
firma ikinci 500’ de ise; 4 firma yer almaktadır.

İLK 500'DE  11, 
İKİNCİ 500’DE 4 TOSB FİRMASI

İLK 500’ DE YER ALAN TOSB ÜYELERİ
RAVAGO PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş
ASİL ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş.
AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV EMNİYET SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.
BEYÇELİK GESTAMP ŞASİ OTOM.SAN.LTD.ŞTİ.
SCHNEIDER ENERJİ ENDÜSTRİ SAN.VE TİC.A.Ş.
TIRSAN TREYLER SAN.TİC.NAKL.VE A.Ş.
HASÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş.
BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN.VE TİC.A.Ş. GEBZE ŞUB.
FARPLAS OTO YD.PRÇ.İML.İTH.VE İHR.A.Ş.
ELBA BASINÇLI DÖKÜM SAN.A.Ş.
FARBA OTOMOTİV AYD.VE PLASTİK FAB.A.Ş.-GEBZE ŞUBESİ

İKİNCİ 500’ DE YER ALAN TOSB ÜYELERİ
KANCA EL ALT. DÖVME ÇELİK VE MAK. SAN. A.Ş. 
MURAT TİCARET KABLO SAN. A.Ş. 
ÇELİKEL ALÜMİNYUM DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.
EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN. A.Ş.

*Sıralama İstanbul Sanayi Odası listelerine göre yapılmıştır.
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EGEBANT, İkinci Fabrikasını 
Şanlıurfa'da Faaliyete Geçirdi

Egebant 1969 yılında bir aile şirketi olarak kurul-
du ve endüstriyel ürünler pazarında yeni bir vizyon 
yarattı.

Ürün ve hizmet kalitesini arttırarak faaliyetlerini 
sürdürdüğü 46 yıl boyunca, dahil olduğu sektörler-
de en çok tercih edilen firma haline geldi. 2014 yı-
lında Şanlıurfa’da ikinci fabrikasını faaliyete geçiren 
Egebant; bu fabrikayla ülkenin doğusunda da yatı-
rım yaparak bugün toplam 275 kişiye isdihdam sağ-
lamaktadır.

Egebant Şanlıurfa Fabrikasında iki aydır üretimi 
devam eden Sander ve Egebant marka eldivenler, 
işgüvenliği ürünleri arasında satışa sunulmaktadır.

EGEBANT, the second factory was put into 
operation in Şanlıurfa

Egebant was founded in 1969 as a family busi-
ness and has created a new vision of industrial 
products in the market.

Increasing the quality of products and services 
that continue to operate for 46 years, including in 
sectors where the firm has become the most pre-
ferred. 2014 Sanliurfa Egebant undergoing its sec-
ond factory; By investing in this plant in the east of 
the country providing access Employment of today 
a total of 275 people.

Egebant Sanliurfa factory for two months in the 
ongoing production and Egebant Sander brand 
gloves, occupational safety among the products of-
fered for sale.
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Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında bilgi 
verir misiniz?

Şirketimiz ISO 9001-2008 sertifikasına sahiptir. 
Bu kapsamda, stoklarımızda bulunan tüm çelikle-
rin fabrikalarımızdaki üretimlerinden stoğumuza ve 
müşterilerimize kadar tüm hareketleri, ısıl işlem ve 
desen faaliyetlerimizde ise müşterilerimizden gelen 
kalıpların şirkete girişinden tüm prosesler boyunca 
geçirmiş olduğu safhalar ile müşterilerimize teslimi-
ne kadar olan tüm süreç kayıt altındadır.

Yurt içi müşterileriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Öncelikle ürün gruplarımızı belirtmek isterim. 
Kalıp çelikleri belli başlı “Sıcak İş Takım Çelikleri”, 
“Soğuk İş Takım Çelikleri” ve “Plastik Kalıp Çelikleri” 
olmak üzere 3 ana ürün grubuna sahiptir. BÖHLER 
markamız için Yüksek Hız Çelikleri ve özel alaşım-
ları da ürün yelpazemize dahil etmiş bulunmaktayız. 
Ek olarak, özel sac bantları da ürünlerimiz arasında 
anmak gerekir. 

Klasik üretim metodları ile üretilen çeliklerin 
özelliklerinin ikincil metalurjik işlemlerle geliştirilme-
si (ESR, VMR, vb.), yeni kimyasal ve fiziksel özelik-
lerde patent ürünler önemli bir yer tutmaktadır. Bu-
nun yanında, toz metalurjisi yönteminin kullanılması 
ile üretilen ve sürekli geliştirilen patent ürünler mar-

Firmanızın kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?

Uddeholm çeliklerinin satış ve pazarlaması 
1980’lerden 1996 yılına kadar bir distribütör üze-
rinden yürümüştür. 1996 yılında bu faaliyet ortak-
lığa dönüştürülmüş ve ASSAB markası Türkiye pa-
zarına tanıtılmıştır. 2002 yılında ise ayrı bir faaliyet 
olan ısıl işlem faaliyeti şirkete dahil etmiştir. 2008 
yılında ortaklık sonlandırılmış ve %100 voestalpine 
grup şirketi olarak şirket ASSAB Çelik ve Isıl İşlem 
A.Ş. adını almıştır. 2011 yılında Eschmann Textures 
know-how’ı ile plastik kalıp desen faaliyetlerini bün-
yesine katmıştır. 2013 yılında grup markalarından 
Böhler’i faaliyetlerine dahil ederek adını Böhler Ud-
deholm Çelik A.Ş. olarak değiştirmiştir. 2015 yılında 
ise yine grup markalarından Buderus’u faaliyetleri-
ne dahil ederek büyümeye devam etmektedir.

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Faaliyetlerimizi, yönetim merkezimizi de barın-
dıran TOSB (Çayırova-Kocaeli)’daki merkez şube-
mize ilave olarak İstanbul Avrupa (Kıraç), Bursa ve 
İzmir şubelerimiz ile yürütmekteyiz. Tüm birimleri-
mizde, kalıp ve özel çelik stoklarımızı ve kesim fa-
aliyetlerimizi barındıran çelik servis merkezlerimiz 
ve ısıl işlem servis merkezlerimiz bulunmaktadır. 
TOSB’daki Merkez şubemizde yukarıda ifade etmiş 
olduğum kalıp desen faaliyetleri de bulunmaktadır.

Böhler Uddeholm Çelik A.Ş. 

ÜYELERİMİZDEN
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teki liderliğimiz ile pekiştirmektir. Bunun da yolu sü-
rekli araştırma ve yeni ürün geliştirme ile olanaklıdır.

Gelişen dünyada üretim yöntemleri de sürek-
li gelişmekte veya değişmektedir. Bu gelişmeler de 
kalıplarda yeni beklentilere yol açmaktadır. Grup 
olarak biz de bu gelişmelere liderlik etmeyi sürdü-
receğiz.

Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Firma olarak statejimiz sadece kalıp ve özel çe-
lik sunmak değil bunu mühendislik hizmetlerimiz ile 
desteklemektir. Bu desteği ısıl işlem ve kalıp desen-
leme gibi hizmetlerle de zenginleştirerek kalıp sek-
törüne tek noktadan en geniş hizmeti verebilmek-

taşımaya karar verdiğimizde çok ayrıntılı bir arayışa 
girdik. Hedef kitlemizi, Türkiye sanayisindeki odak-
lanmaları inceledik. Kendi faaliyetlerimize baktığı-
mızda otomotiv ağırlıklı yürüttüğümüz çalışmalar, 
müşteri gruplarımız ve sağladığı olanaklar nedeni 
ile TOSB bize en uygun yerleşim alanı olarak görül-
dü. Taşındığımız 2014 yılından bu yana edindiğimiz 
deneyim ile TOSB’da bulunmaktan memnun oldu-
ğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu, ve-
remiyorsa beklentileriniz ve önerileriniz neler-
dir?

Gerek TOSB’da bulunan üye firmalar gerekse 
TOSB yönetimi sanayi standartlarını özümsemiş bir 
yapı. Bu kapsamda beklentilerin neler olabileceği-
ni çok iyi biliyorlar. Bu çerçevede de TOSB bizim 
beklentilerimize çok iyi cevap vermektedir. Sıkıntı-
larımız ortaya çıktığında yönetimin konulara göster-
miş olduğu hassasiyet ve çözüm yaratma çabaları 
da takdir ettiğimiz özellikleridir.  

tir. Öncelikli hedefimiz bu hiz-
met kalitesinin iyileştirilmesi ve 
artırılmasıdır. Bunlara talaşlı iş-
leme (sadece 6 yüzü işlenmiş 
malzeme temin etmek amaçlı) 
ve kaplama gibi hizmetleri de 
eklemeyi planlıyoruz.

TOSB da bulunmaktan mem-
nun musunuz? 

2013 Yılında Dudullu’daki 
merkezimizi ve faaliyetlerimizi 

kalarımız için kalite ve sürekli Ar-Ge’nin bir ifadesi-
dir.

Bu ürünlerin kullanım alanları, otomotiv, beyaz 
eşya, elektronik, inşaat sektörü, plastik ambalaj, 
enerji sektörü, havacılık, mühendislik uygulamala-
rı ve geri dönüşüm gibi çok geniş bir spektrumda-
dır. Bu nedenle, tüm bu alanlarda müşteri grupları-
mız bulunmaktadır.

Yurt dışı müşterileriniz hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Grubumuz köklü bir grup olup dünyanın 100 ül-
kesinde satış ve pazarlama organizasyonlarına sa-
hiptir. Bu organizasyonlar, yukarıda belirtmiş ol-
duğum kullanım alanında faaliyet gösteren birçok 

alabilmektedir. Bu şekilde dünya ölçeğinde kalite-
sindeki homojenliği sağlayabilmektedir.

İhracat yaptığınız yabancı  ülkeler var mı, varsa 
hangileri?

Belirtmiş olduğumuz gibi dünyada yaygın satış 
ve pazarlama ağına sahip olmamız nedeni ile, şir-
ketimizin hedefinde yurt dışına ihracat yoktur.

Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

İlk başta size temsil ettiğimiz grup markaları-
mızdan bahsetmiştim. Her markamızın kendi Ar-
Ge faaliyetleri ve stratejileri mevcuttur. Bu kapsam-
da uluslararası ölçekte müşterilerimizin bugün ihti-
yaç duydukları ve hatta gelecekte ihtiyaç duyacak-
ları özelliklerde ürün geliştirme çalışmaları yürütül-
mektedir. Hedef bugün elimizde tuttuğumuz, kalite 
ve ürün çeşitliliği dünya liderliğini, açık ara fark ile 
sürdürmektir. Grup olarak dünyanın en büyük ka-
lıp ve özel çelik üreticisi ünvanını kalite ve çeşitlilik-

uluslarası kuruluşa da hizmet 
vermektedir. Ve bu kuruluşlara 
verdiğimiz hizmet satış organi-
zasyonları tarafından koordine 
edilmektedir. Hatta ürün teknik 
resimlerinde belirtilerek stan-
dart oluşturulmaktadır. Gru-
bumuz ile çalışmanın getirdiği 
avantajlardan biri de, bir ülke-
de hizmet alan uluslararası bir 
kuruluş benzer hizmeti benzer 
ürün kaliteleri ile ülkemizde de 

FROM MEMBERS
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mold and private steel stocks and cutting activities, 
and heat treatment centers in all our units. We have 
also mold pattern activities in our TOSB branch.

Could you please tell us about your quality do-
cuments?

Our company is ISO 9001-2008 certified. Within 
this context, we have a process flow in which all ste-
els in the production or stocks and all customer mo-
vements are recorded as well as every follow up of 
the heat treatment and pattern processes from the 
input of the mold by customers to the delivery of the 
product is available.  

Could you provide information about your do-
mestic customers?

Before that it would be better to elaborate on our 
product groups. Mold steels have three main gro-
ups, which are the “hot-work tool steels”, “cold ste-
els”, “plastic mold steels”. We have included high 
speed steels and special alloys to our product gum 
for our Böhler brand. In addition to that, we should 
also mention our custom sheet metal bands.

Patent products have an important place in new 
chemical and physical features as well as impro-
ving the features of the steels, which were produ-
ced through classical production methods, by se-
condary metallurgical processes (e.g: ESR, VMR). 
In addition to that patent products, which are pro-
duced and continuously improved through powder 
metallurgy methodology, are significant for our qua-
lity and continuous R&D for our brands.

These products can be used in various fields 
such as automotive, white goods, electronics, cons-
truction, plastic packages, energy, and aviation, en-
gineering apps and recycling. In that respect we 
have customer groups from different sectors.

Could you please tell us about your internatio-
nal customers?

Being as a long-established group, we have sa-
les and marketing organisations in 100 countries in 
the world. These organisations coordinate the ser-
vices we provide and work with many internatio-
nal customers and corporations in the above men-

Could you please tell us about the company’s 
foundation story?

Sales and marketing activities of Uddelholm ste-
els were conducted via a distributor between 1980 
and 1996. Afterwards, this activity was turned into 
a partnership and ASSAB brand was introduced to 
Turkish market. In 2002, another activity, the heat 
treatment was included to the fields of operation 
of the company. In 2008 the partnership was en-
ded and the company was named ASSAB Çelik ve 
Isıl İşlem A.Ş. as a 100 percent Voestalpine Gro-
up company. In 2011, plastic mold pattern operati-
ons included through the know how of Eschmann 
Textures. The company’s name changed into Böh-
ler Uddelholm Çelik A.Ş. in 2013 by including Böh-
ler into operations. Our growth continues as we inc-
luded Buderus to our operations this year.

Could you elaborate on your units?

Our operations are managed through our HQ in 
TOSB (Çayırova – Kocaeli) as well as our branch 
offices in Istanbul European Side (Kıraç), Bursa and 
İzmir. We have steel service centers, which inholds 

Böhler Uddeholm Çelik A.Ş. 

ÜYELERİMİZDEN
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Could you provide information about your futu-
re projects?

Our company’s essential strategy includes to of-
fer not just mold and special steel but also to sup-
port this offering with our engineering services. We 
aim at providing the largest one stop service for the 
mold sector through strengthening that support by 
heat treatment and mold patterning services. The-
refore our initial goal is to improve and increase this 
service quality. We consider including coating and 
machining (only for supplying 6 faces cultivated ma-
terial) services.

Are you pleased with being here in TOSB?

In 2013 when we decided to move our HQ in 
Dudullu to somewhere else we got into a deep se-
arch. We analyzed our target group and the clusters 
in Turkish industry. TOSB became an option for us 
not only because the fact that we have a larger de-
mand from the automotive industry, but also beca-
use of the opportunities it provide. Since 2014, we 
are pleased to be here.

Please tell us about your expectations and re-
commendations.

Both TOSB members and board is a structure 
that embraced the industrial standards. In this con-
text they are well aware of what the expectations 
may be. In the light of this, we believe TOSB meet 
our needs. We appreciate the management’s deli-
cacy and problem solving efforts.  

tioned field of operations.  One of the advantages 
of working with our group is you can find the same 
service standard in every country. You will find the 
exact same service understanding in once you had 
in another country. We establish a standard even 
by specifying in products’ technical drawings. This 
way we are able to ensure worldwide quality homo-
geneity.

Do you export to foreign countries, if so to 
which ones?

As mentioned before we have a worldwide sales 
and marketing network. Therefore we do not export 
to other countries.

Could you provide information about your pro-
duct development and innovation capacity?

As I mentioned earlier, each group brand has 
its own R&D activity and  strategy, which enable us 
to conduct product development activities for our 
world wide customers’ present and future needs. 
Our aim is to sustain our world leadership position 
in terms of quality and product variety. As the group 
we aim to reinforce our world’s largest manufacturer 
title in steel and mold production with our leadership 
in quality and diversity. We believe this is possib-
le only through research and new product develop-
ment. It is not just the world that constanstly chan-
ges, the production methods also keeps changing. 
Therefore new expectations arises in molds. We will 
lead these developments.

FROM MEMBERS
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Kaza Demosu

İş Günü Kayıplı iş kazası geçiren per-
sonel istirahatten döndükten son-
ra kaza demosu çekilir.Bu kaza nasıl 
oldu? Bu kazadaki güvensiz davranış-
lar nelerdi? Bu kazanın tekrar yaşan-
maması için ne gibi tedbirler almalı-
yız? Gibi sorular sorulur ve yapılan İş 
Güvenliği Kuruluna sunulur.

İletişim

İSG uygulamaları çalışanlarla iletişim 
ve paylaşım prensibiyle yürütülür.Bu 

amaçla çalışanlara İSG çalışmaları ile ilgili sürek-
li bilgilendirme yapılır ve onlardan geri bildirimler de 
mutlaka değerlendirilir.

Çalışma ortamlarında tehlike arz eden noktalarda 
da uyarı levhaları bulunmalıdır.Çalışanların ve işe 
yeni başlayan personelin İSG eğitimi almaları da or-
yantasyon eğitimleri dahilinde sağlanmalıdır.

Çalışanlarla bilgi paylaşımı için önemli bir araç da 
İSG iletişim panolarıdır.Bu panolarda İSG ile ilgili bir 
çok değişik konuda bilgi paylaşılır.Panolar çalışan-
ların yoğunlukta bulunduğu alana yerleştirilir.

Ziyaretçi Bilgilendirme Formu

Objektif bakış açıları nedeniyle üçümcü şahısların 
değerlendirmeleride konuya verdiği önemin bir gös-
tergesi olarak özellikle dikkate alınmalıdır. Bu bağ-
lamda ziyaret yada iş amacıyla gelen tüm kişilere 
yönelik olarak hazırlanan ziyaretçi bilgilendirme for-
mu ekine risk bildirim kartı eklenerek, kendilerine gi-
rişte konu anlatılarak bu çalışmaya katılmaları iste-
nilmelidir. Daha sonra bu bildirimler İSG Departma-
nı tarafından değerlendirilerek risk bildirimi tablosu-
na işlenmektedir.Risk bildirimi yapan kişiye geri bil-
dirim yapılmalıdır.

Eğitimler

 İş Güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının önlen-
mesi için, en etkili tedbirlerin başında eğitim gelir. 
Vardiya başlarında formenler tarafından haftalık ko-
nular belirlenerek eğitimler verilmelidir.Verilmesi ge-
rekli eğitimler kapsamında;

pılan faaliyetlere güvenlik kültürünü dahil etmektir.
Mevcut çalışma alışkanlıklarımızı daha sağlıklı ve 
güvenli olanlarla değiştirmek güvensiz ortamlara 
mühendislik çözümlerini dahil ederek sıfır kaza yak-
laşımını sağlamaktır.

Amaç

Yöneticilerin İş Güvenliği temelinde görev yetki ve 
sorumlulukları belirlenmelidir.Yöneticiler kendi gö-
rev alanlarında güvensiz davranışların tespit edil-
mesi ve güvensiz ortamlara mühendislik önlemleri 
alınmasıdır.

ARAÇLAR

Risk Bildirimi ve Ramakkala Kartı

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risklerin ve kazaya 
ramakkala durumlarının bildirilmesi ve kayıt altına 
alınmasına yönelik olarak özel kartlar oluşturularak 
tüm çalışanların ulaşabileceği noktalara koyulmalı-
dır.Tüm çalışanlar tespit ettikleri riskleri yada kaza-
ya ramakkala durumlarını yazarak ilgili bölüm amir-
lerine vererek değerlendirilmelidir. Yapılan tüm risk 
bildirimleri , kazaların önlenmesi ve iş güvenliği kül-
türünün geliştirilmesi için son derece önemli ve eşit 
derecede değerlidir.

Kaza Posteri

Meydana gelen iş kazalarınıdan sonra kazanın kök 
neden analizi yapılarak görsel fotoğraf içeren kaza 
posteri hazırlanır ve tüm çalışanların ulaşabileceği 
alanlara asılır.Kazanın tekrarını önlemek adına fay-
dalı bir araçtır.

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulama-
ları bir yönetim sistemi çerçevesin-
de ele alınarak, şirketin ihtiyaçları 
doğrultusunda, kullanılacak araç 
ve gereçler yönetim sistemine da-
hil edilerek şirket kültürü haline ge-
tirilmelidir.

Sıfır kaza yaklaşımı özünde deği-
şim kültürüdür.Şimdiye kadar ya-

ÖNCE İNSAN, ÖNCE GÜVENLİK

AKIN ALTIN
İş Güvenliği ve Çevre Mühendisi
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WORK SAFETY

tıkları çalışmaları izleyerek meydana gelen güven-
siz davranışların nedenleri sorgulanır.

Yönetimin Denetimi

Bu denetim yönteminde sadece üst yönetim ve mü-
dürlerin yer alması ile yapılmaktadır.Yönetimin De-
netim planı hazırlanır ve bir üst yönetim yöneticisi 
ile bir müdür olacak şekilde denetim yapılır.Dene-
tim sunum haline getirilerek İş Sağlığı ve Güvenli-
ği kuruluna sunulur.Üst yönetimin görünürlüğü sağ-
lanmaktadır.

İSG Departmanı Denetimi

Tüm çalışma alanı haftalık plana bölünmelidir.Her 
gün belirlenen alanların denetimi yapılır.Denetim 
sonucu rapor hazırlanarak ilgili bölümlerle paylaşılır.

KAZALARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINACAK TED-
BİRLER

Çalışmaya başlamadan önce ortamla ilgili olarak 
Risk Analizlerinin yapılarak tehlikelerin belirlenmesi, 
değişen çalışma şartlarına göre sürekli olarak gün-
cellenmesi yapılmalıdır.

• Ortamın fiziki şartlarının incelenmesi ve düzeltili-
dir.

•  Uygun havalandırma ve aydınlatma sistemi kurul-
malıdır.

•  Uyarı ikaz levhalarının kullanılması, tehlikeli kaza-
ya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durum-
lara düşürecek şekilde malzeme istif yapılmama-
lıdır.

•  İşyerinde sürekli bakım ve temizlik yapılması (bo-
zuk makine ve araçların tamiri ve arızalı levhası 
asılması)

•  Kişisel korunma ekipmanları kullandırılmalıdır. 
(baret, eldiven, iş ayakkabısı, gözlük, maske, gibi)

•  İşyerinde yangından korunma araç ve gereçleri 
bulundurulması, ilgili talimatlar asılmalıdır.

Sonuç

Üst yönetimden işçilerimize kadar olan kademeler-
de, tüm çalışanlarımız bu hedefin gerçekleşmesini 
taahhüt etmeli ve bu sürece dahil olmalıdır.

Sıfır Kaza Yaklaşımı, Davranış Odaklı Kurumsal 
Kültürün benimsenmesine ve kalıcı olmasına yöne-
lik faaliyetleri kapsamalıdır.

Genel Konular

• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
• İşyeri temizliği ve düzeni
• İş Kazası ve Meslek hastalıklarından doğan huku-

ki süreç
Sağlık Konular
• Meslek hastalıklarının sebepleri
• Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tek-

niklerinin uygulanması
• Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
• İlkyardım
Teknik Konular
• Kimyasal,fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
• Elle kaldırma ve taşıma işleri
• Parlama,patlama ,yangın ve yangından korunma
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
• Ekranlı araçlarla çalışma
• Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile 

tekniklerinin uygulanması
• Güvenlik ve sağlık işaretleri
• Kişisel koruyucu donanım kullanımı
• İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik 

kültürü
• Tahliye ve kurtarma
DENETİMLER
Davranışsal Tabanlı Denetim

Beyaz yaka çalışanlara ‘’Davranışsal Tabanlı Dene-
tim ‘’ eğitimi verilir.Davranışsal Denetim planı hazır-
lanarak denetim yaptırılır.Denetim raporu düzenle-
nerek ilgili bölüm ile paylaşılır.

Denetim ekibi içerisinde her atölyenin yöneticisi ol-
malıdır.Denetimler bir müdür ve bir mühendis/for-
men şeklinde olmalıdır. Müdür ve mühendis çalı-
şanlar ile iletişim kurması sağlanır.Çalışanların yap-
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SAĞLIK

gi bir bölümünü tutabilir. Eklem ağrıları da gelişebi-
lir.Bir hafta yada daha fazla süren ısrarcı bir öksü-
rük, boğaz ağrısı görülebilir.

Korunma; Gribin önlenmesi için başlıca halk sağ-
lığı tedbirleri (Toplu yaşanılan yerlerde ortam temiz-
liğine, havalandırılmasına özen gösterilmeli, has-
ta olan bireylerin etrafa virüs bulaştırmaması için 
mümkünse dinlendirilmesi, ellerin uygun dezenfek-
tanla yıkanması,bol miktarda sıvı tüketilmesi…)

Grip aşısı influenza salgınları başlamadan önce 
sonbahar başında uygulanmalı ve en güncel influ-
enza virüs suşlarına karşı bağışıklığı korumak için 
yıllık olarak tekrar edilmelidir. Aşı  düzenli tıbbi dik-
kat gerektiren diyabetes mellitus,renal hastalık, im-
munsupresif kişiler, hemoglobinopatisi olanlar ve 
65 yaş üzeri sağlıklı kişlere de tavsiye edilmekte-
dir. Gripte hekimin uygun gördüğü tedaviyi ve öneri-
yi dikkate almalı gereksiz ilaç kullanımından kaçın-
malıyız.

Dr. Semih SELİMEFENDİGİL

Grip; İnfluenza virüslerinin infeksiyonuyla oluşan 
akut respiratuar(solunum yollarıyla ilgili)bir hastalık-
tır. Hastalık üst ve/veya alt solunum yollarını etkiler.
İnfluenza en sıklıkla başağrısı,ateş,titreme,kas ağ-
rısı yada kırıklık gibi sistemik semptomplarının ani-
den başlamasıyla ve özellikle öksürük ve boğaz ağ-
rısı gibi solunum sistemi belirtilerinin eşlik etmesiy-
le karakterize olan bir hastalık olarak tanımlanmış-
tır.Çoğu durumda başlangıç o kadar anidir ki hasta-
lar hasta oldukları kesin zamanı hatırlayabilirler.Va-
kaların çoğunda 38 ile 41 derecelik ateş dikkatimi-
zi çeker. Hastalığın ilk 24 saatinde ateş yükselmesi, 
bazen ateş bir hafta boyunca devam edebilmesine 
rağmen, genellikle 2-3 günlük bir periyod süresin-
de kademeli olarak düşmesi şeklinde devam eder.

Genel yada alın kısmında olan başağrısı çoğu va-
kada özellikle sıkıntılıdır. Kas ağrısı en sık bacak ve 
bel bölgesinde olmasına rağmen vücudun herhan-

GRİP
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usul ve esaslara uygun olup olmadığına dair bir 
karar alacaktır. 

Bu madde kapsamında oldukça önemli bir hu-
sus ise, 173/2-a5. fıkrasında yer alan, sanayi 
parselinde bulunması halinde tesisin bağımsız 
bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya ve-
rileceğine dair beyandır. Bu doğrultuda Organi-
ze Sanayi Bölgesi içerisindeki tesisler ancak bir 
bütün olarak kiraya verilebilecek olup, tek bir kira 
sözleşmesine konu edilebileceklerdir.   Burada 
kanun koyucu yine “arsaların spekülatif amaçlı 
kullanımını önleme” amacını gütmektedir.

Yönetmeliğin 173. Maddesinde belirtilen şart-
lara uyulmadan katılımcının tesisini kiralaması 
halinde 173. Maddenin 3. Fıkrası uyarınca; te-
sise OSB tarafından elektrik, su, doğalgaz dahil 
hiçbir hizmet verilmez. Bu ağır yaptırımla karşı 
karşıya kalınmaması için Organize Sanayi Böl-
geleri içerisinde tesisini kiralamak isteyen ka-
tılımcıların Yönetmeliğin 173. Maddesini ince-
leyerek ve maddede sayılan tüm şartları yeri-
ne getirerek OSB Yönetimi tarafından verilecek 
onay akabinde kira sözleşmelerini yürürlüğe al-
maları yerinde olacaktır.

Av. Seçil BARDA

Organize Sanayi Bölgeleri, çarpık sanayileş-
me ve çevre sorunlarının önlenmesinin, sana-
yi türlerinin belirli planlar dahilinde yerleşmesi-
nin ve kaynakların rasyonel kullanılmasının sağ-
lanabilmesi gibi hedeflere ulaşabilmek amacıy-
la alınan kamu yararı gerekçesi ile, lehine kamu-
laştırma yapılmak suretiyle kurulmuş olan üre-
tim bölgeleridir. 

Bu nedenle organize sanayi bölgeleri içerisin-
de yer alan arsaların spekülatif amaçlı kullanımı 
yasaktır. Bu yasak kuruluş kanunun ve yönetme-
liğin çokça maddesinde kendisini göstermekte-
dir. Örneğin yasa koyucu sanayi parselleri üze-
rinde bir an önce sanayiye yönelik yatırımlar ya-
pılması için katılımcıyı teşvik eden, hatta zorla-
yan düzenlemeler getirmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönet-
meliğinin Katılımcının Tesisini Kiralama Şartları 
başlıklı 173. Maddesi de aynı mantık içerisinde 
düzenlenmiş olup, bu düzenleme ile katılımcıya 
ancak belirli şartlarla kiralama yapabilme imka-
nı verilmiştir. 

Yönetmeliğin 173. Maddesine göre; Organize 
sanayi bölgesinde yer alan bir tesisin 3. şahsa 
kiralanabilmesi için öncelikle kiralanacak tesis-
sin tapusunun alınmış olması ve tesis sahibinin 
OSB’ye karşı vadesi geçmiş bir borcunun bulun-
maması gerekmektedir. Akabinde “ÇED Olumlu 
Kararı veya ÇED Gerekli Değildir” kararının ek-
lenerek OSB Yönetimine kiralama talebinin bil-
dirilmesi gerekmektedir. Kiralama talebini alan 
OSB Yönetimi kiralayandan ve kiracıdan ayrı 
ayrı bir takım belgeler istenmektedir.

 İstenecek belgelerin neler olduğu maddede 
sıralanmıştır. Akabinde OSB Yönetimi madde 
hükmü çerçevesinde değerlendirmesini yapacak 
ve kiralamanın mevzuat hükümleri çerçevesinde 

Organize Sanayi Bölgelerinde Katılımcıların 
Tesisini Kiralama Şartları
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Tarihi Çamlı Kahve

Asırlık çınarlar altında çayınızı yudumlayabilir, ke-
yifli sohbetler edebilirsiniz. 

Aya Ani Manastırı

Trilye’ye yaklaşık 5 km mesafede yer alıyor Ma-
nastır. Bir kısmı yıkılmış olan manastır tarih severle-
rin uğraması gereken yerler arasında. 

TRİLYE’DE GEZİLMESİ GEREKEN YERLER
Tarihi Trilye Evleri

Rumlardan kalan cumbalı evler Trilye’nin sembo-
lü olmuştur. Evlerin tarihi dokusuna bakarken kendi-
nizi yıllar öncesinde bulacaksınız. Evleri gezerken 
doyasıya fotoğraf çekebileceğiniz sokaklar mevcut 
Trilye’de.

Taş Mektep 

1909 yılında inşaa edilmiş olan mektep turistle-
rin ilgi odağı konumunda. Yetim ve öksüz çocukların 
okudukları Taş Mektep Kazım Karabekir Paşa tara-
fından yapılmıştır. 

Fatih Camii

Eski ismi Aya Tadori olan ve kapısında Hicri 968, 
Miladi 1560 yazılı olan Bizans sütun başlıklarına sa-
hip kilise, bugün Fatih Camii olarak kullanılıyor.

Osmanlı Hamam (Avlulu Hamam)

Fatih Cami yanında yer alan hamam Yavuz Sul-
tan Selim tarafından yaptırılmış. Bugün kültür mer-
kezi olarak kullanmak için restore ediliyor.

MARMARA’DA DERİN BİR EGE NEFESİ
TRİLYE
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Trilye’den Ne Alınır ? 

Buranın sevimli bir çarşısı var. Bölgenin ünlü zey-
tini, has zeytinyağı, takılar, el yapımı hediyelik eş-
yalar alabileceğiniz ürünler arasında yer alıyor. Bu-
raya gitmişken özellikle bölgenin ünlü zeytinlerin-
den yapılan has zeytinyağından almanızı öneriyo-
ruz. Odun fırınında pişen leziz ekmeği de köye gi-
den herkes tarafından alınıyor.

Kemerli Klise 

Duvarlarına resim yapılan ilk kilise olarak bilin-
mektedir. Hristiyanlığın kadim dönemlerinde de bü-
yük ilgi gören Trilye ve çevresinde çok sayıda gör-
kemli kilise, manastır inşa edilmiş, ancak günümü-
ze kadar sadece 3 kilise ve 1 manastır ulaşabilmiş. 
13. yüzyıl sonlarında yapıldığı kabul edilen Kemerli 
Kilise de bunlardan birisi.

Trilye Limanı 

Sevimli balık restoranlarında denizin kokusunu ve 
temiz havayı içinize çekerek yemek yemek isterse-
niz doğru yerdesiniz. 

Trilye’de Ne Yenilir ?

Huzurlu atmosferi, lezzetli mezeleri ve manza-
rasıyla birçok işletme bulmak mümkün. Burada en 
önemli gıdalar elbette ki deniz ürünleri. Trilye’ de ba-
lık ve deniz mahsulleri çok yaygın tüketiliyor. Özel-
liklede balığın yanında zeytinyağı, kekik ve pul bi-
ber ekip odun ekmeğiyle yemeye doyamayacaksı-
nız. Meşhur Trilye zeytinlerinden üretilen zeytinya-
ğının tadı damağınızda kalacak. Sahil kıyısında yer 
alan restaurantlardan dilediğiniz balık çeşidini tüke-
tebilirsiniz.

Trilye’ye Nasıl Gidilir? 

Bursa’dan Mudanya’ya gittikten sonra 12 km sa-
hilden batı tarafından devam ederek ulaşabilirsiniz. 
Özellikle Mudanya’dan sonra izleyeceğiniz güzer-
gah çok keyifli. Her tarafta zeytin bahçeleri ve de-
niz var. Trilye’nin şuan ki resmi adı Zeytinbağı ola-
rak geçiyor. İstanbul’un keşmekeşinden kaçıp kü-
çük, sakin bir yerde dinlendirici bir  hafta sonu geçir-
mek isteyenler için ideal. 
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rol oynuyorum.Yönetim binası içerisinde ise bilgi iş-
lem destek elemanı olarak çalışıyorum.

TOSB hakkında genel düşünceleriniz neler-
dir?

TOSB Organize sanayi bölgesi yönetiminde 10 
yıldır çalışmaktayım. TOSB gözümde çok büyük 
bir çınar ağacı gibi, kökleri çok derin tecrübelere 
sahip, sağlam ve büyük, bütün küresel güclere ve 
ağır rekabet ortamına rağmen her türlü zorluklara 
karşı ayakta dik durabilen Türk otomotiv sanayinin 
çok büyük bir omurgası olmayı başarmış bir kurum. 
TOSB kendini sürekli geliştirmeyi ve yenilemeyi se-
ven güçlü ve büyük hedefleri olan misyon ve vizyo-
na sahip bir yapıdadır. 

Bu açıdan kendimi bu kurumun çalışan bir üye-
si olarak cok şanslı hissediyorum. Gözlemlerim ve 
tecrübelerim bana şunu tekrar gösterdi. Hayal et-
mek başarmanın yarısıdır. Hayali gerçeğe dönüş-
türmek için çalışmak, Azmetmek ve en önemlisi 
inanmak başarının yüzde yüzüdür. Başarının karşı-

Kendinizi tanıtır mısınız? 

1977 yılı İstanbul doğumluyum. Haydarpaşa End. 
Meslek Lisesi Elektronik bölümü mezunuyum. İş ha-
yatına başladığım günden bugüne Haberleşme ve 
Telekomünikasyon sektöründe gelişmekte olan tek-
nolojiyle paralel olarak hayat boyu eğitim düşünce-
siyle sektörde yer edinmeye çalıştım. 

Sektör olarak 1996 yılından bu yana uzmanlaş-
tığım alanlar içerisinde Uydu Haberleşme sistem-
leri, Kablo TV sistemleri, İnternet Erişim teknoloji-
leri, GSM Haberleşme teknolojileri konusunda ge-
rek proje, gerekse saha alanında sektörde fall ola-
rak çalıştım. Evliyim. Çok şanslı bir babayım. 5 ya-
şında dünya tatlısı bir Kızım var.

Ne kadar zamandır TOSB’ da çalışıyorsunuz? 

2005 yılı itibariyle TOSB Bölge Müdürlüğü’nde 
B.T Departmanı’nda göreve başladım.TOSB Bölge 
Müdürlüğü içerisindeki İletişim hizmetlerine ait tüm 
altyapının bakım,onarım ve İşletme tarafında aktif 

SELÇUK KIZINTEPE

TOSB Bilgi İşlem Destek Elemanı

TOSB’UN RENKLERİ
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tişim halindeyiz.Fakat her şeye rağmen Geçmiş ta-
rihlerde olduğu gibi matbaanın ve medyanın haber-
leşmedeki yeri büyük.TOSB dergisi bilginin kısa sü-
rede ulaşması ve bilgi paylaşımı açısından önemli 
ve verimli buluyorum.Kurum içi ve dışı haberleşme-
de kendimizi tanıtabileceğimiz.Kurumlar arası pay-
laşım imkanı sunan özel bir kazanım..

TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 

TOSB aktiviteleri personel motivasyonu açısın-
dan önemli bir yere sahip Bulunduğumuz bölge iti-
bariyle İş temposunun ve trafiğin yoğun olduğu böl-
ge olan Kocaeli ve İstanbul alanına ulaşa bilmek 
için trafikte yoğun bir zaman dilimi geçiyor.

Bu nedenle sabah çok erken evden çıkmak, 
Akşamları’da eve biraz yemeye geç başlayarak de-
vam edebiliyoruz.

Aile aktiviteleri bu yönden iyi oluyor. Ailemizle ve 
diğer arkadaşlarımın aileleriyle bir arada olup kay-
naşarak bir şeyler paylaşmaları iletişim kurmala-
rı tabiki tüm personelin hoşuna gidiyor.Deşarj olma 
imkanı buluyoruz.Bu imkanı sunan yönetimimize ve 
emeği gecen arkadaşlarıma cok teşekkür ediyorum.

Hobileriniz, yapmaktan hoşlandığınız şeyler 
nelerdir? 

Doğa sporlarını, Yürümeyi, el değmemiş yerleri 
keşfetmeyi, belgesel seyretmeyi, çok eski tarihi ya-
pıları görmeği, doğal ve sessiz yerlerde vakit geçir-
meyi severim.

TOSB’da insan ilişkilerini nasıl buluyorsunuz? 

TOSB içerisinde personel sirkülasyonu az olması 
sebebiyle kişiler arası iletişim çok kuvvetli bir bağa 
sahiptir. Herkez bir, birnibilir. Herkez sınırlarını ona 
göre ayarlar kim nelerden hoşlanır, kim nelerden 
hoşlanmaz ona göre hareket eder. Bu nedenle ku-
rumumuz içerisinde aile gibiyiz. Birbirimizi kolay, ko-
lay kırmayız. İyi günde, kötü günde her zaman bera-
beriz. Yerine göre dertlerimizi. Yerine göre mutluluk-
larımızı paylaşmayı çok iyi biliriz. Farklı düşüncele-
re sahip olsanız dahi belli sınırlar çerçevesinde bil-
gilerimizi paylaşır. Güle oynaya ayrılırız.

lığı olan TOSB’ta şuan 15.500 kişiye istihdam sağ-
lanmaktadır. Bu açıdan müreffeh bir Türkiye, yüzü 
gülen ve geleceğe güvenle bakan nesil, Toplum-
da emeklerinin karşılığını gülen yüzlerle alan bütün 
emekçileri düşünürseniz başarının ne kadar büyük 
olduğunu göre bilirsiniz. 

Bu acıdan TOSB’u kuran yönetimimizde kurucu 
üye olarak canla başla çalışmış ve şuan aramız-
da olmayan kurucularımıza, aynı ilkelere sahip ak-
tif olarak çalışan tüm kurucu ve üyelerimize bana 
TOSB’ta çalışma fırsatını veren herkese teşekkür 
etmeyi borç bilirim. 

TOSB’un kalite çalışmalarını nasıl değerlendi-
riyorsunuz? 

Uluslar arası küresel güç dediğimiz, rekabetçi gu-
ruplara karşı güçlü hamleler yapabilmek için kendini 
yenilemek, geliştirmek, Eğiterek güçlü bir vizyon ve 
misyona sahip olmanız gerekli, bu doğrultuda kali-
te yönetimi tamamıyla bir ekip işidir. Tüm ekibin öz-
verili, dikkatli, amaca uygun şekilde hareket etme-
si gerekmektedir. TOSB personeli bunun bilincin-
de sürekli Eğitim yerine göre seminerlere katılmak-
ta. Amaca uygun olarak yapabileceğimizin en iyisi-
ni göre bildiğimiz noktanın enötesini görmeye çalı-
şıyoruz. 

TOSB’dan beklentileriniz nelerdir? 

TOSB uluslararası arenada kendini göstermiş ba-
şarılı bir kurum. Ciddi bilgi birikimi ve tecrübeye, iyi 
tam donanımlı bir kadroya sahip, umarım yakın bir 
gelecekte ülkemizin gelişimine daha’da katkı sağla-
yacak ve sanayicilerimizin daha rahat çalışabicekle-
ri yeni OSB’ler kurulmasını temenni ediyorum.

Aileniz TOSB hakkında ne düşünüyor?

TOSB Ailemizin bir parçası adeta uzuv’u gibi 
oldu.10 yıllık hayat arkadaşım Evrim Hn. ile tanış-
tığım ilk gün TOSB’a olan iş başvurum kabul edildi 
ve işe başladım. TOSB hayatımın bir dönüm nokta-
sı gibi,Kızım,Eşim Evrim Hn.ve ben şahsen çalıştı-
ğım kurum adına mutlu ve gururluyum.

TOSB dergi hakkındaki düşünceleriniz nedir? 

TOSB Osb içerisinde tüm üyelerimiz ile sürekli ile-

COLOURS OF TOSB
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TURNUVA

2015 TOSB Geleneksel Spor 
Turnuvaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
05.10.2015 Pazartesi günü yapılan kura çekilişi sonrası başlayan Geleneksel TOSB Spor Turnuvalarının 8. 

si bu yılda tüm hızıyla devam ediyor.

Futbolda 23 takım, Bowlingde 18 takım, Langırtta 20 takım, Masa Tenisinde 60 kişi ve Dartta 22 kişinin ya-
rıştığı turnuvada sona yaklaşıldıkça heyecan yükseliyor.

Tüm katılımcıların oldukça keyif aldığı gözlenen turnuva maçlarında, centilmenlik ve hoşgörü gösteren tüm 
takım ve kişilere teşekkür ediyor bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyoruz.

Futbol turnuvasında 6 grup 23 takımdan oluşan grup maçları tamamlanmış olup, bir üst tura çıkmaya 16 ta-
kım eleme maçları oynamaya hak kazanmıştır. 

FUTBOL TURNUVASI ELEME VE ÇEYREK FİNALDE MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

ÇEYREK FİNAL 8 TAKIM
1 AUTOLİV
2 CAVO 2
3 CAVO 1
4 CENGİZ MAK.2
5 FARBA
6 PİMSA OTOMOTİV
7 DOAPARK
8 CENGİZ MAK.1

ELEME 16 TAKIM
1 AUTOLİV
2 HASÇELİK 1
3 CAVO 2
4 WORKİNN
5 CAVO 1
6 ASKAYNAK
7 CENGİZ MAKİNA 2
8 HASÇELİK 2
9 FARBA
10 BİRİNCİ OTOMOTİV 1
11 PİMSA OTOMOTİV
12 CAVO 3
13 TOKSAN
14 BEYÇELİK GESTAMP
15 DOAPARK
16 CENGİZ MAKİNA 1
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TURNUVA / TOURNAMENT

MASA TENİSİ SONUCU

BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ

HAKAN KARAKOÇ
PİMSA OTOMOTİV

HAKAN KOCA
PİMSA OTOMOTİV

CAN DOĞAN & 
HIZIR TAT

MECAPLAST

BOWLİNG TURNUVASI SONUCU

DART TURNUVASI SONUCU

LANGIRT TURNUVASI SONUCU

BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ

KANCA ÇELİKEL NEŞE PLASTİK

BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ

İBRAHİM ERTEKİN
TOSB

YASİN GÜVEN
TOSB

MURAT PALA
TOSB

BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ

UMUT TUNÇER,
ÖNGÜÇ ÖZER

DENSO 

YASİN GÜVEN, 
MUSTAFA 

KOYTAVİLOĞLU
TOSB 

METİN ENGİN,
RAFET YILDIRIM

DENSO 
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EYMEN ALP TAYLAN MUHAMMET ALTUNTAŞ

Arkadaşımız Sinan Taylan ve 
eşi Tuba Taylan’ ın 16.10.2015 ta-
rihinde dünyaya gelen oğlu Ey-
men Alp Taylan’ a sağlıklı ve mut-
lu bir ömür diliyoruz.

12.10.2015 tarihinde İtfaiye Eri 
olarak göreve başlayan Muham-
met ALTUNTAŞ’a görevlerinde 
başarılar diliyoruz.

BÖLGEMİZE DARICA-GEBZE-HATTI (515) 
OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (K.B.B)’ UKOME ta-
rafından 26 Ekim 2015 Pazartesi gününden itibaren 
DARICA-GEBZE-TOSB arasında 515 hat numara-
sıyla Belediye Otobüs Seferleri de başlamıştır. Oto-
büsler hafta içi Cumartesi günleri dahil (Pazar Günü 
Hariç ) sefer yapacak olup ilk hareket durakları karşı-
lıklı olarak TOSB ve DARICA iskelesidir. Otobüslerin 
güzergahı; Darıca iskelesinden ilk hareketle, Fara-
bi Devlet hastanesi önünden, Darıca istasyon, Geb-
ze Merkez Hastanesi önü, takiben akse sapağı, Ga-
ziler Mesire alanı önünden GOSB kavşa-
ğı ,yan yol GOSB Tadım Jale Meslek Lise-
si, ve TOSB Güney girişi (Hatice Bayrak-
tar Meslek Lisesi) ile TOSB 3. Caddeyi ta-
kiben, gelerek TOSB Yönetim Binası yakı-
nında son bulacaktır. 

Belediye Otobüsü ücretlendirmesi Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesinin tüm bele-
diye otobüslerinde uyguladığı ücret tarife-
si üzerinden yapılacak olup, Kent kart kul-
lanılabilecek ve otobüslerde nakit para ge-
çerli olmayacaktır.

Otobüsler, hafta içi ve cumartesi günleri çalışacak 
olup pazar günü çalışmayacaktır

Otobüslerin; cumartesi günü çalışma saatleri hafta 
içi çalışma saatlerinden farklıdır.

 Otobüs sefer saatleri düzenlemesi ve ücretlendir-
me konularında kocaeli büyükşehir belediyesi ulaşım 
koordinasyon merkezi başkanlığı yetkilidir. 
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