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TOSB Dergimizin 22. sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Her sayısında olduğu gibi bu sayısında da siz
okuyucularımıza, OSB’miz ve sektörümüze dair
güncel bilgilerin yanı sıra, OSB’miz içerisinde yer
alan üyelerimize ait haberlere de yer verdik.
Günümüzde işletmelerin; rekabetin arttığı, pazar
koşullarının zorlaştığı, krizlerin her an yaşanabildiği, tüketici ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin çeşitlendiği
bir ortamda ayakta kalabilmek ve başarılı olabilmek
için olumlu ve güçlü bir kurum imajına, etkin iletişim & insan ilişkilerine, gülümseyen ekiplere ihtiyaç
duyduğu aşikar. Bu husus da OSB’mizde yeralan
firmaların bu ihtiyaçları giderme adına gerekli sistem ve işgücüne sahip olabilmek için önemli aşamalar kaydettiklerini söyleyebiliriz. Bu koşullarda
başarılı olabilmek için olumlu kurum imajı oluşturulması çalışmalarının, kurumun bütün kademelerinde ve bütün unsurlarıyla gerçekleştirilmesi ve bu-

nun için de işletmenin entelektüel sermayesi olan
çalışanların mutluluğu ve kuruma olan sadakatinin
sağlanması tespiti yer almaktadır. Bu tespitlerin
hayata geçirilmesi konusunda en önemli olmazsa
olmazımız sektörümüzün vazgeçilmezi olan iç imaj
ve etkin iletişimdir. Başka bir ifadeyle etkili bir iletişim ağıdır.
Bu etkili iletişim ağının kurulmasında TOSB Dergilerimiz önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu mana
da TOSB Dergimizin, üyelerimizin birbirlerini daha
iyi anlamalarına yardımcı olacağı, iyi anlayabildikleri taktirde de birlikte daha iyi performans göstererek hedeflere ulaşma konusunda bir çok zorlukları
birlikte aşacakları inancımızı korumaktayız.
Bu sözlerle, yeni dergi sayımızı keyifle okumanızı
temenni ederken, sektörümüze ve dolayısı ile ülke
ekonomisine büyük katkılar sağlayan tüm sanayicilerimize bol kazançlar dileriz.

Bu dergide yayınlanan makalelerin içerik ve dil yönünden sorumluluğu yazarlarına aittir. Fikirlerden imtiyaz sahibi, sorumlu
yazı işleri müdürü ve yayın kurulu sorumlu tutulamazlar. Makalelerde belirtilen görüşler yazarların kendi görüşlerini yansıtmakta olup, TOSB Dergisi’nin görüşlerini yansıtmazlar. Dergide yayınlanan makalelerin tüm yayın hakları TOSB Dergisi’ne aittir.
Makaleler, önceden izin alınmaksızın tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Ancak akademik
amaçlar doğrultusunda, kaynak göstermek kaydıyla özetleme ve alıntı yapılabilir.

TOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN

TEM OTOYOLU BAĞLANTI KAVŞAĞI
YUNUS ÇİFTCİ

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tam sınırımızdan geçen, ancak giriş ve çıkış için
saatler harcadığımız TEM otoyoluna direk bağlantımız fiilen gerçekleşti. 4 Yıldan bu yana hayalini kurduğumuz bir projemiz daha böylece hayata geçmiş
oldu.
2012 Yılında üzerinde düşünmeye başladığımız
ve komşularımız GOSB, GÜZELLER ve GEPOSB
Organize Sanayi bölge yönetimleri ile mutabakat
sağladıktan sonra İlimizin yönetici ve politikacılarının
da desteğini alarak 20.09.2013 tarihinde Ulaştırma
ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım’a
sunduğumuz mütevazi konsept projemiz zaman içinde evirilerek bu günkü mükemmel kavşağa dönüştü.
İşin başından itibaren bölgemiz Millet Vekili ve Bakanımız Sayın Fikri Işık, Valilerimiz Sn. Ercan Topaca
ve Sn. Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sn. İbrahim Karaosmanoğlu hep bizimle
beraber oldular. Hiçbir konuda bizi yalnız bırakmadılar.
Yol medeniyettir denir ya, aynı zamanda gelişmek
için de zarurettir demek daha doğru olur. Yolunuz
yoksa ya da bir noktaya kolay ulaşamıyor iseniz oradaki değerlerinizi tam olarak kullanamazsınız. Biz de
bunu yıllarca yaşadık. Kamu özel sektör işbirliğinin
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en güzel örneklerinden olan bu proje ülke ve bölge
ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya başlamıştır.
Önümüzdeki dönemde İzmit-Ankara yönünün de ilavesi ile taçlanmış olacaktır.
Başlangıçta 4 OSB, kendi mütevazı bütçelerimizle ile yapabileceğimiz bir proje oluşturmuştuk. Ancak
Karayollarımız onu geliştirerek tüm bölgeye hizmet
edecek hale getirdi ve fakat bu sefer de kaynak sorunu ortaya çıktı. Bu noktada bizler kara kara düşünürken Bakanımız Sayın Fikri Işık ve Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Karaosmanoğlu Hızır
gibi imdadımıza yetiştiler. “Siz verebileceğinizi verin
kalanını biz hallederiz” dediler. Valimiz Sayın Ercan
Topaca’nın koordinatör-lüğünde 4 OSB ve Büyükşehir Belediyemizle bir protokol yaparak işe koyulduk.
Finans kaynağının temini, detaylı proje, zemin
etüdü, haritalanma hizmeti, keşif özelerinin hazırlanması ve ihale süreci sonunda nihayet 20.10.2015
tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn.

TOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN

Fikri Işık’ın teşrifleri ile temeli atılan kavşağımız tüm
altyapıların deplasmanı ile
26.01.2017 tarihinde tamamlanarak, bu kez Milli
Savunma Bakanımız Sn.
Fikri Işık’ın teşrifleri ile hizmete açıldı.

TEM Otoyolu Bağlantı Kavşağı
sadece OSB'lere değil, aynı
zamanda tüm bölgeye, hatta
İstanbul tarafındaki OSB'lere de
hizmet veriyor. En az yarım milyon
insanımızın hayatına direkt olarak
dokunan bu kavşak işe ve eve
ulaşımı kolaylaştırarak, bölgenin
daha hızlı ve sağlıklı gelişmesini
de sağlayacaktır. Dolayısı ile
yapılan yatırımın geri dönüşü ve
ekonomiye katkısı da çok hızlı
olacaktır.

Bu kavşak sadece
OSB’lere değil, aynı zamanda tüm bölgeye, hatta
İstanbul
tarafındaki
OSB’lere de hizmet veriyor.
En az yarım milyon insanımızın hayatına direkt olarak
dokunan bu kavşak işe ve
eve ulaşımı kolaylaştırarak,
bölgenin daha hızlı ve sağlıklı gelişmesini de sağlayacaktır. Dolayısı ile yapılan yatırımın geri dönüşü ve
ekonomiye katkısı da çok hızlı olacaktır. Bu kavşağın
civarında her gün 100.000 dolayında insan işe gidip,
geliyor. Bu sayı her geçen gün de artıyor. Bu bölgede
üretilen ürün ve hizmetler ülkenin ve dünyanın dört
bir tarafına ulaştırılıyor. Pek çok fabrikadan çıkan
ürünler saatlik aralarla başka fabrikalara taşınıp, oralarda daha yüksek değerli ürünlere dönüştürülmek
sureti ile ihraç ediliyor.

Bakanımız Sayın Fikri
IŞIK, Valilerimiz Sayın Ercan TOPACA, Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU,
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim KARAOSMANOĞLU, Karayolları Genel Müdürü Sayın
İsmail KARTAL’ın destek ve
teşvikleri ile bu proje hayalden gerçeğe dönüştü. Tüm
altyapı deplasmanları dâhil
1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bu vesile ile bir
kez daha kendilerine şükranlarımızı sunarız.

Büyükşehir Belediyemiz
ile İMC usulü çalışmaya alışığız. Bundan önce de
Denizli Göletini benzer anlayışla beraber yapmıştık.
Bizler suya Şehrimiz de önemli bir su kaynağına kavuşmuş oldu.
Hafta sonları dâhil tüm toplantılarımıza bizzat
iştirak eden Bakanımız Sayın Fikri IŞIK projeyi çok
yakinen takip ettiler. Sayın Bakanımızın tüm işlerinde
olduğu gibi bu işte de olağanüstü takipçiliğini ve çalışma performansını hep hatırlayacağım.
Bu projeye bizimle beraber katkı sağlayan GOSB,
GÜZELLER ve GEPOSB Organize Sanayi Bölge Yönetimleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye yöneticileri ile
proje ekibi, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Müteahhit firma ve projeden yapımına dek emeği geçen her
kese bölge sanayicileri adına teşekkür eder, bu eserin ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim.

En yalın hesap ile bu kavşak yapılmadan önceki
işe geliş ve gidişlerde günde yaklaşık 1 saatlik zaman kaybının maliyeti her gün için en az 2,5 milyon
TL dir. Bu rakamın içinde yakıt tüketimi, araç yıpranması, çevreye olan etkiler v.s. yoktur. Sadece işgücünün minimum ortalama birim fiyatı ile hesaplanmış
maliyetidir. Bu rakamlar bize bu yatırımın ne denli elzem ve hızlı geri döndüğünü de göstermektedir.

Saygılarımla
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TOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN

TEM HIGHWAY CONNECTION JUNCTION
YUNUS ÇİFTCİ

TOSB, Chairman of the Board

TEM highway connection junction has been
completed. This project has been an objective of us
for the last four years due to the fact that we were
spending too much time while accessing and exiting
TEM highway, which has a border to our OIZ, from
our zone.
We have developed the project back in 2012 in
agreement with our neighboring zones GOSB, GEPOSB and GÜZELLER. Following the agreement,
with the support of provincial decision makers and
politicians, we submitted the concept project to the
then Minister of Transportation and Communication
Mr. Binali Yıldırım. This project has become a welldesigned junction today. Since the beginning of the
project, we have received the greater support of Mr.
Fikri Işık, MP of our region, our governors Mr. Ercan
Topaca and Mr. Hasan Basri Güzeloğlu and Mr. Metropolitan Mayor İbrahim Karaosmanoğlu.
It is said that “road is civilization” but it would be
more accurate to say that transportation is a must for
development. If you do not have roads, if you can not
access easily to a place, you cannot benefit from values of that place. We have experienced it for years.
This project, which is one of the most succesful
examples of public and private sector cooperation,
has already started to contribute to the region’s and
country’s economy. Soon it will be better with addition
of İzmit – Ankara direction.
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Initially we, as four OIZs, developed a project
based on our humble budgets. However, Highways
Directorate improved it and turned into a more regional one, which unfortunately faced with budgetary problems. As soon we become pessimistic, Mr.
Minister Fikri Işık and Mr. Mayor Karaosmanoğlu
helped us by ensuring the exceeding budget’s compensation. In coordination of our governor Mr. Ercan
Topaca we have signed a protocol with OIZs and
Metropolitan Municipality.

Following a long period of tender, financial and
feasibilty studies, mapping, discovery processes the
foundation has been established by Mr. Fikri Işık,
the Minister of Science, Industry and Technology, on
20th of May 2015. The junction has been opened by
Mr. Işık, the Minister of National Defence this time, on
the 26th of January 2017.
As the junction provides access not only to OIZs
but also to the citizens of Istanbul and the region, it
will contribute to rapid and healthy development of
the region as well, which we believe ROI will be significantly high. Approximately 100.000 people use
the junction everyday. The products developed and
produced in the region are transported everywhere
in the country and the world. Considering the amount
of export products, produced here, an hour of wasted
time costs 2.5 million TL without the cost of fuel consumption, vehicle decays and environmental impact.
This is why ROI will be high and quick.
With the contribution of our Minister Mr. Fikri Işık,
Governor Mr. Ercan Topaca and Mr. Hasan Basri
Güzeloğlu, Mr. Mayor İsmail Karaosmanoğlu, Director of Highways Directorate Mr. İsmail Kartal, the
project transformed into reality from a dream. It is
finalized in 1 year including infrastructure. Having
said that we would like to present our gratitude once
again.
We are familiar with partnering up with metropolitan municipality. We have teamed up in the building
of Denizli lake, which brought water to us and the
city. Mr. Fikri Işık followed the project closely, even
spending his weekends. I will always remember his
follow up and his incredible working performance.
I would like to thank to everyone once again, including the contributing OIZs’ managements, Kocaeli
Metropolitan Municipality’s executives, project team,
Directorate of Highways and the contractor and hope
this junction will provide goodness to our country and
region.
Regards...

TOSB 25'NCİ YIL

KOCAELİ VALİSİ SAYIN HASAN BASRİ
GÜZELOĞLU’NUN GÖZÜNDEN TOSB
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Kocaeli Türkiye’yi Geleceğe Taşıyan
Teknoloji ve Üretim Üssüdür

basamaklarına çıkılması ve ilaveten teknoloji üretilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede bakıldığında
Kocaeli ili, Türk sanayisi açısından stratejik öneme sahip olup, bölgemiz adeta Türkiye’nin üretim
üssü niteliğindedir.

Ülkemiz, Dünya’nın en büyük 10 ekonomisinden
biri olmayı, kişi başına gelirini 25 bin dolara çıkarmayı, 500 milyar dolar
ihracat gerçekleştirmeyi, GSYİH içerisindeki
Ar-Ge payını yüzde 3
Sadece ilimiz için değil ülkemizin
seviyesine çıkartmayı
bütünü için kritik öneme sahip
ve özel sektör Ar-Ge
olan otomotiv ana ve yan sanayi
harcamalarının GSYİH
sektörü ön plana çıkmaktadır.
içerisindeki yüzde 2 seNitelikli insan kaynağı, planlı
viyesine
yükseltmeyi
sanayi kaynakları, Ar-Ge ve
hedeflemektedir. Bu süinovasyon kapasitesiyle ülkemizin
reçte, üretimde yerli katyüz akı niteliğine sahip olan
ma değerin yükseltilmeotomotiv ana ve yan sanayi
si, sürdürülebilir üretime
kalkınma göstergelerine birinci
imkân veren yüksek tekderecede katkı yapması açısından
nolojili bir ürün desenibüyük önem taşımaktadır.
ne geçilmesi ve küresel
değer zincirinin daha üst

İlimizin Başat
Sektörü: Otomotiv
Yan Sanayi
Kocaeli ili, bünyesinde
barındırdığı faal durumda olan 12 organize sanayi bölgesi, 34 liman,
2 üniversite, 3 teknoloji
geliştirme bölgesi, Bilişim Vadisi, 2 serbest
bölge, kalkınma ajansı,
KOSGEB, TSE Kalite
Enstitüsü bu söylemi
kanıtlar niteliktedir. Sektörel bazda değerlendi-
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rildiğinde sadece ilimiz için değil ülkemizin bütünü
için kritik öneme sahip olan otomotiv ana ve yan
sanayi sektörü ön plana çıkmaktadır. Nitelikli insan kaynağı, planlı sanayi kaynakları, Ar-Ge ve
inovasyon kapasitesiyle ülkemizin yüz akı niteliğine sahip olan otomotiv ana ve yan sanayi kalkınma göstergelerine birinci derecede katkı yapması açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ilimizin
2016 yılı toplam ihracatı 10,17 milyar ABD Dolar
olup ülke ihracatının %7,7’sine tekabül etmektedir. Ancak merkezi Kocaeli dışında olan ancak
üretimini Kocaeli’de yapan firmaların ihracatları
da katıldığında Kocaeli’nin Türkiye ihracatındaki
payı Şubat ayı itibariyle baktığımızda %15’i aşmış durumdadır.İhracatımızda aslan payını da
%45,6 ile otomotiv ana ve yan sanayisi almaktadır. Ayrıca, Kocaeli’nin sahip olduğu 42 Ar-Ge
merkezinin yüzde 38’ine sahip olan otomotiv ana
ve yan sanayi sektörleri bu anlamda ülkemizin
rekabetçi yapısını sırtlaması açısından da kritik
öneme sahiptir.

Ekonomin İtici Gücü Olan Sektör ArGe ve İnovasyon Odaklı Gelişmeye
Devam Edecektir
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olarak, Ar-Ge ve tasarım yoluyla katma değeri artırmalıyız. Nihai olarak ise, yeni nesil teknolojilere
ve özellikle Sanayi 4.0 dönemine en iyi şekilde
hazırlanmalıyız.

Otomotiv Test Merkezi Sektöre Güç
Katacaktır

TOSB’un bu hazırlıkları gerçekleştirmekte olduTürkiye’de ekonomik büyümenin temel itici gücü
ğu ölçülebilir göstergelerle de desteklenmektedir.
sanayi sektörüdür. Sanayi sektörünün lokomotifi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA)
ise otomotiv sektörüdür. Otomotiv sektörü, birçok
güdümlü proje desteği kapsamında otomotiv
farklı gösterge açısından ülkemizin en önde gelen
sanayisinin ihtiyaç duyduğu, yurtdışında gerçeksektörüdür. Otomotivde, hem ana sanayide hem
leştirilen çok sayıda test
de yan sanayide, oldukDoğu Marmara Kalça başarılı bir üretim
kınma Ajansı Yönetim
gerçekleştirilmektedir.
Kurulu Başkanlığı döBir üretim ve ekosistem içerisinde
Dünya araç üretiminde
nemimde imzaladığımız
dünyada ölçek ekonomisi
Türkiye 16’ncı sırada,
ve müteşebbis heyeti
perspektifinde baktığımız
AB’de ise 6’ncı sırada
başkanlığı dönemimde
zaman kümelenme kaçınılmaz
yer almaktadır. Yan sa03 Aralık 2016 TOSB
bir gereklilik ve yaşanılan bir
nayimizin üretim kaliteiçerisinde hayata gegerçekliktir. Kümelenme; biz
sinden ve çeşitliliğinden
çirdiğimiz otomotiv test
olmak yolculuğunun başarısı
memnun olmakla birlikmerkezinde gerçekleştive bunun tescillenmesidir.
te daha büyük başarırilebilecektir.
Kümelenme herkes için çok
ların kazanılabileceğine
Kurulan merkez ile otobüyük kazanımlar, fırsatlar ve
inanıyoruz. Bu açıdan
motiv sanayinde özgün
şüphesiz
çok
önemli
deneyimler
değerlendirildiğinde
teknoloji ve katma değesunmaktadır.
ürün çeşitliliğimizi daha
ri yüksek ürünlerin gelişda artırmalıyız. İkinci
tirilmesine esas teşkil
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edecek tasarım doğrulama testleri yapılabilir hale
gelecek ve otomotiv sanayiinin bu alandaki dışa
bağımlılığı minimum düzeye indirilecektir. Yılda
yaklaşık 2 Milyar TL’yi test ücreti olarak yurtdışına gönderen ülkemizde proje ile söz konusu
testler nedeniyle oluşan yüksek maliyetlerin düşmesi ve en önemlisi iş gücü kayıplarının azalması sağlanacaktır. Bu merkez sayesinde, yenilikçi
teknoloji araştırma ve geliştirme süreçlerinde,
vazgeçilmez olan testler ve analizler hususunda,
önemli ihtiyaçların karşılanması, dışa bağımlılığın
azaltılması ve katma değerin arttırılmasına katkı
sağlaması bekleniyor. Bu merkez aynı zamanda
TOSB’u sıkça ziyaret eden yabancı müşteriler
nezdinde de sektörün ve Türkiye’nin iş yapma
potansiyelini artmasına katkıda bulunacak.

TOSB Kümelenme Anlamında
Türkiye’ye Örnek ve Özel Bir
Modeldir
Bir üretim ve ekosistem içerisinde dünyada ölçek ekonomisi perspektifinde baktığımız zaman
kümelenme kaçınılmaz bir gereklilik ve yaşanılan
bir gerçekliktir. Kümelenme; biz olmak yolculuğunun başarısı ve bunun tescillenmesidir. Kümelenme herkes için çok büyük kazanımlar, fırsatlar ve
şüphesiz çok önemli deneyimler sunmaktadır.

Bu anlamda açıkça TOSB’un otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği tek Global İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi olma ayrıcalığına sahip
olduğu ifade edilebilmektedir.

TOSB Sektörün Yüz Akıdır
Bu bilinç ve hedeflerle faaliyet gösteren, 23 Ekim
2014 tarihinden bugüne müteşebbis heyeti başkanı olmaktan gurur duyduğum, ülkemiz otomotiv
yan sanayisi tarihinde önemli yer tutan yüz akı
niteliğindeki TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi’nin tarihçesini içeren bu
çalışmayı önemsiyorum.
TOSB, bugün dünyaya başarı öyküleriyle ve örnekleriyle öne çıkan, dünyanın en iddialı üretici
firmalarının yüksek nitelikte işçilik ve ileri teknoloji
düzeyiyle üretim yaptığı bir merkezdir. 1990 yılında kuruluş süreci başlayan, 1999 yılında temeli
atılan TOSB’un göreve başladığım 2014 yılının
ikinci yarısında 10.018 olan istihdam sayısı 2016
yılı sonu itibariyle 19.054’e ulaşmış, ayrıca Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
başlatmış olduğu milli istihdam seferberliği kapsamında yılsonuna kadar ilave 875 istidam gerçekleştirmeyi taahhüt etmiştir. TOSB içerisinde
doluluk oranı 76 üyemizle yüzde 85 seviyesine
çıkmıştır. Ayrıca, 2016 sonu itibariyle ihracat rakamlarımız 1.500.000.000 $/yıl seviyesine ulaşmıştır.

Bu perspektifte, TOSB’un geleceğe Ar-Ge ve
inovasyon odaklı hazırlandığının bir göstergesi de kümelenme alanında gerçekleştirdiği tüm
Türkiye’ye örnek olacak
çalışmalardır. TOSB’un
oluşumunda önemli rol
Türkiye’de ekonomik büyümenin
oynayan Taşıt Araçları
temel itici gücü sanayi sektörüdür.
Yan Sanayicileri DerneSanayi sektörünün lokomotifi ise
ği, Müteşebbis Heyeti
otomotiv sektörüdür. Otomotiv
Başkanlığı dönemimsektörü, birçok farklı gösterge
de Avrupa Birliği Küme
açısından ülkemizin en önde gelen
Analizi Sekreterliği tarasektörüdür. Otomotivde, hem ana
fından detaylı denetimsanayide hem de yan sanayide,
lerden geçirilerek, kalite
oldukça başarılı bir üretim
mükemmelliği yolunda
gerçekleştirilmektedir. Dünya
önemli bir adım olan
araç üretiminde Türkiye 16’ncı
“Silver Label” sertifikasırada, AB’de ise 6’ncı sırada yer
sını almaya layık görülalmaktadır.
müştür.

Bu
veriler
ışığında
önümüzdeki dönemde
daha büyük başarılara
imza atılacağının açık
olduğunu belirterek bu
verilerin oluşmasında
emeği geçen TOSB
Otomotiv Yan Sanayi
İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu
ile Müteşebbis Heyetini,
Bölge Müdürlüğünü ve
üye firmalarımızı tebrik
ediyorum.

9

T SB

TOSB 25'NCİ YIL

TOSB BY WORDS OF KOCAELİ
GOVERNOR HASAN BASRİ GÜZELOĞLU
Kocaeli moves Turkey to future as a
technology and production base.
Our country is aiming to be one of the 10 biggest
economies in the world, raise per capita income
to 25 thousand dollars, export 500 billion dollars,
raise the R & D share in GDP to 3 percent level
and raise private sector R & D expenditures to 2
percent of GDP.
In this process, it is necessary to increase domestic added value in production, to adopt a hightech product design which enables sustainable
production, and to reach higher steps of global
value chain and additionally to produce technology. Considering this, Kocaeli province has strategic importance in terms of Turkish industry and
it is almost the production base of Turkey.

Leading Sector of Kocaeli: Automotive Supply Industry
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Kocaeli province has proved the abovementioned
discourse via hosting 12 active organized industrial zones, 34 ports, 2 universities, 3 technology
development zones, IT valley, 2 free zones, development agency, and KOSGEB and TSI Quality institute. When evaluated on a sectoral basis,
the automotive main and supply sector, which
has critical not only for our province but also for
the whole of our country, is at the forefront. The
automotive and supply industry is the pride of
our country with its qualified human resources,
planned industrial resources, R & D and innovation capacity and has a major importance in terms
of contribution to development indicators.
According to the Turkish Exporters Assembly
(TIM) data, the total export of our province in
2016 was 10.17 billion US Dollars, corresponding to 7.7% of the country’s exports. Furthermore,
considering the companies, which are located out
of Kocaeli but has manufacturing in Kocaeli, this

number rises up to 15 percent. The lion’s share
in our exports is automotive main and supply industry by 45.6 percent. In addition, the automotive main and supply industry has 38 percent of
42 R&D centers in Kocaeli, which makes Kocaeli
vital in holding the competitive structure of our
country.

As the driving force of the economy,
the sector will continue in a R&D and
innovation focused manner
The main driving force for economic growth in
Turkey is the industrial sector. The locomotive
of the industrial sector is the automotive sector.
The automotive sector is the leading sector of our
country in terms of many different indicators. In
the automotive industry, a very successful production is realized both in the main and supply
industries. Turkey ranks 16th in world vehicle production and 6th in EU. We believe that our supply industry is able to achieve greater successes
while being satisfied with the quality and diversity
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of production. From this point of view, we must
further increase our product range. Second, we
must increase added value through R & D and
design. Ultimately, we have to prepare for the
next generation of technology, especially Industry
4.0, in the best possible way.

Automotive Test Center to boost the
Sector
It is supported by objective indicators that TOSB
is in preparation of abovementioned conditions.
A large number of tests, which were needed, carried out abroad by the automotive industry can be
carried out at the automotive test center, which is
established within the scope of MARKA’s guided
project supports, and developed during my term
in MARKA as the chairman.
Design verification tests, which will be essential
for the development of high technology and added value products in the automotive industry, will
be made possible and the automotive industry’s
external dependency in this area will be minimized with this test center. In our country, which
spends about 2 Billion TL as a test fee per year,
this project will reduce the high costs due to the
tests, and most importantly it will decrease the
loss of work force. With this center, it is expected
that important needs will be met in the indispensable tests and analyzes which are crucial in the
innovative technology research and development
processes, external dependency will be reduced
and added value be increased. This center will
also contribute increasing the business potential
of Turkey and the sector in view of foreign customers, who visit TOSB frequently.

TOSB is an Example and a Special
Model for Turkey in terms of Clustering
When we look at production and ecosystem in the
perspective of scale economies around the world,
clustering is an inevitable necessity and a reality to be experienced. Clusterin is the success of
journey to be “us” and the confirmation of it. The
clustering offers tremendous gains, opportunities
and undoubtedly very important experiences for
everyone.
In this perspective, an indicator of TOSB’s prepa-

rations for a R&D and innovation focused future
is its activities in the field of clustering. TAYSAD,
which has played an important role in the formation of the TOSB, received the “Silver Label” certificate, an important step towards quality excellence, under the supervision of the Secretariat of
the European Union Cluster Analysis during my
presidency of the Entrepreneurial Committee. In
that respect, it should be noted that TOSB is the
only global specialized OIZ, where the automotive supply industrialists operate.

TOSB is the honor of the sector
Being proud of being the entrepreneurship council president since 23 October 2014, I am very
interested in this work which includes the history
of the TOSB Automotive Supply Industry Specialized Organized Industrial Zone, which has an important place in the history of our country’s automotive supply industry.
TOSB is a center which stands out with success
stories and examples for the world and where
the world’s most ambitious producers manufacture with high quality workmanship and advanced
technology.
TOSB’s foundation goes back to 1990 but its construction started in 1999. By 2014’s second half,
when I started my duty, the number of employees
in TOSB was 10.018 and as of 2016 this reached
to 19.054. TOSB also promised to provide 875
additional employments within the scope of National Employment Movement, which was initiated by the President of the Republic Recep
Tayyip Erdoğan. The occupancy rate in TOSB
has reached to 85 percent with 76 members. In
addition, by the end of 2016, our export figures
reached $ 1,500,000,000 / year. I would like to
state that in the light of these data a greater success is about the come soon and I would like to
congratulate the Board of Directors of the TOSB
Automotive Supply Industry Specialized Organized Industrial Zone and the Entrepreneurship
Committee, the Regional Directorate and member firms, who have been involved in the formation of these data.
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KSO BAŞKANI SAYIN AYHAN
ZEYTİNOĞLU’NUN GÖZÜNDEN TOSB
konumuna getirmiş olup beraberinde bölgedeki
yan sanayinin gelişimine ve teknoloji seviyesinin
yükselmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan
otomotiv bu firmalarımız kurumsal gelişimlerini
de hızla tamamlamışlardır.
Türkiye otomotiv sektörünün önemli ve büyük
bir potansiyelini barındıran ilimiz, ana sanayideki
yatırımlar paralelinde yan sanayide faaliyet gösteren firma sayısı da artmıştır. Artan ihtiyaçlar
doğrultusunda da organize ihtisas bir sanayi bölgesi kurulması zorunluluğu doğmuştur. Buradan
hareketle Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği’nin
ve Odamızın destekleri ve tamamen katılımcı firmaların kendi öz kaynakları ile TOSB Otomotiv
Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Odamız da kurucu ortakları arasında
olduğu TOSB İlimizin 13 organize sanayi bölgesinden biri ve aynı zamanda bir ihtisas OSB’dir
ve kümelenmeye de en güzel örneklerden biridir.
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Bugün gelinen noktada, TOSB’daki firmalarımız
yüksek kalite standartlarında küresel pazarlara
Türkiye’nin ekonomik yapılanmasında bölgede
üretim yapmaktadır. TOSB ülkemiz ve Avrupa’da
yapılan sanayi yatırımları ile Kocaeli sanayinin
örnek gösterilen bir OSB haline gelmiştir. Sekönemli merkezlerden biri olmuştur. Bugün Türtöründe yerli ve yabancı yatırımcıların ilk tercihi
kiye imalat sanayinin yüzde 10’undan fazlasını
olan TOSB, bugün yatırımcılarına üretim altyaüreten ve Türkiye dış ticaretinden yüzde 17 pay
pısından, sosyal donatı
alan ilimizde yaratılan
alanlarına kadar tüm
bu katma değerde otohizmetleri kesintisiz bir
motiv sektörünün büyük
şekilde verebilmektedir.
Bugün gelinen noktada,
önemi vardır. İlimize yaTOSB’daki firmalarımız yüksek
Kocaeli Sanayi Odası
pılan dört büyük otomokalite standartlarında küresel
olarak TOSB’un kurulutiv ana sanayi yatırımı,
pazarlara üretim yapmaktadır.
şundan bu yana TOSB
Kocaeli’ni otomotiv saTOSB ülkemiz ve Avrupa’da
Müteşebbis Üyesi ve
örnek gösterilen bir OSB haline
nayinin merkezi konuTOSB’un Yönetim Kugelmiştir. Sektöründe yerli ve
muna getirmiştir. Bugün
rulu Üyesi olarak desyabancı yatırımcıların ilk tercihi
gelinen noktada Türkiye
teklerimiz halen devam
olan TOSB, bugün yatırımcılarına
araç üretiminin yüzde
etmektedir. Her iki kuüretim altyapısından, sosyal
38’i ilimizden gerçekleşrumun yöneticileri de
donatı alanlarına kadar tüm
tirilmektedir. Söz konubirbirlerinin yönetiminde
hizmetleri kesintisiz bir şekilde
su sektöre yapılan yatıyer almakta olup, bu duverebilmektedir.
rımlar bölgede otomotiv
rum sinerjinin artmasına
yardımcı olmaktadır.
sanayini yükselen trend
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Kurulduğu günden bu yana gerek firmalarımıza
yönelik, gerekse sosyal birçok çalışmayı beraber
yürüttüğümüz TOSB ile işbirliğimiz her geçen gün
daha da artmaktadır.
Odamızın yerinde hizmet anlayışı ile farklı ilçelerde temsilcilik kurarak başlattığı girişimimizde en
büyük desteği TOSB’un yönetiminden alarak, ilk
temsilciliğimizi TOSB’un Odamız için tahsis ettiği mekanda 2007 yılının Kasım ayında açtık. Bu
girişimimiz sadece yönetim bazında olan ilişkilerimizi farklı alanlarda da güçlendirdi.
Nitekim üyelerimizin güncel bilgiye erişimlerini
sağlamak amacıyla yaptığımız bilgilendirme toplantılarının bu tarihten itibaren önemli bir kısmını
TOSB işbirliği ile gerçekleştirdik. Sanayicilerimizin ihtiyacı olabilecek konularda toplantıların organize edilmesinde ortak çalışmalarımıza hala
devam etmekteyiz.

yiz. Kamuoyu yaratma konusunda her zaman
TOSB’un tam desteğini aldık. Özellikle su, enerji
gibi yerel sorunları tartıştığımız bölge OSB’leri
ile ortak toplantılarımızı 2011 yılından bu yana
düzenliyoruz. Bu konularda TOSB’un desteği ile
önemli neticeler aldık.
Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik iki kurum olarak birçok girişimimiz oldu. Bir taraftan İlimizdeki
iki üniversitemizin rektörleriyle güçlü ilişkiler kurarken, diğer taraftan firmalarımıza bu üniversitelerimizin olanaklarını tanıtmayı amaçladık.
Her yıl Odamızın öncülüğünde organize edilen
Sanayi ve Teknoloji Fuarı ile eşzamanlı gerçekleşen, otomotiv ve yan sanayi sektörünü hedef
alan Match4Industry eşleştirme etkinliğimizin bir
gününü TOSB ev sahipliğinde düzenliyoruz. Bugüne kadar, yabancı iş dünyasının temsilcilerini
TOSB’da üyelerimiz sanayicilerle bir araya getirerek 5 binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik. Bununla beraber ülkemiz sanayisinin yurt
dışında tanıtılması ve açılması amacıyla birçok
farklı coğrafyada fuar ve heyet organizasyonları
düzenledik.

Diğer taraftan, iki mesleki eğitim projemizi TOSB
ile işbirliğinde gerçekleştirdik. Sanayi kuruluşlarımızın nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada
yaşadıkları sorunlarından yola çıkarak başladığımız bu projeler kapsamında araştırma, seminer,
staj programları süreçlerini birlikte tamamladık.
Bu proje çalışması nitelikli ara eleman ihtiyacını
Tüm bu çalışmaları yürütürken kurucusu olduğuen fazla yaşayan otomotiv sektöründe TOSB’da
muz ve aynı zamanda yönetiminde yer aldığımız
yer alan firmalara yönelik pilot çalışma olarak
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize
uygulandı. Her iki proje çalışmasında da TOSB
Sanayi Bölgesinin değerli yöneticilerine ve üyesi
Yönetimi ve bölgede yer alan firmalar bizlere
sanayi kuruluşlarına desteklerinden ötürü teşekkapılarını açtılar. İşsizkür ediyor, işbirliğimizin
liğin kalıcı çözümünde
güçlenerek
artmasını
mesleki eğitime inanan
ve bölgemize faydalı
iki kurum olarak TürkiSanayimizi ilgilendiren lojistik,
ye gündeminde önemli
çalışmalar üretmeyi teulaşım, altyapı sorunlarından Arfarkındalık yarattığımızı
menni ediyorum. Başta
Ge’ye kadar birçok konuda KSO
düşünüyorum.
ve TOSB olarak ortak görüşler
TOSB Yönetim Kurulu
oluşturmakta,
gündeme
özel
Başkanı ve aynı zaBunun yanı sıra Kocaeli
işbirlikleri
gerçekleştirmekteyiz.
manda Odamızın da
sanayisini ilgilendiren
Kamuoyu yaratma konusunda her
Meclis Üyesi olan Sayın
lojistik, ulaşım, altyapı
zaman TOSB’un tam desteğini
Yunus Çiftçi’ye ve tüm
sorunlarından Ar-Ge’ye
aldık. Özellikle su, enerji gibi
kadar birçok konuda
TOSB’un Yönetim Kuyerel sorunları tartıştığımız bölge
Kocaeli Sanayi Odası
rulu Üyelerine en derin
OSB’leri ile ortak toplantılarımızı
ve TOSB olarak ortak
saygılarımı sunuyorum.
2011 yılından bu yana
görüşler oluşturmakta,
düzenliyoruz.
TOSB Kitabı,
gündeme özel işbirlik5
Nisan 2017
leri gerçekleştirmekte-
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TOSB BY WORDS OF KOCAELİ CHAMBER OF
INDUSTRY’S PRESIDENT AYHAN ZEYTİNOĞLU
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Kocaeli has been an important center of the industry with the industrial investments made in
the region within the scope of Turkey’s economic
structuring. Kocaeli produces more than 10 percent of manufacturing industry and receives 17
percent share from Turkey’s foreign trade. Automotive sector has an important place in creating
this added value. Today 38 percent of total vehicle production takes place in our province. The
investments to the sector make the automotive
production a trend in the region, which eventually
led development of the supply industry and technology level. On the other hand, the companies in
the sector have rapidly developed their institutionalization as well.
The number of companies operating in the supply
industry has also increased as a result of major

investments in the main industry in our province,
which hosts an important and major potential of
the Turkish automotive sector.
In line with the increasing needs, establishment of
a specialized industrial zone became a necessity,
which led the establishment of TOSB by the support of TAYSAD and our chamber, as well as the
funding of the participating companies. TOSB, as
one of our 13 organized industrial zones, is a significant example of the clustering as well.
Today the companies in TOSB manufactures for
global markets in high quality standards. TOSB
has become an example both for our country and
Europe among other OIZs, and become the first
preference of both local and international investors due to the fact that as an OIZ, it can serve to
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the companies in every aspect from production
infrastructure to social recreational facilities.
We have supported and will support TOSB being as a member of the both Entrepreneurship
Committee and the Board. Executives of both
organizations are involved in the management
processes of each other, which also increases
the synergy. Our cooperation with TOSB has
been continuing from day One and will continue
in activities related to our members and any other
social field.
As the Chamber, we follow the approach of local services and we have established district service branches accordingly. Our very first service
branch was established in TOSB, with their support for this initiative, in 2007 November. This
initiative also strengthened our management
relations. For instance we have conducted our
information meetings in cooperation with TOSB.
Our cooperation on those meetings are still in
progress.

velop common opinions and cooperation relevant
to the agenda on the Kocaeli industry on various
subjects ranging from logistics, transportation,
and infrastructure to R&D. We always have full
support from the TOSB to create the public opinion. We have been conducting meetings with regional OIZs, particularly where we discuss local
issues such as water and energy, since 2011. In
these issues we received TOSB support and we
got successful results.
We also have initiatives on university-industry
collaboration. While establishing strong relations
with presidents of two universities in our region,
we also tried to promote the universities’ opportunities to the companies.
We have been organizing our twinning activity,
Match4Industry’s one day at TOSB. This activity
is organized annually in parallel to our Industry
and Technology Fair. We have concluded more
than 5000 talks in TOSB with representatives
of foreign markets. Additionally, we have organized many fairs and study visits to many different
countries and regions in the world to promote and
publicize our country’s industry.

On the other hand, we have conducted two vocational education projects with TOSB. The projects were needed due to the qualified personnel
need of our industrial organizations and within the
scope of the projects we
have conducted seminars, internships and
Additionally, we, being as Kocaeli
researches.
Chamber of Industry and TOSB,
As a pilot implementadevelop common opinions and
tion for the companies
cooperation relevant to the
in TOSB, both projects
agenda on the Kocaeli industry
were welcomed by the
on various subjects ranging from
companies and manlogistics, transportation, and
agement of TOSB. As
infrastructure to R&D. We always
have full support from the TOSB
two institutions we beto create the public opinion. We
lieve the solution of unhave been conducting meetings
employment lays down
with regional OIZs, particularly
in vocational trainings
where we discuss local issues
and with these projects
such
as water and energy, since
we have create a signifi2011.
In
these issues we received
cant awareness.
TOSB support and we got
Additionally, we, being
successful results.
as Kocaeli Chamber of
Industry and TOSB, de-

In that respect, I would
like to thank for every
executive and member
of TOSB, at which we
also a part of management, for their support
in all these activities
and hope that further
cooperation will create
further benefits for our
region. I present my
respect to Mr. Yunus
Çiftçi, who happens to
be our assembly member in the Chamber
as well, and all board
members of TOSB.
TOSB Book
5 April 2017
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BÖLGE MÜDÜRÜNDEN

MURAT DEMİR

MURAT DEMİR

TOSB Bölge Müdürü
OSB’mizde bugün itibari ile doluluk oranı yüzde 89’dir. 30 Ocak 2017
tarihi itibariyle TOSB Bölge Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. TOSB’un
çeyrek asırdan süregelen çizgisini
devam ettirmek için çalışmaktayız.
Kümelenmenin en güzel örneği
olan TOSB, daha bu kavram oluşmadan bu sürece önderlik edecek
yapılanmayı tamamlamış ve model
olmuştur.
TOSB’da çalışan 19.054 kişi gece
gündüz demeden ülke ekonomisine
katkı sağlamak için çalışmaktadır.
İstihdamda Milli Seferberlik kampanyası kapsamında bölgemiz üzerine
düşen vazifeyi yapmaktadır.
TOSB yalnızca bölgenin yönetimi ile değil diğer OSB’ lerden farklı olarak dış sermayenin tercih ettiği kiralama yöntemi
ile yatırım modeline destek vermek için endüstriyel tesisler
yapmaktadır. TOSB içerisinde 26500 m2 yeni inşaatımız, yine
bahsettiğim dış sermayenin Türkiye’ye çekilmesinde oynadığı
rolün göstergesidir. Altı ay içerisinde tamamlanacak olan inşaat 29 m yüksekliğe sahiptir. Dünya’ya kurumsal yapısıyla ,
çevre bilinciyle güven veren bölgemizde birçok yatırım halen
devam etmektedir.
Hiç durmadan otomotiv sektörüne mamul üreten, ülkemize
istihdam üreten, çevreye değer katan TOSB yıllardır üstlendiği
rolünü başarıyla yerine getirmiştir.
Toplumsal yaşamın dönüm noktası olan sanayileşme ve
ticaretin gelişmesi ile taşımacılık kavramı daha da güç kazanmış ve odak noktası olmuştur. Üreten bir Türkiye olarak pazardaki yerimizi almamızın önünü açacak olan taşımacılığın
altyapısı ulaşım ağı günümüzün en önemli konusudur.
Ulaştırma, üretim sürecinin en önemli faktörü olmakla birlikte yatırımın ve ürün maliyetinin de önemli bir bileşenidir. Modern ekonominin aktörlerinden zamana yöne veren ulaşım,
aslında üretici ve tüketici arasındaki en büyük bağdır.
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Bizde bölgemizin ve çevremizin en büyük problemi olan
OSB kavşağının çözümüne paydaş olduk. Tamamlanan
TOSB – Çayırova TEM Kavşağı ile bir ulaşım problemi çözülürken devlet – sanayici işbirliği modeli ile sinerji diğer bölgelere örnek olacaktır.
Daha önce bölgemiz içerisinde yer alan 58.731,34 m2
arsa TOGEV Vakfına Üniversite kurulumu için devir edilmiştir.
Ancak yaşanan süreçler sonunda arsa aynı alım şartları ile
TOSB’ a geri alınmıştır.
TOSB Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen faaliyetlerin, TÜV
Rheinland tarafından 2017 yılı Entegre Yönetim Sistemi (ISO
9001, ISO 140001 ve OHSAS 18001) belgelendirme denetimleri gerçekleştirilmiştir. Başarılı geçen denetim sonrasında
Entegre Yönetim Sistemi belgelerimiz yenilenmiştir.
Saygılarımla

TOSB Zone Director

I have been the director of the
zone since 30th January 2017.
The occupancy rate in our OIZ
is 89 percent as of today. Being
as one of the best examples of
clustering, TOSB completed its
structuring and became a model
before “clusters” become a part
of academy. 19.054 people, who
work in TOSB, put their effort to
contribute to the country’s economy by day and night. Within the
scope of National Employment
Movement campaign, our zone
does what it has to do.
TOSB also develops industrial
facilities to support leasing investment model, which is mostly preferred by foreign investors. TOSB’s 26.500 sqm amounted new construction is
an indicator for this investment. This construction will be
finalized in six months and will be 29 meters high. Many
other investments that provide a sense of security to
the World with its corporate structure and environment
awareness are still in progress.
TOSB has been successful in its role by producing for
automotive sector, providing employment to the country
and added value to the environment. Transportation became more prominent by industrialization, which is the
mile stone of communal life, and development of commerce. For a producer Turkey, it is utmost importance to
put emphasis on the transportation infrastructure.
Transportation, being as one of the most important
factors of the production, is also an important component of investment and product cost. It is the biggest
bridge between the producer and consumer. Therefore
we became a stakeholder in the solution of one of the
biggest problems of the zone and its environment, the
junction. This will not only solve the accessibility problems but also will be an important example for public
and private sector partnership.
58.731,34 Sqm area, which was transferred to TOGEV University’s establishment, has been reallocated
to our zone with the same conditions. Certification audits for 2017 Integrated Management Systems (ISO
9001,ISO 140001 ve OHSAS 18001) has been completed by TÜV Rheinland. Our documents have been
renewed after the successful audit process.
Regards...

TOSB'DAN HABERLER

BEKLENEN GÜN GELDİ
Temeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
tarafından atılan projede beklenen gün geldi. Bölgedeki sanayicilerin zaman kaybından doğan sorunlarını çözmek, vatandaşların da evlerine zamanında
gitmesinin sağlamak amacıyla titizlikle planlanan ve
hayata geçirilen projeyle çok önemli bir sorun daha
giderilmiş olacak.
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ULAŞIM MASTER PLANINDA VARDI
TEM Otoyolu’nun İstanbul yönünden gelen araçların,
organize sanayi bölgelerine ve Çayırova Şekerpınar
Mahallesi’ne bağlantısını ve yine bu bölgelerden çıkacak araçların TEM Otoyolu İstanbul yönüne bağlantısını sağlayacak köprülü kavşak, Büyükşehir
Belediyesi’nin ulaşım master planının önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Hazırlık aşaması üç yıl
süren ve en ince detaylarına kadar planlanan projenin inşaat aşaması ise 1,5 yıldan daha kısa sürede
tamamlandı.

TOSB'DAN HABERLER
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ULAŞIM NEFES ALDI
Ağır vasıta ve Organize Sanayi Bölgesi’ne giriş çıkış
yapan araçların yoğun olduğu ve trafik sıkışıklığına
neden olan bölgeye yapılacak köprülü kavşak ile
ulaşım nefes alacak. Trafik ışıklarının da kaldırıldığı
çalışmayla vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir
şekilde Çayırova Şekerpınar Mahallesi’ne ve OSB’ye
ulaşımı sağlanacak.

3 ÜST GEÇİT, 2 ALT GEÇİT, 13 KUTU MENFEZ
6 bin 764 metre yolun yapıldığı üst geçit çalışmasında 308 bin 142 metreküp kazı, 31 bin 825 ton asfalt,
115 adet prefabrik kiriş imalatı, 14 bin 969 ton beton
imalatı gerçekleştirildi. 2 bin 700 ton prefabrik kiriş
imalatının yapılacağı önemli projede 2 bin 271 metre
drenflex boru, bina işleri için çeşitli imalatlar, elektrik
ve tesisat işleri yapılacak. Projede 3 adet üst geçit, 2
adet alt geçit, 13 adet kutu menfez imal edildi.

ZAMANIN KIYMETİNİ BİLEN

T SB

ÇÖZÜME PAYDAŞ OLDU

TOSB'DAN HABERLER

ÇAYIROVA TEM OTOYOLU
OSB KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI AÇILDI

Çayırova TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı, 26
Ocak 2017 tarihinde yapılan törenle hizmete girdi.
TOSB, GOSB, GGOSB ve GEPOSB ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ nin ortaklaşa yaptığı Çayırova
TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı, Milli Savunma
Bakanı Sn. Fikri IŞIK’ ın katılımlarıyla açıldı.
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Kocaeli Valisi Sn. Hasan Basri GÜZELOĞLU’ nun
yanı sıra açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU, Çayırova Kaymakamı Mustafa HOTMAN, Çayırova Belediye Başkanı
Şevki DEMİRCİ, Gebze Kaymakamı Mehmet ARSLAN, Gebze Belediye Başkanı Adnan KÖŞKER, Darıca Kaymakamı Ömer KARAMAN, Darıca Belediye
Başkanı Şükrü KARABACAK, Dilovası Belediye Başkanı Ali TOLTAR, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet
ELLİBEŞ, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Haluk GÖRGÜN, Gebze Ticaret Odası Başkanı
Nail ÇİLER, OSB Başkanları ve Sanayiciler katıldı.
Açılışta ilk konuşmayı OSB ler adına TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yunus ÇİFTCİ yaptı. Emeği
geçen herkese teşekkür eden Sn. Yunus ÇİFTCİ şu
ifadelere yer verdi; “ Karayollarına sunduğumuz proje
bizim için çok mütevazı bir projeydi. Sadece bir giriş
ve çıkış ile OSB’ lere hizmet etmesini düşünmüş-

tük. Çünkü biz kendi bütçemizle yapmak istiyorduk
ve imkanımız o kadardı. Sonra Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Sn. İbrahim KARAOSMANOĞLU hızır gibi yetişti. Biz Belediyemizle imece usulü
iş yapmaya alışığız. Denizli göledini beraber yaptık,
bizler suya kavuştuk bölgemiz güzel bi su havzasına
kavuştu. Bu minnet borcumuzu daha çok çalışarak,
daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek ülkemizin
ekonomisine katkıda bulunarak ödeyeceğiz. Emeği
geçen Karayollarımıza, Belediyemizin ekiplerine ve
müteahhidimize çok teşekkür ediyoruz “ dedi.

TOSB'DAN HABERLER

ÇAYIROVA TEM HIGHWAY
OSB BRIDGE RIDE OPENED
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Çayırova TEM Highway OSB Köprülü Kavşağı entered service with the ceremony held on January 26,
2017. TOSB, GOSB, GGOSB and GEPOSB jointly
made by Kocaeli Metropolitan Municipality Çayırova
TEM Highway OSB Bridged Interchange, Minister of
National Defense. Fikri IŞIK ‘ın opened with participation.
Mr. Kocaeli Governor. Hasan Basri GÜZELOĞLU
as well as the opening of the Kocaeli Metropolitan
Municipality İbrahim KARAOSMANOĞLU, Çayırova
Kaymakamı Mustafa HOTMAN, Çayırova Mayor
Şevki DEMİRCİ, Gebze District Governor Mehmet
ARSLAN, Gebze Mayor
Adnan KÖŞKER, Darıca
District Governor Ömer
KARAMAN, Darıca Mayor
Şükrü KARABACAK, Dilovasi Municipality President Ali TOLTAR, Mayor of
Gölcük Mehmet ELLİBEŞ,
Rector of Gebze Technical University Dr. Haluk
GÖRGÜN, Gebze Chamber of Commerce President Nail ÇİLER, OSB
Presidents and Industrialists participated.

On behalf of the OSB, TOSB Chairman of the Board
of Directors. Yunus made the ÇİFTCİ. Thanks to everyone who passed the test. Yunus ÇİFTCİ included
the following statements; “The project we are offering
for the highways was a very modest project for us. We
thought that only one entry and exit would serve the
OSB. Because we wanted to do it with our own budget
and it was possible. Then, Mr. Mayor of Kocaeli Metropolitan Municipality. İbrahim KARAOSMANOĞLU
grew up like a spree.
We are accustomed to doing mysterious business
with our municipality. We made the Denizli lake together and we got into
the water and the region
was surrounded by the
beautiful water water basin. We will pay this gratitude by contributing more
to our country’s economy
by working more, producing more, exporting
more. We are very grateful to our municipality’s
teams and contractors,
“he said..

TOSB'DAN HABERLER

MİLLİ SAVUNMA BAKANININ
TOSB ZİYARETİ

Çayırova TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı, 26
Ocak 2017 tarihinde yapılan törenle T.C. Milli Savunma Bakanı Sn. Fikri IŞIK’ ın katılımlarıyla açıldı.
Açılış sonrasında, T.C. Milli Savunma Bakanı Sn.
Fikri IŞIK, Kocaeli Valisi Sn. Hasan Basri GÜZELOĞLU, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.
İbrahim KARAOSMANOĞLU ve Çayırova Kaymakamı Sn. Mustafa HOTMAN bölgemizi ziyaret etmişlerdir.
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Yapılan ziyarette Sn. Fikri IŞIK “ Otomotiv Yan Sanayinin kalbi TOSB’ un savunma sanayiine hizmet
edecek kabiliyet ve yeterliliğe sahip olduğunu söyledi. “

MINISTER OF NATIONAL DEFENSE’S
VISIT TO TOSB
Çayırova TEM Highway Junction was opened by
Mr. Fikri Işık, the Minister of National Defense,
on the 26th of January 2017. Following the opening ceremony, Mr. Minister, Kocaeli Governor Mr.
Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Metropolitan Mayor
Mr. İbrahim Karaosmanoğlu and Çayırova District
Governor Mr. Mustafa Hotman visited our zone.
Mr. Minister said in his visit that TOSB, which is the
heart of automotive supply industry, has also the
capacity and capability to provide and serve for the
defense industry.

T SB

TOSBSAD DERNEGİMİZ KURULDU
TOSBSAD (TOSB Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği)
9 Mayıs 2017 tarihinde TOSB sanayicilerine hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

TOSB'DAN HABERLER

TOSB YÖNETİM KURULU ÇAYIROVA
KAYMAKAMINI ZİYARET ETTİ
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10 Şubat 2017 Cuma günü, Organize Sanayi Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ,
Başkan Vekili Sayın Alper KANCA, Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Halit İLERİ ve Bölge Müdürü Sayın Murat DEMİR, göreve yeni başlayan Çayırova Kayma-

kamı Sayın Mustafa HOTMAN’ a nezaket ziyaretinde
bulunmuştur. Yapılan görüşmede bölgemiz ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Sayın Yunus ÇİFTCİ,
yeni görevlerinden dolayı Sayın HOTMAN’ a başarılar dilemiştir.

TOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KAR VE
BUZLANMA İLE MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Beklenen kar yağışına karşı hazırlıklı olan Bölge
Müdürlüğümüz, bölgemiz ve bağlantı yollarımızda;
yoğun kar yağışından sanayicimizin olumsuz yönde
etkilenmemesi için kar ve buzla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirmektedir.
ağışların başlamasıyla birlikte kar küreme ve tuzlama
aracımız ile öncelikle anayollar ve tüm asfaltlanmış
yollarımızda, kar küreme ve tuzlama çalışmaları 24
saat boyunca yürütülmektedir.
Aracımız yoğun kar yağışı altında yaklaşık 40 km hız
ile 3,5 metrelik kar küreme aparatı ile küreme yaparken yol üzerine de saatte yaklaşık 3 ton tuz serpme
işlemini gerçekleştirebilmektedir.

TOSB'DAN HABERLER

SAYIN VALİMİZİN BAŞKANLIĞINDA 2016
YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISINI
GERÇEKLEŞTİRDİK
TOSB Otomotiv Yan
Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2016
yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısı, Valimiz Sayın Hasan Basri
GÜZELOĞLU’nun başkanlığında gerçekleştirildi.
Sayın Valimiz, TOSB
Otomotiv Yan Sanayi
İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus ÇİFTCİ,
Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Üyeleri, Vali Yardımcısı Osman SARI,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan AYTAÇ,
ile TOSB Bölge Müdürü Murat DEMİR tarafından
karşılandı.
Müteşebbis Heyet Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Yunus

ÇİFTCİ’nin Sayın Valimize 2016 yılı faaliyetleri ve
devam eden yatırımlar ile ilgili sunumunun ardından,
değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sayın Valimiz; bölgemizde birçok yatırımın devam etmesi, halen yeni yatırım taleplerinin olması ve Milli İstihdam
Seferberliği’ne yapılan katkının mutluluk verici olduğunu belirtti.

ÜNİVERSİTE
ARAZİSİNİN
TOSB’A
DEVRİ
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YÖK’ ün talebi ile TOSB Teknoloji Üniversitesi kampüs alanı olarak tahsis edilen arazi,
üniversite kuruluş işlemlerinin
uzaması, geçen zaman içinde
ekonomik ve sosyal şartların
değişmesi sebebi ile TOSB’ a
iade edilmiştir.

TOSB'DAN HABERLER

MARKA’DAN TOSB ZİYARETİ
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Sayın Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, 18 Mayıs
2017 tarihinde TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ’ ye nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Yapılan görüşmede; yapılabilecek işbirlikleri ve bölgemiz ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ, MARKA Genel Sekreterliğine atanan Sayın Dr.
Mustafa ÇÖPOĞLU’ na yeni görevinde başarılar dilemiştir.

TOSB AKILLI ŞEBEKELER VE ŞEHİRLER
FUARINA KATILDI
19 - 21 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler
Kongre ve Fuarı’ na (ICSG ISTANBUL 2017)
Organize Sanayi Bölgemizde yerini almıştır.
Akıllı şebekeler ve şehirler, akıllı ulaşım sistem
araştırmacıları, uygulayıcıları, geliştiricileri ve
kullanıcıları için üstün fikirleri ve üst düzey teknoloji ürünlerini tartışmak ve keşfetmek, teknikleri, araçları ve deneyimleri paylaşmak için
uluslararası önemli bir toplantı olan bu etkinlik
kapsamında standımıza çeşitli kuruluş ve firmalar ziyarette bulunmuşlardır.

TOSB'DAN HABERLER

RUSYA’NIN ULYANOVSK BÖLGESİ HEYETİ
OSB'MİZİ ZİYARET ETTİ

Rusya’nın Ulyanovsk bölgesi heyeti 24 Nisan 2017
Pazartesi günü OSB’mizi ziyaret etmiştir.
Ziyaret ile ilgili, iki ülke iş çevreleri arasında bölgesel
düzeyde iş münasebetlerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Ulyanovsk bölgesi Birinci
Vali Yardımcısı Sayın Anatoliy Ozernov başkanlığındaki heyeti, TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit
İLERİ ağırlamıştır.
TOSB Yönetim Binasında gerçekleştirilen toplantı-
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da; TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit İLERİ,
OSB’mizi tanıtan film ve sunumun ardından Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye’deki OSB uygulamaları
hakkında bilgiler verilmiş ve işbirliği imkanları üzerine
görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Toplantı sonrasında, yüksek kalite ve teknolojiye
sahip olan bölgemiz firmalarından ARPEK firması
ziyaret edilmiştir. Heyet ziyaret sonrası bölgemizde
ayrılmıştır.

TOSB'DAN HABERLER

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından düzenlenen, daha güzel bir geleceği inşa etmek amacıyla
Türkiye’nin öncü sanayicilerini, sektörlerinde fark yaratan girişimcilerini ve geleceğin potansiyel girişimci
öğrencilerini buluşturan “ Gebze Teknik Üniversitesi
Girişimcilik Zirvesi ” 3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde “Girişimci Fikirler Dijital Çözümler” sloganıyla gerçekleştirildi.
Temel hedefi; girişimciliğin küresel gelişimine yön veren fikir liderlerini, bölge sanayicileri ve öğrenciler ile

bir araya getirerek, girişimciliği desteklemek, başarı
hikâyelerini yaymak, küresel girişimcilik vizyonunun
gelişmesini sağlamak ve ideal iş ortamını oluşturmak
için işbirliklerine zemin hazırlamak olan zirve, sanayiüniversite işbirliği adına da önemli bir örnek olarak
kayda geçti.
Programın 1. günü, Gebze Ticaret Odası Başkanı
Sayın Nail ÇİLER’in oturum başkanlığında gerçekleştirilen “Girişimcilik Ekosistemine Yön Veren Dönüştürücü Aktörler: Organize Sanayi Bölgeleri” başlıklı panelde, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
ÇİFTCİ, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat SİLAHTAROĞLU, Dilovası OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa R. TÜRKER, İMES OSB
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan KÜÇÜKAY, Kömürcüler OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILDIRIM,
Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin
ERTUĞ ve Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol
TELLİ konuşmacı olarak yer aldı.
Oturum, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Haluk GÖRGÜN’ ün panelistlere teşekkür plaketlerini
takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sonlandırıldı.

TOSB'DAN HABERLER

GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY’S
ENTREPRENEURSHIP SUMMIT

Gebze Technical University (GTÜ) held “Entrepreneurship Summit” on the 3rd and 4th of
May 2017 under the theme of “Entrepreneur Ideas, Digital Solutions”. The summit which gathered
entrepreneurs and potential entrepreneurs with
prominent industrialists aimed to build a brighter
future for the country.
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The summit which aimed to serve the purpose
of gathering thought leaders with regional industrialists and students in order to support entrepreneurship, disseminate success stories, contribute
to the development of global entrepreneurship
vision and to enable a platform for the networks
to create ideal work environment, is considered
as an important example of industry – academy
cooperation.
In the first day of the program, a panel on
“Transforming Actors who Shapes the Entrepreneurship Ecosystem” took place with the participation of guest speakers; TOSB Chairman Yunus
ÇİFTCİ, Machinery Specialized OIZ Chairman

Sedat SİLAHTAROĞLU, Dilovası OIZ Chairman Mustafa R. TÜRKER, İMES OIZ Chairman
İrfan KÜÇÜKAY, Kömürcüler OIZ Chairman Mehmet YILDIRIM, Arslanbey OIZ Chairman Bahattin ERTUĞ and Birlik OIZ Chairman Şenol TELLİ.
The session’s chairman was Mr. Nail Çiler, Chairman of Gebze Chamber of Commerce.

TOSB'DAN HABERLER

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
BÖLGESEL KALKINMA GÜNDEMİ
11-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen,
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) olarak Kalkınma Bakanlığı’nın ve
“European Foundation for Cluster Excellence” koordinatörlüğünde, “Bölgesel Kalkınma Gündemi: Küresel Değer
Zincirleri ve Rekabetçilik Siyasaları”
adlı konferansa Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yunus ÇİFTCİ katılım
sağlamıştır. Uluslararası katılımlı bu
etkinlik de “Kümelenme” alanında dünyadan ve ülkemizden önde gelen uzmanlar konuşmacı olarak katılım göstermişlerdir.

MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ OSB’LER
VE ODALAR KOORDİNASYON TOPLANTISI

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ nin ev sahipliğinde, 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Milli İstihdam Seferberliği kapsamında “OSB’ler ve Odalar
Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya, OSB’ler, MARKA Ajansı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası yetkilileri katılım sağlamıştır.
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ÇEVRE

Feride MUTLU ÖZBELLİ
Çevre Yüksek Mühendisi
Merhaba,
2017 itibariyle BASF bünyesinde faaliyetlerini
sürdürmekte olan Chemetall Grubu Türkiye yerleşkesinde Çevre Yönetim Sistemleri Yöneticisi
olarak 7 yıldan fazla süredir çalışmaktayım. Son
bir yıldır da TOSB Çevre Çalışma
Grubunun bir üyesi olarak Bölgemizde yerleşik diğer tesislerle
de daha yakından iletişim kurma
imkânına sahip oldum. Bölgemiz
çevre ve iş güvenliği konularında
farkındalığı yüksek- alt yapı anlamında da yetkin bir örnek niteliği
teşkil etmektedir. Dolayısıyla bir
Çevre Yüksek Mühendisi olarak
bu bölgede ve Chemetall’de çalışıyor olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissetmekteyim.
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Son yıllarda otomotiv sektörünün ülkemizdeki ivmesinden bizler
de Bölge olarak olumlu şekilde etkilenmekteyiz. Otomotiv endüstrisini ciddi anlamda saygıyı hak eden bir sektör olarak görüyorum.
Çok sayıda kişiye istihdam sağlamasının yanı
sıra kalite- çevre ve iş güvenli gibi değerler açısından sürekli gelişim ilkeleri çerçevesinde yüksek seviyede bilinç ve otokontrole sahip olması
ve tüm tedarik zincirine bu bilinci aşılama çabası
açısından da toplumsal düzeyde gelişime ciddi
anlamda katkı sağladığını düşünüyorum.
Ülkemizde endüstriyel hareketliliğin yanı sıra
son yıllarda mevzuat altyapısı anlamında da
çevre- iş güvenliği ve zararlı/tehlikeli kimyasalla-

rın yönetimi kapsamında da önemli bir değişim
ve gelişim süreci söz konusudur. Avrupa Birliği
desteğinde ilgili Bakanlıkların yönettiği süreçlerin
uzun dönemde ülkemizin kalkınmasına sürdürülebilirlik anlamında katkı sağlayacağına inanmaktayım. Ekonomik başarının çevre ve insan
sağlığının korunması amacıyla uygulanacak tüm
faaliyetlerden bağımsız gerçekleşmesi düşünülemez. Çok klişe gibi gelse de hem
küresel çapta çevre sorunları hem
bireysel düzeyde yaşanan sağlık
problemleri bizim neslimizin karşı
koyması ve çözümlenmesi gereken ortak bir mücadele ihtiyacı
doğurmaktadır. Bunun hem makro
düzeyde devletler ve uluslararası
ortaklıklar hem de mikro düzeyde
bireyler ve tesisler kapsamında
sürekli olarak gündemde tutulması şarttır. Ancak bu şekilde etkin
bir farkındalık sağlamak, çözüm
arayışını canlı tutmak ve gelecek
nesilleri bilinçlendirmek mümkün
olacaktır.
Dolayısıyla TOSB Çevre Komitesi ve benzeri
birçok ortak çalışma platformunun sürdürülebilir
büyümeye katkı sağlayacağını ve bu gibi çalışmaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
En önemli kaynağımız eğitimli insan ve bilgi paylaşımıdır. Bilgi aktarımı, yasal gerekliliklerin görüşülerek- en üst düzeyde uygunluğun sağlanması, seminerlerin düzenlenmesi ve iyi uygulama
örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla komite
çalışmalarının önümüzdeki dönemde de artarak
devam etmesini umut ediyorum.
Sağlıklı ve verimli günler dilerim.

KOMİTELER'DEN HABERLER

TOSB ÜYE FİRMALARIN İNSAN KAYNAKLARI
YETKİLİLERİN KATILIMIYLA
İNSAN KAYNAKLARI GENEL KOMİTE
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2017 yılının ilk İnsan Kaynakları Genel Komite Toplantısı, 26 Nisan 2017 tarihinde TOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi.
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TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı ve TOSB Yönetim
Kurulu Başkan V. Sn. Alper KANCA, kısa bir açılış
konuşması yaparak katılımcılara teşekkür etmiş ve
gündem maddelerine geçilerek toplantıya başlanılmıştır.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(BMMYK), Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları
Merkezi (IMPR) ile İŞKUR tarafından ‘’Geçici koruma
altındaki yabancıların çalışma izinleri ve emek piyasasına katılımlarının sağlanması” konulu gündem ele
alındı.
Toplantıya konuşmacı olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yetkinlik Programları Müdürü Sn. Damla Taşkın, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) Yetkinlik
Programları Uzmanı Taha Temizyürek, Türkiye İş Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Yusuf Uzun ve Şef Vekili
Harun Karagöz katıldı.
BMMYK Yetkinlik Programları Müdürü Sn. Damla
Taşkın, BMMYK’ nin kuruluş amacı ve kurumun görevlerinden, önceliklerinin mülteciler için acil sosyal
yardım ağlarını, eğitim ve geçim kaynaklarına erişim
ağını sağlamaktan, Türkiye’de işyeri açmak isteyen

mültecilere nasıl ruhsat alabilecekleri konusunda
sağladıkları yardımlardan bahsetti.
Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi
(IMPR) Yetkinlik Programları Uzmanı Taha Temizyürek ise sunumunda, Türkiye’deki geçici koruma
altındaki yabancıların çalışma izinleri hakkında 4A ve
4B kapsamında başvuru şartlarının neler olduğu?
Çalışma iznine başvurunun nasıl yapıldığı? Çalışma
izni başvurusunun değerlendirilmesi? ve Kaçak işçi
çalıştıranlara uygulanan yaptırımlara değindi. Mültecilerle ilgili Bakanlık’ın yaptığı çalışmaları, çalışma
izinlerinin nasıl verildiği gibi konularda bilgiler verdi.
Kanca El Alt. Dövme Çelik ve Mak. San. A.Ş. İnsan
Kaynakları Sorumlusu Sn. Zümrüt Koçak, uyguladıkları örnek proje hakkındaki tecrübe ve önerilerini katılımcılarla paylaştı. Toplantıya, Av. Mustafa Hakan
Kopaner’in ‘’Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’’
hakkındaki sunumuyla devam edildi. Sn. Kopaner
sunumunda, bir şirketin hemen her biriminde tutulan
ve kullanılan kişisel verilerin şirketler için önemi, İşverenin kişisel veriler açısından sorumluluğu Verilerin nasıl korunması gerektiği konularında bilgi paylaşımında bulunmuştur.
Son bölümde katılımcılarımızdan gelen soruların cevaplandırılmasıyla toplantı sona ermiştir. Bir sonraki
TOSB İnsan kaynakları Genel Komite Toplantımızda
tekrar bir arada olmak dileğiyle.

KOMİTELER'DEN HABERLER

TOSB İSG KOMİTESİ İLE WIN EURASIA
METALWORKING FUARI VE Safe@Work ISG
SEMİNERİNE ZİYARET DÜZENLENDİ

TOSB üye firmaların ve İSG komite üyelerinin katılımlarıyla 09 Şubat 2017 tarihinde Tüyap Fuar Ve
Kongre Merkezi’nde düzenlenen WIN EURASIA Metalworking Fuarı ve Safe@Work ISG Semineri’ ne
ziyaret düzenlenmiştir. Fuarın ilgili bölümleri ziyaret
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edilmiş ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki seminer ve sunumlara katılım sağlanmıştır.
Fuar ziyareti katılımcıların toplu fotoğraf çekiminden
sonra sona ermiştir.

NEWS FROM COMMITTEE

TOSB İSG GENEL KOMİTESİ İLK
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
12 Ekim 2016 tarihinde TOSB’ da düzenlenen ve
Ana sanayi’ ninde uygulamalarını paylaştığı “Otomotiv Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulamaları” konulu konferans sonrasında TOSB
Organize Sanayi Bölgesi içerisinde İş Sağlığı ve
Güvenliği Komitesi kurulması yönünde üye firmalardan gelen taleplerin göz önünde bulundurularak kurulan İSG Genel Komite ve Yürütme Komitesi olmak üzere birbirini tamamlayan iki komite
kurulmuştur.
İSG Yürütme Komitesi ilk toplantısını 17 Kasım

2016 Perşembe günü, İSG Genel Komitesi ilk
toplantısı ise 27 Ocak 2017 tarihinde TOSB Bölge Müdürlüğü, Seminer Salonu’nda 15 firma 17
kişinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
İSG Genel Komitesinde, Gökhan BALIKÇI (Heksagon), Sibel SUBAŞI (A Raymond) tarafından
İSG Yürütme Komitesi hakkında ve önümüzde
dönemlerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Akabinde katılımcılardan gelen öneriler alındı ve toplantı sonlandırıldı.
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TOGEV

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
DR. HAYRETTİN KARCI
TOGEV Eğitim Danışmanı
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Günümüzde uzman personel ile çalışmak, tüm
firmaların en önemli sorunlarından biri haline geldi.
Konuya başka bir açıdan bakıldığında, bir ülkedeki nitelikli insan kaynağının varlığı, o ülkede yatırım
yapmayı düşünen yabancı firmaların yatırım yapma
kararında da önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde,
işverenler ile yapılan görüşmelerde, nitelikli insan
kaynağı konusunda yaşanan sorunlar açık bir şekilde öne çıkıyor. Bu görüntüyü iyice netleştirmek ve
işin boyutunu anlamak için, günümüzde işyerlerinin
hangi konularda sorun yaşadığına bakmak gerekir.
Genel olarak, işletmeler aşağıda belirtilen üç konuda
sorun yaşamaktadır.
1) Mevcut üretim yapısında maliyetleri en aza indirerek, rekabet edebilmek,
2) Üretimde yapısal iyileştirmeler yaparak, rekabeti sürdürülebilir hale getirmek,
3) Katma değeri yüksek ürünler geliştirerek, rekabeti sürdürmek ve ekonomik olarak güçlenmek,

Bilindiği gibi, her işletme uluslararası rekabetin
içindedir ve bundan etkilenir. Bu nedenle, sürdürülebilir bir başarı için, işletmeler yukarıda belirtilen üç
ana eksende kendilerini güçlendirmek durumundadır. Bir başka ifadeyle, maliyetleri en aza çekmek, yapısal iyileştirmeler yapmak ve katma değeri yüksek
ürünler geliştirmek, işletmeler için hayati önem taşır.
Bu tür bir güçlendirmede, aşağıda belirtildiği gibi, genel olarak üç boyutta ele alınabilir.
1) İnsan faktörü,
2) Ürün, proses ve teknoloji,
3) Organizasyon.
Bu üç boyutun ana taşıyıcısı, kuşkusuz insan
faktörüdür. Zira insan faktörü, işletmenin entelektüel
sermayesini oluşturur. Bu nedenle, üründe, proseste, teknolojide ve organizasyonda insanın geliştirici
ve şekillendirici role sahip olması istenmektedir. Hep
aynı çalışma şekli ile farklı sonuçlar üretmek, doğal
olarak mümkün değildir ve çalışma şeklini değiştirecek olan nitelikli insandır. Mevcut ürünler, prosesler,

TOGEV

teknolojiler ve ekipmanlar belirli bir yüzdeye kadar
iyileştirip geliştirilebilir. Fakat insan için böyle bir sınır
yoktur. Başka bir ifadeyle, insanın yapacağı iyileştirme ve geliştirmenin sınırı yoktur. Günümüzdeki yenilikleri yıllar önce yapılanlarla karşılaştırdığımızda, bu
gerçek çok net olarak görülebilir. Edinilen deneyimlerin ışığında, yöneticilerle ve işyeri sahipleri ile yapılan görüşmeler, firmaların gelişip büyümesinde, en
önemli etkenin nitelikli insan olduğunu göstermektedir. Peki, işin gerektirdiği nitelikli personel nasıl oluşturulur? Bunun için, aşağıdaki yollar düşünülebilir.
1) İlanlar ile İK piyasasından,
2) Meslek Okullarından,
3) Üniversitelerden,
4) İşletme kendisi yetiştirerek.

İşletmelerin sürdürülebilir küresel rekabet gücü ile
ekonomik olarak büyümesinde ve güçlenmesinde
en önemli faktör, şüphesiz iyileştirici ve geliştirici nitelikli insan kaynağıdır. Bunun için, insan kaynağına
yatırım kıymetli bir yatırımdır. Bu yatırım, işletmenin
ihtiyaçlarına göre belirlenen eğitimlerle gerçekleşir.
Eğitimler, işletmenin zayıf taraflarını geliştirmeye ve
güçlendirmeye yönelik olmalı ve hedeflerle takip edilmelidir. Bu amaçla, başlangıçta işletmenin sorunları
iyi incelenerek, bu sorunlara çözüm üretmek üzere
bir eğitim ihtiyaç analizi yapılması doğru olacaktır.
Eğitim ihtiyaç analizinin sonuçlarına göre belirlenecek eğitimler, doğru tasarlanıp titizlikle uygulanırsa,
işletmenin sorunlarına çözüm üretildiği verilerle takip
edilip, izlenebilecektir. Eğitim bir yatırımdır ve her yatırım gibi mutlaka geri dönüşü olmalıdır. Bunun izlenebilmesi için, eğitim ihtiyacının ve eğitim etkinliğinin
verilerle tanımlanması ve
takip edilmesi gerekmektedir.

Deneyimli iş yeri yöneticileri ve sahipleri ile görüşüldüğünde, aranılan nitelikte insanın bulunmasında
önemli sorunlar yaşandığı
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, işletmelerin, belirli bir
temel eğitim almış insanı
doğru seçip, doğru yetiştirerek ve öğretip geliştirerek
çözüm ürettikleri görülmektedir. Güçlü endüstriyel yapılara ve uluslararası büyük
firmalara sahip ülkelerin İK
politikaları incelendiğinde,
bu gerçek orada da görülmektedir. Tabii ki, meslek
okulları ve üniversitelerden
belirli bir temel eğitim almış olmak, iş yerine kabul
edilmekte önemli rol oynayacaktır. Bununla beraber,
her iş yerinin kendi ürünleri,
üretim sistemleri, teknoloİşletmelerin sürdürülebilir küresel
jileri ve organizasyonları
rekabet gücü ile ekonomik olarak
ile ilgili bir eğitim öğretim
büyümesinde ve güçlenmesinde
kültürü olmalıdır. Çünkü isen önemli faktör, şüphesiz
tihdam edilecek kişiler ve
iyileştirici
ve geliştirici nitelikli
firma çalışanları, bu kültür
insan
kaynağıdır.
Bunun için,
içinde gelişir, şekillenir ve
insan kaynağına yatırım kıymetli
aidiyet duygusu oluşturur.
bir yatırımdır. Bu yatırım,
Bu felsefi yapı ve oluşum,
işletmenin ihtiyaçlarına göre
İK konusunda kurumsal
belirlenen eğitimlerle gerçekleşir.
kültürün önemini ve gücünü
göstermektedir.

Bir firma için, nitelikli personel oluşturmak, doğru
kişilerin, doğru zamanda,
doğru eğitimler almasını
sağlamakla
mümkündür.
Üretimde kullanılan ekipmanlar ve teknolojiler için,
sağlayacağı katma değer
açısından sınırlar vardır.
İnsanlar için böyle bir sınır
yoktur. Bu nedenle, insana
yatırım en kıymetli yatırımdır ve bu yatırım insanın etkili olabileceği birçok
alanda katlanarak geri döner. Nitelikli ve niteliksiz insanın farkını, sorun çözen
ve sorun üreten insanda
görmek mümkündür. Etrafımıza baktığımızda, sorun
diye tanımladığımız ne varsa, bunların kendiliğinden
oluşmadığını görürüz. Bu
nedenle, toplumsal açısından olduğu gibi, işletme
açısından da nitelikli insan
en temel konudur.
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TOGEV'DEN HABERLER

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Tezsiz Yüksek Lisans Programı 13 Şubat
2017 tarihinde 3. Döneme başladı.
Bu dönem verecekleri dersler:
İŞL-521 Stratejik Yönetim

Prof. Dr. Salih
Zeki İMAMOĞLU

İŞL-508 Araştırma Yöntembilim Prof. Dr. Hüseyin
İNCE
İŞL-541 Finansal Yönetim

Prof. Dr. Gökhan
ÖZER

İŞL-590 Proje, olarak belirlendi.
Dersler Pazartesi ve Çarşamba günleri, 2 ders ve
1 ders şeklinde yapılmaya devam ediyor.

GÜMRÜK KONULARINA
GENEL BAKIŞ SEMİNERİ
KOCAELİ SANAYİ ODASI ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik
Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde, 17 Ocak
2017 TARİHİNDE “Gümrük Konularına
Genel Bakış” konulu seminer düzenlendi.
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Katılımcılara; Gümrük Konularına
Genel Bakış ile birlikte aşağıdaki alt
başlıklarda yer alan konular da bilgi
verildi
Temel Gümrük Tanımları, Gümrük
İdareleri ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Gümrükte Kullanılan Hatlar (Mavi,
Sarı, Kırmızı, Yeşil), Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, Gümrük İşlemlerinde Kıymet, Gümrük İşlemlerinde Menşe, İthalat Rejimi (Kısa değerlendirme),
İhracat Rejimi (Kısa değerlendirme)

TOGEV'DEN HABERLER

İŞVEREN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
BİLGİLENDİRME PROGRAMI
20 Ocak 2017 tarihinde;
TOSB – Artı Değer Eğitim
Firması işbirliği ve Sosyal
Güvenlik Müşaviri Ali
TEZEL ’in anlatımıyla;
geniş kapsamlı, İş Hayatını
İlgilendiren Kanunlarda
Yapılan Değişiklikler, 2017
Yılında Şirketleri Bekleyen
Önemli Uygulamalar ile
ilgili, işveren ve üst düzey
yöneticiler için bilgilendirme
programı gerçekleştirildi.

PAZARLAMA SATIŞLARINDA
DÖKÜMANTASYONUN ÖNEMİ VE
YÖNETİMİ SEMİNERİ
ması, uygulanması ve yönetilmesine dair konuların işlendiği seminerde aşağıdaki alt başlıklar alt başlıklarla ilgili bilgilendirme yapıldı:
•Teknik doküman nedir?
•Teknik dokümanların hazırlanışı ve yapısı
•Teknik doküman yönetimi ve E RP, CRM
sistemleri ile farkı
•Doğru hazırlanan Teknik Bilgi Formlarının
pazarlamaya etkisi
08 Şubat 2017 tarihinde TDSMaker – TOSB işbirliği ile Pazarlama Satışlarında Dökümantasyonun
Önemi ve Yönetimi Semineri düzenlendi.
Eğitmen Duygu Aksoy’un sunumu ile satışların ön
yüzü araçlarından biri olan teknik bilgi formlarının,
amacına uygun olarak efektif hale getirilip hazırlan-

• Rekabetçi bir araç olarak teknik dokümanların
kullanımı
Eğitime dâhil olanlara ‘Katılım Belgesi’ ve TDSMaker tarafından 75$ değerindeki ‘Standart Üyelik’ paketi kullanımı, taraflarına 3 aylık süre ile ücretsiz tanımlandı.
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TOGEV'DEN HABERLER

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA
TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK VE
ADR KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
günü Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR” konulu
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KOCAELİ SANAYİ ODASI ve TOSB Otomotiv Yan
Sanayi İhtisas OSB işbirliği ile 10 Şubat 2017 Cuma

ADR Mevzuatı kapsamında 24 Ekim 2013
tarihinde yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik
kapsamında yıllık 50 ton üzerindeki Tehlikeli
Madde Gönderen, Alan, Paketleyen, Yükleyen, Taşıyan konumunda bulunan ve miktar
sınırlaması olmaksızın tehlikeli atık taşımacılığına konu olacak faaliyetleri gerçekleştiren
işletmecilerin yükümlülükleri ile ilgili yönetmelik hakkında detaylı bilgi verildi.

ÇATIŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ
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16 Şubat 2017 tarihinde TOSB – İMMİB işbirliği ile ÇATIŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ eğitimi yapıldı
Amacı; çalışanların olası çatışma ve krizlere karşı hazırlıklı olmasını, çatışma ve kriz sürecine girildiği takdirde bu süreç içerisinde mantıklı kararlar alınmasını ve çatışma/kriz durumunu herkes için kolay atlatılabilecek
hale getirmeyi sağlayacak beceriler kazandırmak olan eğitim uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

TOGEV'DEN HABERLER

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜM
BAŞKANLARI İLE TOPLANTI
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21 Şubat 2017 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesi Bölüm Müdürleri ile var olan işbirliğimizin devamı ve farklı
konuların da katılımıyla artırılması için bir toplantı gerçekleştirildi. Sayın Hüseyin İnce; Sayın Bünyemin ÇOŞUT;
Sayın Numan Akdoğan; Sayın Abdurrahman GÜNGÖR, Sayın Hayrettin KARCI.

İŞ YAŞAMINDA NEDİR BU MAVİ YAKA
BEYAZ YAKA DEDİKLERİ
KOCAELİ SANAYİ ODASI tarafından, 22
Şubat 2017 tarihinde “İş Yaşamında Nedir Bu
Beyaz Yaka Mavi Yaka Dedikleri” konulu seminer organize edildi.
Söz konusu seminerde, iş hayatına girdikten sonra mavi ve beyaz yaka kavramları, bir
işletmede, çalışanların organizasyonel kriterler esas alınarak sınıflandırılması çalışma
farklılıkları, gelecekten beklentileri konularının
yanı sıra, işverenler bu beklentiler hakkında
ne düşünüyor, İK çalışanları olarak beyaz
yaka ve mavi yaka çalışanlarda nelere dikkat
etmeli, nasıl davranmalılar, neler yapmalılar,
beklentilerine nasıl cevap verilebilir konuları
incelendi.

TOGEV'DEN HABERLER

TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI VE
TAREKS UYGULAMALARI SEMİNERİ

KOCAELİ SANAYİ ODASI ve ÜNSPED Gümrük
Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde, 17
Mayıs 2017 tarihinde “Teknik Düzenlemeler Mevzuatı ve TAREKS Uygulamaları” konulu seminer;
• TSE ve CE Uygulamaları
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• Ticarette Teknik Engeller Anlaşması
• Teknik Düzenlemeler Rejim Kararı
• Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı İşlemleri alt
başlıkları ile düzenlendi.

TOGEV'DEN HABERLER

MAL MUKABİLİ İŞLEMLERİN TEMİNAT
ALTINA ALINMASI
açık hesapların şirket bilançolarına pozitif etkileri ve pazar paylarının artırılması
hakkında kapsamlı bilgi vermek ve uygulama becerisi kazandırmak konularını
içermekte olan eğitimin alt başlıkları:
• Ülkemiz ihracatının dış ticaret ödeme
şekillerine göre istatiksel incelenmesi,
• Açık hesap işlemlerin uluslararası piyasalardaki dağılımı ve önemi,
• Açık hesap işlemlerin teminatlandırma yöntemleri,
13 Şubat 2017 tarihinde TOSB – İMMİB işbirliği
ile MAL MUKABİLİ İŞLEMLERİN TEMİNAT ALTINA
ALINMASI eğitimi gerçekleştirildi.
Ülkemiz ihracatının % 75’lik kısmını oluşturan
Açık Hesap-Mal Mukabili işlemlerin teminat altına
alınması ve ödenmeme riskinin bertaraf edilmesi,
finansman imkânlarının sağlanması, dış ticaret nakit akışının düzenlenmesi ve teminat altına alınan

• Açık hesap işlemlerin finansman
imkânlarının sağlanması,
• Açık hesap işlemlerin artırılması suretiyle pazar
paylarının büyütülmesi,
• Açık hesap işlemlerin şirket nakit akış tablolarına
etkisi,
*Teminat altına alınan Açık hesap işlemlerin şirket
bilançolarına etkisi, olarak verildi.

DIŞ TİCARETTE KAÇAKÇILIK SUÇLARI
VE PARA CEZALARI
KOCAELİ SANAYİ ODASI ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik
Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde, 27 Şubat
2017 tarihinde “Dış Ticarette Kaçakçılık Suçları ve Para Cezaları” konulu
seminer;
• Dış Ticarette Kaçakçılık Suçları
• Dış Ticarette Kaçakçılık Cezaları
• Dış Ticarette Gümrük Para Cezaları
alt başlıkları ile düzenlendi.
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TOGEV'DEN HABERLER

TOGEV YÖNETİM KURULU
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ BURSİYERLERİMİZLE BULUŞTU

T SB
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Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi bursiyerlerimizle, tanışmak ve
Üniversite-Sanayi işbirliğini arttırmak amacıyla öğlen yemeğinde buluştu. Bursiyerlerimize yemek öncesinde
bölgemiz hakkında detaylı bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerimizin sektörel deneyimlerini paylaştıkları keyifli bir
sohbet havasında yemek sonrası, Bölgemize yapılacak Firma Gezileri ile ilgili detaylar görüşüldü.

TOGEV'DEN HABERLER

İŞLETMELERDE ETKİN VE VERİMLİ
TAHRİBATSIZ MUAYENENİN (NDT) KULLANIMI
TOSB – PIPETECH Eğitim Firması işbirliği ile 28
Şubat 2017 tarihinde TAHRİBATSIZ MUAYENE eğitimi gerçekleştirildi. Katılımcılara; Tahribatsız Muayene (NDT) nedir?, Tahribatsız Muayene (NDT) Nasıl
yapılır?, Tahribatsız Muayene Yöntemleri nelerdir?
• Gözle Muayene, Ultrasonik Muayene, Radyografik
Muayene, Sıvı Penetrasyon Manyetik Parçacık Test
Yöntemleri hakkında genel bilgi ve
Tahribatsız Muayene (NDT) Nerede ve ne zaman
yapılır? Tahribatsız Muayene (NDT) kim tarafından
yapılır? Konularını içeren detaylı bilgilendirme yapıldı.

ÜRETİM İZLEME, PLANLAMA VE ÜRETİM
İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ

Kocaeli Sanayi Odası tarafından, 22 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14.00’da TOSB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda “Üretim İzleme, Planlama Ve Üretim İyileştirme Teknikleri” konulu seminer organize edilmiştir.
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TOGEV'DEN HABERLER

KOCAELİ SANAYİ ODASI “MENŞE” SEMİNERİ

KOCAELİ SANAYİ ODASI ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. işbirliği ile, 28 Mart
2017 Salı günü, 13:30 - 16:00 saatleri arasında, TOSB Bölge Müdürlüğü Binası Seminer Salonu’nda “Menşe”
konulu seminer; Menşe Kavramı, Menşe Kavramı ve Menşe Mevzuatı alt başlıkları ile düzenlendi.

EGZOZ TAHLİYE SİSTEMLERİ (BACA)
YANGINLARI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
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5 Nisan 2017 tarihinde TOSB Bölge Müdürlüğü İtfaiye Birimi Müdürü Sayın Muammer DAL tarafından “Egzoz
Tahliye Sistemleri (baca) Yangınları Bilgilendirme Eğitimi” düzenlendi.

TOGEV'DEN HABERLER

İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI

T SB

T GEV
iş birliği ile
Bölgemizin DİL HARİTASINI çıkarıyoruz.

American Life Mobil Şubemiz 17-28 Nisan 2017 tarih aralığında
09:00 - 17:00 saatleri arasında TOSB Bölge Müdürlüğü İdari Bina
Otoparkı’nda seviye tespit için hizmet vermiştir.

TOSB ve AmericanLIFE işbirliği ile bölgemizdeki firmalarda çalışanların İngilizce
seviyelerini tespit etmek amacıyla ücretsiz
bir çalışma yapıldı. İki aşamadan oluşan sınavın birinci aşaması olan yazılı sınavlar;
AmericanLIFE’ın, TOSB Bölge Müdürlüğü
İdari Bina otoparkına getirdiği, 10 kişi kapasiteli bir mobil araçta 17 – 28 Nisan 2017 tarihleri arasında, hafta içi her gün, saat 09:00

- 17:00 saatleri arasında yapıldı. Sınavın ikinci
aşaması konuşma ve anlamaya yönelik olup
telefonda görüşme şeklinde gerçekleştirildi.
Seviye tespit sınavı sonrası kişisel ve firma
bazında elde edilecek sonuçlar, gizlilik esası gözetilerek katılımcılara iletilecek, isteyen
üyelerimize, seviyelerine göre katılabilecekleri
İngilizce dil kursu açılacaktır.
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TOGEV'DEN HABERLER

İHRACAT OPERASYON UZMANLIĞI EĞİTİMİ

TOSB - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) işbirliğiyle; 24-25 Nisan 2017 tarihlerinde üyemiz olan firmaların çalışanlarına yönelik
olarak “İMMİB Eğitim Etkinlikleri” çerçevesinde, “İhracat Operasyon Uzmanlığı” eğitimi yapıldı.

• İHRACATTA KULLANILAN BELGELER

Ücretsiz yapılan ve iki gün süren eğitimde aşağıdaki alt başlıklar hakkında bilgi verildi:

• ULUSLARARASI NAKLİYE VE LOJİSTİK

• DIŞ TİCARETE YÖN VEREN KURULUŞLAR

• DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE DAHİLDE İŞLEME

• SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

İZİN BELGESİ

• ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

• İHRAÇ KAYITLI SATIŞ (3065 SAYILI KDV YASASI

• ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ

İLGİLİ MADDE)

• İHRACATTA RİSKLER VE KAÇINMA YOLLARI
• İHRACAT MEVZUATI
• İHRACATTA İLİŞKİ YÖNETİMİ
• İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI

ETKİLİ İLETİŞİM, ETKİLİ İŞ YAZIŞMALARI EĞİTİMİ
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18 Mart 2017 tarihinde; TUV AUSTRIA
TURK Firması tarafından TOSB çalışanlarına
interaktif ETKİLİ İLETİŞİM, ETKİLİ İŞ YAZIŞMALARI EĞİTİMİ verildi.
Kurum içinde sıcak, yapıcı, karşılıklı saygıya ve işbirliğine dayalı bir atmosfer oluşturmak
için gerekli olan “etkili yazılı iletişim teknikleri”
ve bu teknikleri gündelik hayata uygulama
yöntemleri, “iş mektubu”, “e-posta” üzerinden
ayrıntılandırılarak paylaşıldı.

TOGEV'DEN HABERLER

EĞİTİM SORUMLULARI İLETİŞİM PLATFORMU
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TOGEV bünyesinde oluşturulan; geniş katılımlı, Eğitim Sorumluları İletişim Platformu’nun ilk toplantısı 3 Mayıs 2017 tarihinde yapıldı. TOGEV Eğitim Danışmanımız Dr. Sayın Hayrettin KARCI’nın; Bölgemizde yapılan ve
yapılması planlanan Eğitim Çalışmaları ile ilgili hazırladığı bir sunum ile başlayan toplantı, Bölgemizdeki firmaların belirlediği İK / Eğitim Departmanında görev yapan çalışanların katılımıyla her ayın ikinci Çarşamba günü
yapılmaya devam edecek.

SERBEST BÖLGELER VE YENİ YATIRIM
FIRSATLARI SEMİNERİ

KOCAELİ SANAYİ ODASI ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde, 25 Nisan
2017 tarihinde “Serbest Bölgeler ve Yeni Yatırım Fırsatları” konulu seminer; Mevcut Serbest Bölge Kanunu
Kapsamının İncelenmesi ve Serbest Bölge Kanun Değişikliği Çerçevesinde Serbest Bölgelerde Yeni Yatırım
Fırsatları alt başlıkları ile düzenlendi.

YATIRIMLAR

98 PARSELDE YER ALAN
BİNA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Toplam kapalı alan: 25.913,8 m²
Üretim Alanı: 121.993 m²
İdari Alan: 3523,8 m²
Bekçi Kulübesi: 45 m²
Trafo: 212 m²
Su Deposu: 140 m²
Üretim alanı her bir kat alanı:
• Giriş 16.489 m²,
• Birinci kat 5504 m²
İdari alan her bir kat alanı:
• Giriş 726,6 m²
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• Birinci kat 726,6 m²
• İkinci kat 726,6 m²
• Teras kat 278,7 m²
• Bodrum kat 970 m²
Her bir modül kapalı alanı: Değişken
İnşaat cinsi: Betonarme
Kaplama: Poliüretan panel
Üretim Alanı giriş katı yüksekliği: 13 mt. – 10 mt.
(Hollere Göre Değişken)

Üretim Alanı birinci kat yüksekliği: 12,35 mt.
Makas açıklığı (kolonlar arası): 18.00 mt. – 10.50
mt – 15.00 mt – 27.00 mt (Hollere Göre Değişken)
Makas aralıkları: 9 mt.
Giriş kapıları: 5,50 x 5,50 seksiyonel
Kurulu trafo gücü: 4.400 kVA
Yangın ve kullanma suyu hacmi: 280 tonluk depo
Ring yolları kaplama cinsi: Asfalt

ÜYELERİMİZDEN

ÖZKAR OTOMOTİV A.Ş.
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Özkar Otomotiv A.Ş 1978’de Kurtköy’de bir pres
atelyesi olarak kurulmuştur. Daha ilk yıllarda ülkemizin ileri gelen otomotiv firmalarına sac parça tedarikine başlanmıştır. İlk müşterilerimiz arasında
Tofaş A.Ş, Opar A.Ş ve Beldesan A.Ş bulunmaktadır. 1982 senesinde şirketleşme tamamlanmış ve
Özkar, aileye ait bir sermaye şirketi olarak tescil
edilmiştir.
Ürünlerimiz sac kalıpları kullanılarak eksantrik
ve hidrolik preslerde imal edilen gövde ve kaporta
parçalarıdır. Pres atelyemiz haricinde, talaşlı imalat
faaliyetinde, torna ve frezelerimizde işlenerek çelikten imal edilen parçalarımız bulunmaktadır.
2000’li yıllardan itibaren önem kazanan kalite
sistemleri konusunda adımlar atılmış ve 2000’lerin
başlarında ISO TS 16949 ile ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistem belgeleri alınmıştır.
Yurt içinde en büyük müşterimiz bölgemizde faaliyet gösteren Toyotetsu Otomotiv A.Ş’dir. Ayrıca Çerkezköy’de faaliyet gösteren traktör üreticisi

Hema Endüstri A.Ş ve GOSB’da faaliyet gösteren
Aygaz A.Ş diğer müşterilerimiz arasında yer almaktadır.
Yurtdışı müşterilerimiz Avrupa’da Almanya ve
İngiltere’de faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bunlardan Recaro ve Tube Tec Gmbh Almanya’da otomotiv üzerine, İngiltere’de Macron UK ise inşaat sektörü yan sanayiinde faaliyet göstermektedir.
Kendi kalıp ve aparatlarımızı CAD CAM sistemi
vasıtası ile tasarlayabilmekte ve imal edebilmekteyiz. Ancak ürün geliştirmemiz ve aftermarket pazarımız yoktur.
TOSB’da inşaata ilk başlayan firmalardan biri olmakla her zaman gurur duyduk ve zaman içerisinde
TOSB’un büyük ve organize bir STK olmasından
her zaman memnuniyet duymaktayız. TOSB’un sadece bizim değil, tüm üyeleri için öncü ve yol gösterici olduğunu, Organize Sanayi Bölgeleri için bir rol
model teşkil ettiğini düşünmekteyiz.

ÜYELERİMİZDEN

ÖZKAR OTOMOTİV A.Ş.

Ozkar Otomotiv has been established in 1978
in Kurtkoy as a press atelier. In the early years,
the company started to provide metal sheets for
automotive companies. Tofaş A.Ş, Opar A.Ş and
Beldesan A.Ş are among the very first customers
of the company. In 1982, the company became a
family capital company.
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Our products are mostly the body and hood
parts manufactured in eccentric and hydraulic
presses using sheet metal molds. In addition to
our presses, we have our parts manufactured
from steel by machining in turning and milling
machines.
After 2000, significant steps have been taken
to establish quality systems and ISO TS 16949
and ISO 14001 Environmental Quality Management System certificates were obtained in the
early 2000s .
Our biggest customer in Turkey is Toyotetsu
Otomotiv A.Ş which operates in our region. In ad-

dition, Hema Endüstri A.Ş, a tractor manufacturer
operating in Çerkezköy, and Aygaz A.Ş, operating in GOSB, are among our other customers.
Our international clients are the enterprises
operating in Europe, Germany and the UK. Recaro and Tube Tec Gmbh operate in automotive
sector in Germany and Macron UK in the UK in
construction supply industry.
We can design and manufacture our own
molds and apparatuses through CAD CAM
system. However, we do not have product development and aftermarket patents. We have
always been proud of being one of the first companies to start construction in TOSB and we are
always pleased that TOSB became a large and
organized NGO over time. We think that TOSB
is a pioneer and a guide for not only us, but for
all its members, as a role model for Organized
Industrial Zones.

FROM MEMBERS

GREEN CHEMİCALS A.Ş.
4. İSTANBUL KARBON ZİRVESİ’NE
DESTEK VERİYOR
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Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D)
tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul
Karbon Zirvesi: Karbon Yönetimi, Teknolojileri ve
Ticareti, 26 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene
“Renk Giderici Polimer - WASTE-Treat® 91100” konusu ile “Düşük Karbon Kahramanı Ödülü”nü alan
ve önemli bir ilki gerçekleştiren GREEN Chemicals, bu sene de İstanbul Karbon Zirvesi’nin İletişim
Sponsoru olarak etkinliğe desteğini verecek.
GREEN Chemicals Ar-Ge laboratuvarlarında,
işletmelerin atık sularının deşarjı sonrası alıcı ortamlarda yükselen
organik
madde
miktarı, renk ve
kimyasal oksijen
ihtiyacı (KOİ) değerlerinin düşürülmesi, gelecek nesillere daha yeşil
ve temiz bir dünya

bırakılabilmesi amacıyla, atık su tesislerinde aynı
zamanda elektrik / yakıt tüketimini de düşürecek,
uygulaması kolay, çevreye duyarlı ve karbon ayak
izi düşük bir polimer sentezi oluşturarak “Düşük
Karbon Kahramanı Ödülü”ne layık bulunmuştu.
Kocaeli TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas
OSB’de bulunan fabrikasında üretilen WASTE-Treat® 91100, tekstil ve organize sanayi atık suları başta olmak üzere diğer bir çok endüstriyel atık suya
halihazırda uygulanmaktadır. Bu tesislerden gelen
yüksek organik yükü olan atık sulara renk giderici
polimerin uygulanmasıyla beraber, ürünü kullanan
arıtma tesislerinden alıcı ortama
(dere, nehir,göl,
deniz vb.) gönderilen sudaki organik yükün % 50
oranında azaldığı
tespit edilmiştir.
Yanı sıra arıtma

ÜYELERİMİZDEN

tesislerinin proses aşamalarından biri olan biyolojik arıtım,
renk giderici polimer kimyasalı
ile azaltılmış, böylelikle biyolojik prosesin havalandırılması
için gereken enerji miktarının
azaltılmasına ve tesisin de karbon ayak izinin düşürülmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca bu ürün,
atık su ile hızla reaksiyona girebilme özelliğinden
dolayı, ilgili tesislerde maliyetli bir yöntem olan hızlı
karıştırma tanklarına dozaj yerine, atık su hattına
dozajlanıp hidrolik karışım sağlanarak herhangi bir
enerji tüketimi gerektirmeden kullanılabilmekte ve
böylece tesisin bu aşamadaki karbon ayak izini de
düşürmektedir.

GREEN CHEMICALS INC.
SUPPORTS 4th ISTANBUL
CARBON SUMMIT
İstanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technology and Trade has taken place at
Istanbul Technical University on April 26, 2017.
The summit is being held by Sustainable Production and Consumption Association (SÜT-D)
for the 4th time.
GREEN Chemicals, which received the “Low
Carbon Hero Award” with the theme of “Color
Remover Polymer - WASTE-Treat® 91100” last
year, will also support the activity of the Istanbul
Carbon Summit as a Communication Sponsor
this year.
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GREEN Chemicals was awarded with “Low
Carbon Hero” last year by creating a low polymer synthesis in its R&D labs, that is easy to
apply, sensitive to the environment and low carbon footprint, which also reduces electricity / fuel
consumption in wastewater facilities in order to
leave a greener and cleaner earth for the next
generations, as well as to reduce the amount of
organic matter, color and chemical oxygen demand (COD) values in waste water discharge
environments.
WASTE-Treat® 91100 is produced in the factory located in Kocaeli TOSB Automotive Supply

GREEN Chemicals sürdürülebilirlik
yöneticileri vizyonlarını açıklarken;
proje boyunca sadece ürünün üretim
aşaması ile kalmayıp, üretiminden
son kullanıcıya ulaşmasının ardından
da renk giderici polimer ürününün
sebep olduğu sera gazı salımını takip edip, karbon ayak izini minimuma düşürmek, renk giderici
polimer sentezi sonucu elde edilen ürünün çoğu
arıtma tesisine ulaşmasıyla beraber, atık su arıtma
tesislerinin işletilmesindeki elektrik tüketimi sonucu
oluşan sera gazı salımını da azaltmak ve gelecek
nesillere daha temiz ve yeşil bir dünya bırakma hedefine sahip olduklarını belirttiler.

Industry Specialized OIZ and it is applied to many
industrial wastewaters, mainly textile and organized industrial wastewater.
A 50 percent decrease in the organic load of
the water, which is sent receiving waters (creeks,
rivers, lakes, marine, etc.) from the wastewater
treatment plants, has been seen in the water treatment facilities which use the product. Additionally,
biological treatment, one of the process steps of
the treatment plants, has been reduced with decolorizing polymer chemistry, thereby reducing the
amount of energy required to aerate the biological
process and reducing the carbon footprint of the
facility.
In addition, because of its ability to react quickly
with waste water, this product can be used without
any energy consumption by dosing the hydraulic
mixture to waste water line instead of dosage in
fast mixing tanks which is a cost effective method
in related plants, thus reducing the carbon footprint
of the plant.
GREEN Chemicals’ sustainability executives
stated that they did not only focus on the manufacturing of the product but also focused to the end
user phase by following up the emissions caused
by the color-reducing polymer in order to reach
their vision of minimizing carbon footprint & leaving
a cleaner and greener world for future generations.
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KANCAYA ÖĞRENCİ YAĞMURU
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Dövme ve El Aletleri sektörünün önde gelen firmalarından Kanca A.Ş. her yıl olduğu gibi teknik gezilerle eğitime desteğini bu senede sürdürdü. Nisan
ayında Koç Üniversetisinin Makina mühendisliği
bölümü öğrencilerini fabrikasında ağırladıktan sonra Mayıs ayında İTÜ Makina mühendisliği bölümü
öğrencilerini ve son olarak kurucusu olduğu KTÜ
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulundan 30 öğrenci ve öğretim elemanını , 12-13 Mayıs
2015 tarihinde Kanca nın Üretim tesislerinde da
misafir etti.
KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek
Okulu öğrencileri Kancaya ilave olarak TOSB içinde
5 ayrı tesisi daha ziyaret etti. Geleneksel hale gelen
teknik gezide TOSB içerisinde bulunan ve konularında Türkiye’deki lider kuruluşlar arasında olan Çelikel döküm, Hasçelik, Has Parlak, Cengiz Makine,
Schneider Elektrik ve Kanca Dövme Çelik firmalarını ziyaret eden öğrenciler, derslerde gördükleri
birçok konunun sanayideki uygulamasını ve inceliklerini öğrendiler. Ziyaretlerde öğrencilere öncelikle
iş güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği konularında

detaylı bilgiler verildi.
Çelikel firmasında hassas döküm üretim detaylarını öğrenen öğrenciler, ardından Hasçelik firmasında çeliklerin üretim aşamalarını, Cengiz Makine’de
ise çeliklere uygulanan şekil verme işlemlerini ve bu
işlemler sırasında kullanılan makineleri, Schneider
firmasında ise trafo üretiminin süreçlerini incelediler.
Firma yetkilileriyle birebir görüşme fırsatı bulan öğrenciler çalışma koşulları ve staj imkânları hakkında
bilgiler aldılar. Son olarak Kanca A.Ş. üretim tesislerini gezen Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu öğrencileri “Merhum Abdullah Kanca ile,
desteklerini devam ettiren Kanca A.Ş, Genel Müdürü Alper Kanca’ya, Kanca Ailesine, yönetim kurulu
üyelerine ve teknik gezimizde bizlerle ilgilenen Kanca A.Ş.’nin tüm yönetici ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Okul yönetimine sanayi ile yakın ilişkilerden
ve sağladıkları imkânlardan dolayı da müteşekkiriz”
dediler.
Kanca A.Ş. Genel Müdürü Alper Kanca öğrencilerin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Kanca
A.Ş. nin kurucusu rahmetli Abdullah Kanca tarafın-
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dan 2008 yılında memleketlerinde yaptırılan eğitim
yuvasında okuyan başarılı öğrencileri ağırlamaktan
mutluluk duyduklarını ifade etti. Başarılı ve ihtiyaç
sahibi öğrencilere burs verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Alper Kanca, Sürmene
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulunda okuyan
öğrencilerin stajlarını Kanca A.Ş.’de bitirmelerini
destekleyeceğini belirtti. Meslek Yüksek Okulundan mezun olan öğrencilere Kanca A.Ş. veya TOSB
Organize Sanayi Bölgesindeki diğer fabrikalarda
bölümlerine uygun alanlarda referans olarak iş
bulmak için yardımcı olmaya devam edeceklerini
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söyledi. Alper Kanca; “Türkiye’nin sanayisinin gelişmesi, ihracatımızın artması, sattığımız ürünlerin
niteliklerinin çoğalmasıyla birlikte, nitelikli elaman
ihtiyacı da artmaktadır. Meslek Yüksekokulumuza
sanayinin beklentisi olan nitelikli eleman yetiştirmesi konusunda her türlü desteği vermeye devam
etmekteyiz. Meslek Yüksekokulumuzun her alanda
daha iyi hale gelmesi için gayret sarf eden başta
Okul Müdürü Doç. Dr. Hamdullah Çuvalcı hocamız
olmak üzere, tüm öğretim elemanlarına ve idari personele teşekkür ediyor, öğrencilerimize de başarılar diliyorum.”dedi.
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STUDENTS FOR KANCA
Kanca’s technical site visits continued this
year as well. Being as one of the prominent companies of forging and hand tools sector, the company hosted Mechanical Engineering Department
of Koç University in April and ITU Mechanical Engineering Department students in May. Finally, 30
students and lecturers from the KTÜ Sürmene
Abdullah Kanca Vocational High School, which
was founded by Abdullah Kanca, visited Kanca’s
production facilities on 12-13 May 2015.
KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Vocational
High School students visited 5 different facilities
in TOSB in addition to Kanca. The students visited Çelikel Döküm,
Hasçelik, Has Parlak, Cengiz Makine,
Schneider
Electric and Hook
Tattoo Steel companies, which are
among the leading
institutions in Turkey and located in
TOSB and learned
real world applications of their lectures. During the
visits, the students
were given detailed information on work safety,
worker health and safety issues.
The students learned the critical casting production details in Çelikel, the production stages of
the steel in Hasçelik the shaping processes applied to the steel in Cengiz Makine and the machines used during these processes and the processes of transformer production in Schneider.
The students had an opportunity to meet with
the company officials and informed about working conditions and internship opportunities. At the
end of their visit, the students of Surmene Abdullah Kanca Vocational School stated their grati-

tude for late Abdullah Kanca, Kanca A.Ş. General Manager Alper Kanca, Kanca Family, Board
Members and all executives and staff of the company that helped during their visit and said: We
are grateful to the school management for close
relationships with the industry and for the opportunities they have provided.
Kanca A.Ş. General Manager Alper Kanca had
a statement during the visit of the students and
expressed their happiness to host the students
of the university, which was founded by late Abdullah Kanca, the founder of Kanca A.Ş. in 2008
in their hometown.
Confirming
that
they will continue
their financial support for the successful students,
Mr. Kanca also
mentioned
that
they will support
internship of the
students in Kanca
A.Ş., as well as
their employment
in KANCA A.Ş
or other factories
located in TOSB by providing references. Alper
Kanca said:
With the development of the Turkish industry,
the increase of our exports, the increase in the
quality of the products we sell, the demand for
qualified personnel is also increasing. We continue to give all kinds of support for the training of
qualified employees who are the expectation of
the industry. I would like to thank to everyone at
the school and especially the head of the School,
Assoc. Prof. Hamdullah Çuvalcı for his efforts to
make the school better in every field. I wish success for our students as well.
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FAYDASIÇOK HOLDİNG A.Ş.
A.Naci FAYDASIÇOK
Faydasıçok Holding
Yönetim Kurulu Başkanı
2012 yılından itibaren Türkiye’nin en
büyük 500 firması arasında yer alan ve
Türkiye’nin lider vasıflı çelik üretici & tedarikçilerinden biri olan olan Hasçelik,
sürdürülebilir değişimin bir parçası olarak 2016 yılında Faydasıçok Holding adı
altında holding yapısına geçmiştir.
Faydasıçok Holding, farklı alanlarda
uygulanan faaliyetlerin ayrı tüzel kişiliklerce yürütülmesini sağlayarak, ayrılan
üretim ve dağıtım süreçleri ile birlikte
sahip olduğu hizmet kaynaklarını daha
etkili ve verimli kullanmayı amaçlamıştır.
Vasıflı Çelik Haddeleme faaliyetimize
HASÇELİK firmamızla, Parlak Çelik Üretim faaliyetlerimize HASPARLAK firmamızla, Vasıflı Çelik ve Boru Dağıtım faaliyetlerimize ise HASCOMETAL firmamızla devam
etmekteyiz.

56

T SB

Çelik grubu faaliyetlerimizin yanında yenilenebilir
enerji firmamız HASEN ve yeni kurduğumuz NFC
FAYDASIÇOK İnşaat ve Amerika kıtalarında ürünlerimizi pazarlama amacıyla kurduğumuz HASSTEEL
Americas firmalarımızla grubumuzu FAYDASIÇOK
HOLDİNG çatısı altında topladık. Ayrıca kurucumuz
ve Onursal Başkanımız Sn.Hasan FAYDASIÇOK’
un ismini uzun yıllar yaşatmak amacıyla HAFEVHasan FAYDASIÇOK Eğitim Vakfımızı da kurduk.
HAFEV ile sosyal sorumluluk projelerini kurumsal
bir çerçevede planlayıp hayata geçirmeye başladık.
Tüm bunların yanı sıra çatı markamız olan “HASÇELİK”, “TURQUALİTY MARKA DESTEK PROGRAMI” na kabul gördü. Bu doğrultuda ihracata
yönelik faaliyetlerimize ağırlık verecek olup, markamızı global arenada daha da bilinir kılacağız.
2008 yılında şu an bulunduğumuz yerde TOSB
Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin en mo-

dern ve vasıflı çelik fabrikasını kurduk. 2011 yılında
ise yine TOSB’da ikinci fabrikamız olan Türkiye’nin
en modern ve yüksek kapasiteli Parlak Çelik Merkezini kurduk.
Her iki üretim tesisimiz HASÇELİK ve HASPARLAK ayrı ayrı ISO TS 16949 belge sahibidirler. Tier1
ve Tier2 birçok otomotiv firmalarının onaylı tedarikçileridir ve halen yürüttüğümüz birçok projelerimiz
de mevcuttur. Bizim tesislerimizden çıkan ürünlerle
birçok otomotiv parçası üretilmektedir. Piston pimi,
amortisör mili, rot, rot başı, rotil, aks başı, direksiyon
mili, çeki mili, kapı menteşesi, kasnak, marş motor
mili, flanş, yaprak yay, volant dişlisi ve her türlü dişliler bizim ürünlerden üretilebilen bazı örneklerdir.
Grup olarak otomotiv sektörünün gücüne inanıyoruz
ve yatırımlarımıza bu doğrultuda şekil vermekteyiz.
Bununla birlikte otomotive dönük yarı mamul üretimi
yapacak TOSB’da üçüncü yatırımımız için de proje
çalışmalarına start verdik, bu yıl içinde temel atmayı
hedefliyoruz. Burada da endüstri 4.0’a uygun şartlarda üretim yapmayı hedefliyoruz.
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FAYDASIÇOK HOLDİNG A.Ş.
Beside our steel group activities, our renewable energy company HASEN and our newly
established NFC FAYDASIÇOK Construction
and HASSTEEL Americas companies which we
have established in order to market our products
in America have gathered under the roof of FAYDASIÇOK HOLDING. We have also established
our HAFEV-Hasan FAYDASIÇOK Education Foundation in order to keep the name of our founder
and our Honorary Chairman Mr. Hasan FAYDASIÇOK for many years. With HAFEV we have
started to plan our social responsibility projects in
an institutional framework and have passed out.
In addition to all these, our roof brands “HASÇELİK” and “TURQUALITY BRAND SUPPORT
PROGRAM” were accepted. In this respect we
will focus on our export-oriented activities and
make our brand more known in the global arena.

A.Naci FAYDASIÇOK
Faydasıçok Holding
Chairman of the Board
Hasçelik, one of Turkey’s top 500 steel producers & suppliers since 2012, is one of Turkey’s
leading skilled steel producers & suppliers and
has become a holding company under the name
of Faydasıçok Holding in 2016 as part of sustainable change.
Faydasıçok Holding aims to use the service
resources that it owns more efficiently and efficiently by providing separated production and distribution processes by ensuring that the activities
applied in different fields are carried out by separate legal entities.
We are continuing our skilled steel rolling business with HASÇELİK company, our Bright Steel
production activities with HASPARLAK company,
our skilled steel and pipe distribution activities
with HASCOMETAL company.

In 2008 we established the most modern and
skilled steel factory in Turkey at the TOSB Organized Industrial Zone. In 2011, we established
the most modern and high-capacity Bright Steel
Center in Turkey, which is our second factory in
TOSB.
Both production facilities HASÇELİK and
HASPARLAK have ISO TS 16949 certificate separately. Tier 1 and Tier 2 are approved suppliers of many automotive companies and we have
many projects that we are currently pursuing.
Many automotive parts are produced with the
products from our facilities. Piston pin, shock
absorber shaft, rod, rod head, ball, axle head,
steering shaft, traction shaft, door hinge, pulley,
starter motor shaft, flange, leaf spring, volant gear
and all kinds of gears are some examples that
can be produced from our products. We believe
in the power of the automotive industry as a group and we are shaping our investments in this
direction. We have also started project work for
our third investment in TOSB, which will produce
automotive semi-finished products. Here too, we
are aiming to produce under conditions in accordance with industry 4.0.
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RAVAGO PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş.

Firmanızın kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?
1998 yılından bu yana Türkiye’de yaptığı yatırımlarla plastik sektörünün önemli oyuncularından biri
haline gelen Ravago, 2013 yılında Türkiye’deki tüm
üretim şirketlerini Ravago Petrokimya A.Ş çatısı altına toplama kararını aldı. Bu karar sonrası oluşan
Ravago Petrokimya toplam 45.000 m² kapalı alan
üzerinde faaliyet gösteren 3 üretim tesisi ve 300’ü
aşkın çalışanıyla Global Ravago Organizasyonun
bünyesindeki en büyük 2. üretim tesisi konumuna
ulaşmıştır. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ilk
100 sanayi kuruluşu arasında en büyük petrokimyasal üreticilerinden biri olarak kimya sanayinin önemli
oyuncularından biriyiz.
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Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Termoplastik Elastomer (TPE) ve Mühendislik
Plastikleri (MP)
2001 yıllından bu yana Termoplastik Elastomer
(TPE) ve Mühendislik Plastikleri (MP) üretimi alanında faaliyet gösteren Enplast operasyonu birleşme sonrası TPE ve MP Olmak üzere iki iş grubuna
ayrılmıştır. İzmir Aliğa’daki yeni tesisine taşınma sürecinde olan üniteler 20.000 MT Mühendislik Plastiği ve 50.000 MT termoplastik elastomer olmak

üzere toplam 70.000 MT üretim kapasitesi ile yalnız
Türkiye’nin değil bölgenin lider teknik kompaund
üreticisi konumunu pekiştireceklerdir.
Genleştirilebilir Polistiren (Expandable Polystyrene, EPS)
Monotez tarafından 2006 yılında Türkiye’nin ilk
EPS (genleştirilebilir polistiren) üretim tesisi olarak
kurulan Eastchem, grup bünyesine global satınalım
sonrası 2012 yılında katılmıştır. Birleşme sonrası
toplam 150.000 MT kapasitesiyle EPS iş grubu,
yalnız Türkiye’nin değil bölgenin lideri konumundadır.
Termoplastik Poliüretan (TPU)
2012’de 10 milyon €’luk yatırımla Türkiye’nin ilk
Termoplastik Poliüretan (TPU) tesisi olarak üretimine başlayan Ravago Kimya, bu günkü TPU iş
grubunun temelini oluşturmuştur. TPU grubu aynı
zamanda Ravago grubun ilk kimya/polimerizasyon
yatırımıdır. 10.000 MT TPU üretim kapasitesiyle
Türkiye ve bölgenin lider üreticisi konumundadır.
Silikon Elastomer
2013 yılında grup bünyesine katılan Mahalo firmasının silikon elastomer kompaund üretim bölümü bu
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ünitenin temelini oluşturur. Ravago Petrokimya’nın
son yıllarda en hızlı büyüyen ve en katma değerli iş
ünitemiz.
Poliüretan
25 yıllık tecrübesiyle poliüretanın her alanında faaliyet gösteren Tekpol’ün 2014 yılında gruba katılmasıyla oluşan PU bir iş ünitesidir. 300’ün üzerinde
poliüretan sistem üretimiyle yerli ve bölge pazarlarında önemli bir oyuncu konumundadır.
Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında bilgi
verir misiniz?
Müşterilerinin ihtiyaçlarını en mükemmel şekilde
karşılayabilme ve sürekli gelişme üzerine kurmuş
olduğumuz ISO 9001:2008 sertifikalı üretim sistemimiz, ürünlerimizin otomotiv sektöründe yaygın bir
şekilde kullanılmasıyla ISO/TS 16949 sertifikasıyla da pekiştirilmiştir. Çevre ve şartnamelere uyum
konusunu da her daim gündeminde tutan firmamız
üretim sürecini ISO 14001 standartlarına uygun olarak belgelendirilmiştir. İş güvenliğine de aynı anlayışla yaklaşan Ravago Petrokimya OHSAS 18001
belgesine de sahiptir. Avrupa şartnamelerini yakından takip eden üretim sistemimizde ürünlerimiz
REACH ve ROHS direktiflerine uygun halde formüle edilmektedir. Ravago Petrokimya ISO 14000,
TS 16949, ISO 9001 ve OHSAS 18001 belgelerine
aynı anda sahip olan tek Ravago tesisidir. Ürün ve
hizmetlerimizin kalitesinin gerçek dayanak noktası
olan üretim teknolojisi, hammadde kaynakları ve
insan kaynaklarını sürekli geliştirme projelerimizle
geleceğin ihtiyaçlarına hazırlamak kalite sistemlerimizin ana hedefidir.

Yurt içi müşterileriniz hakkında bilgi verir
misiniz?
Geniş ürün yelpazemiz ve tecrübemiz sayesinde
yurtiçi piyasasında her alanda müşteri özel ihtiyaçlarına hizmet verdiğimiz geniş bir müşteri portföyüne sahibiz. Tpe ürün pörtföyümüz ile özellikle inşaat, otomotiv ve beyaz eşya sektöründe sızdırmazlık
ve yumuşak doku gerektiren ürünlerin dizaynı konusunda yurtiçi piyasasında sürekli hizmet kalitemiz
ve hızlı çözümlerimiz ile lider firma konumuna ulaşmıştır. Arge ve üretim yatırımlarına devam ettiğimiz
mühendislik plastikleri başta otomotiv ve beyaz
eşya olmak üzere, elektrik/elektronik, endüstriyel
ürünler sektörlerinde ağırlık/mukavemet oranları,
üretim kolaylıkları ve geri dönüşüm imkânları nedeniyle tercih edilmektedir.
Geniş silikon ürün portföyümüz sayesinde kablo,
otomotiv, sağlık, elektrik - elektorik, enerji, bebek
ürünleri, bijuteri ve mücevherat, tarım ve hayvancılık, beyaz eşya ve küçük ev gereçleri, silikonun
yüksek ısı dayanımı, kimyasal dayanımı ve mükemmel aşınma direnci gibi üstün özelliklerine ihtiyaç
duyulan daha birçok uygulamaya yönelik her türlü
Peroksit ve Platin katalistli sistemler ile hizmet vermekteyiz.
Türkiyenin ilk ve lider EPS üreticisi olarak, EPS’in
esneklik ve hafiflik avantajlarını ön planda tutan
dayanıklı tüketim ve elektik elektronik uygulama
alanlarına ambalaj üreten firmalara; Eps’in diğer bir
avantajı olan mükemmel ısı izolasyonu sayesinde
yapı- inşaat sektörüne ciddi hizmet vermekteyiz.
300 ‘ü aşkın polüretan sistem çeşitliliğimiz sayesinde inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya-dekorasyon, ayakkabı, ulaşım, elektrik elektronik gibi çok
çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Diğer ürünlerimizde olduğu gibi, sistemlerimiz, müşterilerimizin
özel ihtiyaçları ve bildirilen ön koşullara doğrultusunda düzenlenmektedir.
İhracat yaptığınız yabancı ülkeler var mı, varsa
hangileri?
Başta Almanya, Polonya, Rusya ve İtalya olmak
üzere toplam 50 ülkeye ihracatımız bulunmaktadır.
Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz hakkında
bilgi verir misiniz?
Biz aslında fark yaratacağımız yarınları düşünüyoruz. Sahip olduğumuz 30 kişilik Ar-Ge ekibi engin
bilgi birikimiyle, geniş ürün yelpazemizi geliştirme-
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Mühendislik Plastiklerinde en önemli oyuncu
olacak
Ravago’nun 3 kıtada faaliyet gösterdiği diğer bir
ürün grubu olan mühendislik plastikleri 100oC üstündeki sıcaklıklarda, metal veya diğer malzemeler
yerine kullanılabilecek takviyeli teknik plastik grubunu içeriyor. Grup, Ravamid® ve Enylon® (Poliamid
esaslı MP), Sicoklar® (Polikarbonat Esaslı MP), Sicoter® (Polyester esaslı MP), Enflen® ve Scolefin®
(Polipropilen esaslı MP) markaları altında üretim
yapıyor. Yeni yatırımları ile kapasite artışına giden
RPÜ Türkiye’de bu sektörde büyüyerek en önemli
oyuncu olma hedefinde.
EPS’te Avrupa Lideri
nin yanı sıra, piyasada olmayan her özel ürün talebine ve her türlü çözüm arayışına cevap üretmeye
çalışmaktadır. TOSB üretim tesisimizin içinde kurulacak yeni Ar-Ge Merkezi yatırımızla da, gelişimin
adı olmaya hazırlanıyoruz.
Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir
misiniz?
Aliağa Endüstriyel Parkı
Ravago Petrokimya kurulduğu andan bu yana
hep gelişim ve entegrasyonu hedeflemiştir. Bu
amaçla İzmir Aliağa ALOSBI içinde EPS tesisimizin çevresindeki arazileri alarak toplam 210 bin
m²’lik alan üzerine kurulacak bir endüstriyel park
için çalışmalarımız devam etmektedir. İlk aşamada
Sosyal Tesis, Misafir Evi, Yeni TPE ve MP üretim
kompleksi ile EPS üretim tesisi yenilemesini içeren
projenin %70’lik bölümü tamamlanmış durumdadır.
TPE’de global lider olma hedefinde
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Isıyla şekillendirilip geri dönüşümü mümkün olan
sentetik kauçuk grubu olan TPE’lerin üretimi Ravago bünyesinde Türkiye, Amerika ve Almanya’da
gerçekleştirilmektedir. Ravago, Ensoft® (stiren
kopolimer esaslı TPE), Enflex® (EPDM esaslı
TPE), Sconablend® (Stiren Kopolimer esaslı TPE)
ve Ezprene® (EPDM esaslı TPE) markalarıyla
Avrupa’nın ilk 3, Dünya’nın da ilk 5 üreticisi arasında. Uzakdoğu’da yapılacak yeni yatırımlarla beraber bu konuda global olarak ilk 3 oyuncudan biri
olmayı hedefleyen Ravago Petrokimya yeni Aliağa
yerleşkesi ve Ar-ge merkeziyle bu ürün grubunda
global liderliği yürütmektedir.

EPS (genleştirilebilir polistiren) Ravago’nun satın almalar sonrasında Avrupa çapında bir oyuncu
haline geldiği bir ürün grubu olup Styrolution ve
Monotez’den alınan tesislerde Sconapor, Monocell
ve Eurocell ticari markalarıyla üretilmektedir. Ravago Petrokimya EPS konusunda grubun lider firması
olma amacıyla fabrika alanında genişleme ve kapasite artırımının yanı sıra, yeni ar-ge merkezi ve
yüksek ısı yalıtımlı yeni ürün grupları üretmek için
yaklaşık 10,000,000 € yatırım yapmıştır.
TPU ve PU Sistemleri ihracatında atılım
Ravago Petrokimya TPU üretimi ile girdiği poliüretan sektöründeki ürün gamına bu 2014 başında
Tekpol firmasını alarak polyol ve poliüretan sistem
çözümlerini de eklemiştir. Evopur® (Rijid PU), Evopol® (Polyol), Evoflex® (Yumuşak PU) ve Ravathane® (TPU) markaları altında üretim yapan Ravago
Petrokimya önümüzdeki 3 yıl için en büyük hedefi dış pazarlardaki satışlarını arttırarak kuvvetli bir
marka stratejisi yürütmektir.
TOSB’da bulunmaktan memnun musunuz?
TOSB’da olmaktan son derece memnunuz. TOSB
stratejik olarak bölgedeki müşterilerimize ve limanlara yakın bir noktada konumlanmamıza imkân veriyor. Ayrıca otomotiv sektöründeki birçok müşterimizle aynı Bölge içinde buluşmuş oluyoruz. Hızlı
yönetimi sayesinde de bürokratik problemlerden
korunmuş oluyoruz.
TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu, veremiyorsa beklentileriniz ve önerileriniz nelerdir?
Genel olarak beklentilerimize yanıt veriyor.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI
İşyerlerinde sağlık ve güvenlik uygulamalarının
etkinliği, yönetimin işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki temel yaklaşımı ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte, çalışanların kişisel özellikleri ve kendi
sağlıkları üzerindeki kontrol duygularının da etkisi
vardır. Sağlık ve güvenliğin sağlanması ile çalışanların güvenlik davranışlarının etkileşimi incelenirken, söz konusu uygulamaların çalışanlarca algılanışı belirlenmelidir.
İşverenin işçiyi gözetme borcu kapsamında iş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri alarak, güvenli bir işyeri ortamı sağlama yükümlülüğü
vardır. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
çerçevesinde, çalışanların eğitim ve bilgilendirilme
hakkı, katılım hakkı ve çalışmaktan kaçınma hakkı
bulunmakla birlikte, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınan her türlü önleme uymakla da yükümlüdürler. Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı da söz konusu önlemlerden biridir. 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. maddesine
dayanılarak çıkarılan “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin” amacı; işyerindeki risklerin önlenmesinin veya
yeterli derecede azaltılmasının teknik tedbirlere
dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya
çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda,
kullanılacak kişisel koruyucuların özellikleri, temini
ve kullanımı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Görüldüğü gibi, işyerindeki risklerin önlenmesi ya
da azaltılması teknik sistemler, iş organizasyonu
ve çalışma yöntemleri ile sağlanamadığında, kişisel
koruyucular devreye girmektedir.
Teknik (mühendislik) ve örgütsel (yönetsel) girişimlerin iş kazalarının önlenmesi için kullanıldığı
bilinen bir husustur. Bu teknikler iş güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırdığında, KKD kullanımına göre
daha fazla tercih edilmelidir. Bununla birlikte, temel
teknik girişimlerin uygulanması, işçiler açısından
kaza ve sağlık tehlikelerini önleyemezse, KKD kullanılmak zorundadır. KKD, tehlike ve işçi arasında
koruyucu bir bariyer sağlar. Ancak, donanım çıkarsa
ya da uygun şekilde kullanılmaz ise, işçi tehlikeye
doğrudan maruz kalabilecek ve maruziyet esnasında güvenlikte bir azalma söz konusu olabilecektir.
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Bu anlamda, KKD korunmanın en son hattıdır. Ancak koruyucu donanımın etkinliği, kullanımı ile ilgili
davranışlarla yakından ilgilidir.
İşverenin yükümlülüğü iş ya da üretim sürecindeki artan riskleri tanımlamak, analiz etmek ve buna
göre uygun KKD’yi seçmektir.
Olası tehlikelerin farklılığı ve donanımın çeşitliliği
nedeniyle, uygun KKD’yi bulmak bazen güç olabilir.
Çoğu KKD’nin kullanımı, işyerlerinde bir standart haline gelmiştir. Koruyucu gözlükler, ayakkabılar, eldivenler ve baretler işçileri fiziksel zararlardan
korumak için kullanılır. Kişisel Koruyucu Donanım
Yönetmeliği uyarınca da, KKD’nin değerlendirilmesi
ve seçilmesinde diğer yollarla önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirilmesi, bu risklere karşı etkili
olabilecek özelliklerin, donanımın kendisinden kaynaklanabilecek herhangi bir riskin de göz önünde
bulundurularak tanımlanması gerekmektedir.
Uygun KKD’nin kullanımı açısından işçi eğitiminin gerekliliği açıktır. İşçi bu eğitim ile KKD’nin ne
zaman gerekli olduğunu, ne tür KKD’ye ihtiyaç duyulduğunu, donanımı doğru şekilde nasıl giyeceğini, donanımın sınırlılıklarını ve bakımını nasıl uygun
şekilde yapacağını öğrenecektir.
Uygun KKD kullanımına yönelik işçi tutumu,
büyük ölçüde işletme yönetiminin tutumundan da
etkilenmektedir. İlk amirler, bir rol modeli olarak yol
gösterici olmalı ve KKD lerin kullanılması konusunda katkıda bulunmalıdır.

AR-GE

GREEN CHEMİCALS A.Ş.
TÜRKİYE’NİN 411. AR-GE MERKEZİ
OLMAYA HAK KAZANDI
Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez
unsurlarından biri haline gelmiştir. Etkin Ar-Ge teşvikleri ile
sanayisi desteklenen ülkeler
Dünya rekabet sıralamasında
en üst seviyelerde yer almaktadır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; özel sektörde, Ar-Ge ve
yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde
rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün
kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin
artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini,
teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini desteklemektedir. Bu şekilde teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara
yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik
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Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını
desteklemek ve teşvik etmek
amacıyla bir program oluşturmuştur.
Oluşturulan bu programın
tüm aşamalarını başarıyla
uygulayan GREEN Chemicals A.Ş. yapılan bir tören ile
20.03.2017 tarih onaylı belgesini bakanlık yetkililerinden
alarak Türkiye’deki 411. Ar-Ge
merkezi olmuş, özellikle kimya sektöründe faaliyet
gösteren 21 Ar-Ge merkezi içindeki yerini almıştır.
GREEN Chemicals ailesi olarak hedefimiz ve
beklentimiz; yapılan Ar-Ge çalışmalarının ülke ekonomimizde katma değer yaratacak, uluslararası
pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji
içeren ürünler olarak dönmesidir.

RESEARCH AND DEVELOPMENT
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GREEN CHEMİCALS A.Ş. AWARDED TO BE
THE 411TH R&D CENTER OF TURKEY
R&D and innovation have become inseparable part of the competition today. Countries, of
which’s industries have been supported through
efficient R&D incentives, rank among the highest in world’s competition rankings.
Ministry of Science, Industry and Technology
supports the increase of productivity, improvement of product quality and standards, commercialization of technological information, reducing
of production costs, increase of the productivity
of the pre-competition collaborations in the private sector through R&D and innovation in order
the country’s economy to reach a competitive
structure in international level.
GREEN Chemicals Inc., which has successfully implemented all phases of this program, A
certificate ceremony was held on 20.03.2017
approved by the ministry officials from the 411th
R & D center in Turkey, especially in the 21st R &
D center operating in the chemical industry has
taken its place.

Our goal and anticipation as GREEN Chemicals family; Is the return of R & D activities as
high-tech products that will add value to our
country’s economy and increase our competitive
power in the international market. Within this
context, the ministry has developed a program
in order to support and encourage technology
intense manufacturing, entrepreneurship and
relevant investments, as well as increasing the
qualified work force and R&D staff employment
focused on R&D and innovation.
GREEN Chemicals Inc., which has successfully implemented all phases of this program received its certificate dated 20.03.2017 from the
ministry officials and became 411th R&D center
of Turkey and become one of 21 R&D center operating in chemical sector.
Being as GREEN Chemicals family our aim
and expectation is to contribute the country’s
economy and competition by developing added
value and high tech products.

SAĞLIK

MESLEKİ KANSERLER
Giriş ve Genel Bilgi
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Yaş ve Cinsiyet: Mesleki kanserler erkeklerde daha sıktır. Ancak aromatik aminlere, asbestoza, radyoaktif
muadillere karşı kadınlar daha hassastır. Ayrıca kanserojen muadiller
kan-plasenta kariyerini aşarak bebeğin
kanserli olarak ya da anormal doğuma
neden olabilir.

Tıp bilimindeki son gelişmeler
çevremizde çok sayıda kanser yapıcı
etkenin bulunduğu gerçeğini ortaya
koymuştur. Çevresel kanserojenlerin
tipik örneği ise endüstriyel kanserlerdir. Çevresel kanserojenler genellikle
çalışan ya da yaşanılan yerdeki kimyaÖzellikle aminlerle oluşan mesane
sal maddeler ya da fiziksel etkenlerdir.
kanserleri asbestoz, ile oluşan akciğer
Bu etkenlerle temas daha çok çalışma
kanserleri ve arsenik bileşikleri ile oluesnasında olmaktadır. Kanserler, vüOp. Dr. Sever ÇEVİK
şan deri kanserleri genç ve orta yaşlarcudun herhangi bir bölgesi ile kanseroTOSB-Yüzyıl Ortak Sağlık
da daha çok görülür.
ve Güvenlik Birimi
jen maddenin teması sonucunda meyİşyeri Hekimi
dana gelmektedir. İşle ilgili maruziyete
MESLEKİ DERİ KANSERLERİ
atfedilen ilk kanser belirlemesi 1775
de, İngiliz bir cerrah olan Pervical Pott, gençliklerina. Travma: Asit ve bazlar gibi maddelerin meyde baca temizliği yapmış olan erkeklerdeki sktoral
dana getirdiği yanık skotrisleri mesleki cilt kanserlekanser tespitidir. O güne kadar, bu hastalığın cinsel
rine dönüşebilir.
ilişki ile ilgili olduğu düşünülüyordu.
b. Fotoşimik olayların meydana getirdiği kan1892’de Butlin yine gençlerde sktorum ve cilt
serler, güneş ışınları, açık tenli-sarışın insanlarda
kanserlerinin nedeni olarak kömür katranı, madeni
etkili olur, keratozlar oluşur.
yağları tanımlamıştır.
c. Röntgen ışınları ile oluşan deri kanserleri:
1895’de RHEN, boya sanayisinde mesane kand. Kimyasal maddelerin etkileri sonucu oluserinin çoğunluğuna dikkat çekmiş ve hastalığı taşan
deri kanserleri: Derinin etkili maddeye maruz
nımlamıştır.
bölgesinde oluşan bazal hücreli kanserler sık gelişir.
Mesleki Kanserin Vücuttaki Yerleşim Yeri:
e. Skotrum Kanseri: Bu kanserin nedeni olarak
Kanserojen maddeleri çoğu deri, akciğer ve meiş
extresinde
bulunan 3,4 Benzpyren belirlenmiştir.
saneyi etkiler. Ancak son yıllarda meslek kaynaklı
Pamuk
tekstil
sanayi çalışanlarda görülebilmektekaraciğer kanserlerinde artış olduğu görünmektedir.
dir.
Yine
madeni
yağlardan dolayı makinist olarak
Deri ve akciğer kanserojen maddelerin ilk temas
çalışanlarda
da
görülebilir.
yeri olmasına rağmen MESANE en çok etkilenen
organdır. Kanserojen aromatik aminler deriyi geçerek mesanede konsantre olup, mesane mukozasına etki gösterdikten sonra idrarla çıkartılır. Üriner
sistem mesleki tümörlerin idrarda epitel üzerine etki
gösteren kimyasal kanserojenin metabolite veya
metabolitlerin bulunması sonucu meydana geldiği
kabul edilir. Metabolit hücrenin DNA sıyla reaksiyona girmek suretiyle hücrenin yapısal özelliklerinde
geri dönüşümsüz değişiklik meydana getirmektedir.

f. Kömür katranı, dumanı, ağır yağlar, zift tozuna maruziyetle meydana gelen deri kanserleri
önemli bir yer tutar. Katran, zift, kreozot ve antrasen
gibi maddelere maruz
kalan kimselerin yüz, boyun, kulak, el, kol, kasık
ve göbeklerinde katran melanozisi meydana gelir.
Antrasen boya ve kerestecilik sanayisinde, Kreozot
ağaç ve kerestecilik işleminde, çatı tecriti işlerinde

SAĞLIK

kullanılır. İngiltere de shale oil diye adlandırılan birçok madeni yağa kaynak olan en çok deri kanseri
yapan madde olarak bilinmektedir. Tekstil sanayisinde kullanılmaktadır.
Toz arsenik göz kapaklarında, dudaklarda, bilekte şişlik ve tümör oluşumuna neden olabilir. Arseniğe maruziyet sonucu oluşan keratozlar, kansere
dönüşebilir.
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MESLEKİ AKCİĞER KANSERLERİ
Özellikle ABD’de yapılan araştırmalar akciğer
kanserinin yüzde 90 etyolojisinde kimyasal maddelerin söz konusu olduğu ve bu maddelere maruziyetin de kişinin yaptığı iş ile ilgili olduğunu göstermiştir.
RADYOAKTİVİTE: Bunun neden olabileceğine
dair ciddi çalışmalar ve bulgular bulunmaktadır.
Maden ocaklarında bulunabilecek Radon’un
akciğer kanserine yol açabileceği deneysel olarak
saptanmıştır.
NİKEL: Nikel rafinelerinde toza dumana maruz
kalmak suretiyle sinüs ve akciğer kanseri oluşabileceği kesinlik kazanmıştır. En büyük risk nikel karbonil, nikel oksit, nikel bisülfit oluşturur. Akciğer kanserleri bakımından kavurma fırınları öteki fırınlar en
tehlikeli bölümlerdir. Kavurmada oluşan sıcak toz
kanserojen olarak suçlanır.
KROM: Hekzavalan krom bileşenleri akciğer
kanseri için ciddi risktir. Solubl (çözünür) olan krom
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bileşikleri kanser oluşturmada daha etkilidir. Trivalent krom bileşiklerine maruziyette risk görülmemiştir.
ASBEST: Bütün epidemiyolojik çalışmalar bronş
kanseri ile asbest liflerinin etkileri arasında ciddi bir
ilişki kesinleştirmiştir.
KÖMÜR KATRANI-DUMAN: Kömür katranı deri
kanseri yaptığı bilinmektedir. Yine kömür katranı dumanının da akciğer kanserine yol açtığına dair kesin bulgular vardır.
ARSENİK: Deri kanseri oluştuğu bilinmekle beraber yine akciğer kanseri de yapabileceği pek çok
araştırma tarafından ortaya konulmuştur.
SAĞLIK
DEMİR: Demir öğütüm işinde çalışanlarda ve
yine döküm işçilerinde akciğer vakaları olduğu tespit edilmiştir.
Nazal Kapasite ve Sinüs Kanserleri:
Etken ve Riskli İş Kolları: Ahşap tozu ve Diğer
Tozlar: Mobilya işçileri, tekstil, ayakkabıcılık, değirmen ve fırın işçileri.
MESANE KANSERLERİ
20 yy. başlarından itibaren yapılan çalışmalarda
özellikle boya sanayisinde çalışan işçilerde mesane
kanserlerine sık sık rastlandığı ortaya konmuş ve
aromatik aminlerin suçlu olduğu bulunmuştur.

SAĞLIK

KORUNMA
1. Kanserojen maddeyi kullanılmaması en
etkili korunma şeklidir. Bu uygulamanın esası
kanserojen maddenin yerine başka bir maddenin
kullanılmasıdır. Örneğin benzenin sakıncaları ortaya koydukları sonra yerine kanser yapıcı özelliği
olmayan, önceleri toluen, ksilen daha sonra stiren,
hekzan vs. kullanılmıştır.
2. Kapalı sistem: Sakıncalı maddeleri kullanma
zorunluluğu söz konusu olunca zararlı maddenin
kapalı sistemle içinde çalıştırılması yolu ile kişilerin
bu maddeyle temasının önüne geçilmiş olunur.
3. Ayırma: Sakıncalı olan işleri işyerinin yalnız-
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ca bir bölümünde ise, bu bölümün diğer bölümlerden ayrılması şeklinde uygulama yapılabilir.
4. Havalandırma: Çok önemlidir. Zararlı maddelerin çoğunlukla vücuda solunum yoluyla girer. Bu
tür havalandırma boşaltıcı havalandırma (exhaust
ventilation) diyoruz.
5. Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı: Zararlı madde ile temas en çok solunum yoluyla olduğundan, önleyici olarak maske kullanılmalıdır.
Maske dışında koruyucu giysi, özel eldivenler,
ayakkabılar, yüzü ve gözleri korumak üzere uygun
gözlükler kullanılır. Ancak bu konuda titizlikle üzerinde durulması gereken bir nokta, kişisel koruyucu
malzeme kullanımının son çare olarak devreye girmesi değildir. Hepsi birlikte kullanılması gereklidir.
6. Diğer Önlemler: Maruziyet süresinin kısaltılması bakımından tehlikeli maddelerle çalıştırılan
işlerde günlük çalışma süresi kısadır. Bu tür bir önlem radyoaktif maddelerle ve radyasyonla ilgili çalışan işlerde çalışanlara uygulanmaktadır. Günlük
çalışma süresinin kısa olmasının yanında, tehlikeli
maddelerle çalışanların belli bir program içinde dönüşümlü olarak çalıştırılması da koruyucu amaçla
uygulama yöntemidir.
Hem işyerindeki yöneticilere, hem de çalışanlara yönelik olarak eğitim yapılmalıdır. Bu eğitimlerde
riskli maddeler tanıtılmalı, bunların sağlık etkileri,
etkilerinin yolları ve koruyucu uygulamalar bakımından dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmalıdır.

İSTİHDAM

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ BİLGİ NOTU

Ufuk AKTEMUR

Mali Müşavir
TOSB Mali İşler Müdürü
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09 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile yeni prim teşviki ve Gelir Vergisi desteği
getirilmiştir. Buna göre; İlave İstihdam Teşviki ile
31.12.2017 tarihine kadar özel sektör işverenlerine
mevcut çalışanlarına ilave edecekleri her bir sigortalı için sigorta ve vergi yükleri devlet tarafından
üstlenilmekte ve işverenlere ilave istihdam ettikleri
sigortalı için 773 TL. tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanmaktadır.
Bu amaçla; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar
işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,
1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları
kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017
tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık
prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması
sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal
Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri
dâhil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.
İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya

bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının
tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim,
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde
birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak, Sosyal
Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine
göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar
uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme
ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra
hükmünden yararlandırılır.
Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci
fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna
ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan
istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve
yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
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rının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı
üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim
indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden
vergiden terkin edilir.
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan
benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden
yararlanamaz.
Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin
aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına
isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.
Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı
dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tarihine kadar
işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,
1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve
2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları
kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017
tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017
yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tuta-

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci
fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna
ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan
istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve
yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.’’
Durumu özetlersek;
Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanan
4447 sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesin’ nde yer
alan istihdam teşviki uygulamasından;
1. Kimler ne şekilde yararlanmaktadır?
Bu sorunun cevabını İşveren ve İş arayan tarafından şöyle yanıtlayabilir. İşveren tarafında Özel sektör işyerleri bu kanundan faydalanabilecektir. Öte
yandan İş Arayan tarafında ise, işe alındığı tarihten
önce İŞKUR’ a kaydolan ve son 3 ay içerisinde işsiz
olanlar yararlanabilir.
2. Teşvikten Yararlanma Koşulları?
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a. Teşvikten yararlanacak işverenin 01.02.2017
tarihinden sonra işe almış olduklarının İŞKUR kaydının olması ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık
prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması,
b. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi
içerisinde SGK’ya verilmiş olması,
c. İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta
primlerinin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi,
d. İşyerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş

İSTİHDAM

sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borcunun bulunmaması gerekmekte. Ancak
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para
cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili
diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu
taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece
anılan teşvikten yararlanabilecektir.
e. Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırılmamalıdır. Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya
bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının
tespit edilmesi, hallerinde teşvikten yararlanmaları
mümkün değildir.
3. Teşvikten hangi tarihe kadar yararlanabiliriz?
Teşvik uygulaması 31.12.2017 tarihine kadar yararlana bilinir.
4. 2017 yılında açılan işyeri sahipleri de teşvikten yararlanabilecekler mi?
Evet. 2017 yılında yeni tescil yapılan işverenler
de bu teşvikten faydalanabilecekler.
5. İşveren her çalışan için teşvikten yararlanabilecek mi?
2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak aldıkları işe alındığı tarihten önce İŞKUR’ a kayıtlı olan her
çalışan için yararlanabilir.
5. Teşvik Miktarı Ne kadar?
Yeni işçi başına verilecek teşvik, mevcut çalışana ilave alınacak her bir sigortalı için asgari ücret
üzerinden prim ve vergi yükümlülükleri 773 TL. kadardır.
6. Söz Konusu Teşvikten Yararlanan İşverenler Diğer Teşviklerden Yararlanabilir Mi?
İşverenler, bu teşvike konu olan sigortalı için aynı
dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaklardır. Ancak bu teşvik harici teşviklerden diğer çalışanları
İçin yararlanma hakları bulunmaktadır.
7. İşverenin Teşvikten Yararlanmak İçin Nereye Başvurması Gerekmektedir?
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Destekten yararlanabilmek için işverenlerin
e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunması gerekmektedir. Kapsama giren sigortalılara ilişkin
e-Bildirge kanalıyla İşverenlerce yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi
üzerinde “4447 / Geçici 17. Madde İşveren Desteği”
menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılmaktadır.
8. Teşvik Kapsamı Dışında Kalanlar
Kamu idarelerine ait işyerleri, genel bütçeye dahil
daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler,
fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il
özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,
sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan
kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden
fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda, Devlet
İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve uluslararası
anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım
ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik
destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar teşvik kapsamı dışındadır.
Ülkemiz açısından önem arz eden İstihdam sorununun, anlattığım bu teşvik uygulaması ile çözüme
kavuşmasını ümit ediyor, ilgili tüm sektörlere faydalar getirmesini diliyorum.
Kaynakça: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve İŞKUR resmi web sitesi

İÇİMİZDEN BİRİ

MURAT DEMİR
TOSB Bölge Müdürü
Kendinizi tanıtır mısınız?
12 Mart 1977 Bilecik doğumluyum. Evli ve iki kız
çocuğu babasıyım. İlköğrenimimi Derince Pirireis
İlkokulu, orta öğrenimimi Körfez oruç reis Anadolu
Lisesinde tamamladıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Şuan
GTÜ İşletme Bölümü’nde Yüksek lisans yapmaktayım. Özel sektörde 3 yıl şantiye şefliği ve yöneticilik
alanında, 3 yıl Derince Belediyesinde, 3 yıl da Arslanbey Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü görevini
yaptıktan sonra İzmit Belediyesi’nde Başkan Yarcımcısı olarak göreve başladım. Daha sonrasında 5
yıl İzmit Belediyesinde Başkan Yardımcılığı yaptım.
Sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atandım. 30 Ocak 2017 itibariyle
TOSB’da Bölge Müdürlüğü görevini yürütmekteyim.
TOSB hakkında genel düşünceleriniz nelerdir?
8 yıl önce bir ziyaret için geldiğim TOSB’ da ki çalışma ortamı, çalışanların birbirleri ile olan paylaşımı, sanayi tesislerindeki düzenli yapılaşma, çevreye
olan duyarlılık beni çok etkilemişti. Bugün burada
Bölge Müdürü olarak, TOSB ailesinin bir üyesi olmanın gururunu yaşıyorum. TOSB İhtisas OSB olmasının verdiği güçle, aynı sektörde olan üyelerin
ortak amaca yönelik paylaşımlarına uygun bir ortam
hazırlıyor.
TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
TOSB üyelerine ve çalışanlarına sunduğu sosyal
ve fiziksel imkanlarını ve hizmetlerini etkin kullanıyor.
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Üyelerden ve çalışanlardan olumlu eleştiriler alırken,
her zaman daha iyinin peşindeyiz. 2017 yılının daha
etkin geçeceğini düşünüyorum. Bu etkinlikler bağlarımızı güçlendiriyor ve aidiyet duygusunu arttırıyor.
Hobileriniz, yapmaktan hoşlandığınız şeyler nelerdir?
Bahçeli bir evde doğup büyüdüğüm için kendimi
çok şanslı sayıyorum. Çünkü bahçeden sebze ve
meyve toplayıp yemenin tadını biliyorum. Tokumu
ekip, ona tüm ilginizi verip, çiçeğinden meyvesine
kadar her aşamasında emeğiniz olan bir şey gerçekten çok kıymetlidir. Bahçeli bir evim var, meyve
ağaçlarım çiçek açtı ve meyveler olmaya başladı.
Erikler henüz küçük ama lezzetli, ilaçsız, suni hiçbir
katkı yok. Sebzelerin tohumlarını ektim. İkinci hobim
de kanaryalar. Kanaryanın ötüşüne mi? Yoksa güzelliğine mi? O minicik yumurtalardan çıkan yavruları sabırla titizlikle besleyen anne kanaryalara benim
hayranlığım. Ayrıca disiplin gerektiren bir hobi. Her
sabah güneş doğarken o yavruların yemek için ötüşleri, her canlıda olduğu gibi aslında yaşam mücadelesine uyanış. Her canlı aynı. Doğar, büyür, sorumluluk sahibi bir birey olarak kendisine bir aile kurar ve
yeni bireylere öncülük eder.
En büyük başarınız nedir?
Hayat devam ediyor. Bugün başardım derken yarın ne yaparım. Hedeflerimi devamlı yeniliyorum. En
büyük başarım 2 kızım ve eşime karşı olan sorumluluklarımı yerine getirmek olacaktır. Ancak bunu da
ilerleyen yıllar gösterecektir. Toplumun değerlerini
bilen, yaşatan, duyarlı ve dünya ya faydalı iki insana
öncülük edebildiğimi görünce en büyük başarım budur diyebilirim.

TOSB’A KATILANLAR & TOSB’DAN AYRILANLAR
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MURAT DEMİR

31.01.2017 tarihinde Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Murat DEMİR’ e
yeni görevinde başarılar diliyoruz.

FUAT GÜNEL

EYLEM YILMAZ

27.01.2017 tarihinde Bölge Müdürü görevinden ayrılan Sayın Fuat GÜNEL’e
ve 30.01.2017 tarihinde İnsan Kaynakları Sorumlusu görevinden ayrılan
Sayın Eylem YILMAZ’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki
iş hayatlarında başarılar diliyoruz.

