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TOSB

Örnek ve önder organize 
sanayi bölgesi: TOSB

ocaeli, üstün ulaşım avantajları, pazarlara 
yakınlık, bilimsel kuruluşların varlığı, nitelikli 
işgücü gibi neden-
ler ile yatırımcıların 
ilk tercihi olmaktadır. 
Eminim ki, şu anda 

AB’ye çevre açısından en başa-
rılı ve oransal olarak en yüksek 
uyum Kocaeli sanayicisindedir. 
Hep diyoruz bu sanayi bize rağ-
men bizim dışımızda gelişti ama 
zamanında bir plan ve program 
içinde geliştirilemediği için bunu 
disipline etmek bize düşüyor.

1960’lı yıllarda planlı dönem ile 
birlikte, ara malı ağırlıklı, özellikle kimya sektörü bölge-
mizde hızlı bir gelişme göstermiştir. Günümüzde Koca-
eli Türkiye kimya sanayinin % 27,30’unu üretmektedir. 

2000’li yılların başından itibaren Kocaeli’de projeksiyon 
değişmiş, bölgede faaliyet gösteren Askam, Honda, 
Hyundai ve Isuzu yanında 2001 yılında Ford Otosan’ın 
da faaliyete başlamasıyla Kocaeli, otomotiv sanayinde 
de büyük bir gelişim yaşamıştır. Bugün Kocaeli, 457.155 
adet üretim kapasitesi (2007), 338.272 üretim adeti ile 
(2006) Türkiye araç üretiminin % 33’ünü karşılar duru-
ma gelmiştir. 

Bütün bu gelişmeler kapsamında Taşıt Araçları Yan Sa-
nayicileri Derneği, 7 Aralık 1990 tarihinde T.C. Başba-
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Daire 
Başkanlığı’na başvurarak Arazi tahsisi ve yer seçim izni 
için ilk müracaatlarını yapmıştır. 

1999 tarihinde 9. Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman 
Demirel’in katılımıyla temel atma töreni gerçekleşmiş, 
2001 yılında TOSB alanındaki ilk fabrika inşaatı (HP Pel-
zer Pimsa) tamamlanarak üretime başlamıştır. Bununla 
birlikte İlk yabancı sermayeli firmaya (Toyotetsu) arazi-
sinin tahsisi yapılmış, 2003 yılında ise ilk tapular üretime 
geçen fabrikalara verilmeye başlanmıştır.  Bugün bütün 

bu gelişmelere paralel olarak, 81 üyesi, faaliyete geçen 
40 adet fabrikası, hala inşaatı devam eden 8 fabrikası, 

Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 
TAYSAD derneği yönetim mer-
kezi, Hatice BAYRAKTAR Ana-
dolu E.M.L., Ortak Sağlık Birimi, 
Teknik Destek Binası, Merkezi 
Arıtma Tesisi, KOSGEB hizmet 
binası ile 7.000 kişiye istihdam 
sağlayan modern bir organize 
sanayi bölgesi olmuştur.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde da-
ğınık bir şekilde faaliyet göste-
ren ve otomotiv sektörüne parça 
üreten TAYSAD mensubu 210 

üyeden 59’u bir araya gelerek, sorunlarının 
çözümünü sağlamak üzere ortak giri-
şim grubu oluşturarak kurulan TOSB, 
tamamen katılımcı sanayici üyelerinin 
öz kaynakları ile finanse edilmiş olup, 
devlet kredisi kullanmamıştır. 

TOSB Organize Sanayi Bölgesi, günü-
müzdeki artışa hızla cevap 
verebilecek alt yapıya 
sahip otomotiv yan sa-
nayii İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi olmak-
la beraber, “Sanayide 
Kümeleşme” mode-
line uygun Organize 
Sanayi Bölgesidir.         

Hep daha ileriyi 
hedefleyen TOSB 
müteşebbis heye-
ti ve yatırımcılar 
grubu bölgeyi hak 
ettiği yere taşıya-
caklardır. 

K "Birbirleriyle uyumlu ve 

üretken bir yatırımcı grubu 

ile bir müteşebbis heyeti 

bölgeyi hak ettiği yere 

taşıyacaktır."

Yılmaz Kanbak
Yönetim Kurulu Başkanı
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nceliklerde Öncü Olan TOSB’dan 
Merhaba,

TOSB olarak nihayet uzun zamandan 
beri çıkartmayı düşündüğümüz der-
gimizin ilk sayısını büyük bir inançla 
çalışarak size ulaştırmayı başarmanın 

ve sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bundan sonra üç ayda bir düzenli olarak sizler-
le birlikte olacak ve birlikte güzel paylaşımlarda 
bulunacağız. 

Dergimizde faaliyetlerimizden bahsetmeyi, 
OSB’mizden haberler vermeyi, bölgemizde faa-
liyette bulunan firmaları tanımayı, tanıtmayı ve 
Bölge Müdürlüğümüzü tanıtmayı,  hedefliyoruz. 
Her sayımızda TOSB’daki üyelerimizle röportajlar 
yapılacaktır. 

Bu ilk sayımıza ve bundan sonraki sayılarımıza 
yönelik eleştirileriniz ve önerilerinizle bizlere ve-
receğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz. 

Dergi yayın grubu olarak; Sevilay Sezer koordi-
natörlüğünde Gonca Kubat, Eylem Yılmaz ve İs-
kender Nejat Taşkan’ın çalışmalarıyla bir sonraki 
sayımızda tekrar birlikte olma dileklerimizle …

Önerileriniz ve eleştirileriniz için  

info@tosb.com.tr
sevilaysezer@tosb.com.tr

Ö

Örnek ve önder organize 
sanayi bölgesi: TOSB

Sanayi ve Ticaret Bakanımız sayın 
Zafer Çağlayan OSB’mizi ziyaret etti
İlk ziyaret 23 Mayıs 2008
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Yılmaz Kanbak
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

TOSB’DAN

TOSB’DAN HABERLER

TOSB kuzey girişi kavşak 
düzenlemesi ve alt geçit inşaatı8

Arman Kırım’dan yeni nesil 
tedarikçilik konferansı

Çevre Komitesi Toplantısı9

OSB elektrik dağıtım bedeli 
hakkında duyuru

TOSB İnsan Kaynakları ve İstihdam 
Fuarı’na katıldı

10

Temel Afet Bilinci Semineri

11

İtfaiye teşkilatımızı kuruyoruz

TOSB Müteşebbis Heyeti toplantısı

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı12

KOSGEB yeni binasına taşındı13

8. İnsan Kaynakları Komitesi 
Toplantısı 

TOSB'da iftar yemeği

7 İkinci ziyaret 27 Temmuz 2008

TOSB Organize Sanayi 
Bölgesi Yayın Organı

TOSB Adına İmtiyaz 
Sahibi:
Yılmaz Kanbak
TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
A. Hakan Dora
TOSB Bölge Müdürü
Yayın Kurulu:
Sevilay Sezer
Eylem Yılmaz
Gonca Kubat
İskender Nejat Taşkan
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ürk otomotiv sanayinin küreselleşme-
yi tam olarak uygulamaya başlaması 
ile birlikte TOSB, bürokrasiden uzak 
destekleyici yönetim yapısı, coğrafi 
konumu ve lojistik üstünlüğü, çevreye 
saygılı projelendirme anlayışı, modern 

altyapı ve destekleyici hizmetleriyle sektöre par-
ça üreten yerli ve yabancı sermayeli tüm firmalar 
için önemli bir ilgi odağı konumuna gelmiş olup, 
Otomotiv Sektörüne parça üreten yerli ve yabancı 
sermayeli tüm firmaların, Türkiye’de gerçekleşti-
recekleri yatırımları için seçtikleri en önemli mer-
kez özelliğini taşımaktadır. 

TOSB, hem dünya çapında otomotiv sanayisinin 
gerektirdiği kalite ve standartlarda üretim yapan 
üyesi olan firmalara aynı kalite ve standartlarda 
hizmet vermenin gereği, hem de OSB içindeki 
üretim faaliyetlerinin artmasına paralel olarak, 
kurumsallaşma süreci içine girmiştir.

Kurumsallaşma çalışmalarının temelini kalite yö-
netimi teşkil etmektedir ve kalite yönetimi; pay-
daşlarının, o kurumda görev alan her kademe-
deki kişinin ve kurum yöneticilerinin katılımı ve 
tam desteğini içeren bir çalışmalar bütünüdür. 
Bu bütünlüğün, ancak zamanında, etkili ve doğru 
bilgi paylaşımı ile sağlanabileceği düşüncesiyle, 
paydaşlarımız, üyelerimiz ve çalışanlarımızla bilgi 
paylaşımı için üç ayda bir yayımlamayı planladı-
ğımız dergimizin bu ilk sayısı ile sizlere merhaba 
diyoruz.

Saygılarımla...

T
A. Hakan Dora
 Bölge Müdürü

TOSB Çevre Birimi faaliyetleri
14 ÇEVRE

TOSB’da üretim faaliyetine 
geçen ilk üyemiz
HP Pelzer Pimsa

20 ÜYELERİMİZDEN

Artık ortak bir sağlık merkezimiz var
23 TOSB SAĞLIK MERKEZİ

Toyotetsu Otomotiv Parçaları 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

26 ÜYELERİMİZDEN

TOSB kalite konusunda da 
iddiasını ortaya koyuyor

29 ULUSAL KALİTE HAREKETİ

TOSB 2008 Futbol Turnuvası
30 SPOR

31 TOSB 2008 Bowling Turnuvası

Sualtında TOSB
35 GEZİ

Başarı neye bağlı?
32 KİŞİSEL GELİŞİM         

İçimizden biri: Feyzullah Keleş
TOSB Finansman Sorumlusu 

34 TOSB’UN RENKLERİ

Hatice Bayraktar 
Endüstri Meslek Lisesi

19 EĞİTİM

İdare Merkezi:
Tosb Organize Sanayi Bölgesi 
1.Cad No:10 41480 Şekerpınar 
GEBZE KOCAELİ TÜRKİYE
Telefon : 0262 679 10 00 
Fax: 0262 679 10 10     
info@tosb.com.tr
tosb@tosb.com.tr

Baskı:
Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. 4. Levent Oto 
Sanayi Sit. Aytekin Sok. No: 21 
Kağıthane - İstanbul
Tel: 0 212 280 00 09

Yapım: Mavi Tanıtım ve İletişim
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lk ziyaretini 23 Mayıs 2008 Cuma günü yapan 
SN. ÇAĞLAYAN, TOSB’un ve TOSB Sanayici-
lerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinleyerek 
OSB’mizde çeşitli incelemelerde bulundu.

TOSB Bölge Müdürlüğüne gelen Bakan ÇAĞ-
LAYAN, TOSB Ortak Sağlık Merkezi’nde ince-

lemelerde bulunarak Ortak Sağlık Merkezi Doktorun-
dan merkezle ilgili bilgiler aldı, TOSB Ofislerini ziyareti 
esnasında çalışanlarla sohbet eden Sayın ÇAĞLAYAN 
buradan özel gündem maddeli Müteşebbis Heyet ve 
Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda önce 
TOSB’un Kimlik Bilgileri Bölge Müdürümüz Sn. Hakan 
Dora tarafından Sn. Bakanımıza arz edildi, daha sonra 

Sanayi ve Ticaret Bakanımız 
Sayın Zafer Çaglayan
OSB’mizi ziyaret etti
İlk ziyaret 23 Mayıs 2008

Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu üyelerimiz TOSB 
ile ilgili konularda Sn. Bakanımıza bilgi verdiler. Top-
lantının sonunda Bakan Çağlayan TOSB Özel Defterin-
de kendisine ayrılan bölüme özetle, kendisininde 18 yıl 
kurucu, yönetici, işletici ve yatırımcı olarak OSB’lerde 
yer aldığını belirterek “Bu güzelim bölgeyi yapan, katkı 
sağlayan, yöneten bütün arkadaşlarımı yürekten kutlu-
yorum” yazmıştır. 

Sn. Bakanımız daha sonra TOSB konferans salonunda 
sanayicilerle ortak toplantıya katılmıştır. 

Sayın, Zafer Çağlayan yaptığı konuşmada ÖNCELİKLE 
TOSB’UN farklI VE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN bir 
osb olduğunun altInI çizdi ve “böyle TOSB gibi bir çok 
OSB’ye ihtiyaç var. Çünkü uluslararası sanayi kuruluş-
larını buraya getirmemiz şart. Diğer bakanlıklarla olan 
sorunlarınızda aracı olmaya hazırım. Beni bir greyder 
olarak görün buraya sizlere yol açmaya geldim. Çün-
kü Türkiye otomotivde Avrasya’nın üretim üssü olmaya 
aday bir ülke. Bunun içinde ciddi değişim ve dönüşüm-
lerle sizlerin sayesinde hızla yol alıyoruz.” dedi ve TOSB 
Müteşebbislerini yatırımlarından dolayı kutladı

TOSB sanayicileri ile yapılan ortak toplantının ardından 
TOSB restoranında akşam yemeğinde de sanayicileri-
mizle birlikte olan Sayın Zafer ÇAĞLAYAN saat 21.00’de 
OSB’mizden ayrılmıştır.

İ
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anayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Zafer Çağla-
yan TOSB’a ikinci ziyaretini 27 Temmuz 2008 
Pazar günü yapmış ve önce TOSB’da Areva 
firmasının temel atma törenine katılmıştır. 
TOSB Yönetim Binasında TOSB yöneticileri 
ve sanayicileri ile biraraya gelen Sn. Çağlayan 

yerel yönetim temsilcilerinin ve Gemi Yan Sanayicileri 
Derneği temsilcilerininde katılımı ile yapılan toplantı-
nın ardından TOSB yöneticileri ve sanayicileri ile birlik-
te yemek yemiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın 
Zafer Çağlayan saat 16.00’da TOSB’dan ayrılmıştır.

İkinci ziyaret 
27 Temmuz 2008

S

“Bu güzelim bölgeyi yapan, 

katkı sağlayan, yöneten 

bütün arkadaşlarımı yürekten 

kutluyorum”

Zafer Çağlayan
Sanayi ve Ticaret Bakanı
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SB’mize ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması ve 
bundan ötürü zaman kayıplarının minimi-
ze edilmesi amacı ile TOSB Kuzey Girişinin 
yeri, 550 mt. TEM yönüne doğru kaydırılma-
sı planlanmış ve yeni girişimiz bir alt geçitle 
desteklenmiştir. Çalışmalarımıza devam et-

memize engel olan KOSGEB’e ait eski prefabrik bina-
ların sökümü de gerçekleştirilerek yol düzenleme ve 
alt yapı çalışmalarına hız verilmiştir. Kavşak yerleşim 
projelerimiz Karayolları tarafından onaylanmış olup, 
Alt Geçidin proje çalışmaları son aşamasına gelmiştir. 

Aynı projenin bir parçası olarak, TOSB ‘un İmar Pla-
nı Revizyonu ve Kuzey Giriş düzenlemesi kapsamında 
oluşan enerji ihtiyacını karşılamak için yeni bir dağıtım 
merkezine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bölgede bulunan 
fabrika ve genel idari ve sosyal tesisler alanına ener-
ji temini ve çevre aydınlatması yapabilmek amacı ile 
yeni bir elektrik dağıtım merkezi (DM-12) planlanmış 
olup, inşaatına başlanılmıştır.  

Alt Geçitli yeni giriş kavşağımızın ve yol düzenlemeleri-
nin 2009 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanmıştır.

rof. Dr. Arman KIRIM, 21. yy. yan sanayi stra-
tejisi ile “Yeni Nesil Tedarikçilik” konulu kon-
feransını 09 Haziran 2008 günü TOSB Kon-
ferans salonunda verdi. Sayın KIRIM; Türkiye 
otomotiv yan sanayi giderek ülke ekonomi-
sinde ve ihracatında artan oranda rol oyna-

yan çok önemli bir sektör haline geldiğinden, sektö-
rün, doğru stratejiler izlendiğinde, önümüzdeki on yıl 
içinde de çok ciddi anlamda büyüme göstereceğinden 
bahsetti. Sektör stratejileri ile devlet stratejilerinin bir-
likte ve doğru bir şekilde planlandığında önümüzdeki 
dönemde otomotiv yan sanayi sektörünün çok hızlı bü-
yüyebileceğini, bu büyümenin ve karlılığı arttırmanın ise 
Yeni Nesil Tedarikçiliğinden geçtiğini belirtti.

ODTÜ İşletme bölümü mezunu olan Prof. Dr. Arman 
Kırım master ve doktorasını İngiltere’de yapmış olup, 
İngiltere’de Warwick Üniversitesi Ekonomi bölümünde, 
ODTÜ, Çanakkale ve Yeditepe Üniversitelerinin İşletme 
bölümlerinde öğretim üyeliği yapmıştır.

Radikal, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde köşe yazarlığı 
da yapan Prof. Kırım, TV8 de girişimci adlı bir iş progra-
mı hazırlayıp sunmuştur.

TOSB kuzey girişi kavşak düzenlemesi 
ve alt geçit inşaatı

Arman Kırım’dan yeni nesil 
tedarikçilik konferansı

O

P
Yayınlanmış 200’den fazla makalesi ve 12 kitabı bulu-
nan Dr. Kırım otomotiv yan sanayi hakkında çok önemli 
fikirlere ve bilgi birikimine sahiptir.
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SB’mizin, 26.02.2007 tarih ve 9407 sayı ile kayıtlı 
lisans başvurumuz Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu (EPDK) tarafından “4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu”, “Organize Sanayi Bölgele-
rinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yö-
netmelik” ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 

göre değerlendirilmiş olup, 29.11.2007 tarih ve 1391/5 
sayılı Kurul kararı ile tüzel kişiliğimize, OSB’mizin onaylı 
sınırları içerisinde elektrik dağıtım faaliyeti göstermek 
üzere (49) yıl süre ile OSB Dağıtım Lisansı verilmiştir.

Alınan Dağıtım Lisansı kapsamında her yıl OSB’mizin 
elektrik işletme giderleri de baz alınarak o yıla ait 
dağıtım bedeli belirlenmekte ve EPDK’ya bildirilmek-
tedir. OSB’mizin 2008 yılı dağıtım bedelimiz EPDK’nın 
10.01.2008 tarih ve 1456/25 sayılı kurul kararı ile 0,81 
Ykr/kWh olarak kararlaştırılmıştır.

OSB’mizin 2009 yılı dağıtım bedeli önerisi, 2008 yılın-
daki giderleri de baz alınarak hesaplanacak ve 2008 
yılı Ekim ayı sonuna kadar Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumuna bildirilecektir. 

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği 
Kurul tarafından uygun bulunarak onaylanan bedeller 
bundan önce de olduğu gibi OSB’mizin internet sayfa-
sında siz sayın üyelerimize duyurulacaktır.

ölgemizdeki sanayi tesislerinin çevre ile ilgi-
li sorunlarını görüşebilmek, ortak çalışmalar 
yapabilmek ve ekonomik çözüm yollarını 
değerlendirebilmek amacıyla Çevre Birimi 
tarafından Çevre Komitesi toplantıları düzen-
lenmektedir. Sanayi tesislerinde görev alan 

Kalite ve Çevre temsilcileri Çevre Komitesi üyelerini 
oluşturmakta olup toplantılar ikişer aylık periyotlar da 
gerçekleştirilmektedir.

Bir önceki toplantısını 30 Nisan 2008 tarihinde yapan 
Çevre Komitesi toplantısına; Atık bertaraf ve atık yöne-
timi konusunda Nuh Çimento A.Ş. ve Lokman Geri Ka-
zanım firmaları ile Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001, 
ISO 14001 ve OHSAS 18001) konusunda eğitim ve da-
nışmanlık hizmetleri yürüten Tulip Eğitim Danışmanlık 

firması iştirak etmiş olup, firmalar çevre konusunda yü-
rüttükleri faaliyetler ve geleceğe yönelik projeleri hak-
kında görsel sunum eşliğinde Çevre Komitesi üyelerine 
bilgi vermişlerdir.

Çevre Komitesi; Tatil dönemi sonrası ilk toplantısını 29 
Ağustos tarihinde, Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu 
sene 14.üncüsü düzenlenen Şehabettin Bilgisu Çevre 
Ödülü yarışmasında Çevre Büyük ödülünü kazanan Au-
toliv firmasının ATR tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantı ile Autoliv firması  yetkililerinden  ödül adaylığı 
konusunda yapılan tüm çalışmalar ve oluşturulan çevre 
takım uygulamaları konusunda  bilgi alınmış olup daha 
sonra yapılan fabrika turu ile yapılan tüm çalışmalarının 
saha uygulamaları görülmüştür. 

Çevre Komitesi Toplantısı

OSB elektrik dağıtım bedeli hakkında duyuru

B

O
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17 Temmuz 2008 tarihinde TOSB Yönetim Binası semi-
ner salonunda Temel Afet Bilinci semineri düzenlendi. 
Seminerde Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Birimi Uz-
manlarından Sn. Yavuz Güneş, deprem öncesi hazırlıklar 
ve deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri 
anlattı. Bu programla, kendimizi ve çevremizdekileri ge-
lecek bir afete hazırlamak için; afet bilincini yükseltmek, 

pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet zarar-
larının azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak, kendimi-
ze ve çevremizdekilere afetten sonra yardım edebilmek 
için hazırlıklı olmak konusunda bilgilendirme yapılmıştır. 
Üyelerimizin ilgisinin yoğun olduğu seminerde katılım-
cılar afete hazırlık planları hakkında bilgi sahibi oldular. 
TOSB bu gibi eğitimler organize etmeye devam edecek-
tir.

Temel Afet Bilinci Semineri

sıl amacı; iş dünyası ile nitelikli işgücünü 
buluşturmak olmasına rağmen bu amaçla 
yetinmeyip, işgücü piyasasını geliştirmeyi 
hedefleyen İnsan Kaynakları ve İstihdam Fu-
arı (KOİF ’08)  bu yıl İŞKUR Kocaeli, Kocaeli 
Üniversitesi, Kocaeli Büyüksehir Belediyesi, 

Kocaeli Sanayi Odası ve İzmit Ticaret Odası ortaklığında 
15-16-17 Mayıs 2008 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi 
Umuttepe Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 

Firma hedeflerine ulaşmayı sağlayacak yeni takım arka-
daşları ile buluşmak, CV bankası için nitelikli iş gücü po-
tansiyeli oluşturmak, insan kaynakları yönetiminde ge-
lişmek ve önemli paylaşımlar elde etmek, yeni ortaklıklar 
için fırsat oluşturmak, şirket ve hedeflerini doğrudan 
anlatmak, stajyer ve gönüllü çalışmak isteyen gençleri 
kazanmak, hem faaliyet gösterdiği sektör hem de diğer 
sektörler hakkında detaylı bilgiye doğrudan ulaşmak, iş-
yeri hakkında nitelikli işgücünün beklentilerini veya onla-
rın sizin tarafınızdan görünümünü bilebilmek, potansiyel 
bilgi gücünü toplumsal sorumluluk gereği geleceğin po-
tansiyel gücü gençlerle paylaşmak  amacıyla düzenlenen 
fuarda TOSB da bölgesini ve faaliyetlerini tanıtmıştır.

Fuar süresince TOSB standına ziyaretçiler tarafından 
yoğun ilgi gösterilmiştir. Fuarda çeşitli eğitim düzey-

TOSB İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’na katıldı

lerinde nitelikli iş gücünden müracaatlar olmuştur. 31 
stajyer ve öğrenci, 25 operatör, 40 yüksekokul mezunu, 
57 tekniker, 48 mühendis, 39 idari işler ve muhasebe, 
71 üniversite mezunu olmak üzere toplam 311 başvuru 
olmuştur. Toplanan bu müracaatlar TOSB Bölge Mü-
dürlüğü CV bankasında üyelerimizin de iş gücü ihtiyacı 
için kullanılmak üzere arşivlenmiştir.

Fuar sonunda tüm katılımcı firmalara plaket verilmiştir. 
TOSB adına bu fuarın hazırlanmasına katkıda bulunan-
lara teşekkürlerimizi sunarız.

A

Üyelerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla uzun zamandan beri ku-
rulması planlanan TOSB İtfaiye Teşkilatının ilk süreci itfaiye aracının si-
parişinin verilmesi ile birlikte başlatılmıştır. Tayin edilecek İtfaiye Amiri 
ve ekibiyle ile birlikte yeni yapmış olduğumuz TOSB Destek Binasında 
üyelerimize hizmete başlayacaktır. İtfaiye teşkilatımız olası yangınlara ilk 
müdahalenin yanısıra, eğitimler, yangın proje onayları ve yangın emniyet 
raporlarının hazırlanması gibi hizmetleri de gerçekleştirecektir.    

İtfaiye teşkilatımızı kuruyoruz
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TOSB Müteşebbis Heyet’i Kocaeli Valisi ve Müteşeb-
bis Heyet Başkanı Sayın Gökhan Sözen başkanlığında 
09 Haziran 2008, 31 Temmuz 2008, 28 Ağustos 2008, 
26 Eylül 2008 tarihlerinde, Yönetim Kurulu ise Kocaeli 
Sanayi Odası başkanı Sayın Yılmaz Kanbak başkanlı-

ğında 09 Haziran 2008, 26 Haziran 2008, 16 Temmuz 

2008, 31 Temmuz 2008, 15 Ağustos 2008 ve 28 Ağus-

tos 2008, 12-25 Eylül 2008 tarihlerinde gündemdeki 

konularını görüşmek üzere toplanmıştır.

TOSB Müteşebbis Heyeti toplantısı

25 Eylül tarihinde TOSB Bölge Müdürlüğümüzde Koca-
eli Valisi ve Müteşebbis Heyet Başkanımız Sn. Gökhan 
Sözer’in de katılımıyla iftar yemeği düzenlenmiştir. Ev 
sahipliğini Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Ah-
met Bayraktar, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Ömer 
İltan Bilgin ve Sayın Erhan Dündar’ın yaptığı yemeğe, 
Müteşebbis Heyet üyelerimizin yanı sıra OSB’miz deki  

TOSB’da iftar yemeği
firmaların iş sahipleri, üst düzey yöneticileri ve TOSB 
personeli katılmıştır. Sıcak bir atmosforde gerçekle-
şen yemekte Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın 
Ahmet Bayraktar kısa bir konuşma yaparak yemeğe 
katılan herkese teşekkürlerini iletmiştir.

İftar davetimiz yemekten sonra yapılan bayramlaşma 
ile son bulmuştur.
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TOSB’DAN HABERLER

0.05.2008 tarihinde, İş güvenliği konusunda 
Çevre Mühendisimiz Sayın Salih Kuru ve İşçi 
Sağlığı konusunda OSM dokturumuz Sayın Or-
han Deniz’in bilgilendirme yaptığı İş Güvenliği 
ve İşçi Sağlığı konulu eğitim verildi. Eğitimde 
aşağıda özetlenen konularla ilgili geniş açıkla-

malar ve örneklemelere yer verildi.

İş güvenliği ve işçi sağlığı; işin yapılması sırasında çe-
şitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe za-
rar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan 
sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. 

İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda üç taraf vardır:

Devlet: Devletin görevleri arasında yasa koyma, kural-
ları uygulama, denetleme ve ceza mekanizmasını işlet-
me bulunur.

İşveren: Konulmuş olan kuralların gereğini yerine ge-
tirmek ve çalışanlarını eğitip bilgilendirip denetlemekle 
yükümlüdür.

Çalışan: Çalışanın en büyük yükümlülüğü ise kurallara 
uymaktır.

İş kazası; önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yara-
lanmalara, makinelerin araç ve gereçlerin zarara uğra-
masına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaylardır.

İş kazalarının büyük bir bölümünün mesai başlangıç 
saatlerinde (0-2 saat) arasında olduğu görülmektedir.

Meslek hastalığı; işçinin çalıştırıldığı işin niteliğine göre 
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yü-
zünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık, 
ruhi arıza halledir.

İş güvenliği ve işçi sağlığı çalışmalarındaki amaç; çalı-
şanın korunması, işletmenin korunması, üretim ve hiz-
met kalitesinin arttırılmasıdır. 

İş kazalarının olmasının ardındaki temel nedenler dört 
başlık altında toplanabilir.

İnsan (psikolojik nedenler, fiziksel nedenler, işyeri ne-
denleri)

Makine (hatalı makine ve ekipman yerleşimi, eksik veya 
kusurlu koruyucular, yetersiz bakım ve kontrol)

Ortam – Çevre (yetersiz çalışma bilgisi ve eğitimi, uygun 
olmayan çalışma metodu ve çalışma yeri)

Yönetim (uygulanmayan kurallar, talimatlar, yetersiz 
sağlık ve güvenlik önlemleri, eğitim yetersizliği, yetersiz 
sağlık gözetimleri vs.)

KAZAYA SEBEP OLAN HALLER KAZA ORANI
Önlenemeyen kazalar %3
Tehlikeli durum %5
Tehlikeli davranış %17
Tehlikeli durum + Tehlikeli davranış %75

Bu değerler çerçevesinde işyerlerinde tehlikeli durum 
ve tehlikeli davranışın aynı anda bir araya gelmesi en-
gellendiğinde kazaların ¾’ü engellenmiş olacaktır.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

3



T SB
13

SB’mizin imar planlarında eğitim parseli ola-
rak ayrılan alanda TOSB tarafından yaptırıl-
mış olan KOSGEB İdari binası, Sanayi ve Ti-
caret  Bakanlığı oluru ve KOSGEB ile yapılan 
protokol çerçevesinde KOSGEB’e bedelsiz 
olarak tahsis edilmiştir. 

TOSB tarafından hiçbir masraftan kaçınılmadan yaptırı-
lan 1500m² lik idari bina, bodrum kat, zemin kat ve 1.kat 
olmak üzere 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Binaya ilave 
olarak arka kısımda bir laboratuar binası da eklenmiştir. 
Zemin katta giriş fuayesi, laboratuar, seminer salonu, 
yemekhane ve diğer servis birimleri bulunmaktadır. Bi-
rinci katta ise laboratuar ve büro mekanları ile bunlara 
bağlı servis birimleri (wc, çay ocağı,vs), bodrum katta 
sığınak ve kazan dairesi bulunmaktadır.

Yeni KOSGEB binası ofisleri ve laboratuar bölümleri ile 
1.500 m² kapalı alana sahip modern bir binadır. Daha 
önce eski prefabrik bir binada ve son derece elverişsiz 
çalışma koşullarında hizmet vermeye çalışan KOSGEB 
Gebze İşletme Geliştirme Merkezi, böylece amacına uy-
gun olarak çalışmalarını eksiksiz ve modern bir binada 
daha verimli bir şekilde yapabilecektir. Yapımı tamam-
lanmış olan bu tesis KOSGEB Gebze İşletme Geliştirme 
Merkezi ve KOSGEB’in T.T.G.V. ile ortak şirketi olan ve 
sanayiye yönelik çeşitli test ve belgelendirme hizmetleri 

veren ESİM A.Ş. tarafından kullanılmaktadır. Organize 
Sanayi Bölgemizi ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Baka-
nımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın da incelemelerde bu-
lunduğu yeni binada KOSGEB Gebze İşletme Geliştirme 
Merkezi kısa bir süre önce taşınarak faaliyetlerine baş-
lamıştır.  

ESİM ve KOSGEB’in TOSB Otomotiv İhtisas Organize 
Sanayi Bölgemizde otomotiv sektörünün belgelendirme 
faaliyetleri başta olmak üzere yeni işbirliği imkanları ya-
ratacağını umuyoruz.

KOSGEB yeni binasına taşındı

8. İnsan Kaynakları Komitesi Toplantısı 
9 Mayıs 2008 tarihinde TOSB seminer salo-
nunda İnsan Kaynaklar Komite toplantısının 
8.‘si gerçekleştirilmiştir. TOSB Bölge Müdürü 
Sn. Hakan DORA’nın sunumuyla başlayan 
toplantıda, Sn. DORA, TOSB’da yapılan faali-
yetlerden bahsetmiştir.

Toplantıda eğitim talepleri, kan bağışı kampanyası, 
futbol ve bowling turnuvaları hakkında konuşulmuş, 
ortak sağlık birimi tanıtılmıştır. 

İş Kanunun Hukuksal Boyutu konulu seminer düzen-
lenmesine, Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili eğitimin de 
tüm yönetmelikler çıktıktan sonra Eylül ayında organi-
ze edilmesine karar verilmiştir. 

TOSB - Kızılay işbirliği ile düzenlenecek olan kan ba-
ğışı kampanyasına katılımı arttırmak için üye firma-

2

O

lardan öneriler alınarak; kan bağışı konusunda bilinci 
arttırmak için tanıtımlar yapılmasına, organizasyonun 
öğle tatili ve vardiya çıkışına göre yapılmasının uygun 
olduğuna karar verilmiştir. 

TOSB Yönetim Binası içerisinde bulunan Ortak Sağlık 
Merkezi (OSM) hakkında bilgilendirme sunumu yapıl-
mıştır. Sunumda OSM hizmetleri ile firma iş hekimliği 
hizmetlerinin karşılaştırılması yapılarak OSM’nin avan-
tajları anlatılmıştır. Sunumdan sonra OSM’ye gidilerek 
yerinde tanıtımı yapılırken, katılımcılar OSM’mizle ilgili 
sorularını görevli doktorumuza sormuşlardır. 

OSM ziyareti sonrasında, tüm komite katılımcıları, ge-
leneksel hale gelmiş olan, öğle yemeğinde TOSB te-
sislerinde ağırlanmışlardır. İK Komitesi çalışmalarına 
tatil dönemi sonrasında Eylül ayından itibaren devam 
edecektir.

KOSGEB’in eski binası
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TOSB Çevre Birimi 
faaliyetleri

OSB Organize Sanayi Bölgesinde; günü-
müzde hızla artan çevre bilincine katkı 
sağlamak, yürütülen tüm faaliyetlerde 
çevreyi gözetmek ve çevreye saygılı pro-
jeler üreterek sahip olduğumuz doğal 
kaynakların sürdürülebilir olarak korun-

ması amaçlamaktadır.

TOSB Organize Sanayi Bölgesinde çevre ile ilgili 
tüm hususların yakından takip edilebilmesi ama-
cıyla Bölge Müdürlüğümüzde Çevre Yönetim Bi-
rimi kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

TOSB Çevre Yönetim Birimi, ÇEVRE ile ilgili birçok 
farklı konuda hizmetlerini sürdürmektedir. Bu hiz-
metler/faaliyetler; 

Sanayi tesislerine proje aşamasından işletme 
aşamasına kadar olan süreç içerisinde ilgili Mev-
zuat gereği gerekli Çevresel İzin ve Ruhsatların 
verilmesi, 

Bazı izin ve ruhsatlarda sanayici ile yetkili kurum/
kuruluş arasında koordinasyonun sağlanması, 

Sanayi tesislerinin tüm çevresel etkilerinin göz-
lemlenmesi, yürütülen tüm faaliyetlerde Ulusal 
Çevre Mevzuatının ilgili hükümlerine uyulmasının 
sağlanması ve ilgili kontrollerin yapılması, 

Sanayi tesislerinden oluşan har türlü atığın kay-
nağında azaltılmasından bertaraf noktasına ka-
dar olan tüm aşamalarda destek olunması, 

Ekonomik ortak projeler geliştirilmesi, 

Çevre Birimi’nin yürüttüğü faaliyetlerin bir bölü-
münü oluşturmaktadır.  

OSB’ler, ilgili Mevzuat hükmü gereği çevresel 
bazı yasal izin ve ruhsatların verilmesi ve düzen-
lenmesi hususunda ilgili yetkilendirilmiş olup bu 
hizmet OSB’mizde Çevre Birimi tarafından yü-
rütmektedir. Çevresel izin ve ruhsatların düzen-

T
lemesi tesisin bulunduğu aşamaya göre farklılık 
göstermektedir. 

Bunlar;
Tesisin Proje Aşaması (Kurulum Öncesi)
Tesisin İnşaat Aşaması
Tesisin İşletme Aşaması  

Çevre Birimi çevresel izin ve ruhsatların bir bölü-
münü kendisi direk verebildiği gibi bazı izinlerde 
ise sanayi tesisi ile izni düzenleyen ilgili Kurum/
Kuruluş arasında koordinasyonu sağlamaktadır. 

Aşağıda 2008 yılı itibariyle çevresel izin ve ruh-
satların listesi yer almaktadır. 

Çevresel  Yasal İzin ve Ruhsatlar; Takip 
Süreçleri 

A ) Çevre Birimi tarafından verilen çevresel izin ve 
belgeler
1- Yer Seçim ve Tesis Kurma İzni 
2- Arıtma Tesisi Proje Onayı 
3- Deneme İzni
4- Bağlantı izni
5- İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

B) Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden 
alınacak izin ve belgeler:

1- ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
2- Deşarj İzni
3- Emisyon İzni

Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 
Deşarj İzin onayı verilmesine müteakip Bağlantı 
İzin belgesi ilgili firmaya Çevre Birimi tarafından 
verilmektedir.

C) Kocaeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Müdürlüğü’nden alınacak izin ve belgeler:

1- Kurma İzni
2- İşletme Belgesi

Bölgemizdeki sanayi tesislerinin çevre ile ilgili 
sorunlarını görüşebilmek, ortak çalışmalar yapa-
bilmek ve ekonomik çözüm yollarını değerlendi-
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rebilmek amacıyla Çevre Birimi tarafından Çevre 
Komitesi toplantıları düzenlenmektedir. Sanayi 
tesislerinde görev alan Kalite ve Çevre temsilci-
leri Çevre Komitesi üyelerini oluşturmakta olup 
toplantılar ikişer aylık periyotlar da gerçekleşti-
rilmektedir.

Çevre Komitesinin amacı; bölgemizin sürdürü-
lebilir bir şekilde doğal kaynaklarının korunması,  
bölgesel çevre ve atık yönetim sisteminin oluştu-
rulması, Ulusal Çevre Mevzuatının takibi ve güncel 
gelişmelere göre uygulama stratejilerinin belirlen-
mesi, atıkların azaltılması – toplanması – taşınma-
sı - bertarafı ve/veya geri kazanılması konularında 
alternatif çözüm yollarının bulunması, araştırılması 
vb konularda çalışmalar yapmaktır. Ayrıca Çevre 
Komitesi toplantılarına talebe göre Çevre, Kalite ve 
İş Güvenliği ile ilgili piyasada faaliyet gösteren Ku-
rum, Kuruluş ve Firmalar davet edilmekte faaliyet-
leri hakkında geniş bilgiler alınabilmektedir. Çevre 
Komitesi toplantı bilgileri ile Ulusal Çevre Mevzua-
tında olan gelişmeler TOSB web sitesinden güncel 
olarak üyelerimize duyurulmaktadır. 

Ülkemizde de etkisi görülen küresel ısınma ve 
yurdumuzun yeterli yağışı almayışı ile özellikle 
yaz döneminde hissedilen kuraklık ve TOSB üye 
yatırımlarının sürekli artması, yeni fabrikaların 
üretime geçmesiyle hızla artan su ihtiyacını kar-

ISU ve bölgemize yakın üç OSB ile ortak çalış-
malar yapılmış olup Denizli Göletinden su temi-
ni ile ilgili olarak ISU ile TOSB arasında protokol 
imzalanmıştır. Bu protokol ile bölgemize 2008 yılı 
sonunda ISU tarafından döşenecek boru hattı ile 
daha ekonomik bir şekilde TOSB’a su verilmesi 
planlanmaktadır. 

OSB’ mizin kullanma ve sulama suyu şebekesine 
ait su deposu, manevra odası inşaatı ile tüm me-
kanik ve elektromekanik işler 2000 yılında ihale 
edilmiş olup ve 2003 yılı başında ise işletmeye 
alınmıştır. Tüm alt yapı şebekesinde; Kullanım 
suyu hattında 16.067 metre, Sulama suyu hat-
tında 13.371 metre ve Terfi hatlarında ise 2.400 
metre  olmak üzere toplam 31.838 metre HDPE 
tip yüksek kaliteli boru  kullanılmıştır.

Su işletme sistemi ile ilgili tüm takip, arıza bakım 
ve onarım işlemleri Çevre Yönetim Birimi tarafından 
yapılmaktadır.  

şılayabilmek ve yeni su temin kaynakları oluştu-
rabilmek  amacıyla TOSB, İzmit Su Genel Mü-
dürlüğü (ISU) ve bölgedeki diğer OSB ile ortak 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu projelerden biri 
TOSB ile ISU arasında geçen yıl tamamlanmış ve 
ISU Şekerpınar İsale hattından ayrı bir hat çeki-
lerek OSB ‘mize su alımına başlanmıştır. Bu proje 
kapsamındaki tüm altyapı çalışmaları TOSB’un 
kendi kaynakları ile tamamlanmıştır. 

Ayrıca bölgemize yaklaşık 20 km. uzaklıktaki De-
nizli Göletinden su temini ile ilgili olarak TOSB, 

Çevre Mühendisi

Salih Kuru
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Kendi arıtmasını işletip SKKY Tablo 19 
değerlerini sağlayan firmalardan arıtma tesisi 
katılım bedeli alınmaz

Atıksu kirlilik değerleri SKKY Tablo 25 değerini 
sağlayan firmalardan arıtma tesisi katılım bedeli 
alınır.

ÜYE FİRMA

Merkezi Arıtma Tesisi

Kromlu ve Siyanürlü atıksular ilgili firmalardan 
TANKERLERLE alınıp arıtma tesisine getirilir.

ÖN
ARITMA

EVSEL ATIK SU

ENDÜSTRİYEL ATIK SU

Montaj işlemlerinin tamamlanması ile birlikte Nisan 
2008’de tesise atıksu alımına başlanmış olup deneme 
amaçlı işletme çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca mer-
kezi arıtma tesisi bünyesinde atıksu analiz laboratuarı 
kurulmuş olup, bu laboratuar ile tesisin işletme verimi-
ni kontrol edebilmek ve bölgemizdeki sanayi tesislerinin 
gözlemlenmesi için alınacak atıksu numunelerinin ana-
lizlerinin yapılması planlamaktadır. Atıksu analiz labora-
tuarımız son derece modern cihazlar ile donatılmış olup 
bu kapsamda KOI, AKM, Yağ-Gres, Sülfat, Siyanür, Krom 
vb. parametrelere bakılabilmektedir.

TOSB Çevre Birimine bünyesinde bulunan merkezi arıtma 
tesisi işletme ekibinde; Tesis İşletme Sorumlusu - Çevre 
Mühendisi (1 kişi) , Laborant - Kimya Teknikeri (1 kişi) , 
Tesis Operatörü (2 kişi) ve Saha elemanı (1 kişi) olmak 
üzere toplam 5 kişi görev yapmakta olup, tesis 7 gün 24 
saat çalışmakta ve gözetim altında tutulmaktadır. 

TOSB Çevre Birimi, ekolojik sistemi korumaya yönelik, 
çevreye duyarlı projeler geliştirilmektedir.

OSB Organize Sanayi Bölgesi merkezi arıtma 
tesisi projelendirilmesi, kapasite ve  proses 
belirlenmesi amacıyla Prof.Dr. Beyza ÜSTÜN 
kontrolünde Yıldız Teknik Üniversitesi uzman 
kadrosu ve TOSB Çevre Birimi tarafından en-
vanter çalışması yapılmıştır. Üç yılı aşkın yü-

rütülen bu çalışma ile OSB’de faaliyetteki fabrikaların/
tesislerin tüm çevresel etkileri, oluşabilecek atık/atıksu 
nitelikleri ve miktarları tespit edilemeye çalışılmıştır.

Ortak arıtma tesisi kimyasal ve biyolojik arıtma ünite/
proseslerini içermekte olup önümüzdeki yıllarda artan 
kapasite ve sanayi tesislerine paralel artacak atık su 
miktarı göz önüne alınarak iki kademe olacak şekilde di-
zayn edilmiştir. Ayrıca ortak arıtma tesisi içerisinde fab-
rikalardan oluşabilecek kromlu ve siyanürlü atık suların 
arıtılması için ayrı bir indirgeme/arıtma ünitesi dizayn 
edilmiştir. Krom ve siyanür içerikli atık suların nitelik ve 
debilerine göre taşıma yolu ile CR/CN indirgeme ünite-
sinde arıtılması planlamaktadır.    

T

Atıksu kirlilik değerleri SKKY Tablo 25 
değerini sağlamayan (aşan) firmalar ÖN 
ARITMA tesisi yaparlar. Bu firmalardan 
arıtma tesisi katılım bedeli alınır.

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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Çamurun analiz sonucunda çıkacak kirlilik sınıfına göre bertarafının sağlanması

KROM
GİDERİMİ

SİYANÜR
GİDERİMİ

DEŞARJ

KİMYASAL
ARITMA

BİYOLOJİK
ARITMA DEŞARJ

KİMYASAL + BİYOLOJİK
ÇAMUR

Bu projelerimizden ilki; Bir su arıtma ve geri kazanım pro-
jesidir. Tüm üyelerimizin arıtma tesisi bulunmasına ilave 
olarak Ortak Arıtma Tesisimiz yapılmış ve devreye alın-
mıştır. Yılda 480.000 m³ su üyelerimizin kullanımına su-
nulmaktadır. Üyelerimiz bu miktarın 288.000 m³’ünü (%60) 
proses ve kullanma suyu olarak harcamaktadırlar. Mevcut 
arıtma tesisimizin çıkışına yapacağımız bir geri dönüşüm 
tesisi ile bu suyu temizleyip üyelerimizin kullanımına geri 
kazandırmayı ve bu sayede doğal kaynakların kullanımını 
asgariye indirerek çevreyi korumayı planlamaktayız.

ORTAK ARITMA TESİSİ GENEL AKIŞ DİYAGRAMI

Nurettin Acar
Çevre Teknisyeni
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ünümüzde hızla artan çevre bilinci, do-
ğal kaynakların korunması ve enerji te-
mininde alternatif kaynaklara olan talep, 
yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kay-
naklarının önemini artırmakta ve önemli 
hale getirmektedir.TOSB olarak yürüttü-

ğümüz tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasına 
verdiğimiz önemle birlikte, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılmasına yönelik fizibilite 

Rüzgar Tribünü 

G
çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Mü-
dürlüğümüzce ortak arıtma tesisinin gece saha 
aydınlatma ihtiyacının rüzgar enerjisinden temin 
edilmesi amacıyla prototip rüzgar santralı kurul-
muştur

Rüzgar santralı ile günlük 2 kw/h enerji te-
mini sağlamakla ve ilk etapta arıtma tesisinin 
aydınlatma ihtiyacının karşılanması planlan-
maktadır. Ancak asıl amaç ilerde bölgemizde ku-
rulabilecek rüzgar enerji tesisi için gerekli olan 
donelerin tespitini sağlamak olup, bu anlamda 
gerekli bilgiler rüzgar santralı sayesinde günlük 
kayıt edilebilmekte ve raporlanabilmektedir. Ayrı-
ca kullanılan rüzgar santralı sayesinde günümü-
zün sorunu olan iklim değişikliklerine sebebiyet 
verdiği belirtilen CO2 salınımının azaltılmasına 
yönelik fayda sağlamakta olup yıllık 500 kg CO2 
emisyonunu azaltılmaktadır.
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yelerimizden BAYRAKTARLAR Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Sn. İzzet BAYRAKTAR 
tarafından eşi Hatice BAYRAKTAR adına yap-
tırılan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanan 
Anadolu Endüstri Meslek Lisemizde 2008-
2009 öğretim yılı başladı. Bu vesile ile Sn. İzzet 

BAYRAKTAR’a bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. 

OSB’mizin imar planında eğitim alanı olarak ayrılan par-
selinde, Ormanlık alan içinde inşa edilen okulumuzun 
ikinci eğitim yılının başlangıcında Okul Müdürümüz Sn. 
Mehmet Ali BAYIK ile görüştük. Kendisi bizlere okulu-
muz hakkında bilgiler verdi.

 “2007-2008 eğitim öğretim yılında 150 öğrenci ile eği-
tim hayatına başlayan okulumuz, İkinci öğretim yılı olan 
2008-2009 yılına 290 öğrenciyle başlamıştır. 30 kişilik 
sınıflarımız, biyoloji, kimya, fen laboratuarlarımız ve son 
sistem olarak kurulmuş olan bilgisayar sınıfımız ile ol-
dukça kaliteli bir eğitim vermekteyiz.

İlk sene, yapısal sorunlarımız oldu ancak onlarda za-
manla çözüldü. Okulun kuruluş aşamasında olsun gü-
nümüzde olsun TOSB Bölge Müdürlüğü’nden her za-
man için kaliteli ve hızlı destek aldık. Bu destek hem 
idari açıdan hem de teknik açıdan olduğundan ilk yı-
lımızda bizleri oldukça rahatlattı. Sanayi bölgesindeki 
yetişmiş kalifiye elemanların bize çok büyük destekleri 
oluyor. Her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Kısaca arkamızda 
okulumuzu yaptıran holding ve TOSB Bölge Müdürlüğü 
olduğu sürece hiçbir sıkıntımız olmuyor. 

Şuan için sekiz tane kadrolu öğretmenimiz ve iki tane 
müdür yardımcımız var. Diğer dersler için sözleşmeli ça-
lışan ve diğer okullardan tamamladığımız öğretmenleri-
miz var. En büyük eksiğimiz dört taneye ihtiyaç varken 
sadece bir tane kadrolu teknik öğretmenimiz oluşudur. 
Bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığına talebimizi bil-
dirdik. Sonucunu bekliyoruz.

OSB içerisinde bir endüstri meslek lisesi olmamızın çok 
büyük avantajları var. Öğrenciler birebir çalışacakla-
rı sanayiyi tanıyarak yetişiyorlar. Yerleşim yerlerinden 
uzak olmamız öğrencinin yetiştirilme disiplini açısından 
çok daha iyi oluyor. Dış etkenlerden ve dikkat dağıtacak 
unsurlardan uzak olmak büyük bir avantaj. Bu konuda 
velilerden çok olumlu görüşler alıyoruz. Okulumuz yeni 
olmasına rağmen Gebze bölgesinde farklılığını göste-
riyor diye düşünüyorum. Şehirden biraz daha uzak bir 
bölgede olmamıza rağmen ulaşım sorunu yaşamıyoruz. 
Servislerimiz var.

Kayıt esnasında bölgesel ayrım yapmıyoruz. Anadolu 
Teknik Lisesi OKS imtihanına göre öğrenci alır, yani pu-
anı tutan, giriş hakkı kazanan herkes kayıt yaptırabilir. 
Meslek Lisesine ise bölgesel fark gözetmeden her ne-
reden olursa olsun orta öğretim diploma notuna göre 
ve kapasitemize göre kayıt alıyoruz.

Okulumuzda sanayi stajları dördüncü sınıflarda oldu-
ğu için bu sene stajer öğrencimiz yok. Sanayi bölge-
sinde böyle bir eğitim kurumu olmasından sanayicinin 
de memnun olduğunu duyuyoruz. Her türlü ihtiyacımızı 
karşılamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Staj zamanı 
sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum.

Okulumuzda kaliteli bir eğitim ve öğretim sunulmak-
tadır. Sosyal faaliyetlerimiz geçen yıl başlamış ve bu 
kapsamda Çanakkale, Bursa illerine geziler yapılmıştır. 
Bursa gezisinde bir fabrika ziyaret edilmiş ve bu fab-
rika hakkında yetkililer 
tarafından öğrencilerimi-
ze bilgiler aktarılmıştır. 
OSB içerisinde bulunan 
fabrikalarla da irtibata 
geçip teknik gezileri daha 
sık yapmayı planlıyoruz. 
Böylece Okul-Sanayi iş-
birliği çok daha etkin bir 
şekilde ve karşılıklı ola-
rak gelişecektir. Dergi çıkarmayı düşünüyoruz. Dergide 
okulumuzu çok daha iyi tanıtmayı hedefliyoruz. Okulu-
muzu yaptıran Bayraktarlar Holding en son atölyemizin 
kurulmasında bizlere yine destek olmuştur. Kendilerine 
tekrar teşekkür ediyorum. Yaklaşık 300.000 YTL’ lik bir 
ekipman listemizi (Torna, planya, freze makinaları, vb) 
karşıladılar. Böylece okulumuz daha modern ekipman-
larla öğrencilerimizi yetiştirecektir. Ayrıca OSB içerisin-
de birkaç fabrikaya teknik destek vermekteyiz.” dedi ve 
başta Sn İzzet Bayraktar olmak üzere destek veren her-
kese bir kez daha teşekkür etti.

Hatice Bayraktar Endüstri Meslek Lisesi

Ü

2. ÖĞRETİM YILIMIZ

EĞİTİM
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TOSB’da üretim faaliyetine geçen ilk üyemiz

HP Pelzer Pimsa

HP Pelzer Pimsa
CEO

Ömer İltan Bilgin

İlk sayımızda bölgemizde üretim faaliyetine 
geçen ilk üyemiz olan Pelzer Pimsa firmasını 
tanımaya ve sizlere tanıtmaya çalıştık. Fir-
ma yetkililerine bizlere ayırdıkları zaman ve 
gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.

Otomotiv sektörü hakkında genel bilgi verebilir 
misiniz?

Otomobil sanayinin en büyük özelliği imal ettiği otomo-
bile benzememesidir. Gaza basınca hareket etmez frene 
basınca durmaz. Gaza bastıktan üç dört sene sonra hare-
ket eder, frene bastıktan üç dört sene sonra da durur. İki 
senedir artan ihracatımız 2002- 2003 yıllarındaki büyüme 
trendinin etkisidir. Türkiye büyük bir krizden çıkmış, kur-

lar ve işçilik ucuzlamış, fiyatlar artmamış bu olumlu etki-
leri taşıyan ekonominin verdiği ivme ve bunun yanında 
yetişmiş iş gücü ile birlikte tecrübeli yan sanayinin olması 
otomotiv sektörünü ön plana çıkarmıştır.

Şuan için her şey çok iyi ve yolunda görünüyor, ihracat 
tahminimizin üstünde artıyor, yeni projelerimiz var ama 
dört beş sene sonrası için aynı güzelliği görmüyorum. 
Çünkü hala doğru düzgün bir stratejimiz yok, devleti-
miz gerekli kanunları çıkartıp iç pazarı desteklemiyor. 
Bu şekilde iç pazarı olmayan bir yere hiçbir ana sanayi 
gelmez, ana sanayinin olmadığı yerde yan sanayi düşü-
nülemez. 

Dünya otomotiv sanayi için ses izolasyonu 
ve iç tavan kaplama parçaları üretmek üze-
re % 51 hissesi HP Chemie Pelzer GmbH ile 
% 49 Pimsa Poliüretan İmalat Sanayii ve  
Tic. A.Ş. ortaklığı ile HP Pelzer Pimsa Oto-
motiv A.Ş. kurulmuştur 
TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nde 6203 
m2 kapalı alan üzerine Mayıs 2000 yılında 
kurulan Gebze fabrikamız Mercedes,Toyota 
ve Honda  için üretim yapmaktadır.
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Otomotiv sektöründe yaşanılan genel sorunlar?

Türkiye’de iç pazar dar ve çekici değil, devlet stratejisi 
yok, arsa pahalı, yatırım ortamı cazip değil, işçilik yük-
sek. Bu olumsuz ortam özellikle sanayinin bel kemiği 
olan KOBİ’lere büyük zarar vermekte ve yan sanayinin 
geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Türkiye’de yatırım teşvikleri çok kısıtlı, devlet tarafından 
verilen ar-ge teşviki karşısında 50 ar-ge mühendisi ça-
lıştırma şartı konuluyor bu da Türkiye’de otomotiv ana 
sanayinde yapılacak olan yatırımlara faydalı olacaktır. Bu 
faydanın  yan sanayine ne derece  yansıyacağı belirsiz-
dir. Türkiyede yatırım ortamının 5-6 sene evveline göre 
cazibesini kaybettiğinin göstergesi olarak Renault’un 
yeni yatırımını Fas’a , Ford’un ise  Romanya’ya yapması-
nı  örnek gösterebiliriz.

HP Pelzer Pimsa
Genel Müdür

Taner Öner

Pelzer ile görüşün denildi. Bunun üzerine 2000 yılının 
nisan ayında Gölcük’deki fabrika kuruldu.

Faaliyete geçen ilk fabrika olarak yaşanılan sorun-
lar nelerdir?

TOSB’da inşa edilen ilk firma değiliz ama ilk faaliye-
te geçen firmayız. 2001 kasım ayında faaliyete geçtik. 
TOSB faaliyete geçmeye henüz hazır değildi. Ara yollar 
yoktu. Telefon yoktu. Elektrik büyük problemdi. Doğal-
gaz çok geç geldi. Üretime ilk önce LPG ile başlanıldı 
daha sonra doğalgaz dönüşümü yapıldı. 

Kış şartlarında ulaşım ve kar küreme de büyük sorunlar 
yaşandı. Bütün sorunları TOSB ile beraber yaşayarak 
öğrenip aştık. 

Faaliyet alanınız nelerdir, üretim hakkında genel 
bilgi verebilirmisiniz?

Otomotiv sektörü dışında faaliyetimiz yok, izolasyon 
parçaları ve iç giydirme parçaları, kompozit denilen 
ses izolasyonu, tavan kaplama olmak üzere dört ana 
başlıkta üretim yapıyoruz. Bütün ölçümlerimizi kendi 
fabrikamızda bulunan laboratuarda yapıyoruz. Toyota, 
Ford, Daimler & Mercedes, Honda hepsinin ses izolas-
yon parçalarını (yani akustik sistemini meydana getiren 
parçaları) veriyoruz. Ford’un Transit Connect aracının 
akustik dizaynını ortağımız Pelzer GMBH ile  beraber 
yaptığımız için aracın tüm izolasyon parçalarınıı ve iç 

Şirketin kuruluş öyküsü?

Ford Transit Connect’i yapmak için Ford Otosan ile ya-
pılan görüşmeler sonrasında başladı. 1996 yılında bize 
siz artık sistem üreticisi olun denildi. Sistem üreticisi ol-
manız lazım bunun içinde yurtdışındaki sistem üreticisi 
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kaplamalarını (iç trim) Gölcük teki Ford Otosan Yan 
Sanayi Parkındaki fabrikamızda  imal ediyoruz .Transit 
Connect in ihtiyacı olan 106 çeşit parçanın elli çeşidini 
biz sağlıyoruz. 

Geleceğe dönük hedefler?

Şu an kendi alanımızda kalite ve ciro açısından en bü-
yük firmalardan biriyiz. Doğru yaklaşımlar sonucunda 
daha da büyümeyi hedefliyoruz. Hammaddemizi mey-
dana getiren ağır katman ,taban halısı ve keçe yi  ken-
dimiz üretebilmek istiyoruz dedik ve bunu başardık. 
Müşteri portföyümüzü artırmak istiyoruz. Geri dönü-
şümlü malzemeler kullanmayı ve imalatta meydana ge-
len tekstil ve plastik çöpünü azaltmayı hedefliyoruz. 

Eğer otomotiv sektöründeki bu artış Türkiye’de devam 
ederse yer sıkıntımız olacak. Ana sanayi bizi kendi ya-
nında isterse, yurt dışı dahil,bu bölgelere gidebiliriz. 
Fabrika arsalarının pahalılığı büyük sıkıntı yaratması 
kararlarımıza tesir edecektir.. 

Satış ve pazarlama ağınız hakkında genel bilgi?

Büyük bir satış ve pazarlama ağımız yoktur. Biz yeni çı-
kacak araçlar için proje hazırlıyoruz. Proje onaylanırsa 
üretime başlıyoruz. Satış ve pazarlamadan ziyade yeni 
yapılacak aracın bizim üretimimizde olan parçalar için 
proje teklifi veriyoruz.  Bu teklif genelde araç piyasa-
ya girmeden yaklaşık dört sene önce verildiği için şu 
sıralarda 2011-2012 de imal edilecek modelleri takip 
ediyoruz. 

TOSB’da olmak sizin için ne anlam ifade ediyor?

TOSB’da olduğumuz için mutluyuz. Bürokrasi ve bele-
diyelerle uğraşmıyoruz. Merkezi arıtma ,çevre emniyeti, 
elektrik ve su ihtiyaçları için yönetimce tedbir alınması-
nı takdirle karşılıyoruz. TOSB yönetim ile iletişim prob-
lemimiz yok.  

HP Pelzer Pimsa
İnsan Kaynakları Uzmanı

Ayşegül Kırlı

HP Pelzer Pimsa
Genel Müdür

Mehmet Karakuş

Yabancı ortağınız hakkında genel bir bilgi 
alabilir miyiz?

Alman ortaklı olduğu için iki genel müdür var. Taner 
Bey teknik, üretim ve kaliteden sorumlu bense idari iş-
ler, satınalma, muhasebe, insan kaynakları ve lojistikten 
sorumluyum. Ömer Bilgin bey ise CEO’muz olarak biz-
leri koordine etmektedir.. 

Hisselerin % 49’u Pimsa Poliüretan  % 51’i Pelzer 
Gmbh firmasına  aittir. Yönetim kurulu üçü Pimsa, ikisi 
Pelzer’den olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.

TOSB’da olmanın avantajları nelerdir?

Yurtdışında böyle organize sanayi bölgeleri yok. Bura-
da olmaktan memnunuz. Ortak üretime sahip firmaların 
aynı bölgede toplanmasının büyük artıları var. Ancak 
otomotiv yan sanayinde kalifiye personel sıkıntısı var. 
Öyle olunca da sanayi bölgesi içindeki firmalar arasın-
daki eleman transferi sorunu yaşanıyor. Ayrıca bu kadar 
çok işçinin olduğu yerde sendika sıkıntısı başlıyor.  

Personel sayınız nedir?

TOSB daki fabrikamızda 154 mavi yakalı 42 beyaz ya-
kalı olmak üzere 196 personel, Gölcük fabrikamızda 83 
mavi yakalı, 9 beyaz yakalı olmak üzere 92 personel, 
toplamda 288 personelimiz bulunmaktadır.

ISO ve sahip olunan diğer sertifikalar nelerdir?

ISO 14001, ISO-TS 16949 ve Q1 belgelerine sahip ol-
makla beraber, OHSAS 18001 çalışmaları devam et-
mektedir.

İş güvenliğini konusunda firmanızın yaklaşımı ne-
dir, bu konu ile ilgili personel eğitimleri hangi sık-
lıkta yapılmaktadır?

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında tüm yasal ge-
rekliliklere uyarak, fabrikamızda güvenli ve sağlıklı bir 
çalışma ortamı oluşturarak, sıfır kaza hedefini yakala-
mak en önemli amacımızdır. Bu konuyla ilgili sertifikalı 
iş güvenliği uzmanı ile aktif olarak çalışmaktayız. Bütün 
çalışanlarımızın eğitimleri tamamlanmış durumda ayrı-
ca her yıl eğitimlerimiz yenileme eğitimi ile tekrarlan-
maktadır.  

TOSB ve TOSB hizmetlerinden memnuniyet, öneri ve şi-
kayetleriniz var mı?

Yönetim kurulunda olduğum için bu konuda tenkit veya öve-
me yapmam doğru olmaz. Basit bir iki konu olarak persone-
lin TOSB’a ulaşımları konusunda çalışan fabrikalarla koordineli 
olarak daha efektif çalışmalar yapabilirz. Ayrıca fabrikaların iki 
ayda bir yaptıkları gezili davetlere TOSB genel müdür veya in-
san kaynakları sorumlusunun katılarak fabrikaları tanımasının 
faydalı olacağı belirtmek isterim. 

TOSB komiteleri hakkında genel görüşünüz nelerdir?

Komiteler sayesinde oldukça iyi bilgi alışverişinin ve paylaşımı-
nın olduğunu düşünmekteyim. TOSB un çıkarmayı düşündüğü 
dergi de bu çalışmalara yer verilirse çalışmaların daha iyi anla-
şılacağı kanısındayım.

TOSB'dan beklentiler
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TOSB SAĞLIK MERKEZİ

Artık bir ortak 
sağlık merkezimiz var 

eğerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere 1 Nisan 2008 tarihinde hiz-
mete giren TOSB OSM (Ortak Sağlık Merke-
zi) yaklaşık dört buçuk aydır aralıksız 24 saat 
hizmet vermektedir. Bu süre zarfında 1480 
hasta muayenesi ve 500’ün üzerinde acil mü-

dahale girişiminde bulunulmuştur, üye firmalarla karşı-
lıklı olarak fikir alışverişlerinde bulunularak ihtiyaçlar ve 
sorunlar tespit edilerek çözüme kavuşturulmuş daha iyi 
hizmet için çalışmalar yapılmıştır. Siz değerli üyelerimi-
ze; TOSB OSM’ne üye olmanın getireceği avantajları bir 
kez daha kısaca hatırlatmak isterim.

n	 İşyerinizde kurmak zorunda olduğunuz revir, bekle-
me odası, muayene odası, pansuman odası, müşahe-
de odası, bunların donanımları, tıbbi araç ve gereçler 
için yatırım maliyeti ortadan kalkacak, TOSB OSM’ 
den 24 saat kesintisiz yatırım maliyeti olmaksızın hiz-
met alacaksınız.

n	OSM sayesinde doktor bulundurma zorunluluğu ol-
mayan kuruluşların çalışanları da sağlık hizmetinden 
yararlanabilmektedir. 

n		50 kişinin üzerinde işçi çalıştıran kuruluşlara hafta-
nın belli günlerinde, belli saatlerde gelen doktorlar 
yerine 7 gün 24 saat sağlık memuru ile gün içi tam 
gün doktor hizmeti verilmektedir. 

n	OSM sayesinde, doktor ve sağlık personelinin kişi-
sel beceri ve bilgileri bütünleşerek sinerji yaratarak,  
ekip çalışması sayesinde daha nitelikli ve nicelikli 
hizmet üretilerek, işgücü kayıpları asgariye indiril-
meye çalışılmıştır. 

n	Yasal olarak yılda bir kez yapılması zorunlu olan peri-
yodik muayene ve check-up’lar olması gerektiği gibi 
daha kapsamlı yapılmaktadır. 

n	Yasal olarak 3 ayda bir kez yapılması gereken por-
tör muayeneleri (gaita, kan, idrar tahlilleri) kurulacak 
OSM laboratuarında yapılabilecektir. 

n	Günlük viziteler (muayene ve tedaviler) daha nitelikli 
yapılabilecektir. Suiistimal ortadan kalkacaktır. 

n	Küçük cerrahi müdahaleler, dikiş, pansuman, enjek-
siyon yapılmaktadır. 

n	 İhtiyaç ve taleplere uygun koruyucu sağlık hizmetleri 
ve aşılamalar yapılmaktadır. (Tetanos, grip, hepatit) 

n	Hastaneye acil nakilleri gereken hastaların gerekli ilk 
müdahaleleri yapılarak OSM Ambulansı ile süratli ve 
emniyetli bir şekilde transportu sağlanacaktır. 

n	Çalışanların yapılması zorunlu olan odiogram (işit-
me testi) Spirometre (Solunum fonksiyon testi), göz 
muayenesi (Keratometrik), EKG (Elektrokardiyografi) 
gibi test ve tetkikler yapılmaktadır. 

Kısa sürede OSM’nin daha da üstün hizmet veren daha 
donanımlı ve kapsamlı bir sağlık merkezi haline gelmesi 
konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Zaman 

içinde gözlemlemelerimiz ve tespit edilen ihtiyaçlar 
doğrultusunda hizmetlerimiz geliştirilmektedir. 

Tüm TOSB üyesi firmalara çalışmalarında ba-
şarılar dilerim.

D

Dr. Orhan Deniz
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lklerin öncüsü TOSB Organize Sanayi Bölgemiz-
de faaliyet gösteren üyelerimiz ve çalışanlarına 
donanımı tamamlanmış Ortak Sağlık Merkezimiz 
(OSM) 7 gün 24 saat hizmet vermek üzere faali-
yete geçmiştir.

Ortak Sağlık Merkezi’nin işletilmesi, T.C. Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16 Aralık 2003 tarih 
25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren “İş Yeri Sağlık Birimleri, İş Sağlığı ve İş Güvencesi 
Yönetmeliği gibi ilgili bütün meri kanun ve mevzuata 

TOSB Ortak Sağlık Merkezi
İletişim Numaraları

ORTAK SAĞLIK MERKEZİ: 
0 262 658 95 15

AMBULANS:
0 262 679 10 20

uygun olarak yapılmaktadır. OSM, TOSB Üye İşletme-
lerinin iş sağlığı ve güvenliği yönetmelik hükümleri ile 
ilgili yasal zorunluluklarını karşılayacak olup, poliklinik 
birimlerinde birinci basamak sağlık merkezlerinde ya-
pılabilecek her türlü tıbbi müdahale gerçekleştirilebi-
lecektir.

Projemizin amacı, 50 kişinin üzerinde işçi çalıştıran veya 
doktor bulundurma zorunluluğu olmayan kuruluşlara, 
7 gün 24 saat kesintisiz, kaliteli ve zamanında sağlık 
hizmeti vermektir.

İ

TOSB Ortak 
Sağlık Merkezi 
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n Günlük vizite uygulamaları, 
n Periyodik muayeneler,
n İşe giriş – İşe dönüş Muayeneleri,
n Yasal olarak yılda bir kez yapılması zorunlu olan periyodik 

muayeneler,
n Yasal olarak 3 ayda bir kez yapılması gereken portör 

muayeneleri, 
n İşçi sağlığı iş güvenliği konusunda danışmanlık,
n Küçük cerrahi müdahaleler, dikiş, pansuman, enjeksiyon, 
n Düzenli sağlık taramaları, 
n Koruyucu sağlık hizmetleri ve aşılamalar, (Tetanos, grip, 

hepatit, vb.) 
n TOSB OSM AMBULANSI ile süratli ve emniyetli bir şekilde 

hastaneye sevkler, 
n Laboratuar Hizmetleri (Kan sayımı, kısa kan biyokimyası 

sedimantasyon hızı ölçümü, karaciğer fonksiyon testleri, 
tam idrar tetkiki), 

n Çalışanların yapılması zorunlu olan odiogram (işitme testi) 
Spirometre (Solunum fonksiyon testi), göz muayenesi, EKG 
(Elektrokardiyografi) gibi test ve tetkikleri, 

n İlkyardım, bel sağlığı, meslek hastalıklarından korunma, 
güncel sağlık konuları vs. ayrıca talep halinde tüm sağlık 
konuları için eğitimler, 

OSM'de verilen hizmetler

Üye firmalara iş yerinde 
verilen hizmetler

n	İşyeri iş sağlığı ve güvenliği kurul 
toplantılarına yönetmeliğin ön gördüğü 
koşullarda katılınır ve katkı verilir,

n	İşyerlerinde sağlık ve ilkyardımla ilgili 
eğitimler organize edilir,

n	Risk analizlerinin yapılmasında sağlık birimi 
üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirir,

n	İşyerine özel acil eylem planı yapılmasına 
katkı sağlar,

n	Sağlık birimi gerek birim içi, gerek 
işyerlerinde yaptığı faaliyetlerde gizlilik 
kurallarına uyar.

 n	OSM’ den yararlanmak için TOSB’ a 
personel listesi ile birlikte yazılı müracaat 
etmeniz yeterli olup, diğer tüm resmi iş ve 
işlemler TOSB tarafından yapılmaktadır.
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tomotiv sektörü hakkında genel bilgi ve-
rebilir misiniz?

Otomotiv sektörü; geçtiğimiz beş yıla bakınca 
daralma olmayan, düzenli gelişme gösteren 
bir pazar. Katma değer ve istihdam yaratma 
açısından Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan 

bir sektör.

Otomotiv sektöründe yaşanan sorunlar sizce ne-
lerdir?

Devlet - işveren ilişkilerinde, yatırım teşvik etme, ver-
gi indirimi ve araştırma geliştirme giderlerinin teşviki 
konularında sıkıntı olduğu söylenebilir. Kalifiye iş gücü 
açısından problemlerimiz var. On yıllık bir sürece bak-
tığımızda da yükselen maliyet artışlarını görmekteyiz. 
Yakın vadede yaşanan çelik fiyatlarındaki artış sektörü 
zor durumda bırakmaktadır. Bu artış firmalarda maliyet 

O azaltma yönünde çalışmalar yapılması için normalin üs-
tünde bir baskı yaratmaktadır. İşçilik maliyetinin toplam 
satış gelirine oranı diğer sektörlerde %8-10 iken oto-
motiv sektöründe %12-14’lere ulaşmakta ve bu da çok 
ciddi bir oran olup sektörü sıkıntıya sokmaktadır.

Şirketin kuruluş öyküsü nedir?

Toyotetsu %100 Japon sermaye ile kurulmuş bir firma-
dır. 17 kişiden oluşan çekirdek bir kadro ile işe baş-
lanmıştır. Bu kadro öncelikle Japonya’da kendi çalışma 
alanlarında eğitim almış, temel olarak da o dönemler-
de Türkiye Toyota da üretilen Toyota Corolla serisi için 
destek bir üretime başlamıştır. 

2001 – 2007 tarihleri arasında hızına yetişmekte zor-
landığımız bir büyüme yaşadık. 2004 yılında üretilmeye 

Toyotetsu Otomotiv Parçaları 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Toyotetsu Otomotiv Parçaları Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., 6 Nisan 2001 tarihinde Toyo-
da Iron Works Şirketi’nin bir yatırımı olarak 
hayat buldu.  Toyotetsu Türkiye (TTTI) ta-
mamı Japonlar’a ait olmak üzere, 20 Tril-
yon TL’lık bir sermaye ile kuruldu. Toplam 
40 bin ton sac işleme kapasitesi olan fab-
rikada 2008 yılı Şubat ayı itibariyle 878 
kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Toyetetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.
İnsan Kaynakları Müdürü

Ali Başaran
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başlanan Corolla Verso’nun proje aşamasından itibaren 
süreç içerisinde yer aldık. 2005 yılında Yaris, 2007 de 
ise Auris projelerinin üretimi başladı.

Faaliyete geçiş aşamasında yaşanan sorunlar ne-
lerdir?

Şirket ilk olarak Avrupa yakasında Maya Center’da faa-
liyete başlamış, fabrika inşaatı sırasında olarak kontey-
nırdan bozma bir barakada çalışılmaya başlanılmıştır. 
Yetersiz yollar ve bölgenin henüz tam kurulmamış ol-
ması nedeni ile çeşitli sorunlar yaşanılmıştır.

Japonlar kendi anlayışlarına göre hangi ülkede olurlarsa 
olsunlar, yasal zorunluluklara tam olarak uyarlar. Yasal 
zorunluluk neyse onu yerine getirmeye çalışırlar. Bu ne-
denle faaliyette oldukları ülkede fazla sorun yaşamazlar.

Burada TOSB gibi iyi bir kurum olmasaydı doğalgaz, 
elektrik, su konularında daha büyük zorluklar yaşanı-
labilirdi. İhtisaslaşmış bir organize sanayi ile çalışmanın 
avantajları çok büyük. TOSB ile olan ilişkilerimizden, 
işinde uzman, profesyonel insanlarla karşılaşmaktan 
son derece memnunuz. Sadece şirket değil insan ihti-
yaçlarına da önem veren bir yaklaşım var. (idari bina ve 
idari bina içerisindeki konferans salonu, eğitim salonu, 
ortak sağlık merkezi gibi) 

Kuruluş aşamasında yaşanılan endişeler nelerdir?

Yabancı sermayenin en çok endişe duyduğu konu siya-
si istikrarsızlık ve onun tetiklediği ekonomik krizlerdir.. 
Son on beş yıl içerisindeki ekonomik ve siyasi istikrar,  
AB‘ye giriş sürecinin hızlandırılması gibi önemli etken-
ler yaşanılan endişeleri en aza indirgemiştir.

Faaliyet alanınız nelerdir, fabrika alanınız kaç 
m2‘dir?

Otomotiv yan sanayicisiyiz. Pres parçaları imal ediyor, 
bu parçalar kaynak prosesinde birleştiriyor ve sevkiya-
tını gerçekleştiriyoruz. 

Şuanda yaklaşık 100.000 m2 açık, 35.000 m2. kapalı ala-
na sahibiz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde boşta bulunan 
arsaya kalıp fabrikası kurmak istiyoruz. Uzun vadede 
başka yatırım planlarımız da var. 

Üretim hakkında genel bilgi verebilir misiniz?

6 Tane Transfer Pres, 1 tane Blanking pres 4 tane Tan-
dem presimizi var.

Kaynak prosesinde spot makineleri, ark kaynağı ma-
kineleri ve Kaynak Robotları kullanıyoruz. Yeni Corolla 
Verso projemiz için Kaynak prosesinde daha fazla Robot 
yatırımımız var. Toyota Üretim Sistemi (TPS) kapsamın-
da üretim yapıyoruz. Herhangi bir işçinin bile imalata 
girdiğinde başlangıç aşamasından sevkiyat aşamasına 

kadar geçen tüm aşamalarda olası bir problemin varlı-
ğının farkına varılabileceği basit ve anlaşılabilir bir üre-
tim akışımız var. 

Geleceğe yönelik hedefleriniz nelerdir?

Bugüne kadar tek müşterimiz vardı. Organizasyonu-
muzun amacı Toyota marka araçların ihtiyacı olan yan 
sanayi parçalar üretmek ve Toyota’ya ulaşmasını sağla-
maktı. Sadece Türkiye değil aynı zamanda Fransa ve İn-
giltere Toyota fabrikaları için de üretim yapılmaktadır. 

Bizim perspektifimiz tek müşteri anlayışı üzerine idi ama 
son bir yıldır Türkiye’de bulunan tüm yerli ve yabancı oto-
motiv firmalarını potansiyel müşterimiz olarak görüyoruz. 
Otomotiv ana sanayileri ile görüşmelere başladık. 

Satış ve pazarlama ağınız hakkında genel bilgi ve-
rebilir misiniz?

Satış ve Pazarlama organizasyonumuza iki ayrı dönem 
olarak bakabiliriz. Tek müşteri anlayışı ve çok müşteri 
anlayışı dönemi. 

Müşteri ağımızı genişletme kararımız ile birlikte satış 
ve pazarlama organizasyonun da değişim başladı. Bu 
yıl başlayan bu değişimle beraber önümüzdeki yıllarda 
firmamız açısından daha güçlü hale gelecek bir satış ve 
pazarlama ağı oluşturulacaktır.

TOSB’da olmak sizin için ne anlam ifade ediyor?

Şahsen ben, bütün firmaların ihtisas organize sanayiler 
içerisinde olmaları ve bu avantajlardan yararlanmaları 
gerektiğini düşünüyorum. Şuan biz burada sahip oldu-
ğumuz ayrıcalıkların farkına varamadan çalışmaktayız. 
Diğer organize sanayi bölgeleri ile karşılaştırdığımızda 

2002 yılının Ağustos ayında seri üretime 
başlayan Toyetetsu, 2002 yılında TMMT 
(Toyota Motor Manufacturing Turkey) tara-
fından piyasaya sunulan Toyota Corolla mar-
ka otomobillerin 224 çeşit gövde parçası, 
TMUK tarafından üretilen Toyota Corolla HB 
ve Avensis modellerinin 7 parçası ve TMMF 
tarafından üretilen yeni Toyota Yaris model-
lerinin 35 gövde parçasını üretmektedir. 
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aradaki farkı fazlası ile görmekteyiz. Çok genç ve çok 
yeni bir organize sanayi bölgesi olmamıza rağmen yöne-
tim kurulunun tecrübeli insanlardan oluşması, yönetim 
kurulu başkanının aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı olması, alt kadronun da belli elemelerden geçi-
rilerek nitelikli insanlardan oluşturulması, idari, mali ve 
teknik açıdan büyük memnuniyet yaratmaktadır. 

Firmamız adına TOSB yönetimi ile ciddi problemler ya-
şamadık. Temel olarak kurallara, yasalara, prosedürlere 
bağlı profesyonel yaklaşımla sorunlar çözülebilmektedir. 

Personel sayınız nedir?

627 mavi yakalı ve 196 beyaz yakalı olmak üzere toplam 
823 kişi çalışmaktadır. 

ISO ve sahip olunan diğer sertifikalarınız nelerdir?

Çevreye olan duyarlılıktan dolayı bütün Japon serma-
yeli firmalarda olduğu gibi bizde  ISO 14001 sertifikası-
nı bünyemizde bulunduruyoruz. Bunun dışında Toyota 
Production System; ISO, OHSAS, gibi sertifika gerekli-
liklerini bünyesinde barındıran bir sistemdir. 

İş güvenliği konusunda firmanızın yaklaşımı nedir, 
bu konu ile ilgili personel eğitimleri hangi sıklıkta 
yapılmaktadır?

İş güvenliği en önemli konularımızdan biridir. Güvenlik 
konusu hep acildir ve hep önemlidir. İki tane sertifikalı 
dışarıdan destek aldığımız iş güvenliği danışmanımız var. 
İnsan kaynakları departmanı içerisinde sadece bu iş için 
tahsis edilmiş bir iş güvenliği uzmanı da bulunmaktadır. 

Ayrıca her departman içinde güvenlik takımları vardır.  
Ayda en az bir düzenli olarak Müdür ve üst seviyede 
güvenlik toplantıları yapılmaktadır. Toplantılar sonunda 

ekipler halinde fabrika gezilmekte 
ve görülen eksiklikler ayrı ayrı tes-
pit edilmekte ve daha sonra tekrar 
toplanılıp çözümler irdelenmekte-
dir. Fabrika içi çalışanlarımızdan 
bir kısmı Güvenlik abisi olarak 
isimlendirilmiş ve tanınmalarını 
kolaylaştıracak etiketli baretler ve-
rilmiştir. Bu personellerin güvenlik 
kurallarına uymayan çalışanları 
uyarmak ve gerekli güvenlik ekip-
manlarına sahip değilse çalışma 
alanı dışına çıkartma yetkisi var-
dır.

Bazı yıllarda bir ay güvenlik ayı 
olarak seçilmekte ve özel güvenlik 
aktiviteleri kapsamında slogan ve 
afiş yarışmaları düzenlenmektedir. 
Şirket içerisinde üç ayrı bölgede iş 

güvenliği panosu bulunmaktadır. 

Olası iş kazalarında bütün birimler en üst kademeye ka-
dar bilgilendirilir.

Yabancı sermayeli bir firma olarak neden TOSB’u 
seçtiniz?

Adapazarı, İzmit, Hereke gibi Toyota’ya yakın yerler ve 
bölgede bulunan daha eski ve yerleşik OSB’ler olması-
na rağmen TOSB gibi genç ve yeni bir OSB seçilmiştir. 
Japonlar otomotiv sektöründe çok daha bilgili ve dene-
yimli oldukları için TOSB’un otomotiv yan sanayi konu-
sunda ihtisas bir OSB olmasının verdiği avantajları gör-
müş, lokal yöneticilerin önerilerini de değerlendirerek 
bu yönde bir yatırım kararı vermişlerdir.

TOSB’da olmanın avantajları nelerdir?

TOSB’un üyeleri için vermiş olduğu hizmetlerden 
son derece memnunuz. Özellikle kış aylarında gerek 
TOSB sınırları içerisindeki yollar ve fabrika içi yollar 
gerekse ihtiyaç duyulan kavşak ve yol bağlantıların-
da yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmaları sevki-
yatların aksamadan yürütülebilmesi için büyük önem 
taşımaktadır. 

TOSB Komiteleri hakkında genel görüşünüz neler-
dir?

TOSB’un her ay düzenlediği İK toplantılarından ve bura-
da yapılan paylaşımlardan memnunuz. Olası sakatlan-
ma endişesi nedeni ile sportif faaliyetlere katılamadık 
çünkü burada yaşanılabilecek herhangi bir sakatlık iş 
gücü kaybına neden olmaktadır. Özellikle 2008 yılında 
yoğunlaşan, kar amacı gütmeyen üyelerin de katılımda 
bulunabildiği eğitim çalışmalarından son derece mem-
nunuz.
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ULUSAL KALİTE HAREKETİ

OSB, 15 Mayıs 2007 yılında aldığı ISO 
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifika-
sıyla kalite konusundaki çalışmalarını belge-
lendirmişti. Bu yıl yapılan gözetim tetkikiyle 
sistemin işlediği, herhangi bir uygunsuzluk 
bulunmadığı görülmüş ve belgenin devam-

lılığı sağlanmıştır.

Ulusal Kalite Hareketine katılarak mükemmellikte ka-
rarlılık iddiasını güçlendiren TOSB, Organize Sanayi 
Bölgeleri arasında bir ilki gerçekleştirerek Ulusal Kali-
te Hareketi’ne katılmış ve kalite yolculuğunda iddiasını 
pekiştirmiştir. Bunu da “İYİ NİYET BİLDİRGESİ” yayın-
layarak kanıtlamıştır. İyi Niyet Bildirgesi TOSB adına 
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yılmaz KANBAK ve 
KalDer adına KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Çetin 
NUHOĞLU tarafından imzalanmıştır

TOSB, KalDer’in (Türkiye Kalite Derneği) Ulusal Kalite 
Hareketine katılarak EFQM Mükemmellikte Kararlılık 
konusunda aday olarak kalitesiyle mükemmellik yo-
lunda ilerleyeceğini ilan etmiştir. Bu yıl 11-12 Nisan ve 
26-27 Mayıs’da alınan EFQM Mükemmellik Modeli ve 
öz değerlendirme eğitimleri sonucunda TOSB öz değer-
lendirmesini yaparak, iyileşmeye açık alanlarını tespit 
edip, bu konularda iyiye gitmek yolunda proje çalışma-
larını başlatmıştır.

TOSB’un iyileştirme projelerinden ilki; kurumsal per-
formans yönetiminin iyileştirilmesi olarak seçilmiştir. 
Bununla birlikte süreç performanslarının 
ölçüm sıklıkları arttırılmıştır. İkinci 
proje olarak OSB’mizin varolmasını 
sağlayan üyelerimizin beklentilerini 
öğrenmek ve memnuniyetini ölçmek 
için, anketlerimizin mükemmellik 
modeline göre geliştirilmesi ve daha 
çok üyemiz tarafından, ilgili birimler-
ce doldurulmasının sağlanması üzeri-
ne çalışmaların başlatılmasına yöne-

TOSB kalite konusunda da 
iddiasını ortaya koyuyor

T
Türkiye Kalite Derneği KalDer’in öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi, Türkiye’nin ken-
di alanında öncü kuruluşlarının katılımı ile büyüyor. 5 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilen 
imza töreni ile TOSB Organize Sanayi Bölgesi de Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı.

liktir. Anketin sağlıklı doldurulması için bölgemizdeki 
firmalarla yüz yüze görüşmeye gidilerek, beklentiler bi-
rebir öğrenilecek ve anketi dolduran firmanın bilinmesi 
de sorunun anında çözümünü sağlayacaktır. TOSB’un 
üçüncü projesi; hizmet kalitesi ve müşteri memnuniye-
tinin arttırılarak kuruluşumuzun performansının iyileşti-
rilmesinde etkili bir role sahip olan çalışanlarımızın, mo-
tivasyon ve performansının artmasını sağlayacak olan 
çalışan memnuniyet anketlerinin mükemmellik mode-
line göre düzenlenerek tüm personelimiz tarafından 
değerlendirilmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu 
projelerimizin yanında; OSB’mizin performansıyla, aynı 
şekilde hizmet veren kuruluşların verilerinin karşılaştı-
rılması yapılacaktır. OSB’mizin içinde bulunduğu top-

lum tarafından değerlendirilme-
sini öğrenmek ve beklentilerini 
belirlemek açısından toplumun 
algılamasına yönelik anketler 
uygulanacaktır.

TOSB, 26 Kasım’da gerçekleşti-
rilecek olan 17. Kalite Kongre-
si, Ulusal Kalite Ödül törenin-
de Kararlılık Ödülü’nü alarak, 
Mükemmellikte Kararlı oldu-
ğunu ortaya koyacaktır.

KARARLIYIZ!...
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rganize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren 
üyelerimizle iki ayda bir yapılmakta olan 8. 
İnsan Kaynakları Komite toplantısında üyele-
rimizce, tüm üyelerimizin iştirak edebileceği 
bir sosyal aktivite yapılması görüşünün be-
nimsenmesiyle ilki bu yıl düzenlenen ve takip 

eden senelerde de sürdürülmesi düşünülen, Bowling 
ve Halı Saha Futbol Turnuvaları düzenlenmiştir. Bu tür 
aktivitelerin önümüzdeki yıllarda öncelikle TOSB Spor 
şölenine, daha da geliştirilerek TOSB festivallerine dö-
nüşmesi hedeflenmektedir.

Halı Saha Futbol Turnuvasına Bölge Müdürlüğümüzün 
Futbol takımı dahil toplam 18 üyemizin futbol takımla-
rı iştirak etmiştir. Takımlar heyecanla turnuva hazırlık 
maçları yapmaya başlamışlar ve sabırsızlıkla maçların 
başlamasını beklemişlerdir. 

18 takımın çeyrek final karşılaşması puan usulü oynan-
mış ve 8 takım çeyrek finale kalmış aralarında TOSB 
Bölge Müdürlüğünün de bulunduğu 10 takım elenmiş-
tir. Çeyrek ve yarı final karşılaşmalarında ise zaman za-
man sertliğe varan oyunlar oynanmış, bu oyunlarda SE-

KİSO ve MECAPLAST II takımları üstünlük göstererek 
finale kalmışlardır. MECAPLAST II takımı maç sonunda 
3-0 lık galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmiştir. 

09 Haziran 2008 de başlayıp 01 Ağustos 2008 günü bi-
ten 2008 Yılı TOSB HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI’ 
nda 1. MECAPLAST II, 2. SEKISO, 3.  MECAPLAST I ta-
kımları olmuştur. 

Turnuva süresince HP PELZER PİMSA takımında 11 nu-
mara ile oynayan Özay YILDIZ toplam 17 gol kaydede-
rek Gol Kralı seçilmiştir. 

Turnuvaya katılan takımlarımızın arasında en genç ve 
en centilmen takım olarak da HATİCE BAYRAKTAR 
ANADOLU TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ta-
kımı seçilmiştir.

O

TOSB 2008 
Futbol Turnuvası

Turnuvaya katılan takımlarımız;

TOSB Bölge Müdürlüğü

Chemetall  Sanayi  Kimy. Tic:.A.Ş

Döksan Makina San.Tic.Ltd.Şti

Eku Fren Kampana Döküm San.A.Ş

Pimsa Adler Otomotiv.A.Ş

Kanca San.Ve Tic.A.Ş

Şesan Yedek Parça San.Ve Tic.A.Ş

Hasçelik San.Ve Tic.A.Ş

Neşe Plastik   San.Ve Tic.A.Ş

Araymond San.Ve Tic.A.Ş

Sekiso Otomotiv San.Ve Tic.A.Ş

Mecaplast I Ve Iı Otomotiv Ürünleri San.Ve Tic.A.Ş

Toyota Tsusho Europa S.A

Hatice Bayraktar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Murat Ticaret Kablo San.A.Ş

Farplas Oto Yed.Parça İmlt. A.Ş

HP Pelzer Pimsa
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6.05.2008 tarihinde 10 takımla başlayan 1. 
TOSB Bowling Turnuvası 19.06.2008 tarihinde 
oynanan final karşılaşmasıyla sona ermiştir. 
Öncelikle desteklerinden dolayı TOSB Bölge 
Müdürlüğüne, katılımlarından dolayı firmala-
rımıza, firma yetkililerine, desteklemeye gelen 

firma çalışanlarına ve bütün oyuncu arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz. 

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen oyunlar sonra-
sında 1. TOSB Bowling Turnuvası Şampiyonu KANCA 
olmuştur. 2. ALBA KALIP ve 3. HASÇELİK olmuştur. 

Dereceye giren takımları tekrar tebrik ederiz. Turnuvaya 
katılan bütün oyuncu arkadaşlarımıza katılım madalya-
sı verilmiş olup kupa töreni 16.07.2008 tarihinde TOSB 
Yönetim Binası Konferans Salonunda TOSB Yönetim 
Kurulunun katılımıyla yapılmıştır.

2

TOSB 2008 Bowling Turnuvası
26 Mayıs - 19 Haziran tarihleri 
arasında GEBZE Life Port Bowling 
Tesislerinde organize edilen 1. TOSB 
Bowling Turnuvası'nın kupa ödül töreni 
16.07.2008 tarihinde TOSB Yönetim 
Binası Konferans Salonunda TOSB 
Yönetim Kurulunun katılımıyla yapıldı.

1. TOSB Bowling Turnuvası’nda 
Bayanlarda Autoliv 2 takı-
mından Elif Erkekkol 161 
sayıyla, erkeklerde Hasçelik 
takımından İlkay Halıcıoğlu 
210 sayıyla, sayı şampiyonu 
oldular. Sayı şampiyonları-
na ödüllerini TOSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer İltan Bil-
gin verdi.

1. TOSB Bowling Turnuvası’na 
katılan bütün oyunculara 
TOSB Bölge Müdürü A. Ha-
kan Dora Katılım Madalyası 
verdi.

Ödül töreninde bizleri yalnız bırakmayan TOSB Yöne-
tim Kurulu üyelerine, turnuvamıza katılan firmalarımıza, 
firmalarımızın yöneticilerine, oyuncu arkadaşlarımıza, 
desteklemeye gelen seyircilerimize ve turnuvaya ev sa-
hipliği yapan Lifeport yetkililerine teşekkür ederiz.

2009 yılında daha çok katılımcıyla daha çekişmeli ve 
güzel geçeceğine inandığımız TOSB Spor Şenlikleri’nde 
buluşmak dileklerimizle.

1. TOSB Bowling 
Turnuvasına katılan 
üyelerimiz ;

KANCA 

ALBA KALIP 

HASÇELİK 

AUTOLİV 1

HP PELZER 

TOSB

AUTOLİV 2

ARPEK

TAYSAD

MECAPLAST

SPOR
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KİŞİSEL GELİŞİM

ocukken hayallerimiz vardır, gerçekleştirme 
imkanımız “o zaman için” yoktur. Büyüdü-
ğümüzde imkanlarımız vardır; ama hayalle-
rimiz büyük ölçüde gitmiştir.

Başarılı olmayı büyük çoğunluğumuz isti-
yoruz. Bunun için neler yapmak gerektiği-

ni biliyoruz. İstersek bunların nasıl yapılacağını da 
yaparsak neler kazanacağımızı da biliyoruz. Neden 
yapmıyoruz? Yada neden vazgeçiyoruz? Kimi zaman 
bir şey yapmamak daha kolay geliyor, bu iş olmaz 
diye düşünüp denemiyoruz bile. Bir kısmımız da bir-
kaç denemeden sonra yapamadığını görünce, olma-
yacağını düşünüyor. Oysa, şartlar değişebilir.

Öğrenilmiş başarısızlıkla ilgili bir deney konuyu 
özetleyecektir: Aç bir köpek balığı akvaryuma konur. 
Akvaryum cam bir bölmeyle ayrılarak diğer tarafa 
küçük bir balık konulur. Aç olan köpek balığı kü-
çük balığı yemek için saldırıya geçer. Ancak, kafasını 

sert bir şekilde vurarak şok geçirir. Köpek balığı camı 
anlamamakta, fakat kafasını çarptığında camı algıla-
maktadır. Bir daha dener, gene cama çarpar, tekrar de-
ner. Tanımlayamadığı bir engel vardır. Yaklaşık 48 saat 
sonra küçük balığı yemek için uğraştıktan sonra vazge-
çer. Çaba harcamayı bırakmış, artık ne yaparsa yapsın 
küçük balığı yiyemeyeceğine inanmıştır.

Deneyin ikinci aşamasında, cam bölme kaldırılır. Köpek 
balığı önünde bir engel kalmadığından, isterse küçük 
balığı yiyebilecektir. Çok da açtır.

Araştırma ekibi ne olacağını merakla beklerken, şaşır-
ma sırası onlardadır. Çünkü, köpek balığı küçük balığı 
yemek için bir girişimde bulunmaz. Defalarca denediği 
bir durumun, bundan sonraki denemelerde de başarısız 
olacağına inandığı için, deneme yapmak istemez.

Öğrenilmiş başarısızlık halinde yaşayan bir çok insan 
vardır. Hayallerimizi gerçekleştirmek için çok defa gi-

Başarı neye bağlı?

Ç

Çocukken hayallerimiz 
vardır, gerçekleştirme 
imkanımız “o 
zaman için” yoktur. 
Büyüdüğümüzde 
imkanlarımız vardır; 
ama hayallerimiz büyük 
ölçüde gitmiştir.
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rişimlerde bulunuruz. Çoğu zaman kafamızı engellere 
çarparız. Birkaç denemeden sonra o işin artık olmaya-
cağına kanaat getiririz ve engeller kalksa bile artık de-
nemenin yararsız olduğu kanaatinizdeyizdir. Çaresizlik 
kader olarak görülmeye başlanmıştır.

Gerçekte bir şey yapmamaktan duyulan acı, bir şey ya-
parken hissedileceği düşünülen acıdan daha fazladır. 

Çoğu zaman bahaneler üretiriz, bu imkan elimde ol-
saydı, neler yapardım gibi. Oysa, bunlar olmamasına 
rağmen başardım demek varken… Önemli olan şart-
lara sahip olunduğunda başarılı olmak değildir. Bütün 
olumsuz şartlara rağmen başardım demek varken, bu 
koşullar olsaydı başarırdım demek de ne oluyor? 

Aynı yolu ısrarla deneyip, sonuç alamıyorsak başka 
yolu denemeli. Bir kapıyı kırk kez çaldığınızda açılma-
dıysa, diğer kırk kapıyı birer kez çalın.

“Her Şey Seninle Başlar”,  Mümin Sekman

Deneyen kaybedebilir ama denemeyen zaten kaybet-
miştir. Bazen çevremizde söylenen yapamazsınlara al-
dırmadan yapılabileceğine inandığımız şeyin peşinden 
koşmak gerekir.

Henry Ford

1903 yılında bir banka müdürü, önüne gelen kredi ta-
lebini inceliyordu. Kredinin istenme sebebini okuyunca 
yüzünü buruşturdu ve üzerine “Reddedildi” mührünü 
vurdu.

Kredi talebinin geri çevrildiğini duyan Henry Ford, 
derhal müdürün yanına çıkarak, “Nasıl böyle büyük 
bir projeyi geri çevirebilirsiniz?” diye sordu.

Banka müdürü kendinden emin bir şekilde, “Oto-
mobil ancak geçici bir moda olabilir. Bu tarz geçici 
işlerle uğraşacak vaktim yok”, dedi.

Bu sözler üzerine Henry Ford odayı terk ederken 
şunları söyledi: “Bir gün yollarda at arabaları kalma-
yacak, tüm ulaşım otomobille sağlanacak”.

Henry Ford başarıya ulaşana kadar beş kez iflas 
ederek her şeye yeniden başlamak zorunda kaldı.

Karşısına çıkan sayısız engele rağmen vizyonunun 
genişliği ve ona ulaşma arzusu sayesinde otomotiv 
sektörünün kurucusu ve bir numaralı ismi olmayı 
başardı.

*Hayata Yön Veren Öyküler”, 
Derleyen: Akın Alıcı
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endinizi tanıtır mısınız?

20.03.1971 İzmit merkez doğumluyum. Doğ-
ma büyüme İzmitliyim 1991 yılında evlendim 
7,12 ve 16 yaşlarında bir erkek iki kız üç çocuk 
babasıyım. İzmit Ticaret Lisesi mezunuyum. 
TOSB öncesi iki yıl stajyer olarak çalıştıktan 

sonra üç yıl serbest muhasebe bürosunda muhasebe 
elemanı olarak çalıştım. 1993-1995 yılları arasında asker-
lik görevimi tamamladım. Güler yüzlü, sevecen, neşeli ve 
espriye açık bir kişiliğe sahibim. TOSB’ un renkli simala-
rından birisi olduğuma inanmaktayım. 

Ne kadar zamandır TOSB’da çalışıyorsunuz?

TOSB ailesinin en eski çalışanıyım. 1995 yılından beri 
TOSB’da çalışmaktayım. Muhasebe elemanı olarak 
başladığım TOSB çalışma hayatımda şuan Finansman 
Sorumlusu olarak devam etmekteyim.

TOSB hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir?

Buradaki 13 yıllık çalışma sürem olumlu anlamda bir 
çok şeye cevaptır diye düşünüyorum. TOSB’da çalış-
maktan mutluyum. Karşılıklı memnuniyet sonucu bu 
günlere geldik. 250 Organize Sanayi içerisinde TOSB’ 
un ayrıcalıklı olduğunu düşünmekteyim. 66 kilo ile baş-
layan TOSB hayatım şu an 89 kilo olarak devam etmek-
tedir

TOSB Kalite ve İK çalışmalarından haberdar mı-
sınız?

Eğitim, seminer organizasyonları ve KalDer grubu 
ile beraber her ay sonu Bölge Müdürümüz tara-
fından yapılan bilgilendirme toplantılarında 
vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ha-
berdarım.

TOSB’dan beklentileriniz nelerdir?

TOSB’da geçmişten günümüze pek 
çok şey olumlu yönde değişti. Eski 
yaşanan zorlukların artık günümüz-
de gerek yönetim binası ile gerek-
se çalışma düzeniyle vizyonuna ve 
misyonuna yakışır şekilde de-
ğiştiğini düşünüyorum. Özel-
likle servis konusunda eskiden 
yaşadığımız sıkıntılardan şim-

di geldiğimiz nokta bir çalışan olarak beni son derece 
memnun etmektedir.Özel Sağlık Sigortası olması halinde 
sunulan imkanların kendimiz ve ailemiz için daha iyi ola-
cağını düşünüyorum. 

Ailenizin TOSB hakkındaki düşünceleri nelerdir?

13 yıllık çalışmamdan dolayı eşim çalışma ortamımın hu-
zurlu ve güvenli olduğunu düşünüyor. Stressiz ve sakin 
çalışma ortamımın aile hayatıma yansıdığını düşünüyo-
rum.

TOSB Dergi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Geç kalınmış bir çalışma olduğunu düşünüyorum. 
TOSB’un tanıtımı açısından faydalı olacağına inanıyo-
rum ve yürekten destekliyorum. 

Gerek üyelerle iletişim ve TOSB içerisindeki aktivitelerden 
hem çalışanların hem üyelerimizin haberdar edilmesi açı-
sından güzel bir atılım. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

TOSB futbol takımında olmamdan dolayı öncelikle mut-
luyum. Bu tür aktivitelerle hem çalışan memnuniyeti, 
TOSB tanıtımı ve üyelerle iletişim olumlu şekilde so-
nuçlanacaktır. Aile etkinliklerinin personelin ve ailelerin 
birbirini tanıyıp kaynaşması açısından güzel bir organi-
zasyon olacağını düşünüyorum.

Hobileriniz nelerdir?

Futbol izlemek, gazete okumak, masa tenisi oynamak, 
çocuklarımla ve eşimle vakit geçirmek.

TOSB’da insan ilişkilerini nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Birbirine saygılı, özveri ile çalışan, düşünceli bir 
iş grubu arkadaşlarıyla çalışmaktayım. Görev so-

rumluluğunu bilen yardımlaşmayı seven, işini 
her şeyin üstünde tutan ve bu doğrultuda 

hafta içi ve gerektiğinde hafta sonu olmak 
üzere şevk ve azimle çalışılmaktadır.

Nice onüç yıllara...

İçimizden biri:
TOSB Finansman Sorumlusu Feyzullah Keleş

K
TOSB ailesinin en renkli simalarından biri ve 
en eski çalışanı Feyzullah bakın bize anlattı.
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on yıllarda dünyanın önemli turizm amaç-
lı sualtı dalış merkezlerinden bir tanesi olan 
Kaş, yat limanı çevresinde bulunan dalış ku-
lüpleri ile her yıl binlerce yerli yabancı turiste, 
Akdeniz’in en eski batıklarını göstermek için 
hizmet vermektedir. Akdeniz’in turkuaz suları, 

çok çeşitli balık, sünger, ahtapot, anfora, gemi batık-
ları, bazen de caretta-caretta deniz kaplumbağaları ile 
sanki insanı başka bir dünyaya götürür. Bazen yunus 
bazen de orfoz balıklarıyla yüzmek ve onlara dokunma 
mesafesinde bulunmak bambaşka heyecanlar uyandı-
rır. Rescue Diver tüplü dalış (scuba) sertifikasına sahip 
Bölge Müdür Yardımcımız Fuat GÜNEL her sene yaptığı 
gibi bu Mayıs ayında da  kendisi gibi dalgıç olan 15 ya-
şındaki kızı ile birlikte Kaş’da dalış turunda idi.

S
Bölge Müdür Yardımcımız Fuat Günel bizler 
için Kaş’da sualtını fotoğrafladı

Sualtında TOSB

Kaş, Türkiye’nin diğer dalış bölgeleriyle kıyaslandı-
ğında, daha bakir bir doğaya sahiptir. Resifler bir-
çok bölgeye göre çok daha az tahribe uğramıştır 
ve sualtı yapısı çok sayıda türün yerleşip yaşamı-
nı sürdürmesine elverişlidir. Kaş dalış merkezle-
rinin ortak tutumu olan “zıpkına karşı savaş” da 
Kaş’taki sualtı zenginliğinin önemli sebeplerinden.

GEZİ



Alkan Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş.

Arpasan Arkan Metal
Parça ve Kalıp 
San. Tic. A.Ş.
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Beldesan Otomotiv
Yan. San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Makina
Otomotiv

Yan. San. ve Tic. Ltd. Şti.

SETMAK
Makina ve Kalıp
San. ve Tic. A.Ş.

Pimsa-Adler
Plastik A.Ş.

PİMSA Otomotiv
Tekstilleri

San. ve Tic. A.Ş.

OTİMSA Otomotiv
Teknik İmalat

San. ve Tic. A.Ş.

Egebant
Zimpara ve Polisaj
San. ve Tic. A.Ş.

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

MAKTEL 
Makine ve Tel 
San. Tic. A.Ş

Kaynak Tekniği
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İS-KA İstanbul
Kablo San. Tic. A.Ş.
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