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Organize Sanayi Bölgeleri Türk sanayi-
sinin gelişmesi, modernize olması ve dışa 
açılması yönünde önemli bir görevi üstlenmiş 
durumdadır.

Özellikle yabancı sermayenin girişi için de 
cazip imkânlar sunan OSB’ler genel ulaşım, 
haberleşme, enerji üretim ve dağıtımı ile çev-
renin korunması bakımından da çok önemli 
katkılar sağlamaktadırlar.

Dağınık, meskenlerle içi içe ya da şehir-
lerden uzak kırsal kesimlere kurulan sanayiye 
yol, elektrik enerjisi, doğal gaz, su ve haber-
leşme gibi temel alt yapı ağlarını ulaştırmak 
kamu için hem çok pahalı ve hem de çoğu kez 
imkân dâhilinde değildir. Diğer taraftan tek ba-
şına kırsal alanda kurulmuş tesislerin özellikle 
arıtma, katı atık bertarafı gibi çevre ile olan 
ilişkilerini yönetmek de verimli olmadığı gibi 
çoğu kez de fiziki olarak mümkün değildir.

Yukarıda kısaca sayılan hususları dikkate 
aldığımızda OSB’lerin gereklilik ve ekonomi-
ye kattıklarını daha iyi anlama imkânı buluruz. 
Üstelik OSB’lerin faydaları bunlarla da sınırlı 
değildir. OSB’lerin toplu sanayi alanı olarak 
planlanmasından dolayı düzgün ve ihtiyaca 
uygun yapılaşması, bu alanlardaki tesisle-

rin bulunduğu bölge ile 
uyumlu olması, şehirleş-
me ve estetik bakımın-
dan da çok önemlidir. Di-
ğer taraftan OSB’lerdeki 
tesislerin her tür çıktı ve 
atıklarının kolayca kon-
trol edilip, disiplin altında 
tutulması da önemli bir 
avantajdır. 

OSB alanları bu üs-
tünlükleri ile ülke ve kamu 
lehine yararlar sağlarken 
yatırımcılara da önemli 
avantajlar sağlamaktadır. 
Bunların başında sana-
yiye özgü yol, elektrik, 
doğal gaz, su, atık su ve 

arıtma tesisleri gelmektedir. Başta inşaatla il-
gili ruhsat ve izinler olmak üzere her türlü res-
mi işlemin OSB yönetimince yapılması, ruhsat 
maliyetlerinin diğer alanlara nazaran önemli 
derecede ucuzluğu ve basit oluşu bir başka 
önemli avantajdır. Diğer taraftan OSB alanları 
münhasıran sanayi için tahsis edildiğinden bu 
alanların imar durumu kolay kolay değişme-
mektedir. Buna mukabil OSB dışındaki alanlar 
imar planı değişikliği ile bir anda sanayi alanı 
olmaktan çıkarılabilir. Uygulamada sıkça kar-
şılaştığımız üzere bu uygulama sanayiyi sü-
rekli göç etmek zorunda bırakmaktadır. Her 
göç tesisin alt yapısı sebebi ile önemli bir milli 
servet ziyanına sebep olmaktadır. Zira fabri-
kadaki makinaları taşısanız bile onun alt yapı-
sını taşıma imkânınız yoktur. 

Tüm bu hususları dikkate aldığımızda son 
yıllarda keşfettiğimiz ve genel olarak iyi uygu-
ladığımız OSB’lerden vaz geçmememiz ve 
OSB uygulamalarını geliştirip, teşvik etmemiz 
gerektiği ortadadır. Bu uygulama dünya ile 
rekabette de önemli bir avantajımız olacak-
tır. Dolayısı ile bundan böyle taşınacak ya da 
yeni kurulacak sanayi tesislerini mutlaka OSB 
lerde kurmamız gerektiği açık ve nettir.

OSB’lerin Ülke Ekonomisine 
Katkısı

Yunus ÇİFTÇİ
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN’DAN



FROM CHAIRMAN of TOSB

OSBs’ Contribution Local 
Governments

Organised Industrial Zones have under-
taken a prominent role in the development, 
modernisation and international expansion of 
the Turkish industry. 

OIZs which particularly offer attractive op-
portunities for the foreign investment inflow 
make so important contributions in terms of 
overall transportation, communications, en-
ergy generation and distribution and environ-
mental protection as well. 

It is both too expensive and almost impos-
sible for the public sector to provide the indus-
tries which are scattered and nested within 
inhabited areas or erected in the rural areas 
far from the urban areas with such basic infra-
structural networks as roads, electric power, 
natural gas, water, communications, etc. On 
the other hand, it is not efficient to manage the 
relations with the environment of those plants 
erected alone in the middle of the rural area 
such as waste treatment and solid waste dis-
posal nor physically possible many times. 

When we take the issues briefly men-
tioned above into consideration, we find an 
opportunity to understand better the necessity 
of the OIZs and what they contribute to the 
economy. Furthermore, advantages of OIZs 

are not limited to them. Due to the fact that 
OIZs are constructed in a smooth manner and 
to the purpose because they are planned as 
a collective industrial sites and that the plants 
in such sites are in harmony with the environ-
ment where they are located is so important in 
terms of urbanisation and aesthetics. On the 
other hand, it is a significant advantage to be 
able to easily control and kept under discipline 
any and all outputs and wastes of those plants 
located in OIZs. 

While OIZ sites provide advantages in 
favour of the country and the public thanks 
to such superiorities, they provide investors 
with significant advantages as well. These 
pre-eminently include industry-specific roads, 
electricity, natural gas, water, waste water 
and treatment plants. The fact that any and 
all governmental procedures including pre-
eminently licenses and permits related with 
construction are carried out by the OIZ man-
agement, that licensing costs are significantly 
cheaper and simpler compared to other sites 
is another significant advantage. 

On the other hand, as OIZ sites are ex-
clusively allocated to industries, the zoning 
status of such sites does not easily change. 
However, the sites other than OIZs may be 
excluded from being industrial sites upon a 
modification of the zoning plan. As we fre-
quently encounter in practice, such a practice 
causes industries to migrate continuously. 

Each migration causes the loss of national 
assets due to the infrastructure of the plant. 
Because it is impossible to move the infra-
structure even though you manage to move 
the machinery in a factory. 

When we take all these issues into con-
sideration, it is clear that we should not give 
up OIZs which we have discovered in recent 
years and which we usually apply in a better 
way, but that we should improve and incite the 
OIZ practices. Such a practice shall be an im-
portant advantage of ours in the competition 
with the world. Therefore, it is loud and clear 
that we should absolutely erect any industrial 
plants which shall be moved or constructed 
anew in the OIZs.

Yunus ÇİFTÇİ
Chairman of TOSB 
board of directors

Contribution of OIZs to the 
country’s economy                             



Her geçen gün yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye 
devam eden OSB’ miz AB ülkeleri, Rusya ve Japonya gibi 
yatırımcıları ağırlayarak bölgemiz ve hizmetlerimiz hakkında 
bilgiler vermeye devam ediyor.
TOSB;  üyelerimizin ve bölgemizin rekabet gücünü destek-
leyecek nitelikteki bir yeniliği de hizmete sunarak, satılık ve 
kiralık olmak üzere düşünülen Küçük Sanayi Alanı Binaların-
dan 45 parsel inşaatını tamamlayarak hizmete soktu. Bunun 
yanında 97 parsel inşaatına da başlandı. Bölgemizde bulunan 
Hatice Bayraktar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
bu yıl ilk mezunlarını verdi. TOSB Organize Sanayi Bölgesi 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TOGEV) kurularak Meslek Yüksek 
Okulu açılması yönünde büyük bir adım atıldı.
1990 lı yıllarda hayalden gerçeğe uzanan zor ve zahmetli 
yolda yılmadan ilerleyen ve TOSB’ un bugün örnek bir OSB 
haline getirilmesinde büyük payı olan Kurucu Üye Sn. Ahmet 
Bayraktar bugüne kadar yürüttüğü TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevinde bayrağı, 26 Mayıs 2011 tarihinde yapı-
lan üye toplantısında, yeni yönetim kurulu başkanlığına seçi-
len Kurucu Üye Yunus Çiftçi’ye devretti.
Our OIZ which keeps attracting the attention of the foreign 
investors as days pass keeps entertaining investors from 
such countries as the EU Member States, Russia and Ja-
pan and providing them with information about our zone and 
services. 
Introducing a novelty of a nature which shall support the com-
petitive power of our members and zone, TOSB has com-
pleted and put into service the construction on 45 plots of the 
Small-Sized Industrial Area buildings which are considered 
to be for sale or rent. Besides, construction has been started 
on 97 plots as well. Located in our zone, the Hatice Bayraktar 
Anadolu Technical and Industrial Vocational High School has 
produced the very first graduates this year. TOSB Organised 
Industrial Zone Development and Education Foundation (TO-
GEV) has been established and a great step forward taken to 
open a Vocational College. 
Mr Ahmet Bayraktar, a Founding Member, who undauntedly 
proceeded on the hard and demanding road leading from 
a dream to a reality in the 1990s and had a great share in 
making TOSB an exemplary one today, has passed the torch 
of the presidency of the TOSB Board of Directors which he 
has been keeping up to the date to Yunus Ciftci, a Founding 
Member, who was elected the new president of the Board of 
Directors in the meeting held on May 26, 2011.
the industry in the future. And with the happiness of hosting 
such new investments, we wish that this positive progress 
which goes on in our Zone and in the economy shall contin-
ue. 
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Fuat GÜNEL
TOSB Bölge Müdürü

TOSB OSB olarak bütün yol, alt yapılar, arıtma tesisi, sağlık 
merkezi, itfaiye teşkilatı, modern yönetim ve destek binaları 
gibi bir OSB de olması gereken tüm alt yapılar tamamlan-
mıştır. Bölgemizi üyelerine yük olmadan kendi kendine yeter 
duruma getirmek için de 30.000 m² kapalı alanlı fabrika bi-
naları tamamlanmış olup, kiraya verilmiştir. Bu binalara ilave 
olarak 9.500 m² kapalı alana sahip yeni bir fabrika binasının 
inşaatına da başlamış bulunuyoruz. Yeni inşaatımızı Mart 
2012 yılında bitirmeyi planladık. 18 mt açıklığındaki hollere 
sahip yeni binamızı kiralamak isteyen taliplileri bekliyoruz.
Dergimizin önceki sayılarında yapılaşmanın ve dolayısı ile 
tüketimlerimizin her yıl %20-%35 oranında arttığından bahis 
etmiştik. Bu yapılaşma sürerse 2014 yılı sonunda doluluk 
oranımız %100 ler seviyesine yaklaşacaktır. OSB miz yüz-
desel olarak en fazla yabancı sermayeli firmayı bulunduran 
bölgedir. Bölgemizde yer alan her üç firmadan biri yabancı 
sermayeli kuruluşlardan oluşmaktadır. Otomotiv yan sanayi 
konusunda İhtisas OSB olmamız dolayısı ile sektör tümü ile 
kayıt içindedir.
Saygılarımla;

As TOSB OSB, all the infrastructures that must be present 
in an OSB(Organized Industrial Zone) like roads, substruc-
tures, sewage works, health center, fire organization, modern 
administration and support buildings have been completed. 
And to bring our zone to a self-sufficient condition without 
being a burden to its members, the factory buildings with a 
closed area of 30.000 m² have been completed and rented 
out. In addition to these buildings, we have also started the 
construction of a new factory building which has a closed 
area of 9.500 m². We planned to finish our new construction 
on March 2012. We are waiting for the applicants who want 
to rent our new building which has halls with 18 mt space.
In the previous editions of our magazine, we had mentioned 
that settlement and thus our consumptions are increasing 
every year at the ratio of 20%-35%. If this structuring goes 
on, our fullness ratio will approach the level of 100%’s at the 
end of the year 2014. Our OSB is the zone that accomo-
dates the most foreign capital firms in percentile. One of ev-
ery three firms located in our zone consists of foreign capital 
coorporations. Since we are the Specialization OSB in auto-
motive supply industry, the sector is entirely under record.
Best regards;

İdari Merkezi:
TOSB Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No: 10 41420
Şekerpınar - Çayırova / Kocaeli
Telefon: 0262 679 10 00   Faks: 0262 679 10 10
info@tosb.com.tr   tosb@tosb.com.tr    www.tosb.com.tr

Yayın Tarihi: 23.08.2011

nadolu Basın Merkezi

Adres: Birlik Mah. 414. Sok. 10/B Çankaya/ANKARA 
Tel: 0312 496 01 09 - 496 01 37   web: www.anadolubasinmerkezi.com

tarafından hazırlanmıştır.

Baskı: Arkadaş Basım Sanayi Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Cad. Sütçüoğlu İşhanı No: 37/4 Ulus-ANKARA Tel: 0312 341 57 07
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COMMITTEE of ENTREPRENEURS & BOARD OF DIRECTORS of TOSB
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TOSB’TAN HABERLER

TOSB ve TAYSAD Yönetim Kurulu Üyeleri 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan’ı 

Nihat Ergün’ü ziyaret etti



NEWS FROM TOSB

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat 
Ergün, 01 Haziran 2011 tarihinde TAYSAD’ın 

düzenlediği toplantıya katıldı. TOSB konferans sa-
lonunda yapılan toplantıda, sanayicilerin sıkıntıla-
rını dinleyen Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün yanı 
sıra, taşıt araçları parça üretimi yapan çok sayıda 
sanayici katıldı. Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya, 
yaptıkları çalışmaları ve sektörün meselelerini Ni-
hat Ergün’e aktardı.

Taşıt araçlarının testi için kullanılan araç test pis-
ti sisteminin Türkiye’de olmamasının büyük sıkın-
tıya sebebiyet verdiğini anlatan TAYSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Celal Kaya; “Türkiye’de araç test 
pisti yok. Kamyonlarımızı test için yurt dışına gön-
derdiğimizde 6 ay beklemek zorunda kalıyoruz. Bu 
pistin Türkiye’de olmasını çok istiyoruz. Buna çok 
ihtiyacımız var. Bu konuda TSE’nin ciddi açıklama-
ları var. TSE yetkilileri ile bu konunun gündeme gel-
mesi konusunda görüşmeler yapacağız. Sizden de 
bu araç test pisti Türkiye’ ye kurulması konusunda 
yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Yabancı araç firmalarının Türkiye’ye yatırım 
yapmaya hazırlandığını duyuran Celal Kaya, BMW, 
Wolkswagen, Citroen, Peugeot ve Nissan gibi 
önemli firmaların Türkiye’de üretime başlayacak-
larını duyduklarını belirtti. Celal Kaya, TAYSAD’ın 
yerli otomobil üretimine hazır olduğunu sözlerine 
ekledi.

TAYSAD Başkanı Celal Kaya’nın ardından sa-
nayicilerin sorularını yanıtlayan Nihat Ergün otomo-
tiv endüstrisindeki son gelişmeleri de değerlendirdi. 
Toplantı sonunda TAYSAD Başkanı Celal Kaya oto-
motiv sanayisine katkılarından dolayı Sanayi ve Ti-
caret Bakanı Nihat Ergün’e teşekkür plaketi sundu.

Nihat Ergun, Minister of Industry and Trade, 
attended a meeting held on June 1, 2011 by 

TAYSAD. The meeting held in the conference hall 
of TOSB was attended by a great number of indus-
trialists manufacturing components for vehicles as 
well as Nihat Ergun, Minister of Industry and Com-
merce. Giving the opening speech of the meeting, 
Celal Kaya, Chairman of the TAYSAD Board of Di-
rectors, reported the works they performed and the 
problems of the industry to the Nihat Ergun. 

Having related that the absence of the test track 
system which was used for testing the vehicles in 
Turkey caused a great distress, Celal Kaya, Chair-
man of TAYSAD Board of Directors, said, “There is 
no vehicle test track in Turkey. When we send our 
trucks abroad for testing purposes, we have to wait 
for six months.  We would very much like to have 
this track in Turkey. We need it so much. TSE (Turk-
ish Standards Institution) has made serious state-
ments on the matter. We shall hold negotiations 
with the TSE authorities as to bringing this matter 
into the agenda. We are awaiting your assistance in 
installing this vehicle track in Turkey.” 

Having announced that foreign automotive com-
panies were preparing to invest in Turkey, Celal 
Kaya stated that they had heard that such leading 
companies as BMW, Volkswagen, Citroën, Peugeot 
and Nissan would start manufacturing in Turkey. 
Celal Kaya added that TAYSAD was prepared to 
manufacture domestic cars. 

 Celal Ergun, who answered the questions of the 
industrialists after Celal Kaya, TAYSAD Chairman, 
evaluated the latest developments in the automotive 
industry. TAYSAD Chairman Celal Kaya presented 
a plaque of appreciation to the Minister of Industry 
and Commerce Nihat Ergun for his contribution to 
the automotive industry at the end of the meeting. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün TAYSAD’ı ziyaret etti

Nihat Ergun, Minister of 
Industry and Trade, visit TAYSAD



TOSB’TAN HABERLER

TOSB Yönetim Kurulu Sanayici tem-
silcileri 07 Haziran 2011 tarihinde Kocaeli 
Valisi Ercan Topaca’ya nezaket ziyaretin-
de bulunmuşlardır.

Yapılan ziyarete, Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Yunus Çiftçi, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilimiz Alper Kanca ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Şamil Özoğul iştirak etmiş-
lerdir.

TOSB Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Kocaeli 

Valisini ziyaret ettiler

Members of TOSB Board 
of Directors visit the 
Governor of Kocaeli
Industrialist representatives of the TOSB 

Board of Directors paid a courtesy visit toErcan 
Topaca, the Governor of Kocaeli, on June 7, 
2011. 

The visit paid included Yunus CIFTCI, the 
Chairman of the Board of Director, Alper Kan-
ca, the Deputy Chairman of the Board of Di-
rectors, and Samil Ozogul, the Member of the 
Board of Directors. 

TOSB Yönetim Kurulu üyeleri ve Bölge 
Müdürü Çayırova Kaymakamı A. Selim Par-
lar’ a 08 Haziran 2011 tarihinde nezaket zi-
yaretinde bulunmuşlardır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Yunus Çiftçi, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Alper Kan-
ca, Yönetim Kurulu Üyemiz Şamil Özoğul ve 
Bölge Müdürümüz Fuat Günel’ in katılımıyla 

OSB Yönetim 
Kurulu Üyeleri Çayırova 
Kaymakamını ziyaret etti

Board members of OIZ 
visit the Sub-Governor of 

Çayırova

Members of the TOSB Board of Directors 
and the Zone Director paid a courtesy visit to 
A. Selim Parlar, the Sub-Governor of Cayirova 
on June 8, 2011. 

In the visit paid with the attendance of Yu-
nus Ciftci, the Chairman of the Board of Direc-
tors, Alper Kanca, the Deputy Chairman of the 
Board of Directors, Samil Ozogul, the Member 
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gerçekleştiren ziyarette, Kaymakamlık tara-
fından düzenlenen El Sanatları Kursu Serti-
fika Törenine de iştirak etmişlerdir.

of the Board of Directors, and Fuat Gunel, 
the Zone Director,  the visitors attended 
the Certificate Awarding Ceremony of 
the Handicrafts Course Organised by the 
Township. 

Başbakanlık Yatırım 
Ajansı işbirliği ile Japonya’da 
yabancı yatırımı teşvik et-
mek, diğer ülkeler ile arasın-
da ticaret ve yatırımı destek-
lemek amaçlı çalışan Japon 
Dış Ticaret Teşkilatı (JET-
RO), Japonya Türk Büyükel-

çiliğinden Temsilci ve Japon Firmalarından 
oluşan 30 kişilik Japon Heyeti 29 Haziran 
2011’de TOSB’ u ziyaret etmişlerdir.

TOSB, 
Japon 

yatırımcı 
temsilcilerini 

ağırladı

TOSB entertain 
representatives of 

Japanese investors
The Japanese delegation of 30 people 

consisting of the Japanese External Trade 
Organisation (JETRO), which works to incite foreign investments in Japan and support the trade and 
investment between Japan and other countries, Turkish Embassy in Japan and the representative of 
the Japanese companies visited TOSB in cooperation with the Prime Ministry Investment Agency on 
June 29, 2011. 
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Kocaeli Sanayi Odası ve TOSB iş-
birliğiyle düzenlenen, Avrupa Birliği üye 
ülkelerinin ticaret ataşelerinin katıldığı 
toplantıda, Bölge Müdürümüz Sn. Fuat 
Günel TOSB tanıtım filmi ile TOSB u 
tanıtan sunumlarını yapmışlardır. Soru 
cevap bölümünün ardından toplantı sona er-
miştir. Ticaret Ataşelerinin temsil ettikleri ülke 
ve isimleri şunlardır: 

Belçika  Olga Cogen, 
Frank Murari
Çek Cumhuriyeti Hana Havlová, 
Mr. Aleš Uchytil
Avrupa Birliği Michele Villani
Finlandiya  Markus Teir
Fransa  Patrick Pillon
İrlanda  
Padraig MacCoscair
İtalya  Patrizia Falcinelli 
Azzoni, İrene Castagnoli
Litvanya  Jolanda 
Kriskoviciené
Hollanda  David Naves
Romanya  Dumitru Radoi
Birleşik Krallık Andres Connell, 
Yvonne Cherry
Almanya  Philipp Deichmann
Macaristan  Mr. Jozsef Kovacs 
& Mrs. Kovacs, Mr. Mehmet Akdeniz
Portekiz  Mr. João Mota Pinto
Slovenya  Mr. Bostjan Skalar

Avrupa Birliği üye ülkelerinin ticaret ataşeleri 
TOSB’u ziyaret etti

In the meeting organised in cooperation with 
the Kocaeli Chamber of Industry and TOSB, 
which was attended by the commercial attach-

es of the 
M e m b e r 
States of 
the Eu-
r o p e a n 
Union, the 
Zone Di-
rector Mr. 
Fuat Gu-
nel made 
a pre-
sentation 
introduc-

ing TOSB with a TOSB promotional film. The 
meeting was closed after the question-and-
answer process. Find here below the names 
of the commercial attaches and the countries 
they represent:  

Belgium  Olga Cogen, 
Frank Murari
Czech Republic Hana Havlová, 
Mr. Aleš Uchytil
European Union Michele Villani
Finland  Markus Teir
France  Patrick Pillon
Ireland  Padraig MacCoscair
Italy   Patrizia Falcinelli 
Azzoni, İrene Castagnoli
Lithuania  Jolanda Kriskoviciené
Holland  David Naves
Romania  Dumitru Radoi
United Kingdom Andres Connell, 
Yvonne Cherry
Germany Philipp Deichmann
Hungary Mr. Jozsef Kovacs & 
Mrs. Kovacs, Mr. Mehmet Akdeniz
Portugal Mr. João Mota Pinto
Slovenia Mr. Bostjan Skalar

Commercial attaches of the 
European Union member 

states visit TOSB
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Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğünün OSBÜK ile birlikte düzen-
lemiş olduğu “AB Sürecinde Sanayi ve Çevre 
Bilgilendirme Toplantısı”, 13 Mayıs 2011 tarihin-
de TOSB Konferans salonunda gerçekleşmiş-
tir.

Bölge Müdürümüz Fuat Günel’in TOSB’u 
tanıtan sunumunun ardından, Çevre Yöneti-
mi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 
Eyüp Yahşi, AB Sürecinde Çevre ve Sanayi 
Yönetimi konulu konuşmasını yapmıştır. Çevre 
ve Orman Uzmanı Murat Şahin’in Çevre İzni ve 
Lisansı Uygulamaları hakkında yaptığı bilgilen-
dirmenin ardından, Çevre Mühendisi A. Teo-
man Sanalan Hava Kirliliği ve Organize Sanayi 

Bölgeleri konusuna değinmiştir.
Gürültü Kontrolü ve Organize Sanayi Bölge-

leri konulu konuşmayı yapan Şehir Plancısı Hale 
Ertorun’ un ardından, Çevre ve Orman Uzmanı 
Ahmet Aladağ Organize Sanayi Bölgelerinde 
Atık Su Yönetimi hakkında bilgi vermiştir. Çevre 
ve Orman Uzmanı Ahmet Göktaş’ın Organize 
Sanayi Bölgelerinde Kimyasallar Yönetimi ko-
nulu konuşmasının ardından toplantıya katılan 
konukların sorularını yanıtlayan konuşmacılar, 
katılımcılara katılımları için teşekkür etmiştir. 
TOSB Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü 
Fuat Günel, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Yahşi’ye plaket 
vermiştir.

AB sürecinde sanayi ve çevre bilgilendirme 
toplantısı yapıldı

The “Informative Meeting on Industry and 
Environment in the EU Process” organised by 
the General Directorate for Environmental Ma-
nagement of the Ministry of Environment and 
Forestry and OSBUK together was held in the 
TOSB Conference Hall on May 13, 2011.

 Following the presentation of TOSB by the 
Zone Director Fuat Gunel, Eyup Yahsi, Assis-
tant Director General of the General Directorate 
for Environmental Management, gave a speech 
entitled “Environmental and Industrial Manage-
ment in the EU Process”. Subsequent to the 
information on the Environmental Permit and 
Licence Practices provided by Murat Sahin, an 
Expert of Environment and Forestry, Environ-
mental Engineer A. Teoman Sayalan dwelled 
upon the Air Pollution and Industrial Zones. 

Following Hale Ertorun, a Town Planner, 
who gave a speech entitled Noise Control and 
Organised Industrial Zones, Ahmet Aladag, an 
Expert of Environment and Forestry, provided 
information on the Waste water Management 
in Organised Industrial Zones. Following the 
speech entitled Chemicals Management in Or-
ganised Industrial Zones by Ahmet Goktas, an 
Expert on Environment and Forestry, the spo-
kespersons who answered the questions of the 
guests who attended the meeting thanked the 
participants for their participation in the mee-
ting. 

Fuat Gunel, Zone Director of TOSB Orga-
nised Industrial Zone, presented a plaque to 
Eyup Yahsi, Assistant Director General of the 
General Directorate for Environmental Mana-
gement. 

İnformative meeting on industry meeting on 
industry and environment in the EU proses
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Toplantıda TOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Ahmet BAYRAKTAR 2010 yılı faaliyetlerini 
katılımcılara aktardıktan sonra Kocaeli Sana-
yi Odası Başkanı Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU ve 
TOSB Kurucu üyesi Sn. Ahmet ARKAN da ko-
nuşmalarını yaptılar. TOSB Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Sn. Yunus ÇİFTÇİ 2010 yılı ger-
çekleşen ve 2011 yılı tahmini bütçesi hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. Akabinde TOSB Yöne-
tim Kurulunda bugüne kadar yürüttüğü görevin-
den ayrılan Sn. Ahmet BAYRAKTAR’ a çalışma-
larından dolayı plaket verildi. Toplantı sonunda 
gelecek iki yıl için TOSB Müteşebbis Heyette yer 
alacak olan sanayici temsilcileri de demokratik 
ve şeffaf bir biçimde belirlenmiştir. Yeni oluşan 

MÜTEŞEBBİS HEYET

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

şeklindedir.

TOSB tam dolduğunda bile tüm ihtiyacı faz-
lası ise karşılayabilecek nitelikte yapılan Ortak 
Arıtma Tesisinin nihai inşaatları tamamlandığın-
dan, tesisin açılışı yapılmıştır. 

Ayrıca Kocaeli Üniversitesi ve TOSB Orga-
nize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzen-
lenen, İşletme Yönetimi Sertifika Programında 
başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi.

Bölge içerisinde yapımına başlanılan TOSB-
UYAR Oteli inşaatının temel atma töreninin de 
yapıldığı toplantı sonrasında, TOSB Yemek sa-
lonunda akşam yemeği ikramı gerçekleştirilmiş-
tir.

2011 TOSB Üye Toplantısı Gerçekleştirildi
TOSB Üye toplantısı 26.05.2011 tarihinde TOSB 

Konferans salonumuzda gerçekleştirilmiştir.
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Once the Chairman of the TOSB Board of 
Directors Ahmet BAYRAKTAR had related the 
2010 activities to the attendants, Chairman of 
the Kocaeli Chamber of Industry Ayhan ZEY-
TINOGLU and the TOSB Founding Member 
Ahmet ARKAN gave their speeches. The Assis-
tant Chairman of the TOSB Board of Directors 
Yunus CIFTCI provided the attendants with in-
formation about the 2010 realised budget and 
2011 estimated budget. Afterwards, Mr Ahmet 
BAYRAKTAR, who quitted his office which he 
had been holding by then was presented a 
plaque for his efforts up to the date. At the end 
of the meeting, the representatives of industria-
lists who shall keep office in the TOSB Enterpri-
sing Council for the upcoming two years were 
designated in a democratic and transparent 
manner. The ENTERPRISING COUNCIL and 
BOARD OF DIRECTORS which have just been 
established are as follows:

ENTERPRISING COUNCIL

BOARD OF DIRECTORS

AUDITING BOARD 

As the final construction of the Joint Treat-
ment Plant which has been built to be capab-
le of exceedingly satisfying all the needs even 
when the TOSB is completely full was comple-
ted, it was inaugurated. 

Further, those attendants who were suc-
cessful in the Business Management Certifica-
tion Programme organised in cooperation with 
the Kocaeli University and TOSB Organised In-
dustrial Zone Directorate were presented their 
certificates. 

After the meeting during which the founda-
tion-laying ceremony of the TOSB-UYAR Hotel 
building which started to be constructed within 
the Zone was also organised, a dinner was offe-
red at the TOSB Dining Hall.

2011 TOSB Member Meeting was Held
TOSB Member Information meeting was held in 

the TOSB Conference Hall on 26.05.2011
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Rusya Federasyonu ve Tataristan Cum-
huriyeti hükümet yetkilileri TOSB ve 

TAYSAD’ı ziyaret ederek Türk Otomotiv Sa-
nayisi ve TOSB Organize Sanayi Bölgesi hak-
kında detaylı bilgi aldı.

TAYSAD Genel Sekreteri Sn. Özlem Gül-
şen ARKAN’ ın yaptığı açılış konuşması ve 
TAYSAD sunumunun ardından TAYSAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Celal Kaya, Türk yan 
sanayi firmalarıyla Rus firmalar arasında 
işbirliklerinin yapılması ve ortaklıkların sağ-
lanmasının her iki taraf için de büyük avan-
tajlar sağlayacağını vurguladı. Özellikle Türk 
otomotiv sanayisinin orta segmentte yer alan 
binek otomobil üretimi, hafif ticari araç üreti-

mi, kamyon, otobüs, minibüs ve traktör üretimi 
konusundaki tecrübelerinin iki ülke sanayisi 
arasında sinerji yaratılacağına inandığını dile 
getiren Kaya, Türk otomotiv ana sanayi ku-
ruluşlarıyla yapılacak iş birliklerinin de süreci 
hızlandıracağına dikkat çekti.

Sayın Kaya’ nın ardından söz alan Bölge 
Müdürümüz Fuat GÜNEL, TOSB tanıtım filmi 
ve TOSB ‘u tanıtan sunumunu yapmış olup, 
ziyaretçilerin bölgemiz hakkındaki sorularını 
yanıtlamıştır.

Toplantının sonunda TAYSAD Başkanı 
Celal KAYA ile TOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus ÇİFTÇİ katılımcılara plaketlerini verdi-
ler.

Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti Hükümet
Yetkilileri TOSB ve TAYSAD’ı ziyaret etti

The governmental authorities from the 
Russian Federation and the Republic 

of Tatarstan visited TOSB and TAYSAD and 
received detailed information about the Tur-
kish Automotive Industry and the TOSB Orga-
nised Industrial Zone. 

Following the opening speech given by 
Ozlem Gulsen Arkan, the TAYSAD Secretary 
General, and the TAYSAD presentation, Ce-
lal Kaya, the Chairman of the TAYSAD Board 
of Directors, emphasised that the cooperation 
and partnerships to be established between 
the Turkish companies of by-industry and the 
Russian companies would bring great advan-
tages to both sides. Having stated in particular 
that he believed that the experience of the Tur-
kish automotive industry in the manufacture of 

passenger cars in the medium segment, as 
well as in the manufacture of trucks, buses, 
minibuses and tractors would create a syner-
gy between the industries of both countries, 
Mr. Kaya drew attention to the fact that any 
cooperation with the major companies of the 
Turkish automotive industry would speed up 
the process. 

Having taken the floor after Mr. Kaya, the 
Zone Director Fuat Günel introduced the pro-
motional film of TOSB and the presentation 
promoting TOSB and answered the question 
of the visitors about the zone. 

At the end of the meeting, the TAYSAD 
Chairman Celal Kaya and the Chairman of 
TOSB Board of Directors Yunus Çiftçi presen-
ted plaques to the attendees. 

Governmental Authorities from the Russian Federation 
and the Republic of Tatarstan visit TOSB and TAYSAD



4857 Sayılı İş Kanunu 
Genel Bilgilendirme Eğitimi

31 Mayıs 2011 tarihinde ABİGEM ve çö-
züm ortağı Med Akademi ile TOSB Seminer 
Salonunda “4857 Sayılı İş Kanunu Genel Bil-
gilendirme Eğitimi” yapılmıştır. Eğitimde; Ge-
nel Hükümler Hakkında Bilgilendirme, İş Söz-
leşmesi Türleri ve Feshi,  Ücretlendirmeler,  İş 
Düzenlemeleri,  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Hükümleri,  İşveren ve İşçilerin Yükümlülükle-
ri,  Yönetmelik ve Tüzükler,  İşin Durdurulma-
sı ve İşin kapatılması,  İSİG Kurulları,  İşyeri 
Hekimleri,  İş Güvenliği Uzmanları ve Diğer 
Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları, İş 
ve İşçi Bulma Uygulamaları ve Denetim Siste-
mi konularından bahsedilmiştir.

Sertifikalı Temel İlk 
Yardım Eğitimi

20-21 Haziran 2011 tarihlerinde TOSB ve 
ABİGEM ve çözüm ortağı Med Akademi işbir-
liği ile Sertifikalı Temel İlkyardım eğitimi ger-
çekleştirilmiştir. 

Eğitimde; Genel İlkyardım Bilgileri, Hasta/
Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi, Te-
mel Yaşam Desteği, Kanamalarda İlkyardım, 
Yaralanmalarda İlkyardım, Yanık, Donma ve 
Sıcak Çarpmasında İlkyardım, Kırık, Çıkık ve 
Burkulmalarda İlkyardım, Bilinç Bozuklukla-
rında İlkyardım, Zehirlenmelerde İlkyardım,  
Hayvan Isırmalarında İlkyardım, Göz, Kulak 
ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyar-
dım, Boğulmalarda İlkyardım ve Hasta / Yaralı 
Taşıma Teknikleri anlatılmıştır.

General Information Training 
on Labour Act No. 4857 
A “General Information Training on Labour 

Act No. 4857” was provided in the TOSB Semi-
nar Hall on May 31, 2011 by ABIGEM and its 
solution partner Med Akademi. In the training, 
such issues as General Provisions, Types and 
Termination of Labour Contracts, Waging, Job 
Engineering, General Provisions of Labour 
Health and Safety, Obligations of Employers 
and Employees, Regulations and By-Laws, Ces-
sation and Closure of Business, LHS Boards, 
Workplace Physicians, Duties, Powers and Ob-
ligations of Work Safety Experts and Other Per-
sonnel, Employment Practices and Inspection 
System were dwelled upon. 

A “Certified Basic First Aid Training” was 
provided in cooperation with TOSB and ABI-
GEM and its solution partner Med Akademi 
on June 20-21, 2011. In the training, informa-
tion was provided on the General First Aid 
Knowledge, Evaluation of Patient/Injured and 
Scene of Incident, Basic Life Support, First 
Aid in  Bleeding, First Aid in Injuries, First Aid 
in Burns, Frostbite and Heat Strokes, First Aid 
in Fractures, Dislocations and Sprains, First 
Aid in Conscious  Disorders, First Aid in Poi-
soning, First Aid in Animal Bites, First Aid in 
Sticking a Foreign Object into Eyes, Ears and 
Nose, First Aid in Drowning and Patient/In-
jured Handling Techniques. 

Certified Basic 
First Aid Training

TOSB  Organize Sanayi Bölgesi Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı (TOGEV) ile EASYGO işbirliği sonucu 8 Haziran’da 
TOSB’ da İngilizce eğitimi verilmeye başlanmıştır.

TOSB’ta İngilizce Eğitimi

English training started to be provided at TOSB as from 
June 8, 2011 as a result of the cooperation of the TOSB 
Organised Industrial Zone Development and Education 
Foundation (TOGEV) and EASYGO. 

English Training at TOSB
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ÜYELERİMİZDEN

Üyelerimizle hem tanışmak hem de öneri ve 
varsa şikayetlerini dinlemek amacı ile yapılmak-
ta olan aylık üye ziyaretlerinde, TOSB Yönetim 
Kurulunun değerli üyeleri ve TOSB Bölge Müdü-
rünün katılımı ile 14 Temmuz 2011 tarihinde HP 
Pelzer Pimsa ve Kanca firmaları ziyaret edilmiş-
tir. 

Firma yetkilileriyle yapılan toplantılarda öne-
riler alınmış ve firmaların tanıtıcı sunumlarından 
sonra fabrikalar gezilerek üye ziyaretleri tamam-
lanmıştır. 

Rutin üye ziyaretleri gerçekleştirildi
Routine member visits have been made

Under the monthly member visits which are 
paid in order to meet with our members and to 
hear their suggestions and complaints (if any), 
the companies HP Pelzer Pimsa and Kanca were 
visited with the attendance of the esteemed mem-
bers of the TOSB Board of Directors and the TOSB 
Zone Director on July 14, 2011. Suggestions were 
received in the talks with the authorities of the 
companies and the factories were visited upon 
the introductory presentations of the companies, 
thus completing the visits to members.

HP Pelzer Pimsa

Kanca El Aletleri AŞ.



MEMBERS

Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız?
Toksan 1985 yılında Data şirketler grubu-

nun bir parçası olarak İstanbul’da Sn İbrahim 
Küçükoğlu tarafından otomotiv sektörüne hiz-
met vermek amacı ile kurulmuştur, Firmanın 
İstanbul’daki üretim tesisleri yeterli olmayınca 
Bursa Nilüfer organize sanayi bölgesinde ge-
nişleme kararı alarak 2001 yılında Bursa’da 
üretim kapasitesini arttırmıştır.

Toksan 2006 yılında  Toyota ve Toyota or-
taklığı olan tier1 imalatçılarla yapmış olduğu 
işbirliği neticesinde TOSB Organize Sanayi 
Bölgesine fabrika kurma kararı alarak  Toyota 
üretim sisteminin uygulandığı örnek bir fabrika 
yaratmıştır, Toksan Çayırova fabrikası TPS’in 
uygulandığı model fabrikalardan biridir.

Halen Bursa ve Çayırova olmak üzere iki 
farklı üretim tesislerinde 300 kişiye istihdam 
sağlamaktadır.

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Toksan, Bursada’ki fabrikasında çoğunlukla 

araçların menteşe aksanlarını ve mekanizma 
parçalarını üretmektedir, çoğunlukla arka bagaj 
menteşesi, ön kaput menteşesi ve kapı men-
teşelerinde uzmanlaşan firmamızda ayrıca kilit 
mekanizmaları ve karşılıkları ayrı bir uzmanlık 
konusudur, bu parçaların üretiminde kullanılan 

teknoloji dünyadaki birçok otomobil fabrikası-
nın dikkatini çekmekte ve firmanın iş hacmini 
sürekli arttırmaktalar dır,  bu alanda grubun 
stratejisi dünyanın en iyi menteşe fabrikası ola-
bilmektir, 

TOSB fabrikamızda ise daha çok tekil ve 
birleşik saç parça imalatı yapmaktayız.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında 
bilgi verir misiniz?
Toksan A.Ş’de Toyota’dan edindiğimiz kültür 

ile öncelikle iş sağlığı ve işçi güvenliğine önem 
verilmektedir, bu sebeple firmamızda en önem 
gösterdiğimiz belgelerimizden biri sahip oldu-
ğumuz OHSAS 18001 belgesidir ancak bunun 
yanı sıra Toksan tüm dünya devlerine parça 
sevk ettiği için otomotivin gereksinimi olan 
TS16949, ISO14001, OHSAS18001, gibi tüm 
belgelere sahiptir, ayrıca firmamız Ford tarafın-
dan verilen Q1 ödülüne sahiptir.

Yurtiçi müşterileriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Data şirketler grubunun bir parçası olan 
Toksan yurt içi ve dışı birçok OEM ile çalışmak-
tadır, Toyota cirodaki en büyük paya sahiptir 
ancak bunun yanı sıra Ford, Honda, Renault 
ve Seat, Skoda, Audi, Porsche, Bentley gibi 12 
dev markayı bünyesinde bulunduran WV gru-

TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT SAN. TİC. AŞ.

Oğuzhan KÜÇÜKOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı



buna 2010 yılında nomine olmuştur. OEM dışın-
da Toksan, Valeo, Thyssen Krupp gibi  Global 
tier1 firmalarına parça sevk etmektedir.

İhracat yaptığınız ülkeler var mı, hangileri? 
Toksan cirosunu büyük çoğunlukla ihraç 

eden bir firmadır, çoğunlukla Almanya, Fransa 
ve Slovakya’ya ihracat yapmaktadır, yüksek 
montanlı ihracat dolayısı ile her yıl Bursa’da ih-
racat ödülü kazanmaktadır, ihraç edilen parça-
lar çoğunlukla kilit mekanizmaları ve menteşe 
parçalarıdır, firmamızda ciddi bir ihracat kültürü 
ve altyapısı oluşmuş durumdadır.

Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
12 Mart 2008 tarihli resmi gazetede yayın-

lanan, 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faali-
yetlerinin desteklenmesi kapsamında çıkarılan 
kanundan, 16.06.2011 tarihinde işletmemiz AR-
GE merkezi olmaya hak kazanmıştır.

Toksan, Audi’den geçirmiş olduğu AR-GE 
denetiminden başarıyla geçmiş ve tasarımı 
kendisine ait A3-A4 ve A5 araçlarına ait 3 farklı 
menteşe ve kaput kilit karşılığı projelerini  alarak 
ödüllendirilmiştir, Data group’un diğer firması 
olan Akpres ise Oyak Renault ile ortak ön kaput 
ve arka bagaj menteşesi projesi yürütme kararı 
almıştır, Firmalarımızın kendi tasarımları ile her 
zaman bir adım önde olmayı başarmıştır.

Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Data şirketler grubunun bir parçası olan 

Akpres Toyota’nın Türkiye’ deki en büyük yan 
sanayilerinden biridir, ve birçok Toyata fabrika-
sına parça sevk ederek global Toyota imalatçısı 
olmaya hak kazanmıştır, çok ciddi yapılan ihra-
cat ve Ar-Ge projelerinden dolayı  birçok OEM 
tarafından yurtdışında fabrika kurulması ile ilgili 
davet almaktadır, grubun genel stratejileri ara-
sında local değil global bir oyuncu olmak vizyo-
nu vardır, bu sebeple firmamızda ciddi alt yapı 
çalışmaları devam etmektedir.

TOSB da bulunmaktan memnun musunuz? 
TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu?
Grubumuz 4 farklı sanayi bölgesinde üretim 

yapmaktadır, ancak TOSB modern alt yapısı ve 
otomobil fabrikalarına olan yakınlığı dolayısı ile  
çok stratejik bir noktada bulunmaktadır.

TOSB Organize Sanayi Bölgesi’ nde sadece 
otomotiv yan sanayi firmalarının faaliyet göster-
mesi  OEM’ ler için ciddi bir lojistik ve iş gücü 
avantajı sağlamaktadır

Biz Toksan ailesi olarak TOSB Organize 
Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermekten son 
derece gurur duyuyoruz, haklı gururumuzun te-
melinde nitelikli TOSB yöneticilerinin yapmış ol-
dukları başarılı çalışmalar yatmaktadır, firmala-
rın ihtiyaçları ve gerekli altyapı çalışmaları hızla 
tamamlanmıştır, kanımca Türkiye’nin en nitelikli 
Organize Sanayi Bölgelerinden biridir.

TOKSAN SPARE PARTS MANUFACTURING IND.AŞ.

Would you tell the foundation
 story of your firm?
Toksan has been founded in 1985 in İstanbul 

as a part of the Data companies group by İbrahim 
Küçükoğlu with the aim of providing service to the 
automotive sector. When the production facilities 
of the firm in İstanbul became insufficient, by mak-
ing the decision of expanding to Bursa Nilüfer or-
ganized industrial zone, it has increased its pro-
duction capacity in Bursa in 2001.  

Toksan, in the year 2006, at the consequence 
of the collaboration it made with Toyota and tier1 
manufacturers who have Toyota partnership, by 
making the decision to establish a factory in TOSB 
Organized Industrial Zone, created a model fac-
tory where Toyota production system is applied. 
Toksan Çayırova factory is one of the model facto-
ries where TPS is applied.

At present, it provides employment to 300 
people in two different production facilities being 
Bursa and Çayırova. 

Would you give information about your units?
Toksan, in its factory in Bursa mostly produc-

es the hinge components and mechanism parts 
of the vehicles, in our firm which is mostly spe-
cialized in rear luggage compartment hinge, front 
hood hinge and door hinges, also lock mecha-
nisms and their counterparts are a separate sub-
ject of specialization. The technology used in the 
production of these parts attract the attention of 
many automobile factories in the world and in-
creases the work volume of the firm constantly. 
In this area, the group’s strategy is to become the 
best hinge factory of the world. 

And in our TOSB factory, mostly we are mak-

ÜYELERİMİZDEN



ing singular and composite sheet iron parts man-
ufacturing.

Would you give information about the 
quality certificates you have?
In Toksan A.Ş., with the culture we have ac-

quired from Toyota, first of all importance is at-
tached to work health and worker safety, there-
fore one of our certificates that we pay the highest 
attention in our firm is the OHSAS 18001 cer-
tificate that we possess and besides that, since 
Toksan despatches parts to all world giants, it 
has all the certificates as TS 16949, ISO14001, 
OHSAS18001 that are the requirements of auto-
motive.  Furthermore, our firm has the Q1 prize 
awarded by Ford.

Would you give information about your
 domestic customers?
Toksan which is a part of the Data 

companies group works with  many do-
mestic and international OEMs. Toyota 
has the greatest share in the turnover, 
however as well as that, it has been 
nominated to the WV group which em-
bodies 12 giant brands as Ford, Honda, 
Renault and Seat, Skoda, Audi, Porsche, 
Bentley within its structure.    

Other than OEM, Toksan despatches 
parts to Global tier1 firms as Valeo, Thys-
sen Krupp.

Are there any countries that you export to,
 if yes, which ones are they?
Toksan is a firm that exports its turnover with 

great majority, predominantly it exports to Ger-
many, France and Slovakia, it is awarded the ex-
ports prize in Bursa every year due to its export 
with high volume, the exported parts are mainly 
lock mechanisms and hinge pieces, in our firm 
a serious export culture and infrastructure has 
been established.

Would you give information about your 
product development and innovation capacity?
On the basis of the law no. 5746 enacted 

within the scope of the support of research and 
development activities published in the official 
gazette dated March 12, 2008, our enterprise has 
been entitled to be a R&D center.

Toksan has successfully passed from the 
R&D inspection of Audi and has been awarded 

for its projects of 3 different hinge and hood lock 
counterpart pertaining to A3-A4 and A5 vehicles 
whose design belongs to itself. And Akpres which 
is the other firm of the Data group has made the 
decision to carry out a joint front hood and rear 
luggage compartment hinge project. Our firms 
have always succeeded to be one step ahead 
with their own designs.  

 
Would you inform us about your future projects?   
Akpres which is a part of the Data companies 

group is one of the largest supply industries of 
Toyota in Turkey, and by despatching parts to 
many Toyota factories, has become entitled to 
be a global Toyota manufacturer, due its very 
seriously made exports and R&D projects, it is 
receiving invitations from many OEMs regarding 
factory establishment  abroad. Among the gen-
eral strategies of the group, there is the vision of 

being a global player, not a local one, therefore 
serious infrastructure studies are continuing in 
our firm. 

Are you glad to be in TOSB? 
And can it respond to your expectations?
Our group makes production in 4 different 

industrial zones, however TOSB is located in 
a very strategic position because of its modern 
infrastructure and proximity to automobile facto-
ries. 

The fact that only automotive supply industry 
firms show activity in TOSB Organized Industrial 
Zone, provides a serious logistic and labour force 
advantage for OEMs.

We, as Toksan family, are extremely proud 
to show activity in TOSB Organized Industrial 
Zone. The successful works made by the quali-
fied TOSB managers lie at the root of our rightful 
pride. The needs of the firms and the necessary 
infrastructural works have been completed rap-
idly, in my opinion it is one of the most qualified 
Organized Industrial Zones. 

MEMBERS



 Bayraktarlar Holding iştiraki Farba’nın 
32. kuruluş yıldönümü Bursa’da 
kutlandı. Otomotiv sektörün-
deki birçok markaya 1979 
yılından bu yana far ve 
stop lamba tedariki sağ-
layan Farba’ nın 32. 
yaşının kutlama töreni 
Bayraktarlar Holding ve 
Farba’nın üst düzey yö-
neticilerinin katılımıyla 
Bursa Altınceylan Sosyal 
Tesislerinde yapıldı.

 Bayraktarlar Holding Yö-
netim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Ahmet Bayraktar, Mercedes, 
BMW, Porsche gibi global devlere üretim 
yapan Alman Odelo Group’un yüzde 100 hisse-
sini de satın alarak büyük bir adım attıklarını be-
lirterek, satın almayla ilgili şunları söyledi:

 “Merkezi Almaya’da bulunan ve burada 4, 
Slovenya’ da 1 fabrikası olan otomotiv aydınlat-

ma ürünleri tedarikçisi Odelo Group’un his-
selerinin yüzde 100’ ünü satın aldık.

Birleşmeyle 5 yıl içinde 500 milyon 
Euro ciro hedefleniyor
Odelo’nun gruba dahil edilmesiyle toplam 

cironun 500 milyon dolara ulaşmasını hedef-
lediklerini belirten Bayraktar; “Almanya’da 
bulunan 3 fabrikasından birisinde, ledli arka 
stop lambaları üretiliyor. Bu fabrikada ledler-
le ilgili elektronik parçaların da üretimi yapılı-
yor. Diğer fabrikalarda da otomotiv aydınlat-
masıyla ilgili üretimler mevcut. Mercedes’in 
tamamının arka lambalarının üretimini bu 
fabrikada biz gerçekleştireceğiz. Lüks Alman 
markalarına üretim yapan Odelo’nun 2010 
yılı cirosu 163 milyon euro. Farba’nın ciro-
su da 40 milyon Euro. Bu birleşmeyle 5 yıl 
içinde 500 milyon Euro ciroya ulaşmayı he-
defliyoruz. Firmayı satın alırken, bölgedeki 
otomotiv üreticileriyle de anlaşmalar gerçek-
leştirdik. Bu anlaşmalardaki taahhütlerimizi 
gerçekleştirmek içinde yeni yatırımlarınız 
için hazırlıklara başladık.” bilgisini verdi.

 
Avrupa’nın yanı sıra doğu pazarına da 
hakim olacağız

 Avrupa’nın yanında doğu pazarına da 
hakim olmak istediklerini söyleyen 

Bayraktar, “Avrupa’da  temas halin-
de olduğumuz otomotiv üreticile-

rinin bizden beklentileri var. Biz 
de taahhüt ettiğimiz hedefleri 
gerçekleştirmek için yatırım 
planlarımızı hızlı bir şekilde 
hayata geçiriyoruz.” dedi. 

Öncelikle Çin’de bir fabri-
ka kurma girişimleri olacağına 

kaydeden Bayraktar, “Doğu pa-
zarını da istediğimiz için bu yatı-

rımı gerçekleştirmek zorundayız. Bu 
yatırım toplam 34 milyon euro tutarında 

olacak” diyerek, sözlerinin şöyle tamamladı: 
“Bunun yanında Farba’ nın Türkiye’ deki üre-
tim ayağını geliştirmek için mevcut Gebze’ deki 
fabrikamızı da faaliyete sokuyoruz. Gebze’ deki 
yeni fabrikamız için 12.5 milyon euroluk ekip-
man yatırımı gerçekleştirdik” demiştir.

Bayraktarlar Holding’ten doğu pazarı 
için ‘Çin’ atağı

Avrupa’nın 163 
milyon euroluk otomobil 
aydınlatma devi Alman 

Odelo’yu satın alan Bayraktarlar 
Holding, Çin’de fabrika açma 

hazırlığında. 
Holding, Doğu ülkeleri pazarında 

da etkin olmak için Çin’de 34 
milyon Euroluk bir yatırımla 

fabrika kuracak.
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Having purchased Odelo of Germany, 163-
million-Euro car lighting giant of Europe, the 
Bayraktarlar Holding is preparing to erect a fac-
tory in China. The holding shall erect a factory 
with an investment of 34 million Euros in China 
in order to be effective in the Eastern countries 
market. 

The 32nd anniversary of the incorporation 
of Farba, an affiliate of the Bayraktarlar Hold-
ing, was celebrated in Bursa. Having been 
supplying car headlights and stop lights for a 
great many brands in the automotive industry 
since 1979, Farba’s celebration ceremony of 
the 32nd year took place with the attendance 
of the top-ranked executives of the Bayraktarlar 
Holidng and Farba at Altinceylan Social facili-
ties in Bursa. 

Ahmet Bayraktar, Vice-President of the Board 
of Directors of the Bayraktarlar Holding, stated 
that they had taken a huge step by purchasing 
100 percent of the shares of the Odelo Group of 
Germany, which manufactures for such global 
giants as Mercedes, BMW, Porsche, etc. and 
spoke about the purchase as follows: 

“We have purchased 100 percent of the 
shares of the car lighting products supplier 
Odelo Group, whose headquarters are located 
in Germany and which has 4 factories in Ger-
many and 1 in Slovenia.” 

 
Merger Targets 500 million Euro Turnover
Having stated that they targeted the total 

turnover to reach 500 million Euros upon the in-
clusion of Odelo into the Group, Bayraktar pro-
vided the following information: “LED stop lights 
are manufactured in one of the three factories 

in Germany. Electronic components for such 
LED lights are also manufactured in this factory. 
The other factories also manufacture car light-
ing components. We are going to manufacture 
all the back lights of Mercedes in this factory. 

The 2010 turnover of Odelo, which manu-
factures for luxury German brands, is 163 mil-
lion Euros. Farba’s turnover is 40 million Euros. 
We target to reach a 500-million-Euro turnover 
upon this merger within five years. When pur-
chasing the company, we also entered into 
agreements with the car manufacturers in the 
region. We have started our preparations for 
new investments in order to achieve our obliga-
tions in such agreements.”

 
We will not only dominate the European 
market but also the Eastern one
Having said that they wanted to dominate 

the eastern market as well as the European 
one, Bayraktar said, “The car manufacturers 
with whom we are in contact in Europe have 
some expectations of us. 

And we rapidly bring into being our invest-
ment plans in order to achieve the goals we 
have undertaken.” 

Having stated that they would first attempt 
to erect a factory in China, Bayraktar said, “We 
have to achieve this investment as we want the 
eastern market as well. 

This investment shall cost 34 million Euros,” 
and completed his words as follows: “Besides, 
we bring into action our factory at Gebze in order 
to improve the manufacturing aspect in Turkey. 
We have made a 12.5-million-Euro equipment 
investment for our new factory at Gebze.” 

China attack for the eastern market 
by Bayraktarlar Holding

MEMBERS
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Özen Pres Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ziya HAYIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Özen Pres Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmanızın kuruluş hikayesini 
anlatır mısınız?
Firmamız yaklaşık 36 yıldır Otomobil yan 

sanayisi olarak firmalara sac parça üretimi yap-
maktadır.

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Pres ana üretimimiz olmak üzere Kaynak, 

montaj ve idari bölümlerle birlikte zaman zaman 
artan veya eksilen kadrosu ile bu gün 110 perso-
nelle faaliyetimizi yürütmekteyiz.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri
hakkında bilgi verir misiniz?
Ürettiğimiz mamullerin üretim şartlarını içe-

ren tüm uluslar arası sertifikalara sahibiz. En 
önemlileri Q1, 16949 v.s gibi,

Yurt içi müşterileriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?
Ford Otosan, Isuzu, Assan Hanıl, Major Skt, 

Coskunöz, Dostel, Trakya cam, dolaylı olarak 
Honda , Akkardan v.s.

Yurt dışı müşterileriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?
Direk olarak yurt dışı imalatımız yoktur, do-

laylı olarak Brezilya’ya ihracatımız vardır.

Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
Ar-ge’miz hepimizin anladığı boyutta yoktur 

sadece modifikasyonlar ve iç iyileştirmeler şek-
linde mühendislik metot çalışmalarımız vardır.

Gelecek projeleriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?
Gelecek projelerimizde çalışma portföyümü-

zü ayni konuda otomobilin dışına parça imal et-
meyi  düşünüyoruz  bu konuda bazı projelerimiz 
vardır.Yenilik kapasitemiz vardır ve bu konuda 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kapasitemizin 
tek vardiyasını kısmen küçüğünü bir gece vardi-
yasını kullanıyoruz, Ayrıca tezgah kapasitemizi 
arttırma çalışmalarımız vardır.

TOSB’da bulunmaktan
memnun musunuz? 
Memnunuz.

TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor 
mu, beklentileriniz ve önerileriniz nelerdir?

Bence yeterince hızlı, problemlere yaklaşım 
noktasındaki hızlar düşük, üyelerle ilişki kurma-
da daha yakın ve içtenlik bekliyorum.

Bu noktalarda çalışmaları yeterli bulmuyo-
rum.
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Özen Pres Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ziya HAYIRLIOGLU
President of Board of Directors
Ozen Pres Mak. San. ve Tic. Ltd. Sti.

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

Our company has been manufacturing sheet 
iron parts for automotive companies for approxi-
mately 36 years. 

Could you give us information about your 
units?

Pressing being our major manufacture, we are 
maintaining our operations in Welding, Assembling 
and Administrative departments. Although the num-
ber of employees increases or reduces at times, 
we are working with 110 employees at present. 

Could you give us information about the 
quality certificate you have?

We have all the international certificates con-
taining the manufacturing conditions of the prod-
ucts we manufacture. The most important ones are 
Q1, 16949, etc.

Could you give us information about your 
domestic customers?

Ford Otosan, Isuzu, Assan Hanil, Major Skt, 
Coskunoz, Dostel, Trakya Cam, and indirectly Hon-
da, Akardan, etc.

•

•

•

•

Could you give us information about your 
international customers?

We do not have direct exports, but we indirectly 
export to Brazil. 

Could you give us information about your  
product development and innovation capacity?

We do not have an R&D department in the gen-
eral sense of the term. We have engineering meth-
od studies in the form of modifications and internal 
improvements. 

Could you give us information about your 
future projects?

We consider manufacturing parts for the outer 
side of a car in our future projects. We have some 
projects on the matter. We have a capacity for in-
novation and keep our studies to that effect. We 
only use a single shift which is relatively smaller. 
Further, we have efforts to enhance our workbench 
capacity as well.

 Are you happy to be in the TOSB? 
Yes, we are.

Can TOSB satisfy your expectations? If not, 
what are your expectations and suggestions?

I think it is fast enough. The speed is reduced in 
terms of handling the problems. I expect more sin-
cerity in establishing communication with the mem-
bers. I do not deem the efforts to be sufficient in 
these terms. 

•

•

•

•

•



SATILIK - KİRALIK ALANLAR / SALE - RENT PLOTS SOSYAL SORUMLULUK / SOCIAL RESPONSIBILITY

OSB’mizde mevcut (kiralanmış bulunan) 18 
bin 722 m² alanlara ilave olarak, Organize Sa-
nayi Bölgemize ait 45 nolu sanayi parselimizde, 
kiralanmak üzere 13 bin 580 m² alanın inşaatı 
tamamlanmış ve 6 bin 725 m² lik bölümü iki üye 
firmamız tarafından kiralanmıştır. Kalan 6 bin 
471 m² lik kapalı alan ise kiralanmaya hazır du-

rumdadır.
Yine 97 nolu sanayi parselimizde ihale çalış-

maları tamamlanan ve bir kısmının satış işlemi 
gerçekleşen 9 bin 690 m² kapalı alana sahip 
olacak inşaatımıza başladık. Bu binalarımızdaki 
alanları kiralamak isteyen taliplileri beklemekte-
yiz.

TOSB’da Satılık / Kiralık Alanlar

In addition to 18.722 sqm rented fields, the 
construction of the part of 13.580 sqm had been 
completed in 45 parcel property that belongs to 
OIZ, and the part of 6725 sqm of the building had 
been rented by our two member firms. Theleft 
6.471 sqm closed areas are available for rent.

Also,we commenced the construction of 
ourbuilding of a total of 9.690 sqm in 97 parcel 
which bidding procedure have been completed 
and a portion of which has been sold. We are 
waiting for our members who want to rent these 
buildings.

Plots for Sale / Rent at TOSB



SATILIK - KİRALIK ALANLAR / SALE - RENT PLOTS SOSYAL SORUMLULUK / SOCIAL RESPONSIBILITY

Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
İzzet Bayraktar tarafından eşi Hatice Bayraktar 
adına TOSB Organize Sanayi Bölgesi içinde, 
tam donanımlı olarak yaptırılan ve 2007-2008 
öğretim yılında faaliyete geçmiş olan Hatice 

Bayraktar Anadolu Teknik 
ve Endüstri Meslek Lise-
si, 15.06.2011 tarihinde 
Çayırova Kaymakamı A. 
Selim Parlar, Bayraktarlar 
Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı İzzet Bayraktar, eşi Hatice 
Bayraktar, TOSB Müteşebbis Heyet 
Üyesi ve TOSB Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bay-
raktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Yüm-
nü ile okulumuzun öğretmen ve öğrencilerinin 
katılımı ile gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 
ilk mezunlarını vermenin heyecanı yaşandı.

Tüm mezun öğrencilerimize bundan sonra ki 
eğitim hayatlarında TOSB Organize Sanayi Böl-
gesi olarak başarılar dileriz. 

Hatice Bayraktar Anadolu Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi ilk mezunlarını verdi

Hatice Bayraktar Anadolu Technical and In-
dustrial Vocational High School erected fully 
equipped within the premises of the TOSB Or-
ganised Industrial Zone in the name of his wife 
Hatice Bayraktar by Mr. Izzet Bayraktar, President 
of the Board of Directors of the Bayraktarlar Hold-
ing, which started the education in the school year 
2007-2008, enjoyed the excitement of producing 
the initial graduates in the ceremony of graduation 
held with the attendance of Mr. A. Salim Parlar, 
Sub-governor of Cayirova, Mr. Izzet Bayraktar, 

President of the Board of Director of Bayraktar-
lar Holding, his wife Mrs. Hatice Bayraktar, Mr. 
Ahmet Bayraktar, Member of TOSB Executive 
Board and Chairman of the Board of Governors of 
the TOSB Development and Education Founda-
tion, Mr. Bekir Yumnu, Town’s Director of National 
Education, and the teachers and students of the 
school on June 15, 2011.  

We, TOSB Organised Industrial Zone, wish 
all the best for all our graduating students in their 
subsequent life of education. 

Hatice Bayraktar Anadolu Technical and 
Industrial Vocational High Scholl Produce 

İnitial Graduates



İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY

Gülşah ÜNALDI
İSG Uzmanı
Yüzyıl OSGB

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları bir 
kurum kültürü olup, sistem dahilinde yürütül-
meye  başladığında işletmelere katma değer 
sağlamaya başlar.

Fakat işletmelere bakıldığında karşılaşı-
lan en büyük problemin sağlıklı ve emniyetli 
bir çalışma ortamına sahip olmakta yaşandığı 
gözleniyor. 

Hala birçok sektörde iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamaları sadece yasal zorunluluk çerçe-
vesinde ele alınıyor. 

Denetlemeden denetlemeye iş müfettişle-
rinin tesbit ettiği subjektif delillerle sınırlı kalan 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları doğal ola-
rak işletmelere katma değer sağlayamıyor.

4857 sayılı iş kanunununda iş sağlığı ve 
güvenliğinin tanımı ‘’ İşyerlerinde faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi sırasında çeşitli nedenler-
den kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek iş 
sağlığı ve güvenliği etkilerinden korunmak ve 
daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla 

yapılacak çalışmaların sistemli bir bütünüdür 
‘’ ifadesi yer almaktadır.  Bu tanım bize iş sağ-
lığı ve güvenliği uygulamalarındaki sistemsel 
yaklaşımın  ne olması gerektiğini göstermek-
tedir.Sistemsel yaklaşım için işletmeler daha  
kuruluş aşamasında iş sağlığı ve güvenliğini  
bir alt yapı maliyeti olarak ele almalıdır. Çalış-
ma ortamı  ve çalışanlar  fiziksel,  kimyasal,  
biyolojik  ve psikolojik faktörlere göre analiz 
edilmeli ve değerlendirilmelidir.

Güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı ya-
ratmak ve devamlılığını sağlamak için yapılan 
yatırımlar kısa vadeli değil, uzun vadeli bir ge-
lecek içindir.

Bu yaklaşım zaman içerisinde işletmeleri 
iş sağlığı güvenliği konusunda bir standartlaş-
maya ve sürdürülebilirliğe taşıyacak ve siste-
min katma değerleri iş verimine ve işgücüne 
somut olarak yansıyacaktır.

Sistemsel yaklaşım zaman  içerisinde nite-
likli  çalışanlar,  nitelikli iş ve işyeri ortamı sağ-
layacaktır.İş sağlığı ve güvenliği kurum kültü-
rü ile gelişen, çalışanların işyerine bağlılığı, 
güveni ve motivasyonu artacak ve sisteme 
katma değer sağlayan davranışlar gelişecek-
tir. Bu yaklaşımın zaman içerisinde somut ge-
tirilerini iş performansındaki artış, kazalarda 
ve işgücü kaybında azalma ile somut olarak 
ölçebileceğiz. İşte o zaman işletmeler iş sağ-
lığı ve güvenliğine yaptıkları yatırımın meyve-
lerini sağlıklı  olarak toplayacaklardır. 

Ülkemizde başta otomotiv sektörü olmak 
üzere Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Sistemini bir kurum kültürü haline getirip, üre-
timinin tüm sürecinde uygulamayı ve sürdür-
meyi başaran firmalar var. Bu firmaların ba-
şarısında en önemli nokta işletmelerin işyeri 
ortamına ve insana yaptıkları yatırımdır.

Ne zamanki küçük ve orta ölçekli işletme-
lerde de  iş sağlığı ve güvenliği sistemi kurum 
kültürüne dönüşüp,  insana ve  işyeri ortamına 
yatırım  gider tablosundan çıkarsa o zaman 
ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 
hakettiği yeri  bulacaktır.

Hepinize sağlık 
ve emniyetli çalış-
malar dilerim.

İŞYERİ ORTAMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
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Practices of occupational health and safety 
are a corporate culture and start to give an add-
ed value to the businesses when they start to 
be implemented within the system. 

However, it is observed that the greatest 
problem encountered when one looks into the 
businesses is experienced in possessing a 
healthy and safe working environment. 

In a great many industries, practices of oc-
cupational health and safety are still handled as 
a legal necessity only. 

Practices of occupational health and safe-
ty which are limited to subjective evidence as 
identified from one inspection to another by la-
bour inspectors naturally fail to give 
businesses an added value.

In the Labour Act no. 4857, the 
definition of the occupational health 
and safety is as follows: ‘’…is a 
systematic integrity of the works 
to be performed in order to protect 
against any effects of occupational 
health and safety which may arise 
from various causes during the per-
formance of the operations at the 
workplace and be harmful for health 
and to provide a better working environment.‘’ 
This definition shows us what the systemic ap-
proach in the practices of occupational health 
and safety must be. 

For a systemic approach, businesses must 
take the occupational health and safety as an 
infrastructural cost at the incorporation stage. 
The working environment and the employees 
must be analysed and evaluated by physical, 
chemical, biological and psychological factors. 

Any investments made in order to create a 
safe and peaceful working environment and to 
ensure its permanency are not for a short term 
but for a long-term future. 

Such approach shall take businesses to 
standardisation and sustainability in occu-
pational health and safety over time, and the 
added values of the system shall be tangibly 
reflected upon the work performance and the 
work force. 

The systemic approach shall provide quali-
fied employees, a qualified work and working 

environment over time. 
While the occupational health and safety 

improves with the corporate culture, employ-
ees’ loyalty to and confidence in the workplace 
as well as their motivation shall enhance and 
those conducts which give the system an add-
ed value improve. We may tangibly measure 
the tangible returns of this approach by the in-
crease in the work performance and reduction 
in accidents and loss of work force over time. 
Then and only then, businesses shall health-
ily reap the fruits of the investment they have 
made in the occupational health and safety.

There are companies which have achieved 
to make the OHSAS 18001 Occupational Health 
and Safety System a corporate culture and to 
apply and sustain it throughout the whole pro-
cess of production-especially in the automotive 

industry-in Turkey. The most important point in 
the success of these companies is the invest-
ment they have made in the workplace environ-
ment and human beings. Whenever the occu-
pational health and safety system shall turn into 
a corporate culture in small- and medium-sized 
enterprises and the investment in human be-
ings and workplace environment is removed 
from the cost statement, then the practices of 
occupational health and safety shall take the 
place it deserves in our country. 

I wish you healthy and safety work.

OCCUPATIONAL HEALTH AND IN WORKING PLACE
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Çağımızda gerek teknolojik gerekse glo-
balleşme anlamında yaşadığımız hızlı ve bü-
yük değişimler, birçok alanda olduğu gibi iş 
dünyasında da çok sayıda gelişimi ve yeniliği 
beraberinde getirmiştir. İş hayatıyla ilgili dün-
ya çapında yaşadığımız gelişmeler karşısında 
1957 yılında yürürlüğe girmiş olan Türk Ticaret 
Kanunun yetersiz kaldığı gerçeği ve özellikle 
Avrupa Birliği Hukuku ile uyumlu hale getirme 
mecburiyeti yeni bir Ticaret Kanunu hazırlığını 
gerektirmiştir. Bu gerekçelerle hazırlanan Yeni 
Ticaret Kanunumuz 14.02.2011 tarihli Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. Yeni TKK’nın yürür-
lük tarihi ise 01.07.2012 dir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki en çarpıcı 
değişikliğin ise ticaret şirketleri konusunda ya-
pılmış olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle anonim 
şirketlere ilişkin hükümler neredeyse yeniden 
yazılmıştır.

Yeni TTK’nın 329. Maddesine göre anonim 
şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş 
olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla 
sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sade-
ce taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile 
ve şirkete karşı sorumludur. Mevcut TTK’ya 
göre bir anonim şirketin kurulması için şirkette 
pay sahibi en az beş kurucunun bulunması şart 
iken ve hatta pay sahibi sayısının beşten aşa-
ğı düşmesi halinde şirketin feshi gerekmekte 
iken, yeni TTK ile anonim şirket kurulması için 
bir veya daha fazla kurucunun var olması yeter-
lidir. Böylelikle Yeni TTK ile tek kişinin anonim 
şirket kurabilmesine olanak sağlanmıştır. Pay 
taahhüt edip anonim şirket esas sözleşmesini 
imzalayan gerçek ya da tüzel kişi, bir anonim 
şirketin kurucusu olabilmektedir. Anonim şirke-
tin tek kişi tarafından kurulması halinde, pay 
sahibinin adının, yerleşim yerinin ve vatandaş-
lığının da şirket ile birlikte tescil ve ilan edilmesi 
gerekir. Birden fazla kişi tarafından kurulan bir 
anonim şirkette sonradan pay sahibi sayısının 
bire düşmesi halinde ise, durum bu sonucu do-

ğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde 
yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmelidir. 
Yönetim kurulu, bildirimi aldığı tarihten itibaren 
yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir ano-
nim şirket olduğunu ve bu pay sahibinin adını, 
yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilân 
ettirir. Aksi hâlde, doğacak zarardan, bildirimde 
bulunmayan pay sahibi ile tescil ve ilânı yaptır-
mayan yönetim kurulu sorumlu olur.

Mevcut TTK’ ya göre anonim şirketler ani 
kuruluş ve tedrici kuruluş olmak üzere iki şekil-
de kurulabilmektedir. Şirket paylarının kurucu-
lar tarafından tamamen taahhüt edilmesi ile ani 
kuruluş, bir kısım payların taahhüt edilmesi ve 
geri kalan kısmı için de halka müracaat edilme-
si halinde ise tedrici kuruluş söz konusu olmak-
tadır. Yeni Kanunda ise tedrici kuruluş kaldırıl-
mış, şirket kurucularının sermayenin tamamını 
ödemeyi taahhüt etmeleri zorunlu kılınmıştır. 
Tedrici kuruluşun kanundan çıkarılması nede-
niyle halka açık anonim şirket kurulabilmesi için 
ayrı bir düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda 
bir şirket kurulabilmesi için, karşılığı nakit ola-
rak taahhüt edilen paylar şirket tescilinden iti-
baren 2 ay içinde halka arz edilmelidir.

Mevcut TTK. 269. maddesi anonim şirketler-
de esas sermaye miktarının 50.000 TL’ sından 
aşağıda olamayacağını hüküm altına almış ve 
anonim şirketlerin esas sermaye ile kurulmasını 
öngörmüştür. Yeni TTK ise, Sermaye Piyasası 
Kanunu’na göre halka açık şirketlerde uygu-
lanmakta olan kayıtlı sermaye sisteminin halka 
açık olmayan anonim şirketlerde de uygulana-
bileceğini hüküm altına almıştır. Yeni TTK’ ya 
göre, esas sermaye 50.000 TL’ sından ve kayıt-
lı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka 
açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç ser-
mayesi 100.000 TL’sından aşağı olamaz.

Yeni ticaret Kanunun kuruluş işlemlerine 
ilişkin bir diğer değişikliği ise esas sermayeyi 
oluşturan payların kurucular tarafından esas 
sözleşmede taahhüt edildiği sözleşmenin al-
tında bir noter şerhi ile onanması gerekliliğidir. 
Mevcut kanunda ise noter şerhi gerekmemek-
tedir. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Anonim 
Şirketlerin Kuruluş İşlemleri

Rapid and great changes we experience in 
terms of both technology and globalisation in 
this era have brought about a number of deve-
lopments and innovations in the business world 
as well as in many fields. The fact that the Tur-
kish Commercial Code, which became effective 
in 1957, remains insufficient in consideration of 
the developments experienced in relation with 
the business life on worldwide basis, and in par-
ticular, the necessity of harmonising it with the 
European Union Legislation have made it ne-
cessary to prepare a new Turkish Commercial 
Code. The new Turkish Commercial Code, whi-
ch had been prepared for these reasons, was 
published in the Official Journal dated February 
14, 2011. The effective date of the new Turkish 
Commercial Code is July 1, 2012. 

We can say that the most striking change 
in the new Turkish Commercial Code has been 
made in the issue of trading companies. In par-
ticular, the provisions concerning the incorpora-
ted companies have been almost re-written. 

As per the article 329 of the new Turkish 
Commercial Code, an joint-stock company is 
one whose capital is definite and divided into 
shares and which is responsible for its liabilities 
only with its assets. Shareholders are only res-
ponsible for the capital shares which they have 
subscribed and towards the company. While it 
has been a condition to have at least five foun-
ders who hold shares in the company in order to 
incorporate an joint-stock company as per the 
present Turkish Commercial Code, and while it 
is even compulsory to terminate the company in 
case the number of the shareholders falls below 
five, the new Turkish Commercial Code provi-
des that the existence of one or more founders 
will be sufficient for the incorporation of such a 
company. Thus, a single person is allowed to 
incorporate an joint-stock company by the new 
Turkish Commercial Code. Any natural person 
or legal entity who subscribe shares and sign 
the articles of incorporation may be a founder of 
an joint-stock company. In case an joint-stock 
company is incorporated by a single person, 
the full name, residence and nationality of such 
shareholder must be registered and promulga-
ted along with the company. And in case the 
number of shareholders falls to one in an joint-
stock company which has been incorporated by 
more than one person, then this fact must be 
notified to the board of directors in writing not la-
ter than seven days of the date of the procedure 
which has given rise to such a situation. The 
board of directors causes the joint-stock com-

pany with one shareholder and the full name, 
residence and nationality of such shareholder 
to be registered and promulgated not later than 
seven days of the date when they receive such 
notice. Otherwise, the shareholder who fails to 
give such notice and the board of directors that 
fails to cause such registration and promulgati-
on to be made shall be responsible for any loss 
to arise out of this fact. 

As per the present Turkish Commercial Code, 
incorporated companies may be incorporated in 
two ways: incorporation with immediate effect 
and gradual incorporation. When the company 
shares are subscribed in full by the founders, it 
is an incorporation with immediate effect and in 
case a portion of the share are subscribed and 
the remaining portion is publicly traded, then it 
is a gradual incorporation. The new code exclu-
des the gradual incorporation and made it com-
pulsory for the company founders to subscribe 
the capital in full. Due to the exclusion of the 
gradual incorporation from the code, the code 
provides a separate regulation so that a publicly 
traded joint-stock company may be incorpora-
ted. In this context, those shares of which pro-
visions have been subscribed in cash must be 
offered to the public not later than 2 months of 
the registration of the company so that an joint-
stock company may be incorporated. 

The article 269 of the present Turkish Com-
mercial Code provides that the authorised 
capital may not be less than TRL 50.000,- in 
joint-stock companies and stipulates that joint-
stock companies should be incorporated with 
an authorised capital. As per the new Turkish 
Commercial Code provides that the registered 
capital system which is applicable to publicly 
traded joint-stock companies pursuant to the 
Capital Market Act may also be applicable to 
the joint-stock companies which are not public-
ly traded. As per the new Turkish Commercial 
Code, the authorised capital may not be less 
than TRL 50.000,- and the initial capital may not 
be less than TRL 100.000,- in the non-publicly 
traded joint-stock companies that have adopted 
the registered capital system. 

Another change concerning the incorporati-
on procedures of the new commercial code is 
the necessity of a notarial legalisation under 
the charter in which the shares constituting the 
authorised capital have been subscribed in the 
articles of incorporation by the founders. But no 
notarial legalisation is required by the present 
code.

New Turkish Commercial Code and Incorporation 
Procedures for Incorporated companies
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board of directors causes the joint-stock com-

pany with one shareholder and the full name, 
residence and nationality of such shareholder 
to be registered and promulgated not later than 
seven days of the date when they receive such 
notice. Otherwise, the shareholder who fails to 
give such notice and the board of directors that 
fails to cause such registration and promulgati-
on to be made shall be responsible for any loss 
to arise out of this fact. 

As per the present Turkish Commercial Code, 
incorporated companies may be incorporated in 
two ways: incorporation with immediate effect 
and gradual incorporation. When the company 
shares are subscribed in full by the founders, it 
is an incorporation with immediate effect and in 
case a portion of the share are subscribed and 
the remaining portion is publicly traded, then it 
is a gradual incorporation. The new code exclu-
des the gradual incorporation and made it com-
pulsory for the company founders to subscribe 
the capital in full. Due to the exclusion of the 
gradual incorporation from the code, the code 
provides a separate regulation so that a publicly 
traded joint-stock company may be incorpora-
ted. In this context, those shares of which pro-
visions have been subscribed in cash must be 
offered to the public not later than 2 months of 
the registration of the company so that an joint-
stock company may be incorporated. 

The article 269 of the present Turkish Com-
mercial Code provides that the authorised 
capital may not be less than TRL 50.000,- in 
joint-stock companies and stipulates that joint-
stock companies should be incorporated with 
an authorised capital. As per the new Turkish 
Commercial Code provides that the registered 
capital system which is applicable to publicly 
traded joint-stock companies pursuant to the 
Capital Market Act may also be applicable to 
the joint-stock companies which are not public-
ly traded. As per the new Turkish Commercial 
Code, the authorised capital may not be less 
than TRL 50.000,- and the initial capital may not 
be less than TRL 100.000,- in the non-publicly 
traded joint-stock companies that have adopted 
the registered capital system. 

Another change concerning the incorporati-
on procedures of the new commercial code is 
the necessity of a notarial legalisation under 
the charter in which the shares constituting the 
authorised capital have been subscribed in the 
articles of incorporation by the founders. But no 
notarial legalisation is required by the present 
code.

New Turkish Commercial Code and Incorporation 
Procedures for Incorporated companies



Türkiye’nin en görkemli yatırım ve yaşam 
projesi Elit Grand Palas, Delmar Yapı güvence-
si ile Türkiye’nin en hızlı gelişen bölgesi İstan-
bul - Kurtköy’de, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
5 dakika mesafede hayata geçiyor.  

Selçuklu döneminden günümüze kadar ge-
len klasik Türk mimarisinin görkemli eserlerin-
den ilham alınarak tasarlanan Elit Grand Palas, 
45 ile 125 metrekare arasında değişen saray 
konforundaki daireleri, 4500 metrekarelik iç 
bahçesi ve 208 metrelik görkemli cephesi ile her 
açıdan ayrıcalıklı bir yaşam projesi olarak öne 
çıkıyor. Stüdyo, 1+1 ve 2+1 daire seçenekleriyle 
hem ev hem de ofis olarak kullanılabilecek olan 
Elit Grand Palas, en son inşaat teknolojileriyle, 
LEED kriterleri göz önüne alınarak çevreye ve 
doğaya saygılı bir proje olarak inşa ediliyor.

Elit Asisstant; Farklı beklentilere 
farklı çözümler sunuyor

Rezidans hizmetleriyle de dikkat çeken Elit 
Grand Palas’ta, vale park, resepsiyon, ev-oda 
temizliği gibi hizmetlerin yanı sıra, kişiye özel 
ayrıcalıklı hizmetlerin sunulacağı Elit Asistant 
sistemi bulunuyor. 

Elit Asistant servisiyle, daire sahipleri ev te-

mizliğinden, çocuk bakımına, kuru temizleme-
den kişisel güvenliğe kadar değişen exclusive 
rezidans hizmetleri;  uçak - otobüs bileti rezer-
vasyonları gibi kişisel ulaştırma hizmetleri; do-
ğum günü, parti, evlilik yıl dönümü gibi organi-
zasyon hizmetleri ve  daha birçok özel hizmeti 
alma şansına sahip olacak.

Her açıdan kazançlı; Bireysel konut
kiralama hizmeti

Ayrıcalıklı yaşamın yanında, kazançlı bir ya-
tırım fırsatı da sunan Elit Grand Palas, Bireysel 
Konut Kiralama Hizmeti ile dileyen daire sahip-
lerine emlak danışmanlığı hizmeti vererek, da-
irelerin kiralanması, kiralama sonrası takibinin 
yapılması ve satışa çıkarılması konusunda pro-
fesyonel hizmet verecek. 

 
Kurtköy; İstanbul’un en hızlı 
değer kazanan bölgesi

Bulunduğu bölge itibariyle de oldukça ka-
zançlı bir yatırım fırsatı olan Elit Grand Palas, 
İstanbul’un en hızlı gelişen ve değer kazanan 
bölgesi Kurtköy’ün merkezinde inşa ediliyor. 
Kurtköy’ün gelişiminde önemli bir rol oynayan 

Türkiye ’n in  En Görkemli 
Delmar  Yapı ’dan

Geçmiş ve Gelecek Burada Yaşanacak

Elit Grand Palas; Geçmişin görkemi Kurtköy’de yeniden hayat bulacak

ŞİRKETLERDEN FROM the FIRMS



Sabiha Gökçen Havaalanı, 25 milyona ulaşan yolcu ka-
pasitesi ile bölgeyi cazip bir merkez haline dönüştürüyor. 
Ayrıca bölgede inşasına devam edilen İleri Teknoloji En-
düstri Parkı (İTEP) ile Kurtköy’ün teknoloji üssü olması 
planlanıyor. İTEP projesi kapsamında olan Avrupa’nın 
en büyük havacılık bakım ve onarım merkezi de bu böl-
gede inşa ediliyor.  Kurtköy’e yapılan dev yatırımlardan 
ilki olan İstanbul Park Formula 1 pisti, yapımına devam 
edilen Fuar ve Kongre Merkezi, Türkiye’nin en büyük 
AVM’lerinden biri olan Viaport Outlet, Sabancı Üniver-
sitesi, Okan Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumları ve 
10 dakika mesafedeki İstanbul’un 3. büyük yat limanı 
olan Pendik MarinTurk, Kurtköy’ü İstanbul’un en önemli 
merkezlerinden biri haline getiriyor. 

Böylesine hızlı gelişen bir bölgede yer almanın 
avantajıyla değerini ilk günden itibaren katlanarak ar-
tıracak olan Elit Grand Palas, hem kazançlı bir yatırım 
yapmak isteyenlere, hem de saray görkeminde yaşarak 
ayrıcalıklı hizmetlere sahip olmak isteyenlere alternatif 
ödeme seçenekleriyle, bu görkeme sahip olma şansı 
veriyor.

Türkiye ’n in  En Görkemli 
Delmar  Yapı ’dan

Mimarisiyle olduğu kadar, sosyal ola-
nakları ve rezidans hizmetleriyle de adeta 
bir sarayı andıran Elit Grand Palas’ta;

- Açık - kapalı yüzme havuzu 
- Fitness merkezi 
- Buz pateni 
- Bowling, 
- Bilardo,  
- Mini golf, 
- Tırmanma duvarı, 
- Türk hamamı, 
- Spa, 
- Sağlık merkezi, 
- Lounge, 
- Kat bahçeleri, 
- Restoran, 
- Kafe / Bar 

gibi, hayatı kolaylaştıracak ve zevkli 
hale getirecek imkanlar bulunuyor. 

ŞİRKETLERDEN FROM the FIRMS

Yaşam ve  Yat ı r ım Proje le r inden  b i r i : 
 Eli t  Grand  Palas



The most imposing investment and living 
project of Turkey Elit Grand Palas comes into 
being with the Delmar Yapi guarantee at a 5 
minutes distance to the Sabiha Gokcen Airport 
at Kurtkoy, İstanbul, which is the most rapidly 
developing region of Turkey.  

Designed under inspiration from the impo-
sing works of the traditional Turkish architecture 
from the Seljuk times to the present day, Elit 
Grand Palas comes to the fore front as a living 
project which is privileged in all aspects with its 
apartments of palace comfort which vary from 
45 to 125 square meters, with its 4500-sqm in-
ner courtyard and with its imposing 208-meter 
facade. Elit Grand Palas, which may be used as 
both home and office with studio, 1+1 and 2+1 
apartment options, is being constructed as a 
project respecting the environment and nature 
by the latest construction technologies, consi-

dering the LEED criteria. 

Elit Asistant: different solutions 
for different expectations
Attracting attention for its residence servi-

ces, Elit Grand Palas has the Elit Asistant sys-
tem which shall offer proprietary privileged ser-
vices as well as such services as valet parking, 
reception, housekeeping. 

Through the Elit Asistant service, apartment 
owners shall have an opportunity to receive exl-
cusive residence services varying from house-
keeping to babysitting, from dry-cleaning to per-
sonal security; such personal transport services 
as flight-bus ticket bookings; such organisation 
services as birthday parties, marriage anniver-
saries, etc. as well as several other special ser-
vices. 

The Most  Impos ing 
Living  and  Inves tment  Projec t 

o f  Turkey: 
Eli t  Grand  Palas

The Past and the Present Shall Be Experienced Here

Elit Grand Palas: Magnificence of the past revives in Kurtkoy.

ŞİRKETLERDEN FROM the FIRMS



Profitable from all aspects: 
Individual house rental service
Offering a profitable investment opportu-

nity as well as a privileged life, Elit Grand Pa-
las shall provide the willing apartment owners 
with real estate consultancy services through 
the Individual House Rental Service as well as 
professional services in renting the apartments, 
pursuing them upon renting and offering them 
for sale.

Kurtkoy: the most rapidly 
revaluating region of Istanbul
Being a quite profitable investment opportu-

nity due to the region in which it is located, Elit 
Grand Palas is being constructed in downtown 
Kurtkoy, which is the most rapidly developing 
and revaluating region of İstanbul. The Sabiha 
Gokcen Airport, which plays an important role in 
the development of Kurtkoy, makes the region 
an attractive centre with a passenger capacity 
of approximately 25 million. Further, Kurtkoy is 
planned to be a base of technology through the 
Advanced Technology Industrial Park (ITEP), 
which is being constructed in the region. The 
largest aviation repair and maintenance centre 
of Europe, which is included in the ITEP pro-
ject, is also being constructed in this region. 
Being the first one of the investments made in 
Kurtkoy, the Istanbul Park Formula 1 track, the 
Fair and Congress Centre which is still under 
construction, Viaport Outlet, which is one of the 
largest shopping malls of Turkey, such promi-
nent educational institutions as the Sabanci 
University, Okan University and Istanbul’s third 

largest marina Pendik MarinTurk, which is only 
10 minutes away, all make Kurtkoy one of the 
most important centres of Istanbul.

Elit Grand Palas, which shall incrementally 
increase its value from the very first day thanks 
to the advantage of being located in such a ra-
pidly developing region, provides those who 
want to both make a profitable investment and 
live in the magnificence of a palace and have 
privileged services with the opportunity to have 
such magnificence through alternative payment 
options. 

Reminiscent of a palace not only for its ar-
chitecture but also its social facilities and resi-
dence services, Elit Grand Palas contains such 
facilities which shall make life easier and more 
pleasant as

- indoor and outdoor swimming pools, 
- fitness centre,
- ice-skating, 
- bowling, 
- billiards,  
- mini golf, 
- climbing wall, 
- Turkish bath, 
- spa, 
- healthcare centre, 
- lounge, 
- floor gardens, 
- restaurant, 
- cafe / bar. 

ŞİRKETLERDEN FROM the FIRMS



OTOMOTİVDEN HABERLER

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Ba-
kanlık bahçesine kurulan elektrikli otomobiller 
için şarj istasyonunun açılışını gerçekleştirdi. 
Bakan Ergün, Renault Fluence marka otomobili 
şarj istasyonunda sembolik olarak şarj etme-
sinin ardından, aynı otomobille bir test sürüşü 
yaptı. 

 Ergün, elektrikli aracı önce şarj etti, sonra 
test etti…

 Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün:
“(KKDF ve ÖTV artışıyla ilgili) bugün itiba-

riyle alınmış bir vergi artışı kararı söz konusu 
değil”

“Açıkçası otomotivde ithalatçı pozisyonuna 
düşmek ve orada kalmak istemiyoruz. Fakat 
bunun tek yolu vergi artışlarıyla ya da kredi faiz 
artışlarıyla ithalatın önüne geçmek gibi politika-
lar değildir”

“İlk etapta 5 adet otomobil (Renault Fluen-
ce) Bakanlığımıza teslim edilecek”

“Şu sürüşten sonra gerçekten şahsıma elek-
trikli araç alırım”

“İç pazara otomobil satan ama Türkiye’de 
üretim yapmayan ilk üç, dört firma ve markayı 
yatırım yapmaları için Türkiye’ye davet ettik”

Kaynak: http://www.sanayi.gov.tr/NewsDe-
tails.aspx?newsID=1976&lng=tr

İlk şarj istasyonu açıldı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, elek-

trikli otomobil kullanımı teşvik etmek 
ve ileri aşamada bu otomobillerin 
kullanımını yaygınlaştırmak için ha-
rekete geçti. Elektrikli otomobiller için 
ilk şarj istasyonu Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın bahçesindeki otoparkta 
kuruldu. 

“Elektrikli Otomobiller İçin Şarj İs-
tasyonu” kurulum töreni Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün katılı-
mıyla, Bakanlıkta düzenlendi. Burada 
Renault Fluence marka arabayı şarj 
eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün daha sonra kısa bir süre otomo-
bili sürdü. Bakan Ergün Bakanlıklarına 
da 5 tane elektrikli otomobil aldıklarını 

ifade etti. 
Otomobil satışlarında 1 milyona ulaşacağız
Bakan Ergün, elektrikli otomobiller için kuru-

lan şarj istasyonunun açılışından önce bir ko-
nuşma yaparak, Türkiye’nin genç nüfus olması, 
otomobil sahipliğinin Avrupa ortalamasının çok 
altında olması ve kredi imkanlarının rahatlama-
sı sebebiyle iç pazardaki satışların artacağını 
ifade etti ve Türkiye’deki otomobil satışlarının 1 
milyon rakamına ulaşacağını belirtti. 

Ergün, firmalara otomobil iç pazarına 
yeni modeller getirmelerini tavsiye ederek, 
Türkiye’deki pazarda ilk 3 sırada yer alan fir-
maları Türkiye’ye yatırıma ve üretime davet etti. 
Ergün, 1 milyonu aşacak iç pazarda Türkiye’de 
bir marka oluşturmanın, Türkiye’de üretilen ta-
sarımı dünya pazarlarına sunmanın en önemli 
hedeflerinden biri olduğunu sözlerine ekledi. 

Türkiye’nin doğalgaz ve petrolü bulunma-
dığını zenginlik için kendi insan gücüne dayalı 
politika izlemesi gerektiğini dile getiren Ergün, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk 
girişimcisinin potansiyelini açığa çıkarmak için 
önündeki engelleri kaldıracaklarını aktardı.

Kaynak: http://www.iktisadidayanisma.
com/Ilk-sarj-istasyonu-Ankarada-acildi/Haber/
6e899721-2fb8-43fc-ad1b-9e7bf35e263b.aspx

Türkiye’de ve kamuda ilk elektrikli 
şarj istasyonu…



AUTOMOTIVE NEWS

Minister of Industry and Commerce Nihat 
Ergun inaugurated the charging station for 
electric cars which has been erected in the 
courtyard of the Ministry. Minister Ergun car-
ried out a test drive with a Renault Fluence 
once the car had been symbolically charged 
at the station. 

 Ergun first charged and then tested the 
electric car…

 Minister of Industry and Commerce Nihat 
Ergun:

‘’(Regarding the increase in RUSF (Re-
source Utilisation Support Fund) and ET 
(Excise Tax)) There is no decision about an 
increase in taxes which has been made as of 
the present day.’’

‘’To be frank, we do not want to be and 
remain in the position of an importer in the 
automotive industry. But the only way to do 
this is not such policies as preventing the im-
ports through the increases in taxes or loan 
interest rates.’’ 

‘’At the initial stage, 5 cars (Renault Flu-
ence) shall be delivered to the Ministry.’’

‘’After this drive, I really buy an electric 
car for myself.’’

‘’We have invited the top three or four 
companies and brands which sell cars to 
the domestic market but do not manufacture 
cars in Turkey so that they would make in-
vestments in Turkey.’’

Source: http://www.sanayi.gov.tr/News-
Details.aspx?newsID=1976&lng=tr

First charging station opens
Ministry of Industry and Commerce has 

taken action in order to encourage the use 
of electric cars and to popularise the use of 
such cars in the further stages. The very first 
charging station for electric cars has been 
erected in the car park in the courtyard of the 
Ministry of Industry and Commerce. 

The inauguration ceremony of the “Charg-
ing Station for Electric Cars” was organised 
with the attendance of the Minister of Indus-
try and Commerce Nihat Ergun at the Min-
istry. Charging a Renault Fluence car here, 
the Minister of Industry and Commerce Nihat 
Ergun then drove the car for a short while. 
Minister Ergun stated that they had bought 5 
electric cars for the Ministry. 

We will reach one million in car sales
Giving a speech before the inauguration 

of the charging station erected for electric 
cars, Minister Ergun stated that the sales in 
the domestic market would increase due to 
the fact that Turkey has a young population, 
car possession was far below the average of 
Europe and the borrowing facilities were eas-
ier and said that the car sales would reach 
one million in Turkey. 

Ergun suggested the companies to bring 
new models to the Turkish market and invit-
ed the top three companies in the market in 
Turkey to invest and manufacture in Turkey. 
Ergun added that it was one of their most 
important goals to create a brand name in 
a market which would exceed one million in 
Turkey and to introduce the design created in 
Turkey to the world markets. 

Stating that Turkey does not have natural 
gas and oil and thus must pursue a policy 
which relies on its own man power for pros-
perity, Ergun said that they would remove 
the barriers before the Turkish entrepreneurs 
through the Ministry of Science, Industry and 
Technology in order to expose their poten-
tial. 

Source: http://www.iktisadidayanisma.
com/Ilk-sarj-istasyonu-Ankarada-acildi/
Haber/6e899721-2fb8-43fc-ad1b-9e7b-
f35e263b.aspx

First electrical charging station in 
Turkey and public sector…



Yılan zehiri av etini eritmeye yarayan kuv-
vetli bir sindirim sıvısıdır. Zehirsiz yılanlarda 
bile zehirli olan kuvvetli bir sindirim sıvısı var-
dır. Yılan tarafından ısırılan bölge bu zehirli 
tükürükten dolayı şişer ve yanma hissedilir. 
Amatör bir kişi tarafından bir yılanın zehirli 
yada zehirsiz olduğunun tespit edilmesi ol-
dukça güçtür. Bu nedenle her yılanı zehirli ka-
bul ederek onlardan sakınmamız en doğrusu 
olacaktır. 

Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
1- Bölgede morluk, iltihaplanma (1-2 hafta 

sürer)
2- Kusma, karın ağrısı, ishal gibi sindirim 

bozuklukları
3-  Aşırı susuzluk,
4- Şok, kanama,
5- Psikolojik bozukluklar,
6- Kalpte ritim bozukluğu, baş ağrısı ve so-

lunum düzensizliği

Yılan sokmaları halinde uygulanması 
gereken ilkyardım yöntemleri nelerdir?
1- Isırılan yeri kıpırdatmayın. Bu durum 

zehirin vücuda yayılmasına neden olabilir. Ki-
şiyi sakinleştirin. Çok fazla hareket ettirmek-
ten sakının.

2- Isırılan bölgeyi mümkünse kalp seviye-
sinin altında tutun.

3- Sokulan yeri suyla yıkayın.
4- Yaraya yakın bölgede baskı yapabile-

cek eşyaları (yüzük, bilezik v.b.) çıkarın.
5- Yara baş ve boyunda ise yara çevresine 

baskı uygulayın. Kol ve bacaklarda ise 
dolaşımı engellemeyecek şekilde 

bandaj uygulayın.(turnike uygu-
lamayın)

6- Soğuk uygulama ya-
pın.

7- Yaradaki zehiri eme-
rek çıkarmaya çalışmayın.

8- Yılanı yakalamaya çalış-
mayın. Yılanın rengini ve şeklini 

hatırlamaya çalışın, yaşamsal bul-
guları izleyin ve derhal 112’yi arayarak 

acil yardım isteyin.

YILAN ISIRMALARINDA 
İLK YARDIM

Venom is a strong digestive liquid which 
serves to melt hunted flesh. Even non-poiso-
nous snakes have a strong poisonous diges-
tive liquid. The area bitten by a snake swells 
due to such poisonous saliva and a burning 
feeling comes. It is rather difficult for an ama-
teur person to determine whether a snake is 
poisonous or not. Therefore, it shall be most 
appropriate if we consider each snake to be 
poisonous and avoid them. 

What are the signs of snake bites?
1- A black-and-blue mark and inflammation 

in the area (takes a week or two),
2- Such digestive disorders as throwing 

up, abdominal pain, diarrhoea,
3- Excessive dehydration,
4- Shock, bleeding,
5- Psychological disorders,
6- Cardiac arrhythmia, headache and irre-

gular respiration.

What are the first aid methods required to
apply in cases of snake bites?
1- Do not allow the bitten area to 

move. This may cause the poison to 
spread through the body. Calm the 
person down. Avoid making him move 
too much.

2- If applicable, hold the bitten area below 
the level of the heart.

3- Rinse the bitten area with water.
4- Take out any things (rings, bracelets, 

etc.) which may apply pressure on the area 
near the bite.

5- If the bite is on the head or neck, apply 
pressure to the neighbourhood of the bite. If it 
is on the arms or legs, apply a bandage not to 
prevent blood circulation (do not apply a tour-
niquet). 

6- Carry out cold application. 
7- Do not try to extract the poison in the 

bite by sucking it out.
8- Do not try to catch the snake. Try to re-

member the colour and shape of the snake, 
follow the living finds and immediately call 112 
and ask medical help.

FIRST AID IN SNAKE 
BITES

Sıcak çarpması, sıcak havada aşırı terle-
me sonucunda veya çok fazla egzersiz ya-
pıldığında vücudun aşırı miktarda su ve tuz 
kaybetmesine bağlı olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu durumdan en çok etkilenenler ise küçük 
yaştaki çocuklar ve yaşlılar. 

Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
1- Adale krampları
2- Güçsüzlük, yorgunluk,
3- Baş dönmesi
4- Davranış bozukluğu, sinirlilik
5- Bol terleme (daha sonra azalır)
6- Mide krampları, kusma, bulantı
7- Bilinç kaybı, hayal görme
8- Hızlı nabız

Sıcak çarpması halinde uygulanması 
gereken ilkyardım yöntemleri nelerdir?
1- Öncelikle hasta serin ve havadar bir 

yere alınmalıdır. 
2- Giysiler çıkarılır ve hasta sırt üstü yatırı-

larak, kol ve bacak yükseltilir. 
3- Bulantı yok ve bilinç açıksa 1lt su-1 çay 

kaşığı karbonat-1 çay kaşığı tuz karışımı sıvı 
ya da soda içirilir. 

HEAT STROKE

We encounter heat stroke as a result of 
the excessive loss of water and salt in case of 
excessive perspiration in hot weather or when 
we take too many exercises. Those who are 
most affected by this situation are small child-
ren and elderly people. 

What are the signs of heat stroke?
1- Muscular cramps,
2- Weakness, fatigue,
3- Dizziness,
4- Behavioural disorder, nervousness,
5- Ample perspiration (reduces later),
6- Stomach cramps, throwing up, nausea,
7- Sensory loss, illusion,
8- Fast pulse

What are the first aid methods required 
to apply in case of heat stroke?
1- First, take the patient to a cool and well 

ventilated place. 
2- Take out his clothes and lay him down 

on his back, raise his arms and legs. 
3- If he has no nausea and his conscious 

is clear, make him drink soda water or a liquid 
which is a mixture of 1 litre of water, a teas-
poonful of bicarbonate and a teaspoonful of 
salt. 

SICAK

ÇARPMASI

SAĞLIK



Yılan zehiri av etini eritmeye yarayan kuv-
vetli bir sindirim sıvısıdır. Zehirsiz yılanlarda 
bile zehirli olan kuvvetli bir sindirim sıvısı var-
dır. Yılan tarafından ısırılan bölge bu zehirli 
tükürükten dolayı şişer ve yanma hissedilir. 
Amatör bir kişi tarafından bir yılanın zehirli 
yada zehirsiz olduğunun tespit edilmesi ol-
dukça güçtür. Bu nedenle her yılanı zehirli ka-
bul ederek onlardan sakınmamız en doğrusu 
olacaktır. 

Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
1- Bölgede morluk, iltihaplanma (1-2 hafta 

sürer)
2- Kusma, karın ağrısı, ishal gibi sindirim 

bozuklukları
3-  Aşırı susuzluk,
4- Şok, kanama,
5- Psikolojik bozukluklar,
6- Kalpte ritim bozukluğu, baş ağrısı ve so-

lunum düzensizliği

Yılan sokmaları halinde uygulanması 
gereken ilkyardım yöntemleri nelerdir?
1- Isırılan yeri kıpırdatmayın. Bu durum 

zehirin vücuda yayılmasına neden olabilir. Ki-
şiyi sakinleştirin. Çok fazla hareket ettirmek-
ten sakının.

2- Isırılan bölgeyi mümkünse kalp seviye-
sinin altında tutun.

3- Sokulan yeri suyla yıkayın.
4- Yaraya yakın bölgede baskı yapabile-

cek eşyaları (yüzük, bilezik v.b.) çıkarın.
5- Yara baş ve boyunda ise yara çevresine 

baskı uygulayın. Kol ve bacaklarda ise 
dolaşımı engellemeyecek şekilde 

bandaj uygulayın.(turnike uygu-
lamayın)

6- Soğuk uygulama ya-
pın.

7- Yaradaki zehiri eme-
rek çıkarmaya çalışmayın.

8- Yılanı yakalamaya çalış-
mayın. Yılanın rengini ve şeklini 

hatırlamaya çalışın, yaşamsal bul-
guları izleyin ve derhal 112’yi arayarak 

acil yardım isteyin.

YILAN ISIRMALARINDA 
İLK YARDIM

Venom is a strong digestive liquid which 
serves to melt hunted flesh. Even non-poiso-
nous snakes have a strong poisonous diges-
tive liquid. The area bitten by a snake swells 
due to such poisonous saliva and a burning 
feeling comes. It is rather difficult for an ama-
teur person to determine whether a snake is 
poisonous or not. Therefore, it shall be most 
appropriate if we consider each snake to be 
poisonous and avoid them. 

What are the signs of snake bites?
1- A black-and-blue mark and inflammation 

in the area (takes a week or two),
2- Such digestive disorders as throwing 

up, abdominal pain, diarrhoea,
3- Excessive dehydration,
4- Shock, bleeding,
5- Psychological disorders,
6- Cardiac arrhythmia, headache and irre-

gular respiration.

What are the first aid methods required to
apply in cases of snake bites?
1- Do not allow the bitten area to 

move. This may cause the poison to 
spread through the body. Calm the 
person down. Avoid making him move 
too much.

2- If applicable, hold the bitten area below 
the level of the heart.

3- Rinse the bitten area with water.
4- Take out any things (rings, bracelets, 

etc.) which may apply pressure on the area 
near the bite.

5- If the bite is on the head or neck, apply 
pressure to the neighbourhood of the bite. If it 
is on the arms or legs, apply a bandage not to 
prevent blood circulation (do not apply a tour-
niquet). 

6- Carry out cold application. 
7- Do not try to extract the poison in the 

bite by sucking it out.
8- Do not try to catch the snake. Try to re-

member the colour and shape of the snake, 
follow the living finds and immediately call 112 
and ask medical help.

FIRST AID IN SNAKE 
BITES

Sıcak çarpması, sıcak havada aşırı terle-
me sonucunda veya çok fazla egzersiz ya-
pıldığında vücudun aşırı miktarda su ve tuz 
kaybetmesine bağlı olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu durumdan en çok etkilenenler ise küçük 
yaştaki çocuklar ve yaşlılar. 

Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
1- Adale krampları
2- Güçsüzlük, yorgunluk,
3- Baş dönmesi
4- Davranış bozukluğu, sinirlilik
5- Bol terleme (daha sonra azalır)
6- Mide krampları, kusma, bulantı
7- Bilinç kaybı, hayal görme
8- Hızlı nabız

Sıcak çarpması halinde uygulanması 
gereken ilkyardım yöntemleri nelerdir?
1- Öncelikle hasta serin ve havadar bir 

yere alınmalıdır. 
2- Giysiler çıkarılır ve hasta sırt üstü yatırı-

larak, kol ve bacak yükseltilir. 
3- Bulantı yok ve bilinç açıksa 1lt su-1 çay 

kaşığı karbonat-1 çay kaşığı tuz karışımı sıvı 
ya da soda içirilir. 

HEAT STROKE

We encounter heat stroke as a result of 
the excessive loss of water and salt in case of 
excessive perspiration in hot weather or when 
we take too many exercises. Those who are 
most affected by this situation are small child-
ren and elderly people. 

What are the signs of heat stroke?
1- Muscular cramps,
2- Weakness, fatigue,
3- Dizziness,
4- Behavioural disorder, nervousness,
5- Ample perspiration (reduces later),
6- Stomach cramps, throwing up, nausea,
7- Sensory loss, illusion,
8- Fast pulse

What are the first aid methods required 
to apply in case of heat stroke?
1- First, take the patient to a cool and well 

ventilated place. 
2- Take out his clothes and lay him down 

on his back, raise his arms and legs. 
3- If he has no nausea and his conscious 

is clear, make him drink soda water or a liquid 
which is a mixture of 1 litre of water, a teas-
poonful of bicarbonate and a teaspoonful of 
salt. 

SICAK

ÇARPMASI

HEALTH



Gonca Kubat
İnsan Kaynakları Sorumlusu

Sabah saat çalıyor ve siz yataktan çıkmak, 
kolunuza kaldırmak bile istemiyorsunuz, O gün 
de yapmanız gereken bir sürü iş var. Derin bir 
nefes alıp, enerjinizi toplayıp kalkıyorsunuz. Şim-
di kendinizi daha canlı hissediyor ve bir şeyler 
yapma gücünü buluyorsunuz. Bu durumda po-
zitif enerjinizi otaya çıkartıyorsunuz. İnsan kendi 
enerjisini kendisi üreten bir yapıya sahiptir.

Doğu felsefesinin ana konusu olan “pozitif 
düşünce” günümüzde batı tıbbında da benim-
senmiştir. Evrende her şey karşılıklı etkileşim 
halindedir. Zihindeki düşünceler de bedende 
etkisini gösterir. İmkansız gibi görünen işleri ba-
şaranlar, hastalıkları yenenler, şanslı dediğimiz 
insanlar hep pozitif düşünceyle ilintilidir.  İş, spor 
ve sanat dünyasında pozitif düşünce ve beyin 
gücünün gerçekliğinin farkına varılmıştır.  

Mutluluk, başarı, sağlık, iyi ilişkiler, kendine 
güven hep içindeki pozitif enerjiyi kullanmakla 
ilgili. Düşünce önce zihnimizde yaratılır, daha 
sonra maddi boyutta oluşur.

Düşüncelerimizin yaydığı dalgalar, tıpkı cep 
telefonunun aldığı ve yaydığı sinyaller gibidir, 
görmesek de çevremizde dolaşırlar. Düşünce-
lerimiz de sinyallerden oluştuğundan bir enerji 
boyutu yaratır. 

Her şeyin bir enerjisi vardır ve bu enerji ken-
disiyle aynı titreşime sahip diğer enerjileri ken-
dine çekme eğilimindedir. Düşünce ve duygular 
da benzerlerini kendilerine çeker. “Düşündüğüm, 
korktuğum başıma geldi” nin açıklaması, aklınız-
dan geçen kişinin telefon etmesinin nedeni de 

budur.
Eleştirildiğinizde ne düşünürsünüz? Hasta 

olduğunuzda, paranız çalındığında ne hisseder-
siniz? Çoğunluk sinirlenir, üzülür, kendini güçsüz 
hisseder. Olumsuz düşünüldüğünün farkına bile 
varılmaz. 

Sinir Dili Programlama disiplini (NLP) “Yeni-
den Çerçeveleme” adı altında, yeniden anlam 
verme, anlamını değiştirme konusunu araştırı-
yor. Olayların üzerimize etkilerini belirleyen ne 
oldukları değil, onlara ne anlam verdiğimizdir. 
Yeniden çerçeveleme yaptığımızda ya da anla-
mı değiştirdiğimizde etkiler de değişecektir. En 
büyük yetenek olaylara olumlu anlamlar yükle-
yebilmektir. 

Kazançlar her zaman olumlu durumlardan çı-
karılmaz. Arabanızın lastiğinin patlaması olumlu 
bir olay gibi görülmese de belki de yolun ileri-
sinde meydana gelecek kazadan sizi korumak 
için olmuştur. Ya da kabullenme, sabır, ihtimalleri 
bir dahaki sefere göz önünde bulundurmayı öğ-
renme, biri size yardım etmişse yardım görme 
sevinci, şükür gibi pek çok dersler verebilir. Olayı 
değiştiremezseniz bile olaya bakış açınızı değiş-
tirebilirsiniz.

Olumlu düşünen, yaşama umutla bakan, ina-
nan ve başarmak isteyen kişiler, enerjilerini po-
zitif yönde kullandığından başarı da daha kolay 
gerçekleşiyor. Hayata karamsar bakan, olayların 
kötüye gideceğini düşünen kişilerde bağışık-
lık sistemi de etkilendiğinden hastalıklara karşı 
daha dirençsiz oluyorlar. Oysaki içindeki enerji-
ye pozitife çeviren, olaylardaki olumsuzluklardan 
çok olumlu yanlarını görebilen kişinin bağışıklık 
sistemi salgılanan hormonlarla kuvvetlenir. 

Pozitif enerjiyi üretebilmek için bir şeyi iste-
menin yanında, gerekenleri yaparak, istenen so-
nucun gerçekleşeceğine inanmak gerekiyor. 

Hayatta elbette istenmeyen olaylarla da kar-
şılaşılıyor; deprem, ölümler, kazalar, felaketler 
… Bu gibi durumlarda zorluklarla karşılaşılsa da 
bunun etkisini azaltmak kişinin elindedir. Haya-
ta olumlu yaklaşıp, kendini güçlü hisseden kişi, 
olay sonrası oluşan stresten daha kolay çıkabili-
yor. Tedavilere daha olumlu yanıtlar verebiliyor. 

Olumsuzluklar ne denli düşünülürse içinde 
bulunulan ortamdan kurtulmak o denli zor hale 
gelir. Düşünceleri güzel şeylere yönlendirerek; 
şikayet edilen şeylerden olabildiğince uzak du-
rulmalı. Hayatın deneyimlerini kabul ederek, ya-
şamdan keyif almak öğrenilmeli. 

POZİTİF ENERJİ

KİŞİSEL GELİŞİM
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Bakış açısı ve 
düşünce yapısı-
na göre, yaşanı-
lan deneyimler 
kişiyi ya yıpratır 
ya da parlatır. 
Olumsuz düşü-
nenler ‘niçin’ diye 
sorarlar ve so-
runları görürler. 
Pozitif ve olumlu 
insanlar ise ‘na-
sıl’ sorusunu so-
rarlar, çözüme 
odaklanabilirler.

Düşüncelerinizin sorumluluğunu alın. 
Onlarla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz
PLATON

Kardeşim sen 
düşünceden ibaretsin

Geriye kalan et ve 
kemiksin

Gül düşünürsün 
gülistan olusun

Diken düşünürsün 
dikenlik olursun

MEVLANA

POSITIVE ENERGY
Gonca Kubat
Human Resources Supervisor
 
It is morning and the clock is ringing but you 

do not want to go out of the bed or even raise 
you hand. And there are lots of things to do that 
day. You take a deep breath and get up, gathering 
your energy. You now feel more dynamic and find 
in you the power to do something. In this case, 
you reveal your positive energy. Man has a natu-
re that generates his own energy. 

Being the main theme of the oriental philosop-
hy, the “positive thinking” has also been adopted 
today by the western medicine. Everything is in 
mutual interaction in the universe. And thoughts 
in the mind show their effect on the body. Those 
who achieve such works which seem to be im-
possible, those who overcome a disease, those 
people whom we call fortunate are all associated 
with positive thinking. The reality of positive thin-
king and brain power has been recognised by the 
business, sports and artistic world.  

Happiness, success, good health, good rela-
tionships, self-confidence are all related with the 
use of the positive energy in an individual. Thou-

ght is first created in our mind and then forms in 
the tangible dimension. 

The waves transmitted by our thoughts are 
just like the signals a cell phone receives and 
transmits. They roam around us even if we can-
not see them. As our thoughts consist of signals, 
they create an energy dimension. 

Everything has an energy, and such energy 
is inclined to attract any other energies that have 
the same vibration as it has. Thoughts and fee-
lings also attract their likes. This is the explana-
tion to “What I have thought and been afraid of 
has just happened to me”  and why a person you 
have just thought of calls you. 

What do you think when you are criticised? 
How do you feel when you are sick or when your 
money is stolen? A majority gets nervous, worri-
ed, feels weak. No one realises that they think in 
a negative manner. 

Neuro-Linguistic Programming (NLP) discip-
line researches the issue of re-interpreting and 
changing the meaning under the designation 
“Reframing”. What identifies the impacts of inci-
dents on us is not what they are but what me-
aning we assign to them. When we reframe or 
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change the meaning, the impacts will also change. 
The greatest skill is the capability of assigning po-
sitive meaning on incidents. 

Gains are not extracted from positive circums-
tances at all times. Even if the bursting of your car’s 
tire does not seem to be a positive incident, it may 
have happened just to save your from an accident 
which shall take place further on the road. Or it may 
give you such lessons as acceptance, patience, le-
arning to consider the possibilities next time, the 
joy of being helped if someone has helped you, 
thanksgiving, etc. Even if you may not change the 
incident, you may change your point of view about 
it. 

As those people who think positively, who have 
a hopeful look into life, and who believe and want to 
achieve use their energy in a positive manner, suc-
cess comes easily as well. As the immunity system 
is also affected in those people who have a pes-
simistic look into life and who think 
that the things will go worse, they 
are less resistant to diseases. As a 
matter of fact, the immunity system 
of an individual who turns the energy 
in him to a positive one and who can 
see positive aspects rather than the 
negative ones in the incidents gets 
stronger due to the hormones sec-
reted. 

In order to generate the positive 
energy, it is not enough to want so-
mething but one must do what is ne-
cessary and believe that the desired 
outcome will come true. 

One may of course encounter un-
desired incidents in life: earthquakes, 
deaths, accidents, disasters, etc. In 

such cases, even if hardships are 
encountered, it is in the hands of an 
individual to mitigate their impacts. 
Any person who has a positive app-
roach to life and feels strong may 
relieve from the stress which occurs 
after the incident. He may react 
more positively to treatment. 

The more the negativities are 
dwelled upon, the harder it is to reli-
eve from the condition in which one 
is. One must canalise his thoughts 
to fine things and stay away from 
any things which are complained of. 
One must accept the experiences of 
life and learn how to enjoy the life. 

Depending on the point of view 
and the frame of mind, the expe-

riences obtained either knock someone down or 
clear him up. Those who think negatively ask the 
question “why” and see the problems. Those who 
are positive and affirmative ask the question “how” 
and may focus on the solution. 

Brother, you are made up of thought
And the rest is flesh and bone

You think of a rose and become a rose garden
You think of thorns and become a thorn patch

MEWLANA

Take the responsibility for your thoughts.
You may do anything with them.

PLATO



TOSB’UN RENKLERİ

Kendinizi tanıtır mısınız ?
29.09.1972 tarihinde Ayancık’da doğdum. 

İlk, orta ve lise tahsilimi Sinop’ta yaptım. Gazi 
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri bölümü mezunuyum. 2004 yılında 
mesleki yeterlilik sınavlarını kazanarak Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavir unvanını al-
dım. Denetim, lojistik ve inşaat sektörlerindeki 
muhtelif firmalarda sürdürdüğüm meslek ha-
yatıma 4 yıldır TOSB’ da devam etmekteyim. 
Evli ve bir kız bir erkek olmak üzere iki çocuk 
babasıyım.

Ne kadardır TOSB’da çalışıyorsunuz ?
01 Ağustos 2007 tarihinde Mali İşler Müdür 

Yardımcısı olarak başladığım görevime yak-
laşık iki yıldan beri Mali İşler Müdürü olarak 
devam etmekteyim. 

TOSB hakkında genel düşünceleriniz 
nelerdir?
TOSB kuruluş amacına uygun olarak yöne-

tilen, hizmet eden, çalışan ve gerek otomotiv 

sektörüne gerekse ülke ekonomisine yapmış 
olduğu katkılar ile bölgede örnek bir organize 
sanayi bölgesi olmuştur. 

Bu oluşumun içinde yeni olmama rağmen 
bir nebze de olsa çorbada tuzumun olması, 
ülke sanayiisinin lokomotifi olan otomotiv sek-
törüne hizmet etmesi gerçekten gurur verici.  

 TOSB ‘un Kalite çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Yapmış olduğu kalite çalışmalarının yanı 

sıra almış olduğu kalite ödüllerinin olması ger-
çekten çok güzel. 

Ancak hepsinden daha da önemlisi vermiş 
olduğu tüm hizmetlerde kaliteyi her zaman ön 
plana çıkaran, her zaman kurallar ve yasalara 
uyumlu, her üyesine aynı mesafede olan bir 
yönetim anlayışının olması diğer OSB’lerden 
TOSB’u ayıran  en önemli özelliği bence. 

TOSB’dan beklentileriniz nelerdir ?
TOSB’da bölge müdür yardımcısı olmayı 

kısa vadeli hedeflerim arasında sayabilirim. 

Yakup DEMİR
Mali İşler Müdürü

 Yakup DEMİR, Eşi Banu DEMİR ve çocukları Bade DEMİR ve Yiğit DEMİR



TOSB’UN RENKLERİ

Ama bence asıl önemli olan uzun vadeli hedef-
lerim arasında kendimi hem mesleki hem de 
temsil anlamında daha da geliştirerek bölgeye 
ve sektöre uzun yıllar hizmet etmeyi sayabili-
rim.

TOSB’dan beklentim hedeflerim doğrultu-
sunda çalışma olanağı ve imkanları sağlama-
sıdır. 

Aileniz TOSB hakkında ne düşünüyor?
Eşim ve oğlum TOSB’ u çok seviyor. Özel-

likle de oğlum her fırsatta TOSB’ a gelmeyi, 
TOSB’ un yapmış olduğu ailelerin katılımı ile 
gerçekleştirilen organizasyonları çok seviyor.

TOSB dergi hakkındaki düşünceleriniz 
nedir?
Bu dergi sayesinde tüm kullanıcılar bölge-

deki gelişmeleri dönemlik bazda takip edebili-
yorlar. Bunun yanı sıra hem üyeler birbirlerini 
yakından tanıma fırsatı buluyor hem de TOSB 
verdiği hizmetleri yazlı olarak ifade edebilme 
imkanı buluyor.  

TOSB aktiviteleri hakkında ne
 düşünüyorsunuz?
Hem firma çalışanlarının kendi aralarında 

hem de bölge firmalarının birbirleri ile kaynaş-
malarını sağladığı için çok faydalı buluyorum. 
Çok daha fazla katılım beklemekle beraber bazı 
faaliyetlerin (özellikle futbol ve basketbol) daha 
tatlı bir rekabet içinde geçmesini arzu ediyor, 
bunun sadece bir spor olduğunun unutulmama-
sını diliyorum. 

Hobileriniz, yapmaktan hoşlandığınız 
şeyler nelerdir?
Fırsat buldukça spor yapmayı, özellikle 

masa tenisi ve  futbol oynamayı , yüzmeyi çok 
seviyorum. Kitap okumak ve puzzle yapmak  da 
hobilerim arasındadır.

 
 TOSB’da insan ilişkilerini nasıl 
buluyorsunuz?
TOSB’un en sevdiğim taraflarından bir tane-

si de tüm personelin iyi niyetli, güler yüzlü ve art 
niyetsiz olmasıdır.

Could you please introduce yourself?
I was born in Ayancik on 29.09.1972. I atten-

ded my elementary, secondary and high school 
education in Sinop. I graduated from the Labour 
Economics and Industrial Relations Department 
of the Gazi University. I passed the vocational 
proficiency examinations and was awar-
ded the title of Certified Public Accountant 
in 2004. I have been continuing my profes-
sional life which I spent various companies 
auditing, logistic and construction sectors 
in the TOSB for 4 years. I am married and 
father of a son and a daughter. 

How long have you been 
working in TOSB?
I started my position as the Financial 

Affairs Assistant Manager on August 1, 
2007 and have been working as the Fi-
nancial Affairs Manager for two years. 

What are your general views 
about the TOSB?
TOSB is an organised industrial zone whi-

ch is managed, serves, works in compliance 
with the purpose of establishment and which is 
exemplary in the region due to the contribution 

Yakup DEMİR
Director of Financial Affairs
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which it has made to both the automotive in-
dustry and the economy of the country. 

It is really proud to have my finger in the 
pie, even if just a little bit, and to serve the 
automotive industry which is the locomotive 
of the national industries although I am quite 
new in this organisation.   

How will you evaluate the quality 
efforts of the TOSB? 
It is really so nice to have quality efforts 

made and to hold fundamental quality awards. 
However, the most important of all is that it has 
a management concept which always brings 
the quality to the forefront in all the services 
it provides and which always comply with the 
rules and laws and which is at an equal dis-
tance to all its employees. And I think this is 
the most significant feature of the TOSB whi-
ch distinguishes it from the other organised 
industrial zones. 

What are your expectations 
of the TOSB?
I can count being the assistant 

zone director at TOSB among my 
short-term goals. But what is most 
important in my opinion is that I will 
further improve myself in terms of 
both professional and representa-
tive terms and serve the zone for 
many more years. And I can count 
this among my long-term goals. 

My expectation of the TOSB 
is to provide me with working op-
portunities in accordance with my 
goals. 

What does your family 
think about the TOSB?
My wife and son like the TOSB 

very much. In particular, my son 
likes very much to come to the 
TOSB at every opportunity and the organisati-
ons achieved with the attendance of the fami-
lies by the TOSB. 

What are your views about the 
TOSB magazine?
Thanks to this magazine, all the users may 

follow up any developments in the zone on 
periodical basis. Besides, the members may 

find an opportunity to know one another more 
closely and the TOSB may find an opportu-
nity to represent the services it provides in 
writing.  

What do you think about the TOSB 
activities?
I find them very useful as they ensure the 

employees of the companies to know one 
another and the companies in the zone to 
socialise with one another. Although I expect 
much more attendance, I wish that some acti-
vities (especially soccer and basketball) go in 
a gentler competition and that one should re-
member that these activities are just sports. 

What are your hobbies and the 
things you like to do best?
I like very much to take exercises, espe-

cially play table tennis and soccer, and swim 

when I find opportunity. Among my hobbies 
are reading books and do puzzle. 

How do you find human relations 
at the TOSB?
One of the aspects of the TOSB which I 

like the most is that all the staff members are 
good-willed, good-humoured and unsparing. 
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Aramızdan Ayrılanlar

Tuba Özyeşil 29.07.2011 tarihi itibariyle Böl-
ge Müdürü Asistanı görevinden ve dergi ekibin-
den ayrılmıştır. Kendisine şimdiye kadar yaptığı 
çalışmaları için teşekkür ediyor, hayatında ba-
şarılar diliyoruz.

TOSB Bölge Müdürlüğü’nde; 
02.06.2011 tarihinde İtfaiye Eri olarak 
göreve başlayan Hilmi Kızılkaya’ya, 
01.08.2011 tarihinde Bahçıvan olarak 
göreve başlayan İbrahim Ertekin’e  gö-
revlerinde başarılar diliyoruz.

Aramıza Katılanlar

Participants Aboard

We wish success to Hilmi Kızılkaya who 
started to work as a Fire Fighter on 02.06.2011 
and İbrahim Ertekin who started to work as a 
Gardener on 01.08.2011 in TOSB Regional 
Directorate in their duties.

Tuba Özyeşil

Participants Leavers
Tuba Özyeşil has resigned from her duty 

as the Regional Directorate Assistant and the 
magazine team as of the date 29.07.2011. We 
thank her for her work she has performed until 
now and wish her success in her life. 

İbrahim Ertekin

Hilmi Kızılkaya



TOSB Mali İşler departmanın görev-
leri arasında vermiş olduğu hizmetlerin 
(elektrik, su, doğalgaz, mühendislik, 
üye aidatı vs.) faturalandırılmasının ve 
tahsilatının takibi, ödemeler ile  günlük, 

aylık ve yıllık muhasebe iş ve işlemlerinin ya-
pılması sayılabilir. Bunun yanı sıra TOSB’un 
yıl içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediği faa-
liyetlere ilişkin harcamalar 
ve bunu karşılayacak gelir 
kaynaklarının muhasebe 
usul ve şartlarına göre mü-
teşebbis heyet ve yönetim 
kurulu onaylı bütçe planı 
çerçevesinde yürütülmesi-
ni sağlamak da departman 
olarak görevleri arasında-
dır.

TOSB mali işler birimi 
tüm bu iş ve işlemleri ya-

parken TOSB’un mali finansal ve hukuki açı-
dan durumunu gösteren mali tablolara yan-
sıyan kalemlerin doğru, genel kabul görmüş 
kurallara ve kamu otoritelerince belirlenen 
mevzuata uygun bir şekilde yapmayı, yapılan 
harcamaların yetkili organların onayı dahilin-
de yapılmasını kendisine ilke ve prensip hali-

ne getirmiştir.
Yeterli bilgi ve deneyi-

me sahip kadrosunda Mali 
İşler Müdürü Yakup Demir 
4 yıldır, finansman perso-
neli olan Feyzullah Keleş 
arkadaşımız 16 yıldır, mu-
hasebe personeli olan Tay-
fun Karakoç arkadaşımız 
4 yıldır, Orhan Hatip arka-
daşımız ise 8 aydır görev 
yapmaktadır. 

MALİ İŞLER BİRİMİ

Among the duties of the TOSB Financial Af-
fairs Department may be counted the pursuit 
of the invoicing and collection of the services 
it provides (electricity, water, natural gas, engi-
neering, membership dues, etc.) as well as the 
making of payments 
and performance of 
daily, monthly and 
annual accounting 
operations and trans-
actions. Besides, it is 
among the duties of 
the Department to en-
sure the incurrence of 
expenses for the ac-
tivities which TOSB 
intends to perform 
during the year and 
the implementation of 
the sources of income 
which shall satisfy the 
same in accordance 
with the accounting 
principles and conditions within the scope of 
the budget plan as approved by the enterpris-
ing council and the board of directors. 

TOSB Financial Affairs Department has 

made it its principle to carry out any items as 
reflected in the financial statements which 
show the condition of the TOSB in fiscal, fi-
nancial and legal terms in a correct manner in 
accordance with the generally accepted rules 

and with the legis-
lation as imposed 
by the public au-
thorities and to in-
cur any expenses 
in a manner which 
is approved by 
the competent au-
thorities while per-
forming all such 
operations and 
transactions. 

In the Depart-
ment’s staff who 
have sufficient 
knowledge and 
experience, the 

Financial Affairs Manager Yakup Demir has 
been working for four years; the Finance Of-
ficial Feyzullah Keleş, for 16 years; the Ac-
counting Official Tayfun Karakoç, for 4 years 
and Orhan Hatip, for 8 months. 

FINANCIAL AFFAIRS DEPARTMENT

TOSB HİZMET BİRİMLERİ / TOSB SERVICE UNITS



TOSB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulunun destekleri ile kurulan TOSB Masa 
Tenisi Takımı,  Kocaeli Kuruluşları Masa Teni-
si Spor Derneği (KKMTSD) tarafından düzen-
lenen 2010-2011 masa tenisi turnuvasına ka-
tılarak sezonun en centilmen takımı ödülünü 
kazanmıştır. Yakup Demir - Tayfun Karakoç 
- Emre Özyılmaz - Salih Kuru - Mahmut  Bulut - 
Adnan Özyeğit - Levent Gürsoy - Mehmet Asya 
ve Gürkan Atalı’dan oluşan TOSB Masa Teni-
si Takımı, başarılı bir sezon geçirerek  ilk defa 
katıldığı bu organizasyonda  gelecek sezonlar 
için umut vaat etti. Çekişmeli maçların yaşandı-
ğı sezona katılan Kocaeli ili kuruluşları ve ödül 
alan kuruluşlar aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Spor 
Derneği (KKMTSD), Kocaeli ilinde 2004 yılında 
birlik olarak faaliyetlerine başlayan, 2011 yılın-
da da dernekleşerek faaliyetlerini resmi statüde 
sürdüren amatör bir spor organizasyonudur. 
Katılan herkesin sıcak bir ortamda kaynaşma 
ve spor yapma imkanı bulduğu Masa Tenisi 
organizasyonu içindeki Masa Tenisi Ligi her yıl 
Kasım ayında başlayıp, en geç Mayıs ayında 
bitirilmekte olup, müsabakalar hafta içi belirli bir 
günde akşamları mesai bitiminden sonra dep-
lasmanlı olarak  yapılmaktadır. 

Aynı il sınırları içinde fiilen ve tam gün çalı-
şan kişilerden oluşan amatör spor ruhlu oyuncu 
ve idarecilerin bulunduğu bu organizasyonun 
amacı “Kocaeli ili sınırları içerisinde çeşitli kuru-
luşlarda çalışan kişilerin işleri dışında spor yap-
malarına olanak sağlayıp kuruluşlar arası daya-
nışmayı gerçekleştirmek, sosyal bütünleşmeye 
hizmet etmek, masa tenisinin gelişmesine ve 
yurt çapında yaygınlaşmasına katkıda bulun-
mak, aynı amaç doğrultusunda çalışan kurum 
ve kuruluşlar arasında yardımlaşmayı organize 
etmek, kurum çalışanlarını sosyal yaşantıla-
rında da bir araya getirerek çalışanların kurum 
forması altında mücadele etmelerini sağlamak, 
bağlılıklarını ve iletişimlerini kuvvetlendirmektir.

Takım Listesi
Alarko Carrier 
Alsim Alarko
Arçelik LG 
Frencke Baca
Fritolay
Ford Otosan
Gebze Belediyesi
İzocam 
KBS
Kordsa Global 
Mersen 
Sandoz 
Teknik Bombe
TOSB Organize Sanayi Bölgesi 
Tübitak

TOSB Masa Tenisi 
Takımı

Ödül Alan Firmalar
Birinci Alsim Alarko 
İkinci İzocam 
Üçüncü Arçelik LG
En centilmen takım TOSB Organize Sanayi Bölgesi
En iyi çıkış yapan oyuncu Yasin BORA

SPOR



The TOSB Table Tenis Team founded under 
the sponsorship of the Board of Directors of 
the TOSB Kocaeli Organised Industrial Zone 
participated in the 2010-2011 Table Tennis 
Tournament organised by the Table Tennis 
Sports Association of Kocaeli Corpora-
tions (KKMTSD) and was awarded the 
prize of the most gentlemanlike team of 
the season. The TOSB Table Tennis Team 
consisting of Yakup Demir - Tayfun Kara-
koç - Emre Özyılmaz - Salih Kuru - Mahmut  
Bulut - Adnan Özyeğit - Levent Gürsoy - 
Mehmet Asya and Gurkan Atalı passed a suc-
cessful season and promised hope for the com-
ing seasons. The corporations of the province of 
Kocaeli that participated in the closely-contested 
season and the awarded corporations are as fol-
lows: 

Teams List
Alarko Carrier 
Alsim Alarko
Arçelik LG 
Frencke Baca
Fritolay
Ford Otosan
Municipality of Gebze
Izocam 
KBS
Kordsa Global 
Mersen 
Sandoz 
Teknik Bombe
TOSB Organised Industrial Zone
Tubitak

The Table Tennis Sports Association of 
Kocaeli Corporations (KKMTSD) is an amateur 
sports organisation which started its activities as 
an union in the province of Kocaeli in 2004 and 
which has become an association and maintained 
its activities in a formal status in 2011. The Table 
Tennis League within the organisation of the Ta-
ble Tennis, where every participating person finds 
an opportunity to socialise and play sports in a 
warm atmosphere, starts in November and ends 

not later than in May every year and the 
events take place on home-and-away 

basis after the working hours in the 
evenings on a certain weekday. 

The purpose of this organisa-
tion consisting of amateur-spir-
ited players and executives who 
actually work on full-time basis 

within the limits of the same province 
is to allow for those people working in various 

corporations within the limits of the province of 
Kocaeli to play sports out of their employment 
and achieve inter-corporation solidarity; to serve 
the social integrity; to make contributions to 
the development of table tennis and its spread 
throughout the country; to organise coopera-
tion between the organisations and corporations 
working for the same goal; to bring corporate 
employees together in their social life and al-
low them to compete in 
the colours of the corpo-
ration, thus strengthen-
ing their commitment and 
communication. 

TOSB Table 
Tennis Team

Ödül Alan Firmalar
Birinci Alsim Alarko 
İkinci İzocam 
Üçüncü Arçelik LG
En centilmen takım TOSB Organize Sanayi Bölgesi
En iyi çıkış yapan oyuncu Yasin BORA

Awarded Companies
First Place Alsim Alarko 
Second Place Izocam 
Third Place Arçelik LG
Most Gentlemanlike Team TOSB Organised Industrial Zone
Best Debutting Player Yasin BORA

SPORTS



GEZİ

Sıcaklıkların artması, hafta 
sonu yakın yerlere kaçma isteği ve 

tatil ihtiyacı sizi tetikliyorsa, değerlendirmeye 
alabileceğiniz yakın ve güzel yerler var; Şile 
ve Ağva…  

Kocaeli Yarımadasının Karadeniz kıyısın-
da yer alan Şile’nin, Doğusunda Kandıra, Gü-
neyinde Gebze, Batısında Beykoz ve Çekme-
köy, Kuzeyinde ise Karadeniz bulunmaktadır. 
Şile İstanbul’a 97 km, Gebze’ye 73 km uzak-
lıktadır.

Şile’de Tarihi ve Kültürel Mekânlar
• Şile Kalesi
• Şile Feneri : Türkiye’nin en büyük, dün-

yanın da ikinci büyük feneridir, 1860 yılında 
kurulmuştur.

• Şile Evleri
• Sarıkavak Kalesi (Hasanlı Köyü)
• Heciz Kalesi
• Yeşilvadi
• Hanımsuyu Çeşmesi
• Osmanlı Hamamı (Yeniköy)
• Kilise Kalıntısı (Yeniköy)
• Vaftiz Yeri (Yeniköy)
• Kilise Kalıntısı (Yeniköy)
• Lahit Mezar (Sortullu Köyü)
• Papazın Çeşmesi (Kabakoz Köyü)

• Kumsal ve Plajlar: Şile merkez olarak 
10 km. uzunlukta bir kumsala sahip olmakla 
birlikte Karadeniz kıyısında 60km.lik bir uzun-
luğa sahiptir. 

• Değirmençayırı Şelalesi: Şile’ye 33 km. 
uzaklıktaki Değirmençayırı köyünün güney 
batısında yer alır. Şelalenin yüksekliği 8 m., 
genişliği 30m. kadardır. Değirmençayırı şela-
lesinin kuzeyinde yaz aylarında suları kuru-
yan 15m. yükseklikte akan Şarlak Şelalesi adı 

verilen bir şelale daha vardır. Tüm bu şelaleler 
yapılan araştırmalara göre genç faylanmalar 
sonucu oluşmuştur.

• Onbir göller Vadisi: Hacıllı Köyü ya-
kınlarındadır. Köydeki su değirmeninden 
doğuya doğru Göksu kolu olan Değir-
mendere Vadisi, 500m. takip edi-
lirse birinci göle ulaşılır. Vadinin 
devamında büyüklü küçüklü 
göl eğim kırığı/şelale onbir 
defa tekrar edilir.

• Kumbaba Tepesi: 
İlçenin en önemli turistik 
ve doğal fizyoterapi dokto-
ru denen Kumbaba Tepesi, 
60 rakımlı kırmızı - turuncu 
renkli, demir/bakır alaşımlı ve 
radyonktriteli kumları olan bir te-
pedir. Kumbaba Tepesi zirvesinde 
Kumbaba’nın mezarı vardır. Yapılan 
araştırmalarda Bizanslılar tarafından Güneş 
Hamamı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 
Burasını, ismi meçhul olan Türk (Kumbaba) 
bir kimyager gibi etüt etmiş ve Şile Kumluğu-
nun natür ile tedavi için uygun bulmuştur ve 
birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır.

• Ağlayan Kaya: Ağlayan Kayalar, Şile 
Feneri’nin 600 m. gerisinde, taşlar arasından 
çıkan bir su kaynağıdır. Akış biçimi ağlayan bir 
insanın gözyaşlarına benzetildiği için bu adı 
almıştır.

İstanbul ve Kocaeli’nin yakınlarında, Şile 
ilçesine bağlı doğanın bütün hünerlerini ser-
gilediği bir yeryüzü cenneti... Ağva, yemyeşil 
bir ormana yaslanmış, masmavi bir denize 
yüzünü dönmüş, iki nehir arasında kalmış bir 
doğa harikası.... Bir kenarında Göksu öbür 
tarafında Yeşilçay dereleri, yeşilin ve denizin 
aynı anda yer aldığı cennet bir köşe. 

Ağva, dört mevsim boyunca şehrin karma-
şasından kaçmak isteyenleri kendine çekiyor. 
Kısa bir yolculuk sonunda Ağva ‘da bambaşka 
bir dünyaya kucak açmak ve rüya gibi bir tatil 
yaşamak mümkün.  Otel açısından da zengin 
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bir belde olan Ağva’da otel ve moteller kendine 
özgü mimarilere sahip.  Göksu Nehri’nin yanı 
sıra, merkezde ve sahil kenarında da tesisler  
bulunmaktadır.

Tertemiz doğası, masmavi denizi ve eşsiz 
güzellikteki nehri ile Ağva sizlere aktivite ola-
rak çok şey sunuyor:

Balık Tutma    
Ağva, iki nehrin arasında kalmasından 

dolayı adeta bir balık cenneti. İsterse-
niz nehirde, isterseniz denizde ba-

lık avlayarak gününüzü hoş bir 
şekilde değerlendirebilirsiniz. 

Ağva’ya gelirken yanınıza 
olta alabilirsiniz. 

 Yüzme  
Yaz sıcakları bastır-

dığında İstanbul’ un en 
temiz denizlerinde birine 

sahip olan Ağva’da gönlü-
nüzce yüzebilirsiniz. Diler-

seniz masmavi Karadeniz’in 
dalgalı sularında kulaç atabilir 

ya da Göksu nehrinin temiz su-
larında size eşlik eden kaplumbağa, 

balık ve ördeklerle yarışabilirsiniz.  
Yürüyüş    
Ağva’nın doğal parkurları, Başta Kilimli ve 

Kadırga Koyları, çevredeki korular, şelaleler, 
mağaralar ve keşfedilmeyi bekleyen diğer 
doğa harikaları ile yürüyüş yapmak isteyenler 
için de birçok alternatif sunuyor.  

Bisiklet    
Ağva’nın eşsiz doğasında bisikletinizle ge-

ziler yapabilir ve kimsenin keşfetmediği yerleri 
keşfedebilirsiniz.  

Nehir Aktiviteleri     
Göksu nehrinde kiralayabileceğiniz bir tek-

ne ile gezinti yapabilir ya da kano ve deniz 
bisikleti ile nehrin keyfini çıkarabilirsi-
niz.

Avcılık    
Kurt, çakal, yaban domuzu, 

tilki, birçok kuş türü barındıran 
Ağva avcılık yönünden de ol-
dukça zengin...  

Doğa Fotoğrafçılığı   
Ağva’ ya geldiğinizde yanı-

nızda fotoğraf makineniz yoksa 
çok üzülebilirsiniz. Ağva eşsiz do-

ğası ile fotoğrafçılık ile amatör yada profesyo-
nel olarak ilgilenen herkese inanılmaz kareler 
sunuyor.     

Dinlenme    
Ağva’ da yapılabilecek en keyifli işlerden 

biri hamaklara, minderlere yada çimenlere 
uzanıp doğanın sesini dinleyerek masmavi 
gökyüzünü seyretmek.  

Özel Araçla : Eğer özel aracınız varsa aşa-
ğıda sizlere önerebileceğimiz birkaç güzerga-
hı bulabilirsiniz:

1.Güzergah
Ümraniye-Şile yolunu takip edin. Şile’den 

sonra, Ağva’ ya giden sahil yolunu kullanarak, 
Kabakoz, İmrenli, Akçakese ve Kurfallı güzer-
gahını izleyin. Toplam bir buçuk saatte Ağva’ 
ya ulaşabilirsiniz.

2.Güzergah
 Ümraniye-Şile yolunu takip edin. Şile’ye 

gelmeden önce Pot Deresini geçtikten hemen 
sonra sağa dönen yola sapın. Ovacık, İmren-
dere güzergahını takip ederek, Teke güzerga-
hını izleyebilirsiniz.

3.Güzergah
 Ümraniye-Şile yolunu takip edin, Şile’den 

sonra, Ağva’ya giden dağ yolunu kullanarak, 
Teke güzergahını izleyebilirsiniz.

Aslında her gidişinizde farklı bir güzergah 
izleyebilir ve Şile-Ağva arası görebileceğiniz 
farklı güzelliklerin tadına varabilirsiniz. 

Otobüsle
Özel aracınız yoksa otobüs ile de ulaşım 

imkanı var. İstanbul Harem’den 45dakika ve 
1 saat aralıklar ile Şile-Ağva otobüsleri kalkı-
yor, aynı yolu kullanarak, önce Şile’ye, sonra 
Ağva’ya gitmek mümkün. 

TRAVEL



If the increasing temperatures, the desire 
to escape to nearby places at the weekend 
and the need for a vacation induce you, there 
are close and nice places which you may 
evaluate: Sile and Agva…  

Located on the Black Sea coast of the Ko-
caeli Peninsula, Sile is surrounded by Kandira 
in the east, Gebze in the south, Beykoz and 
Cekmekoy in the west and the Black Sea in 
the north. Sile is 97 km from ıstanbul and 73 
km from Gebze.

Historical and Cultural Sites at Sile
• Sile Fortress
• Sile Lighthouse: It is the largest light-

house of Turkey and the second largest of the 
world. It was constructed in 1860.

• Sile Houses
• Sarikavak Fortress (Hasanli Village)
• Heciz Fortress
• Yesilvadi (Gren Valley)
• Hanimsuyu Fountain
• Otoman Bath (Yeniköy)
• Church Ruins (Yeniköy)
• Baptistery (Yeniköy)
• Church Ruins (Yeniköy)
• Sarcophagus (Sortullu Village)
• Bishop’s Fountain (Kabakoz Village)

• Strands and Beaches: Although down-
town Sile has a 10-km long beach, the town-
ship is 60 km long on the Black Sea coast. 

• Degirmencayiri Waterfall: It is located 
in the southwest of the Degirmencayiri Vil-
lage, which is located 33 km to Sile. The wa-
terfall has a height of 8 meters and a width 
of approximately 30 meters. There is another 
waterfall called Sarlak waterfall, which falls 
from a height of 15 meters but dries up in the 
summer months to the North of the Degirmen-
cayiri Waterfall. Research puts that these wa-

terfalls have been formed as a result of young 
faultings. 

• Onbir Goller Vadisi (Eleven Lakes Val-
ley): It is located near Hacilli Village. If one 
follows the Degirmendere Valley, which is a 
tributary of Goksu, some 500 meters to the 
east, one can reach the first lake. These large 
and small lakes created by slope faults/water-
falls are repeated eleven times. 

• Kumbaba Hill: Called the most impor-
tant touristic and natural physiotherapist of 
the township, the Kumbaba Hill is a 60m-
high red-orange coloured hill which contains 
iron/copper alloys and radyonktrite sands. 
Kumbaba has his tomb at the summit of the 
Kumbaba Hill. Research has revealed that it 
was used as a Sun Bath by the Byzantines. 
An unknown Turk (Kumbaba=Father Sand) 
studied the hill just like a chemist and found 
the Sile Sands suitable for treatment by na-
ture. And the place was used to treat several 
diseases. 

• Mourning Rock: The Mourning Rocks 
is a water spring coming out of stones 600 
meters behind the Sile Lighthouse. It is called 
by this name as the way it flows looks like the 
tears of a mourning man. 

An earthly paradise in the township of Sile 
near İstanbul and Kocaeli, where the nature 
displays all her skills… Agva, a wonder of 
nature between two rivers, which rests on a 
verdant forest and faces a deep blue sea… 
A corner of paradise where the green and the 
sea may be found simultaneously, with the 
Goksu River on one side and Yesilcay Streem 
on the other. 

Agva attracts those who want to escape 
from the jumble of the city in all four seasons. 
It is possible embrace a far different world 
and to enjoy a dream-like holiday at the end 
of a short trip. A resort rich in hotels, the ho-
tels and motels at Agva have a unique archi-
tecture. There are facilities along the Goksu 
River as well as downtown Agva and on the 
coast. 

AND
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Agva offers you a great many activities 
with its clean nature, deep blue sea and river 
of unique beauty: 

Fishing    
Agva is a paradise of fish as it remains be-

tween two rivers. You may enjoy your day by 
fishing either in the river or in the sea. You may 
bring a fishing rod with you when you come to 
Agva.       

Swimming    
When the summer heat is upon you, you 

may swim at Agva, which has one of the clear-
est seas of Istanbul, to your heart’s content.  If 
you wish, you may take strokes in the choppy 
waters of the Black Sea or compete with tur-
tles, fish and ducks that accompany you in the 
clear waters of the Goksu River.  

Trekking    
The natural trails of Agva, especially Kilimli 

and Kadirga coves, offer several alternatives 
to those who want to trek with the woods, 
waterfalls, coves and other natural wonders 
awaiting discovery in the vicinity.   
 

Cycling    
You may ride your bicycle and discover 

places which no one has discovered before in 
the unique nature of Agva.    

River Activities     
You may take a cruise with a boat you rent 

on the Goksu River or enjoy the river on a kay-
ak and pedalo.    

Hunting    
Accommodating wolves, jackals, boars, 

foxes and a great many bird species, Agva is 
quite rich in terms of hunting as well.   

Nature Photography     
You may get very sorry if you do not have 

your camera with you when you come to Agva. 

Agva offers unbelievable frames to all who 
gets an amateur or a professional interest in 
photography thanks to its unique nature.

Recreation    
One of the most pleasing things to be done 

at Agva is to watch the azure sky by lying on a 
hammock, cushions or green grass and listen 
to the sound of the nature.  

By Private Car : If you have a private car, 
please find below several routes which we 
may suggest to you:  

Route 1
 Follow the Umraniye-Sile highway. Once 

you have passed Sile, follow the Kabakoz, 
Imrenli, Akcakese and Kurfalli route, using the 
coastal road to Agva. It will take one hour and 
a half to reach Agva. 

Route 2
Follow the Umraniye-Sile highway. Once 

you have crossed the Pot Stream before 
you reach Sile, take the road forking off left.  
You may take the Teke route by following the 
Ovacik-Imrendere route. 

3.Güzergah
Follow the Umraniye-Sile highway. Once 

you have passed Sile, you may follow the Teke 
route by using the mountain road to Agva. 

As a matter of fact, you may follow a differ-
ent route every time you go and enjoy different 
beauties which you may see between Sile and 
Agva. 

By Bus
If you do not have a private car, it is also 

possible to take a bus. Buses depart from the 
terminal at Harem, Istanbul to Sile and Agva 
at 45-minute and one-hour intervals. It is pos-
sible to go to Sile first and then to Agva, using 
the same route.  

SPORTTRAVEL



TOSB TOPLANTI SALONLARI / TOSB MEETING HALL

            

  

TOSB’un toplantı 
salonları hizmet veriyor

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

yaç halinde diğer sanayicilere yönetim binasında 
hizmet vermeye devam ediyor.

Çok Amaçlı Toplantı ve Hizmetleri
   Seminer Salonunda;

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

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

irtibata geçebilirsiniz.

 Konferans Salonu Hizmetlerimiz;

The meeting hall of TOSB 
continues to service

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

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

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

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

Our Conference Hall Services; seating 
group with the capacity of 200 persons, 

Platform and Delegate System, Sound System, 
2 projections, (2 pieces 52” plasma screen), 2 
Projection Screens (2 different images could 
be used simultaneously), Unlimited Wireless 
Internet Service, Wireless lapel and hand mi-
crophone services (2 lapels, 2 hand micro-
phones) , Notebook Computer Services, GSM 
mobile phones jammer device system, (not to 
be disturbed during the meeting) , Image and 
Voice Recording, Film, DVD, VCD sound pre-
sentation and music airplay, technician sup-
port in technical control room until the end of 
the meeting. We provide services through the 
earphone and mini walkie-talkies that enable 
us to communicate with the technician simul-
taneously, stage lighting and blanking upon 
the desire, light system, lighting system by the 
automatic  controller (full light, medium and 
shady).

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

0262 679 10 00

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





Alkan Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş.

Beldesan Otomotiv
Yan. San. ve Tic. A.Ş.

MARKALAR ŞEHRİ

Erler 
Dış Ticaret AŞ.

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

Çavuşoğlu Makine
Otomotiv

Yan. San. ve Tic. Ltd. Şti.


