


840 m² kapalı, 900 m² yarı açık olan toplam 1740 m² mescit ibadete açılmıştır. Aynı binada 
toplam 2500 m²’lik kısım ise 2015-2016 Eğitim döneminde anaokulu olarak hizmet vermek üze-
re planlanmıştır. 200 m²’si OSGB ve 200m²’si cafe-restaurant olarak kiralanmış, geriye kalan 
1930 m² B Blok ve 3950 m² C Blok ticari alanlar için kiracı taleplerimiz devam etmektedir.

m A Blok 6800 m² Endüstriyel Kiralık Alan (kiralanmıştır.)

m B Blok 5000 m² Endüstriyel Kiralık Alan (2500 m² zemin kat kiralanmıştır.)

m B Blok ve C Blok toplam 10540 m² Endüstriyel boş kiralık alanımız mevcuttur. 

m D Blok 4000 m² laboratuar binası olarak planlanmış ve kiralanmıştır. 

m A-B ve D Blok inşaatlarına temmuz ayı içerisinde başlanacak olup, 31.12.2015 tarihinde tamamlanacaktır.  

A BLOK B BLOK

C BLOK

SOSYAL TESİS ALANI KUZEY GÖRÜNÜŞÜ SOSYAL TESİS ALANI KUZEY BATI  GÖRÜNÜŞÜ

14 PARSEL
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Yakın zamanda  14 Nolu parsel bölgemizde ,üç 
blokdan oluşan toplam  24.000 m² lik  kapalı alana 
sahip kiralanabilir  iki yeni fabrika binası ve bir lab-
ratuvar merkezi binası inşaatına da başlanacaktır. 
Bu yatırımımızın yaklaşık 12.000 m² lik kısmı şimdi-
den  kiralanmış, kalan kısımlar için görüşmeler de-
vam etmektedir.  

2013 yılında toplam ihracatın yaklaşık olarak % 
42’ sini,  2014 yılında ise % 43’ünü otomotiv yan 
sanayinin oluşturduğunu ve ülke ekonomisi için bu 
rakamların artarak devamlılığının önemini biliyoruz. 
Güven ve istikrar ortamında, her sektörde olduğu 
gibi otomotiv sektöründe de ivmenin daima pozitif 
olmasını temenni ediyoruz.

Sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, bir-
lik ve beraberliğimizin pekiştiği mübarek Ramazan 
Ayını geride bırakmakta olduğumuz ve yaklaşan 
Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve 
esenlikler dileriz.

Topluma ve çevreye karşı olan duyarlılık ve so-
rumluluklarımızın bilinciyle, üyelerimize, çalışanları-
mız ve tedarikçilerimize güvenli ve sağlıklı bir çalış-
ma ortamı sunmayı hedefleyen ayrıca; sürekli geli-
şimi ve sürdürülebilir kalkınmayı ilke edinerek; böl-
gemizdeki katılımcıların rekabet gücünü artıracak 
kalitede hizmet vermeyi amaçlayan Organize Sana-
yi Bölgemiz, bu amaçlarını destekleyen yatırımları-
na devam ediyor. 

Mescit alanının devreye girmesiyle sosyal alanın 
bir bölümü aktif hale getirilmiş olup ilerleyen zaman-
larda diğer alanlarda hizmete girecektir. Sosyal alan 
dışında yeni yatırımlarımız arasında yer alan ve ya-
tırımın yanısıra çevreye duyarlı, geleceğe duyarlı bir 
OSB oluşumuzu da yansıtan, İleri Arıtma Tesisi Pro-
jesi (Ortak Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanı-
mı) ile tatlı su kaynakları için tasarruf sağlanması,  
atıksuların yüzey sularına deşarjını ortadan kaldıra-
rak yüzey ve yer altı sularının kirlenmesinin önlen-
mesi amaçlanmaktadır. 

OSB'miz yatırımlarına devam ediyor
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yaşam standartlarını yükseltmek ve çocuklarını ne-
reye bırakacağım derdinden kurtulmaları amacıy-
la, içerisinde 2840 m²’lik ana okulu/kreş bulunan, 
1.535 m²’lik bir mescit ve şadırvan,  bankalar ve hiz-
met sektörüne kiralama amacıyla 6.380 m² modü-
ler ofis ve dükkanlar, sosyal yaşam alanları yer alan 
Sosyal Tesis Alanı’nın mescid kısmını tamamlaya-
rak hizmete açtık. Ana okulu/kreş kısmımızın ince 
inşaatları bitmek üzere olup, bu yaz aylarında hiz-
mete açacağız. 

Bölge içerisinde ki yol dahil tüm altyapıları yapma-
da başarılı oluyoruz fakat bölgeye ulaşım konusun-
da bir anlamda elimiz kolumuz bağlı durumdayız. 
Çok değil beş sene önce beş dakikada aldığımız 
yolu, bugünlerde yirmi dakikada alamıyoruz. TEM’e 
sıfır noktasında bulunan OSB’mizde (TEM otobanı-
na 3 km cephemiz olmasına rağmen), TEM e ulaş-
makta saatlerimizi harcıyoruz. Bu durum just in time 
üretim yapan otomotiv yan sanayinde kabul edilme-
si zor bir gerçekliktir. Sürdürülemeyecek durumda 
olan ulaşım problemine çözüm üretmek amacıyla, 
komşu OSB’ler, Karayolları ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi katkılarıyla, TEM Otoyolu Bağlantı Proje-
si ni yaptık. Projeleri onaylandı. Bugünlerde ihalesi-
nin yapılmasını beklemekteyiz.

Hali hazırda 2011 yılı başında mülkiyeti OSB’mize 
ait binalarımızın toplam alanı 31.722 m² iken bu gün 
bu miktar 78.027 m²’ye ulaşmıştır. Toplam 78.027 
m² inşaat alanımızın 65.500 m²’lik kısmı kiralana-
bilir, kalanı da OSB’nin ihtiyaçları için kullanılmak-
tadır. Sanayicilerimizin istekleri üzerine 24.000 m² 
kiralanabilir yeni bir binanın inşaatına da başlıyo-
ruz. Bu binanın 16.000 m²’lik kısmı inşaat öncesin-
de kiralanmış olup kalan 8.000 m² alan için kiracı-
lar aranmaktadır.

Yaklaşan Ramazan Bayramı’nızı tebrik eder, sev-
gi, barış, dostluk ve huzur getirmesini temenni edi-
yorum.

Saygılarımla 

Her yıl üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
“Üye Bilgilendirme Toplantısı” bu yıl Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Sayın, Fikri Işık’ın da katılımıyla 
TOSB konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Bölgemizde ilk fabrikanın temeli 1999 yılında atıl-
mış olup, günümüz itibariyle doluluk oranımız % 
85’e, çalışan sayımız 15.000’e ulaşmıştır. Elektrik, 
gaz, su ve yol temizliği gibi hizmetlerinin tamamını 
devlet desteği olmadan kendi imkanları ile kurduğu 
altyapılar ile sağlayan OSB’miz aynı zamanda itfai-
ye teşkilatı ve arıtma tesisini de 2009 yılında kurup 
işletmeye almıştır.

Alt yapılarını tamamlamış olan OSB’miz, sınırları-
mız içerinde kendi varlığımız olan 162 odalı WOR-
KINN OTEL’in yanı sıra bölgedeki çalışanlara sos-
yal imkanlar sağlamak için ilave yatırımlara da baş-
lamıştır. Bayan istihdamını artırmak, çalışanların 

Sosyal Tesislerimiz çok yakında 
katılımcıların hizmetine sunulacak

FUAT GÜNEL
TOSB Bölge Müdürü

BÖLGE MÜDÜRÜNDEN 
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tain (1.535 m²), rental modular offices and shops for 
banking and service sectors (6.380 m²), as well as 
the social and recreational areas.

Though we are very successful in building infrastruc-
ture for the zone, we have our limitations regarding 
the transportation of the zone. Despite the fact that 
our OIZ is located on the TEM highway (we have a 
3km long front on the highway) we have been expe-
riencing problems in accession to the zone. It used 
to take only 5 minutes to reach the zone from the 
highway not so long ago but now it takes more than 
20 minutes. This is not sustainable and it is a harsh 
fact to be accepted by the supply industry, which 
manufactures just in time. For that reason we have 
developed TEM Highway Connection Project with 
the contribution of neighboring zones, Directorate 

of Highways and 
the Metropoli-
tan Municipality 
of Kocaeli. The 
project is now 
approved and 
we are expecting 
it’s tender to take 
place. 

As of this year 
total area of the 

properties of the OIZ has expanded to 78.027 sqm, 
which was only 31.722 sqm back in 2011. 65.500 
sqm of our construction area is leasable and the 
rest is used for the OIZ’s needs. Upon the request 
of our industrialists, we also started to the construc-
tion of another leasable building. 16.000 sqm of that 
building has already been leased. We are looking 
for tenants for the rest 8.000 sqm. 

I congratulate your Ramadan Feast and wish the 
Feast bring you peace, love and friendship. 

Sincerely, 

Our “Member Information Meeting” took place at 
TOSB’s Conference Hall with the participation of 
Mr. Fikri Işık, the Minister of Science, Industry and 
Technology. 

Within the scope of our Organized Industrial Zone 
(OIZ), the first factory’s foundation was laid in 1999. 
As of today, our occupancy rate reached to 85 per-
cent and employment rate has reached to 15.000 
people.  Utilities such as electricity, gas, water and 
road cleaning are provided by our own infrastruc-
ture, which was also established by our own re-
sources not by the state support.  In addition to that 
our zone has its own fire department and treatment 
facility, which was established in 2009 and has been 
operating since then. 
Following the 
completion of 
the infrastructure 
works, our zone, 
which already 
has the Workinn 
Hotel, an asset 
of the zone with 
its 162 rooms, 
now focuses on 
new investments 
to provide social 
opportunities to our employees. As a part of this 
new focus area, we have recently opened the pray-
ing area of our future Recreational Facility, which 
is established with the main purpose of supporting 
women employment.  

With this facility our employees will not have to 
think about where to leave their children anymore 
and their quality of life will also increase.  The fa-
cility will have a kindergarten/nursery (2840 m²), of 
which’s construction is about to finish and will be 
opened within summer,  a praying room with a foun-

Social Facilities will be in 
service soon

FUAT GÜNEL
TOSB Zone Director
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ca bu dönemde Kreş, Mescit, banka ve diğer alış-
veriş alanı gibi sosyal tesis alanları da planlanıp, ta-
mamlama aşamasına getirilmiştir. Sosyal tesisimiz-
de yer alan Mescit, Haziran ayında hizmete girmiş-
tir. Kreş tamamlanmış, işletmeci seçimi aşaması-
na gelinmiştir. Diğer kiralık alanlarda ise kiralama-
lar başlamıştır.

2011 yılı başında mülkiyeti OSB’mize ait bina-
larımızın toplam alanı 31.722 m² iken bu gün bu 
miktar 78.027 m² yi ulaşmıştır. 4 Yıllık faaliyet dö-
neminde yapılan binalarımızın kapalı alan toplamı 
46.305  m² dir. Bu da alt yapılara ilaveten ortalama 
her yıl 11.576 m² inşaata tekabül etmektedir. Top-
lam 78.027 m² inşaat alanımızın 65.500 m² lik kısmı 
kiralanabilir, kalanı da OSB’nin ihtiyaçları için kulla-
nılmaktadır. Yap, kirala, işlet ve devret prensibi ile 
yapılan ve mülkiyeti OSB’mize ait otelimizi de dâhil 
ettiğimizde şu anki kapalı alanımız 96 bin m²’yi geç-
mektedir. 

Bu kiralamalardan elde edilen gelirler yine 
OSB’mizin alt ve üst yapı ihtiyaçları ile genel gider-
lerini karşılamada kullanılmaktadır. Bu sebeple de 
aidat paylarımız minimum seviyede tutulabilmek-
tedir. Keza gelecekte zamanla eskiyen altyapıların 
yenilenmesi de üyeye ek yük getirilmeden bu gelir-
ler ile kolayca yapılabilecektir.

Bu 4 yıllık dönemde hiç arsa tahsisi olmadan, yani 
taze ve toplu kaynak girişi olmadan tüm yatırımlar 
cari OSB gelirleri ile finanse edilmiştir. Dolayısı ile 
yapılan tüm yatırımlar, borç ödemeleri, taksit ve tez-
yidi bedel ödemelerinin tamamı kira ve rutin OSB 
gelirlerinden karşılanmıştır. Üyelerden ekstra bir 
ödeme ya da bedel talep edilmemiştir. 

Önümüzdeki dönemde de önemli proje ve yatırım 
işlerimiz olacaktır. Onları da gelecek sayıda paylaş-
mak ümidi ile hayırlı ramazanlar diler, gelecek Ra-
mazan Bayramı’nızı şimdiden kutlarım.

Saygılarımla 

Değerli okuyucular,

Bilindiği üzere OSB’ler tüm altyapılarını kendile-
ri yapmak ve idame ettirmek mecburiyetindedirler. 
Ayrıca tüm imar ve Belediyecilik hizmetlerini de ken-
dileri vermek zorundadırlar. Öte yandan itfaiye, gü-
venlik, temizlik, çevre, arıtma, karla mücadele gibi 
pek çok hizmeti de yine OSB yönetimi vermek du-
rumundadır. Tüm bu işler için kamudan kaynak ala-
madıkları gibi bazen çevrelerindeki genel altyapıla-
ra katılım ve destekleri de istenmektedir.

Bu giderleri karşılamak için OSB’lerin en kolay 
başvuracağı kaynak ise üyesi olan sanayicilerden 
aidat toplamaktır. Hâlbuki dünyadaki rekabet ve 
sanayi üzerindeki maliyet ucuzlatma baskısı bunu 
adeta imkânsız hale getirmektedir. Bugün OSB’lerin 
üstlendiği sorumluluk ve verdiği hizmetin finansma-
nını sadece aidatlarla yerine getirmek mümkün de-
ğildir. Dolayısı ile OSB’lerin sağlam, kalıcı ve sürdü-
rülebilir gelir kaynaklarına ihtiyacı vardır.

İşte bu gerçeği göz önünde bulunduran TOSB Yö-
netimleri stratejik bir kararla kiralık fabrika binaları 
yaparak kiralamak sureti ile hem toprağa ve bina-
ya yatırım yapmak istemeyen üyelerine hazır fab-
rika imkânı sunmuş ve hem de uzun vadeli gelir 
kaynaklarına sahip olmuştur. TOSB’un bu uygula-
ması zamanla OSB mevzuatına da girmiş ve diğer 
OSB’lerce de örnek alınmaya başlanmıştır. 

Kiralık fabrika ve sosyal binaların yapımına bu dö-
nemde de ara vermeksizin devam edilmiştir. Ayrı-

TOSB uygulamaları 
diğer OSB'lere 
örnek teşkil ediyor

YUNUS ÇİFTCİ
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı
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back in 2011. In the four year period of our opera-
tions covered area amount of our buildings reached 
to 46.305 sqm, which approximately equals to a 
construction of 11.576 sqm per year in addition to 
the infrastructure. 65.500 sqm of our construction 
area is leasable and the rest is used for the OIZ’s 
needs. When we included the hotel, of which’s prop-
erty belongs to OIZ and established with the “Build-
Operate-Transfer” (BOT) methodology, the amount 
of covered area of our zone is more than 96.000 
sqm. The lease incomes are used for meeting the 
infrastructure and pavement needs of the OIZ, as 
well as the general expenses. For that reason our 
membership fees can be held at a minimum level. 
Furthermore, these incomes will allow us to renew 
our infrastructure in the future without creating any 
additional burden to our members. 

In this four year period all investments have been fi-
nanced not through land allocation but through cur-
rent incomes of the OIZ meaning without any new 
and lump sum resource input. Therefore all invest-
ments, debt payments, installments and expropri-
ated price increase payments have been covered 
by rental fees and regular OIZ incomes. No addi-
tional payment or fee has been requested from our 
members.   

We will succeed important projects and investments 
in the upcoming period too.  Hoping to share these 
numbers with you as well in the next issue and wish 
you all a Mubarak Ramadan and Feast. 

Best Regards 

As it is known, all OIZs are obliged to build and 
maintain their own infrastructures, as well as provid-
ing all zoning and municipal services. Furthermore, 
OIZ managements have to provide other services 
such as fire protection and prevention, security, 
cleaning, environmental, treatment and winter serv-
ices.  OIZs do not receive public funding for provid-
ing these services and moreover they are expected 
to contribute in the general infrastructure works. 

Therefore collecting membership fees from the 
manufacturers become the easiest funding re-
source for these expenses of OIZs. However the 
competition environment in the world and the cost 
lowering pressure over the industry make this im-
possible. In today’s world it is not possible to finance 
the responsibility of and the service maintenances 
provided by OIZs only through the membership 
fees. A more sustainable, concrete and permanent 
source of income is required for the OIZs. 

Taking this requirement into account, TOSB man-
agement had a strategic decision to construct fac-
tory buildings to be rented. Through this decision 
TOSB management provided both a ready-made 
factory opportunity for its members, whom do not 
intend to invest on building, and also a long termed 
source of income. This practice of TOSB has also 
been embedded into the OIZ legislation and pre-
sented an example for other OIZs. 

The construction of the rental factory and social 
buildings were continued without interruption during 
this period. The recreational/social facilities such 
as mosque, nursery, bank and other shopping ar-
eas have been planned and almost brought to the 
completion stage in this period. The mosque in the 
facility was opened in June. The nursery has been 
completed and selection of an operator is now the 
next step. Leases have started in the rental areas. 

Total area of the properties belong to our OIZ has 
expanded to 78.027 sqm as it was only 31.722 sqm 

TOSB implementations are examples 
for other OIZs

YUNUS ÇİFTCİ
Chairman of TOSB Board of Directors
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2015 yılı TOSB Üye Toplantısı 
gerçekleştirildi

konuşmasıyla toplantı başlamıştır. Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri IŞIK protokol 
konuşmalarını yapmışlardır. Katılımlarından dolayı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri IŞIK’a 
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yunus ÇİFTÇİ 
plaket takdim etmiştir. Yunus ÇİFTCİ, geçmiş dö-
nem faaliyetleri ve gelecek dönem projeleri hakkın-
da katılımcılara bilgiler vermiştir. TOSB Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Sn. Alper KANCA 2014 yılı ger-
çekleşen bütçeyi katılımcılar ile paylaşmıştır. TOSB 
Bölge Müdürü Sn. Fuat GÜNEL’in 2015 yılı bütçe-
si hakkında bilgi vermesinin ardından TOSB üyele-
ri arasında her yıl düzenlenen; En Güzel Peyzaj Ta-
sarımı, En Güzel Mimari Cephe Tasarımı ve Sosyal 
Sorumluluk olmak üzere üç kategoride yapılan ödül 
törenine geçilmiştir. 

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Böl-
gesi Üye Toplantısı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Sn. Fikri IŞIK, Gebze Teknoloji Üniversitesi 
Rektörü Sn. Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Kocaeli Sa-
nayi Odası Başkanı Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU, Ça-
yırova Kaymakamı Sn. Turgut ÇELENKOĞLU, Ça-
yırova Belediye Başkanı Sn. Şevki DEMİRCİ, Koca-
eli Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Sn. Dr. Fatih 
AKBULUT, MARKA Genel Sekreter Vekili Sn. Şev-
ket KIRICI, OSD Genel Sekreteri Sn. Osman SE-
VER, TOSB Müteşebbis Heyet Üyeleri, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve TOSB sanayicilerinin katılımlarıy-
la 28 Mayıs 2015 tarihinde TOSB Bölge Müdürlüğü 
Konferans salonunda gerçekleşmiştir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından Divan Heyeti oluşturulması ve TOSB Yö-
netim Kurulu Başkanı Sn. Yunus ÇİFTCİ’nin açılış 
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EN GÜZEL PEYZAJ TASARIMI ÖDÜLÜNÜ ALAN FİRMALAR

EN GÜZEL MİMARİ CEPHE TASARIMI ÖDÜLÜNÜ ALAN FİRMALAR 

SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA ÖDÜL ALAN FİRMALAR 

BOSCH REXROTH

CHEMETALL

ALPA PLASTİK&ALBA KALIP

SANGO

PİMSA OTOMOTİV

ARPEK

VLE ELEKTRONİK

WORKINN

ASİL ÇELİK
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CHEMETALL

HASÇELİK

ÇELİKEL 

İLERİ MEKANİK

ÇİFTEL

KANCA

MA-PA MAKİNE PİMSA OTOMOTİV

SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA ÖDÜL ALAN FİRMALAR 
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• Yıllık Otomotiv İhracatımız: 2002: 258 Bin,   2014: 
885 Bin 

olduğunu belirten Bakan Işık Türkiye’nin büyü-
meye devam ettiğini vurgulayarak gelen verilerin 
Türkiye’nin büyümesini sürdürdüğünü gösterdiğini 
söyledi.

OTOMOTİV Yan Sanayi İhtisas OSB (TOSB) sa-
nayicileri, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Çiftci’ den vazgeçmedi. Güvenlerini kazandığı böl-
ge sanayicilerini TOSB Seçimli Üye Toplantısı’nda 
Sn.Yunus Çiftci; ’Sektörel test merkezleri ve labo-
ratuvarlar kurma yolunda güçlü adımlar atmaya de-
vam edeceğiz. 2023 için çözmeyi hedeflediğimiz 
trafik projemiz var.  Eğitim, istihdam ve Ar-Ge ise 
her daim gündemimizde’’ dedi. 

Sn. Yunus Çiftci, aynı zamanda OSB’nin gelecek-
te imza atacağı başarılı çalışmaları paylaştı. İstih-
damın 15 bini aştığı OSB’de 5 adet Ar-Ge Merke-
zi bulunduğunu ifade eden Çiftci, eğitim çalışma-
larına devam edeceklerini söyledi. 2015’ te proses 
suyu çalışmasının yanı sıra ulaşım sıkıntılarını da 
gidermeye yönelik adım atacaklarını belirtti. TOSB 
Araç-Aksam Parça Test Merkezi’nin protokollerinin 
yapıldığını belirten Çiftci; ‘’Yeni dönemde laboratu-
varlı test merkezi inşaatını da başlamak istiyoruz’’ 
şeklinde konuştu. 

Son olarak; TOSB bünyesinde yapılan çalışmaları 
anlatan Başkan Çiftci; ‘’Alt ve üst yapı yatırımları-
mız planladığımız şekilde tamamlandı. Kreş, banka 
ve sosyal tesis alanları da planlandı ve tamamlan-
ma aşamasında olduğunu belirtti. 

2 yıl süre ile TOSB Müteşebbis Heyet, Denetim Ku-
rulu ve Yönetim Kurulu’ nda görev yapacak TOSB 
sanayici üyeleri yapılan oylama ile belirlenmiştir.

TOSB restoranında yenilen akşam yemeği sonrası 
toplantı sona ermiştir.

TOSB Genel Kurulu ve OSB Yıllık Sanayici Bilgilen-
dirme Toplantısı’nda konuşan ve otomotiv yan sa-
nayisinin yaptığı ihracatla Türkiye’nin göğsünü ka-
barttığını dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Sn.Fikri IŞIK, ana sanayiyle yan sanayi ayrış-
tırıldığında yan sanayinin ihracata çok daha ciddi 
katkı verdiğini kaydetti. Işık, bu sektörün sorunlarıy-
la yakinen ilgilenmeyi ve birebir çözmeyi kendileri-
ne görev bildiklerini vurgulayarak, bu anlayışın so-
nucunda otomotiv ana ve yan sanayisinde pek çok 
sorunu çözdüklerini anlattı. Türk otomotiv sektörü-
nün dünyada hiçbir firmanın stratejik ortağı olmadı-
ğını ifade eden Işık, Türk otomotiv sektörünün teda-
rikçi konumda olduğunu dile getirdi. Yerli otomobil 
çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Işık; ‘’Birinci 
faz bitti. Artık Türk markası yollara çıkınca Türk oto-
motiv yan sanayi Türk otomotiv sektörünün stratejik 
ortağı konumuna yükselecek. Burada da hedefimiz 
en az yüzde 90’ı yerli üretimle karşılanması. Bu yer-
li otomobili, otomotiv yan sanayi için de olmazsa ol-
maz görüyoruz’’ dedi.     

Bakan Işık, 

• Politikamız; Türkiye’nin ihtiyacı olan ve ülkemizde 
üretimi mümkün olan her şeyi yerli imkanlarla ge-
liştirmektir, 

• Yıllık otomotiv üretimimiz; 2002: 350 Bin, 2014: 1 
Milyon 171 Bin
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2015 TOSB 
Member Meeting held

The Minister of Science, Industry and Technology 
Mr. Fikri Işık in his speech at the TOSB General As-
sembly and OSB Annual Informative Meeting stated 
that supply industry has been a source of pride for 
Turkey with its exports and added that supply indus-
try provides more serious contribution to the coun-
try’s export than the automotive industry.  Mr. Işık 
emphasized that they take it as their duty to deal 
with the sector’s problems and solve them. He told 
that this approach led many problems to solution 
in the automotive and supply industry. Mr. Işık ex-
pressed that Turkish automotive sector is in a sup-
plier position and they are not strategic partners to 
any company in the world. Mr. Işık, who also elabo-
rated on the local automobile works, said: “The first 
phase is over. As the Turkish brand hit the roads, 
Turkish supply industry will become a strategic part-
ner to the Turkish automotive sector.  Our objective 
at this stage is to have a 90 percent of local manu-
facturing.  We consider this local automobile as a 
sine qua non for the supply sector. 

TOSB Automotive Supply Industry Specialized Or-
ganized Zone Industrialists, kept Mr. Yunus Çiftçi 
as their Chairman. Mr. Yunus Çiftçi, at the TOSB 
Member Meeting, said: “We will continue our works 
on building sectoral test centers and labs. We aim 
to solve our traffic problem by 2023. Training, em-
ployment and R&D are and will always be a part of 
our agenda.”

Mr. Yunus Çiftçi also shared the future projects 
of the OIZ. He stated that there are 5 R&D cent-
ers at the OIZ, where more than 15.000 people are 
employed and said that they will continue to their 
training activities. He said that they will take steps 
towards solving transportation problems as well as 
the process water in 2015. He stated that TOSB Ve-
hicle – Part Test Center’s protocols have been com-
pleted and added: We aim to start the construction 
of the test center in the new term. 

TOSB Automotive Supply Industry Specialized 
Organized Zone Member Meeting held on 28th of 
May 2015 at TOSB Regional Directorate’s Confer-
ence Hall. The Minister of Science, Industry and 
Technology Mr. Fikri IŞIK,  the President of Gebze 
Technology University Prof. Haluk GÖRGÜN, Ko-
caeli Chamber of Industry’s Chairman Mr. Ayhan 
ZEYTINOĞLU,  District Governor of Çayırova Mr. 
Turgut ÇELENKOĞLU, Çayırova Mayor Mr. Şevki 
DEMIRCI, Deputy Secretary General of Kocaeli Uni-
versity Dr. Fatih AKBULUT, Deputy Secretary Gen-
eral of MARKA Mr. Şevket KIRICI, OSD Secretary 
General Mr. Osman SEVER, TOSB Entrepreneur-
ship Delegation Members,  Executive Committee 
Members and TOSB industrialists have attended 
the meeting. 

Following a minute of silence and the national an-
them, the meeting commenced with TOSB Chair-
man Mr. Yunus Çiftçi’s opening speech and the 
establishment of the Council Committee. The open-
ing ceremony continued with the speeches by Mr. 
Ayhan Zeytinoğlu and Mr. Minister Fikri Işık. Follow-
ing the speeches, TOSB Chairman Mr. Yunus Çiftçi 
presented a plaque to Mr. Minister Fikri Işık for his 
invaluable contributions.  

The first session of the meeting was in informative 
nature. Mr. Yunus Çiftçi started this session by elab-
orating on the activities of the previous term and 
future projects. The session continued with TOSB 
Deputy Chair Mr. Alper Kanca’s presentation on 
2014 budget realizations. Following the presenta-
tion of TOSB Zone Manager Mr. Fuat Günel on the 
2015 budget, the Annual Award Ceremony started. 
Three prizes were given under the categories of 
Best Landscape Design, Best Architectural Front 
Design and Social Responsibility. The meeting con-
tinued with the voting to elect the members of the 
TOSB Entrepreneurship Committee, Executive and 
Supervisory Boards for the next 2 years. Following 
the election of the members, the meeting ended at 
the dinner in TOSB restaurant.

TOSB’DAN HABERLER
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Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Grubu Meslek Komiteleri 
Müşterek Toplantısı  TOSB'da gerçekleştirildi

Toplantıda; ABD-Meksika Serbest Ticaret Anlaş-
masının sektöre etkileri, Otomotiv sektörü 2023 he-
deflerine ulaşırken mevcut lojistik altyapı ve strateji-
lerinin değerlendirilmesi, Elektrikli ve hibrit araç tek-
nolojilerinin görüşülmesi pazarın gelişimi ve verilen 
destekler, Odalardan gelen gündem maddeleri öne-
ri görüşülmüştür. 

Toplantı akabinde Bölgemizde bulunan ESİM 
(Elektromekanik Test Laboratuvarı), KOSGEB, Ha-
tice Bayraktar Endüstri Meslek Lisesi ve TOSB Tek-
noloji Üniversitesi Kampüs Alanı ziyareti gerçekleş-
tirilmiştir. 

2005 yılından beri düzenlenen Taşıt Araçları ve 
Yan Sanayi Grubu Meslek Komiteleri Müşterek Top-
lantısı, Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile TOSB Oto-
motiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
Konferans salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuş-
masını Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komite Baş-
kanı Sn. Yusuf Ziya Kasım ve Kocaeli Sanayi Oda-
sı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yaptığı toplantı-
ya TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yunus Çift-
ci, Ford Otosan Genel Müdürü Sn. Haydar Yenigün, 
TAYSAD Başkanı Sn. Mehmet Dudaroğlu ve Assan 
Hanil Genel Müdürü Sn. Okan Gedik te katılmışlar-
dır. 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, TOSB’u ziyaret etti

önce New York Taksi’si için finale kalan araç ile mi-
nibüs ve midibüsleri inceledi, araçlarla ilgili bilgi aldı. 

“Hedef olarak 2020 den önce her şey ile satılan bir 
otomobil çıkarmayı hedeflemiştik. Biz biraz da ihti-
yatlı konuşmak zorundayız. Şu andaki gelişmeler 
2020’den önce bir Türk markasının bir Türk otomo-
bil markasının Türkiye ve dünya yollarında arzı en-
dam edeceği yönünde.” diye konuşan Bakan Fik-
ri Işık daha sonra Hexagon’da askeri amaçlı gelişti-
rilen bazı sistemlerin bulunduğu kozmik odaları da 
basına kapalı olarak gezdi.

İncelemelerinin ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Fikri Işık Bölgemizden ayrıldı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık, 
Bölgemiz de kurulu ulaşım sektörü ve savunma sa-
nayin de, faaliyet gösteren Hexagon Studio’ yu zi-
yaret etti. Ziyarette Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Sayın Fikri Işık’a Kocaeli Valisi Sayın Hasan 
Basri Güzeloğlu, Bursa Valisi Sayın Münir Karaloğ-
lu ve TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus 
Çiftci’ninde aralarında bulunduğu kalabalık bir pro-
tokol eşlik etti. 

Genç mühendislerden oluşan ekibin bilgisayarla-
rı başında geliştirdikleri sistemleri tek tek gezerek 
inceleyen ve hayran kalan Bakan Işık, daha sonra 
yine Karsan adına Hexgon da dizayn edilen daha 
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The Minister of Science, Industry and 
Technology Mr. Fikri Işık visited TOSB

Minister Fikret Işık visited Hexa-
gon Studio, which is located in our 
zone and operates in transportati-
on and defense industries. Koca-
eli Governor Mr. Hasan Basri Gü-
zeloğlu, Bursa Governor Mr. Münir 
Karaloğlu and TOSB Chairman Mr. 
Yunus Çiftçi with a crowded group 
of delegates accompanied the Mi-
nister at his visit. 

Mr. Işık admired the systems de-
veloped by a team composed of 
young engineers. He also recei-
ved information about the minibu-
ses, midibuses and the taxi, which 
was designed by Hexagon on be-
half of Karsan and achieved to be 
in finals in New York Taxi compe-
tition. Mr. Işık said: “Our goal was 
to develop an automobile, which 
would be sold with everything, be-
fore 2020. We have to be cautio-
us about our talks, however recent 
developments show that a Turkish 
brand may be on the roads before 
2020” Mr. Işık also visited the cos-
mic rooms of Hexagon, which are 
for various military systems. 

Mr. Fikri Işık, the Minister of Sci-
ence, Industry and Technology, left 
our zone after his talks and inspec-
tion at Hexagon Studio. 
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TOSB Yönetim Kurulu'nun
Kocaeli Valisi ziyareti

Organize Sanayi Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ, Başkan Vekili Sayın Alper KANCA, 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU ile Bölge Müdürü Sayın 
Fuat GÜNEL göreve yeni başlayan Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU’ na makamında nezaket 
ziyaretinde bulunmuşlardır. 

TOSB Executive Board’s Visit to 
Kocaeli Governor  

Our Chairman Mr. Yunus Çiftçi, Deputy Chair Mr. Alper Kanca, Executive Board Member and Chair of Kocaeli 
Chamber of Industry Mr. Ayhan Zeytinoğlu and the Zone Manager Mr. Fuat Günel paid a courtesy visit to 
Kocaeli’s newly assigned governor Mr. Hasan Basri Güzeloğlu.  
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“2023 Yolunda OSBÜK, Stratejik Eylem Planı 
Çalıştayı” Workinn Otel'de yapıldı 

“OSBÜK on the way to 2023, Strategic Action 
Plan Workshop” held at Workinn Hotel

Shared wisdom meeting, namely “OSBÜK on the way to 2023, Strategic Action Plan Workshop” took place in 
TOSB/Workinn Hotel. The workshop moderator was Mr. Rüştü Bozkurt of Dünya Newspaper. 60 participants 
from the executive staff of OSBUK, current executives, chairs and directors of OIZs and expert representa-
tives of various institutions attended the workshop.  

üzerinde durularak, çalışmaların OSB’lerde yatırım 
yapan girişimcilerde bir karşılık bulmasının gereği 
üzerinde duruldu ve son bölümünde OSB’lerin gele-
cek 10 ve 20 yılda nasıl bir yapı işlev ve kültür üze-
rinde gelişeceği tartışılarak alınması gereken ön-
lemler tespit edildi.

OSBÜK Yöneticilerinin ve katılımcıların son derece 
memnun olduğu çalıştay; bu tür toplantılarının yeni 
hedefler ve projeler çerçevesinde sık sık yapılma-
sı dilek ve temennisi ile aile fotoğrafı çektirilip sona 
erdi.

OSBÜK’ün kuruluşundan bu güne kadar organla-
rında görev yapan kişilerle birlikte, mevcut yöneti-
ciler, pek çok OSB Başkanı ve Bölge Müdürleri ile 
pek çok kurum ve kuruluştan uzmanların davet edil-
diği seçkin bir davetliler arasından katılan 60 kişilik 
katılımcı ve Dünya Gazetesi yazarı Dr. Rüştü BOZ-
KURT’ un moderatörlüğünde “2023 YOLUNDA OS-
BÜK STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI” adı 
verilen ortak akıl toplantısı TOSB/WORKINN Otel-
de yapıldı.

OSBÜK ile OSB’ler arasındaki ilişkilerin sağlıklı tu-
tarlı ve sürdürülebilir olması için alınacak önlemler 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörü
TOSB'u ziyaret etti

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Sadettin Hülagü Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret etti. TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus Çiftçi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Alper Kanca ve TOGEV Yö-
netim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Bayraktar tarafından Organize Sanayi Bölgemiz hakkında tanıtıcı bilgi 
verildi. Akabinde  günün anısına Sayın Yunus Çiftçi Prof. Dr. Sayın Sadettin Hülagü’ ye plaket takdim etti. 

Kocaeli University President
visited TOSB

Kocaeli University President Prof. Sadettin Hülagü visited our OIZ. TOSB Chairman Mr. Yunus Çiftçi, Deputy 
Chair Mr. Alper Kanca and TOGEV Chairman Mr. Ahmet Bayraktar elaborated on our OIZ and Mr. Yunus Çiftçi 
presented a plaque to Mr. Sadettin Hülagü.  
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TOSB donated 3D Echocardiography 
Device to Kocaeli University 

TOSB'dan Kocaeli Üniversitesi'ne 
3D Ekokardiyografi Cihazı hibe edildi

kan ve paravalvüler kaçak olarak ad-
landırılan yırtık veya deliklerin, ameli-
yatsız olarak kapatılması işlemini sağ-
layan klinik, cihaz sayesinde kalp 3 
boyutlu olarak görülebilecek. 

Kalbin detaylı incelenmesinde, oda-
cıklarının, kapakçıkların ve kalbin ge-
nel fonksiyonlarının değerlendirilme-
sinde yararlı bilgiler sağlayan cihaz 
sayesinde hastaların yaşadığı kalp 
sorunlarının tespiti ve tanı konulması 
kolaylaşacaktır. 

var leak closure, which is the repair of some holes 
that develops across the suture lines of the valve 
due to infection, suture failure and degeneration af-
ter the open heart surgeries, with a 3D visualization 
of the heart during the procedure.  The device will 
also provide useful information on the detailed re-
view of the heart, its chambers, valves and general 
functions, which will ease the diagnosis of the heart 
problems. 

Organize Sanayi Bölgemiz  tarafından 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kar-
diyoloji Kliniği’ne 3 boyutlu Ekokardi-
yografi cihazı hibe edildi. TOSB Or-
ganize Sanayi Bölgesi adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Yunus Çiftçi’ye 
kliniğin gelişmesine verilen katkılar-
dan dolayı Kocaeli Üniversitesi Rektö-
rü Sayın Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğ-
lu tarafından teşekkür belgesi verildi. 
Özellikle daha önce açık cerrahi yön-
temle protez kalp kapağı takılan an-
cak dikiş yetersizliği, iltihap ve benzeri 
nedenlerle kapak etrafında ortaya çı-

Being as OIZ, we have donated a three dimension-
al echocardiography device to Kocaeli University’s 
Faculty of Medicine’s Department of Cardiology. Mr. 
Yunus Çiftçi, Chairman of the Board of the OIZ re-
ceived a certificate of appreciation on behalf of the 
TOSB from the Former President of Kocaeli Univer-
sity Prof. Sezer Ş. Komşuoğlu, for the zone’s contri-
butions to the development of the department. The 
device will enable the department to apply paravul-
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Afyon Kocatepe Üniversitesi
1. Teknoloji Haftası

araya gelerek sektörümüz ve OSB’miz hakkında bil-
giler vermiştir.

Soru cevap bölümünde ise öğrencilerin sorularını 
yanıtlayan Sayın Yunus ÇİFTCİ, özellikle öğrenci 
stajları ve istihdam imkanları hakkında sorular yö-
neltilmiş olup, öğrenci sorularını yanıtlanmıştır. 

TOSB sanayicilerinin staj ve istihdam konusunda 
kendilerine yardımcı olacağını belirtmiştir. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Akü) Teknoloji Fakül-
tesi 6-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında “1. Teknoloji 
Haftası” etkinlikleri düzenledi.

8 Mayıs 2015 Cuma günü konuk konuşmacı ola-
rak 1. Teknoloji Haftası etkinliklerine katılan TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ, ANS 
Kampusü İbrahim Küçükkurt Konferans Salonunda 
Otomotiv Mühendisliği eğitimi gören öğrencilerle bir 

Afyon Kocatepe University’s 1st 
Technology Week

Afyon Kocatepe University (AKU) Faculty of 
Technology organized various activities be-
tween 6- 8 May 2015 within the scope of its 1st 
Technology Week.  TOSB Chairman Mr. Yunus 
Çiftçi also participated to the activites as a guest 
speaker for a presentation that took place on the 
8th of May 2015, Friday.  Within this context, Mr. 
Çiftçi gathered with the students of the Automo-
tive Engineering Department at the ANSI Cam-
pus İbrahim Küçükkurt Conference Room and 
provided information to them about the sector 
and the TOSB.  

TOSB’DAN HABERLER
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinden OSB Böl-
ge Müdür Yardımcısı Hüseyin Ayık ve beraberinde 
Bergüzar Güldaş, Ramiz Ak ve Sinan Kurt’dan olu-
şan teknik heyet OSB’mizi ve çalışmalarını yerinde 
incelemek için Bölgemize ziyaret gerçekleştirmişler-
dir.

Bölge Müdürümüz Sayın Fuat Günel, Bölge Müdür 
Yardımız Sayın Ramazan Şahin’in katılımıyla ger-
çekleşen ziyarette OSB’nin faaliyetleri ve OSB hak-
kında bilgiler verilmiş olup karşılıklı fikir alışverişin-
de bulunulmuştur. TOSB Workinn Hotel’de yenilen 
yemeğin ardından Heyet Bölgemizdeki faaliyetleri 
yerinde incelemiş ve bölgemizden ayrılmışlardır.

Gaziantep OSB'den bölgemize ziyaret

TOSB, Jetro'yu ağırladı

bilgiler vermiş daha sonra tanıtım filmi izlenmiştir. 
Akabinde soru cevap bölümüne geçilmiştir. Toplantı 
sonunda TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yu-
nus ÇİFTCİ, Japon Heyet temsilcisine plaket takdim 
etmiştir. Plaket töreninden sonra çekilen hatıra fo-
toğrafının ardından TOSB/WORKINN Otel’de öğle 
yemeğine geçilmiş, yenilen yemekten sonra heyet 
bölgemizden ayrılmıştır.

Japonya’da yabancı yatırımı teşvik etmek, diğer ül-
keler ile arasında ticaret ve yatırımı desteklemek 
amaçlı çalışan Japon Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO), 
Japon firmaların üst düzey yöneticilerinden oluşan 
20 kişilik Japon Heyeti ile TOSB’u ziyaret etmiştir.

15 Ekim Çarşamba günü TOSB Konferans salonun-
da gerçekleştirilen toplantıda; TOSB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ,  TOSB hakkında 
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Yardımcısı Sayın, Vladimir N. Mazov, Sanayi Park-
ları Departman Başkanı Kochevatov Sergey, Mor-
dovya iş geliştirme şirketi CEO’su Sayın Uchkın Ev-
geniy, katılmışlardır. Katılımcılara OSB’mizi tanı-
tan film izletilmesinin akabinde OSB’miz ve Türki-
ye’ deki OSB uygulamaları hakkında bilgiler verildi. 
Heyet toplu fotoğraf çekiminin ardından Bölgemiz-
den ayrıldı. 

Hizmet kalitesiyle ve Türkiye’deki tek İhtisas OSB 
olma özelliğiyle adından söz ettiren TOSB Organize 
Sanayi Bölgesi, yabancı yatırımcıların uğrak yeri ol-
maya devam ediyor.

Rusya Heyeti OSB’mize ziyarette bulunmuşlar-
dır. TOSB Yönetim Binasında gerçekleştirilen top-
lantıya; TOSB Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Ra-
mazan Şahin, Ekonomi Bakanlığı Hükümet Başkan 

ZİYARETLER

Macaristan Heyeti OSB’ mize ziyarette bulunmuşlardır. Gebze Ticaret Odası ve beraberindeki Macar Heye-
ti, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ tarafından TOSB Bölge Müdürlüğü binasında TOSB’ 
un tanıtımı filmi izletilmiş olup OSB’miz hakkında bilgiler verilmiştir. Bölgemiz sınırları içerisinde yer alan Ma-
pa Makina firmasına fabrika ziyareti yapılmış akabinde heyet bölgemizden ayrılmıştır. 

Rusya heyeti OSB’mize ziyaret gerçekleştirdi

Macaristan Heyeti
OSB'mize ziyaret gerçekleştirdi
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VISITS

Tataristan heyeti OSB'mizi ziyaret etti

Kazakistan heyeti TOSB'u ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan mutabakat zap-
tı çerçevesinde, Güney Kazakistan Eyaletinde Türk-Kazak Organize Sanayi Bölgesi kurulması amacıyla, Sa-
nayi Bölgeleri İşletme Genel Müdürü Sayın Mukhtar Turabekov, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dauren Ko-
zibayev ve Türk-Kazak OSB İşletme Müdürü Sayın Maksat Yeskendir 11 Mayıs 2015 tarihinde OSB’ mizi zi-
yaret ettiler. 

TOSB Yönetim Binasında gerçekleştirilen ziyarette; TOSB Bölge Müdürü Sayın Fuat Günel heyete, OSB’ 
mizi tanıtan film ve sunumun ardından OSB’ miz ve Türkiye’ deki OSB uygulamaları hakkında bilgiler verdik-
ten sonra heyet bölgemizden ayrılmıştır.

Tataristan Heyeti OSB’mizi ziyaret etmiştir. TOSB Yönetim Binasında gerçekleştirilen ziyarette; 
TOSB Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan ŞAHİN, heyete OSB’ mizi tanıtan film ve sunumun ardın-
dan OSB’ miz ve Türkiye’ deki OSB uygulamaları hakkında bilgiler verildikten sonra heyet bölgemiz-
den ayrılmıştır.



26
T SB

ZİYARETLER

Festo ziyareti

sip Üye Sayın Alper KANCA ve Marmara Üniversi-
tesi Mekatronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Ni-
hat AKKUŞ ‘un katıldığı toplantıda TOGEV hakkın-
da tanıtıcı bilgiler verildi. 

Günün anısına Sayın Yunus ÇİFTCİ tarafından 
Prof. Dr. Wilfried STOLL’a plaket takdim etti.

FESTO Başkanı Sayın Dr. Wilfried STOLL, Yö-
netim Kurulu Başkanı Sayın Otto W. BAUER, CbyT 
Başkanı Sayın Lale BAUER TOGEV’i (TOSB Geliş-
tirme Ve Eğitim Vakfı)  ziyaret etti. 

TOGEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sa-
yın Yunus ÇİFTÇİ, TOGEV Yönetim Kurulu Muha-

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğrencileri TOSB’ u ziyaret etti. TOSB Seminer salonun-
da yapılan toplantıda katılımcılara TOSB Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler verilmiş olup daha sonra 
TOSB Atık su Arıtma Tesisi ve Laboratuvarları yerinde incelenmiş ve akabinde Bölgemizden ayrılmışlardır. 

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri OSB'mizi ziyaret etti
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TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB

TOSB Otomotiv Test Laboratuvarı için 
MARKA ve TOSB biraraya geldi

kanı Yunus Çiftci, TOSB Bölge Müdürü Fuat Günel 
ve MARKA’ dan Uzman Yüksel Taştan, Uzman Şev-
ket Kırcı ve Uzman Hüseyin Ünsal katıldı. TOSB’ da 
kurulacak yeni test laboratuvarı Otomotiv ana ve yan 
sanayi için aşağıdaki testleri yapacaktır; Hidromeka-
nik testler, elektrodinamik testler, klimatik (iklimlendi-
rilmiş) testler, yüksek kapasiteli motor testleri, araç 
üzeri yakıt tüketimi/emisyon testleri.

MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) ile 
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sana-
yi Bölgesi arasında 25.10.2014 tarihine imzalanan 
“TOSB OTOMOTİV TEST LABORATUVARI” eş gü-
dümlü proje hakkında bilgi alışverişinde bulunulmak 
üzere TOSB Bölge Müdürlüğünde MARKA ve TOSB 
bir araya geldi. Toplantıya MARKA Ajansı Genel Sek-
reteri Dr. Fatih Akbulut, TOSB Yönetim Kurulu Baş-

Kan Bağışı Kampanyası

Sosyal sorumluluk kapsamında, TOSB ve Çayıro-
va Kızılay Şubesi işbirliğiyle bölgemizde kan bağış 
kampanyası yapılmıştır.

Kan vermek için, TOSB  Bölge Müdürlüğü ve Üye 
Firma çalışanları ile diğer bağışçılar olmak üzere Kan 
Bağışı Kampanyasına katılım sağlayan herkese te-
şekkür ederiz.
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TOSB’DAN HABERLER

TOSB İnsan Kaynakları Genel Komite 
Toplantısı gerçekleştirildi

bir çalışma hazırladığı Ücret Paylaşımının da içeri-
ği,  kapsamı ve diğer tüm detayları katılımcılara ak-
tarılarak görüş ve önerileri alınmıştır. Üyelerimizden 
çalışmanın oldukça detaylı olduğunu ve özellikle bazı 
noktalarda değişiklikler yapılmasının katılımcı sayısı-
nı arttırabileceği yönünde geri dönüşler aldık, bu gö-
rüşler doğrultusunda çalışmamızı tekrar gözden ge-
çireceğimizi aktardık.

Genel Komitede bir diğer konu olarak ele alıp irde-
lediğimiz Çıkış Mülakatları, İşten çıkış nedenleri ve 
alınabilecek önlemleri konusunda da katılımcı firma-
larımıza tek tek söz verilerek uygulamaları hakkın-
da bilgi paylaşımı yapılmıştır. Oldukça verimli geçen 
toplantı, toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.

2015 yılının ikinci TOSB İnsan Kaynakları Genel 
Komite toplantısı Workinn Otel’de yoğun katılımla 
gerçekleştirildi.

2014 Aralık ayında üyelerimizin insan kaynakları 
yetkililerinden oluşan 8 kişilik bir grupla çalışmaları-
na başlayan şuanda ise 12 kişiye ulaşan İnsan Kay-
nakları Ana Komitesi çalışmalarına devam ediyor. 
Komitenin ilk projesi Bölgemiz için ise; ilk benchmar-
king çalışması olan  “İnsan Kaynakları Anahtar Per-
formans Göstergelerinin (KPI)” elde edilen sonuçları 
bir kereye mahsus olmak üzere özet şeklinde grafik-
lere aktarılarak katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Komitenin ikinci proje olarak ele aldığı ve taslak 
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ETKİNLİKLER

TOSB Hannover Sanayi Fuarı'nda

Her yıl ortalama 5.000 firmayı ağırlayan, 200.000’e yakın profesyonel ziyaretçisi ve 100’den fazla ülkenin ka-
tılımı ile Avrupa’nın en büyük sanayi fuarlarından biri olan Hannover Sanayi Fuarı’na bu yıl OSB mizi Temsi-
len  İdari İşler Şefi Teoman ÖKMEN, Gebze Ticaret Odası Standında katılımştır. Stand açılışına Gebze Tica-
ret Odası Başkanı Sn.Nail ÇİLER de katılmıştır. Fuarda TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB nin yanında, 
TOSB un üyeleri de tanıtılmakta ve üretimleri hakkında bilgiler verilmektedir.

TOSB Bölge Müdürlüğü TOSB personeline, Yüzyıl OSGB işbirliği ve İşyeri Hekimi Dr. Sadettin PENBECİ’nin 
sunumuyla TOSB Seminer Salonunda “ Hastalıklardan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygu-
lanması “ ile “ Meslek Hastalıkları ve İşle ilgili Hastalıklar “ üzerine eğitim vermiştir. 

Kurum İçi Sağlık Eğitimi
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TOSB'da İleri Excel Eğitimi Gerçekleştirildi

Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Taşımacı
Seçme Kriterleri Semineri

TOSB'da ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi semineri

TOSB üye firmalarının katılımıyla TOSB seminer 
salonunda ileri excell eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde katılımcılara; Verilerle çalışmak, Hücreleri 
biçimlendirmek, Çalışma sayfasını düzenlemek, For-
müller ve fonksiyonlar ile çalışmak, Grafiklerle çalış-
mak, Veri tabanı işlemleri, Makrolar, Çalışma kitapla-
rını paylaşmak ve Excel de güvenlik konuları hakkın-
da bilgileri verilerek uygulamalar yapıldı. 

TOSB Bölge Müdürlüğü Binası Konferans 
Salonu’nda TOSB ve Kocaeli Sanayi Odası iş birli-
ği ile  Dr. Hakan Çınar Beyin sunumlarıyla “ Dış Ti-
carette Teslim Şekilleri ve Taşımacı Seçme Kriterleri” 
konulu seminer gerçekleştirilmiştir. Katılımın ücretsiz 
olduğu seminerde; Incotrms 2010’ da  yer alan tes-
lim şekillerinin tek tek ele alınması ve incelenmesi, 
Sorumlulukların incelenmesi, Taşıma modlarına göre 
maliyet analizleri ve taşımacı seçim kriterleri ele alı-
narak katılımcılar bilgilendirilmiştir. 

TOSB ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile  “ISO 
50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi” konulu bilgilen-
dirme toplantısı, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürlüğü Binası, 
Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi. Söz konusu se-
minerde katılımcılara, firmalarının enerji performans-
larını ve enerji verimliliklerini artırmak için gerekli sis-
temleri, süreçleri, enerji tüketimlerini ve enerji mali-
yetlerini azaltmaları için gerekli olanakları sağlama-
ları konusunda ve ISO 50001:2011 Enerji Yönetimi 
Sistemini kuruluşları bünyesinde nasıl uygulamaya 
geçirecekleri konusunda bilgiler verildi. 

ETKİNLİKLER
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TOSB Çevre Komite Toplantısı

TOSB ve KSO işbirliğiyle Gümrük Mevzuatı
ve Uygulamaları  Semineri

Ortadoğu ve Afrika İhracatı ve Dış Ticaret Semineri

TOSB seminer salonunda yoğun katılımla Çevre 
Komite toplantısı gerçekleştirildi.  Toplantıda;  TOSB  
çevre izin ve ruhsat süreçleri ve Çevre Mevzuatı gün-
cel değişiklikleri hakkında katılımcılara bilgiler verildi. 
Akabinde karşılıklı görüş alışverişi yapılarak ve öne-
riler ile toplantı tamamlandı. Toplantıya katılım sağla-
yan tüm firmalarımıza teşekkürlerimizi sunar, TOSB 
Çevre Birimi olarak Çevre Komitesi üyesi tüm üye fir-
malarımızın yeni yılını bu vesileyle kutlar, yeni yılda 
sağlık ve mutluluklar dileriz. 

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile 
“Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları” konulu bilgilen-
dirme toplantısı yoğun katılım ile TOSB Konferans 
Salonunda gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen top-
lantıda; Temel Gümrük Uygulamaları, Transit Ticaret, 
İthalat İhracat Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı ve Güm-
rükleme İşlemleri, Serbest Dolaşıma Giriş ve İhracat 
Rejimi hakkında katılımcılara bilgiler verilmiştir.

TOSB ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile “Orta-
doğu ve Kuzey Afrika İhracatı ve Dış Ticaret Semi-
neri, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürlüğü Binası, Seminer 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seminerde katılımcılara Türkiye ihracatı hakkın-
da, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) İhracatı, İh-
racat çeşitleri (Baştan sona ihracat), Dış Ticarette Te-
yit İşlemleri, Riskli Ülkelere İhracat, Akreditif, Kambi-
yo İşlemleri ve Harici Garantiler hakkında bilgiler ve-
rildi. Yapılan soru-cevap bölümüyle seminer sonlan-
dırıldı.  

ETKİNLİKLER
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TOGEV’DEN HABERLER

Yüksek Öğretim Kurumu TOSB ve 
TOGEV'i ziyaret etti

raktar, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus 
Çiftci ve TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın 
Alper Kanca’nın da katıldığı toplantıda TOSB Orga-
nize Sanayi Bölgesi tanıtım filminin ardından TOSB 
Teknoloji Üniversitesi hazırlıkları ve çalışmaları hak-
kında sunum yapılmıştır.

Heyet, kurulması planlanan ve YÖK’e müracaatı-
nı yapmış olduğumuz TOSB Teknoloji Üniversitesi 
hakkında detaylı bilgiler almış ve yerinde inceleme-
ler yapmıştır. 

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ş. Tufan 
Buzpınar, YÖK Genel Kurul Üyesi, Sayın Prof. Dr. 
Mehmet Bulut, Vakıflar Yüksek Öğretim Kurulu Ko-
ordinasyon Komisyon Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet 
Akif Aydın ve Uzman Sayın İsmet Evirgen, 2547 sa-
yılı kanun gereği, TOSB Teknoloji Üniversitesi’nin 
kuruluşu için, TOGEV tarafından taahhüt edilen ola-
nakları yerinde incelemek üzere, TOSB Otomotiv 
Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne zi-
yaret gerçekleştirmişlerdir.  

TOGEV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Bay-

YÖK Board Member Prof. Ş. Tufan Buzpınar, General Assembly Member Prof. Mehmet Bulut, Foundations 
Higher Education Board’s Coordination Commission Member Prof. Mehmet Akif Aydın and Expert Mr. İsmet 
Evirgen visited TOSB in order to make inspections about the promised opportunities by TOGEV for the estab-
lishment of TOSB Technology University within the scope of law number 2547. 

TOGEV Chairman Mr. Ahmet Bayraktar, TOSB Chairman Mr. Yunus Çiftçi and TOSB Deputy Chairman Mr. 
Alper Kanca attended to the meeting, in which an introductory movie has shown to the guests. Following the 
movie, presentations are made on the preparations about the foundation of TOSB Technology University. 

Delegation made an on site inspection and informed about the TOSB Technology University, of which’s ap-
plication done. 

Higher Education Institution (YÖK)
visited TOSB and TOGEV
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NEWS FROM TOGEV

Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri 
Güzeloğlu TOSB’u ziyaret etti

TOSB Teknoloji Üniversitesi hazırlıkları ve çalışma-
ları hakkında bilgi verilmiştir. 

Kocaeli Valimiz Sn. Hasan Basri Güzeloğlu, TOSB 
Teknoloji Üniversitesinin ülkemize örnek olacağını 
ve en kısa zamanda hayata geçirilmesi konusunda-
ki kararlılığını dile getirmiştir. 

Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Vali 
Yardımcısı Osman Sarı, Çayırova Kaymakamı Tur-
gut Çelenkoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu, TOGEV Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Ahmet Bayraktar ve  TOSB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sayın Yunus Çiftci’nin katılımıyla TOSB 
Bölge Müdürlüğü binasında yapılan toplantıda  

Kocaeli Governor Mr. Hasan Basri Güzeloğlu vis-
ited TOSB. The Governor was informed about the 
preparations of the TOSB Technology University at 
a meeting with the participation of Deputy Governor 
Mr. Osman Sarı, Çayırova District Governor Mr. Tur-
gut Çelenkoğlu, and Kocaeli Chamber of Industry’s 
President Mr. Ayhan Zeytinoğlu, TOGEV Chairman 
Mr. Ahmet Bayraktar and TOSB Chairman Mr. Yu-
nus Çiftçi. The Governor Mr. Hasan Basri Güzeloğlu 
said that TOSB Technology University will be an ex-
ample for our country and expressed his decisive-
ness to realize the university as soon as possible.  

Kocaeli Governor Mr. Hasan Basri Güzeloğlu
visited TOSB
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TOGEV’DEN HABERLER

TOSB ve TOGEV Üye Bilgilendirme 
Toplantısı yapıldı

akabinde katılımcı görüşlerine yer verilmiş ve görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından TOSB restauran-
tında yenilen akşam yemeği ile toplantı sona ermiş-
tir. 

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Böl-
gesi ve TOGEV’ in  (TOSB Organize Sanayi Bölge-
si Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ortaklaşa düzenlediği 
Üye Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaeli Valisi Sn. Hasan Basri Güzeloğlu, Çayıro-
va Kaymakamı Sn. Turgut Çelenkoğlu,   TOSB Mü-
teşebbis Heyet Üyeleri, TOSB ve TOGEV Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Sn. Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Mec-
lis Başkanı Sn. Hasan Tahsin Tuğrul, Gebze Ticaret 
Odası Başkanı Sn. Nail Çiler, İlçe Emniyet Müdü-
rü Sn. Osman Gül, Çayırova Belediye Başkan Yar-
dımcıları Sn. Abdullah Yağcı ve Sn. Refik Tartar ve 
TOSB sanayicilerinin katılımlarıylaTOSB Bölge Mü-
dürlüğü Konferans salonunda gerçekleşmiştir.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yunus Çiftci’nin 
açılış konuşmasıyla başlayan ve Ulaşım projeleri, 
Vergiye esas arsa bedelleri, Çevre ile ilgili uygula-
malar konusunda bilgiler vermesiyle devam eden 
toplantıda, TOGEV Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Ahmet Bayraktar TOSB Teknoloji üniversitesi hak-
kında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Kocaeli Va-
lisi Sn. Hasan Bari Güzeloğlu’ nun konuşmasının 
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The meeting was started with the opening speech-
es of Mr. Yunus Çiftçi and continued with briefs on 
the transportation projects, tax based land values, 
environmental applications. TOGEV Chairman Mr. 
Ahmet Bayraktar also informed the participants 
about the TOSB Technology University. The meet-
ing continued the speech of Kocaeli Governor Mr. 
Hasan Basri Güzeloğlu, which was followed by the 
Q&As session. The meeting ended after the family 
photo shoot and the dinner at TOSB restaurant.  

TOSB and TOGEV’s joint member information 
meeting held on 18 December 2014 at TOSB Zone 
Directorate’s Conference Hall with the participation 
of Kocaeli Governor Mr. Hasan Basri Güzeloğlu, 
Çayırova District Governor Mr. Turgut Çelenkoğlu,   
TOSB Entrepreneur Committee , Executive Board 
Members of TOSB and TOGEV, Chairman of  Ko-
caeli Chamber of Industry Mr. Ayhan Zeytinoğlu, As-
sembly Speaker of Kocaeli Chamber of Industry Mr. 
Hasan Tahsin Tuğrul, President of Gebze Chamber 
of Commerce Mr. Nail Çiler, District Chief of Police 
Mr. Osman Gül, Çayırova Deputy Mayors Mr. Ab-
dullah Yağcı and Mr. Refik Tartar and the TOSB in-
dustrialists. 

TOSB and TOGEV Member Information 
Meetings Held



36
T SB

n Today, after being subjected to the treatment plant at this point of the receiving en-
vironment, environmental technologies, advanced treatment plant discharged water 
can be reused.

n Re-use of treated wastewater for various purposes and will prevent contamination 
of the increasingly endangered freshwater resources as well as to provide savings 
for eliminating surface discharge wastewater into surface waters and groundwaters.

YATIRIMLAR

İLERİ ARITMA TESİSİ PROJEMİZ
(Ortak Arıtma Tesisi Deşarj Suyu Geri Kazanımı)

n Günümüzde çevre teknolojilerinde gelinen nokta ile arıtma tesislerinden alıcı orta-
ma deşarj edilen sular ileri arıtma ünitelerinden geçirildikten sonra yeniden kullanı-
labilmektedir. 

n Arıtılmış atıksuların çeşitli amaçlar için yeniden kullanımı hem giderek tükenmekte 
olan tatlı su kaynakları için tasarruf sağlayacak hem de atıksuların yüzey sularına 
deşarjını ortadan kaldırarak yüzey ve yer altı sularının kirlenmesini önleyecektir. 

Advanced Treatment Plant Project
(Joint Treatment Plant - Recycling of Discharged Water)
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İleri Arıtma Tesisi Atık Suların
Geri Kazanımı 

cak, soğutma suyu olarak arıtılmış atıksuların kul-
lanılması durumunda, korozyon, çökelek oluşma-
sı, mikrobiyal büyüme gibi konulara dikkat edilmesi 
gereklidir.  Arıtılmış atıksuların kazan besleme suyu 
olarak kullanımı, kazanın işletme basıncına bağlı-
dır. Genellikle yüksek basınçlı kazanlar kalitesi yük-
sek sulara ihtiyaç duyarlar. Genel olarak, ister içme 
suyu ile ister arıtılmış su ile çalışsınlar, tüm kazan-
larda sertliğin sıfıra yakın olması istenir. Kazanlarda 
çökelek oluşumuna neden oldukları için kalsiyum, 
magnezyum, silisyum ve alüminyumun arıtılması is-
tenir . Arıtılmış suların proses suyu olarak kullanımı 
durumunda her bir endüstri için ayrı inceleme yap-
mak gereklidir.

Dünyamızda ve ülkemizde kullanılabilir su kay-
naklarının giderek azalmaktadır. Bu nedenle bir çok 
yeni ileri arıtma teknolojileri geliştirilerek özellikle 
endüstriyel kullanım alanlarında su miktarının azal-
tılması çok önemli kazançlar sağlamaktadır. Günü-
müzde çevre teknolojilerinde gelinen nokta ile arıt-
ma tesislerinden alıcı ortama deşarj edilen sular ileri 
arıtma ünitelerinden geçirildikten sonra yeniden kul-
lanılabilmektedir. Arıtılmış atıksuların çeşitli amaç-
lar için yeniden kullanımı hem giderek tükenmekte 
olan tatlı su kaynakları için tasarruf sağlayacak hem 
de atıksuların yüzey sularına deşarjını ortadan kal-
dırarak yüzey ve yer altı sularının kirlenmesini ön-
leyecektir.

The Advanced Wastewater Treatment Plant

Recovery As the usable water resources in Tur-
key and in the world decreases gradually, there is 
a need for new treatment technologies develop-
ment, which provides important gainings in terms of 
reducing the amount of water in industrial usage. 
Today’s environmental technology enables us to re-
use the water, which was discharged from the tre-
atment plant to the receiving environment, through 
processing in advanced treatment units. This way it 
becomes possible both to reuse the water for diffe-
rent purposes and to make saving on the drinkab-
le water resources, as well as preventing the waste 
water’s discharge to surface water and contaminati-
on of fresh water resources. 

Dünyada yaklaşık 1,4 km3 su mevcut olup bunun 
%97,4’ü tuzlu su, %2,6’sı tatlı sudur. Toplam su mik-
tarının %0,8 kadarı kullanılabilen tatlı su olarak de-
vamlı bir buharlaşma, yağış ve akış halinde bulun-
maktadır. Artan nüfus, endüstrileşme, tarımsal uy-
gulamalar ve kentleşme, su ihtiyacını artırmakta-
dır ve böylece atıksu miktarı da artmaktadır. Kla-
sik olarak atıksu arıtımı, biyolojik olarak parçalana-
bilir maddelerin, nutrientlerin ve patojenlerin gide-
rilmesiyle, kirlilikleri azaltma, halk sağlığını koruma 
ve çevre koruma üzerine odaklanmıştır . Su ihtiya-
cının artması, atıksu arıtma tesisi çıkış sularını sa-
dece doğaya zararsız hale getirip deşarj etmek ye-
rine, ileri arıtmalarla geri kazanmak artan su ihtiyacı 
nedeniyle vazgeçilmez hale gelmektedir.

Arıtılan atıksu faydalı bir amaç için bir su kayna-
ğı olarak kullanılır ve arıtılan atıksu, akarsu, göller 
ve sahillerden uzak tutulmuş olur, böylelikle yüzey 
ve yeraltısularının kirlenmesi de engellenmiş olur.  
Atıksu arıtım ve yeniden kullanım projelerinin temel 
amacı içme suyu dışındaki tüm kullanımlar için ye-
terli kalitede su üretmektir. Bu uygulamalar için kul-
lanılan arıtılmış su, temiz (tatlı) suların önemli mik-
tarlarında da tasarruf sağlar. 

Endüstriyel kullanım alanlarında sular  dünyada 
su tüketiminde önemli bir bileşendedir  ve ülkeler 
teknolojik olarak geliştikçe endüstriler için su ge-
reksinimi de artmaktadır. Endüstrilerde suyun yeni-
den kullanımı ABD’ de ve diğer gelişmiş ülkelerde 
geri kazanılan suyun önemli bir uygulamasını temsil 
eder. Arıtılmış belediye atıksuları gibi dış kaynaklar-
dan gelen geri kazanılmış suların endüstriyel kulla-
nımları; buhar soğutma suyu, kazan besleme suyu, 
proses suyu ve çevre düzenlemesi ve bakım gibi 
uygulamaları içerir. Kaliforniya, Arizona, Texas, Flo-
rida ve Navada geri kazanılan suyu soğutma suyu 
ve proses/kazan besleme suyu olarak kullanan baş-
lıca bölgelerdir.. Petrol rafinerileri, kimyasal madde 
tesisleri ve metal işleme tesisleri de geri kazanılmış 
sudan faydalanan endüstriler arasındadır.

Soğutma suyu, birçok endüstri için geri kazanıl-
mış suların en yaygın kullanım şeklidir ve tek başı-
na en büyük endüstriyel su ihtiyacını oluşturur. An-
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 TOSB Araç ve Aksam Parçaları 
Dayanım Ömür Performans Test 

Laboratuvarı Merkezi

n OSB’miz de Araç ve Aksam Parçaları Dayanım Ömür Performans Test Laboratuvarı kurulması için Doğu Mar-
mara Kalkınma Ajansı (MARKA) ‘dan Güdümlü Proje Desteği alınmıştır. 

n Yatırım tutarı yaklaşık 4 milyon TL olan projenin 3 Milyon TL.’lik kısmı için MARKA dan hibe finansman deste-
ği alınmıştır. Proje gerçekleştiğinde ülkemize ve otomotiv sektörüne 3 milyon Avroluk ithal ikamesi sağlanması 
beklenmekte olup, proje kapsamındaki yatırımların ihale süreci tamamlanmıştır.

n A Vehicle Parts and Accessories Resistance Lifetime Performance Testing Laboratory Center is to be establis-
hed in our OIZ with the co-financing of the Eastern Marmara Development Agency (MARKA) within the scope 
of guided project support. 

n 3 out of 4 million TL investment finance is provided by MARKA. The tender processes within the scope of the 
project have been finalized and it is expected that the project will provide a 3 million Euro import substitution to 
our country and the automotive sector. 

TOSB Vehicle 
Parts and 
Accessories 
Resistance 
Lifetime 
Performance 
Testing Laboratory 
Center
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TOSB Fiber Altyapısı Projesi

TOSB Fiber Infrastructure 
Project

Since its foundation, TOSB Automotive Supply In-
dustry Specialized Organized Zone has been trying 
to ensure the compatability of the communication 
infrastructure of the zone with the Telecom’s. In that 
respect, the zone is equipped with copper wire nets, 
of which’s costs were also covered by the zone, and 
the customers are being provided with the service 
through this net.  We have recently signed a pro-
tocol with Turkish Telecom in order to improve the 
existing service quality and provide the new servi-
ces emerging from the technological developments. 
Within the scope of this protocol, both Data and Vo-
ice services will be provided through the fiber optic 
wires, of which’s installment and finalization have 
been completed by 60 percent. In 3 months time, as 
soon as the system starts to operate our members 
will receive better internet and voice services thro-
ugh the service providers. This fiber system will al-
low the members to communicate with high quality 
and access to intranets of different facilities with a 
GB network speed, as well as metro Ethernet, inter-
nal camera system, remote meter reading systems. 
. 

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi, kuruluşundan itibaren  Telekom altya-
pısına uyum sağlamak için iletişim alt yapısını ma-
liyetini kendisi karşılayarak bakır kablo şebekesi ile 
donatılmıştır ve bu şebeke üzerinden üyeler hizmet 
vermektedir. Üyelerimize hizmet verme noktasında 
zaman zaman yaşanan problemleri ortadan kaldır-
mak ve teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan yeni 
hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için 
Türk Telekom ile 2015 yılında protokol yapılmıştır. 
Bu protokol kapsamında OSB bölgesi içinde tüm 
üyelerimizin bakır kablo üzerinden almakta olduk-
ları DATA ve SES hizmetlerinin tamamını yeni ku-
rulacak Fiber optik kablo üzerinden verilmesi konu-
sunda mutabakat sağlanmış olup fiber kablo çekme 
ve sonlandırma işi devam etmektedir. Söz konusu 
işin %60 lık kısmı tamamlanmış olup son hızla de-
vam etmektedir, yaklaşın 3 ay içinde sistem devre 
girdiğinde Üyelerimiz yüksek hızda internet ve kali-
teli ses hizmetlerini tüm operatörlerden alabilecek-
tir. Bu Fiber optik sistemi ile bölge içindeki üyeler bir 
birleri ile dâhili haberleşme yapabilecekleri gibi Şe-
hirlerarası, Milletler arası tüm haberleşmeyi de kali-
teli bir şekilde yapabilecekler, bölge içi kamera sis-
temi, uzaktan sayaç okuma sistemi, Metro Ethernet, 
aynı bölgedeki farklı tesislerin birbirleri ile Gbit hı-
zında network bağlantısı sağlanacaktır. 
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14 PARSEL - 14 PLOT
14 parsel; A-B-C-D-E olmak üzere beş bloktan oluşmaktadır. Toplam 24010 m²dir.

Fabrika ve depo amaçlı kullanılacak binaların taşıyıcısı betonarme, çatıları uzay kafes sistem 
ve cepheside prefabrik paneldir. 

100 PARSEL - 100 PLOT
l Toplam 9814 m² kapalı alanı vardır.
l Bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır.
l Kat m² dağılımları:
 n Bodrum kat:  c-d/19-28 aksları arası 598m²
 n Zemin kat:  a-d/1-28 aksları arası 4658m²
 n Birinci kat:  a-d/1-28 aksları arası 4658m²
l Birinci kat alanına  +199.00 kotundan taşıt ulaşımı sağla-

nabilmektedir.
l Aks aralıkları bodrum ve zemin katında bina boyunca eni-

ne 10 metre, boyuna 6 metredir. Birinci katta a-d/10-28 
aksları arasında bina boyunca enine 10 metre, boyuna 12 
metre olmaktadır.

l Kat yükseklikleri; bodrum kat 10.8 metre, zemin ve birinci 
kat 9 metredir.

l Binanın betonarme yapıdır, cephesi sandwich panel kap-
lama olmakla birlikte doğramaları alüminyum doğramadır.

l The plot has a covered area of 9814 m².
l It has three floors, including basement, ground and first floor.
l Each floor has an area of:
 o   Basement:  c-d/19-28 axes are 598m²
 o   Ground:  a-d/1-28 axes are 4658m²
 o   First floor:  a-d/1-28 axes are 4658m²
l Vehicle transportation is available to the first floor through the +199.00 

elevation.
l Axis distances for the ground floor and the basement are 10x6 (wxh). 

In  the first floor, between axes 10-28, the distance is 10x12 (wxh).
l Storey heights are equal to 10.8 meters in the basement, 9 meters in 

the ground and first floor.
l The building is concrete with sandwich paneling and aluminium joinery.  

14 plot is composed of five blocks, 
which are A-B-C-D-E. 

The plot has an area of 24.010 sqm. 
The buildings, which are going to serve the

purpose of factory and storages, have concrete bearings. 
The space frame systems used for the roof and 

prefabricated panels are used for the fronts.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

nan, emniyet kemerinin en ucuzunu alıp kullanıma 
sunan… vb gibi işverenlerin alışkanlıkları değişme-
dikçe maalesef ki bu yasanın sahaya uygulanması 
oldukça zor görünmektedir. 

Ayrıca sistemdeki bir takım sorunlar da mevzuatın 
sahaya uygulanabilirliğini kısıtlamaktadır.  OSGB 
sistemi, ayrıca İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri 
Hekimlerinin yaptırım gücünün olmayışı da mevzu-
atın sahaya uydurulması konusunda engeller oluş-
turmaktadır. Bir iş müfettişi kadar işini bilen tecrübe-
li bir uzmanın veya işyeri hekiminin yıllarca yazarak 
ya da sözlü olarak işverene yaptığı uygunsuzluklar-
la ilgili bildirimler bir türlü gerçekleşmezken, ellerin-
de işyerini kapatmaya kadar giden yetkileri ve bü-
yük para cezaları kesebilecek güçleri bulunan mü-
fettişlerin denetimleri esnasında tüm uygunsuzluk-
lar haftalar içerisinde tamamlanmaktadır.  Devlet ve 
İşveren arasında köprü görevi gören İş Sağlığı ve 
Güvenliği Profesyonellerinin eli güçlendirilmedikçe 
firmalar denetimden denetime kendilerini toparla-
maya devam edeceklerdir. 

Çalışana gelince; halen Milli Eğitim Bakanlığı İş 
Sağlığı ve Güvenliğinin okullarda örgün eğitim sıra-
sında kişilere verilmesi konusunda ciddi adımlar at-
mamış olup, bu da gelecekte İş Güvenliği kültürüyle 
bilinciyle iş hayatına atılacak gençlerin yetişmesini 
her geçen gün geciktirmektedir. Okuma yazma bile 
bilmeyen alaydan yetişme personelin sahalarda ça-
lışıyor olmasının yanı sıra Meslek liselerinden Mü-
hendislik fakültelerinden mezun olup da tek bir saat 
İş Sağlığı ve Güvenliği dersi almamış çalışanların 
sahada uzmanlar ve Hekimler tarafından yönlendi-
rilmeye çalışılması akıntıya kürek çekmekten başka 
bir şey ifade etmemektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği ancak; bilinçli İşverenler, 
bilinçli işçiler yetiştirerek sağlanabilir. İnanıyorum ki 
gelecekte bu bilinç ve kültürle yetişmiş çalışanlar ve 
işverenler sayesinde çalışma sahalarımız İş Güven-
liği uzmanlarına ihtiyaç olmadan da güvenli hale ge-
lecektir.  

Nuri CEYLAN
İş Güvenliği Uzmanı

20 Haziran 2012 yılında yayınlanarak 1 Ocak 
2013 tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe 
girmiş olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu ile birlikte İş Güvenliği Mevzuatında oldukça 
olumlu değişiklikler meydana gelmiştir. 1 Ocak 2013 
öncesinde; 2003 yılından beri yürürlükte olan 5871 
Sayılı İş Kanunu’nun içerisinde yaklaşık 12 mad-
deyle sınırlandırılmış bir konu olan İş Sağlığı ve Gü-
venliği mevzuatı,  yasasına kavuştuğu andan itiba-
ren, kendisini destekleyen yönetmeliklerle birlikte 
oldukça güçlendi. 

Yeni yasa ile birlikte özellikle Meslek Hastalıkla-
rına yönelik çalışmalar arttırılmış, Risk Analizi Yö-
netmeliği ile birlikte iş yerlerinde proaktif yaklaşım 
ön plana çıkarılmış, işverene sağlıklı ve güvenli bir 
işyeri ortamı sağlaması yükümlülüğü ile birlikte ça-
lışana da işverenin eğitimleri ve talimatları doğrul-
tusunda hareket etme zorunluluğu getirilmiştir. İSG 
katip sistemi ile işverenin İşyeri Hekimi, İş Güvenli-
ği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirme 
süreci elektronik ortamda takip altına alınmıştır. Ay-
rıca Tehlike sınıfları tebliği yayınlanarak işletmeler 
Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olarak yaptık-
ları işin niteliğine göre sınıflandırılmışlardır. 

Son 10 yıla baktığımızda yapılan değişiklikle-
re oranla kaza ve meslek hastalıklarında rakam-
sal bazda azalma kaydedilemese de bu sonuç kayıt 
dışı kaza ve hastalıkların artık kayıt altına alınma-
sı olarak da kabul edilebilir. Fakat asıl sebep; Avru-
pa Birliği Standartlarında hazırlanan bu mevzuatın 
ülkemizde sahada uygulanabilir olamamasıdır. Ha-
len sigortasız işçi çalıştıran, sigorta yapsa bile asga-
ri ücretten gösterip kalanını elden veren, işçi kişisel 
koruyucu donanımını kendi kazancıyla alsın diyen, 
İş Güvenliği Uzmanını mecburiyetten anlaşılmış bir 
personel olarak gören, gelsin gitsin yeter diye dü-
şünen, biraz sesi çıktığında sen git başkası gelsin 
diye kovalayabilen, iskeleyi ucuza mal edebilmek 
için standart dışı ekipman, ahşap platformlar kulla-

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 
sahamıza uygulanabilirliği
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manını yapmıştır. Devam eden süreç içinde Ben-
teler Grubu, kendi içinde Benteler Steel&Tube ve 
Benteler Distribution firmalarını da kurarak endüst-
riyel sektörde hizmet vermeye başlamıştır.

Benteler Automotive Gebze ise Ekim 2011 tarihin-
de kurulmuş olup, Mayıs 2012 tarihinde ilk sıcak şe-
killendirilmiş parça üretimini gerçekleştirmiştir. Fir-
mamız, ürün grubu ve satış süreçleri anlamında Al-
manya merkez ofisine, üretim ve seri sürecin yöne-
tilmesi anlamında ise Güney Avrupa bölgesine bağ-
lıdır. Firmamızın, ülkemiz otomotiv sanayine özellik-
le araç hafifletme uygulamaları konusunda önem-
li katkılar sağladığını ve sağlayacağını özellikle vur-
gulamak isterim.

Firmanızın kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?

Benteler Automotive Gebze, 100% Benteler Grubu-
na bağlı bir firmadır. Bu noktada, Benteler Automoti-
ve Gebze hakkında bilgi vermeden Benteler Grubu 
ile ilgili bazı bilgiler aktarmak isterim.

Benteler, 1876 yılında Sn. Carl Benteler tarafında 
Almanya-Biefeld bölgesinde kurulmuştur. Şu an için 
Benteler Grubu, ailenin 4. Kuşaktan üyesi Sn. Hu-
bertus Benteler tarafından yönetilmektedir.

Grubun Otomotiv endüstrisine ilk girişi 1935 yılında 
Ford Eifel aracına egzoz borusu üretime ile olmuş-
tur. Sonrasında diğer Alman OEM’lerle farklı ürün 
gruplarında çalışmalar başlamıştır. Hatta 1952 yılın-
da kendi üretimi olan “Champion” isimli aracın lans-

BENTELER AUTOMOTIVE GEBZE
“Araç hafifletme uygulamaları 

konusunda önemli katkılar sağlıyor”
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bilite, prototip vs.) ve proses geliştirme faaliyetlerini 
gerçekleştirebilmektedir.

Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Devam eden seri üretim üzerine, hâlihazırda Rena-
ult LFF (sıcak şekillendirme parçaları), Fiat 356 (sı-
cak şekillendirme parçaları) ve Toyota 560A (alü-
minyum parçaları) projeleri için nominasyon süreci 
tamamlanmıştır ve ilgili projeler devam etmektedir.

Benteler Automotive Gebze, iş hacmini daha da ar-
tırmak amacıyla, yeni projeleri takipte olup, gelişim 
süreçlerini yakinen izlemektedir.

TOSB da bulunmaktan memnun musunuz?

Evet memnunuz. Hizmetlerinizin iyileşerek devam 
edeceğini düşünüyoruz.

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

Mevcut durumda TOSB’dan aldığımız hizmet-
ler beklentilerimize cevap vermektedir. Ancak bazı 
noktalarda iyileşme sağlanırsa bizlere daha fazla 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu noktalar:

l Enerji faturalarının en geç ayın 2. işgünü akşamı-
na kadar firmamıza ulaştırılması.

l Değişen mevzuatlarla ilgili olarak daha sık eğitim 
düzenlenmesi.

l İçinde bir kaç kafe, bankamatik ve eczanenin ol-
duğu bir sosyal tesis kurulması. 

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Ana üretim prosesimiz sıcak şekillendirme hattıdır. 
Bu hattımızda; hidrolik pres ve çelik ısıl işlem fırını 
yer almaktadır. Makina parkımızda sıcak şekil veril-
miş parçaların kesim işlemlerinin yapıldığı 5 eksen-
li lazer kesme makinaları ile sıcak şekil verilmiş par-
çaların somun ve farklı malzemelerinin kaynak iş-
lemlerinin yapılması için çeşitli projeksiyon kaynak 
hücreleri bulunmaktadır. 

Farklı tonajlarda mekanik ve eksantrik preslerle, 
son ürünlerimizde kullanılan ara mamuller üretil-
mektedir. Ayrıca farklı bir teknoloji kullanılarak so-
ğuk alüminyum kaynak işlemi, robotlar vasıtasıyla 
otomatik olarak yapılmaktadır.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında bilgi 
verir misiniz?

Benteler Automotive Gebze, kuruluşundan bu güne 
geçen üç yıl gibi bir süre içerisinde, ISO/TS 16949, 
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 ve müşteri-
lere özgü Q1 (Ford), ASES (Renault) sertifika ve uy-
gunluk onaylarını elde etmiştir.

Yurt içi müşterileriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Mevcut durumda Ford Otosan, Oyak Renault ve To-
yota firmaları ile çalışmaktayız. Yakın zaman için 
Fiat Tofaş da müşteri portföyümüze dahil olacaktır.

Yurt dışı müşterileriniz hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Yurt dışı müşterilerimiz; Ford Romanya, Renault 
Flins ve Toyota İngiltere (TMUK)’dir. Bu firmalara sı-
cak şekillendirilmiş ve Al. Structure parçaları üret-
mekteyiz. Ayrıca, iç müşteri kapsamında Benteler 
Palencia ve Benteler Louviers tesislerine alümin-
yum parça sevk etmekteyiz.

İhracat yaptığınız yabancı ülkeler var mı, varsa 
hangileri?

İhracat yaptığımız ülkeler Romanya, Fransa, İngilte-
re (İhraç çıkışlı) ve İspanya’dır.

Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

Otomotiv müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına göre 
Benteler Automotive Gebze, araç gövdesi, şasi, eg-
zoz ve motor parçalarının üretimleri için gerekli ya-
tırım, ürün geliştirme (Ar-Ge, yarı zamanlı-tam za-
manlı sistem mühendislik desteği, simülasyon, fizi-
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teler Distribution, and started to provide services for 
industrial sector. 

The Benteler Automotive Gebze, in that respect, 
founded in October 2011 and performed its first 
shaped part production in May 2012. Our company 
works under the Germany HQ in terms of product 
groups and sales processes and South Europe in 
terms of production and mass processes manage-
ment. I would like to emphasize that our company 
has been and will be providing important contribu-
tions to our country’s automotive industry in terms of 
vehicle lightening applications. 

Could you elaborate on your units? 

Our main production process is hot forming line. 
In this line there is a hydraulic press and steel heat 
treatment furnace. There are 5-axis laser cutting 

Could you please tell us about the founding 
story of your company? 

Benteler Automotive Gebze is a hundred percent 
subsidiary of Benteler Group, which I would like to 
elaborate on first.  Benteler was founded by Mr. Carl 
Benteler in Biefeld region of Germany in 1876. To-
day the company is managed by Mr. Hubertus Ben-
teler, a family member of the fourth generation. 

The first time the company received an order from 
the automotive industry was in 1935 and it was an 
exhaust pipe for Ford Eifel. Afterwards, the compa-
ny continued to work with other German OEMs for 
different product groups. Furthermore, the company 
launched its own vehicle “Champion” in 1952. In the 
upcoming years Benteler Group established two 
more companies, Benteler Steele&Tube and Ben-

BENTELER AUTOMOTIVE GEBZE
“Provides Important Contributions to 

Vehicle Lightening Applications” 
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(aluminium parts) projects has been completed and 
the projects are ongoing. 

Benteler Automotive Gebze closely monitors the 
new projects in order to increase its business vol-
ume. 

Are you pleased with TOSB? 

We surely do and we believe your services will 
continue with an improving trend.  

Do you think TOSB meet your expectations? 
What is your expectations and suggestions for 
otherwise?   

We are very pleased with the services provided 
by TOSB. However we believe that improvements 
in some services would also contribute to our de-
velopments. Here are the improvements we expect 
to see; 

l To receive the energy bills latest by 2nd work day 
of the month,  

l To conduct more trainings on the changing legis-
lation,

l To build a recreational area with cafés, banks and 
pharmacy. 

machines, which enable cutting processes of the 
hot-formed parts, and various welding cells that en-
ables welding of hot-formed parts’ nuts and different 
materials in our machinery park. 

We produce intermediate products of our final 
products in mechanical and eccentric presses with 
different tonnage. Besides, cold aluminum welding 
process is being done automatically by robots. 

Could you inform us about the quality certifi-
cates of the company? 

Benteler Automotive Gebze received the compat-
ibility approvals and certificates of ISO/TS 16949, 
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, in addition 
to the customers only certificates Q1 (Ford) and 
ASES (Renault) within a three years term. 

Could you give us information about your na-
tional customers?

Currently we work closely with Ford Otosan, Oyak 
Renault and Toyota. We will start to work with Fiat 
Tofaş soon. 

What about your international customers?

We have been working with Ford Romania, Re-
nault Flins and Toyota England (TMUK) abroad. 
We produce hot-formed and al. structured parts 
for these companies. Besides, in terms of internal 
customers we dispatch aluminium parts to Benteler 
Palencia and Benteler Louviers facilities. 

Which countries do you export? 

We export to Romania, France, United Kingdom 
and Spain. 

Could you tell us about your product develop-
ment and innovation capacity? 

Based on the demands and needs of the custom-
ers, Benteler Automotive Gebze is able to provide 
required investment, process development and 
product development services (R&D, part-time/
full-time system engineering support, simulations, 
feasibility, prototyping etc.) which are necessary for 
the production of body, chassis, exhaust and engine 
parts. 

Could you elaborate on your future projects? 

In addition to the ongoing mass productions, 
nomination process of the Renault LFF (hot-forming 
parts), Fiat 356 (hot-forming parts) and Toyota 560A 
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HEKSAGON MÜHENDİSLİK VE 
TASARIM A.Ş. (HEXAGON STUDIO)

“Tasarım ve geliştirme değer zincirinin 
önemli bir halkası”

liştirme değer zincirinin önem-
li bir halkası olmak ve yenilik-
çi yaklaşımlarla özgün mühen-
dislik çözümleri sunmak ama-
cıyla 2006 yılında faaliyetleri-
ne başlamış bulunuyor. Kıra-
ça Holding A.Ş. ile Heksagon 
Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’nin 
iştirakiyle kurulmuş yüzde yüz 
yerli sermayeli bir Türk firma-
sı olan Hexagon Studio, TÜ-
BİTAK MAM Teknoloji Serbest 
Bölgesi’nde başladığı faaliyet-
lerine 2011 yılından bu yana 
TAYSAD Taşıt Araçları Yan Sa-
nayicileri Derneği Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde bulunan Ar-
Ge Merkezi’nde devam ediyor.

Üniteleriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?

Firmamız; karayolu ve raylı 
ulaşım sistemleri, savunma ve 
denizcilik sektörlerinde ürün ve 

alt sistem kavramsal tasarımından başlayarak, de-
tay mühendislik tasarım, bilgisayar destekli doğrula-
ma benzetimleri, prototip imalatı, fiziksel testlerle ta-
sarım doğrulama ve geçerli kılma, mühendislik yayı-
nı ve ürün devreye alma adımlarını kapsayacak şe-
kilde tasarım ve geliştirme bağlamında paydaşları-
na çözüm üretme yetkinliğine sahip bulunmakta. Bu 
sayede, yeni bir ürünün tasarımı veya mevcut bir 
ürünün geliştirilmesi sürecinde paydaşlarımıza pro-
je yönetimi prensipleri çerçevesinde değer yaratma-
yı amaçlıyoruz.

Bu süreçte organizasyon yapımızda mevcut bu-
lunan tasarım stüdyomuz, proje yönetim ekibimiz, 

Firmanızın kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?

Küresel otomotiv sektöründe uzun yıllar üretim 
merkezi konumunda bulunan Türkiye’nin ürün mü-
kemmelliğini artırarak ve ürüne katılan değeri yük-
selterek rekabet gücünü üst seviyelere taşıması ge-
rekliliği kaçınılmaz bir gerçek. Bu itibarla, Türk fir-
malarının tasarım, mühendislik ve geliştirme süreç-
lerinde söz sahibi olmak suretiyle otomotiv ana ve 
yan sanayiindeki teknolojik bilgi birikimini ve bu bil-
ginin oluşumundaki yerel katkı payını yükseltmek 
misyonu olduğuna inanıyoruz.

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. (Hexagon 
Studio); işte bu amaç doğrultusunda tasarım ve ge-
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liştirilmesi, taşıt elektronik kontrol modülleri tasarı-
mı ve geliştirilmesi, HMI mimarisi oluşturulması gibi 
sistem ve alt sistemlere odaklı projelerde de görev 
alıyoruz.

Yurt dışı müşterileriniz hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Bugüne dek Fransa’nın önde gelen iki büyük oto-
motiv ana üreticisi için proje ürettik. İlki 2010 yılı iti-
barıyla tamamladığımız ve çift yakıtlı (benzin – sı-
kıştırılmış doğalgaz (CNG)) motora sahip bir hafif 
ticari araca CNG tanklarının entregrasyonu, yük-
sek ve alçak basınç hatlarının tasarımı, buna iliş-
kin taşıt altyapı tadilatı, egsoz hattı tasarımı, taşıt 
dinamiği, güvenlik ve dayanıma ilişkin tasarım doğ-
rulama benzetimleri ile testlerinin gerçekleştirilme-

terimizin üretmekte olduğu bir hafif ticari aracın ta-
şıma kapasitesini artırmaya yönelik bir mühendislik 
yapılabilirlik çalışmasını, sonuçlarını prototip araç 
üzerinde de fiilen uygulamak suretiyle tamamlaya-
rak kendilerine teslim ettik.

İhracat yaptığınız yabancı  ülkeler var mı, var-
sa hangileri?

Hexagon Studio olarak seri üretim yapan bir sa-
nayi firması konumunda değiliz. Bununla birlikte, 
yukarıda örneklerini paylaştığımız üzere doğrudan 
veya dolaylı olarak yurt dışı menşeili müşterilerimi-
ze mühendislik ve tasarım hizmeti sağlıyoruz. Diğer 
bir deyişle, ticari mal satışı ile değil; mühendislik hiz-
meti neticesinde oluşan nitelikli bilgi ihracatı yoluy-
la değer yaratmaya ve ülkemize kazanç sağlamaya 
gayret ediyoruz. Bu çabamızı, kuruluşumuzun varlık 
sebebi olarak görüyoruz. Türk mühendislik gücünün 
yenilikçi tasarım çözümleri üretme ilkesiyle yurt dı-
şında hakettiği değeri görmesine hizmet etmeyi te-
mel prensibimiz olarak değerlendiriyoruz.

si faaliyetlerinde bulun-
duk. Proje yönetimini de 
müşterimiz adına yürüt-
mek suretiyle başarılı bir 
sonuca imza attık.

Benzer şekilde, bir 
başka çalışmayı geçen 
sene başında yine bir 
Fransız ana otomotiv 
üreticisi firma için başa-
rıyla tamamladık. Müş-

mühendislik tasarım, bilgisayar destekli doğrulama, 
model/prototip ve test ekiplerimizden oluşan yet-
kin insan kaynağımız ile yazılım/donanım altyapı-
mızdan güç bulmaktayız. Mevcut kaynağımıza ilave 
olarak Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik test mer-
kezlerinden de etkin bir biçimde faydalanma yolu-
na gidiyoruz.

Uyguladığımız süreçler sayesinde otomotiv sek-
töründe edindiğimiz bilgilerimizi ve tecrübelerimi-
zi farklı sektörlere aktarma olanağına sahip olma-
nın avantajını da yaşıyoruz. Örneğin; proje yönetimi 
prensiplerini, bir diğer faaliyet alanımız olan denizci-
lik sektöründe uygulamak suretiyle iş verimliliğimizi 
ve çıktılarımızın kalitesini yükseltmiş bulunuyoruz.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında bil-

yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve 
sektörlerinin öncü konumundaki ana üretici firmala-
ra farklı kapsamlarda ve büyüklüklerde tasarım ve 
geliştirme hizmeti sağıyoruz. TOFAŞ, Renault, Kar-
san, Ford Otosan, TEMSA; Türk Traktör, Erkunt, 
Hattat gibi farklılaşmış ve inovatif çözümler üreten 
firmalar başta olmak üzere otomotiv ana ve yan sa-
nayiinde faaliyet gösteren firmalara hizmet verdik 
ve vermeye de devam ediyoruz.

Bu kapsamda; ağır ticari vasıta kabin tasarım ve 
geliştirme, Euro IV / Euro V / Euro VI emisyon sevi-
yelerinde hafif ticari araçlar, 12 metre dizel ve CNG 
yakıtlı otobüsler, 18 metre dizel ve CNG yakıtlı kö-
rüklü otobüsler, tam elektrikli ve menzil uzatıcılı ta-
şıtlar örneklerinde olduğu üzere aracın bütününe 
yönelik tasarım ve geliştirme projelerinde yer aldı-
ğımız gibi, kamyon kabini iç trim tasarımı, tarla ve 
bahçe traktörleri için komple kabin tasarımı, tavan 
ve dış trim tasarımı, hafif ticari araçlarda lastiğin ta-
şıt dinamiğine ve NVH özelliklerine etkisinin ölçüm-
lerle tayini, engelli erişimi için elektrikli rampa ge-

gi verir misiniz?

Şirketimiz, ISO 
9001:2008 Kalite Yöne-
tim Sistem Belgesi’ne 
sahip bulunuyor.

Yurt içi müşterileri-
niz hakkında bilgi verir 
misiniz?

Hexagon Studio ola-
rak kurulduğumuz 2006 
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TOSB’da bulunmaktan memnun musunuz? 

Türk Otomotiv Sanayii’nin gelişim göstermekte ol-
duğu Marmara Bölgesi’nde Bursa, Kocaeli ve Sa-
karya illerimizin kilit rol oynamakta olduğu hepimiz-
ce malum. Bununla beraber, Kocaeli’nin sahip oldu-
ğu yan sanayi potansiyelini ve bu potansiyeli siner-
ji yaratmak adına bir ihtisas organize sanayi bölgesi 
bünyesinde toplamış olması başarısını gözardı et-
memeliyiz. Bu bağlamda, Taşıt Araçları Yan Sanayi-
cileri Derneği ile TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 
yönetiminin bugüne dek gösterdiği ve göstermekte 
de sebat ettiği çabayı takdir ediyoruz.

TOSB çatısı altında bulunuyor olmak, ister nitelik-
li parça ister nitelikli hizmet sunan biz otomotiv Ar-
Ge kuruluşlarının sesini devlet nezdinde ilgili kurum 
ve kuruluşlara duyurmak adına önem taşıyor. Kü-
melenme örneklerinde olduğu üzere, ihtiyaçlarımı-
zın, beklentilerimizin ve taleplerimizin ilgili makam-
lara duyurulmasında tek sesliliğin öneminin farkın-
dayız. Otomotiv sektör stratejilerinin oluşturulması 
sürecinde görüşlerimizin değerlendirilmeye alınma-
sı, hayata geçirilmesi, uygulanması aşamalarında 
birlik içerisinde hareket etmenin faydalarını görüyo-
ruz. Bu bakımdan TOSB çatısı altında bulunmaktan 
memnuniyet duyuyoruz.

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

TOSB bünyesinde faaliyet gösteren biz Ar-Ge fir-
maları, teknolojik bilgi zemininde ulusal düzeyde 
değer yaratmak adına daha etkin bir işbirliği içeri-
sinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Geleceği şe-
killendirmek adına, ticari kaygılardan arınmış or-
tak bir paydada buluşmanın öneminin farkındayız. 
Günümüzün yoğun rekabet ortamında küresel pa-
zarlarda kendi özgün markalarımızla yer edinme-
mizin yolunun buradan geçtiği inancındayız. Bah-
sini ettiğimiz, karşılıklı güvene dayalı işbirliği orta-
mının oluşturulmasında TOSB’un daha etkin politi-
kalar üretmesini bekliyoruz. Teknoloji ve inovasyo-
na dayalı işbirliği zemininin oluşturulmasında lider-
lik görevini üstlenmesini ve devletimizin sağlamakta 
olduğu Ar-Ge teşvikleri başta olmak üzere tüm des-
tek mekanizmalarını teknoloji üretmek adına ortak 
bir hedefe yönlendirmede sürükleyici olmasını arzu-
luyoruz. 

Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Sahip olduğumuz insan kaynağı ile tasarım ve ge-
liştirme alt yapımızdan etkin bir biçimde faydalan-
mak suretiyle 500.000 adamsaat/yıla karşılık gelen 
bir kapasiteyi yönetebiliyoruz. Proje yönetimi pren-
siplerini etkin bir biçimde uygulamak suretiyle aynı 
anda birçok farklı projeyi yürütebiliyor, kaynakları-
mızı etkin kullanabiliyor ve proje performanslarını 
izleyebiliyoruz.

Yürütmekte olduğumuz projelerimizde ortaya çı-
kan yenilik ve buluş niteliğine sahip fikirleri yurt için-
de ve yurt dışında tescillemek suretiyle koruma al-
tına alıyoruz. Halen iki adet patentimiz Türk Patent 
Enstitüsü (TPE) nezdinde tescillenmiş bulunuyor. 
On adet patent başvurumuz da inceleme aşamasın-
da. Yine özgün tasarımlarımız sonucu oluşmuş en-
düstriyel tasarım portföyümüzü de Türkiye, Avrupa 
Birliği ve ABD’de tescil ettirmek suretiyle koruma al-
tına almış bulunuyoruz. Bugüne dek toplam 21 adet 
endüstriyel tasarımımız tescil altına alınmış durum-
da. Bu sayıya ilave olarak 13 adet tasarımımız da 
inceleme aşamasında.

Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Türkiye’nin ileri teknolojiye dayalı sanayi ürünle-
ri üretiminde ve ihracatında atılım yapması şart. Bu-
nun yolunun da kritik sistem ve alt sistemleri özkay-
naklarımızla üretmek adına, ulusal kaynaklarımızı 
öncelikli alanlara seferber etmek ve bu alanlarda-
ki gelişimi kısa vadede büyük mali getiri beklentisi 
olmaksızın destekleme sabrını göstermek olduğu-
na inanıyoruz. Bu düşünceden hareketle, T.C. Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortaya koy-
duğu politikalarla da uyumlu olarak hibrit elektrikli 
tahrik sistemi teknolojilerinin geliştirilmesi, uygulan-
ması ve bu sistemleri destekleyecek diğer taşıt alt 
sistem teknolojilerinin hayata geçirilmesine yönelik 
projeler üzerinde çalışıyoruz. İleri mühendislik mal-
zemeleri, taşıt elektroniği, elektrikli araç iklimlendir-
me sistemleri, güç kontrol sistemi gibi başlıklarda 
Ar-Ge çalışmaları planlıyor ve hayata geçiriyoruz. 
Bu amaç doğrultusunda, araştırma-geliştirmeye da-
yalı bilgi ve deneyim sahibi yan sanayi kuruluşları-
mız ve üniversitelerimiz ile işbirliği içerisindeyiz. Ya-
pılmamış olanı ortaya çıkarmak veya daha önce de-
nenmemiş olanı başarıyla hayata geçirmek adına 
yolumuza devam ediyoruz.

ÜYELERİMİZDEN
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HEKSAGON MÜHENDİSLİK VE 
TASARIM A.Ş. (HEXAGON STUDIO)

“An Important Link of Design and 
Development Value Chain” 

In the light of this point of view, Hexagon Studio 
started its operations in 2006 with the aim of be-
coming an important link in design and develop-
ment value chain and providing unique engineering 
solutions through innovative approaches.  Hexa-
gon Studio was established as a joint subsidiary of 
Kıraça Holding and Hexagon Group of Companies 
with a hundred percent Turkish capital. The com-
pany, which started its operations at TUBİTAK MAM 
Technology Free Zone, has been operating at its 
R&D Center located in TOSB since 2011. 

Could you elaborate on your units? 

Our company competently provides solutions for 
its stakeholders in road and rail transportation sys-
tems, defense and marine sectors with a special fo-
cus on design and development aspect that starts 
from developing product and subsystem conceptual 
designs and covers various steps rangin from the 
detailed engineering design, computer-aided verifi-

Could you please tell us about the founding 
story of your company? 

Turkey has been a production center in the global 
automotive sector for long years. However there is 
an inevitable fact that Turkey has to bring its compe-
tition power up by increasing the product excellence 
and its added value to the product. In that respect, 
we believe that Turkish companies should adopt a 
mission of increasing technological know-how in the 
automotive and supply industry, as well as increas-
ing the local contribution share in developing that 
know-how, through having a say in the design, en-
gineering and development processes. 

FROM MEMBERS
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gineering feasibility study regarding to increase the 
carrying capacity of the light commercial vehicle, 
which was being manufactured by our customer, 
through applying the results in prototype. 

Do you export? If you do, to which countries 
do you export? 

Hexagon Studio is not a mass producer. We pro-
vide direct or indirect engineering and design serv-
ices to our international customers as mentioned 
above. Therefore we do not export goods but we ex-
port qualified information by these services, through 
which we aim to create a value and gaining for our 
country. This aim is the reason of our existence. 

Our human resource and efficient utilization of our 
design and development infrastructure allows us to 
manage a capacity that corresponds to 500.000 
man hours/year. Applying the project management 
principles effectively, we are able to implement si-
multaneous projects, effectively use our resources 
and monitor project performances. 

We protect innovative and inventive natured ideas 
emerged in those projects by registering them both 
in Turkey and abroad. Currently we have two reg-
istered patents in Turkish Patent Institute. We also 
have ten applications, which are still in progress. 
Furthermore we protect our industrial design port-
folio, which was developed through our unique de-
signs, by registering it not only in Turkey but also in 
United States and European Union. So far we have 
21 registered industrial designs. In addition to that 
we have 13 designs in the review process. 

We consider our main 
principle as serving to 
ensure that the Turk-
ish engineering power 
receives the apprecia-
tion it deserves abroad 
through the innovative 
design solution provid-
ing principle. 

Could you tell us 
about your product 
development and in-
novation capacity? 

cation simulations, prototyping, design verification 
and validation through physical testing to engineer-
ing publications and product start up. By this means 
we aim to create a value for our stakeholders in the 
design of a new product or development of an exist-
ing product within the scope of project management 
principles. 

In this process we gain strength from our design 
studio, project management team, competent hu-
man resources composed of engineering design, 
computer aided verification, model/prototype and 
testing teams, which are all available in our organi-
zational chart, as well as our software/hardware in-

ferent sectors. For instance we have increased 
the quality of our outputs and business productivity 
through applying project management principles in 
another area of our operations, the marine sector. 

Could you give us information about your in-
ternational customers?

So far we have produced projects for two major 
automotive producers from France. The first project 
was completed in 2010. At that project we did the 
integration of compressed natural gas (CNG) tanks, 
design of high and low pressure lines and vehicle 
infrastructure modifications in line with that, the ex-
haust line design, vehicle dynamics, safety and re-
sistance related design verification simulations and 
tests on a light commercial vehicle with a dual fuel 
(petrol – CNG) engine. We have also managed the 
project on behalf of our customer and achieved a 
successful result. Likewise, we have completed an-
other successful project with another French auto-
motive manufacturer last year. We delivered an en-

frastructure. In addition 
to our current resources 
we utilize testing cent-
ers both in and outside 
of Turkey in an effective 
way. 

We also experience 
the advantages of hav-
ing the opportunity of 
transferring our know-
how and experience 
gained through our own 
processes from the au-
tomotive sector to dif-
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Yıl 1966... İstanbul nüfusunun henüz daha 
2,5 milyon olmadığı, Indira Gandhi’nin Hindis-
tan başbakanı olduğu, Anadol marka otomobilimi-
zin Otosan hatlarında ilk defa üretilmeye başladı-
ğı, İngiltere’nin FIFA finalinde Batı Almanya’ya attı-
ğı golde topun çizgiyi geçip geçmediğinin tartışıldı-
ğı yıllardı... Türkiye’nin büyüme rakamları, bir yıl ön-
ceki genel seçimlerin ardından, 12%’leri gösteriyor-
du ama ekonomik olarak zor ve dışa bağımlı günler-
di. Kurucumuz Rahmetli Abdullah Bey, Trabzon’dan 
İstanbul’a gelerek - aslında bir süre pratikte yaptı-
ğı işi - Topkapı’da tam da bu yıl resmen firma kura-
rak başlattı.

1965-1970 yılları arasında  sanayi üretimi zor 
şartlarda da olsa artış gösteriyordu. Bu 5 yılda Tür-
kiye sanayisi 50%’den fazla büyüdü ve Abdullah 
Bey bu beş yıl içinde canla başla çalışarak kurduğu 
KANCA’yı ortalamanın çok daha üzerinde büyüttü, 
geliştirdi..   El aletleri  konusunda kısa sürede isim 
yaptı, başarı kazandı. 1970lerin ortalarında, Tür-
kiye ekonomisi zor günler geçirirken, Topkapı’dan 
Güneşli’deki fabrikaya taşındı ve şartların aksine 
büyümeyi sürdürdü.

1980’lere geldiğimizde el aleti ve özellikle menge-
ne ve işkence konusunda ustaların bir numaralı se-
çimi haline geldi KANCA. 1980 darbesinin henüz 2 
yıl ardından, el aleti sektörünün yanında otomotiv 
ile çalışmaya başladı. O yıllarda Türkiye’de motorlu 
araç üretimi ancak 100.000 adetler seviyesindeydi 
ve bunun dörtte biri traktör, dörtte biri ticari araç, ka-
lan yarısı da binek araçtı. KANCA’nın ilk müşterileri 
de doğal olarak Tofaş, Ford ve Renault idi.

O günlerden bugüne kadar gerek el aleti, gerek-
se de otomotiv sektöründe çok yol kat ettik. 30 yıl 
kadar imalatımızı sürdürdüğümüz Güneşli tesisleri-
mizden de 2004 yılında Gebze TAYSAD Organize 
Sanayi’si içindeki 50 dönüm yerimize taşındık.

FROM MEMBERS

Kanca El Aletleri olarak Avrupa'daki 
pazarımızı genişletmeyi planlıyoruz

Faaliyetlerimizi 2 ana grupta özetleyebiliriz: Oto-
motiv ve El aletleri.

Bunların her biri kendi içinde kurallara, gelenekle-
re, diğer gruptan ayrılan temel özelliklere ve müşte-
ri kitlelerine sahip. 10 kişilik bir nalbur da bizim müş-
terimiz, 300 bin çalışanı olan Volkswagen grubu 
da. Aynı çatı altında bu farklılıkları, değişken müş-
teri beklentilerini  yönettiğiniz müddetçe, bunlar bir 
avantaja dönüşüyor. Yeter ki sinerji oluşturabilecek 
bir firma kültürünü yerleştirin. Önemli olan bu, ge-
risi malum detaylar: Fuarlar, müşterilerle doğrudan 
temaslar, yurt dışı ilişkiler, kongreler, konferans ve 
uluslar arası organizasyonlar...

Empati de oldukça önemli; dinleme, duyma, işit-
me ve ikrar. Bir müşteriye yaklaşmada en önemli 
adımlar bunlar. Ülkeleri, yöreleri, kültürleri, beklen-
tileri önce anlamak. Ardından kendi teknik ve kalite 
dillerinizi onların diline tercüme etmek, onlara anlat-
mak. İletişim ve iş bağlantıları böyle başlıyor. Sonra 
da en keyifli kısımlarından biri olan kültürünüzü ter-
cüme etmek ve anlatmak. Yorucu ama zevkli bir sü-
reç satış ve pazarlama.

Şu anda bulunduğumuz  TAYSAD Organize 
Sanayi’deki yerimize 2004 yılında taşındık. 50 dö-
nümlük bir alanımız var. Daha öncesini önceden an-
latmıştım. Kendi Ar-Ge merkezimiz, kalıphanemiz, 
sıcak ve ılık dövme bölümlerimiz, ısıl işlem, talaşlı 
imalat ve  el aleti imalat atelyelerimiz . Hepsi kendi 
çatımız altında. Fabrikamıza giren buğday, ekmek 
olarak çıkar anlayacağınız. 500 kişiye yakın bir ai-
leyiz. Laboratuarlarımız ve Devlet tarafından onaylı 
Ar-Ge birimlerimiz de aynı çatı altında.

Lider olduğumuz alanlarda lider kalmak ve en az 
3 yeni alanda yada ürün grubunda da lider olmak is-
tiyoruz.  Orta vadede yakın coğrafyada alanımızda 
en yetkin firma olmak ve müşterilerin akıllarına ilk 
gelen firma olmak istiyoruz.
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Kanca Öğrencileri TOSB Otomotiv 
Yan Sanayi İhtisas OSB'de

ile yakın ilişkilerden ve sağladıkları imkânlardan do-
layı da müteşekkiriz” dediler.  

Kanca A.Ş. Genel Müdürü Alper Kanca öğrenci-
lerin  ziyareti sırasında  yaptığı açıklamada, Kan-
ca A.Ş. nin kurucusu rahmetli Abdullah Kanca ta-
rafından 2008 yılında memleketlerinde   yaptırılan 
eğitim yuvasında okuyan başarılı öğrencileri ağır-
lamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Başarı-
lı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verdiklerini ve 
vermeye devam edeceklerini söyledi. Alper Kanca, 
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulunda 
okuyan öğrencilerin stajlarını Kanca A.Ş.’de bitirme-
lerini destekleyeceğini belirtti. Meslek Yüksek Oku-
lundan mezun olan öğrencilere Kanca A.Ş. veya 
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sana-
yi Bölgesindeki diğer fabrikalarda bölümlerine uy-
gun alanlarda referans olarak iş bulmak için yardım-
cı olmaya devam edeceklerini söyledi. Alper Kan-
ca; “Türkiye’nin sanayisinin gelişmesi, ihracatımı-
zın artması, sattığımız ürünlerin niteliklerinin çoğal-
masıyla birlikte, nitelikli elaman ihtiyacı da artmakta-
dır. Meslek Yüksek Okulumuza sanayinin beklentisi 
olan nitelikli eleman yetiştirmesi konusunda her tür-
lü desteği vermeye devam etmekteyiz. Meslek Yük-
sek Okulumuzun her alanda daha iyi hale gelme-
si için gayret sarf eden başta Okul Müdürü Doç. Dr. 
Hamdullah Çuvalcı hocamız olmak üzere, tüm öğre-
tim elemanlarına ve idari personele teşekkür ediyor,  
öğrencilerimize de başarılar diliyorum.”dedi.

Ziyaret öncesinde Kanca A.Ş. Kalite Müdürü Zeki 

Dövme sektörünün önde gelen firmalarından Kan-
ca A.Ş.’nin katkıları ile KTÜ Sürmene Abdullah Kan-
ca Meslek Yüksek Okulu öğrenci ve öğretim ele-
manları, 15-16 Mayıs 2015 tarihinde TOSB Otomo-
tiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesine  
teknik gezi düzenledi. Geleneksel hale gelen teknik 
gezimizde TOSB içerisinde bulunan ve konuların-
da Türkiye’deki lider kuruluşlar arasında olan Hon-
da, EKU Fren, Hasçelik, Cengiz Makine, Schneider 
Elektrik ve Kanca A.Ş. firmalarını ziyaret eden öğ-
renciler, derslerde gördükleri birçok konunun sana-
yideki uygulamasını ve inceliklerini öğrendiler.

Honda firmasında bir otomobilin üretim aşamala-
rını öğrenen öğrenciler, ardından EKU Fren’e geçe-
rek fren disk ve kampanalarının nasıl üretildiklerini 
inceleme fırsatı buldular. Hasçelik firmasında çelik-
lerin üretim aşamalarını, Cengiz Makine’de ise çe-
liklere uygulanan şekil verme işlemlerini ve bu iş-
lemler sırasında kullanılan makineleri incelediler. 
Firma yetkilileriyle birebir görüşme fırsatı bulan öğ-
renciler çalışma koşulları ve staj imkânları hakkında 
bilgiler aldılar. Schneider Elektrik ve ardından Kan-
ca A.Ş. üretim tesislerini gezen Sürmene Abdullah 
Kanca Meslek Yüksek Okulu öğrencileri “Merhum 
Abdullah Kanca ile, desteklerini devam ettiren Kan-
ca A.Ş, Genel Müdürü Alper Kanca’ya, Kanca Aile-
sine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve teknik gezimizde 
bizlerle ilgilenen Kanca A.Ş.’nin tüm yönetici ve çalı-
şanlara teşekkür ediyoruz. Okul  yönetimine sanayi 
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Ziyaretlerde öğrencilere öncelikle iş güvenliği, 
işçi sağlığı ve güvenliği konularında bilgiler verildi. 
Fabrikaları tanıtıcı sunumların ardından, program 
dâhilindeki fabrikalar ve üretim-çalışma alanları zi-
yaret edildi. İki gün süren teknik gezi öğrencilerimi-
zin fabrikalarda fabrika çalışanı ve yöneticilerle top-
lu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. 

Students from Abdullah Kanca visited TOSB 
Automotive Supply Industry Specialized OIZ

Being as one the leading companies of the forg-
ing sector, KANCA A.Ş., provided a guided technical 
visit for the faculty and students of KTÜ Sürmene 
Abdullah Kanca Vocational School to the TOSB on 
15th and 16th of May 2015. The students had the 
opportunity of visiting various companies like Hon-
da, EKU Fren, Hasçelik, Cengiz Makine, Schnei-
der Electric and Kanca A.Ş., which are the leading 
companies of Turkey and located in TOSB.  During 
this technical trip, which has become traditional, the 
students learned clues about the industrial practice 
and specifics of their various school subjects. 

Kanca A.Ş. General Manager Mr. Alper Kanca 
stated during the visit that they are glad to host 
these successful students of the school, which was 
founded by the founder of Kanca A.Ş. late Mr. Ab-
dullah Kanca in their hometown in 2008. 

Yazıcı tarafından öğrencilere kalite ve işletme hak-
kında genel bilgiler verildi. Kanca A.Ş. İş Sağlığı ve 
Güvenlik Uzmanı Ümit Güneş tarafından önce iş 
sağlığı ve güvenliği konulu bilgilendirme yapıldı. Sa-
tış sorumlusu Aydın Gönül, teknik gezi boyunca Öğ-
retim Elemanlarına ve öğrencilere eşlik etti.

Kanca A.Ş. 2013 yılında Meslek Yüksek Okulu 
Müdürümüz Doç. Dr. Çuvalcı ile birlikte 15  Öğre-
tim Elemanımızı ağırlayarak, onlara Otomotiv Yan 
Sanayinin en kıymetli fabrikalarında gözlem yap-
ma  imkânı sağlamıştı.  Geçen yıl ise  Okulumuzun 
başarılı 30 öğrencisi, MYO Sekreteri Ali Rıza Kö-
roğlu ve Öğr. Gör. Ali Kangal, Otomotiv Yan Sana-
yinin Merkezi  TOSB’da 6 önemli üretim tesisini zi-
yaret etmişti. Öğrencilerimiz tarafından ziyaret edi-
len Kanca A.Ş., 1960’lı yıllarda 20 kişilik kadro ile 
aile şirketi olarak el aletleri üretimine başlamış; bu-
gün otomotiv sektörüne yönelik dövme parça üreti-
mi, savunma sanayi ve inşaat sektörü gibi çok geniş 
bir yelpazede; parça, kalıp, tasarım ve metal şekil-
lendirme üretimi ile alanında çok önemli kurum ha-
line gelmiştir.

ÜYELERİMİZDEN



54
T SB

İNSAN KAYNAKLARI

TOSB içindeki şirketler için İnsan Kaynakları 
Ana Komitesi kuruldu ve faaliyetlerine başladı

Her ay düzenli olarak toplanan Ana Komitemizin 
ilk projesi olan; İnsan Kaynakları Anahtar Perfor-
mans Göstergeleri (Personel Devir Oranı, Perso-
nel Devamsızlık Oranı, Eğitim Ortalamaları, İş Sağ-
lığı ve Güvenliği-işgücü kayıp oranı)  konusunda 
gerekli çalışmaları yaparak veri paylaşımında bu-
lunan üyelerimiz ile ilk benchmarking çalışmasını 
başarı ile  hayata geçirdik. Kıyaslama çalışmasına 
katılan firmalar böylece aynı sektördeki diğer şirket-
lerin ortalama değerlerini gördüler ve kendileri için 
sonuçlar çıkarmaya başladılar. 

Taslak çalışmasını tamamladığımız bir sonraki 
projemizi de Genel İnsan Kaynakları toplantımız-
da değerli üyelerimiz ile paylaşacağımızın müjdesi-
ni vermek istiyoruz.

Katılımın ilerleyen zamanlarda artmasını, daha 
güzel projelere, daha güzel organizasyonlara tüm 
üyelerimizle işbirliği içerisinde devam etmeyi, dü-
şünce, görüş ve önerileriniz ile bize ışık tutmanızı 
canı gönülden arzu ediyoruz.

Soru ve önerileriniz için lütfen bizimle irtibata ge-
çiniz.

Eylem YILMAZ
TOSB İnsan Kaynakları Sorumlusu
0262679 10 00
eylemyilmaz@tosb.com.tr. 

TOSB İnsan Kaynakları Ana Komitesi kurulmuş 
olup ilk toplantısını 05.12.2014 tarihinde TOSB’ da 
gerçekleştirmiştir. Başlangıçta TOSB da işyeri bulu-
nan 7 firmanın insan kaynakları temsilcilerinin üye 
olarak yer aldığı komite şuan 12 üye şirketimizin  in-
san kaynakları temsilcileri ile faaliyetlerine devam 
etmektedir. 

 Ana Komite firmanın IK uygulamalarının hem her 
bir firma bünyesinde hem de TOSB genelinde daha 
etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini amaçlar. Bu 
amaçla;

l İnsan kaynağının yönetimine yönelik sorunla-
rın yapılandırılmış bir şekilde dile getirilmesini sağ-
layacak bir platform oluşturmak 

l İŞ hayatında karşılaşılan  sorunların çözümü-
ne yönelik faaliyetlerin uygulamaya alınması için 
çalışmalar yapmak,

l İnsan kaynağı yönetimine ait performans gös-
tergelerinin (TOSB ve çevre şartları dikkate alına-
rak)  ortak bir paydada buluşturulmasını ve iyileştir-
me fırsatlarının oluşturulmasını sağlamak,

l İnsan kaynağı motivasyonunu artıracak ve 
sosyal sorumluluğu yaygınlaştıracak faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş 
ve faaliyetlerine başlamıştır.

Soldan Sağa: Nihat Taş (Cavo), Nebahat Gügercin (Toksan), Ömür Koç (İleri Mekanik), Sevim Balkaya Ortakcı 
(Vle), Eylem Yılmaz (TOSB), Zümrüt Koçak (Kanca), Elif Akalın Cimşit (Benteler), Cem Esenoğlu (Eku), Ercan 
Koçak (Takosan), Selim Eşme (Beyçelik)
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HUMAN RESOURCES

ÜYE GÖRÜŞLERİ

 İsteğimiz, yapılan çalışmalara diğer İnsan Kay-
nakları Yöneticilerin de katılması ve desteklemesi. 
Birbirimize ulaşabilirsek ortak sorunlarımızı birlikte 
ele alıp çözmek daha kolay olacaktır. 

El el ile, değirmen yel ile…

Merhabalar,

Ben  Zümrüt Koçak.  9 yıldır KANCA El Aletleri 
ve Dövme Çelik Makina San.A.Ş.   firmasında İn-
san Kaynakları Yöneticisi olarak çalışıyorum.  Daha 
önce böyle bir komitede yer almadım, TOSB Ana 

Merhabalar,

Ben Ömür Koç, 

İleri Group firmasında İn-
san Varlıkları Müdürü ola-
rak görev yapmaktayım.  20 
yıldır bu mesleği icra ediyo-
rum. Aynı zaman da, SGK 
ve İş Hukuku alanlarında 
Mahkeme Bilirkişisi olarak 
görev yapmakta olup bölge-
mizin en önemli İK oluşum-
larından, İnsan Kaynakla-
rı Dayanışma Derneği (İK-
DAY) Yönetim Kurulu üye-
siyim. TOSB Ana Komite-
sinin bölgemiz için yeni bir 

Komitede yer almaktan ise, son derece 
memnunum.

Komitemiz; İnsan Kaynakları uygula-
malarına yön vermek, bölgede/sektörde 
yaşanan sıkıntıların çözüm noktasında, 
özellikle de endüstriyel ilişkiler alanında 
ortak hareket etmek. 

İlk toplantımızı Aralık 2014’de yaptık, 
bugüne kadar da düzenli toplandık. De-
ğerlendirdiğimiz konuları, yapmak istedi-
ğimiz çalışmaları diğer TOSB üye firma-
larla paylaşıp, güzel- olumlu geri dönüşler 
aldık.  Bu iyi bir başlangıç sadece.

dır.  Çalışanlar, eğer doğru 
bir şekilde yönetilir ve ge-
liştirilirlerse verimleri arta-
cak ve şirkete uzun vadeli 
kazanımlar sağlayacaklar-
dır. Çalışanların hem eko-
nomik, hem sosyal hem de 
psikolojik ihtiyaçlarını karşı-
layabilecek kurallar, prog-
ramlar ve uygulamalar ge-
liştirilmelidir. İK yöneticile-
ri olarak İK’ nın geleceği bi-
zim ellerimizde, bunun bilin-
ci ile “TOSB İK Komitesi ku-
rulmuş ve çalışmalara baş-
lanmıştır.

Başarılı olunabilmesi için 

soluk olacağına inanıyor, bu komitede yer almaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum.

İK’ yı stratejik bir fonksiyon haline getirmek bu-
günün İnsan Kaynakları profesyonellerine bağlı-

TOSB içerisinde bulunan İK yöneticileri bu oluşuma 

katkıda bulunmalı, fedakârlık yapmalı ve tecrübele-

rini paylaşmalıdır.
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SAĞLIK

l Dudak,
l Akciğerler,
l Deri,
l Midedir.
Çeşitli alerjik hastalıklar hassas kişilerde yabancı 

maddelere karşı abartılı bir bağışıklık sistemi yanı-
tı olarak farklı şekillerde sonuçlanabilir. Kısaca açık-
lamamız gerekirse göz kapaklarında ve dudakların-
da şişme, gözlerde kızarıklık ve sulanma, burunda 
akıntı ve kaşıntı hissi, hapşırık, nefes değişiklikleri, 
deride çeşitli döküntüler ve kaşıntı, mide krampla-
rı ve bulantı gibi şikâyetlerden bir veya birkaçı olu-
şabilir. Aşağıda sık rastlanan alerjik hastalıkların bir 
özet bilgisi verilmiştir.

Alerjik Rinit (Saman Nezlesi):

Alerjik Rinit (Saman Nezlesi) alerjik hastalıkla-
rın en yaygınlarındandır. İlk kez 1819 yılında, John 
Bostock isimli bir İngiliz Tıp Doktoru mevsimsel bu-
run belirtilerini detaylandırarak Hay Fever (Saman 
Nezlesi) adını vermiştir. Genellikle Polenler nede-
niyle ortaya çıkan mevsimsel burun bulguları ön-
celiklidir. Tüm yıl boyunca oluşan Alerjik Rinit’e toz 
akarları, hayvan tüyü, küfler gibi kapalı alan alerjen-
leri ve tabi ki iç alan polenleri sebep olabilir. Bunu 
bazı kişiler sürekli gribal enfeksiyon geçiriyorum 
diye yorumlayabilirler. Belirtiler alerjenler solunma-
sı ile burun içini döşeyen dokuların (mukoza) iltihabı 
sonra kulakları, sinüsleri ve boğaz gibi komşu böl-
gelerde de iltihabi sonuçlara yol açabilir. En sık gö-
rülen bulgular şunlardır:

l Burun akıntısı
l Havasız burun
l Hapşırma
l Burun kaşıntısı (sürtünme)
l Kaşıntılı kulaklar ve boğaz
l Mesaj burun akıntısı (boğaz temizleme)

Alerjik Göz İltihabı:

Alerjik göz iltihabı (Allerjik Konjunktivit) gözün yü-
zeyini ve göz kapağı alt yüzeyini kapsayan doku 
katmanlarının iltihaplanmasıdır. İnflamasyon alerjik 
reaksiyon sonucunda oluşur ve aşağıdaki belirtile-
ri oluşturabilir:

Dr. Sadettin PEMBECİ
Yüzyıl OSGB
İşyeri Hekimi

Tanımlar ve Ön Bilgiler:

l Alerji: Bağışıklık sisteminin abartılı bir yanıtı 
olarak tanımlanabilir.

l Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık sistemi vücudun 
organize savunma sistemidir. Özellikle yabancı iş-
galcilere karşı bir savunma mekanizmasıdır. Özel-
likle enfeksiyonlar açısından düzenli çalışan bir ko-
ruyucu mekanizmamızdır.

l Alerjen: Vücuda yabancı olan maddeler terim 
olarak alerjen olarak nitelenir ve alerjik reaksiyona 
neden olabilirler.

l IgE: İmmunglobulin E vücutta daha çok bir aler-
jik durum olduğunu gösteren bir antikordur.

l Yaş: Alerjiler her yaşta gelişebilir.

l Risk: Alerji gelişme riskiniz daha çok ailenizin 
alerji öyküsü ile ilgilidir. Eğer alerjik yakınlarınız var 
ise sizin de alerjik yatkınlığınız mevcuttur. 

Ortak Alerjik durumlar nelerdir? Alerji belirti-
leri ve işaretleri nelerdir? Alerjik hastalıklarda öne 
çıkan tepkiye eğilimli ortak vücut parçalarımız:

l Gözler ve Göz Kapakları,
l Burun,

Alerji
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siz ya da tetikleyici olarak maruz kaldığında daral-
ma olasılığı daha yüksektir.

Astım insanlarda farklı etkiler oluşturur. Her insa-
nın çevreden etkilenme derecesi farklıdır. Bu yüz-
den bir kişinin kullandığı ilaçlarla diğerinin aynı ol-
mayabilir.

 Alerjik Şok:Alerjik şok (Anafilaksi veya Anafilak-
tik şok) aynı anda birçok organı etkileyen ciddi, ha-
yatı tehdit eden alerjik reaksiyondur. Alerjen yenmiş 
(Örneğin: Gıda maddeleri) ya da enjekte edilmiş 
(Örneğin: İlaç enjeksiyonu, Arı sokması vb.) oluşa-
bilir. Aşağıdaki belirtilerden bazıları veya tümü olu-
şabilir:

l Ciltte  Kurdeşen veya kırmızımsı renk değişikli-
ği
l Burun tıkanıklığı
l Boğaz şişmesi
l Mide ağrısı, bulantı, kusma
l Nefes darlığı, hırıltılı solunum
l Kan basıncı düşmesi (Tansiyon Düşüklüğü)
Şok: Vücut dokularına kanın yeterli besin ve ok-

sijeni ulaştıramaması anlamına gelir. Şok en yaygın 
kan kaybı ya da enfeksiyon nedeni ile oluşur. Aler-
jik Şok durumunda  kan basıncındaki düşmeye ge-
nişlemiş damarlar ve azalmış kan dolaşım hızından 
kaynaklanır.

Her zaman daha ayrıntılı bilgi için doktorunuza 
danışmanız önerilir. Sağlık her zaman sizin yanınız-
da olsun.     

REFERANSLAR:

1. CECIL ESSENTIALS OF MEDICINE

2. HARRISON’S PRINCIPLES OF INTERNAL MEDI-
CINE Thirtenth Edition

3. AKCİĞER HASTALIKLARI – Prof. Dr. Kuddisi GA-
ZİOĞLU

4. medicinenet.com 

l Göz kapaklarının altında ve göz genelinde kı-
zarıklık
l Sulu, kaşıntılı gözler
l Göz kapaklarının şişmesi
l Yoğun kaşıntı

Alerjik Egzama:

Alerjik Egzama (Atopik Dermatit), genellikle bir 
alerjenle ile deri teması olmaksızın ortaya çıkan bir 
alerjik döküntüdür. Bu durum genellikle Alerjik Rinit 
veya Alerjik Astım ile ilişkilidir ve aşağıdaki belirtile-
ri oluşturabilir.

l Ciltte kaşıntı, kızarıklık, kuruluk
l Özellikle çocukların yüzünde görülen döküntü-

ler
l Dirsekte kırışıklıklar 
l Göz çevresinde döküntü
l Özellikle büyük çocuklarda ve erişkinlerde diz-

lerinin arkasında kızarıklık ve döküntü
l Gövdede döküntü

Alerjik Ürtiker (Kurdeşen):

Alerjik Ürtikerde (Kurdeşen) vücudun herhangi bir 
yerinde oluşabilen ciltte kaşıntılı şişlikler şeklinde 
görünen cilt reaksiyonları vardır. Kurdeşene bir gıda 
maddesi veya ilaç gibi herhangi bir madde neden 
olabilir.  Aynı zamanda alerjik olmayan kişilerde de 
meydana gelebilir. Tipik belirtileri şunlardır:

l Ciltte kabarmış kırmızı bölgeler
l Kaşıntı

Alerjik Astım:

Alerjik Astım akciğerde hava yollarındaki muko-
zada şişme ve hava yollarının daralmasına neden 
olur. Akciğerdeki solunum yollarının (Bronş) kronik 
iltihabi bir durumudur. Bronş daralması sonucunda 
oluşan nefes darlığı genellikle ya tamamen ya da 
çeşitli tedavilerle en azından kısmen geri dönüşüm-
lüdür.

Kronik iltihaplı olan bronşiyal tüpler alerjenlere 
veya tahriş edici maddelere (Toz, gaz, sigara vb.) 
karşı aşırı hassas hale gelebilir. Tetiklenen hava yol-
ları artan duyarlılık durumda kalabilir. Buna “Bron-
şiyal Hiperaktivite” denir. Tüm insanlarda Bronşiyal 
Hiperaktivite görülme ihtimali vardır. Ancak Bron-
şiyal Duyarlılık, Astımlı kişilerde, Astımlı olmayan 
alerjik kişiler ve alerjik olmayan kişilere göre daha 
yüksek olduğu açıktır. Hassas kişilerde, bronş tüp-
leri şişer ve bu tür alerjenlere, tütün dumanı, egzer-
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mektedir. Ancak bir motorlu aracın müşteriye ücret 
karşılığı sunulan normal bakım ve onarım hizmetleri 
(örneğin 30,000 km bakımı) söz konusuysa, sağla-
yıcı kendisi tarafından sağlanan orijinal yedek par-
çaların kullanılmasını zorunlu tutamaz. Zira bu, yet-
kili servislerin bakım ve onarım hizmetleri için diğer 
sağlayıcılardan orijinal ya da eşdeğer kalitede ye-
dek parça temin etme özgürlüklerinin kısıtlanması 
anlamına gelecektir.

Tebliğe göre bir yedek parçanın eşdeğer kalite-
de yedek parça olarak kabul edilebilmesi için, ye-
dek parça üreticisinin söz konusu parçanın motor-
lu taşıtta buna tekabül eden parça ile eşdeğer kali-
tede olduğunu belgeleyebilmesi gerekir. Söz konu-
su belgeleme işlemi yedek parça üreticisi tarafından 
yapılmalı ve bu belgeye yetkili servise satış yapıl-
dığı anda sahip olunmalıdır. Eşdeğer kaliteyi gös-
teren belge, yetkili servis tarafından talep edilebile-
ceği gibi, bu belgenin sağlayıcı tarafından da yedek 
parça üreticisinden talep edilmesi mümkündür. Par-
ça üreticisi, üretmiş olduğu parçanın eşdeğer kali-
tede olduğunu ispat ettikten sonra, sağlayıcı veya 
yetkili servis eşdeğer kalitede olmadığını ispat etme 
hakkına sahiptir.

Orijinal yedek parçalar bakımından, sağlayıcı ta-
rafından getirilen spesifikasyonlara ve üretim stan-
dartlarına göre yedek parça üreten bir parça üretici-
si, yedek parçaların uygun bir biçimde üretildiğini ve 
aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalite-
de olduğunu belgelemelidir. Parça üreticisi tarafın-
dan sağlanan orijinal parçaların benzerleri ve hat-
ta kimi zaman aynı üretim bandında üretilerek araç 
üreticisine de tedarik edildiği için, orijinal oldukları 
karinesinden yararlanmaktadır. Bu nedenle 46 ori-
jinal parça üreticilerinin kendileri tarafından düzen-
lenmiş bir belge dahi söz konusu parçaların oriji-
nal olduğunu kanıtlamaya yeterli kabul edilmelidir. 
Bununla birlikte sağlayıcı, yetkili servis veya başka 
herhangi bir üçüncü kişi, yedek parçanın daha dü-
şük kaliteli olduğunu veya sağlayıcı tarafından geti-
rilen spesifikasyonlara ve üretim standartlarına göre 
üretilmemiş olduğunu ispatlarsa, bu parçalar orijinal 
yedek parça olarak satılamaz. 

Av. Seçil BARDA 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’un 5. Maddesi ile Rekabet Kurulu’na belir-
li koşulları taşıyan anlaşma türlerine grup muafiyeti 
tanınmasını sağlayan ve söz konusu koşulları belir-
leyen tebliğler çıkarma yetkisi verilmiştir.

Bu doğrultuda Rekabet Kurulu tarafından motor-
lu taşıtlar sektörü için çıkarılan son tebliğ “2005/4 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaş-
malar Ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiye-
ti Tebliği”dir.

Bu tebliğin kapsamına motorlu taşıtlar sektörün-
de, yeni bir motorlu taşıtın üreticisi tarafından ilk te-
darik aşamasından nihai tüketiciye yeniden satışı-
na ve yedek parçaların üreticileri tarafından ilk te-
darikinden son tüketiciye bakım ve onarım hizmet-
lerinin verilmesine kadar olan tüm seviyelerdeki di-
key anlaşmalar girmektedir. Yani tebliğ, örneğin sa-
tış sonrası hizmet sağlamayan dağıtıcılarla, araç 
satmayan servislerle ve yetkili ve özel servislere ye-
dek parça sağlayan sağlayıcılarla yapılan anlaşma-
ları da içermektedir.

Bu kişiler aralarında yapacakları anlaşmalarda 
2005/4 Sayılı Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. 

Tebliğin yedek parçalar bakımından uyulması zo-
runlu bazı hükümleri şu şekildedir;

Sağlayıcı, yetkili servisin orijinal yedek parçaları-
nı parça üreticisinden doğrudan satın almasını en-
gelleyemez. Aksi rekabetin ağır biçimde kısıtlanma-
sı anlamına gelir.

Bunun gibi Sağlayıcının, garanti kapsamı hariç ol-
mak üzere, yetkili servisler tarafından başka kay-
naklardan elde edilen orijinal yedek parça veya eş-
değer kalitedeki yedek parçaların kullanılmasını ya-
saklaması ağır sınırlama olarak kabul edilmektedir. 
Ancak sağlayıcı, yetkili servislere, eşdeğer kalitede 
yedek parça kullanılması halinde müşteriyi önceden 
bilgilendirme veya faturada söz konusu parçaların 
markalarının gösterilmesi yükümlülüğünü getirebilir. 

Tebliğ’in 5/1-j maddesi bir araç sağlayıcısının ga-
ranti kapsamındaki tamirat işleri için kendi sağladığı 
parçaların kullanılmasını şart koşabileceğini öngör-

Rekabet Hukuku açısından eşparçalar
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lıklarla  (altı ay) temizliğinin ve ba-
kımının yapılması gerekmektedir.

l Davlumbaz ve açıklık kirletici 
kaynağından uygun mesafede te-
sis edilmelidir. 

l Kanalların kompartıman özel-
liğinde duvarları veya geçmesi ge-
reken yerde yangın damperi kon-
malıdır. 

l Tadilat ve onarım gereken du-
rumlarda sisteme yetkili kişiler ta-
rafından müdahale edilmelidir. Ka-
palı çalışma ortamlarına yayılan 
kirleticilerin ortadan kaldırılması 
veya kontrolü için yapılan çalışma-
lar mühendislik kontrolü olarak ka-
bul edilir.

Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik hükümlerin-
ce; bacaların yılda en az iki defa 
temizlenmesi gerekir. Doğalgaz 
kullanılan kombi ve şofbenlerinin 
bacaları ile cihazları bacaya bağ-
layan boru ve bağlantı elemanları-
nın bakımı ve temizliği yıllık olarak 
gaz dağıtım şirketlerinin belirleye-
ceği uzman ve eğitimli kişiler ta-
rafından yapılır. Her türlü basınç-
landırma, havalandırma ve duman 
tahliye tesisatının ilgili Yönetmelik-
lere ve standartlara uygun olarak 
tasarlanması ve işletilmesi gerekir. 
İlgi Yönetmelik baca havalandırma 
ve kanalların tasarımı ve imala-
tından yükleniciye, işletmesinden 
bina sahibi ve yetkilendirdiği yöne-
ticilere sorumluluk yüklemiştir.

Çok hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı, yeni 
ürünlerin, yeni üretim tekniklerinin değişik makine 
ve araçların günlük yaşantımıza girdiği günümüzde 
yangın risk ve kaynakları da artmaktadır. Bunlardan 
biri de egzoz havalandırma sistemidir.

Egzoz Havalandırmanın Bileşenleri;

l Kirleticiyi kaynağında yakalaması için bir dav-
lumbaz veya açıklık 

l Sistem içinde egzozsun taşıması için kanallar 

l Sistem içinde havanın hareketi ve dışarı atıl-
ması için fanlar 

l Kirli havanın atılması için egzoz bacasıdır.

Havalandırma sisteminin çalışmasıyla ortamdan 
uzaklaştırılan buharın içerdiği yağ ve toz davlum-
baz, filtre ve havalandırma kanallarında birikir. Ba-
canın iç yüzeyini kaplayan kurum saf karbondur ve 
son derece yanıcıdır. 

Kurum kuru yağsız ve hidrojeni az olan yakıtlarda 
toz halinde, nemli yakıtlarda tabaka halinde, yağlı 
yakıtlarda zift halinde oluşur. Kurum yanma sıcak-
lığına ve yeterli oksijene ulaştığında yangın başlar, 
hızlı bir şekilde yanar. Söndürülmediği takdirde çatı-
nın ve binanın yanmasına sebep olur. 

Alınacak önlemler;

l İşletmelerde bütün yapı boyunca dikey ve ya-
tay devam eden proses egzost bacalarının üzerleri-
ne belli aralıklar ile müdahale kapaklarının konma-
sı, acil durumda, müdahale ve temizleme işleminde 
kolaylık sağlayacaktır.

l Otomatik davlumbaz baca söndürme sistemi-
nin yapılması. 

l Egzost bacaları davlumbazları ile bunların fan 
motorları, boruları, filtreleri, bağlantı elemanlarında 
meydana gelebilecek yağ buharlı metal tozlarının 
(kurum ) birikimin önlenmesi amacıyla standartlara 
ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak periyodik ara-

Endüstriyel Egzoz havalandırma 
sistemleri (baca) yangınları



60
T SB

GEZİ

manlı Mimarisi ve Türk Mimarisinin çok güzel bir 
sentezini gözlemyebilirsiniz.

Safranbolu Kaymakamlar Evi

Müzekent Safranbolu’da mutlaka ziyaret edilme-
si gereken yerlerden biri, Safranbolu Kaymakam-
lar Evi’ dir. Safranbolu’nun en tarihi yapılarından biri 
olan Safranbolu Kaymakamlar Evi’nde geçmiş dö-
nemlerdeki yaşantı, hareketli mankenlerle canlan-
dırılmıştır.

Dünyanın dört bir köşesinden gezginlerin ziyaret 
ettiği, yüzyıllık tarihi konakları ve sokakları, eski çar-
şısı ile 18. ve 19.yy.’da Türk toplumunun yaşam tar-
zını yansıtan ve uzun tarihi geçmişinde yarattığı kül-
türel mirası, çevresel dokusu içinde koruyabilen en-
der kentlerimizdendir. 

Karabük’ün sosyal, kültürel ve ekonomik olarak 
en gelişmiş ilçelerinden olan Safranbolu aynı za-
manda Batı Karadeniz’in en popüler turizm merkez-
lerinden biri olup yılın 12 ayı yerli, yabancı misafirle-
rini ağırlamaktadır. 

Safranbolu Evleri 

Safranbolu deyince insanların ilk aklına gelen Saf-
ranbolu Evleri oluyor. Safranbolu Bölgesi, 1975 yı-
lında kentsel sit alanı ilan edilmiş. Masalsı güzellik-
teki Safranbolu Evlerinden yaklaşık 2000 tane bulu-
nuyor. Safranbolu Evlerinin 1000 tanesi koruma al-
tına alınmış durumda.

Safranbolu Evleri ve Tarihi dokusuyla 1994 yılında 
Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girmiş bulunmak-
tadır.

Safranboluya ayağınız düşerse Evleri’ nde Os-

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 
girmiş, masalsı güzellikleriyle: 

Safranbolu
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Safranbolu’da mutlaka görülmesi gereken yer-
lerden biri Yemeniciler Çarşısı’nda bulunan Arasta 
Kahvesidir.

Arasta Kahvesi’nde özellikle közde kahve içme-
nizi tavsiye ederiz. Közde Kahve, Safranbolu Loku-
mu, Osmanlı Şerbeti ve Damla Sakızı ile birlikte su-
nuluyor. Arasta Kahvesi’nde hafta sonları canlı mü-
zik de yapılıyor.

Çarşıda turistlere yönelik hediyelik eşyalar satan 
bir çok dükkan da bulunuyor.

Safranbolu Hıdırlık Tepesi

Türkler Safranbolu’ya ilk geldiklerinde, şehri al-
mak için burada toplanmışlar. Şehir ele geçirildikten 
sonra, kurak mevsimlerde yağmur duası, bu tepe-
de yapılırmış. Bugün de baharın gelişini müjdeleyen 
Hıdırellez şenlikleri burada yapılıyor. 370 m yüksek-
liğindeki tepeden, muhteşem Safranbolu manzara-
sını seyredebilirsiniz. Safranbolu Hıdırlık Tepesi’ne 
geldiğinizde şehrin manzarası eşliğinde poz veren 
gelin ve damatlara da rastlayabilirsiniz.

Evin odalarını gezerken, çocuğunu uyutan bir 
geline, kına gecesi kutlayan veya mutfakta hamur 
açan kadınlara rastlayabilirsiniz.

Evin genç kızları ve eve gelen misafir erkekler bir-
biriyle karşılaşmasın diye, evin mutfağına yapılan 
döner servis dolabı da oldukça ilginçtir. 

Safranbolu Kent Tarihi Müzesi

Müzekent Safranbolu’nun tarihi ve kültürünü ta-
nıtmak amacıyla kurulan Safranbolu Kent Tarihi 
Müzesi’nin bulunduğu bina eskiden Safranbolu Hü-
kümet Konağı olarak kullanılıyor olup 2007 yılında 
müze haline getirilmiştir. Müzenin Zemin Katı Esnaf 
ve Sanatkarlar Çarşısı olarak düzenlenmiş. Bura-
da eczane, terzi, baharatçı gibi bir çok temsili dük-
kan bulunuyor, müzenin ikinci katında ise Safran-
bolu geleneksel kıyafetleri ve eşyaları sergileniyor.

Safranbolu Demirciler ve Bakırcılar Çarşısı

Safranbolu Demirciler Çarşısı, Safranbolu’nun en 
otantik meydanında bulunuyor. Demirciler çarşısın-
dan hediyelik eşya alışverişinizi yapabilirsiniz.

Safranbolu Demirciler Çarşısı, 18. yy.’dan bugüne 
kadar bozulmadan gelmiştir. Sıcak ve Soğuk demir-
cilik işleri yapılan çarşıda, bakırcı ve kalaycılar da 
çalışıyor. Eviniz veya yazlığınız için dekoratif amaç-
lı kullanacabileceğiniz bir çok şeyi bir arada bulabi-
lirsiniz.

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır” sözü 
buradan çıkmış olduğunu biliyor musunuz? . 
Safranbolu’da bakırcı ustaları ocakta biriken külle-
rini atmayıp, kullanmaları için kalaycı ustalarına ve-
rirlermiş. Ustalar bakır kapları, kalay ile kaplamadan 
önce temizlemek için bu külleri kullanırlarmış.

Safranbolu Yemeniciler Çarşısı

Safranbolu Arasta Sokağı’nda bulunan, Safran-
bolu Yemeniciler Çarşısı, bölgenin en tarihi ve gezi-
lecek yerlerinden biridir.

Birbirine bitişik ahşap dükkanlardan oluşan çarşı-
da tam 48 dükkan bulunuyor.

Eskiden Osmanlı Döneminde aynı iş grubunda 
çalışanlar için çarşılar yapılırmış. Yorgancılar, yas-
tıkçılar, tenekeciler gibi.

Safranbolu Yemeniciler Çarşısı da tarihi dokusuy-
la Safranbolu’nun en nostajik ve gezilmeye değer 
yerleri arasında yer alıyor.

Safranbolu Kaçak Camii

Safranbolu Kaçak Camii 1880 yılında inşa edilmiş 
olup caminin en ilginç özelliği altından dere akma-
sıdır.
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artık benim için ailemden farksız olduğunu rahatlık-
la söyleyebilirim. Burada çok değerli, kendi alanla-
rında profesyonel arkadaşlarımla birlikte çalışmak-
tan inanılmaz keyif duyuyorum. OSB’mizin eski bir 
çalışanı olarak bugün geldiğimiz noktada, başarı-
mızın, başta Yönetim Kurulumuz ve Paydaşlarımız 
olmak üzere tutkulu, enerjik ve ne istediğini bilen 
TOSB Personeli ile hayallerin gerçeğe dönüştüğü-
nü söyleyebilirim. Bu önemli başarıların artarak de-
vamını tüm kalbimle diliyorum.

TOSB’un kalite çalışmalarını nasıl değerlendi-
riyorsunuz? 

TOSB’ un Kalite Yönetim anlayışına baktığımız-
da; ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 İSG Yöne-
tim sistemleri ile birlikte KALDER tarafından düzen-
lenen EFQM Kalite hareketinde EFQM Mükemmel-
likte Yeterlilik sertifikasını almakla kalite basamağı-
mızın ne kadar yüksek olduğunu göstermiş olduk. 
Ancak Önder ve Örnek bir OSB olma hedefimizde-
ki bu başarılarımızın yanı sıra gerek EFQM’ deki 
büyük ödüle ulaşma kararlılığımız, gerekse Strate-
jik Yönetim anlayışımızdaki stratejik çizgimiz olsun, 
artarak devam eden başarı grafiğini ortaya koya-

Kendinizi tanıtır mısınız ? 

1974 Ardahan doğumluyum. 2002 yılında Kamu 
Yönetimi bölümünden mezun oldum. Ayrıca 2012 
yılında SMMM Staj başlatma sınavını kazanarak 
3 yıl süren stajımı başarı ile tamamladım. Hedefim 
kısa bir süre sonra gireceğim Yeterlilik sınavını da 
kazanarak Mali Müşavir olmak. 12 yıldır Filiz hanım 
ile evliyim. 10 yaşında Öykü Nur ve 5 aylık Esma 
Nira isminde dünya tatlısı iki kıza sahip çok şanslı 
bir babayım. Aynı zamanda ailemizin medar-ı iftihar’ 
ı olan manevi kızımız Birgül’ümüz var. Bu sebep-
le ailemin iş hayatımda çok büyük manevi desteği-
ni hissediyorum. Bunun için aileme buradan sonsuz 
teşekkür ederim.

Ne kadar zamandır TOSB’ da çalışıyorsunuz? 

4 Eylül 2001’ den beri TOSB bünyesinde çalışıyo-
rum. Başlangıçta Kantar personeli olarak başladı-
ğım işime 2003 yılından beri Satınalma Sorumlusu 
olarak devam etmekteyim. 

TOSB hakkında genel düşünceleriniz neler-
dir?

14 yıldır çalıştığım TOSB Bölge Müdürlüğü’ nün 

UFUK AKTEMUR

TOSB Satınalma Sorumlusu
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COLOURS OF TOSB

‘’Geleneksel TOSB Turnuvaları’’ bence en önemli 
sosyal aktivitemiz. Gerek işin vermiş olduğu yoğun 
çalışma temposundan bir nebze uzaklaşmak, ge-
rekse üye firma çalışanlarının birbirleri ile kaynaş-
maları neticesinde olumlu bir sinerji oluşturmak adı-
na bu turnuvanın önemli bir anlam taşıdığına inanı-
yorum.

Bir de TOSB Masa tenisi oynama imkânımızın ol-
duğunu da ayrıca söylemem gerek. Masa tenisi ta-
kımında bulunuyorum ve Takım arkadaşlarımla bir-
likte Kocaeli Kuruluşlar arası Masa Tenis turnuvala-
rına katılma şansını elde etmiş bulunuyoruz. 

Masa tenisi haricinde İdari binamızda Dart, Lan-
gırt ve Fitness aletleri ile öğle aralarında farklı bir 
zaman geçirme imkanına sahip oluyoruz. Bu imkan-
ları sağladıkları için TOSB Yönetimine teşekkür edi-
yoruz.

 Hobileriniz, yapmaktan hoşlandığınız şeyler 
nelerdir? 

Ailemle vakit geçirmek inanılmaz keyif veriyor 
bana. Onlarla iken ilave bir hobiye ihtiyaç duymu-
yor insan. Birkaçından bahsetmem gerekirse; En 
önemlisi Masa Tenisi oynamak diyebilirim. Hem 
sağlıklı bir yaşam hem de haz duyarak yaptığım bir 
aktivite. Ayrıca pazar sabahları aileme kendi elle-
rimle kahvaltı hazırlamak, Büyük kızımla alışverişe 
gitmek (Çünkü Alışverişte hep ona danışırım),  ai-
lemle birlikte sinemaya gitmek, onlarla isim şehir oy-
namak ve şarkı söylemek vs. Açıkçası benim için 
hobilerin en güzeli ailemle birlikte olmak.

TOSB’da insan ilişkilerini nasıl buluyorsunuz? 

TOSB’ da İnsan ilişkilerinin durduğu yeri şöyle ta-
rif edebilirim;  Saygı temelinde özveriye dayalı bir 
dayanışma içerisinde, herkesin bilinçli ve işine sa-
dakat konusunda çok duyarlı olduğu bir TOSB dü-
şünebilirsiniz. Ailece görüşen TOSB çalışanlarının 
varlığı, doğru temele dayalı ilişkileri daha da per-
çinliyor. Bu konuda tüm arkadaşlarımın özellikle 
de Müdürlerimiz ve Yönetim Kurulumuzun göster-
miş olduğu anlayış takdire şayandır. Her yıl TOSB 
personelinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz Yılsonu 
yemeği ile arkadaşlarımız arasındaki muhabbetin 
daha da arttığına şahit olmaktayız. Son olarak şunu 
söylemem gerekirse; Böylesine bir kurumda çalış-
maktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek, 
sanırım hislerime tercüman olacaktır.

cağımız şüphe götürmez bir gerçektir. Bu konuda 
TOSB’da çok istekli bir anlayış hakim.

TOSB’dan beklentileriniz nelerdir? 

Söz konusu TOSB olunca beklentiler de büyük 
oluyor doğrusu. Beklentilerimi iki kısma ayırmam 
gerekirse: TOSB’ un konumu açısından beklentim; 
OSB’ mizin ulusal olduğu kadar uluslararası alan-
da da herkesin kabul ettiği, en temiz, en mükem-
mel, en yenilikçi, en iyi kaliteli hizmeti sunan, ön-
der ve örnek bir OSB olması, Şahsım olarak bek-
lentim ise; Yıllar önce Kantar personeli olarak baş-
ladığım TOSB’ daki iş hayatıma 12 yıldır Satınalma 
gibi önemli bir birimin sorumluluğunun devamında 
Mali Müşavir olarak Mali İşler Departmanımızda ar-
kadaşlarımla birlikte önemli başarılara imza atabil-
mek.. Bu konuda bana fırsat yaratan Mali İşler Mü-
dürümüz Sayın Yakup Demir’ in şahsıma olan des-
teğinden dolayı kendilerine çok tşk. ediyor, saygıla-
rımı sunuyorum.

Aileniz TOSB hakkında ne düşünüyor? 

Ailem açıkçası TOSB’ u artık ailemizin bir üyesi 
olarak görüyor. Büyük kızım Öykü çok sevdiği ba-
basının işyeri TOSB’ a gelebilmek için fırsat kollu-
yor ve bu konuda benimle önemli pazarlıklara giri-
yor. Gerçekten de sadece benim ailemin değil, tüm 
arkadaşlarımızın ailesinin TOSB’ a güven duymala-
rı ve geleceklerinden kuşku duymamalarının Türki-
ye şartlarında bizler için çok önemli bir şans olduğu-
nu düşünüyorum.

TOSB dergi hakkındaki düşünceleriniz nedir? 

TOSB Dergisinin ilk sayısından itibaren birçok 
kişi, kurum ve firma tarafından dikkatle takip edildi-
ğini biliyorum. Buna çokça şahit oldum diyebilirim. 
Derginin, TOSB’ un kendi hedef ve amaçlarına ulaş-
mada ve beklentilerinin paylaşılmasında çok önem-
li bir araç olduğunda kuşku yok. Bundan sonraki sü-
reçte TOSB’ un özellikle yaptığı ve yapacağı yatı-
rımların anlatılması, sektörün güncel problem ve ko-
nuları üzerinde daha fazla değerlendirme yapabil-
me imkânına sahip olacağı göz önüne alındığında 
TOSB dergilerinin çok daha fazla önem arz edece-
ği muhtemeldir. 

TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

TOSB aktivitelerinin birkaç örnekle varlığından 
söz etmem gerekirse; Öncelikle her yıl üye firma-
ların katılımları ile birlikte düzenlemiş olduğumuz 
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TURNUVA

MASA TENİSİ TURNUVASI

ŞAMPİYON
HIZIR TAT  - MECAPLAST 

2. TAKIM
PİMSA OTO. – HAKAN KOCA

3. TAKIM
3. PİMSA ADLER  - MURAT SAKALLI

CAVO – YILMAZ MÜFTÜOĞLU

7. GELENEKSEL TOSB TURNUVASI 
TAMAMLANDI VE ÖDÜLLER 

SAHİPLERİNİ BULDU
TOSB bünyesinde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen TOSB Spor Turnuvaları 8 Ekim 2014 tari-

hinde başlamış ve bu yıl 5 ayrı branşta olmak üzere Bowling Turnuvasına 14 Takım 98 sporcu, Masa Tenisi 
Turnuvasına 72 sporcu, Futbol Turnuvasına 28 Takım 280 sporcu, Langırt Turnuvasına 16 takım 32 kişi, Dart 
turnuvasına ise 24  sporcu katılmış olup, toplamda 506 sporcu katılımıyla tamamlanmıştır. 

BOWLİNG TURNUVASI

BOWLİNG SAYI KRAL VE KRALİÇESİ

ŞAMPİYON
NEŞE PLASTİK

2. TAKIM
KANCA

Erkeklerde;  NECMETTİN BAL  (NEŞE PLASTİK)
Bayanlarda; Handan Tanbaş (SCHNEIDER)

3. TAKIM
 ÇELİKEL
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TURNUVA / TOURNAMENT

FUTBOL TURNUVASI

LANGIRT TURNUVASI

DART TURNUVASI

ŞAMPİYON
MECAPLAST

ŞAMPİYON
İBRAHİM ERTEKİN (TOSB)

YASİN GÜVEN (TOSB)

ŞAMPİYON
MURAT AKÇAKAYA (PİMSA ADLER)

2. TAKIM
CAVO OTOTMOTİV-1

2. TAKIM
FEYZULLAH BAYAR (ÇELİKEL)
AHMET KARAKOLLU (ÇELİKEL)

2. TAKIM
UFUK AKTEMUR (TOSB)

3. TAKIM
TEKNO KAUÇUK

3. TAKIM
MURAT AKÇAKAYA (PİMSA ADLER)

MUSTAFA KURT (PİMSA ADLER)

3. TAKIM
ÖZNUR ACAR (TOSB)
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EYLEM YILMAZ

UĞUR CENK BAYGÜL

İSA ZENGİN

GÜNAY ALABAK

AHMET BAKIR

BERNA BATI

AYHAN HANBABA

HASAN GÜLBÜL

Arkadaşımız Eylem Yılmaz İn-
san Kaynakları Sorumlusu görevi-
ne atanmıştır. Kendisine yeni gö-
revinde başarılar diliyor, başarıla-
rının devamını temenni ediyoruz.

İtfaiye Eri olarak göreve baş-
layan Uğur Cenk Baygül ve Gü-
nay Alabak’a, Güvenlik Vardıya 
Amiri olarak göreve başlayan Ay-
han Hanbaba, İsa Zengin, Ahmet 
Bakır ve Hasan Gübül’ e Santral 
Operatörü olarak göreve başla-
yan Berna Batı’ ya  görevlerinde 
başarılar diliyoruz.

İtfaiye Eri görevinden ayrılan 
Sayın Muharrem Yaylak’ a bun-
dan sonra ki iş hayatlarında başa-
rılar diliyoruz.

TOSB’UN RENKLERİ






