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DERGİ EKİBİNDEN / MAGAZINE TEAM

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

2023 yılı Türkiye hedefinin gerçekleşmesinde en önemli 
başlangıç olarak bir çok kesim tarafından kabul edilen 2016 
yılı Ocak ve Şubat aylarında, otomotiv pazarı AB ülkelerinde 
%10.7 artmış ancak Türkiye’de bu oran %7.51 oranında dü-
şüş göstermiştir. Bu hali ile ülkemiz yine de otomotiv satış sı-
ralamasında 7. sıra pozisyonda kendine yer bulmuştur. Oto-
motiv sektörü ana sanayine en geniş anlamda yan parça üre-
ten OSB’mizde yer alan üyelerimizin 2016 yılından beklen-
tilerinin oldukça üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bunu 
üye anketlerinden ve sektör haberlerinden görmekteyiz. Yeni 
yatırımların start verildiği ve mevcut devam eden yatırımla-
rın da bitmiş ya da bitmeye yakın olduğu Bölgemizde üyeleri-
miz, alt yapısı güçlü ve güvenilir bir OSB olan TOSB’ da üre-
tim yapmanın rahatlığını yaşamaktalar.

Bu yıl bölgemizde faaliyet gösteren tüm sanayi kuruluşla-
rının istifade edebileceği çok önemli bir çalışmaya imza at-
mış bulunuyoruz. Otomotiv sektöründe yer alan üye firmala-
rımızın dünya ile rekabet edilebilir seviyeye getirilmesi için ih-
tiyaç duyduğu nitelikli personel temini için  TOSB-GTÜ (Geb-
ze Teknik Üniversitesi) ile karşılıklı imzalanan protokole daya-
lı bir işbirliği neticesinde Bölge Müdürlüğü’müz binasında İş-
letme Yüksek Lisans (MBA) ve farklı seviyelere hitap edecek 
şekilde İngilizce eğitimleri verilmekte olup, yakında söz konu-
su eğitimlerin çeşitlendirilmesi ile TOSB önemli bir işi başar-

mış olarak sektörün gelişmesine önemli katkı sağlamış bu-
lunacaktır.

 Ayrıca TOSB Sosyal Tesis Binamızın kiracı sayısında 
önemli derecede artış sağlanmıştır. Şu an itibari ile Sosyal te-
sis binamızda; Anaokulu, Cuma günleri üyelerimizin hizmeti-
ne sunulan 2.000 kişilik kapasiteye sahip mescit alanı dışın-
da içinde, Cafeterya-Restaurant, İş sağlığı ve güvenliği hiz-
meti ile malzeme satışı, pnömatik ve hidromekanik servis ve 
satış hizmetleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren toplam 6 ki-
racısı bulunmaktadır.

OSB’mizin örnek ve önder olması bölgemize olan ilgiyi ar-
tırmakta, Bölge Müdürlüğü binası Seminer ve Konferans Sa-
lonları’nda üye firmalarımız ve çeşitli oda, kurum ve kuruluş-
ların gerçekleştirdikleri eğitimler ile tüm dikkatleri üzerine çek-
mektedir. Biz inanıyoruz ki, en temiz OSB unvanına layık gö-
rülen ve içerisinde 16.000 kişinin istihdam edildiği TOSB Or-
ganize Sanayi Bölgesi, ülkemizin ve dolayısı ile tüm dünya-
nın en önemli ihtisas kümeleşme modeli olarak örnek göste-
rilmeye devam edecektir.

 Başarılarından yalnızca çok az bir kısmından bahsettiği-
miz TOSB’un bu başarısının tüm içtenlikle devamını diliyor, 
yeni haberler ile bir sonraki haberlerde görüşmek üzere hepi-
nize bol kazançlar diliyoruz.
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FUAT GÜNELFUAT GÜNEL
TOSB Bölge Müdürü

olan OSB’miz, sınırlarımız içerisinde kendi varlığımız 
olan 162 odalı WORKINN OTEL’ in yanı sıra, bölge-
deki çalışanlara sosyal imkânlar sağlamak için ila-
ve yatırımlar da yapmaktadır. Bayan istihdamını ar-
tırmak, çalışanların yaşam standartlarını yükseltmek 
ve çocuklarının bakımı için içerisinde 2840 m²’lik 
anaokulu bulunan, 1.535 m²’lik bir mescit ve şadır-
van, bankalar ve hizmet sektörüne kiralama amacıy-
la 6.380 m² modüler ofis ve dükkânlar, sosyal yaşam 
alanları yer alan Sosyal Tesis Alanı binamızı bitirdik. 
Anaokulumuz, mescidimiz hizmete açıldı. Pastane, 
iş güvenliği ekipmanları satışı veren dükkânlar çalış-
maya başladı. Boş dükkânların kiralama işleri devam 
etmektedir. 

Yakın çevremizdeki sürdürülemeyecek durum-
da olan ulaşım problemine çözüm üretmek amacıy-
la, komşu OSB’ler, Karayolları ve Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi’nin katkılarıyla, TEM Otoyolu Bağlan-
tı Projesi’ni yaptık. Projeleri onaylandı, ihalesi yapılıp 
temel atma töreni, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı-
mız Sayın Fikri IŞIK tarafından yapıldı. Yol altyapıla-
rı ile kazı dolgu işleri devam etmekte olup, 2016 yaz 
aylarında açılmasını bekliyoruz. 

Mülkiyeti OSB’mize ait arsalarımıza yaptığımız 
kiralık endüstriyel binalarımıza ek olarak, 24.100 m² 
kiralanabilir yeni fabrikalar kompleksinin inşaatına da 
başladık. Bu arsamız içerisinde 4.500 m²’lik test mer-
kezi binası bulunmaktadır. Binaların büyük kısmı in-
şaat öncesinde kiralanmış olup kalan 2.500 m² alan 
için kiracı aranmaktadır. 

Saygılarımla 

Bölgemizde ilk fabrikanın te-
meli 1999 yılında atılmış olup, 
günümüz itibariyle doluluk ora-
nımız %85’e, çalışan sayımız 
16.000’e ulaşmıştır. Elektrik, 
gaz, su ve yol temizliği gibi hiz-
metlerin tamamını devlet deste-
ği olmadan kendi imkânları ile 
kurduğu altyapılar ile sağlayan 
OSB‘miz; aynı zamanda kendi 
itfaiye teşkilatı ile ortak arıtma 
tesisini de 2009 yılında kurup, 
işletmeye almıştır.

Alt yapılarını tamamlamış 
state support.  In addition to that our zone has its own 
fire department and treatment facility, which was es-
tablished in 2009 and has been operating since then.

Apart from the Workinn Hotel, an asset of the 
zone with its 162 rooms, our zone, which has already 
completed its infrastructure, continues additional in-
vestment to provide social opportunities to our emp-
loyees, As a part of this, we have opened the recre-
ational facility, which is composed of a kindergarten 
of 2.840 sqm, that will support women employment, 
a masjid of 1.535 sqm and modular office spaces of 
6.380 sqm. Leasing of the empty spaces continue. 

We have developed TEM Highway Connection 
Project with the contribution of neighboring zones, 
Directorate of Highways and the Metropolitan Muni-
cipality of Kocaeli. The project’s tender is awarded 
and groundbreaking ceremony took place with the 
participation of Mr. Fikri Işık, Minister of Science, In-
dustry and Technology. We aim at opening the junc-
tion in summer 2016. 

We also started to the construction of additional 
leasable building, which is going to be 19.800 sqm. 
This plot has a test center building of a 4.500 sqm.  
Most of these buildings has already been leased. We 
are looking for tenants for the rest 2.500 sqm. 

Sincerely

Within the scope of our Or-
ganized Industrial Zone (OIZ), 
the first factory’s foundation was 
laid in 1999. As of today, our oc-
cupancy rate reached to 85 per-
cent and employment rate has 
reached to 16.000 people.  Utili-
ties such as electricity, gas, wa-
ter and road cleaning are pro-
vided by our own infrastructu-
re, which was also established 
by our own resources not by the 

TOSB Zone Director
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TOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN

YUNUS ÇİFTCİYUNUS ÇİFTCİ
TOSB Yönetim
Kurulu Başkanı

Devlet üzerine düşeni yapmıştır. Bundan son-
ra biz sanayici ve bilim insanlarının el ele vererek 
üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Şu ana kadar 
şikâyetçi olduğumuz yada olmasını istediğimiz he-
men hemen her şey bu pakette yer almaktadır.

Hocalarımızın Üniversite döner sermayelerin-
den aldığı paydan, kadrolarını kaybetmeden dışarı-
da çalışmalarına, Ar-Ge personelinin merkez dışın-
da geçirdiği süreden, eğitimlerine kadar her şey bu 
pakette yer aldı.

Ar-Ge Merkezlerine ilaveten Tasarım Merkezle-
ri de mevzuata dâhil oldu. Detayları bu derginin ile-
riki sayfalarında görebilirsiniz. Ancak kısa ve öz ola-
rak diyebiliriz ki artık Ar-Ge yapmamak için gerek-
çe kalmadı. 

Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapan, piyasa-
nın ihtiyaç ve isteklerini en üst düzeyde karşılama-
yı hedefleyen başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanımız Sn. Fikri IŞIK olmak üzere Müsteşar, Genel 
Müdür, Daire Başkanı ve emeği geçen tüm insanla-
ra şükranlarımızı sunarız.

OSB’ler olarak bu düzenlemelere sahip çıkma-
mız ve bundan istifade etmenin yollarını bulmamız 
lazım. Artık un, şeker ve yağ var. Şimdi sıra iyi bir 
helva yapmada… Bunu da Türk özel sektörü ve üni-
versiteleri yapacak. Bundan sonra “yerim dar ya da 
yenim dar” diyenin söyleyecek sözü olmayacak.

İhracatımızı, katma değe-
rimizi ve ülke refahını artırma-
nın yolu nitelikli insan gücü ve 
nitelikli üretimden geçiyor. Nite-
likli üretim için de ilk şartın Ar-
Ge olduğu tüm dünyaca kabul 
edilmiştir. Bu konuda Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız 
geçtiğimiz günlerde Ar-Ge Re-
formu paketini TBMM’den geçi-
rerek yürürlüğe koymuştur. Bu 
paket adı gibi bir reform pake-
ti olup, Ar-Ge faaliyetlerini artı-
racaktır.

the National Assembly. This is a reform and therefo-
re will increase the R&D activities. 

The state has done what it has to do. Afterwards 
is for us, the industrialists and scientists. What we 
have been complaining about, from working capitals 
of the professors at the universities to permission for 
them to work out of academy or the time of the R&D 
personnel out of centers to trainings, they are all co-
vered within this reform package.  

Design centers have also been included in the le-
gislation. Details are available in the upcoming pa-
ges. To summarize it, we can say that there is no ex-
cuse anymore for not working on R&D. 

We would like to share our gratitude for Mr. Fik-
ri Işık, our Minister of Science, Industry and Tech-
nology, whom aimed to meet the needs and wishes 
of the market, and our Undersecretary, General Ma-
nagers, Department Heads and all people who has 
worked for this legislation. 

Being as the Industrial Zones, we should embra-
ce this legislation and find out the get most benefit 
out of this. Now we have all ingredients and it is time 
to make a good dessert. This will be on shoulders of 
Turkish private sector and universities. From now on, 
it is not possible to say “no money or no place” .

The road to increase the 

welfare and added value of our 

country goes through qualified 

human resource and producti-

on. As its globally accepted, the 

first step of quality production is 

R&D. In that respect, Ministry of 

Industry and Technology’s R&D 

reform has been accepted by 

Chairman of TOSB 
Board of Directors
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KOCAELİ VALİSİ SAYIN HASAN BASRİ 
GÜZELOĞLU TOSB’U ZİYARET ETTİ

leri Derneği (TAYSAD)’ne 10 Aralık 2015 tarihinde 
verilen “Silver Label” sertifika süreci hakkında su-
num yapmıştır.

Sayın Alper KANCA sunumunda; dünya gene-
linde tüm sektörler arasında 34 adet “Silver Label” 
sertifikası alabilmiş kuruluş mevcutken; TAYSAD’ın 
Türkiye’de bu dereceye ulaşmış ilk kurum olduğun-
dan, uzun çalışmaların sonucunda almaya hak ka-
zandığı bu sertifika ile Türkiye içinde bir örnek teş-
kil ettiğinden,  5 farklı başlık altında toplam 31 krite-
rin değerlendirildiği denetimde; “Küme Olgunluk Se-
viyesi”, “Küme İçindeki İşbirliği Derecesi”, “Strateji 
Yol Haritası ve Uygulama Planı”, “Çalışma Grupla-
rı”, “Küme Bilinirlik Seviyesi” gibi alanlarının incelen-
diğinden bahsetmiştir.

Sunumun ardından, Valimiz Sayın Hasan Bas-
ri GÜZELOĞLU ise yaptığı konuşmalarında; “Ta-
şıt Araçları Yan Sanayicileri Derneğimizi ülkemiz ve 
ilimiz için çok değerli bir aşama olarak görüyorum. 

Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU, 
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi’ndeki ilerleme aşamalarını yerinde in-
celemek ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla 
OSB’mizi ziyaret etmişlerdir.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus 
ÇİFTCİ, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın 
Alper KANCA, TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 
Halit İLERİ ve TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Sa-
yın Hayri KAYA ’ nın katılımlarıyla gerçekleşen ziya-
rette; öncelikli olarak yapımı devam eden Çayırova 
TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı hakkında, OSB 
mizdeki gelişmeler ve yatırım faaliyetlerimiz hakkın-
da bilgiler verilmiştir.

TOSB ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Sayın Alper KANCA; Avrupa Birliği Küme Anali-
zi Sekreterliği tarafından tedarik sanayisinin değeri-
ni arttırmaya yönelik marka algısıyla hareket ederek 
çalışmalarını sürdüren Taşıt Araçları Yan Sanayici-

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB
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başarısı ve bunun tescillenmesidir. Bu kümelenme 
herkes için çok büyük kazanımlar, fırsatlar ve şüp-
hesiz deneyimler sunmaktadır.

Bu açıdan kümelenme modellemesinin TAYSAD 
ile başlayan sürecinin Avrupa nezdinde böylesi bir 
ödüle konu edilmesi gerçekten çok takdir edilmesi, 
örnek alınması ve anlatılması gereken bir başarıdır. 
Bu ödülün en az sizin kadar benim ve Kocaeli için 
önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Kümelen-
me içerisinde yer alan tüm TAYSAD üyelerini, sana-
yicileri ve katkı veren herkesi” kutlayan Kocaeli Va-
lisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU, bu kararlılıkla 
daha nice ödüller almaları ve başarıların artarak de-
vam etmesi temennisinde bulunmuşlardır.

Türkiye’nin uluslararasını aşan ve ihracatının en bü-
yük bölümünü oluşturan otomotiv sanayinde dünya 
çapında bir üretimi gerçekleştiren, kalite ve sürdü-
rülebilirlik noktasında dünya ölçeğinde bir üretim ve 
buna bağlı bir üretim sistemini burada sunan  taşıt 
araçları otomotiv yan sanayimiz gerçekten üretimi-
nin ve kümelenmesinin başarısını çok özel bir belge 
ve ödülle taçlandırdı. Türkiye’nin ilk ve tek bu alan-
da kümelenme ödülünü aldı. Tabi ki birçok ödüller 
alınabilir ama aslında beni ödülün niteliği ve ödülün 
içerdiği anlam da çok ilgilendiriyor.

Bir üretim ve ekosistem içerisinde dünyada öl-
çek ekonomisi perspektifinde baktığımız zaman kü-
melenme kaçınılmaz bir gereklilik ve yaşanılan bir 
gerçekliktir. Kümelenme; biz olmak yolculuğunun 

KOCAELİ GOVERNOR MR. HASAN BASRİ 
GÜZELOĞLU PAID A VISIT TO TOSB

Kocaeli governor Mr. Hasan Basri Güzeloğlu 
paid a visit to TOSB in order to inspect the prog-
ress in the TAYSAD Specialized Organized In-
dustrial Zone and share information. TOSB Cha-
irman Mr. Yunus Çiftçi, Deputy Chair Mr. Alper 
KANCA, TOSB Board Member Mr. Halit İleri and 

TAYSAD Board Member Mr. Hayri KAYA partici-

pated to the visit. Information on OSB junction of 

TEM Highway, developments in our OIZ and in-

vestment activities have been discussed during 

the visit. 

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB



8
T SB

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organi-
ze Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplan-
tısı, 05 Kasım 2015 tarihinde Kocaeli Valimiz 
Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU’nun Baş-
kanlığında gerçekleştirildi.

Müteşebbis Heyet Üyeleri’nin katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus ÇİFTCİ’ nin Sayın Valimize bilgi 
sunumunun ardından gündem maddeleri gö-
rüşülmüştür. 

TOSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI 
SAYIN VALİMİZ BAŞKANLIĞINDA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOSB ENTREPRENEURSHIP COMMIT-
TEE MEETING CHAIRED OF KOCAELI 
GOVERNOR. 

TOSB Entrepreneurship Committee Meet-
ing was held on 5th of November. Mr. Hasan 
Basri Güzeloğlu, Kocaeli Governor, was the 
chair of the meeting. The meeting started with 
TOSB Chair Mr. Yunus Çiftçi’s presentation to 
the Governor and continued with the discus-
sions on the agenda. 
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TOSB YÖNETİM KURULU ÇAYIROVA’NIN ULAŞIM VE DİĞER 
PROBLEMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK 

AMACIYLA ÇAYIROVA KAYMAKAMINI ZİYARET ETTİ

TOSB YÖNETİM KURULU ÇAYIROVA’NIN TRAFİK VE 
GÜVENLİK PROBLEMLERİNİ GÖRÜŞMEK AMACIYLA 

ÇAYIROVA EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

23 Kasım 2015 Pazartesi günü, Organize Sanayi Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ, 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit İLERİ ve Bölge Müdürü Sayın Fuat GÜNEL Çayırova Kaymakamı Sayın Tur-
gut ÇELENKOĞLU’ na makamında nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyarette Çayırova’ nın ulaşım ve diğer 
problemleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Organize Sanayi Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ, Başkan Vekili Sayın Alper KANCA, 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit İLERİ ve Bölge Müdürü Sayın Fuat GÜNEL, yeni göreve atanan Çayırova 
İlçe Emniyet Müdürü Sayın Ahmet Turan GÜNEŞ’ e nezaket ziyaretinde bulunmuş ve yeni görevlerinden dola-
yı başarılar dilemiştir. Gerçekleştirilen ziyarette Çayırova’ nın trafik ve güvenlik problemleri de görüşülmüştür.

TOSB Chairman Mr. Yunus 
Çiftçi, Board Member Mr. Halit 
İleri and General Manager 
of the Zone, Mr. Fuat Günel 
paid a courtesy visit to district 
governor of Çayırova, Mr. 
Turgut ÇELENKOĞLU on 23 
November 2015. 

TOSB BOARD PAID A 
VISIT TO ÇAYIROVA 
DISTRICT GOVERNOR 
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölge-
si arasında “TOSB ARAÇ VE AKSAM PARÇALARI DAYANIM/ÖMÜR/PERFORMANS TEST LABORATUVA-
RI” güdümlü projesi hakkında 1 Şubat 2016 tarihinde TOSB Bölge Müdürlüğünde bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus ÇİFTCİ, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)  Ge-
nel Sekreteri Mustafa AYHAN ile birlikte MARKA yetkilileri ve proje sorumluları katıldı. Toplantıda projede geli-
nen son durum hakkında bilgi alış verişinin ardından projenin inşaat alanında inceleme gerçekleştirildi. Ardından 
TOSB içinde hizmet veren OTAM Test Laboratuvarı ziyaret edildi.

MARKA’ DAN TOSB ZİYARETİ

MARKA’S VISIT TO TOSB 
MARKA (East Marmara Development Agency) 

and TOSB held a meeting for their coordination 

project “TOSB Vehicle and Spare Part Strength/

Duration/Performance Lab” on 1 February 2016. 

TOSB Chairman Mr. Yunus Çiftçi and MARKA’s 

Secretary General Mr. Mustafa Ayhan, as well 

as the project staff of MARKA attended at the 

meeting. The project’s progress was discussed 

during the meeting, which was followed by a site 

visit to the works component of the project and 

OTAM Laboratory. 

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB
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GROUNDBREAKING 
CEREMONY OF 
ÇAYIROVA TEM’S OSB 
JUNCTION

The groundbreaking ceremony 
of Çayırova TEM’s OIZ’s junction 
took place on 20 October 2015 
with the participation of Mr. Fikri 
Işık, Minister of Science, Industry 
and Technology.  

ÇAYIROVA TEM OTOYOLU OSB KÖPRÜLÜ 
KAVŞAĞI İNŞAATI DEVAM EDİYOR

ri IŞIK temelini attıkları köprülü kavşağın kısa va-
deli çözüm olduğunu, asıl çözümün Kuzey Marma-
ra Otoyolu’yla TEM Otoyolu’nu birbirine bağlayacak, 
maliyeti 100 milyon lirayı geçen çok büyük bir kavşak 
projesi olduğuna dikkat çekmiş, “İnşallah onu haya-
ta geçirdiğimiz zaman organize sanayi bölgelerimiz-
den İstanbul’ a da Kocaeli’ye de Bursa’ya ulaşım çok 
daha kolaylaşacak. Sanayicimizin altyapısını güçlen-
dirmek için her geçen gün artan bir gayretle çalışıyo-
ruz. Bütün hedefimiz Türkiye’yi yatırım yapılabilir ül-
keler seviyesinde çok daha üst sıralara taşımak” diye 
konuşmuştu.

Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Fikri IŞIK, Kocaeli Valisi Hasan Basri GÜZE-
LOĞLU, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İb-
rahim KARAOSMANOĞLU, TOSB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yunus ÇİFTCİ’ nin katılımlarıyla temelleri 
atılan, Çayırova TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı 
şantiyesindeki çalışmalar devam ediyor.

Kavşak çalışmasıyla ağır vasıta ve OSB’ye 
giriş-çıkış yapan araçların OSB’ye ulaşımı daha gü-
venli bir şekilde sağlanacak. Kavşak, Şekerpınar 
Mahallesi’ne de ulaşımı kolaylaştıracak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fik-

OSB Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor.

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB
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TOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI LYON'DA 
TÜRK GECESİNE KATILDI

TOSB CHAIRMAN ATTENDED 
TURKISH NIGHT IN LYON

Fransa’nın 2’nci büyük şehri, sanayi kenti 
Lyon’da 22 Mart 2016 tarihinde düzenlenen Türki-
ye Gecesi’ne Gebze Ticaret Odası daveti ile katılan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Yunus Çiftci, Lyon Baş-
konsolosu Sn. M. Özgür Çakar’a TOSB adına teşek-
kür etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Lyon iş insanla-
rına yatırım ve işbirliği konularında her türlü destek 
ve kolaylığı sağlayacaklarını belirterek, önümüzdeki 
günlerde bölgemizi ziyaret edecek olan Lyon heyetini  
TOSB’ a davet etmişlerdir. Bu ziyarette OSB’mizde 
yer alan Durden Plastik’ten Sn. İlker İnan ile Efectis-
Era firmasından Sn. İlker İbik eşlik etmişlerdir. 

TOSB Chairman Mr. Yunus Çiftçi attended Turkish 
Night in Lyon, France’s second largest city, upon 
the invitation of Gebze Chamber of Commerce. He 
thanked to Lyon’s Consul General of Turkey Mr. M. 
Özgür Çakar on behalf of TOSB. 

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ
TOSB’U ZİYARET ETTİ

Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Müdürü Prof. Dr. Sn. Nihat KAYA ve beraberin-
deki 40 kişilik öğrenci grubu TOSB’ u ziyaret etti.

Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan 
toplantıda TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yunus 
ÇİFTCİ öğrencilere Organize Sanayi Bölgesi hakkın-

da bilgiler verdikten sonra öğrencilerin sorularını ya-
nıtladı. Daha sonrasında çalışma yaşamını ve uygu-
lamaları yerinde incelemek üzere üyelerimizden Çe-
likel Alüminyum Döküm İml. San. ve Tic. A.Ş. ve Tae-
gutec Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş. firmalarına zi-
yaretler gerçekleştirilmiştir. Toplu fotoğraf çekimi son-
rası öğrenciler bölgemizden ayrıldı.

GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY’S 
STUDENTS VISITED TOSB
Principal of Social Sciences Institute of Gebze 
Technical University Mr. Nihat Kaya and a group 
of 40 students visited TOSB. TOSB Chairman Mr. 
Yunus Çiftçi answered the questions of the students 
at the meeting which was held at Conference Room 
of the Regional Directorate. 
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KAR VE BUZLANMA iLE MÜCADELE

Solüsyon maliyetinin tuza oranla yaklaşık 3 katı 
gibi daha yüksek olması ve etkili bir karışım olan tuz-
la birlikte kullanımı mücadeleyi geçtiğimiz yıllara göre 
daha maliyetli hale getirmesine rağmen, üyelerimizin 
sevkiyat faaliyetlerini yoğun kar yağışı ve buzlanma-
da dahi kesintisiz sürdürmeleri sağlanmıştır.

COMBAT AGAINST SNOW AND ICE 
Due to the previous experiences in combat against 
snow and ice, existing snow plower has been upg-
raded with an addition of a system that allows using 
both salt and solution. It has been used during the re-
cent snow and improvement has been observed.

Kar ve buzlanma ile mücadelede geçtiğimiz yıl-
larda aksaklıklar göz önüne alınarak, mevcut kar kü-
reme ve tuzlama aracımıza, yola tuzla beraber veya 
sadece solüsyon uygulayabilen sistem ilavesi yaptı-
rılmış ve geçtiğimiz günlerde bölgemizdeki yoğun kar 
yağışı esnasında da yapılan değişikliğin kar ve buz-
lanma ile mücadele üzerindeki etkisi de gözlemlen-
miştir.

Yapılan çalışmaların sonucunda solüsyon ile tu-
zun birlikte uygulanmasının buzlanmayı önemli ölçü-
de engellediği ve mücadeleyi etkili hale getirdiği gö-
rülerek üyelerimizin sevkiyat faaliyetlerini yoğun kar 
yağışı ve buzlanmada dahi kesintisiz sürdürebildikle-
ri tespit edilmiştir. 
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TOSB – Bilge Anaokulu işbirliği ile TOSB Bölge Müdürlüğü binasında 20 Şubat 2016 Cumartesi günü 12:00 
– 16:00 saatleri arasında çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan ebeveyn ve çocukların animatör (sosis balon yapımı, yüz boyama, sihirbazlık gösterisi), ori-
gami çalışmalarıyla renkli bir hafta sonu geçirdikleri ve oldukça eğlendikleri gözlenmiştir. 

WEEKEND WITH CHILDREN COLORIFIED TOSB 

TOSB and Bilge Kindergarden organized a private event for the children on 20th of February between 12.00 
– 16.00 hrs. 

Organize sanayi bölgemiz içerisinde hizmete giren Taksi durağının açılışı 11 Mart 2016 Cuma günü, TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ ve Çayırova Belediye Başkanı Şevki DEMİRCİ’nin katılımlarıy-
la açılışı yapılmıştır. Taksi durağına 0 262 658 15 75, 0 262 658 15 76 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

TAKSİ DURAĞI HİZMETE AÇILDI

HAFTA SONU TOSB
ÇOCUK ETKİNLİĞİ İLE RENKLENDİ
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TOSB' DA  11. ORHAN HOLDİNG 
ULUSLARARASI FOTOĞRAF SERGİSİ 

DEVAM EDİYOR

2004 yılından bu yana düzenlenmekte olan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden fotoğraf sanatçılarının eserleriy-
le katıldığı Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf yarışmasının bu yıl gerçekleştirilen 11.sinde  ödül alan fotoğraf-
lar TOSB Bölge Müdürlüğünde sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edilmektedir. Bu yıl konusu doğa 
olan sergi 19 Mart 2016 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır. 

11TH ORHAN HOLDING INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY EXHIBITION CONTINUES AT TOSB.  

11th edition of Orhan Holding’s International Photography Exhibition, which has been being conducted sin-
ce 2004, started at TOSB this year. Convened with the topic of Nature, the exhibition will continue till 19 March 
2016. 
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TOSB – ÖZEL BİLGE ANAOKULU GEZİSİ

TOSB Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde TOSB – Özel Bilge Anaokuluna gezi düzenlenmiştir.

Üye firmalarımızdan okulu görmek ve bilgi almak isteyen çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen gezi de Ana-
okulu Müdüresi  okulu gezdirerek sınıflar, etkinlikler, işleyiş sistemi ve diğer detaylar üzerine bilgiler paylaşmış-
tır. Katılımcılar ile gerçekleştirilen soru cevap bölümünün akabinde, toplu fotoğraf çekimiyle gezi sona ermiştir. 
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TOSB - GTÜ İşletme Tezsiz Yüksek Lisans prog-
ramı TOSB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’ nda 
yapılan açılış kokteyli ile başladı.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFT-
Cİ yaptığı açılış konuşmasında “Katılımcı sayısından 
oldukça memnun olduklarına değinerek, gelecek dö-
nemlerde yeni programlar açılabileceği müjdesini” 
verdi.

Gebze Teknik Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. 
Sayın Nihat KAYA da yaptığı konuşmada bu işbirli-
ğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı 
bir eğitim yılı olması temennilerini iletti.

TOSB - GTÜ işbirliği ile düzenlenen İşletme Tez-
siz Yüksek Lisans programı  3 dönem sürecek olup, 
eğitimler Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 18:30 
- 20:30 arasında TOSB Bölge Müdürlüğü eğitim sa-
lonunda yapılmaktadır.

Eğitim boyunca katılımcılara; TOSB tarafından 
Gebze Merkez, İzmit Merkez ve Kartal Metro’ ya ka-

TOSB – GTÜ YÜKSEK LİSANS VE İNGİLİZCE 
DİL EĞİTİMLERİ BAŞLADI

dar E-5 üzerinden ücretsiz servis imkânı sağlanacak 
ve yine TOSB tarafından tüm katılımcılara ücretsiz 
yiyecek ve içecek hizmeti verilmektedir.

Ayrıca TOSB eğitim salonlarında geçtiğimiz gün-
lerde İngilizce Dil Programları da başlamış olup aynı 
imkânlar bu programdaki katılımcılara da sağlanmış-
tır. 
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BAKANLARIMIZ BÖLGEMİZİ ZİYARET ETTİ

TOSB Konferans salonunda organize edilen 
TAYSAD Genel Kurul toplantısı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK ve Ekonomi Ba-
kanı Sayın Mustafa ELİTAŞ’ ın katılımı ile gerçek-
leştirildi.

markası oluşturmalı derken, bunu en çok da yan sa-
nayicilerimize olan güvenimiz nedeniyle dile getirdik.” 
açıklamasında bulundu.

Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş ise konuş-
masında; 2015 yılından ihracatımızdaki baş aktör-
lerden birinin otomotiv sanayisi olduğunu söyleyen 
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş,”Türkiye’nin içinde 
bulunduğu coğrafya’da bir sıkıntı var. Bir taraftan 24 
kasın tarihinde  Rusya ile yaşanan sıkıntı diğer taraf-
tan 4 yıldır Güney komşumuz  Suriye ile yaşadığımız 
sıkıntı, 2003 yılından bu yana  Irak ile yaşanan olum-
suzluklar,  İran’a konulan ambargo ve 2008 dünya 
krizinin etkilerinin hala devam etmesi. 2008’den gü-
nümüze kadar  Türkiye ekonomisine baktığımız za-
man benzer ekonomilerle karşılaştırdığımızda per-
formansı en iyi ekonomiler içerisinde yer aldığını söy-
leyebiliriz. 2016 yılında  Türkiye’nin büyüme oranla-
rını yüzde 3’ün altında olacağını söyleyen  Dünya Ti-
caret Örgütü ve Dünya Bankası bugün Türkiye’nin 
büyüme rakamlarını yüzde 3 nokta 8 olabileceği ko-
nusunda revize ettiler. Artık yakınmak değil yekinme 
zamanı. 2016 yılı, mazeret üretme değil tam gaz hız-
la koşma zamanı. Her kriz kendi fırsatını beraberinde 
getirir” diye konuştu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK 
burada yaptığı konuşmada, “Yan sanayicilerimi-
ze olan güvenimiz nedeniyle yerli otomobili dile ge-
tirdik” dedi. 2015 yılının otomotiv sektörü için rekor-
larla dolu yeni bir yıl olarak tarihe geçtiğini söyleyen 
Bakan, Türkiye’nin dünyada önemli otomotiv üretim 
merkezlerinden biri olmasını sağlayan en önemli un-
sur, hiç şüphesiz tedarik sanayimizin gelişmiş olma-
sıdır. Otomotiv sektöründe hem ana sanayinin hem 
de yan sanayinin Ar-Ge’ye verdiği önem bizi çok mut-
lu ediyor. Biliyorsunuz, otomotiv sektöründe yürüttü-
ğümüz en önemli projelerimizin başında yerli otomo-
bil projesi geliyor.İnşallah, 2020’den önce, yerli oto-
mobilin seri üretimine geçmeyi düşünüyoruz.Bu pro-
je sonucunda, batarya, elektrik motoru, sürücü kont-
rol ünitesi ve otonom araç sistemleri gibi teknolojile-
ri de ülkemize kazandırmış olacağız.Şunu net bir şe-
kilde ifade etmek isterim: Biz Türkiye yerli otomobil 
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TAYSAD General Assembly held at 
TOSB Conference Hall with the partici-
pation of Mr. Fikri Işık, Science, Industry 
and Technology Minister and Mr. Musta-
fa Elitaş, Minister of Economy. 

technologies for battery, electric motor, driver cont-
rol unit and autonomous vehicle systems to our co-
untry. I should express clearly that we started to talk 
about local automotive due to our trust in our supply 
industrialists.

Mr. Mustafa Elitaş, Minister of Economy stated 
that automotive industry has been the leading ac-
tor of our 2015 export and said: There are problems 
in the geography Turkey is located. There are prob-
lems with Russia since 2015 November and prob-
lems with Syria for the last four years, as well as hitc-
hes with Iraq since 2003, embargo on Iran and the 
aftermath of 2008 global crisis… When we compa-
re Turkish economy with similar ones since 2008, we 

can say that it is one of the best performances.  WTO 
and WB, which announced that growth may be un-
der 3 percent in Turkey for 2016, have revised it as 
3.8. This is a time to run forward. It is not a time for 
complaints or excuses. Every crisis brings its oppor-
tunities.

Minister of Science, Industry and Technology, Mr. 
Fikri Işık delivered a speech and said: We started 
to talk about local automotive due to our trust in our 
supply industrialists. He continued his speech stating 
that 2015 has been a year of records for the automo-
tive sector and Turkey has become a significant pro-
duction center in the world because of the develo-

ped supply industry. He said: We are pleased of the 
importance given by both automotive and supply in-
dustries’ to R&D. As it is known, local automotive is 
amongst the most important projects of automotive 
sector. We hope before 2020 we will be able to start 
mass production. By this project we will also bring 

MINISTERS’ VISIT TO OUR ZONE

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ
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Çevre Komitesi toplantılarında üye firmalarımızdan 
gelen öneri ve talepler doğrultusunda TOSB-TMGD 
Global işbirliği ile tertip edilen; “ADR, Tehlikeli Madde 
Faaliyetleri İle İşletmelerin Uymak Zorunda Olduğu 
Kurallar ve Uygulamalar Hakkında Bilgilendirme Top-
lantısı” 27 Kasım 2015 tarihinde TOSB Bölge Müdür-
lüğü, Seminer Salonu’nda ile 17 firma 26 kişinin katı-
lımlarıyla gerçekleştirildi. 

Bilgilendirme toplantısında; ADR mevzuatı, ADR 
mevzuatının uygulama alanları, ADR mevzuatı kap-
samında tehlikeli maddeler, ülkemizde ADR kapsa-
mındaki mevzuat çalışmaları konularında sunumla-
rını yaparak konuyla alakalı katılımcılar bilgilendirildi. 

Ayrıca; tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma 
şartları, ADR Mevzuatı kapsamında tehlikeli madde 
güvenlik danışmanının görevleri, tehlikeli madde gü-

ADR, Tehlikeli Madde Faaliyetleri İle İşletmelerin Uymak 
Zorunda Olduğu Kurallar ve Uygulamalar Hakkında 

Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

venlik danışmanı istihdam etme zorunluluğunun kap-
samı ile genel bilgilendirme yapılarak konuyla alaka-
lı katılımcıların sorularını cevaplandı. 
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TOSB İNSAN KAYNAKLARI ANA KOMİTE 
ÜYELERİ FORD OTOSAN’ I ZİYARET ETTİ

TOSB İnsan Kaynakları Ana Komite üyeleri olarak, 
İnsan Kaynakları yaklaşımında çıtayı sürekli yüksek 
tutan Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ ne 
olası işbirliği konularını görüşmek üzere bir ziyaret 
gerçekleştirilmiştir. 

TOSB İnsan Kaynakları Komitesi adına Ömür 
KOÇ, Eylem YILMAZ ve Pınar ÇATALTAŞ’ ın katıldı-
ğı ziyarette Ford Otosan’dan İnsan Kaynakları Direk-
törü Nursel ÖLMEZ ATEŞ,  İnsan Kaynakları Müdürü 
Aşkın ÇAVAŞ, İnsan Kaynakları Endüstri İlişkileri ve 
İmalat Müdürü Ali Rıza AKSOY ve İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü İSG – Acil Durum Koordinasyon Müdü-
rü Aysu E.ŞENGÜL ve Teknik Eğitim Ekip Lideri Say-
gın TÖRE katılmışlardır.

Üç ana merkezde, 11 bini aşkın çalışanı ile Türk 
otomotiv sektörüne öncülük eden Ford Otosan, İn-
san Kaynakları alanında da fark yaratmaya devam 
ediyor. Fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik de-

ğerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performan-
sı destekleyen yenilikçi İnsan Kaynakları uygulama-
larına “İşveren Markası” lansmanı ile hız katıyor. En 
çok tercih edilen şirket konumuna ulaşma hedefi ile 
yeni işveren markasını açıklayan Ford Otosan, İnsan 
Kaynakları Direktörlüğü’nün öncülüğünde, şirket içe-
risinden farklı seviye ve gruplardan çalışanların kat-
kıları ile “Sen Varsan Güç Bizim” markası ile çalışan-
larına ve potansiyel çalışanlarına sesleniyor. 

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi içerisinde 26 tedarikçisi bulunan Ford 
Otosan’ın İnsan Kaynakları Direktörlüğü ile gerçek-
leştirilen toplantıda karşılıklı bilgi alışverişinde bulu-
nulmuş ve toplantı sonunda eğitim, seminer, konfe-
rans vb. ortak etkinlikler yapılabileceği konusunda 
görüş birliğine varılmıştır. Çok verimli geçen toplan-
tı toplu fotoğraf çekimiyle sona ermiştir. 
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TOSB Çevre Komitesi ilk üyelerindenim. Çevre 
Çalışma Grubunda çalışmaktan çok memnunum. 
TOSB bünyesindeki firmalarımızın çevre konusun-
da yaptığı çalışmalar gurur verici, bu sayede yurt 
içinde önde gelen organize sanayi bölgelerinden 
biriyiz. Yurt dışından gelen ziyaretçilerimizde bu-
nun farkında. Firmalarımız ürün tasarımında, pro-
ses tasarımında ve ürünlerin ambalajlama şeklin-

Merhabalar,

Ben Sabri ARI,  27 
yıldır MA-PA Maki-
na Parçaları Endüstri-
si A.Ş. de Kalite Yöne-
tim Temsilcisi ve İş Gü-
venliği Uzmanı olarak 
görev yapmaktayım. 

Sabri ARI
Kalite Yönetim Temsilcisi ve İş 
Güvenliği Uzmanı
MA-PA Makina Parçaları Endüstrisi A.Ş. 

de yaptıkları çalışmalar ile en az değerde atık oluş-
masını sağlamaktadırlar. 

Çevre konularına verdiğimiz önem ve uygulama-
lar gelecek nesillerimize sağlayacağımız ortamı ya-
ratacaktır. Bu konuların uygulaması yasal zorunlu-
luklar ile değil çevre bilinci ile olmalıdır. Bu nedenle 
firmalarımızın çevre sorumlularının yapılan toplan-
tılara katılım sağlamaları, bilgi paylaşımı yapmaları 
ve ortak hareket etme kararları almaları çok önem-
lidir.

‘Çevre; tüm canlılar içindir.’

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB

TOSB ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU 2016 YILI
1. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

27.01.2016 tarihinde TOSB Çevre Çalışma Grubu 2016 yılı 1. Toplantısı, TOSB Sosyal Tesisi içerisinde Fa-
vola Restaurant & Cafe Pastane’de yapıldı. 

Çevre Çalışma Grubu üyelerinin katılımlarıyla 2015 yılı içerisinde yapılan çevre çalışmaları, atıksu bağlan-
tı izin süreci, üye firmaların atıksu bağlantı noktalarında yapılan izleme - kontrol ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı, 
2016 yılı içerinde gerçekleştirilmesi planlanan çevre eğitim ve bilgilendirme toplantıları konuları ile çevre çalış-
ma grubu çalışma takvimi belirlendi. Yeni çalışma yılının başarı ve verimli bir yıl olmasını dileklerinde bulunul-
muş, toplu fotoğraf çekimi ile de toplantı sona erdi. 



T SB
23

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB

HELİKOPTER PİSTİ (TOSB HELİPORT)

OSB’mizi veya üyelerimizi ziyaret amacıyla gelen 
veya gelmek isteyen, bunun için de hava yolunu ter-
cih eden üst düzey ziyaretçilerimizin ulaşımı için kul-
lanacakları helikopterlerin iniş ve kalkışlarının yapa-
bileceği TOSB Heliportunun, resmi ruhsatlandırma 
işlemleri Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM ) nezdinde başlatılmış olup, hali 
hazırda devam etmektedir. Bu kapsamda 1 Heliport 
Yöneticisi ile 3 işletme personel görevlendirilmiş ve 

Resmi olarak almaları gereken eğitimler Bölge Mü-

dürlük eğitim salonlarında diğer OSB’ lerinde katılı-

mıyla Kapadokya Meslek Yüksek Okulu İstanbul Sa-

biha Gökçen Yerleşkesi eğitim uzmanı tarafından ve-

rilmiştir. SHGM tarafından yapılacak olan ruhsatlan-

dırma neticesinde resmi olarak kullanıma açılması 

için çalışmalarımız sürdürülmektedir.
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EĞİTİMLER / TRAINING

TOSB’ DA MÜLAKAT VE İŞE ALIM SÜREÇLERİ 
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

çekleştirilen  seminerde aşağıdaki konular üzerin-
de durulmuştur. 

• Mülakat nedir ve  neden önemlidir?

• Yönetici için doğru seçimin  başarısına etkisi 

• Mülakat yöntemleri

• Yetkinlik kavramı

• Yetkinlik bazlı mülakat tekniği 

• Soru sorma: s.t.a.r. metodu

• Takip soruları ne zaman sorulmalı?

• Mülakat sürecinde yapılan hatalar

• Mülakata hazırlık

• Mülakat süreci

• Yetkinlikler sorgulama örnekleri

Ücretsiz yapılan seminerde soru cevabın ardın-
dan yapılan toplu fotoğraf çekimi ile oldukça verim-
li ve etkin geçtiği gözlenen seminer sonlandırılmış-
tır.  

TOSB – Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile 21 Ekim 
2015 Çarşamba günü 13:30 – 17:00 saatleri arasın-
da, mülakat sürecinin doğru yönetilmesi ve ihtiyaç-
lara en uygun aday seçiminin, kısa ve uzun dönemli  
hedeflerini ve başarılarını nasıl etkilediğinin  ortaya 
konmasının  yanı sıra,   yetkinlik bazlı mülakat tekni-
ği ile   katılımcıların doğru seçim yapabilme  beceri-
sinin geliştirilmesi ve yapılan hatalar noktasında far-
kındalıklarının sağlanması amacıyla “Mülakat ve İşe 
Alım Süreçleri Semineri” gerçekleştirilmiştir. TOSB 
Bölge Müdürlüğü Binası, Konferans salonunda ger-
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EĞİTİMLER / TRAINING

Daha önce başlangıç seviyesinde Plastik Enjeksi-
yon konulu eğitim düzenlenmiş ve oldukça ilgi görül-
müştür. Bu eğitimin devamı niteliğinde TOSB Bölge 
Müdürlüğü, Seminer Salonunda 11 Kasım 2015 Çar-
şamba günü “Plastik Parça Hataları ve Çözüm Yön-
temleri” eğitimi 14 firmadan 40 kişinin katılımıyla dü-
zenlenmiştir. 

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimde, eksik baskı, yü-
zey hataları, parçalarda çapak oluşumu, deformas-
yon, ipliklenme, metal dökülmesi, yolluk girişlerinde 
matlaşma ve hava kabarcığı konuları üzerine katılım-
cılara oldukça geniş yelpazede bilgiler aktarılmıştır.  

Bilgilendirme toplantısında; Atık Yönetimi Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Bazı Teh-
likesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamlarındaki yükümlülükler ile tehlikeli, tehlikesiz atıklar ve ambalaj 
atıkları beyan sistemleri ile ilgili sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi. Bilgilendirme toplantısı sonunda katı-
lımcılardan gelen sorular cevaplanarak eğitim sonlandırıldı.

Bilgilendirme eğitimimize katkılarından dolayı  Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.  

PLASTİK PARÇA HATALARI VE 
ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ 

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

TEHLİKELİ, TEHLİKESİZ ATIKLAR VE 
AMBALAJ ATIKLARI BEYAN SİSTEMLERİ 

BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TOSB’DA “O, BENİM ÇALIŞANIM! ÇALIŞAN 
VERİMİNİ ARTIRMA VE KALİFİYE ÇALIŞANLARI 

KAPTIRMAMA TÜYOLARI” EĞİTİMİ

• Çalışanların Tükenme Sinyalleri Ve Alınacak Ön-
lemleri

• Çalışanları Elde Tutmanın Zorlukları

• Şirketinizi Tercih Edilen Bir Şirket Haline Getirme 
Metotları

• 6 Sigmayı Yöneticilerin Ve Çalışanların Anlama-
sının Önemi

TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 Ocak 
2016 Çarşamba günü 09:00 – 17:00 saatleri arasın-
da, “O, benim çalışanım! Çalışan Verimini Arttırma 
ve Kalifiye Çalışanları Kaptırmama Tüyoları” eğitimi 
gerçekleştirilmiştir. TOSB Bölge Müdürlüğü Binası, 
Seminer salonunda gerçekleştirilen eğitimde aşağı-
daki konular üzerinde durulmuştur. 

• Müşterilerinizi Elinizde Tutmanızın Yolu Çalışan-
larınızı Elinizde Tutmaktır. Çalışan Ne Bekler?

• Çalışanlar Bir Şirkette Neden Kalır, Neden Ayrı-
lır?

• Çalışan Tarzına Göre Motive Etme Yöntemleri

• Çalışan Karakterine Göre Davranış Stilleri Geliş-
tirme

• Sıfır Hata Nedir? Ulaşılabilir Mi?

• Savaş Sonrası Kuşağının Motivasyonu

• X Ve Y Kuşağı Çalışanları Elde Tutmanın Yolları

• Çalışanlarınızdan En İyi Verimi Almak İçin Ne Ya-
pabilirsiniz?

EĞİTİMLER / TRAINING
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25. SAAT ETKİSİ SEMİNERİ TOSB’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yirmi dört saatini sen yaşarsın…

Yirmi beşinci saat senin gıyabında kapalı kapıla-
rın ardında, senden ırakta başkaları tarafından ya-
şanır.

Ve bu hayatta sana ne olacağını da hep o “25. 
Saat” belirler.

İnsan beyni nedensiz hareket etmez, mutlaka bir 
nedenin olsun, ama güçlü olsun, yolunu kendin bu-
lursun. Bir neden ver çevrendeki insanlara, güçlü ol-
sun, senin için orada bulunsun. İnsan beyni rutin-
den çıkanı takip eder” dedi.

Okçu, iş hayatından ve yaşamdan rutinin dışına 
çıkanlardan verdiği örneklerde farkındalık sağlaya-
cak bilgileri de katılımcılar ile paylaştı.  

TOSB – İzgören Akademi işbirliği ile 14 Mart 2016 
tarihinde TOSB Bölge Müdürlüğü, Konferans Salo-
nunda 61 kişinin katılımı ile “25. Saat Etkisi” konulu 
seminer gerçekleştirildi. 

Yoğun ilgi gören seminerde eğitmen Gökhan 
OKÇU farklı sunumuyla ve anlatımıyla dikkat çekti.

Beklenti yönetimi ve şaşırma psikolojisini 25. Saat 
adı altında eğlenceli bir dille aktaran Okçu, “Profes-
yonel iş hayatında üç şeyi yönetiriz, etkili iletişim, 
ilişki yönetimi ve algı yönetimi. Bunları insan beyni-
nin pratik çalışma mekanizmaları ile birleştiriyor, ça-
lışma hayatının içinden güncel örneklerle anlatıyo-
ruz. Bir günün aslında 24 saat değil, 25 saat oldu-
ğunu vurguladı. 

• Yöneticiler İçin Yaratıcılık Çözümleri

Aldığımız geri bildirimler sonucunda; katılımcıla-
rın hem öğrendiği hem de eğlendiği gözlenmiş, gü-
nün sonunda eğitimin oldukça verimli geçtiği görül-
müştür. Gelen yoğun talepler üzerine en kısa süre-
de “O, benim çalışanım! Çalışan Verimini Artırma ve 
Kalifiye Çalışanları Kaptırmama Tüyoları” eğitimimi-
zin tekrarı düzenlenecektir.  

• En Çok Görülen Yöneticilik Hataları
• Vazgeçeceğiniz Anlarda Vazgeçmeme Pratiği
• Çalışanları Takdir Etmenin Kuralları
• Çalışanları Geliştirmek İçin Kullanılan Yöntemler
• Bazı Özel Stres Azaltıcı Tekniklerin Uygulanışı
• Performans Problemlerinde Acele Yapılması Ge-

rekenler
• Ekip Çalışmasının Motivasyon Arttırıcı Etkilerini 

Kullanmak

EĞİTİMLER / TRAINING
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YATIRIMLAR

TOSB 100 PARSELDE
KİRALIK FABRİKA ALANI

TOSB 100 PARCEL FACTORY AREA FOR RENT

Toplamda 9914 m²  inşaat alanına sahip fabrika binasıdır.
Binaların İnşaat Cinsi: Betonarme taşıyıcı sistem, hafif panel cephe.
Binalara Ait Ortak Kullanım Alanları: Su deposu, Açık otopark, Bekçi Kulübesi.
Kiralık Alanlar: Zemin kat: 4.000 m²

TOSB’ un arazi düzenlenmesi esnasında döküm alanı olarak kullanılan ve zemini inşaat yapımına uygun olmadığından üye-
lere tahsis edilmeyen bu parselde zemin iyileştirmesi yapılarak ayrı kotlarda giriş sağlamak suretiyle katlı betonarme fabrika bi-
nası yapılmıştır.

Binanın yarısı kiralanmış olup, kalan kısımlar için kira görüşmeleri devam etmektedir.
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Binaya ait özellikler şu şekildedir;
Binaların İnşaat Cinsi: Betonarme taşıyıcı sistem, 
hafif panel cephe.
Binalara Ait Ortak Kullanım Alanları:
Su deposu, Açık otopark, Bekçi Kulübesi.
Kiralık Alanlar (B Blok): 
•Birinci Kat: 2456 m² 

Kiralık Rezerv Alanlar (C Blok): 
• Zemin Kat: 4.000 m²
• Birinci Kat: 4.000 m²

24.100 m² lik 14 no’ lu parsel inşaatımız devam etmektedir.
A-B-C-D olmak üzere 4 bloktan oluşmakta olup, fabrika, depo ve test merkezleri amaçlı kullanılacak binaların taşıyıcısı 
betonarme, çatıları uzay kafes sistem ve cephesi de prefabrik paneldir. 

INVESTMENTS

TOSB 14 PARSELDE
KİRALIK FABRİKA ve İNŞAAT ALANI

INDUSTRIAL BUILDINGS FOR RENT

TOSB 14 Parselde yer alan A-B-C-D Bloklar olmak 
üzere 24.100 m² kapalı alan inşaatı yapımına başlanılmış-
tır. Bloklardan A Blok 6800 m² endüstriyel kiralık alan, B 
Blok 5000 m² endüstriyel kiralık alanın 2500 m²’lik zemin 
katı ve D blok 4000 m²’lik  laboratuar alanı kiralanmıştır. 
B Blok ve C Blok toplam 10540 m² Endüstriyel boş kira-
lık alanımız mevcuttur. A-B ve D Blok inşaatlarına temmuz 
ayı içerisinde başlamış olup, 01.06.2016 tarihinde tamam-
lanacaktır. C Blok ise rezerv alan olarak bırakılmış olup, 
taleplere göre inşasına başlanılacaktır. 

TEST MERKEZİ
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YATIRIMLAR

SOSYAL TESİS / MESCİD / ANAOKULU
SOCIAL FACILITY/ MESCID / KINDERGARTEN  

Sosyal ihtiyaçların karşılanması amacı ile 3 blok-
tan oluşan 11.500 m² kapalı alana sahip içerisinde 
anaokulu, mescit, cafe ve benzeri fonksiyonları içe-
ren sosyal tesis binasının inşaatını tamamlayarak 
hizmete açtık. 350 çocuk kapasiteli TOSB Anaokulu 
öğretime başladı. Ayrıca öğrencilerin doğayla iç içe 
olmalarını sağlamak amacıyla da 1.370 m² yeşil alan 
çocukların kullanımına sunulmuştur. 

840 m² kapalı, 730 m²’si son cemaat alanı olmak 
üzere 1570 m²’lik mescit yapılmış ve üyelerimize hiz-
met vermeye devam etmektedir.

Bölgemiz ve ziyaretçilerin yeme, içme ve alışveriş 
ihtiyacını karşılamak üzere yapılan C Blok da kiralan-
mış bulunmaktadır.  

Social Facility composed of kindergarten, masjid 
and cafes located over 11.500 sqm area has been 
started to operate. The kindergarten, which has a 

1.370 sqm green area, has a capacity of 350 child-
ren. The masjid is located on 1570 sqm area, of 
which’s 840 sqm covered and 730 sqm for the com-
munity. C block of the zone is also started to be ren-
ted in order to meet the shopping and food, drink ne-
eds of our visitors. 

Cafe & Restoran hizmete başladı.

TOSB Anaokulu eğitime başlamış olup,
kayıtlar devam etmektedir.

Sosyal Tesis içerisindeki Mescit yapılmış ve üyelerimize 
hizmet vermeye devam etmektedir.
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TOSB Sosyal Tesis içerisinde çeşitli 
kurumlar hizmet vermeye başlamıştır

TOSB Sosyal Tesisleri 1, Cad. No: 8 /12
Çayırova / KOCAELİ 
Telefon: (262) 658 22 81  Fax: (262) 658 22 82 
Website: http://www.cafefavola.com 
Email: info@cafefavola.com

Favola Cafe & Restoran 

AMBİYANS OSGB
TOSB Sosyal Tesisleri 1.Cad. C BLOK  No:8/3 
Bağımsız Bölüm: 9  Şekerpınar Çayırova/Kocaeli
Tel: 0262 744 25 21 GSM: 0 553 350 21 04
E-mail : info@ambiyans-osgb.com
No:8/3 Bağımsız Bölüm: 8
Şekerpınar Çayırova/Kocaeli
www.ambiyans-osgb.com  

AMBİYANS HSE ( İŞ GÜVENLİĞİ 
MALZEME SATIŞ):  

TOSB Sosyal Tesisleri 1.Cad. C BLOK  
No:8/3  Bağımsız Bölüm: 9  Şekerpınar 

Çayırova/Kocaeli
Tel : 0262 658 28 32  GSM : 0 506 156 
09 40 E-mail: info@ambiyanshse.com
Web Adresi:  www.ambiyanshse.com    

TOSB Sosyal Tesisleri 1.Cad. C BLOK
Şekerpınar / Çayırova / Kocaeli Tel:444 88 41•  Tel :262 751 26 27
kurumsal@ovamisg.com• www.ovamisg.com

INVESTMENTS
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Ar-Ge

AR-GE REFORM PAKETİ

ile sanayide çalışma imkânı sağlanmıştır. Bu süre 
her 6 yılda bir tekrarlanabilecektir ve bu süre zar-
fında kurumu ile ilişkisi devam edecektir.

• Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi temel bi-
lim alanlarında lisans düzeyinden itibaren eğitime 
destek sağlanmış ve bu alan mezunlarının Ar-Ge 
merkezlerinde çalıştırılmaları halinde brüt asgari 
ücret tutarında bir miktarın Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığınca hibe olarak desteklenmesi ön-
görülmüştür.

• Doktora sonrası çalışmalar da destek kapsamına 
alınmıştır.

• Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan perso-
nelin Gelir Vergisinden istisna tutulan tutarları be-
şer puan artırılmış ve kapsamı da genişletilmiş-
tir. Doktoralı veya temel bilimler alanında yüksek 

Yeni AR-GE Reformu paketi ile başta 5746 sayı-
lı Ar-Ge Teşvik yasası olmak üzere Ar-Ge teşvikle-
ri ile ilgili pek çok mevzuatta değişiklikler yapılmış-
tır. Bu kapsamda 193 sayılı Vergi Usul, 2547 sayı-
lı Yükseköğretim, 278 sayılı TUBİTAK kuruluş, 3065 
sayılı KDV, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri, 4734 sayılı Kamu İhale, 4817 sayılı Yabancı-
ların Çalışma İzinleri ve 5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık sigortası yasalarında gerekli 
paralel değişiklikler geçtiğimiz hafta TBMM den ge-
çerek yasalaşma prosedürüne girmiştir. Bu değişik-
likler ülkemizin rekabet gücünü artıracak önemli bir 
adımdır. Bu değişikliklerle ilgili uygulama esaslarını 
belirleyecek ikincil mevzuatı çalışmaları da devam 
etmektedir.

Kanunda yer alan önemli konuları satırbaşları ile 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

• Sanayi ile müşterek çalışma yapan (ar-ge, tasa-
rım ve yenilik projeleri)  Üniversite öğretim üyeleri-
nin döner sermayeden alacakları pay %85 e yük-
seltilmektedir.

• Öğretim üyelerinin alacağı paydan herhangi bir 
vergi kesintisi yapılmayacaktır. Başka bir deyişle 
projede görev yapan öğretim elemanına sanayi-
den alınan paranın %85 hiçbir kesintiye tabi tutul-
maksızın net olarak ödenecektir.

• Üniversite öğretim üyelerinin doğrudan 1 yıl süre 
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• Teknogirişim sermayesi desteğinden yararla-
nan projelerin finansmanını teminen, beyan edi-
len gelirin % 10 kadarı (öz sermayenin % 20 si ve 
500.000 TL yi aşmamak üzere) Gelir veya Kurum-
lar vergisi matrahından düşülebilecektir.

• Teknoloji Geliştirme Bölgelerine “İhtisas Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri” kavramı eklenmiştir.

• Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinde tasarımı yapa-
nın yanında siparişle Ar-Ge ve tasarım yaptıranla-
ra da vergi indirimi teşviki getirilmiştir. Sipariş üze-
rine yapılan işlerde harcamaların % 50 si kadar 
merkez, kalan % 50 si kadar da sipariş veren indi-
rim hakkını kullanabilecektir.

Bu listedeki maddeleri çoğaltmak mümkün. Diğer 
taraftan arzu ettiğimiz bazı konulardaki eksiklikleri 
de sayabiliriz. Ancak esas olarak şunu söylememiz 
lazım. Bu paket hakikaten bir reform ve yenilik pa-
keti…  Yep yeni bir bakış açısı ile Üniversite-Sanayi 
işbirliğinin ve beraber çalışmanın önünü açacak viz-
yoner bir düzenleme. OSB ler olarak bu düzenle-
melere sahip çıkmamız ve bundan istifade etmenin 
yollarını bulmamız lazım. Artık un, şeker ve yağ var. 
Şimdi sıra iyi bir helva yapmada… Bunu da Türk 
Özel sektörü ve Üniversiteleri yapacak. Bundan 
sonra “yerim dar ya da yenim dar” diyenin söyleye-
cek sözü olmayacak.  

lisans sahibi personelin Gelir Vergisi İstisnası % 
95’e yükseltilmiştir. Yüksek lisans ve teme bilimler 
alanında lisans mezunlarının istisnası % 90, diğer 
personelin ki ise % 80 olarak kanunda yer almış-
tır.

• Ar-Ge Merkezlerinin en çok yakındığı merkez dı-
şında geçirilen zorunlu sürelerin de Ar-Ge mer-
kezinde geçirilmiş gibi değerlendirileceği hükme 
bağlanmıştır.

•Doktora yapan personelin 2, Yüksek Lisans eğiti-
mi gören personelin 1,5 yıl eğitimde geçen sürele-
ri Ar-Ge merkezinde geçmiş gibi istisnalardan ya-
rarlanacaktır.

• Ar-Ge Merkezlerinin halen 30 olan tam zamanlı 
personel sayısı da Bakanlar Kurulu Kararı ile 15 e 
kadar indirilebilecektir. Bu sayıların sektörel baz-
da belirlenmesi de mümkün görülmektedir.

• Ar-Ge merkezlerine yeni bir kavram olarak “Tasa-
rım Merkezleri” eklenmiştir. Üstelik tasarım mer-
kezlerindeki personel sayısı da 10 olarak belirlen-
miştir.
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Ar-Ge

R&D REFORM PACKAGE

net amount. 

• Academics will be able to work with industry for 1 

year. This will be repeated every 6 years and they 

will be working in their institutions. 

• Basic Sciences like Mathematics, Physics, Che-

mistry and Biology will be supported from the un-

dergraduate level and the graduates from these 

departments will be supported by grants equal to 

minimum wage from the Ministry of Science, In-

dustry and Technology in case of their employ-

ment in R&D centers. 

There have been changes to R&D legislation, spe-
cifically on R&D Incentive Law No: 5746, with the 
new R&D reform package. 

The reform, which includes changes to Tax Incen-
tives Law Numbered 193, Higher Education Law 
Numbered 2547, TUBITAK establishment Law 
Numbered 278, VAT Law Numbered 3065, Tech-
nology Development Zones Law Numbered 4691, 
Public Procurement Law Numbered 4734, Work 
Permits Law Numbered 4817 and Social Security 
and General Health Insurance Laws, was adopted 
in the parliament. 

This change as a whole is an important step in inc-
reasing Turkey’s competitive advantage. Works on 
the secondary legislation that will clarify the imple-
mentation continues. The changes can be summa-
rized as follows; 

• Working capital share of the academics, who 
works with industry, will increase to 85 percent. 

• The academics will be tax exempt on that share, 
which means they will receive the 85 percent as 
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• 10 percent of the income, which do not exceed 20 
percent of the capital or 500.000 TL, is declared 
as a deposit for the financing of the projects fun-
ded by Techno initiative capital, may be exempted 
from the Income or Institutional Taxes.

• Specialized Technology Development Zones are 
included in Technology Development Regions.  

• Tax deduction incentive is now available both to 
companies that design R&D and the ones that 
makes designs and R&D on request. The latter 
one will be able to use 50 percent deduction on 
the expenses for the center and 50 percent for the 
one who ordered 

Though the changes are not limited to those above, 
it is possible to mention that there are some short-
comings also. Nevertheless this is a reform and in-
novation package. It is a visionary regulation that 
will enable mutual working and collaboration betwe-
en University and Industry. As the industrial zones 
we should adopt these regulations and benefit from 
those. Now we have everything so we can make a 
dessert. This is on Turkish private sector and uni-
versities. From now on it is not possible to have ex-
cuses.  

• PhD studies will be supported. 

• The employees of R&D and Design centers will 
be exempted, plus 5 points, from the Income tax.  
Staff with masters of Science will be 95 percent 
exempted from income tax. This will be 90 per-
cent for under graduates and 80 percent for other 
staff. 

• Compulsory duration out of work station will be 
assessed as they were in R&D centers. 

• Personnel with PhD and Masters will be assessed 
their training time as they were in R&D center. 

• Upon the Decision of Council of Ministers, R&D 
centers’ employee number may be reduced down 
to 15, which is currently 30.  This may be identifi-
ed on a sectoral basis.  

• Design centers are included to R&D centers and 
the staff number is identified as 10. 
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ma 2010 yılında iflastan kurtarılmış olmasına rağ-
men, Türkiye’deki firmamızdan daha büyük bir fir-
maydı. 2010 yılında Bursa’daki Farba 32 milyon 
Euro ciro elde ederken, Odelo 164 milyon Euro ciro-
ya sahipti. Bursa’da tek fabrikada 380 kişi çalışıyor-
ken, Odelo Grubunun Almanya’da 4 Slovenya’da 1 
fabrikası vardı ve 1875 kişi çalışıyordu.

Biz kendimizi Alman araç üreticilerine tanıtmaya 
çalıştık. Her ne kadar Mercedes’in otobüs ve kam-
yon grubu bizi tanıyordu idiyse de otomobil bölümü 
bizi tanımıyordu. Bu bir yıllık süreçte Alman otomo-
bil üreticilerine kendimiz tanıtmaya gayret ettik. Bizi 
tanımaları için Bursa’ya fabrikamıza davet ederek 
Toyota’dan öğrendiğimiz başarılı işleri gösterme ve 
anlatma fırsatını bulduk. Bu konuda Toyota’ya ver-
dikleri desteklerden dolayı müteşekkiriz. Odelo’nun 

Alman FOCUS Ekonomi Dergisi tarafından 
Almanya’da otomotiv yan sanayi sektöründe EN 
İYİ İŞVEREN ödülüne layık görüldünüz. Firmanı-
zın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi vere-
bilir misiniz?

Ben önce isterseniz Farba’dan bahsetmekle 
sözlerime başlayayım. Farba 1979 yılında Bursa’da 
faaliyete geçti. Bildiğiniz gibi bugün TOSB’da bir 
fabrikamız daha var. İki yıl önce şirket merkezimizi 
İstanbul’dan Kocaeli’ne taşıdık ve şirket merkezimiz 
TOSB’daki fabrikamız oldu. 1979’da, ben de yurt dı-
şında eğitimimi tamamladıktan sonra, Bursa’daki 
fabrikamızda dış ilişkiler departmanında işe başla-
dım. Dolayısıyla o günden bugüne; Farba’nın kuru-
luşundan, bugünkü durumuna gelmesine kadar ge-
çen sürede hep işin içerisinde oldum. Farba; Türk 
sermayesi ile kurulmuş bir firma olarak kuruluşun-
dan bugüne kadar doğru işler yaparak, doğru yatı-
rımlar yaparak ülkemize ve sektörümüze yararlı ol-
maya çalışmıştır. Tüm bu işleri yaparken, otomo-
tiv ana sanayimizin, müşterilerimizin önemli katkı-
ları olmuştur. 

Geçtiğimiz 30-35 yıl içerisinde sektör olarak hep 
yurt dışında verilen kararlara bağımlı olarak iş yap-
mak zorunda kaldık. Yurt dışına bağımlı kaldık dola-
yısıyla büyüme, teknolojik ürünleri yakalama ve gü-
ven konularında sıkıntılar yaşıyorduk. 

2010 yılında Almanya’da otomotiv sektörün-
de, otomotiv aydınlatmasında uzun yıllardır faaliyet 
göstermiş bir aile şirketinin iflas ettiğini, ekonomik 
varlığı ve teknolojisi çok önemli olan bu firmanın, 
Mercedes, BMW, VW Audi, Porsche Alman Araç 
Üreticileri tarafından kurtarıldığını öğrendik. Grubun 
hem ayna hem de aydınlatma üretimi yaptığını, if-
las sonrası ikiye ayrıldığını, ayna bölümünün baş-
ka bir gruba satıldığını, aydınlatma bölümünün de 
iflastan kurtarıldıktan sonra satışa çıkarıldığı duyu-
munu aldık.

Biz de yeni ismi ile Odelo olan bu firmayı satın 
almak için talip olduk. Fabrikayı satın alma süre-
ci yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Başka talipler vardı. 
Amerikalı, Çinli, Avusturyalı, Hintli firmalar... Bu fir-

FOCUS 2016 “EN İYİ İŞVEREN 
ÖDÜLÜ” ODELO’NUN OLDU
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ri sağladık, bugün de sağlamaya devam ediyoruz.

Bu süre içerisinde Almanya’daki sendikal ya-
saları ve çalışma yasalarını öğrendik. Almanya’da 
fabrikalarda çalışanlar tarafından seçilmiş işçi kon-
seylerini tanıyıp anlayarak fabrikaların geleceği için 
onları ikna etmeye çalıştık. İşçi konseyleri tüm ça-
lışanlar adına karar almaya yetkili bir organ. 2012 
yılı sonunda yeniden yapılandırma planlarımızı ve 
düşüncelerimizi öncelikle her bir fabrikanın işçi kon-
sey başkanı ve üyeleri ile paylaştık. Kapatma ve kü-
çülmeye gidilmesi konusunda işçi konseyi ve bağ-
lı sendika anlaştık. 5 ay süren görüşmeler sonun-
da 1 fabrikanın kapatılması, diğer 2 fabrikada çalı-
şan sayısının yarı yarıya azaltılması konusunda an-
laşılmış oldu. Bu durum her bir fabrikaya tek tek gi-
dilerek tüm çalışanların katıldığı toplantılarda, kapa-
tılmaların ekonomik boyutları ve gerekçeleri bizler 
tarafından birebir anlatıldı. Oldukça zor bir süreçti. 

3-4 yıllık bir süreçte ekonomi-
ye zarar vermeden bölüm bö-
lüm eleman çıkartılması için bir 
planlama yapıldı. Bütçeleri ha-
zırlandı, muhasebede karşılık-
ları ayrılarak, Almanya’da ça-
lışan alacakları öncelikli oldu-
ğu için garanti edildi. Anlaşma-
sı yapılan ve gider yazılan taz-
minat ödemeleri öz sermaye-
yi azaltıyorsa sermayeye ilave 
yapılarak karşılık ayrılması dü-
zenlendi. 

Odelo’yu satın alırken sendikaya verilen taahhüt 
gereği 2012 sonuna kadar işten çıkarma yapılma-
dı ancak; sonrasında sendika ile varılmış olan ye-
niden yapılandırma anlaşması gereği, gönüllülüğe 
bağlı işten çıkartılmalara başlanmış oldu. Bu duru-
ma gelene kadar rekabete dayalı üretime devam et-
tik. Ve bütün bu yapılandırma sürecinde dışarıdan 
sadece bir veya iki yönetici istihdam ettik. Biz hep 
işi ve firmayı tanıyan içerideki çalışanların kazanıl-
ması yoluna gittik.

Anlaşma süresi sonu olan iki yılın sonunda hala 
işten çıkmayan işçiler, devletin sahip olduğu trans-
fer şirketine transfer edilerek, bu şirkette eğitime ta-
bii tutularak ekonomiye kazandırılmaları ve iş bul-
maları sağlanıyor. Tazminat ödenmeden transfer 
şirketine geçenler hiçbir tazminat almayarak, bir yıl 
daha eğitime devam ettikleri sürede ücretlerini dev-
letin transfer şirketinden alıyorlar. Bu maliyetin % 

bize satılması noktasında Toyota’ya üretici olma-
mız, bizim için iyi bir referans olmuştur. Alman OEM 
müşterilerine, bizim iyi bir seviyeye sahip güvenilir 
bir firma olduğumuz, Odelo’yu bize satarlarsa, ken-
dilerine daha iyi bir hizmet getireceğimiz konuların-
da kendilerini ikna etmeye çalıştık.

Sonuçta Alman Araç Üreticileri, Odelo firmasının 
bize satılmasına karar verdiler ve 2011 Şubat ayın-
da biz Odelo’yu satın aldık. Alındığında şirket iflas-
tan dönmüş, Almanya’da çok pahalı yüksek istihda-
mı olan, verimli çalışmayan ama iyi bir teknolojisi 
ve müşterisi olan bir şirketti. Önemli pozisyonlardaki 
yetkin çalışanları firmadan geçmiş sıkıntılı dönem-
de ayrılmışlardı. Biz bu şirketi satın almadan önce 
sendika ile bir yeniden yapılandırma sözleşmesi ya-
pılarak, 2012 yılı sonuna kadar hiç kimsenin işten 
çıkarılmaması kararlaştırılmıştı. Müşteriler bizlere iş 
garantisi vermiyorlardı “rekabetçi iseniz çalışırsınız” 
diyorlardı. Biz de yapacak bir 
şey olmadığı için 2012 yılının 
sonuna kadar 5 ayrı lokasyon-
da fabrikası olan firmada bu 
koşullarda devam etme kararı 
aldık, kolay bir firmayı satın al-
mamıştık… Önce tüm çalışan-
ları firmaları iyi tanıyarak, anla-
yarak, sendikaya verilen taah-
hüt gereği hiç kimseyi işten çı-
kartmayarak, sadece insanla-
rın kalbini kazanma yoluna gi-
derek Odelo fabrikalarını ayak-
ta tutma yoluna gittik. Başka alternatifimiz de yok-
tu. Biz tersine gitseydik, işler tersine gidecekti.. Yeni 
işler alamasaydık, her şey daha kötüye gidecekti. 
Bu çerçevede sabırla aklımızı kullanarak işlerin na-
sıl yürüdüğünü öğrenmeye anlamaya gayret ettik.

Bu dönemde üst düzey yöneticilerin çoğunluğu 
istifa etti. Yeni yöneticiler istihdam etmemiz gereki-
yordu, Almanya’da her şeyi ben bilirim siz karışma-
yacaksınız diyen yönetici adaylarıyla karşılaştık. Biz 
de işi bilmemize rağmen, işimizin bu şekilde ben bi-
lirim diyen yeni yöneticilerle yürütülmesini isteme-
dik. Yeni yönetici almak yerine içeriden arkadaşlar 
yetiştirmeye karar verdik. Aşağıdan yukarıya, in-
sanlara fırsatlar vererek, onları motive ederek, ekip-
lerimizin birlik beraberliğini sağlayarak, entegras-
yon sürecini hızlandırarak yılda iki kez Türkiye’deki 
yöneticiler ile (PMI) entegrasyon toplantıları yapa-
rak insanları bir araya getirerek kültürel birliktelikle-

Şirketi aldığımız zaman, 
Odelo’daki Türk çalışanlar bir 
Türk patronları olduğuna çok 
sevindiler ve bunu da çok bü-
yük bir keyif ile ifade ettiler. 

Geislingen’deki üretim yapan 
fabrikamızda yaklaşık % 40 

Türk çalışanımız var. Hepsi çok 
çalışkanlar. Yakın ilişkiler için-

de olmaya gayret ediyoruz. 
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aldınız, ne yapacaksınız soruları oldu. Sürekli gü-
ven sorununu gündeme getirdiler. Şirket merkez ve 
Ar-Ge bölümünü Stuttgart Hedelfingen’de kendimiz 
için özel yaptırdığımız yeni binaya taşıyınca artık 
güven sorunlarını dile getirmemeye başladılar.

Şirketi aldığımız zaman, Odelo’daki Türk ça-
lışanlar bir Türk patronları olduğuna çok sevindi-
ler ve bunu da çok büyük bir keyif ile ifade ettiler. 
Geislingen’deki üretim yapan fabrikamızda yaklaşık 
% 40 Türk çalışanımız var. Hepsi çok çalışkanlar. 
Yakın ilişkiler içinde olmaya gayret ediyoruz. Bazı 
sosyal faaliyetlerde onlar ile birlikte oluyoruz. Birlik-
te resim çektirip sohbet ediyoruz.

Sonuçta tüm çalışanlarımız ile samimi dostane 
şefaf ilişkiler tesis ederek güvenlerini kazanıp moti-
ve ederek işlerimize birlikte bir takım ruhunu yansıt-
mış olduk. Bu aldığımız ödülden dolayı da tüm ça-
lışanlarımız da gurur duyup beni tebrik etmişlerdir.

Uluslararası platformda alınan bu tür ödüllerin 
ülkemiz sanayiine etkileri ve katkıları konusun-
da düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Farklı ülkelerden yatırım ve işbirliği teklifleri gel-
meye başladı. Türkiye’ deki fabrikalarımıza da kat-
kısı oldu. İhracatımız çok yükseldi. Artık Almanya’ya 
tasarım ihraç ediyor, projelerde söz sahibi oluyoruz. 
Kararları biz aldığımız için de entegrasyon seviye-
sinde işbirliği çok güçlendi. Dünyada şirket satın al-
malarındaki istatistiki başarı oranı %40 ve biz bu di-
lime girmeyi başardık. Türk girişimcilerin fırsat bula-
bilirler ise uluslararası platformda çok başarılı ola-
bileceğine yönelik iyi bir örnek oluşturduğumuz dü-
şüncesindeyim.

Türkiye otomotiv yan sanayiinin, dünyadaki yeri 
ve hacmi hakkında bilgi verebilir misiniz?

2000’li yıllardan sonra, Türk Otomotiv Ana Sa-
nayii, global markete üretim yapmaya başladığı için 
otomotiv yan sanayi de kendini tanıtabilme fırsatı-
nı yakaladı. Ancak Türk sermayeli şirketlerin yurt 
dışı araç üretimlerine ihracatı ve tanıtımı zayıf kal-
dı. Araç üretimleri; bizim gibi ekonomileri gelişmekte 
olan Çin veya Hindistan gibi ülkelere kıyasla, Türk 
firmaların küresel pazarda gelişimi daha yavaş oldu. 

Türkiye’de küresel araç üreticilerinin düşük fiyat-
lı ve standartlardaki ticari araçları ülkemizde üret-
meleri nedeni ile de yan sanayinin teknolojik geliş-
mesi sınırlı olmuştur.. Önümüzdeki süreçte tekno-
lojik ve pahalı araçlar Türkiye’de üretilebilir ise, yan 

60’ını devlet üstlenirken firma olarak biz de % 40’lık 
ücret dilimini karşılıyoruz. Transfer şirketinde eğiti-
me tabii olan bu çalışanlar iş bulup ayrılır veya eğiti-
me devam etmezler ise ücret ödemesi kesiliyor. Bir 
yılın sonunda ise artık iş bulma veya çalışıp çalış-
mama kararı, o kişinin sorumluluğunda kalıyor.

En İyi İşveren ödülü için belirlenen kriterler ne-
lerdir? Ödülün içeriği hakkında bilgi verebilir mi-
siniz? 

Iflastan kurtarılmış, ayakta zor duran bir firma-
nın ekonomiye kazandırılmış olması, zarardan para 
kazanır hale gelmesi, küresel başarı sağlaması, ku-
rumun ve istihdamın korunması ile ekonomiye yap-
tığımız kazanç göz önüne alınarak Alman FOCUS 
Ekonomi Dergisi tarafından böyle bir takdire layık 
görüldük.

Çalışanlar ile müşteriler ve kamu oyu araştırma-
ları ile en fazla çalışılmak istenilen firmalar göz önü-
ne alınarak yapılan bu araştırmada ekonomiye sağ-
lanan katkı, doğru iş yapmak, çalışma ortamı, mo-
tivasyon, yenilikçi faaliyetler, alınan yeni işler, müş-
teri güveni ve büyüme potansiyeli de değerlendirme 
kriterleri arasında yer almaktadır.

Başvuru süreci nasıl işlemektedir? Bu süreçte 
firmaları hangi denetim kurumları incelemekte-
dir?

Ödül için bizim tarafımızdan bir başvuru söz ko-
nusu değildir, ödülü duyduğumuz zaman bizler için 
de sürpriz olmuştur. 

Bu konuda gerekli araştırmaları ve istihdam ana-
lizini FOCUS Ekonomi Dergisi ile birlikte bazı insan 
kaynakları şirketlerinin ortak çalışması olduğunu 
sonradan öğrendim. 

Ülkemizde de bu ve benzeri konularda ödüller 
veriliyor. Siz bir Türk firması olarak Almanya’da 
bu ödülü kazanmanın onurunu yaşıyorsunuz. 
Bize bu konuda duygularınızdan bahseder mi-
siniz?

Bir Türk girişimci olarak Almanya’da geçtiğimiz 
5 yıl içerisinde bir firmayı iflastan bu hale getirerek 
bu ödüle layık görülmemiz beni çok mutlu etmiştir.

Çalışanlarınız da sizinle aynı gururu paylaşıyor-
dur. Onların bu konudaki duyguları nelerdir?

Alman çalışanlarımız şirketi biz aldığımız zaman 
çok şaşırdılar, şirketi kapatıp Türkiye’ye götürece-
ğimizi sormaya başladılar, en çok sordukları neden 
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yapacağız. Üretilen ürünler Meksika’daki müşteriye 
teslim edilecek. Daha sonraki aşamada ise yeni ala-
cağımız projelerimiz için orada kuracağımız fabrika-
da üretime başlayacağız. Stratejik Alman müşteri-
lerimizin büyüdüğü oranda bizler de onlara verdiği-
miz taahhütler gereği gerekli global lokasyonlarda 
yer alacağız. 

Başarılı bir iş adamı olarak, otomotiv yan sana-
yiinde çalışan veya bu alanda eğitim alan genç-
lere hangi tavsiyelerde bulunursunuz?

Otomotiv küresel bir sektör, dolayısıyla lisan bil-
mek özellikle iyi derecede İngilizce bilmek son de-
rece önemli ve kendilerini bu konuda geliştirmele-
ri gerekiyor. Gençlerimize üniversite eğitimleri sıra-
sında global firmalarda, global projelerde çalışma-
larını tavsiye ederim. Özellikle altını çizerek söylü-
yorum sabırlı olmaları ve sık sık iş değiştirmemele-
ri gerekiyor. Her iş değiştirme yeni bir başlangıç ve 
zaman kaybıdır, işverenin de çalışanlarına yatırım 
yaptığı göz ardı edilmemelidir. İnandıkları, bildikleri 
iyi bir ortamda çalışmak, sabırlı olmak ve çalışkan-
lık; yetkinlik ve iyi bir kariyer getirecektir.  

sanayimiz de bu sayede kendini daha fazla gelişti-
rip yeni teknolojilere ayak uydurup yurt dışında da 
daha fazla pay alarak küresel konumunu güçlendi-
rebilecektir. Bugün otomotiv yan sanayimizin dün-
yada bu anlamda hak ettiği noktada değildir. Ken-
di markamız olsaydı yan sanayimiz de onunla birlik-
te küresel pazara daha etkin yayılabilir ve dünyaya 
kendimizi daha rahat tanıtabilirdik. 

Gelecekte Türkiye’de ve yurt dışında yapacağı-
nız yatırımlardan ve iş ortaklıklarından bahseder 
misiniz?

Odelo’yu alırken, Alman müşterilerimizin her biri 
ile bir ticari anlaşma yaptık. Onların küresel büyü-
melerini takiben, onlarla birlikte global lokasyonla-
rında eşlik edeceğimiz yönünde anlaşmalar yap-
tık. Bunlardan birisi Çin, diğeri de NAFTA Bölgesiy-
di. Üç yıl önce Çin’de fabrikamızı açtık ve çok ba-
şarılı bir şekilde üretimimiz gerçekleştiriyoruz. Ora-
da da Türk çalışanlarımız ile birlikte çok başarılı iş-
lere imza atıyoruz. Fabrikayı kurarken, Odelo’nun 
imkânları kısıtlı olduğu için, sermayeyi buradan sağ-
ladık. NAFTA Bölgesi’nde Meksika’ya 2018’de tesli-
mat yapmak üzere bir iş aldık. Önce üretimi Çin’de 
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to us, Toyota has been an important reference for 
us. We tried to tell German OEM customers that we 
are a reliable firm and in case they sell Odelo to us, 
we would provide a better service for them.

At the end, they decided to sell Odelo to us and 
we bought Odelo in 2011 February. Though the 
company was not very productive, it was a com-
pany with good technology, customers and expen-
sive employment. Qualified staff of the company 
had left it during the turbulent period. Even befo-
re the sale, the union had a renewed agreement on 

not to lay off anyone till the end 
of 2012. The customers co-
uld not provide us any guaran-
tee on the business and they 
were telling “if you are compe-
titive you work”. Then we deci-
ded to move on as it is till the 
end of 2012 in 5 different locati-
ons. We were aware of that we 
did not buy an easy company. 
That’s why our first move was 
to know and understand pe-
ople well in order to keep the 
commitment to the union and 
sustain the company. Otherwi-
se it would have gone bad. If 
we could not get new business, 
it would have gone bad. In that 

respect we tried to learn how the business was go-
ing patiently. Most of the senior executives resigned 
during this period. We had to hire new executives. 
We met with executive candidates who were telling 
us “I know everything, you cannot interfere”.  Sin-
ce we were also experienced, we preferred to train 
our own staff to become an executive. We ensured 
a cultural synergy by giving opportunities to people, 
motivating them, accelerating the integration pro-
cess and holding integration meetings twice a year 
in Turkey. We still continue to do that. 

You have been awarded with “The Best Emp-
loyer” award in the supply industry sector by 
Germany’s economics magazine, FOCUS. Co-
uld you please tell us about your company’s fo-
undation and activities? 

Back in 2010, we learnt that Mercedes, BMW, 
VW, Audi, Porsche and other German automotive 
manufacturers saved a family business in Germany, 
which was operating in automotive sector on auto-
motive lightning and had a significant technology as 
well as economic asset, was bankrupted. We he-
ard about that automotive ligh-
tning department of the com-
pany was put on sales after the 
bankruptcy. Then we applied to 
buy the company, which was 
named Odelo. It took almost a 
year for us to buy the company 
as there were other competi-
tors from America, China, Aust-
ralia and India. 

Though the company was 
saved from bankruptcy, it was 
still bigger than our company. 
At that time Bursa, Farba’s tur-
nover was 32 million euros 
where as Odelo had 164 mil-
lion euros of turnover. There 
were 380 employees working 
in Bursa, Odelo had 1875 employees in its factori-
es, of which’s 4 of them located in Germany and 1 
of them were in Slovenia. 

We tried to introduce ourselves to German ma-
nufacturers. Though Mercedes’ bus and truck divisi-
on was familiar with us, automotive department did 
not know about us. We used this one year to famili-
arize ourselves with German manufacturers. We in-
vited them to our factory in Bursa and shared our 
good practices from Toyota with them. We are gra-
teful to Toyota on that matter. After Odelo was sold 

FOCUS 2016 “THE BEST 
EMPLOYER” WENT TO ODELO
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the industry as a result of producing commercial ve-
hicles in our country in the standard has been limi-
ted .. In the next process technology and expensi-
ve cars produced in Turkey, our-industry whereby 
pace with new technology to develop himself more 
abreast taking more interest abroad will be able to 
strengthen its global position. Today is not the point 
in this sense in the world that deserve our automo-
tive industry. If we can spread its own brand as well 
as our industry with global market with world we co-
uld introduce ourselves to more effective and more 
comfortable.

Could you please tell us about your future in-
vestments and business collaborations in and 
outside of Turkey?

We made a deal with all of our German custo-
mers when we bought Odelo. Following their global 
growth, we made agreements related to their glo-
bal locations. One of them was China and the other 
was NAFTA region. We opened our factory in China 
3 years ago and our production continues success-
fully. While we were establishing the company, we 
got the capital from here. In NAFTA region, we have 
a delivery for 2018 in Mexico. We will make the pro-
duction in China. The products will be delivered to 
our customer in Mexico. In the next step we will start 
our production in our factory to be established the-
re.  In line with the growth of our strategic German 
customers we will be in the global locations. 

As a successful businessman, do you have any 
suggestions for the people in automotive sector 
or the youth who are trained in this field? 

Since automotive is a global sector, a second 
language, English, is a must. They should develop 
themselves on that matter. I suggest the young ge-
neration to work during their university education. 
I emphasize that they should be patient and sho-
uld not change jobs frequently as each change is a 
new beginning and a waste. On the other hand, in-
vestments of the employer should not be forgotten. 
If they work in an environment that they know well, 
if they can be patient and hardworking a good care-
er will be waiting for them.  

What about the award? What kind of criteria do 
they use in the evaluation?  

We were awarded by FOCUS based on the fact 
that we have brought in a company, which was sa-
ved from the bankruptcy, into the economy and ma-
king it profitable, as well as its global success and 
our intention to protect employment rates and the 
company.  This research has been done based on 
different criteria such as the opinion of employees, 
customers and general public, as well as contributi-
on to the economy, motivation, work place, innova-
tion, new business, customer trust and growth po-
tential. 

How about the application procedures? Which 
companies make audits during this process? 

Actually it was a surprise for us as well becau-
se the award process does not include an applica-
tion procedure. I have recently learned that this is a 
mutual work of FOCUS with some HR companies. 

Could we learn your thoughts about internati-
onal platform received the effects of industry 
awards and contributions to our country of this 
kind?

Investment and cooperation proposals started 
coming from different countries. Turkey had also 
contributed in our factory. Our exports rose too. 
Now the design is exported to Germany, we are go-
ing to have a say in the project. Decisions we had a 
very strong level of cooperation that we received for 
integration. statistical success rate of 40% buying 
companies in the world and we were able to enter 
this zone. Turkish entrepreneurs will find the oppor-
tunity to set a good example for that I think we can 
be very successful in the international arena.

Turkey’s automotive industry, the world can give 
you information about the location and volume?

After the 2000s, the Turkish Automotive Industry, 
the automotive industry began to produce for global 
markets also had the opportunity to be able to int-
roduce himself. However, companies with Turkish 
capital of foreign vehicles remained weak export 
and promotion of the production. Vehicle producti-
on; emerging economies like ours compared to co-
untries such as China or India, the development of 
Turkish companies in the global market was slower.

Turkey in the technological development of the 
global vehicle manufacturers a low cost, as well as 
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Cavo Otomotiv, KOSGEB tarafından düzenle-
nen KOBİ ve Girişimcilik Yarışmasında, Yılın Ba-
şarılı KOBİ Büyük Ödülü kategorisinde finalist 
olma hakkını kazandı.

KOSGEB tarafından bu yıl dördüncüsü düzenle-
nen KOBİ ve Girişimcilik ödülleri 25 Aralık 2015 ta-
rihinde, T.C. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK, Başba-
kan Yardımcısı Lütfi Elvan, Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Bülent Tüfenkçi, çok sayıda Milletvekili, Kamu 
Kurum ve Kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli-
nin katılımları ile sahiplerini buldu.

Törende finalist olarak yer alan girişimcileri teb-
rik eden T.C. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğ-
lu, Türkiye’nin 2002 yılından bu yana büyük bir ba-
şarı hikayesine imza attığını, bu hikayenin gerçek 
kahramanlarının KOBİ’ler, esnaf ve girişimciler ol-
duğunu söyledi.

KOSGEB başkanı Recep Biçer tarafından dile ge-
tirldiği üzere bu yıl yarışmaya 22 farklı ilden binler-
ce başvuru yapıldı. Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödü-
lü kategorisinde finalistler, 3 aşamalı titiz bir ana-
liz sonucunda belirlendi. Firmaların büyüme hızla-
rı, pazar payları, ihracat oranları, verimlilik düzey-

CAVO OTOMOTİV'İN
BAŞARISI
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Cavo Automotiv’s Success 

leri, sağladıkları istihdam ve sosyal sorumluluk ala-
nında gerçekleştirdikleri faaliyetler gibi bir çok kriter 
değerlendirildi.

Tüm değerlendirmeler sonucunda Cavo Otomo-
tiv, Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü kategorisinde 
finalist olma hakkını kazandı.

Cavo Otomotiv Genel Müdürü Kemal Amanoel, 
sertifikasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fik-
ri IŞIK’ın elinden aldı.

Cavo Automotive has been a finalist in 
the SME Grant Prize category of KOSGEB’s 
KOBİ and Entrepreneurship Contest. 

KOSGEB’s fourth edition of SME and Entrep-
reneurship Contest was held on 25th of Decem-
ber 2015 with the participation of Prime Minister 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Science, 
Industry and Technology Mr. Fikri Işık, Deputy 
Prime Minister Mr. Lütfi Elvan, Minister of Cus-
toms and Commerce Mr. Bülent Tüfekçi, as well 
as the representatives of various public and pri-
vate insitutions and members of parliament.

Mr. Prime Minister congratulated the finalists 
and said that Turkey has been a great success 
story since 2002 and the real heroes of this story 
have been SMEs, artisans and entrepreneurs. 

KOSGEB President Recep Biçer stated that 

Bu ödülün ileriye yönelik çalışmlarda kendilerini 
son derece teşvik ettiğini söyleyen Kemal Amanoel, 
bu organizasyonu gerçekleştiren KOSGEB ve ilgili 
birimlere teşekkür etti.

Turkiye’nin Otomotiv Sektorunde İhtisas Sana-
yi Bolgesi olan TOSB ‘da uretim faaliyetini yürüten 
Cavo  Otomotiv’in temel faaliyet alanı , oto kuman-
da telleri, emniyet ürünleri ve çeşitli mekanizmaların 
tasarımı ve üretimidir.

they have received applications from 22 different 
provinces. The most successful SMEs prize’s fi-
nalists have been identified through a three 
steps analysis. There were many different crite-
ria such as growth rates, market shares, export 
amounts, productivity levels, employment rates 
and social responsibility of the companies. Fol-
lowing these evaluations CAVO earned to right 
to be a finalist in the Successful SME Grant Pri-
ze category.  CAVO automotive’s general mana-
ger Mr. Kemal Amanoel received their certificate 
from the Minister of Science, Industry and Tech-
nology.  Mr. Amanoel said that this award provi-
ded them encouragement and thanked to KOS-
GEB and relevant units. 

CAVO, which has been operating in TOSB, 
focused on the production of automotive com-
mand wires, safety products and design and 
production of various mechanisms. 
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CAVO OTOMOTİV

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketimiz, kumanda teli tasarımı ve üretiminin 
yanında yıllar içerisinde üretim yapabilirliliğini sürek-
li geliştirmiş, zaman içerisinde el fren mekanizması, 
stepne lastik vinç mekanizması gibi ürün kitlerini ga-
mına eklemiştir. Aynı zamanda emniyet kemeri sa-
bitleme ürünleri gibi hayati öneme haiz  ürünlerin 
üretiminde de akredite olan firmamız bu konuda da 
çok çeşitli markalara hitap etmektedir.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında bilgi 
verir misiniz?

Kalite Yönetim sistemleri konusuna oldukça 
önem veren firmamız, 1996’da ISO 9000 denetle-
mesinden başarı ile geçmiştir. Daha sonra sırası ile 
2006 yılında ISO/TS 16949, 2008 yılında OHSAS 
18001 (İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ve 
ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) belgeleri ile ka-
lite sistemini daima geliştirmiştir. 

2012 yılı içerisinde Oyak Renault’dan ASES sis-
tem sertifikası ile 2015 yılında Ford Küresel Kalite 
Belgesi olan Q1 sistem sertifikasını almaya hak ka-
zanmıştır.

Firmanızın kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?

Faaliyet hayatına otomotiv kumanda teli tasarı-
mı ve üretimi ile başlayan firmamız 1984 yılında ku-
rulmuştur.

1987 yılında Renault ile başlayarak çeşitli oto-
motiv üreticilerinin orijinal parça üreticisi olmuş, bu 
süre zarfında otomotiv firmaları denetimleri sonucu 
‘A’ seviye tedarikçi olarak sınıflandırılmıştır.

Cavo Otomotiv yıllar içerisinde artan talebi kar-
şılamak amacıyla ilk etapta 1994 yılında  Dilovası / 
Kocaeli’ndeki merkeze, ardından 2012 yılında ise, 
TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 15.000 
m²’lik üretim tesisine taşınmıştır.

Yedek parça piyasasında da faaliyet gösteren 
Cavo Otomotiv, orijinal parça standartlarıyla üretilen 
ithal araç telleriyle ilgili ürün gamını sürekli geliştir-
mekte ve birçok markaya hitap etmektedir:

Cavo Otomotiv, kumanda telleri, emniyet ürünle-
ri ve çeşitli mekanizmaları ile her sene ihracat hac-
mini geliştirmekte ve yurtiçi piyasada olan hakimiye-
tini korumaktadır.
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Bu konuda Ar-Ge Merkezi olabilmek ve projele-
rimizi belgelendirebilmek için tüm müracatlarımızı 
yapmış bulunmaktayız.

Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Ar-Ge Merkezi olabilmek, tasarım yapabilirliliği-
miz arttırmak, firmamıza ait patent alabilmek ve iler-
leyen yıllarda bir ürün paketinin tamamını sunabile-
cek bir sistem entegratörü olabilmek.

TOSB’da bulunmaktan memnun musunuz? 

TOSB’da yer almaktan son derece memnunuz. 
Organize sanayi bölgemiz, konumu, yönetimi, faa-
liyetleri, eğitim olanakları, üyeler arasındaki kaliteli 
ilişki seviyesi bakımından beklentilerimizi tamamen 
karşılamaktadır.

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

TOSB birçok alanda beklentilerimiz karşılamak-
tadır. Türkiye’nin genel sorunu olarak tanımladığı-
mız kaliteli teknik ara personel yetiştirilmesi konu-
sunda bölgemizde yapılacak her türlü yatırım bizle-
ri memnun edecektir.   

Yurt içi müşterileriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Ford Otosan, Oyak Renault gibi OEM üreticile-
rine hem birinci seviye olarak hem de ikinci seviye 
olarak hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra yedek 
parça alanında tüm Türkiye çapında önemli bir Pa-
zar payına sahibiz.

Yurt dışı müşterileriniz hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Gerek OEM gerekse After Market alanında bir-
çok yurtdışı firma ile çalışmaktayız. 

İhracat yaptığınız yabancı  ülkeler var mı, varsa 
hangileri?

Çalışmış olduğumuz global firmalar sebebiyle 
üretmekte olduğumuz ürünler tüm Avrupa pazarının 
yanısıra Amerika’dan Çin’e kadar bir çok ülkeye ih-
raç edilmektedir.

Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

Ürün geliştime ve tasarım faaliyetleri, Cavo 
otomotiv’in verdiği hizmetler arasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Müşterimizin rekabet gücünü arttırabil-
mek amacıyla ürün üzerinde uyum, verimlilik, kulla-
nılabilrlik konusunda bir  çok geliştirmeyi kendi bün-
yemizde gerçekleştirmekteyiz. 
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CAVO OTOMOTİV
We have been OEM supplier (Tier 1 and 2) to 

manufacturers like Ford Otosan, Oyak Renault 
and etc. Furthermore, we have a significant market 
share in Turkey in spare part market. 

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

We work with various companies both in terms 
of OEM and After Market. 

Do you export to any country? If you do, which 
ones? 

All our products are available in Europe and US, 
as well as China because of the global companies 
we work with. 

Could you please tell us about your product de-
velopment and innovation capacity? 

Product development and design activities have 
a significant importance in our services. We are ca-
pable of development in terms of compatibility, ef-
ficiency and usability in order to increase our cus-
tomers’ competitiveness power.  We have already 
completed all necessary requirements and appli-
cations to become an R&D center and certify our 
projects. 

Could you please tell us about your future 
projects? 

We work hard to be an R&D center, increase out 
design abilities, obtain our own patents and become 
a system integrator which is able to provide a whole 
product package. 

Are you pleased to be at TOSB?  

We are extremely pleased to be at TOSB. It re-
sponds to our needs in terms of location, manage-
ment, activities, training opportunities and relation-
ship amongst the members. 

Can TOSB meet your expectations? If not, what 
is your suggestion?

As we said it responds our needs. Nevertheless, 
we would be pleased to see any investment that will 
be related to train mid-level technical staff, which 
we believe is the general problem in Turkey.   

Could you please tell us about how your com-
pany was established?  

Our company started its operations with com-
mand cable design and production in 1984. Starting 
with Renault in 1987, the company became OEM 
supplier to different manufacturers and has been 
classified as Tier – 1 supplier through different au-
ditions of the automotive manufacturers over the 
years. 

Cavo moved its production first to Dilovası/Ge-
bze plant in 1994 and then to its facility of 15.000 
m² in TAYSAD Organized Industrial Zone (TOSB) 
in 2012 in order to respond increasing demand over 
the years. 

Operating also in spare part market, Cavo im-
proves its product variety of imported command ca-
bles with OEM standards and serves many brands. 

Every year Cavo keeps on increasing its export 
volume and maintains its domination in local mar-
kets with command cables, various mechanisms 
and safety products.

Could you please elaborate your units?  

Our company has improved its production capa-
bility over the years and added products like spare 
wheel carriers, hand brake levers to its product vari-
ety, in addition to design and production of the com-
mand cables. The company also became accred-
ited in producing safety parts like safety belt fixing 
parts and serves various brands. 

Could you please tell us about your quality cer-
tificates? 

Quality Management Systems are very impor-
tant for our company. In 1996, Cavo passed ISO 
9000 audit with success. From that point the com-
pany improved its quality system by ISO/TS 16949 
since 2006, ISO 14001 (Environmental Manage-
ment Standard) Since 2008 and OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Assessment Se-
ries) Since 2008 certifications. In 2012 Cavo is cer-
tified with Renault’s Quality System (ASES) and in 
2015 with Ford’s Global Quality System (Q1). 

Could you please tell us about your domestic 
customers? 
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GREEN Chemicals, 2015 Yılının En 
Başarılı Kimya Firması Seçildi!

TOBB Başkanı Sn. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun 
da değerli katılımlarıyla bu yıl sekizincisi gerçekle-
şen Sektörel Performans Ödülleri gecesi, 26 Kasım 
2015 tarihinde İzmit’de gerçekleşti. Kocaeli Sana-
yi Odası önderliğinde her sene düzenlenen “Sana-
yi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme 
Organizasyonu”’nda, Marmara Bölgesi’ndeki başa-
rılı sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amaçlanmak-
tadır. Organizasyonun çözüm ortakları arasında; 
dünyanın önde gelen bağımsız denetim kuruluşla-
rından olan Pricewaterhouse Coopers (PwC), Ko-
caeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Tür-
kiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ve Doğu 
Marmara ABİGEM A.Ş. yer almaktadır. Bölgesel or-
taklar ise; Marmara Bölgesi’nde yer alan Doğu Mar-
mara Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajan-
sı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Gü-
ney Marmara Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma 
Ajansı’dır. tüm bu katılımcılar, jüri üyeleri ve değer-
lendirme kriterleri içerisinde, GREEN Chemicals, 
tüm Marmara Bölgesi’nin En Başarılı Kimya Firma-

sı seçilmiştir. Haberin detaylarına http://kosano.org.
tr/8inci-sektorel-performans-odulleri-sahiplerine-
verildi/ link’inden ulaşabilirsiniz. 
GREEN Chemicals awarded as the Most 
Succesful Chemistry Company

The 8th Sectoral Performance Awards took place in 
İzmit on 26 November 2015 with the participation of 
Mr. Rıfat Hisarcıklıoğlu, the chairman of TOBB. The 
annual “Sectoral Performance Evaluation Organisa-
tion for Industrial Enterprises”,  is being organized by 
Kocaeli Chamber of Industry and it aims at awarding 
succesfull industrial enterprises located in Marmara re-
gion.Amongst others Pricewaterhouse Cooper (PwC), 
Kocaeli University, Gebze Technical University, TEPAV 
and East Marmara EU Business Development Center 
A.Ş. are the solution partners to the organization.  On 
the other hand,  East Marmara Development Agency, 
Trakya Development Agency, South Marmara Devel-
opment Agency, İstanbul Development Agency and 
Bursa, Eskişehir, Bilecik Development Agencies are 
among the regional partners.  GREEN Chemicals has 
been awarded with the Most Successful Chemistry 
Company in Marmara Region by these participants 
and jurors through the evaluation criteria. 
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Egebant Uluslararası Arena’da…

1969 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Ege-
bant; geçen 47 yılın sonunda endüstriyel ürünler 
pazarında yeni bir vizyon yarattı. Ürün ve hizmet ka-
litesini sürekli artıran Egebant kendi alanında tercih 
edilen marka, temsil ettiği sektörlerde de lider konu-
muna yükseldi.

2016 yılında bir mağaza ve iki Fabrika binası ile 
toplam 309 kişiye istihdam sağlayan Egebant; tem-
sil ettiği tüm sektörler için globalde ve ülkemizde 
yeni hedeflere koşmaya yıl boyunca devam edecek.

Bu hedeften hareketle Egebant; 6-8 Mart tarihleri 
arasında Köln EISENWARERENMESSE Nalburiye 
ve Hırdavat Fuarı’na ve 07-10 Mart’ta Cidde’de The 
Big 5 Saudi 2016’a katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Salih Egeli’nin de da-
hil olduğu Köln EISENWARERENMESSE Nalburi-
ye ve Hırdavat Fuarı’nda ve Genel Müdürümüz İb-
rahim Hatipoğlu’nun dahil olduğu  The Big 5 Saudi 
fuarlarında Egebant heyeti fuar boyunca ziyaretçile-
riyle buluştu.

Aynı tarihlerde iki farklı ülkede gerçekleştirilen fu-
arlarda Egebant standları fuar ziyaretçilerinden bü-
yük ilgi gördü.

Egebant is in international arena...

Egebant was established in 1969 as a family 
business. Since then the company created a vision 
in the industrial products market. Egebant has be-
come a leader in the sectors it represents and a pre-
ferred brand in its field by continuously increasing 
its product and service quality. 

Egebant, which has been providing employment 
to its 309 staff through its one store and two facto-
ries, will continue to run towards new goals at na-
tional and international level. 

Keeping this objective in mind, Egebant partici-
pated to Köln EISENWARERENMESSE Interna-
tional Hardware Fair on 6-8 March and The Big 5 
Saudi 2016 in Jeddah on 7-10 March. 

Our chairman Mr. Salih Egeli participated to 
the Köln EISENWARERENMESSE International 
Hardware Fair. Our general manager Mr. İbrahim 
Hatipoğlu met with the visitors in The Big 5 Saudi. 
Visitors were interested in both stands of the Ege-
bant in the fairs. 
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Kariyer.net  İnsana Saygı Ödülü 
Autoliv'in Oldu

En çok istihdam yapan ve en çok başvuru alan fir-
malar, İnsana Saygı Ödülleri içinde özel bir yere sa-
hip. Kariyer.net üzerinden gerçekleştirilen oylama-
da adaylar da İK süreçleri, markası ve iletişimi bakı-
mından en beğendikleri firmayı belirliyor.

Bu yıl 17 Şubat 2016 tarihinde Lütfi Kırdar Kong-
re merkezinde düzenlenen törenle  ödüller sahiple-
rini buldu.

15. İnsana Saygı Ödülleri kapsamında  Autoliv 
Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. Tic. A.Ş. 
bu kapsamda ödüle layık görüldü.

Törende Autoliv Cankor adına, ödülü Ülke İnsan 
Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Nihan Al-
han ekibiyle aldı. 

Kariyer.Net’s “Respect for Human Awards” 
Ceremony 

Companies, which provide high rates of employ-
ment and receive highest number of applications, 
have a special place in Respect for Human Awards, 
which is carried out through a voting system ena-
bled in kariyer.net.  Voters identify their choices con-
sidering the brand, communications and HR proc-
esses. 

The Award Ceremony for the 15th Respect for Hu-
man Awards took place at Lütfi Kırdar Convention 
Centre on 17 February 2016. Autoliv Cankor Auto 
Security Systems was awarded this year. Country 
HR and Industrial Relations Manager Nihan Alhan 
received the award on behalf of Autoliv Cankor. 
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KANCA 50. Yaşını Kutladı

KANCA El Aletleri A.Ş. dünyanın en büyük ve en 
saygın Hırdavat fuarı olan, Köln Eisenwarenmesse 
fuarına 20.kez katıldı. KANCA, Köln Fuarı’nda 50. 
yılını kutladı. 

Almanya’nın Hannover şehrinde bulunan ofis ve 
deposuyla, müşterilerine Avrupalı rakipleri kadar 
yakın ve etkili bir şekilde hizmet verebilen KANCA, 
Avrupa’da “çelik dövme mengene” ürün grubunda li-
der konumunda.

Avrupa’da kendi sektöründe en çok bilinen Türk 
markası olan KANCA’nın, 500 çalışanıyla 5 farklı 
kıtada 50 ülkeye ihracat yapmakta olduğunu belir-
ten firmanın Genel Müdürü Alper Kanca, 20 deği-
şik ülkeden 100 ü aşkın müşterinin katıldığı KAN-
CA 50. kuruluş yılı kutlaması gecesinde konuştu. Al-
per Kanca; “Avrupa ülkelerinde satılan her 3 men-
geneden biri bize ait. Rakiplerimiz bile bizim ürün-
lerimizi kendi etiketleri ile satıyor. Belki çok büyük 
bir pazar değil ama en azından bir ürün grubunda 

Avrupa’daki en büyük üretici ve satıcı olmak bizi gu-
rurlandırıyor ” şeklinde konuştu.

Kutlama töreninde konuşan Avrupa’nın en büyük 
el aletleri dağıtım şirketlerinden EDE’nin Satınalma 
Müdürü Bay Kleine; “KANCA gerek kalite, gerekse 
hizmet açısından Alman ve Fransız rakiplerinden 
daha iyi çıktı. Bizi şaşırttı. İşbirliğimizden çok mem-
nunuz” dedi.

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, fuar 
boyunca KANCA’nın yeni ürünlerini beğeni ile ince-
leme fırsatı buldular ve bilgi aldılar. Aynı zamanda 
Türk mutfağından ve Türk halk danslarından örnek-
ler sunan kutlama programı müşteriler tarafından 
çok beğenildi.

KANCA Genel Müdürü Sn.Alper Kanca, 50. yıl 
pastasını, IDDMIB Başkanı Sn. Rıdvan Mertöz ve 
Düsseldorf Ticari Ataşesi Sn. Mustafa Hilmi Aşkın 
ile beraber kestiler.

ÜYELERİMİZDEN
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On its twentieth attendance to the world’s 
most respected hardware fair, Köln Eisenwaren-
messe, KANCA celebrated its 50th year. 

KANCA’s offices and warehouses located in Han-
nover, Germany enable the company to be close 
and provide effective service to its customers as 
much as its European rivals. KANCA, who is leader 
in the forged steel vice product group, is also the 
most well-known Turkish brand in its sector in Eu-
rope. 

The general manager, Mr. Alper Kanca, who has 

delivered a speech at the celebration of 50th year of 
foundation that is attended by more than 100 cus-
tomers from 20 countries, stated that the company 
exports to more than 50 countries in 5 continents 
with its 500 employees. 

Mr. Kanca said: One out of every three vices sold 
in European countries comes from us.  Even our 
competitors sell our products with their own labels. 
It may not be a huge market but it makes us proud 
to be the biggest manufacturer and seller of a prod-
uct group in Europe. 

Being as one of the biggest hand tools distribu-
tion companies, EDE’s procurement manager Mr. 
Kleine also delivered a speech at the celebration 
and said: KANCA is much better than its German 
and French competitors in terms of both quality and 
service delivery. We are happy with them and our 
collaboration. 

Visitors from all over the world had the opportunity 
to inspect and to be informed on the new products 
of KANCA during the fair.  The celebration pro-
gramme, on the other hand, also provided an op-
portunity for the visitors to see examples of Turkish 
folk dances and taste traditional Turkish cuisine.  
Mr. Alper Kanca cut the 50th year cake with IDDMIB 
President Mr. Rıdvan Mertöz and Commercial Atta-
che of Düsseldorf, Mr. Mustafa Hilmi Aşkın. 

KANCA celebrated its 50th birthday

FROM MEMBERS
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İŞ YAŞAMI

lında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belge-
lerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme 
gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alı-
nan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam 
prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için gün-
lük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu iş-
verenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden 
mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

Yani;2015 yılında brüt 2.550,00 Türk Lirası ve al-
tında ücret almış olan çalışanlar için 2016 yılında aylık 
100,00 Türk Lirası prim teşviki uygulanacaktır. Böylece 
işverenlerin asgari ücretli işçi başına yaklaşık 2.000,00 
Türk Lirası olan maliyetinin aylık 100,00 Türk Lirası 
devlet tarafından karşılanacaktır. 

Doğrusu bu prim teşvikine, 2008 yılından bu yana 
uygulanan 5 puanlık teşvikten sonra en kapsamlı prim 
teşviki diyebiliriz. 

Ancak bu teşvik tutarları işverene doğrudan yani 
nakit olarak ödenmemekte daha önce uygulanan teş-
viklerden farklı olarak tahakkuk fişi çıkarıldıktan son-
ra ödeme esnasında banka tarafından otomatik olarak 
teşvik tutarı düşürülüp kalan tutar tahsil edilmektedir.
Ancak kanun, bir takım hileleri önlemek için de tedbir 
almış bulunmaktadır. Bunun için aşağıdaki önemli hü-
küm getirilmiştir. 

‘’Sırf teşvikten yararlanmak için mevcut bir işletme-
nin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş biri-
mi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bu-
lunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık iliş-
kisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, 
şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi 
gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muva-
zaalı işlem tesis ettiği anlaşılan hakkında teşvik haksız 
suretle ödenmiş kabul edilecek ve gecikme cezası ve 
gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.’’ hükmü geti-
rilmiş, bu sayede firmaların hileli bir takım uygulamala-
rının önüne geçme amaçlanmıştır.

Bir diğer konuda; Sigortalıların primlerinin sırf as-
gari ücret teşviki kapsamına girsin diye düşük ücretle 
bildirilmesi de asgari ücret teşvikinde özel olarak ceza-
landırılmaktadır. Yani çalışanın maaşının bir kısmını el-
den bir kısmını da bankadan yatırmak, tespit edildiğin-
de; Asgari ücret teşviklerinin tümü yine gecikme ceza-
sı ve gecikme zammı ile birlikte geri alınmaktadır. Ay-
rıca bu işverenler bir daha asgari ücret teşvikinden ya-
rarlanma hakkını da yitirmiş olacaklardır.

Tüm bu anlatımların ışığında Net 1.300,89 Türk Li-
rası tutarında gerçekleşen 2016 yılı asgari ücretinin 
tüm taraflara hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Değerli okurlar, özellikle son zamanlarda sürekli 
dile getirilen ve 2016 yılı için net 1.177,46 Türk Lirası’ 
na (Bekar ve Çocuksuz AGİ dahil 1.300,99 TL) yükse-
len asgari ücretle ilgili olarak paylaşımlarda bulunmak 
istiyorum sizlere.

Öncelikle Asgari ücretin tanımını yaparsak sanı-
rım daha doğru bir yerde konuya giriş yapmış olaca-
ğız. Asgari Ücret, çalışan bir kişinin en azından temel 
ihtiyaçlarını karşılaması için o günün fiyatları üzerin-
den hesaplanarak işveren tarafından ödenmesi zorun-
lu en düşük ücrettir diyebiliriz. Çalışma hayatının temel 
unsurlarından olan Asgari ücret bu tanımıyla en temel 
anlamda emeğin karşılığıdır. Anayasamızın devletimi-
ze vermiş olduğu en önemli görevlerden biri de çalı-
şanların yapmış oldukları işlerine uygun adaletli bir üc-
ret elde etmeleri konusunda gerekli tedbirleri almaktır.

Sosyal bir hukuk devleti gereği olarak 1987 yılın-
dan bu yana her yıl Asgari ücret belirlemesi yapılmakta 
ve bu uygulama yalnızca ulusal mevzuatımız için değil, 
ülkemizce kabul edilen uluslararası sözleşmeler bakı-
mından da gerekli bir hale gelmektedir.

4857 sayılı iş kanunumuza göre asgari ücret tespiti 
devlet, işçi ve işveren kesimlerinin bir araya gelmesi ile 
oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu tarafından belir-
lenmektedir. Bu bakımdan bu ücretin tespiti ile önemli 
bir sosyal politika aracı olarak çalışanlara belli bir ücre-
tin altında ödeme yapılması da bu sayede engellenmiş 
olmaktadır. Ancak işçi ve işverenlerin, belirlenecek as-
gari ücretin üzerinde ücret belirleme gibi imkânlarının 
da her zaman bulunduğunu hatırlatmak gerekir.

Aralık 2015 sonuna kadar geçerli olan net 1.000,54 
TL tutarındaki asgari ücret 2016 programında Komis-
yonda kabul edilen karar neticesinde net 1.177,46 (Be-
kar ve Çocuksuz AGİ dahil 1.300,99 TL)  Türk Lirası ol-
muştur. Bu kapsamda işverenlere İşçi başına maliyet 
1.935,23 TL’ ye yükselmiştir. 

2016 yılında yaşanan yüksek asgari ücret artışı-
nı dengelemek amacıyla 1 Ocak’tan itibaren geçer-
li olmak üzere 2016 yılı için asgari ücret prim teşviki 
gelmiştir. Bahsini açtığımız bu teşvik priminden biraz 
bahsetmek gerekirse, buna göre 6661 Sayılı kanunun 
17.maddesinin geçici 68.maddesine göre ;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen ay-
lık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük ka-
zancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam 
prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yı-

ASGARİ ÜCRET BİLGİ NOTU

Ufuk AKTEMUR
Mali Müşavir
TOSB Mali İşler Müdür V.
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 • 172 iş kazası olmakta, 

• 4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmekte, 

• 6 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmekte, 

• Her yıl Gayri Safi Milli Hasılanın % 5’i kaybolmaktadır.

Oysaki bu kazaların çok büyük bir kısmının “iş güvenliği” ted-
birlerinin uygulanması ve eğitimlerin verilmesi gibi çok basit yön-
temlerle önlenebilmesi mümkündür. İş kazalarının çok büyük mik-
tarlara ulaşan görünür ve gizli maliyetlerinin yanında, en büyük 
kaybı ve zararı hayatını yitiren veya iş göremez duruma gelen ça-
lışanlarımız ve onların yakınları görmektedir. Bu nedenle “iş sağlı-
ğı ve güvenliği” çalışmalarının temel amacını; çalışanların sağlıklı 
ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve mesai bitiminde 
evine ve ailesine en ufak bir zarar dahi görmeden dönmesini sağ-
lamaktır diye özetlemek mümkündür. 

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, mevzuatın uyulması gereken 
bir zorunluluk olarak algılanması yerine, iyileştirici ve geliştirici bir 
yaklaşım olarak benimsenmeli, sağlık ve güvenliğimizi destekleyi-
ci bir araç olarak görülmelidir. 

Unutulmamalıdır ki İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için 
alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar iş haya-
tımızın önemli birer parçasıdır. İş kazalarının önlenmesi için kaza-
ya doğrudan neden olan hareketin yasaklanması değil, bu hare-
ketin oluşmasını hazırlayan tüm nedenlerin ortadan kaldırılması-
na özen gösterilmelidir.

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliğini sağlama tedbirleri; iş kaza-
larını önlemek için değil, çalışanın uzun vadede sağlığını boza-
cak olan çeşitli etkenlerin yok edilmesini sağlamak amacını da ta-
şımalıdır.

 Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak, İSG usul ve kural-
larını uygulamayı alışkanlık haline getirmekle sağlanır. İş haya-
tındaki; tecrübe eksikliği, disiplin kavramının yanlış yorumlanma-
sı, basit kurallara uyulmaması ve huzursuz, sinirli, üzgün olun-
ması işyerinde kolaylıkla hata yapılmasına sebep olur. Bu neden-
le, işyerinde disiplin kadar iç huzur da önemli bir iş sağlığı ve gü-
venliği tedbiridir. 

Yıllardır vermekte olduğum İSG eğitimlerin neticesinde yap-
mış olduğum bir analizin sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Katılımcılara zaman zaman “iş hayatınızda sizlerin için öncelikle-
rin neler olduğu” sorusunu yönelttim. Genel olarak aşağıdaki hiye-
rarşik sıralama yapılmaktadır.

1. İş bulmak

2. Fazla ücret

3. Az çalışmak

4. İSG açısından uygun çalışma ortamı

Sonuç derece düşündürücü. Çalışanlarımız İSG’yi önem açı-
sından en son sıraya koymaları durumunda Ülke olarak İSG ko-
nusunda daha çok işimizin olduğu ortadadır. Her hangi bir çalışa-
nın kalıcı sakatlığa neden olabilecek bir iş kazası geçirmesi du-
rumunda diğer ilk üç önceliğinin hiçbir anlamının kalmadığı algısı 
kesinlikle benimsetilmelidir. Demek ki çalışma hayatına başlarken 
birinci önceliğimiz organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği kural-
larını şirket kültürüne ne kadar yansıttığını sorgulamak olmalıdır. 

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden 
kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak 
amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara “İş Sağlığı ve 
Güvenliği” denilmektedir. Evrensel anlamda İş Sağlığı ve Güven-
liği; henüz bir tehlike veya bir arıza oluşmamışken bile ortaya çı-
kabilecek tehlikeler ve riskler öngörülerek, bunların kabul edilebi-
lir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde ge-
tirmektedir. 

İş sağlığı ve Güvenliği eski geleneksel “reaktif” yaklaşımlar 
yani, “Yanlış olan neydi?” prensibi ile hareket ederek İSG perfor-
mansının geliştirilmesi, edinilen tecrübelere ve yaşanılmış olan 
kazalardan çıkarılan derslere dayanmaktaydı. Bir bakıma “Göz-
lem Prosesi”ni işletir ve bilgi sağlar. Bunun neticesinde de “Düzel-
tici Eylem Planları” yapılır ve uygulamaya konurdu.

Yukarıdaki geleneksel reaktif İSG kültürü artık günümüzde 
yerini çağdaş “proaktif” yaklaşımlara bırakmıştır. Yani kazaları he-
deflemez, operasyonlardaki tehlikeleri inceleyerek “Nelerin yanlış 
gidebileceğini” araştırır. 

Geleneksel (reaktif) yaklaşımda, kazaların ve sistem bozuk-
luklarının incelenmesi esastır. Olay sonrası inceleme ve işin yeni-
den düzenlenmesini hedef alır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı (pro-
aktif yaklaşım) ise, sistem bozukluğundan çok, güvenlik yönetim 
sisteminin incelenmesine, risk değerlendirme ve güvenlik kültürü-
ne odaklanır. Olay gerçekleşmeden önce, çalışanların güvenliği-
ni, üretim ve işletmenin güvenliğini dikkate almaktadır.

 Esas olan, mevcut verilerin sürekli geliştirilmesi, ancak daha 
da önemlisi teorileri pratikte de kullanarak, insanlık faydasına dö-
nüşen sonuçlar elde edilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği alanında-
ki tüm paydaşların radikal kararları hep bu vizyonla almaları ol-
dukça önemlidir.

İş sağlığı ve iş güvenliğinin üç temel amacı bulunmaktadır:
 1- Çalışanların korunması
- Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, 
- Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve gü-

venlik risklerine karşı korumak,
 - Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve ge-

liştirmek, 
2- İşletmenin korunması
 - Kaza veya istenmeyen olayları önceden tespit edip gerek-

li önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zarar ve ödeme-
leri önlemek, 

3- Üretimin korunması 
- Üretimin devamlılığını sağlamak, 
- Verimi artırmaktır.
 Bir başka ifade ile insanın en temel hakkı olan yaşama hak-

kını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kazalar ve meslek has-
talıkları olarak çıkan tehlikelerden insanları korumak, zararlı un-
surları ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek, tehditle-
rin zamanında tespit edilmesini sağlamak, önlenmesi mümkün ol-
mayan durumların kötü sonuçlarının en aza indirilmesi için çaba 
göstermek, kısacası daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

 İş kazaları ile ilgili istatiksel çalışmalardan (TÜİK, 2012) elde 
edilen verilere göre, ülkemizde her gün;

NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? 

Yavuz ZAMAN
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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AĞRI YÖNETİMİ
KAS-İSKELET AĞRISI

tiyacı, açlık ya da faaliyete bağlı olarak daha fazla 
veya daha az ağrı hissedebilirsiniz.

Ağrı tipik olarak akut veya kronik olarak sınıflan-
dırılır. Akut ağrı, ani başlangıçlıdır ve genellikle açık 
bir şekilde tanımlanmış bir neden sonucudur. Akut 
ağrı altta yatan nedenin iyileşmesi ile düzelir. Kronik 
ağrı haftalar veya aylarca devam etmektedir. Bu ağ-
rılar genellikle kanser veya artrit gibi kronik hastalık-
larla ilişkilidir. Kronik ağrının şiddeti, hafif, orta ya da 
şiddetli olabilir.

Ağrı tedavisi nedenleri ve etkilenen bireyin genel 
sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Ağrı tedavi-
sinde birincil hedefi hastayı en uygun fonksiyonları-
na geri döndürmektir. Ağrı Tedavisi tıbbi olmayan ve 
tıbbi tedaviler şeklinde sınıflandırılır:

Tıbbi olmayan tedavi seçenekleri: Gözlem, din-
lenme, germe, egzersiz, kilo azaltma, sıcak veya 
buz uygulamaları ve akupunktur, ayak bakımı, ma-
saj, elektrik stimülasyonu, biofeedback, hipnoz gibi 
çeşitli alternatif tedaviler ve cerrahi prosedürleri.

Tıbbi tedavi seçenekleri: Opioid olmayan ağrı ke-
sici ilaçlar, opioid ilaçları ve diğer ağrı kesici ilaçlar 
ve bazı Cerrahi tedavi prosedürleri bulunmaktadır.

Kas-iskelet ağrısı sebepleri ve belirtileri neler-
dir?

Kas-iskelet ağrısı nedenleri çeşitlidir. Kas dokusu 
günlük faaliyetlerle aşınma ve yıpranma ile hasar 
görebilir ya da travma da kas-iskelet ağrısı nedeni 
olabilir (Ani hareketler, Trafik kazası, kırıklar, burkul-
ma, çıkık ve doğrudan darbeler, vb.). Ağrının diğer 
nedenleri arasında duruş bozukluklarına bağlı zor-
lanma, tekrarlı hareketler, aşırı ve uzun süreli hare-
ketsizlik bulunmaktadır. Kötü duruş veya kötü vücut 
mekaniği değişiklikleri nedeniyle kişiler kötüye gide-
bilecek omurga sorunları ve kas kasılmaları yaşaya-
bilir. Kaslarınızın çektiğini ya da aşırı çalışmış gibi 
sertleştiğini hissedebilirsiniz. Bazen kaslarda seğir-
me veya kramplar görülebilir.

Dr. Sadettin PEMBECİ
Yüzyıl OSGB İşyeri Hekimi

Ağrı nedir?

Ağrı vücut dokularına gerçek ya da algılanan ze-
delenmesi sonucu gelişir. İnsanlar ve  hayvanlarda 
hoş olmayan bir duygu olarak hissedilir. Bundan do-
layı fiziksel ve duygusal tepkiler üretir. Muhtemelen, 
acı hissi belirli eylemleri gerçekleştirmek ve diğer-
lerini önlemek için bedenimizi zararlardan korumak 
için gelişmiştir. Ağrı koruyucu bir belirteç ya da sa-
dece bir güçlük olarak adlandırılabilir.

Biz hayatımızın çeşitli noktalarda az ya da çok de-
recede acıyı deneyimleriz. Ama her birimiz kendi-
mize özgü bir şekilde belirli bir ağrı uyaranı algılar. 
Ağrı uyarısına tepki yoğunluğu sübjektiftir. Bireysel 
ağrı algısı hatta aynı uyarıya cevap olarak, farklı za-
manlarda farklı olabilir. Örneğin, yarışma sırasında 
bir sporcu yoğunlaşma oranına göre yarışma bitene 
kadar bir kesim doku hasarını veya çürüğü hisset-
mesi mümkün olmayabilir. Kişisel ruh hali, uyku ih-
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ra da kas yorgunluğu açık işaretlerinin yarım saat-
ten fazla devam ettiği gözlenmiştir. Sonuçta yaş ya 
da cinsiyet ne olursa olsun, katılımcıların iş günü-
nün sonunda aynı derecede yorgunluk yaşamala-
rı önemlidir.

Düzenli egzersiz ve germe hareketleri yapmak, 
ayakta çalışanların kısa süreli oturmaları, iş rotas-
yonları ile çalışma yerlerinin belli aralıklarla değiş-
tirilmesi, dinlenme molalarının belli bir düzende ve 
sürede ayarlanması, iş dışı zamanlarda düzenli eg-
zersiz yapılması çözümleyici olmaktadır.

Temel olarak, vücut aynı duruş veya yük altında 
sürekli sabit olması iyi değildir. Bu nedenle değişik-
lik her zaman iyidir. Yani dinlenme kanınızı hareket-
lendirecek şekilde olmalı, çok pasif kalınmamalıdır. 
İşçi verimliliği için düzenli molaları göz ardı edilme-
mesi önerilir.

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

1. Doç Dr. Maria-Gabriela Garcia, Duyu-Motor Sistemleri La-
boratuvarı, Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü, ETH Zu-
rich, Zürih, İsviçre; 

2. Dr. Kermit Davis, Yüksek Lisans Programı Direktörü, Çev-
resel ve Mesleki Hijyen Programı, Cincinnati Üniversitesi;

3. Prof. Dr. Serdar ERDİNE, İstanbul Tıp Fakültesi, Ağrının 
Kitabı, İstanbul, 2012;

4. medscape.com

5. medicinenet.com

Belirtiler kişiden kişiye değişir, ama yaygın belirti-
leri şunlardır:

l Belli durum veya hareketlerle ortaya çıkan ağrı,

l Yorgunluk,

l Uyku bozuklukları,

Kas-iskelet ağrısı nasıl tedavi edilir?

Omurga sorunları olan insanları tedavi etmek için 
ve akut kas-iskelet ağrıları için bazı tekniklerin iyi-
leşmeyi hızlandırdığı gösterilmiştir. Fibromiyalji gibi 
yaygın kas bozukluklarında Serotonin ve Norepinef-
rin gibi uyku, ağrı ve bağışıklık sistemi fonksiyonunu 
düzenleyen nörotransmitterlerin düşük dozlarda re-
çete edilmesi etkili olmaktadır. Uyku bozukluklarına 
yardım için kullanılan bazı psikiyatrik ilaçlarda ağrı-
yı azaltmada yardımcı olabilmektedir. Ağrılı bölgele-
rin etrafında anestetik ya da antiinflamatuar ilaçlar 
enjekte edilebilir. Ayrıca kas güçlendirme ve germe 
egzersizleri, fiziksel veya mesleki tedavi, akupunk-
tur, biofeedback teknikleri ve çeşitli masaj tedavileri.

Ayakta çalışma ile karşılaşılan zor durumlar ve 
öneriler nelerdir? 

Masa başı işlerde çalışmak sağlığınız için iyi de-
ğil, ama ayaklarının üzerinde çalışanların sorunu da 
büyük olabiliyor. Bir günde 5 saatten fazla ayakta 
duran kişilerin alt beden kas yorgunluğu, uzun va-
deli sırt ağrısı ve kas-iskelet bozuklukları riskini art-
maktadır. Bu kendi ayakları üzerinde geçimini sağ-
lamaya çalışanlar için iyi bir haber değildir. 

Dr. Maria-Gabriela Garcia’ya göre tüm işçile-
rin neredeyse yarısının dünya çapında iş gününün 
dörtte üçünü ayakta harcadıklarına dikkat çekmek-
tedir.

Uzun süre ayakta çalışanlarda bacak krampları 
ve sırt ağrısı gibi kısa vadeli sorunları için değil uzun 
vadeli sorunların gelişme riskinin gündeme olup ol-
madığını görmek için yola çıkan araştırmacılar; Ka-
dın ve erkek herhangi bir nörolojik ya da kas-iskelet 
bozukluğu öyküsü olmayan yarısı 18-30 yaş, yarı-
sı da 50-65 yaş arası denekler ile bir üretim tesisin-
de, beş dakikalık dinlenme molaları ve bir buçuk sa-
atlik yemek molası ile beş saat bir tezgâhta ayak-
ta çalışması planlandı. Duruş istikrarı ile bacak kası 
stres boyunca takip edildi ve katılımcılardan rahat-
sızlık raporu istendi.

Ayakta kalma süresi ne olursa olsun katılımcıla-
rın aslında zorlanma hissettiği, iş sona erdikten son-
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ANONİM ŞİRKETLERDE DEFTER 
TUTMA KURALLARI VE BU 
KURALLARA İLİŞKİN CEZAİ 

SORUMLULUKLAR

dine göre “defterlerin üçüncü kişi uzmanlara makul 
süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faali-
yetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek 
şekilde tutulması “ veya “işletme faaliyetlerinin olu-
şumunun ve gelişiminin defterlerden izlenmemesi” 
durumunda, bu yükümlülükleri yerine getirmeyenle-
re 4.000 TL idari para cezası verilecektir. Ticari def-
terlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içerme-
mesi yahut kanuna uygun saklanmaması hallerinde 
ise sorumlular 300 günden az olmamak üzere adli 
para cezası ile karşı karşıya kalacaklardır. 

Türk Ticaret Kanunun 64. Maddesinin 2. fıkrası-
na göre; Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş 
bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kop-
ya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki 
bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda 

Av. Seçil BARDA

Türk Ticaret Kanunun 64. Maddesinin 1. fıkrasına 
göre; “Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterle-
rinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve 
mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her he-
sap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanu-
na göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak 
zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul 
bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin 
faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebi-
lecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu 
ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.” Bu hük-
me paralel olarak da Ticaret Kanunundaki konuya 
ilişkin ceza maddesi iki başlık altında düzenlenmiş-
tir. Kanunun 562 maddesinin 1. Fıkrasının a ben-
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ması, defterlerde ve kayıtlarda kısaltmalar, rakam-
lar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bun-
ların anlamlarının açıkça belirtilmesi, defterlere ya-
zımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz, doğru, 
zamanında ve düzenli olarak yapılması, yazım veya 
kayıtların önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çi-
zilmemesi ve değiştirilmemesi, defterlerin ve gerek-
li kayıtların elektronik ortamda tutulması durumun-
da bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılması-
nın ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla 
okunmasının temin edilmiş olması zorunludur. Def-
terlerin bu maddeye uygun olarak tutulmaması ha-
linde ilgililere 4.000 TL idari para cezası verilecektir. 

Kanunun 66. Maddesinde ise envanter çıkarılma-
sına ilişkin düzenlemeler belirtilmiştir. Madde hük-
müne göre; Ticari işletmenin açılışında taşınmaz-
larını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tuta-
rını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekil-
de gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini 
teker teker belirten bir envanter çıkarılması, açılış-
tan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle 
bir envanter düzenlenmesi, Maddi duran malvarlığı-
na dâhil varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve iş-
letme malzemeleri-mevcutları itibariyle miktar değer 
ve bileşim olarak sadece küçük değişikliklere uğra-
mış olmaları koşulu ile – düzenli olarak ikame edili-
yor ve toplam değerleri işletme için ikinci derecede 
önem taşıyor ise değişmeyen miktar ve değerlerle 
envantere alması zorunludur. Bu düzenlemeye uy-
mayarak hileli envanter çıkarılması halinde ilgililere 
4.000 TL idari para cezası verilecektir. 

saklamakla yükümlüdür.”  Anılan yükümlülüğü ye-
rine getirmeyenlere 4.000 TL idari para cezası ve-
rilecektir.

Maddenin 3. Fıkrasına göre; “Fiziki ortamda tutu-
lan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri 
ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onay-
ları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanma-
dan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin iz-
leyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defter-
lerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından ön-
ceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defte-
ri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeter-
li yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dö-
nemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanıl-
maya devam edilebilir. Yevmiye defterinin kapanış 
onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının so-
nuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapa-
nış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayı-
nın sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret şirketleri-
nin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı 
ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. 
Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde 
noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorunda-
dır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması 
hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye def-
teri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında 
noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda veya elektro-
nik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulaca-
ğı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açı-
lış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müş-
tereken çıkarılan tebliğle belirlenir.” Ticari defterle-
rin açılış ve kapanış tasdiklerinin hiç yada zamanın-
da yaptırılmaması durumunda ise ilgililere 4.000 TL 
idari para cezası verilecektir.

Ticaret Kanunun 65. Maddesine göre ise; tica-
ri defterlerin ve gerekli diğer kayıtların Türkçe tutul-
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cek olan Truva Antik Kenti görmek için daha fazla 
beklemeyin. Haftanın 5 günü açık olup  09:00 ve 
17:00 saatleri arasında müze kartınızla ziyaret ede-
bilirsiniz.

ÇANAKKALE DENİZ MÜZESİ
Çanakkale il merkezinde Çimenlik kalesinin he-

men önünde  deniz kıyısında yer alan müze, 1915 
Deniz ve Kara Savaşları’nın anlatımına yönelik bir 
bilgilendirme kompleksinin bulunmaması nedeniy-
le bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalar sonu-
cunda 18 Mart 1915 Deniz Zaferinin 67. yıl kutlama 
programı kapsamında 18 Mart 1982 tarihinde kurul-
muştur. Çanakkale Savaşı’nda kullanılan bir çok si-
lahın burada bulunmasıyla 1. sınıf askeri müze sı-
fatını almıştır. Müze içerisinde geniş bir park, parkın 

O kadar çok şey yazılabilir ki bu tarihi şehir hak-
kında... Tarihte önemli olaylara ve savaşlara tanık 
olan Çanakkale, sahip olduğu tarihi değerler ve 
doğa güzellikleri ile ülkemizde gezilmesi gereken 
şehirlerin başında geliyor.  

TRUVA ANTİK KENTİ
Çanakkale merkezine bağlı İntepe beldesinin, 

Tevfikiye köyü yakınlarındaki Hisarlık mevkiinde, 
Homeros’un destanından Hollywood filmlerine ka-
dar yüzyıllardır ilgi çeken Dünya’nın en ünlü antik 
kentlerinden birisidir. Günümüzden beş bin yıl önce 
kurulduğu düşünülen kent, yaklaşık 3500 yıl boyun-
ca önemli bir yerleşim merkezi olmuştur.

1871’de amatör arkeolog Heinrich Schliemann ta-
rafından keşfedilen antik şehrin kalıntılarında, iler-
leyen zamanlarda gerçekleştirilen kazılar sonucu, 
aynı yerde yedi kez - farklı dönemlerde - kent ku-
rulduğu ve farklı dönemlere ait 33 katman olduğu 
saptanmıştır. Truva savaşının yaşandığı bu antik 
kent ilk kurulduğu dönemden beri önemini hala ko-
rumaktadır. Bu bölgeye gittiğiniz zaman restore edi-
lerek kurtarılan Truva evlerine tanık olabilirsiniz. Mi-
mari yapı bakımından balık sırtına benzer duvarla-
rı fark edeceksiniz. Ayrıca evler bir ya da iki odalıdır. 
En eski ev yapılarının bulunduğu kent 1998 yılından 
beri Dünya Mirasları Listesi’nde, 1996 yılından beri 
de Milli Park statüsündedir.

Tarihiyle, yaşanmışlığıyla sizi derinliklerine çeke-

Tarihi değerleri, muhteşem boğaz manzarası, bol zeytin ağaçları, mavisiyle 
bir dolu yeşilinin ahengi harikulade bir şehir...

ÇANAKKALE 



T SB
59

TRAVEL

karaya bakan dört tanesi de kara savaşlarını anlat-
maktadır. 

Abidenin tavanına mozaikten bir Türk Bayrağı iş-
lenmiştir ve uzaktan bakıldığında Mehmetçiğin “M” 
harfi şeklinde gözükmektedir.  

Bu yapıtın fikir babası, Atatürk’ün silah arkadaşı 
ve ilk askeri pilotu Emin Nihat Sözeri’dir. Sözeri, ya-
pılması için gerekli olan paranın bulunabilmesi için 
uzun yıllar mücadele vermiş ve sonunda 253 bin şe-
hidimizin anısına, Türk milletine armağan etmiştir.

Altında Savaş Eserleri Müzesi, yanında Mehmet-
çik Anıtı ve Türk Şehitliği bulunmaktadır.

Akan kanlar karşılığında kazanılan zaferin simge-
si olmuş anıt ve hemen önündeki sehitlik, Çanak-
kale Bölgesinde kesinlikle ziyaret edilmesi ve gö-
rülmesi gereken yerlerin başında geliyor.Cumhuri-
yetin ne zorluklarla kazanıldığını, Atamızın ve Meh-
metçiklerinin ne kadar zor koşullarda bir zafer elde 
ettiklerini öğrenmek için bu ülkede doğan herkesin 
hayatında bir kerede olsa ölmeden önce muhakkak 
görmesi gereken bir yer. Buraya gitmeden şehitleri-
mizin topraklarımızı korumak uğruna nasıl mücade-
le verdiklerini tam anlamıyla hissedemeyiz. Çanak-
kale Şehitlikleri kapalı bir müze olmadığından dola-
yı, herhangi bir ziyaret saati uygulaması bulunma-
maktadır.

Çanakkale Şehitliği’ne gitmek için farklı yol gü-
zergahları takip edilebilir. Birinci güzergah, Edirne, 
İstanbul, Tekirdağ ve Gelibolu güzergahıdır. İkin-
ci güzergah ise, Ankara, Bursa ve İzmir üzerinden 
Çanakkale’ye ulaşılması ve oradan Kilitbahir ile 
Eceabat’a düzenlenmekte olan feribot seferlerinden 
faydalanılmasıdır.

Başta Mustafa Kemal olmak üzere bütün komu-
tanlarımızın ve askerlerimizin ruhu şad olsun. Tüm 
şehitlerimize şükranlarımızla. 

içerisinde çeşitli silahlar, Denizaltı gemisi parçaları, 
‘’Uluç Ali Reis” isimli denizaltının 14 metre uzunlu-
ğundaki periskopu bulunmaktadır. 

Çanakkale Deniz Müzesi Pazartesi ve Perşembe 
günleri hariç her gün saat 09.00-17.00 saatleri ara-
sında halka açık olmaktadır. Çanakkale savaşı hak-
kında bilgi edinmek istiyorsanız kesinlikle görülme-
si gereken bir müze. 

ANZAK KOYU
Bir savaş düşünün ki komutanı “Ben size taarruzu 

emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” desin ve sa-
vaşın seyrini değiştirsin. İşte bu kahramanlık des-
tanlarının yazıldığı 14 koy dan biridir Azak koyu.   
600 metre uzunluğundaki koy,  Anzakların Çanak-
kale Savaşı sırasında bu koya çıkarma yapmalarıy-
la ünlenmiş. Gelibolu Yarımadası’nda bulunan An-
zak Koyu Tarihteki önemli olaylara tanıklık etmesi 
ve tabiat güzelliğiyle Çanakkale nin yerli ve yaban-
cı turistler tarafından en çok ziyaret edilen noktala-
rından biridir. 

CONKBAYIRI
Conkbayırı’nın Çanakkale Muharebeleri açısın-

dan oldukça önemli bir yeri vardır. Mehmetçiğin 
kahramanlık destanı yazdığı yerdir Conkbayırı. Ça-
nakkale Boğazı’na bütünüyle hakim olan önemli ve 
kritik bir arazi kesimini oluşturuyor. 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANITI
Çanakkale Boğazının muhteşem güzelliği için-

de tarihi bir anıt. 1915 yılında I. Dünya Savaşı sı-
rasında Çanakkale Savaşları’nda hayatını kaybe-
den 253.000 Türk askerimizin anısına inşa edilmiş-
tir. Çanakkale savaşlarının merkezi olan, insanoğ-
lunu tarifsiz bir duygu yoğunluğunun içine sürükle-
yen, bu vatanın evladı herkesin o havayı soluyarak 
öğrenmesi gereken bir destanın yazıldığı, Gelibo-
lu yarımadasının uç kısmında, Morto Koyu gerisin-
de yükselen Hisarlık Tepe üzerinde yer almaktadır. 

Anıt Feridun KİP, İsmail UTKULAR ve Doğan 
EGİNBAŞ tarafından tasarlanmıştır. Temeli 17 Ni-
san 1954 tarihinde atılmış olup, finansal nedenler-
den dolayı yapımı birkaç defa durdurulmak zorun-
da kalmıştır. 15 Mart 1958 tarihinde ise sadece göv-
de kısmı tamamlanmış ve resmi açılışı 21 Ağustos 
1960 tarihinde yapılmıştır. 

Yüksekliği 41.70 cm olan abide, 625 metre karelik 
bir alanda dört sütun üzerinde yükselmektedir. Dört 
sütun üzerine oturtulması milletimizin sağlam temel-
lere dayandığını ve yıkılmaz olduğu anlamını taşı-
maktadır. Abidenin dört ayağında sekiz rölyef bulun-
makta. Denize bakan dört tanesi deniz savaşlarını, 



60
T SB

TURNUVA

2015 TOSB FUTBOL TURNUVASI 
SONUÇLANDI

Geleneksel TOSB Futbol Turnuvasının 8.si, 15 
Aralık 2015 tarihi final gecesinde AUTOLIV – FAR-
BA takımlarının maçı ile sona ermiştir. 

9 Ekim 2015 Cuma günü AUTOLIV –  EGEBANT 
takımlarının maçı ile  başlayan ve katılan her takı-
mın şampiyonluk için mücadele ettiği, 6 grup, 23 ta-
kımın mücadelesinde FARBA takımı AUTOLIV’ i 5-3 

ile geçerek 2015 TOSB Futbol Turnuvasının şampi-
yonu FARBA olmuştur.  

Turnuvaya katılım gösteren tüm firma ve oyuncu-
ları verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederiz. 
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TURNUVA / TOURNAMENT

8. GELENEKSEL TOSB TURNUVALARI 
ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Fuat GÜNEL, Kocaeli İl Hakem Kurulu’nu temsilen 
Sayın Zafer PESEN ve dereceye giren sporcular iş-
tirak etti. Maçlarda özveri ile görev yapan futbol ha-
kemleri adına Sayın Zafer PESEN’ e teşekkür pla-
keti takdim edildi.

TOSB Mekanik Birim Sorumlusu Sayın Erdem 
YILMAZ’ın kızı Sayın Zeynep YILMAZ; 2015 yılı 7 
yaş kategorisinde KOCAELİ 1.’si ve Türkiye 12.’ si, 
2016 Küçükler Satranç İl Şampiyonası’nda 8 yaş 
kızlar kategorisinde KOCAELİ 1.’si olmuştur. 23-29 
Ocak 2016 tarihinde düzenlenecek Türkiye Küçük-
ler Satranç Şampiyonası’nda İlimizi temsil edecek 
olan Sayın Zeynep YILMAZ’ a başarılarından dola-
yı Sn.Yunus ÇİFTCİ tarafından plaket takdim edil-
miştir.

TOSB bünyesinde geçtiğimiz aylarda başlayan, 
8. Geleneksel TOSB Spor Turnuvaları bu yıl 5 ayrı 
branşta düzenlendi. Futbol Turnuvasına 23 Takım 
345 sporcu, Bowling Turnuvasına 18 Takım 126 
sporcu, Langırt Turnuvasına 20 Takım 40 sporcu, 
Masa Tenisi Turnuvasına 60 sporcu, Dart Turnuva-
sına ise 16 sporcu katılmış olup, toplam 587 spor-
cu katılım sağladı. 

Dereceye giren firma ve sporculara TOSB Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde ödülle-
ri takdim edildi. 

Ödül törenine; TOSB Kurucularından, TOGEV 
Başkanı  ve TOSB Yönetim Kurulu Eski Başkanla-
rından Sayın Ahmet BAYRAKTAR, TOSB Kurucu-
larından ve TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Yunus ÇİFTCİ, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Veki-
li Sayın Alper KANCA, TOSB Bölge Müdürü Sayın 

FUTBOL TURNUVASI

ŞAMPİYON FARBA
2. TAKIM AUTOLIV

3. TAKIM CENGİZ MAKİNA
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BOWLİNG TURNUVASI

LANGIRT TURNUVASI

DART TURNUVASI

ŞAMPİYON İKİNCİ ÜÇÜNCÜ

KANCA ÇELİKEL NEŞE PLASTİK

BOWLİNG SAYI KRAL VE KRALİÇESİ
Erkeklerde;  Uğur KONAR, KANCA 

Bayanlarda; Tülin OKUMUŞ, NEŞE PLASTİK

ŞAMPİYON DENSO, UMUT TUNÇER & ÖNGÜÇ ÖZER

2. TOSB, YASİN GÜVEN & MUSTAFA KOYTAVİLOĞLU

3. DENSO, METİN ENGİN & RAFET YILDIRIM 

ŞAMPİYON, TOSB İBRAHİM ERTEKİN 
2. TOSB, YASİN GÜVEN 
3. TOSB, MURAT PALA 

MASA TENİSİ TURNUVASI

ŞAMPİYON PİMSA OTOMOTİV HAKAN KARAKOÇ 

2. PİMSA OTOMOTİV, HAKAN KOCA 

3. MECAPLAST, CAN DOĞAN & HIZIR TAT 

SATRANÇ İL TURNUVASI

2015 yılı 7 yaş kategorisinde KOCAELİ 1.’si 
ve Türkiye 12.’ si, 2016 Küçükler Satranç İl 
Şampiyonası’nda 8 yaş kızlar kategorisinde KOCA-
ELİ 1.’si olan;  Zeynep YILMAZ.
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TOSB dergi hakkındaki düşünceleriniz nedir? 

TOSB’un özellikle dergi  sayesinde yaptığı, yapa-
cağı yatırımların ve sunulan hizmetlerin  anlatılma-
sı, üyelere , paydaşlara ve topluma anlatılıyor ola-
bilmesi, sektörün güncel problem ve konuları üze-
rinde daha fazla değerlendirme yapabilme imkanı-
na sahip olması çok güzel.

TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

Her yıl üye firmalarımız için düzenlemiş olduğu-
muz “Geleneksel TOSB Turnuvaları” önemli bir sos-
yal aktivitemiz. Bunun yanı sıra Bölge müdürlüğü-
müzde personelleler için de Masa tenisi , Dart, Lan-
gırt ve Fitness aletleri ile öğlen aralarında zaman 
geçirme imkanına sahip oluyoruz. 

Hobileriniz, yapmaktan hoşlandığınız şeyler 
nelerdir?

Haftada 1 gün de olsa TOSB’u temsilen Kocaeli 
masa tenisi Turnuvasında oynamaya gayret ediyo-
rum. Ailem ile birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum.

TOSB’da insan ilişkilerini nasıl buluyorsunuz?

Hızla büyüyen TOSB’da aynı kadrosuyla büyük 
bir özveri ile bir birine destek olan çalışanların şef-
faf, saygılı, özgüveni hem de birbirine olan güveni 
çok yüksek olduğu açık ofis ortamında beraber ça-
lışmaktan çok mutluyum.

olma yolunda emin adımlar ile ilerle-
mekte olup; İSO 9001, 14001, OHSA 
18001, İSG Yönetim sistemleri ile bir-
likte KalDer tarafından düzenlenen 
EFQM Kalite hareketinde Mükemmel-
likte Yeterlilik sertifikası almakla kalite 
basamağımızın ne kadar yüksek oldu-
ğunu göstermiş oldu.

 Aileniz TOSB hakkında ne düşü-
nüyor? 

Kurumsal, bilindik ve çalışma saat-
lerinin düzeninden dolayı aileme daha 
fazla zaman ayırabiliyorum, bu du-
rumdan gerçekten de çok hoşnutlar. 
TOSB’da çalışıyorum dediğimde çev-
remde de aynı tepkiyi görebiliyorum 
olmamda insana gurur veriyor.

Kendinizi tanıtır mısınız?

1974 Ardahan doğumluyum. Dış ticaret mezunu-
yum, aynı zamanda AÖF İşletme son sınıftayım. 10 
yıllık evliyim  2009 yılında kızım Ela, 2012 yılında da 
oğlum Ali Ziya ailemize katıldı. Yoğun iş temposun-
da bana manevi destek olan eşim Şengüle’de çok 
teşekkür ediyorum.

Ne kadar zamandır TOSB’ da çalışıyorsunuz? 

16 Temmuz 2007’den bu yana TOSB Bölge Mü-
dürlüğü’nde Muhasebe Memuru ve Mülki takip per-
soneli olarak çalışmaktayım. 

TOSB hakkında genel düşünceleriniz neler-
dir?

Türkiye’nin ihtisaslaşmış ilk OSB’sinde çalışmak 
gurur verici bir durum. Sadece Mali işler birimde de-
ğil, diğer birimlerde de hizmet kalitesi en üst seviye-
de tutulup bu alanda TOSB Yönetim Kurulu faaliyet-
lerini hukuk ve yasalara uygun son derece hassas 
bir düşünce yapısı ile ülke ekonomisine katma de-
ğer yaratmaya devam ediyor.

TOSB’ un kalite çalışmalarını nasıl değerlendi-
riyorsunuz? 

TOSB Kalite Yönetim anlayışında önder ve örnek 

TAYFUN KARAKOÇ

Muhabese Memuru



TOSB ULAŞIM

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil 
Günleri

1 06:30 06:30 06:30

2 07:30 07:30 07:30

3 08:30 08:30 08:30

4 10:00 10:00 10:00

5 11:00 11:00 11:00

6 12:00 12:00 12:00

7 13:00 13:00 13:00

8 14:00 14:00 14:00

9 15:00 15:00 15:00

10 16:30 16:30 16:30

11 17:15 17:15 17:15

12 19:00 19:00 19:00

13 19:30 19:30 19:30

14 21:15 21:15 21:15

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil 
Günleri

1 08:05

2 10:20

3 12:20

4 14:20

5 16:20

6 16:50

7 18:20

515 - TOSB-GAZİLER-M.PAŞA-ANİBAL-FARABİ D.H-DARICA

561 - KAYMAKAMLIK-TOKİ-TAYSAD-BOSNA CD-BELEDİYE-YENİ MH.

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil 
Günleri

1 06:30 06:30 06:30

2 07:30 07:30 07:30

3 08:30 08:30 08:30

4 09:30 09:30 09:30

5 11:00 11:00 11:00

6 12:00 12:00 12:00

7 13:00 13:00 13:00

8 14:00 14:00 14:00

9 15:00 15:00 15:00

10 16:00 16:00 16:00

11 17:30 17:30 17:30

12 18:30 18:30 18:30

13 20:00 20:00 20:00

14 21:00 21:00 21:00

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil 
Günleri

1 08:00

2 08:05

3 09:10

4 11:10

5 13:10

6 15:10

7 17:10

TOSB İDARİ BİNA KALKIŞ SAATLERİ

KAYMAKAMLIK KALKIŞ SAATLERİ

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SEFERLERİ

DARICA İSKELE KALKIŞ SAATLERİ

YENİ MAHALLE KALKIŞ SAATLERİ

DARICA -FARABİ HST-ANİBAL IŞIKLAR-MERKEZ HAST-EŞREF B.PARKI-GAZİLER-ATATÜRK LİS.-TOSB
SON SERVİS FATİH DEVLET HAST BİTER-YOLCU VARSA DARICAYA GİDER

BELEDİYE ÖNÜNÜ-KARAKOL GÜZERGAHINI TAKİP EDEREK TOSB VE OKULLARA GİDER
KAYMAKAMLIK-TOSB-H.BAYRAKTAR-TADIM JALE GİDER-DÖNÜŞTE 559 HATTINA GİRER
YENİ MAHALLE ÜST GEÇİT-BELEDİYE-10 DK.
07:36 GEBZE'DEN KALKARAK 08.00 - 08.10 TOKİ'DEN -TOSB'A GİDER

21.03.2016 TARİHİNDE  KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ WEB SİTESİ )
(OTOBÜS SAAT KALKIŞ BİLGİLERİ SAYFASINDAN ALINMIŞTIR)

21.03.2016 TARİHİNDE  KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ WEB SİTESİ )
(OTOBÜS SAAT KALKIŞ BİLGİLERİ SAYFASINDAN ALINMIŞTIR)

BELEDİYE OTOBÜSÜ SEFERLERİ
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TOSB TRANSPORTATION

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil 
Günleri

1 06:00 06:00 06:00
2 06:15 06:15 06:20
3 06:30 06:30 06:40
4 06:30 06:30 07:00
5 06:44 06:44 07:20
6 06:45 06:45 07:40
7 07:00 07:00 08:00
8 07:10 07:10 08:20
9 07:25 07:25 08:40

10 07:45 07:45 09:00
11 08:00 08:00 09:20
12 08:20 08:20 09:40
13 08:40 08:40 10:00
14 08:55 08:55 10:20
15 09:10 09:10 10:40
16 09:30 09:30 11:00
17 09:50 09:50 11:20
18 10:10 10:10 11:40
19 10:30 10:30 12:00
20 10:45 10:45 12:20
21 11:05 11:05 12:40
22 11:25 11:25 13:00
23 11:45 11:45 13:20
24 12:05 12:05 13:40
25 12:25 12:25 14:00
26 12:45 12:45 14:20
27 13:05 13:05 14:40
28 13:25 13:25 15:00
29 13:45 13:45 15:20
30 14:05 14:05 15:40
31 14:25 14:25 16:00
32 14:45 14:45 16:20
33 15:05 15:05 16:40
34 15:25 15:25 17:00
35 15:45 15:45 17:20
36 16:05 16:05 17:40
37 16:25 16:25 18:00
38 16:45 16:45 18:20
39 17:05 17:05 18:40
40 17:25 17:25 19:00
41 17:45 17:45 19:20
42 18:05 18:05 19:50
43 18:25 18:25 20:20
44 18:45 18:45 20:50
45 19:05 19:05 21:40
46 19:30 19:30
47 19:55 19:55
48 20:20 20:20
49 21:10 21:10
50 21:35 21:35
51
52

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil 
Günleri

1 06:45 06:45 06:45
2 07:00 07:00 07:00
3 07:12 07:12 07:20
4 07:24 07:24 07:40
5 07:36 07:36 08:00
6 07:48 07:48 08:20
7 08:00 08:00 08:40
8 08:15 08:15 09:00
9 08:30 08:30 09:20

10 08:45 08:45 09:40
11 09:00 09:00 10:00
12 09:15 09:15 10:20
13 09:35 09:35 10:40
14 09:55 09:55 11:00
15 10:15 10:15 11:20
16 10:30 10:30 11:40
17 10:45 10:45 12:00
18 11:05 11:05 12:20
19 11:25 11:25 12:40
20 11:45 11:45 13:00
21 12:05 12:05 13:20
22 12:20 12:20 13:40
23 12:35 12:35 14:00
24 12:55 12:55 14:20
25 13:15 13:15 14:40
26 13:35 13:35 15:00
27 13:55 13:55 15:20
28 14:15 14:15 15:40
29 14:35 14:35 16:00
30 14:55 14:55 16:20
31 15:15 15:15 16:40
32 15:35 15:35 17:00
33 15:55 15:55 17:20
34 16:15 16:15 17:40
35 16:35 16:35 18:00
36 16:55 16:55 18:20
37 17:15 17:15 18:40
38 17:35 17:35 19:00
39 17:55 17:55 19:20
40 18:15 18:15 19:40
41 18:35 18:35 20:00
42 18:55 18:55 20:20
43 19:15 19:15 20:40
44 19:35 19:35 21:10
45 19:55 19:55 21:40
46 20:15 20:15 22:10
47 20:35 20:35 22:40
48 21:00 21:00
49 21:20 21:20
50 21:40 21:40
51 22:10 22:10
52 22:40 22:40

ADEM YAVUZ KALKIŞ SAATLERİ

MUSTAFA PAŞA CAMİİ KALKIŞ SAATLERİ

GEBZE KAYMAKAMLIK 40 DK
KAYMAKAMLıK KALKAR-
07:36 VE16.15- KALKıŞLı ARAÇLAR 30-40 DAKİKADA 
KAYMAKAMLIKTAN-TOSB-OKULLARA GIDER

ADEM YAVUZ -KAYMAKAMLıK 25-DAKIKA-KAYMAKAMLIK-
GEBZE-60-70 DK
OTOGARA GIDEN ARAÇLAR GEBZE BELEDIYE ÖNÜNDEN 
GEÇMEZ
YENİ MAHALLE KÖPRÜSÜNDEN KALKAR 09:30 KADAR
OTOGARA GIDEN ARAÇLAR ADEM YAVUZ 
KALKıŞLARıDıR.06.44 VE 21:35 KAYMAKAMLıK KALKAR
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TOSB’UN RENKLERİ

UFUK AKTEMUR

YAKUP DEMİR

31.12.2015 tarihinde Mali İşler 
Müdürlüğü görevinden ayrılan 
Sayın Yakup DEMİR’e ve 
17.02.2016 tarihinde  Muhaberat 
görevinden ayrılan Sayın Öznur 
ATİK ACAR’a hizmetlerinden 
dolayı teşekkür eder, bundan 
sonraki iş hayatlarında başarılar 
diliyoruz.

Arkadaşımız Ufuk AKTEMUR 
25.12.2015 tarihi itibariyle 
Mali İşler Müdür V. görevine 
atanmıştır. Kendisine yeni 
görevinde başarılar diliyor, 
başarılarının devamını temenni 
ediyoruz. 
 
Güvenlik Personeli olarak görev 
yapan arkadaşımız Ahmet 
BAKIR ve eşi Merve BAKIR’ın 
28.02.2016 tarihinde dünya ya 
gelen kızı Ahsen BAKIR’a sağlıklı 
ve mutlu bir ömür diliyoruz.

ÖZNUR ACAR

AHSEN BAKIR

66
T SB



T SB
Mükemmel 
Bir Yaşam 

Alanı 

KİŞİ 
İSTİHDAM 
EDİLİYOR

BÖLGEDE
TEK ALAN

16.000

TOSB Sosyal 
Tesisleri'ndeki kısıtlı 
sayıdaki ofis ve 
dükkanlar için yeni 
işletmeler aranıyor

16.000 KİŞİ
84 FİRMA
12 MİLYAR TL CİROSU İLE
SADECE ÜRETİM DEĞİL, İŞ VE 
YAŞAM ALANI SUNUYORUZ...

T SB
SOSYAL TESİSLERİ

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

C Blok Kiralık Alanlar

 Lojistik olarak mükemmel bir 

konumda

 5 yıldızlı otele sahip,

 Helikopter pisti,

 Ortak Sağlık ve İş Güvenliği Merkezi

 Eğitim ve konferans salonları

 İtfaiye Teşkilatı 

 Eğitim, Destek Kurumları ve Finans 

Merkezlerine yakınlığı

 TEM Otoyoluna direk bağlantısı

 Sabiha Gökçen Havalimanına 15 km 

mesafede bulunuyor.

Betonarme taşıyıcı sistem, 
alüminyum cephe.

Binaların inşaat 
cinsi

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

Binaya Ek Özellikler: Asansör, Teras, 
Güneş Kırıcılar

Binalara Ait 
Ortak Kullanım 
Alanları

Binalar doğalgaz ile 
ısıtılmaktadır

Binaların ısıtma 
sistemi

T SB
SOSYAL TESİSLERİ

Organize Sanayi Bölgemizde kiralama yapmak için Bölge 
Müdürlüğümüze müracaat edebilirsiniz.
İletişim: info@tosb.com.tr / 262 679 10 00



T SB MARKALAR ŞEHRİ


