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dünyada toplam araç sayısının 1 milyar adedi aştığı 
göz önüne alındığında ülkemiz için önemli rakamlar 
olduğuna hiç kuşku yoktur. 

Bu başarıda Türk otomotiv yan sanayi kuruluşları-
nın son 20 yıl içinde, ürün, sistem ve yönetim kalitesi 
anlamında global otomotiv firmaların desteğiyle ge-
lişim ve büyümeyi sağladığını da unutmamak gere-
kir.  Ancak gerçekleşen başarı aynı zamanda sektöre 
hakim firmaların kararlı ve sistemli faaliyetleri netice-
sinde gerçekleşmiş, tesadüfi olmayan bir çalışmadır. 

OSB’mizin bu yönde diğer önemli hedeflerinden 
biri de kritik konularda işbirliklerinin oluşması ve glo-
bal ölçekli sistem tasarım projelerinin hayata bir an 
evvel geçirilmesi konusudur. Bu konuda ülkemizin 
kaybedecek vakti olmadığı gibi, global rekabetin gi-
derek arttığı bir sektörde anlık hareket ve kabiliyet 
olanaklarına sahip sistem bazlı planlamaların önem-
li olduğunu da atlamamak gerekir. İşte bu nokta da 
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi, Otomotiv sektörünün başarı temelini oluştur-
ma ve ülkemizi sektörel bazda istenen ve arzu edilen 
şekilde temsil etme konusunda önceki yıllarda oldu-
ğu gibi iddialı olmaya devam edecektir.

Dergimizin bu sayısının da diğer sayılarda olduğu 
gibi içerik bakımından önemli ve zengin bir kaynak 
olduğunu hatırlatır,  hepinize iyi okumalar dileriz.

Kaynakça: OSD Verileri

Türkiye ihracatının lideri konumunda olan otomo-
tiv sektörünün kümelenmiş ilk ve tek ihtisas Organize 
Sanayi Bölgesi özelliğini taşıyan OSB’miz, yan sana-
yicilik alanında önemli bir misyon üstlenerek sektörün 
gelişmesine önemli katkılar sağlamış ve sağlamaya 
da devam etmektedir.  Bu katkı sayesinde giderek 
önemi artan TOSB, nitelikli iş gücü, ileri teknoloji ve 
global eğilimleri ile yakından takip edilmesi gereken 
bir OSB haline dönüşmüştür. Bu değerlendirmeyi, 
ana sanayiye üretim yapan üyelerinin, uluslararası 
standartlara uygun üretim yapma konusunda olduk-
ça yetkin bir seviyeye geldiği noktasında tespit edilen 
veri rakamlarından da kolaylıkla anlayabiliyoruz. Bu 
konuda güncel rakamlar üzerinden konuşmak gere-
kirse; otomotiv sektörümüzdeki Haziran ayı verilerine 
göre, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla, toplam üretim yüzde 9, 
otomobil üretimi ise yüzde 13 oranında artmış, bu 
dönemde, toplam üretim 725 bin adet, otomobil üre-
timi ise 441 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı 
dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 
pazar, yüzde 1 oranında azalmış ve 451 bin adet 
düzeyinde olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen, 
yine bu dönemde otomobil pazarı yüzde 3 oranın-
da artarak 338 bin adet, toplam otomotiv ihracatı ise 
adet bazında yüzde 14 oranında artarken otomobil 
ihracatı ise yüzde 11 oranında artış göstermiş, top-
lam ihracat 554 bin adet, otomobil ihracatı ise 339 
bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu rakamların, 
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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.



Eğitim; hızla değişen ve gelişen dünyada insanla-
rın, bölgelerin hatta ulusların diğerlerine nazaran bu-
lunduğu yeri farklılaştıran sihirli eylem. İnsan nesli var 
olduğundan bu yana kendini geliştirmek, becerilerini 
artırmak için sürekli olarak bu eyleme başvurmuştur. 
Bugün ise artık yaşam boyu devam ettirilmesi gere-
ken bir ihtiyaca dönüşmüştür. Bu ihtiyacı karşılamak 
için sosyal hayatın içindeki tüm unsurların kendini 
bununla görevli hissetmesi gerekir.

Organize Sanayi Bölgesi olarak kuruluşumuzdan 
bu yana eğitime verdiğimiz önem sebebi ile OSB ku-
ruluş aşamasında planladığımız; OSB içinde Endüst-
ri Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu kurma plan-
larımız bugün fiilen tahakkuk etmiştir. Önce Endüstri 
Meslek Lisemiz OSB içinde tahsis ettiğimiz alanda 
Bayraktar Ailesi tarafından Hatice Bayraktar adına 
yaptırılmış ve eğitime başlamıştır. Bölgemizin en ba-
şarılı Endüstri Meslek Lisesidir. Eğitime yaptıkları bu 
yatırımdan dolayı Bayraktar ailesine müteşekkiriz. 
Bu uygulama Devletimiz tarafından da takdir görmüş 
ve Türkiye çapında OSB’ler içinde Endüstri Meslek 
Lisesi kurulması yönünde uygulama başlatılmıştır. 
Hatta çok isabetli olarak Endüstri Meslek Liselerinin 
OSB’ler tarafından işletilmesi teşvik edilmiştir. Halen 
bu okulların OSB’lere devri ya da yenilerinin kurulma-
sı halinde Devletimiz öğrenci başına belli miktarda 
nakdi ödeme yapmaktadır. Bu çok isabetli, toplum ve 
ülke yararına olan bir uygulamadır. Gelişmiş ülkelere 
baktığımızda istisnasız hepsinde en çok yatırım eği-
time ve insana yapılmıştır. Gelişmelerinin asıl motoru 
da bu olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin de izle-
yeceği yol bu olmalıdır. Yoksa yerin altındaki ya da 
üstündeki doğal kaynaklar, sürdürülebilir bir zenginlik 
ya da gelişme kaynağı olamamıştır.

Yükseköğrenim konusunda da bir takım hazırlık 
ve uzun süren çalışmalarımız, resmi müracaatımız 
ve hatta bir takım yatırımlarımız da oldu. Şu an için 
bu projemiz, dışımızdaki gelişmeler sebebi ile henüz 
fiiliyata dönüşemedi. Ancak bu projemiz şimdilik akim 
kaldı diye eğitimden vaz geçmedik.

2015-2016 öğretim yılında Gebze Teknik Üniver-
sitesi ile TOSB içinde başlattığımız Yüksek Lisans 
programımız devam ediyor. 2016-2017 öğretim yı-
lında da sayı ve program adedini artırarak devam 
ettirmek istiyoruz. Bunun yanında Lisan eğitimimiz 
de yine GTÜ ile akşamları kurlar şeklinde devam et-
mektedir. Diğer taraftan günlük spesifik konulardaki 
eğitimlerimiz ise aralıksız sürdürülmektedir. Gittikçe 

gelişen ve artan eğitim faaliyetlerimizi daha ileriye 
taşımak üzere bir Sürekli Eğitim Merkezi kurma ça-
lışmalarımız da devam etmektedir.

Öte yandan eğitim konularında dünyada neler 
olup, bitiyor onları da yakından takip ediyoruz. Bu 
maksatla Haziran ayı başında Gebze Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Haluk GÖRGÜN ve 
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Ayhan ZEYTİNOĞLU ile beraber İngiltere’nin oto-
motiv merkezi konumundaki Birmingham şehrini ve 
Warwick Üniversitesi’ni ziyaret ettik.

Otomotiv ve yan sanayi konusunda özgün çalış-
malar yapan, uluslararası düzeyde önemli otomo-
tiv projeleri gerçekleştiren Warwick Üniversitesi ve 
WMG (Warwick Manufacturing Group) araştırma 
merkezini ziyaret ettik. 

Bu ziyaret esnasında WMG Ar-Ge merkezi ve 
atölyelerini gezdik. WMG’nin Kurucusu ve Başkanı 
Prof. Dr. Lord Kumar BHATTACHARYYA ve ekibi 
Prof. Dr. Sujit BANAERJI, Prof. Dr. Dave MULLINS, 
Prof. Dr. Ali Rıza BUYUKUSLU, Prof. Dr. Ahmet 
ER’den çalışmalar, eğitim programları hakkında bilgi-
ler aldık. Ancak en çok etkilendiğimiz konu, merkez-
de yürütülen tüm projelerin sanayi tarafından sipariş 
edilmiş işler için yapılıyor olmasıydı. Yani sadece 
akademik araştırma amaçlı başka bir deyişle rafa iş 
yapılmamasıydı. Kısacası yapılan her bilimsel çalış-
ma ekonomik çıktı amaçlı yapılmakta idi. Bu sayede 
merkezin tüm giderlerinin de bu araştırmalardan elde 
edilen gelirlerden karşılandığı gerçeği ile karşılaştık. 

YUNUS ÇİFTCİ

TOSB Yönetim
Kurulu Başkanı

TOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN
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Education is a magical action that changes or 
differs the position of the people, regions and nations 
even at a rapidly changing and developing world. 
Since the beginning of the time, people needed 
education to improve themselves and their skills. 
Today education became a lifelong need. In order 
to meet the need all components of the social life 
should feel responsibility about this.

Due to the emphasis we put on the training since 
our foundation, we have finally realised our plan of 
establishing a vocational high school and diploma 
school in our OIZ. A high school has been built and 
started to operate under the name of Hatice Bayraktar 
by Bayraktar family on the land we have allocated 
for. This has been the most succesful industrial 
vocational high school in our area. We appreciate 
Bayraktar family for their investment. This investment 
has been appreciated by the state as well and it is 
being started to be disseminated as a model in all 
OIZs in Turkey. Within the scope of state incentives, 
state will pay cash for each student for the schools 
that were or to be built inside the OIZs. This is an 
important and useful model both for the community 
and the country. When we look to the developed 
countries, we see a huge investment in training and 
in people. This is the engine of the development. 
This should be the roadmap of developing countries. 
Otherwise sustainable wealth and development 
never come only with natural resources.

We have started the higher education processes 
as well. Our official application is done. We made 
some investments. Due to the recent developments, 
we could not finalize the process yet but this does not 
mean we have given up on education.

Our Master programme with Gebze Technical 

University, which was started in 2015-2016 period, 
continues. We want to continue the program this 
year as well by increasing the number of students 
and programs. Additionally our language program 
also continues with the university. We continue other 
training programs on a daily basis. We are working 
on establishing a Continous Education Center in 
order to move our developing and increasing training 
activities.

On the other hand we follow up trends in the 
world in terms of education. We visited Birmingham 
in England and Warwick University with Gebze 
Technical University’s President Dr. Haluk GÖRGÜN 
and Kocaeli Chamber of Industry’s President 
Mr. Ayhan ZEYTİNOĞLU. We paid a visit to the 
University, which conducts unique studies and 
develops and implements internationally known 
automotive projects and Warwick Manufacturing 
Group.

During the visit we had chance to visit and see R&D 
centers and workshops of WMG. WMG’s founder 
and president Prof. Lord Kumar BHATTACHARYYA 
and his team Prof. Dr. Sujit Banaerji, Prof. Dr. Dave 
MULLINS, Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU and Prof. 
Dr. Ahmet ER gave information about their training 
programs.

 Among all, what struck us was the fact that all 
the projects implemented in the center was ordered 
by the industry. Thus they were not just conducting 
academic researches. Every scientific study had 
a economical output. This way, all expenses of the 
center is covered by the incomes of the researches. 

YUNUS ÇİFTCİ

Chairman of TOSB 
Board of Directors

TOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN
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Tesis alanında yapımı tamamlanan ve üyelerimizin ihti-
yaçlarını karşılayacağı işletmelerin yer alacağı, 10.750 m² 
büyüklüğünde ve içerisinde mescid (1532 m²), anaokulu 
(2840 m²), ofis ve dükkânlardan (6380 m²) oluşan tesisi-
mizde kiralamalar hızla devam etmektedir.

OSB’mizin bulunduğu lokasyonun İstanbul’a yakınlığı 
ve çevremizdeki diğer OSB’lerdeki yapılaşma ve doluluğun 
artması ile oluşan trafik yoğunluğu probleminin çözümü için 
dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri IŞIK’ 
ın destek ve katkılarıyla, Karayolları ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ve TOSB dahil 4 OSB’nin katılımıyla başlatılan 
ve Ekim 2015 tarihinde temeli atılan TEM Bağlantı Kavşak 
projesinin inşaatı devam etmektedir. Yakın da tamamlana-
rak trafiğe açılacak ve trafik yoğunluğu problemini büyük 
ölçüde çözecektir.

Üye firmalarımızın ilave ve/veya ülkemizde arsa ya-
tırımı yapmak istemeyen yabancı sermayeli firmaların, 
endüstriyel kapalı alan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 
TOSB mülkiyetindeki arsalar üzerine kiralık endüstriyel bi-
nalar yapmaya devam etmekteyiz. 2015 yılı sonunda inşa-
atına başladığımız 24.100 m² lik kapalı alan inşaatımızın 
11.800 m² sinin kiralamasını yaptık, kiracılarımız kullanımı-
na başlamıştır. 4000 m² lik kısım Test merkezi olarak dizayn 
edilmiş ve önümüzdeki aylarda Bakanlarımızın da katılaca-
ğı bir törenle açılışı planlanmaktadır. Geriye kalan 8300 m² 
lik son kısmın inşaatına başlanmış ve Şubat 2017 tarihinde 
tamamlanması hedeflenmiştir. Bu inşaatımızın da 2355 m² 
sinin kiralaması yapılmıştır.

4562 sayılı OSB kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 
vermiş olduğu yetki ile yaklaşık 50 kişilik kadrosu, 7/24 çalı-
şan itfaiyesi, Ortak Sağlık Merkezi ve Merkezi Ortak Arıtma 
tesisi modern iletişim altyapısı ile hizmet kalitemizi sürekli 
geliştirmek ve 78 katılımcı üyemiz ile ortak akıl yönetim bi-
çimiyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Saygılarımla 

OSB’mizde bugün itibariyle 98 
firma faaliyet göstermektedir. Üye 
memnuniyetini esas alarak  hizmet 
kalitesini bu doğrultuda sürekli art-
tırma hedefimizle çalışmaktayız.

Modern yapısıyla Otomotiv par-
ça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği 
tek Global İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi olma özelliğine sahip TOSB 
her geçen gün gelişimine devam 
etmektedir.

TOSB bugün itibariyle 18.400 
kişiye direkt istihdam sağlamakta-
dır.

Bölgemizin genel İdari Sosyal 

FUAT GÜNELFUAT GÜNEL

TOSB Bölge Müdürü TOSB Zone Director

BÖLGE MÜDÜRÜNDEN

which includes a mosque of 1532 sqm, a pre-school 
of 2.840 sqm and office spaces of 6.380 sqm. 

TOSB’s TEM Intersection project, which was initi-
ated in cooperation with Directorate of Highways and 
Kocaeli Metropolitan Municipality, has been going on 
since 2015 October. The project was supported by for-
mer Minister of Ministry of Science, Industry and Tech-
nology, Mr. Fikri Işık and it will soon be completed. It 
will provide a remarkable solution to the traffic jam in 
the area. 

On the other hand, we have been constructing in-
dustrial buildings over the land owned by TOSB. Tho-
se buildings are for TOSB’s member companies or 
the foreign companies that do not wish to make land 
investment in Turkey. The size of the closed construc-
tion area is 24.100 sqm and 11.800 sqm of this area 
has already been rented. The companies have alre-
ady started to use those areas. 

We have our test center of 4.000 sqm, which we 
are planning to open with a ceremony by ministerial 
attendance. The final phase of the construction is on a 
8.300 sqm area, 2.355 sqm of which has already been 
rented, and we aim to complete this part in February 
2017. 

Within the scope of Law No: 4562 on Organized 
Industrial Zones and the Regulation on the Implemen-
tation we work with 50 staff, a 7/24 working fire squ-
ad, common health center, central treatment facility, 
modern communication infrastructure.  In that respect, 
we will continue to improve our service quality with our 
78 participating member in a participatory manner. 

Regards, 

As a zone with 98 compani-
es operating in, we continue our 
work with the aim of constant 
improvement of service quality 
in a member satisfaction orien-
ted manner.  TOSB, as the only 
global, specialized organized 
industrial zone, progress its de-
velopment with its modern struc-
ture for the automotive suppliers 
operating in. 

Currently TOSB provides di-
rect employment for 18.400 pe-
ople.  We have been renting our 
social facilities of 10.750 sqm, 
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2016 YILI TOSB
ÜYE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Ödülü olmak üzere 5 dalda ödül verilmiştir. 

Mimari Cephe Tasarım Ödülü ve Bahçe Peyzajı 
Ödülleri seçmeleri konusunda Gebze Teknik Üni-
versitesi Mimarlık Fakültesi’ nden Prof. Dr. Nilay 
COŞGUN ve Yrd. Doç. Dr. Murat YILDIZ’ın değerli 
yardımları alınmıştır.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 
Bölgesi Üye Bilgilendirme Toplantısı; Kocaeli Vali 
Yardımcısı Sn. Abdullah ETİL, Çayırova Kaymaka-
mı Sn.Turgut ÇELENKOĞLU, Kocaeli Sanayi Oda-
sı Başkanı Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU, Gebze Ticaret 
Odası Başkanı Sn. Nail ÇİLER, TOSB Müteşebbis 
Heyet Üyeleri, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Alper KANCA ve TOSB sanayicilerinin katılım-
larıyla 26 Mayıs 2016 tarihinde TOSB Bölge Müdür-
lüğü Konferans salonunda gerçekleşmiştir.

Toplantı Divan Heyeti teşkili, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından TOSB Yö-
netim Kurulu Başkanı Sn. Yunus ÇİFTCİ’ nin açılış 
konuşmasıyla başlamıştır. Protokol konuşmaların-
dan sonra TOSB Bölge Müdürü Sn. Fuat GÜNEL 
2015 yılı faaliyetleri ve gelecek dönem faaliyetleri 
hakkında bilgiler vermiştir. TOSB Mali İşler Müdür V. 
Sn. Ufuk AKTEMUR 2015 yılı gerçekleşen bütçe ve 
2016 yılı bütçesi hakkında bilgiler vermiştir. 

Bu yıl TOSB Üyelerine, Mimari Cephe Tasarım 
ödülü, Bahçe Peyzajı Ödülü, Sınai Mülkiyet Ödülü, 
İhracat Şampiyonları Ödülü ve Sosyal Sorumluluk 

TOSB 2016 Member Informative 
Meeting
Informative Meeting for TOSB members took 
place at TOSB Conference Room on 26 May 
2016.  Deputy Governor of Kocaeli, Mr. Ab-
dullah ETİL; District Governor of Çayırova, Mr. 
Turgut ÇELENKOĞLU; Chairman of Kocaeli 
Chamber of Industry, Mr. Ayhan ZEYTİNOĞ-
LU; Chairman of Kocaeli Chamber of Com-
merce Mr. Nail ÇİLER; TAYSAD Chairman 
Mr. Alper KANCA and the members of Ent-
repreneurship Committee have attended the 
meeting. 
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Birinci Greenchemicals
İkinci Farplas
Üçüncü Doğan Lastik

Birinci Greenchemicals 
İkinci Ravago
Üçüncü Schneider 

En Güzel Mimari Cephe Ödülü Alan Firmalar 

Bahçe Peyzajı Ödülü Alan Firmalar

8
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Birinci Bosch Rexroth  
İkinci Autoliv Cankor
Üçüncü Kaynak Tekniği  

Birinci Farplas
İkinci Tırsan
Üçüncü Elba

Sınai Mülkiyet Ödülü Alan Firmalar 

İhracat Şampiyonları Ödülü Alan Firmalar 

T SB
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(alfabetik sıra ile yazılmıştır)
ALBA KALIP, ALBA PLASTİK , ARAYMOND, 
BÖHLER, CAVO, CHEMETAL, ÇELİKEL, ÇİFTEL

(alfabetik sıra ile yazılmıştır)
DOAPARK, EKU, DÖKSAN, FARBA, DURDEN, 
HASÇELİK, EGEBANT, HÜRSAN

TOSB’DAN HABERLER / NEWS FROM TOSB

Sosyal Sorumluluk Ödülü Alan Firmalar  

Sosyal Sorumluluk Ödülü Alan Firmalar  
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(alfabetik sıra ile yazılmıştır)
İLERİ MEKANİK, MAPA, KANCA , MURAT TİCARET, 
KAYNAK TEKNİĞİ, ÖZKAR, KORMAS, VLE

Toplu fotoğraf çekiminden sonra TOSB Restoranın da yenilen akşam yemeğinin ardından toplantı tamamlanmıştır.

Sosyal Sorumluluk Ödülü Alan Firmalar  
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ARABULUCULUK VE TAHKİM 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilmiş-
tir. Toplantı sonrasında Kocaeli Sanayi Odası Baş-
kanı Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU ve TOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ, Arabuluculuk 
Daire Başkanı Sayın Hakan ÖZTATAR’ a plaket tak-
dim etmişlerdir. 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Sanayi 
Odası ve TOSB işbirliği ile düzenlenen “Alternatif 
uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak arabuluculuk 
ve tahkim“ konulu bilgilendirme toplantısı, Arabu-
luculuk Daire Başkanı Sayın Hakan ÖZTATAR’ ın 
katılımlarıyla 8 Nisan 2016 Cuma günü TOSB Bölge 
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TOSB'DA KOBİ-GEL DESTEK PROGRAMI 
TANITIM TOPLANTISI

zırlamış olduğu KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 
Programı kapsamında ilk proje teklif çağrısına çık-
mıştır.  KOBİGEL kapsamında proje teklif çağrısın-
da belirlenen şartları sağlayan işletmelere 6-12 ay 
süreli projelerinde 300.000 TL geri ödemesiz olmak 
üzere 500.000 TL geri ödemeli destek sağlanacak 
olup ilgili desteğin oranı %60’tır. Bu desteklerden 
mutlaka faydalanın” dedi. 

KOSGEB tarafından geleneksel olarak düzenle-
nen “KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinde” finale kalan 
ve ödül alan Bölgemiz KOBİ’lerine plaket verildi.

KOSGEB Kocaeli OSB Müdürlüğü tarafından, 
15 Nisan Cuma günü TOSB Konferans Salonunda, 
“Yenilenen KOSGEB destekleri ve KOBİ-GEL des-
tek programı tanıtım toplantısı” düzenlendi. 

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus 
ÇİFTCİ’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Yu-
nus ÇİFTCİ KOSGEB’in vereceği destekle yeni 
girişimcilerin önünün açılacağını belirtilerek, “Bu 
projenin bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

KOSGEB Kocaeli OSB Müdürü Ertuğrul ÇE-
TİNKAYA; yaptığı sunum ile yenilenen ve artırılan 
KOSGEB Desteklerinin işletme ve girişimcilere 
daha etkin kullandırılması için ellerinden gelen gay-
reti göstereceklerini belirterek, KOBİ-GEL Destek 
Programına bölgemizden yoğun bir başvuru bek-
lendiğini belirtti. Çetinkaya;  “KOSGEB, ülkemiz 
plan/programlarında belirlenen ve öncelikli olarak 
desteklenmesi gereken imalat sanayi için yeni ha-

T SB
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DISSEMINATION MEETING OF KOBİ-GEL 
SUPPORT PROGRAM  

both organisations and entrepreneurs in the 
most effective way in order to get benefit from 
the programs. Mr. Çetinkaya said they are ex-
pecting many applications for the new program 
and added:  The first call for proposals within the 
scope of KOBİ-GEL is published.  This program 
is prepared for the members of the manufactu-
ring industry that is identified in national plans 
and programs.  The program support will last 
for 12 months. The projects up to 500.000 TL 
(300.000 TL will be grant) will be financed. Total 
support will not be more than 60 percent of the 
total budget. We invite everyone to get benefit 
from this support. 

After the meeting, a plaque ceremony took 
place. During the ceremony, SMEs operating in 
TOSB, which were awarded at KOSGEB’s tra-
ditional “SME and Entrepreneurship Awards”, 
received their plaques. 

KOSGEB’s Kocaeli OIZ Directorate conduc-
ted a dissemination meeting to launch their rene-
wed support programs, specifically KOBİ-GEL, 
at TOSB Conference Room on 15th of April. 

The meeting commenced with TOSB Chair-
man Mr. Yunus Çiftçi, who expressed that the 
programs will lead to new entrepreneurs and 
said: I wish the program will do well for both our 
zone and the country. 

KOSGEB’s Kocaeli Director, Mr. Ertuğrul Çe-
tinkaya also had a speech at the meeting. Mr. 
Çetinkaya emphasized that KOSGEB supports 
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONULU 
SEMİNER TOSB’ DA GERÇEKLEŞTİLDİ

Prof. Dr. Nihat AKKUŞ ve Hatice Bayraktar Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kadir YAL-
ÇIN konuşmacı olarak katılmışlardır. 

Konuşmacılar Mesleki ve Teknik Eğitimin önemi, 
geleceği ve bugünü üzerine keyifli bir söyleşi gerçek-
leştirmişlerdir. Katılımcıların kendi yaşamlarından da 
örnekleri paylaştığı seminer, yapılan soru – cevap 
bölümü ile sona ermiştir. 

Nitelikli Mesleki İstihdam için Mesleki ve Teknik 
Eğitim Uygulama Modeli ve Stratejileri Geliştirme 
Projesi kapsamında 29 Temmuz 2016 tarihinde 
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi Konferans salonunda, Mesleki ve Teknik Eği-
tim konulu seminer gerçekleştirilmiştir.

Seminere; Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi, Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi ile Özel Enka Anadolu Teknik Lisesi okullarının 
öğrencileri ile TOSB’ da yer alan işletmelerde staj ya-
pan öğrencilerin yanı sıra öğrenci velileri de katılarak 
programa yoğun ilgi göstermişlerdir. 

Kocaeli üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.
Dr.Bilsen BİLGİLİ moderatörlüğünde gerçekleştiri-
len seminere TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
ÇİFTCİ, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper 
KANCA, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Warwick-İn-
giltere Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza 
BÜYÜKUSLU, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
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VOCATIONAL AND TECHNICAL TRAINING 
SEMINAR CONDUCTED AT TOSB

Hatice BAYRAKTAR Technical and Industrial 
Vocational High School,  Gebze Vocational and 
Technical Anatolian High School and Private 
Enka Anatolian Technical High School attended 
the seminar, which was facilitated by Kocaeli 
University’s Faculty Member Assoc. Prof. Bilsen 
BİLGİLİ. 

The seminar hosted TOSB Chairman, Mr. 
Yunus ÇİFTCİ; TAYSAD Chairman, Mr. Alper 
KANCA; Prof. Ali Rıza BÜYÜKUSLU, Faculty 
Member of Yıldız Technical and Warwick Uni-
versities; Marmara University’s faculty member 
Prof. Nihat AKKUŞ and the vice principal of Ha-
tice Bayraktar Technical and Vocational High 
School, Mr. Kadir YALÇIN as guest speakers. 

The speakers focused on the importance, the 
today and tomorrow of the vocational, technical 
trainings in their speeches. Enrichened with the 
speakers’ stories based on their lives, the semi-
nar was ended following the Q&A session. 

Within the scope of Development of Vocatio-
nal and Technical Training Implementation Mo-
del and Strategies for Qualified Vocational Emp-
loyment Project, a seminar on vocational and 
technical training was held at TOSB Conference 
Room on the 29th of July.  Students, and their 
parents as well, from
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TOSB AİLESİ PİKNİKTE STRES ATTI

Şişme oyun parkı ve tırmanma duvarında çocuk-

lar gönüllerince eğlenerek,  palyaço eşliğinde çeşitli 

aktivitelere katıldılar.  Büyükler ise; canlı langırtta 

hem eğlendiler hem de kıyasıya mücadele ettiler. 

Tüm çalışanlar iş stresinden, bir sure koparak renkli 

bir gün geçirdiler.

TOSB çalışanları ve aileleri, TOSB Aile pikniği 
etkinliğinde bir araya geldi.

Çalışanların arasındaki birlik ve beraberlik duy-
gularını kaynaştırmak amacıyla düzenlenen aile 
pikniğinde TOSB ailesi hoşça vakit geçirerek, güne-
şin tadını çıkardı.
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GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MEZUNİYET TÖRENİ

Gebze Teknik Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Mezuniyet Töreni 28 Haziran 2016 Salı günü GTÜ 
Şenlik Alanı’nda gerçekleştirilmiştir.

Mezuniyet töreninde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yunus ÇİFTCİ, İşletme Fakültesini dereceyle bitiren 
öğrencilere ödüllerini vermiş ve başarı dileklerinde bulunmuştur.
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TOSB RESİM YARIŞMASINDA ÖDÜLLER 
SAHİPLERİNİ BULDU

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi işbirliği çerçevesinde organize edilen “Bu-
har, Tepkime, Elektrik ve Güç” temalı resim yarışma-
sında ödüle layık görülen çalışmalar, 3 Haziran’da 
gerçekleşen jüri değerlendirmesi sonucu belli oldu.

Resim Bölümü ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencilerinin Toplam 27 adet eserle katıldığı yarış-
mada jüri, Resim Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Esra 
Enis KESİCİBİLEK’in resim çalışmasını Birincilik 
ödülüne, dördüncü sınıf öğrencisi Öykü SEVER-
GÜN’ ün resim çalışmasını ikincilik ödülüne, ikinci 
sınıf öğrencisi Nisa DOĞAN’ ın resim çalışmasını ise 
üçüncülük ödülüne layık gördü. Bununla beraber re-

sim bölümü ikinci sınıf öğrencilerinden Erdem BAL-
LAS ile dördüncü sınıf öğrencilerinden Cem AKÇA 
ise mansiyon ödülünü almaya hak kazandılar.

13 Haziran tarihinde TOSB Bölge Müdürlüğü re-
sim sergi salonunda, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus ÇİFTCİ, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sema GÖKTAŞ, Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Z. Canan BAYER, Doç. M. 
Ertuğrul TUNA, Heykel Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Nevzat ATALAY, TOSB Bölge Müdürü Fuat GÜNEL 
ve öğrencilerin katılımları ile dereceye giren ve de-
ğerlendirilmeye alınmış diğer resimlerden oluşan  
sergisini açılış töreni gerçekleştirilmiştir.
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TOSB - BİLGE ANAOKULU’NDAN  
ÇOCUKLARA 23 NİSAN ARMAĞANI

TOSB – Bilge Anaokulu iş-
birliği ile TOSB Sosyal Tesisle-
rinde yer alan Anaokul’da, 16 
Nisan 2016 Cumartesi günü 
12:00 – 17:00 saatleri arasında 
23 Nisan’ a özel, çocuklar için 
etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte anaokulu bahçe-
sine kurulan şişme oyun alanı 
çocuklara açık havada eğlence 
fırsatı sunarken, animatör ve 
kukla gösterisiyle de çocuklar 
gönüllerince eğlendiler. Ebe-
veynler de anaokulunu yakın-
dan gezip, görme ve anaoku-
lu hakkında yetkililerden bilgi 
alma fırsatı buldular.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR 
FAKÜLTESİ RESİM SERGİSİ TOSB'DA 

SANATSEVERLERİN İZLENİMİNE AÇILDI

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan karma 
resim sergisinin açılışı; TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Z. Canan BAYER, TOSB 
Bölge Müdürü Sayın Fuat GÜNEL ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
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TOSB – GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 

PROGRAMLARIN İLK DÖNEMLERİ 
BAŞARIYLA SONA ERDİ

2016 Ocak ayında başlayan TOSB – GTÜ İngiliz-
ce Dil Programı ilk kurları ve Şubat ayında başlayan 
TOSB - GTÜ İşletme Tezsiz Yüksek Lisans progra-
mının I. dönemi sona erdi.

Başarılı ve verimli geçen dönemin ardından 
TOSB Bölge Müdürlüğü’ nde dönem sonu kokteyli 
düzenlendi. Düzenlenen kokteyle; TOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus ÇİFTCİ, Gebze Teknik Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. 
Nihat KAYA, Gebze Teknik Üniversitesi hocalarından 
Prof. Dr. Bülent SEZER, TOSB Bölge Müdürü Fuat 

GÜNEL ve programlarda eğitim gören öğrenciler ka-
tılım göstermişlerdir. Tüm katılımcılar Gebze Teknik 
Üniversitesi müzik grubunun şarkılarıyla keyifli saat-
ler geçirdiler.

Programa katılan öğrenciler sanayinin içinde 
böyle bir eğitim imkânının kendilerine tanınmasından 
dolayı duydukları mutluluğu belirterek, sağlanan bu 
eğitim imkanı için TOSB Yönetimine teşekkürlerini 
dile getirdiler.

Programlar yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte de-
vam edecektir.
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE 
GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ

Programın 2. günü, “Girişimcilikte Dönüştürücü 
Aktörler: Organize Sanayi Bölgeleri” başlıklı panelle 
devam etti. Üniversite-sanayi işbirliğine önemli bir ör-
nek teşkil eden panelde, TOSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus ÇİFTCİ, Gebze Güzeller OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adem CEYLAN, İstanbul Anadolu 
Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat ÇÖK-
MEZ, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Sedat SİLAHTAROĞLU, İMES OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Süheyl ERBOZ ve GOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Vahit YILDIRIM konuşmacı olarak yer aldı.

Zirve, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN’ün 
panelistlere teşekkür plaketlerini takdim etmesi ve 
hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sonlandırıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından dü-
zenlenen, Türkiye’nin öncü sanayicilerini, sektörlerin-
de fark yaratan girişimcilerini ve geleceğin potansi-
yel girişimci öğrencilerini buluşturan “Gebze Teknik 
Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi” 21 – 22 Nisan 2016 
tarihlerinde “Girişimci Vizyon, Güçlü İnovasyon” slo-
ganıyla gerçekleştirildi.

Temel hedefi; girişimciliğin küresel gelişimine yön 
veren fikir liderlerini, bölge sanayicileri ve öğrenciler 
ile bir araya getirerek, girişimciliği desteklemek, ba-
şarı hikâyelerini yaymak, küresel girişimcilik vizyonu-
nun gelişmesini sağlamak ve ideal iş ortamını oluş-
turmak için işbirliklerine zemin hazırlamak olan zirve, 
sanayi-üniversite işbirliği adına da önemli bir örnek 
olarak kayda geçti.
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ENTREPRENEURSHIP SUMMIT BY 
UNIVERSITY – INDUSTRY COOPERATION

A panel on “Tranformative Actors of Entrepre-
neurship: OIZ” was held on the second day of 
the summit as a significant example of industry-
university cooperations.  TOSB Chairman, Mr. 
Yunus ÇİFTCİ; Gebze Güzeller OIZ President 
Mr. Adem CEYLAN; İstanbul Anadolu OIZ Pre-
sident, Mr. Murat ÇÖKMEZ; Machine Speciali-
zed OIZ President Mr. Sedat SİLAHTAROĞLU; 
İMES OIZ President Süheyl ERBOZ and GOSB 
Chairman Mr.Vahit YILDIRIM. 

 The summit ended with the plaque cere-
mony and photo shooting. 

Gebze Technical University organized a 
Summit on Entrepreneurship, where prominent 
industrialists, entrepreneurs who created a dif-
ference in their sectors and prospect entrepre-
neurs gathered. The summit convened with the 
theme of “Entrepreneurial Vision and Strong In-
novation” on the 21-22 April. 

The summit aimed to bring opinion leaders 
together with industrialists and students with the 
purpose of enabling cooperation platforms to 
support entrepreneurship, spread success sto-
ries and improve global entrepreneurship vision. 
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TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus ÇİFTCİ 4-5 Mayıs tarihlerinde Elazığ Fırat Üniversitesince dü-
zenlenen Otomotiv İnovasyon günleri etkinliğine katılarak Otomotiv Sanayi ile ilgili deneyimlerini genç mühendis 
adayları ile paylaşmıştır. 

TOSB ÇEVRE GENEL KOMİTESİ “12. ULUSLARARASI GERİ 
DÖNÜŞÜM, ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ VE ATIK YÖNETİMİ 

FUARI” GEZİSİ YAPILDI.

ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV 
İNOVASYON GÜNLERİ

TOSB Çevre Genel Komitesi üyelerin katılımla-
rıyla 29.04.2016 tarihinde İstanbul Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen “12. Uluslararası 
Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi 
Fuar” ına gezi düzenlenmiştir. 

Katı atık, su ve atık su arıtımı, bio-enerji, atık top-
lama ve taşıma araçları, atık ayırma ve presleme ma-
kineleri, geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis 
ve ürünleri, çevre temizlik araçları gibi farklı kategori-
de sistem ve ekipmanların yer aldığı sektör temsilci-
leriyle görüşüldüğü ve bilgi alışverişinde bulunulduğu 
fuar gezisi toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırılmıştır.
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TÜYAP tarafından KOCAELİ de düzenlenen 
SANTEK 2016 fuarında TOSB Otomotiv Yan Sanayi 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak yerimizi aldık. 

OSB’ miz adına ayrılan alanda üyelerimize üc-
retsiz olarak stand açma imkanı sağlanmıştır. Böl-
ge Müdürlüğümüzün yanı sıra, üyelerimizden Çiftel 
Elektromekanik San. ve Tic.Ltd.Şti., Kormas Elektrikli 
Motor San.ve Tic.A.Ş., Eurovalf Valf Yapraklari Maki-
na Sanayi ve Ticaret Ltd Şti., Asil Çelik San. ve Tic. 
A.Ş., Akçelik Demir Çelik San ve Tic A.Ş., İstanbul 

Bronz Metal ve Plastik İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti., 
ile Ambiyans İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Eğitim 
Danışmanlık Petrokimya Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti. 
katılım  göstermişlerdir. 

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi olarak stand alanındaki yerimizi almış 
ve  Bölgemiz içerisinde bulunan üye firmaların kata-
log, broşür ve ürünleri fuar süresince stand ziyaretçi-
leriyle paylaşma fırsatı bulunmuştur.

SANTEK-16 FUAR KATILIMCILARININ
TOSB ZİYARETİ

TOSB SANTEK 2016 DOĞU MARMARA 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ FUARINDA 

KATILIMCILARLA BULUŞTU

SANTEK-2016 3. Doğu Marmara Sanayi ve Tek-
noloji Fuarı, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
yapılmıştır.

Bu kapsamda, Kocaeli Sanayi Odası organizas-
yonuyla Malta ve Sırbistan katılımcılarından oluşan 
heyet OSB’ mizi ziyaret etmişlerdir.

Heyete; OSB’mizi tanıtan film ve sunumun ardın-
dan soru-cevap kısmında Bölge Müdür Yardımcımız 
Sn. Ramazan ŞAHİN, TOSB ve Türkiye’deki OSB 
uygulamaları hakkında bilgi vermiştir. 
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TOSB İNSAN KAYNAKLARI GENEL KOMİTE 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

temel gelişmeleri kapsayan “Şirketlerde Kuşak Ça-
tışmaları ve Yetenek Yönetimi” konulu seminer Sn. 
Ersoy POLAT’ın sunumu ve ilginç anlatımıyla katılım-
cıların dikkatini oldukça çekmiştir. 

Toplantının son bölümünde; son dönemlerde 
üzerinde sıkça durulan konulardan biri olan Mesleki 
Yeterlilik konusunda Sn. Ercan ERDOĞAN katılımcı-
lara son gelişmeler ışığında bilgiler vererek gelen so-
ruları yanıtlamış ve akabinde toplantı sona ermiştir.

TOSB İnsan Kaynakları Genel Komite Toplantısı 
27 Mayıs 2016 tarihinde TOSB Seminer Salonu’ nda 
gerçekleştirildi. 

Toplantıya; TOSB Mali İşler Müdürü Ufuk AK-
TEMUR, TOSB İnsan Kaynakları Sorumlusu Eylem 
YILMAZ,  İnsan Kaynakları Ana Komite Başkanı Er-
can KOÇAK, Ana Komite üyeleri ve TOSB üye fir-
malarının İnsan Kaynakları yetkilileri katılım göster-
mişlerdir.  Eylem YILMAZ katılımcılara TOSB’un yıl 
içerisindeki faaliyetleri hakkında ve Ana komitenin 
faaliyetleri hakkında bilgiler vermiştir.

Ana Komitenin 2016 yılı temel faaliyetlerinden 
biri olan ve TOSB üyelerine ücretsiz olarak verilecek 
olan, Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi hakkın-
da Sn. Selim EŞME tarafından sunum yapılmıştır. 
Ankete veri girişlerinin nasıl yapılacağı, nasıl analiz 
edileceği, nasıl grafiklere dönüştürüleceği ve diğer 
detayları katılımcılara aktarılmış olup, gelen sorular 
yanıtlanmıştır.

Yeni kuşakların çalışma hayatına girmesiyle orta-
ya çıkan sorunlar, çözümler ve yaşanabilecek muh-

26
T SB



ÇEVRE / ENVIRONMENT

Ümit GÜNEŞ
Çevre Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı
Kanca Dövme Çelik A.Ş.

Merhabalar,

Kanca Dövme Çelik A.Ş.’de Çevre Mühen-
disi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yap-
maktayım. Aynı Zamanda TOSB Çevre Çalışma 
Grubu’nun da üyesiyim.

İnsanlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli bir or-
tamda yaşamalarını sağlamak, gelecek nesillere 
daha yaşanılabilir ve güvenilebilir bir çevre bırak-
mak gerektiğine inanıyoruz. 

Günümüzde üreticiler  gerek kamuoyu baskı-
sı gerek ise kanuni zorunluluklardan dolayı daha 
fazla çevre hassasiyeti göstermek durumundalar. 

Ama vicdani olarak baktığı-
mızda da biz çalışanlara bu ko-
nuda  çok iş düşmektedir.

TOSB Müdürlüğü ile 
OSB’mizdeki şirketler, çevre alt 
yapısını oluşturmuşlar ve  çevre 
yönetimi alanında başarılı çalış-
malar yapmaktadır.

İşletmelerin çevre konuları-
na yaklaşımları; problemler or-
taya çıktıktan sonra çözümlerin 
bulunması/önerilmesi olmamalı, 
işletmeler bu  konulara proaktif 
(önleyici)  bir yaklaşımı benim-

semelidirler. Bu düşünceyle TOSB  Çevre Ça-
lışma Grubu olarak çevre konularına proaktif bir 
yaklaşım sağlamak için  faaliyetler  yürütüyoruz. 
TOSB bünyesindeki firmaların çevre sorumluları-
nı davet ederek, bilgi paylaşmak ve ortak hareket 
etmekten mutluluk duyuyoruz.

Şahım adına söylemek gerekirse bu toplan-
tılardan çok faydalanıyorum. Hem meslektaşla-
rımla tanışıyorum, hem de onların yaptığı ilginç, 
yararlı projelerden haberdar oluyorum.

Karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunuyo-
ruz, bazen ziyaretler yapıyoruz, güzel uygula-
maları yerinde görüyoruz. TOSB içersinde hepsi 
otomotivin değişik alt dallarında faal olan 80 civa-
rında fabrikada çevre konusunda olup biten geliş-
melerden haberdar oluyoruz.

Bu anlamda TOSB’un pro-
fesyonel kadrosundaki arkadaş-
larımıza da verdikleri destekten 
dolayı teşekkür ediyoruz.

Bütün firmaların çevre so-
rumlularını  ortak faaliyetlerimi-
ze katılmaya davet ediyorum. 
Gelin bildiklerimizi paylaşalım, 
bilmediklerimizi öğrenelim.

Aynı OSB’de bulunmanın 
sinerjisinden hepimiz faydala-
nalım.
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TOSB ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU 2016 YILI
2. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27.04.2016 tarihinde TOSB Çevre Çalışma 
Grubu’nu 2016 yılı 2. Toplantısı, TOSB Bölge Mü-
dürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. 

Çevre Çalışma Grubu üyeleri ile elektrikli ve 
elektronik atıkların geri dönüşümü alanında faaliyet 
gösteren Uğur Metal İnş. Mad. Nak. San. Ve Tic. 
Ltd. Şti. katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantının ilk 
yarısında firma yetkilileri tarafından “Atık Elektrikli 
Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” kap-
samında elektronik atık üretici yükümlülükleri, geri 
dönüşüm çalışmaları ve gerçekleştirilen örnek uy-
gulamalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 

Toplantının ikinci yarısında tüm üye firmaların 
katılımlarıyla Çevre Komite tarihi ve konusunun 
belirlenmesi, Çevre Çalışma Grubu yeni üyesiyle 
tanışma, Çevre Mevzuatı taslak yönetmelikler ve 
2016 yılı içerisinde gerçekleştirilecek Çevre fuarla-
rı hakkında bilgilendirmeler yapılarak toplantı sona 
erdi..

TOSB’S ENVIRONMENTAL 
COMMITTEE’S 2ND 
MEETING CONDUCTED

The meeting was conducted with the par-
ticipation of environmental committee’s mem-
bers and Uğur Metal, which operates in the fi-
eld of electric and electronic waste’s recycling. 
Two parts meeting’s first part was focused on 
information about electronic waste manufac-
turers’ responsibilities, recycling studies and 
good practices. The second part was about 
the scheduling of committee meetings and 
subjects, new member introduction and en-
vironmental regulation, in addition to relevant 
fairs in 2016. 
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TOSB ÇEVRE GENEL KOMİTESİ 2016 YILI
2. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOSB-Uğur Metal İnş. Mad. Nak. San. Ve Tic. 
Ltd. Şti. işbirliği ile 1 Haziran 2016 tarihinde TOSB 
Bölge Müdürlüğü, Seminer Salonu’nda Çevre Genel 
Komitesi üyelerinin katılımlarıyla “Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamın-
da E-Atık, E-Atık Üretici Yükümlülükleri Bilgilendirme 
Toplantısı” 14 firma 18 kişinin katılımlarıyla gerçek-
leştirildi. 

Çevre Genel Komitesinde,  Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamın-

da e-atıklar, e-atıkların çevre ve insan sağlığı üzerin-
deki zararları, Türkiye’de ve dünyada e-atık yönetimi, 
e-atık geri dönüşümünün önemi, otomotiv yan sa-
nayinde çıkabilen e-atıklar ve e-atık üretici yüküm-
lülükleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Akabinde 
katılımcılardan gelen sorular cevaplanarak toplantı 
sonlandırıldı.

Çevre Genel Komitemize katılım sağlayan tüm 
firmalarımıza teşekkürlerimizi sunarız. 
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SANAYİ – ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ YENİ 
DÖNEMDE DE DEVAM EDİYOR

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi - Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği 
ile organize edilen 2016 Ocak ayında İngilizce Dil 
Programı ilk kurları ile Şubat ayında İşletme Tezsiz 
Yüksek Lisans programı TOSB eğitim salonlarında 
başlamış ve I. Dönem başarıyla Haziran ayında sona 
ermişti.

Yoğun ilgi gören programlar yeni eğitim- öğretim 
yılı ile birlikte tekrar TOSB Bölge Müdürlüğü eğitim 

salonlarında kaldığı yerden devam ediyor.

Yüksek Lisans programında 2 dönem daha ders 
gördükten sonra öğrenciler mezun olacak. İngilizce 
kurları için ise; mevcut kayıtlı öğrencilerin yanı sıra 
yeni kayıtlar alınmaya başlandı.

Yeni kayıtlar için; www.tosb.com.tr adresinden 
detaylara bakabilir  eylemyilmaz@tosb.com.tr / 0262 
679 10 00 nolu telefondan Eylem YILMAZ ile irtibata 
geçebilirsiniz.
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TOSB – KSO SANAYİ DESTEK MERKEZİ 
İŞBİRLİĞİ İLE MESLEKİ EĞİTİMLER 

BAŞLIYOR
terlilik Belgesi” olmayan kişilerin çalıştırılması halinde 
belirlenmiş son tarih Mayıs 2016 tarihinden 2016 yılı 
sonuna kadar uzatılmıştır. Bu süre içerisinde belgeyi 
almayan kişileri çalıştıran işletmelere idari para ceza-
sı uygulanmaya başlanacaktır. 

TOSB – Kocaeli Sanayi Odası Sanayi Destek 
Merkezi(SADEM)  işbirliği ile mesleki eğitimler başla-
mış olup aşağıda belirtilen irtibat kişi ve numaradan 
bilgi edinebilir, kayıt yaptırabilirsiniz.

Kocaeli Sanayi Odası ve MYK Onaylı kurumlar 
arasında yapılan işbirliğine istinaden aşağıdaki mes-
leklerde MYK belgelendirme sınavları yapılmaktadır.

• Asansör Bakım ve Onarımcısı .............Seviye 3

• Asansör Bakım ve Onarımcısı .............Seviye 4

• Ahşap Kalıpçı .......................................Seviye 3

• Betonarme Demircisi  ...........................Seviye 3

• Duvarcı  ................................................Seviye 3

• Betoncu  ................................................Seviye 3

• İskele Kurulum Elemanı .......................Seviye 3

• Sıvacı  ...................................................Seviye 3

• Metal Sac İslemeci  ..............................Seviye 3

• Metal Sac İslemeci  ..............................Seviye 4

• CNC Programcısı  ................................Seviye 4

• CNC Programcısı  ................................Seviye 5

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda 
yapılan değişiklikle, ( ilgili kanunda yapılan değişik-
lik öncesi belirlenen 48 Meslekte alınan tüm mesleki 
eğitim sertifikaları geçersiz sayılmaktadır.) Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek 
tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve 
çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi alma-
ları zorunlu hale gelmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan 48 
meslekte, (Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerektiren Mes-
lekler)  mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş-
tir. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde “Mesleki Ye-

• Alüminyum Kaynakçı ............................Seviye 3

• Çelik Kaynakçısı  ..................................Seviye 3

• Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı  .........Seviye 3

• Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı  ..Seviye 3

• Kaynak Operatörü  ...............................Seviye 4

• Plastik Kaynakçısı  ...............................Seviye 3

• Makine Bakımcı  ...................................Seviye 3

• Makine Bakımcı  ...................................Seviye 4

• Düz İnşaat İşçisi  ..................................Seviye 2

• Panel Kalıpçı  .......................................Seviye 3

• Seramik Karo Kaplamacısı  ..................Seviye 3

• Isı Yalıtımcı  ..........................................Seviye 3

Detaylı Bilgi : Mehtap DÜNDAR DEMİR – Ecem ÜNLÜ

Tel : 0 262 315 80 89

Mail : egitim@sadem.org  - meslekiyeterlilik@sadem.org 

Sınav başvurusu yapacak firmaların aday formlarını doldurduktan sonra analizleri gerçekleştirilecek ve firmalardan 
ilgili belgeler istenecektir. Mesleki yeterlilik ücret tarifleri ve aday listesi örneği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

NOT: Sınava katılacak çalışanların sınavdan önce eğitim almaya ihtiyacı var ise SADEM’ e bildirilmesi gerekmektedir 
(Eğitim firma isteğine bağlıdır herhangi bir zorunluluğu yoktur).

Eğitim  Süresi 3 gün  fiyatı kişi başı 300 TL+KDV’dir.

Bir meslek ile ilgili eğitim açılabilmesi için 10 kişiye ihtiyaç vardır.
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ÇAYIROVA TEM OTOYOLU OSB KÖPRÜLÜ 
KAVŞAĞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

TOSB TIR OTOPARKI ve KANTAR 

İstanbul yönüne bağlantısını sağlayacak.  Çayırova 
TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşağında çalışmalar 
son hızıyla devam etmektedir.

Temeli 20 Ekim 2015 tarihinde atılan Çayırova 
TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı çalışmaları tüm 
hızıyla devam ediyor. 

Köprülü kavşak, TEM Otoyolu İstanbul yönünden 
gelen araçların, organize sanayi bölgelerine ve Çayı-
rova Şekerpınar mahallesine bağlantısının yanı sıra 
yine bu bölgelerden çıkacak araçların TEM Otoyolu 

TOSB yapılaşmasındaki gelişim ve üye firmala-
rımızın ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yap-
maya devam etmektedir.

80 adet TIR-Kamyon ve kamyonet, 75 adet oto-
mobil ve servis aracı kapasiteli içerisinde 30-60 TON 
luk kantar, bu hizmetlere ilave bünyesinde Büfe, 
Mescit, Banyo, WC amaçlı hizmet verecek Sosyal 
Hizmet Binası bulunan Tır Parkı ve Otoparkımız çok 
yakında hizmete girecek ve katılımcılarımıza 7/24 
saat hizmet verecektir.
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WARWICK ÜNİVERSİTESİ 
ZİYARETİ 

 WMG Kurucusu ve Başkanı Prof. Lord Kumar 
BHATTACHARYYA ve Prof. Dr. Sujit BANAERJİ, 
Prof. Dr. Dave MULLİNS, Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜ-
KUSLU, Prof. Dr. Ahmet ER’in de katıldığı toplantı-
larda TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nin tanıtımı 
ve yapılan çalışmalar, laboratuvarlar, Üniversite-Sa-
nayi işbirliği, eğitim konularında bilgiler verilmiştir. 
Warwick Üniversitesi yetkilileri de uzman oldukları 
otomotiv teknoloji ve yönetimleri konusunda işbirliği 
yapabileceklerini ifade etmişlerdir. Warwick Üniversi-

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yunus ÇİFT-
Cİ, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. 
Haluk GÖRGÜN ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU ile beraber 
6-7 Haziran tarihlerinde İngiltere Warwick Üniversite-
si WMG Enstitüsünü ziyaret edip, Bölgemizde Gebze 
Teknik Üniversitesi işbirliği ile verilen Yüksek Lisans 
eğitimleri konusunda yapılabilecek işbirlikleri konu-
sunda görüşmeler yapmışlardır. 
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ortadan kaldırılmıştır. Öte yandan araç gövdesinin 
oluşturulmasında elektrikli kaynak yerine perçin sis-
temine geçişle de fabrikada ciddi miktarda elektrik 
tasarrufu sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalar Üniversi-
te-Sanayi işbirliği ile hayata geçmiştir.

WARWICK UNIVERSITY
VISIT

TOSB Chairman Mr. Yunus ÇİFTCİ, Gebze 
Technical University Rector Dr. Sec. Haluk 
GÖRGÜN and Kocaeli Chamber of Industry, Mr. 
Chairman. Ayhan ZEYTİNOĞLU in England, along 
with the date June 6 to 7, visit the University of 
Warwick WMG Institute, Technical University of 
Gebze in our region have held talks on cooperation 
that can be done in collaboration with the Master 
training. WMG Founder and President Prof. And 
Professor Lord Kumar BHATTACHARYYA, Dr. Sujit 
BANAERJ, Prof. Dr. Dave MULLINS, Professor 
Dr. Ali Riza BÜYÜKUSLU, Prof. Dr. Ahmet ER The 
introduction of the meeting was also attended TOSB 
Organized Industrial Zone and studies, laboratories, 
university-industry collaboration, information is given 
on education. Warwick University officials have also 
expressed that they will collaborate on automotive 
technology and management professionals they are. 
University of Warwick WMG campus operates in 4 
separate buildings, producing 180 million pounds 
worth of annual project. 

tesi kampüsü içinde 4 ayrı binada faaliyet gösteren 
WMG, yıllık 180 milyon sterlin değerinde proje üret-
mektedir. 

Halen özel sektör ve üniversiteden 1000 araştır-
macının da Ar-Ge faaliyetinde bulunduğu merkezde, 
elektrikli araçlar için batarya, yenilenebilir enerji, mal-
zeme, kompozit malzemeler, plastik ve alüminyum, 
akustik, boyutsal kontrol, tahribatsız iç yüzey ölçümü 
ve görüntülenmesi, laser ve optik ölçüm, 3 boyutlu 
sanal nesne laboratuvarlarının yanı sıra otonom sü-
rüş konularında çalışmalar yapılmaktadır. 300 Milyon 
Sterlinlik yatırımla 33.000 m² bina ve donanım yatı-
rımı yapmaktalar. Land Rover aracının gövdesinin 
çelik saç yerine alüminyuma dönüştürülmesi ile ara-
cın ağırlığı 420 kg. azaltılmış ve paslanma problemi 

ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN
BÖLGEMİZE ZİYARET

Milli Eğitim Bakanlığı 2015- 2016 eğitim-öğretim 
döneminde yeni atanan öğretmen adaylarının oryan-
tasyon eğitimi kapsamında Gebze İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Gebze Ticaret Odası’ nın ortaklaşa 
yürüttüğü Gebze ve Çayırova bölgesinin tanıtımı 
ile ilgili olarak Organize Sanayi Bölgemize ziyarette 
bulunmuşlardır. Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan 
ŞAHİN, OSB’mizi tanıtan film ve sunumun ardından 
soru-cevap kısmında öğretmen adaylarının soruları 
cevaplanmış akabinde bölgemizi gezme fırsatı bul-
muşlardır.
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ZİYARETLER / VISIT'S

HEREKE MESLEK
YÜKSEK OKULU ZİYARETİ

da bilgiler vererek yeni mezunların Bölge içerisinde 
staj yapma ve iş bulma konularını detaylı olarak ak-
tarmıştır.  Sonrasında Ercan Koçak CV hazırlarken 
nelere dikkat edilmesi gerektiği, mülakat çeşitleri, 
mülakata hazırlık, yetkinlikler, mülakat sürecinde ki-
şinin davranışlarını içeren bir sunum yapmıştır. 

Son bölümde öğrencilerden gelen sorular; doğru 
hedefler belirleyebilmeleri ve nitelikli tercihlerde bu-
lunabilmelerinin önemi doğrultusunda içtenlikle ve 
yaşanan gerçek olaylardan örnekler verilerek Ersin 
KÜÇÜKTÜLEK ve diğer konuşmacılar tarafından ya-
nıtlanmıştır. Toplu fotoğraf çekimiyle söyleşi progra-
mı sona ermiştir. 

TOSB İnsan Kaynakları Ana Komitesi’nin Sosyal 
Sorumluluk Projeleri’nden biri olan Okullarla Söyleşi 
Günleri kapsamında Hereke Meslek Yüksek Okulu 
son sınıf öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Söyleşiye Mekatronik Program Koordinatörü 
Müdür Yardımcısı Sayın Uğur YÜCEL, TOSB İnsan 
Kaynakları Komite Başkanı Ercan KOÇAK, Komite 
Üyelerinden Ersin KÜÇÜKTÜLEK, Eylem YILMAZ 
ve Pınar ÇATALTAŞ katılmışlardır.

Son sınıfta olan öğrencilere yönelik yapılan söy-
leşide; TOSB İnsan Kaynakları Sorumlusu Eylem 
YILMAZ yaptığı sunumla katılımcılara Bölge hakkın-
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ZİYARETLER / VISIT'S

GEBZE TİCARET ODASI VAKFI MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NE ZİYARET

GEBZE TİCARET ODASI VAKFI MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE SÖYLEŞİ

ALVER’ in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Muhasebe 
mesleğini sevdirmek ve üst düzey çalışanların tec-
rübelerini öğrencilere aktararak onların gelecekle 
ilgili daha sağlıklı planlama yapmalarına yardımcı 
olmak amacıyla düzenlenen söyleşi iki bölüm halin-
de yapıldı. Sayın Nevzat ALVER tarafından muha-
sebe ve finans konularının detaylı olarak anlatıldığı 
birinci bölümün ardından, ikinci bölüm karşılıklı so-
ru-cevap şeklinde interaktif olarak devam etti. Söy-
leşi sonunda; Gebze Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve İngilizce 
Öğretmeni Sayın İrfan KİBAROĞLU, TOSB/BEY-
ÇELİK GESTAMP Fabrikası Finans Müdürü Sayın 
Nevzat ALVER’e Teşekkür Plaketi takdim etti.

TOSB tanıtım videosu ile başlayan söyleşi prog-
ramı; Sayın Ufuk AKTEMUR’ un bölgemiz hakkında, 
özellikle öğrencilerin kariyer planlarına yardımcı ola-
cak şekilde verdiği bilgilerle devam etti. Muhasebe 
mesleğini sevdirmek ve üst düzey çalışanların tecrü-
belerini öğrencilere aktararak onların gelecekle ilgili 
daha iyi ve sağlıklı planlama yapmalarına yardımcı 
olmak amacıyla düzenlenen söyleşi iki bölüm halin-
de yapıldı. Sayın Ufuk AKTEMUR tarafından muha-
sebe ve finans konularının detaylı olarak anlatıldığı 
birinci bölümde; muhasebenin tanımı, fonksiyonları 
ve bölümleri detaylı olarak anlatıldı. Ardından, ikinci 
bölüm; öğrencilerin kişisel kariyer planları ile ilgili sor-
dukları sorularla interaktif olarak devam etti. 

Söyleşi sonunda; Gebze Ticaret Odası Vakfı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Fuat 
BİNİCİ, TOSB Mali İşler Müdürü Sayın Ufuk AKTE-
MUR’ a Teşekkür Plaketi takdim etti. 

Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Gebze Ticaret 
Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen söyleşi programı TOSB / BEYÇELİK 
GESTAMP Fabrikası Finans Müdürü Sayın Nevzat 

Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Gebze Ticaret 
Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen söyleşi programı TOSB Mali İşler Müdü-
rü Sayın Ufuk AKTEMUR ve TOGEV Yönetim Kurulu 
Asistanı Pınar ÇATALTAŞ ’ın katılımlarıyla çok sami-
mi ve neşeli bir ortamda gerçekleştirildi. 
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TOSB FİRMALARININ BAŞARILARI

1968 yılında 100 Büyük Sanayi Kuruluşu olarak başlatılan ve her yıl geliştirilerek sürdürülen Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması sonuçları açıklandı. Bu rapora göre TOSB üyesi firmalardan ilk 500’ de 11 
firma ikinci 500’ de ise; 4 firma yer almaktadır.

İLK 500'DE  11, 
İKİNCİ 500’DE 4 TOSB FİRMASI

İLK 500’ DE YER ALAN TOSB ÜYELERİ
Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.
Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş.
Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Hasçelik San. ve Tic. A.Ş.
Farplas Oto Yedek Parçaları İmalatı İthalatı ve İhracatı A.Ş.
Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş.
Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş.

İKİNCİ 500’ DE YER ALAN TOSB ÜYELERİ
Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş.
Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.
Eku Fren ve Döküm Sanayi A.Ş.

*Sıralama İstanbul Sanayi Odası listelerine göre yapılmıştır.
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YATIRIMLAR

TOSB 14 PARSELDE
KİRALIK FABRİKA VE İNŞAAT ALANI

TOSB 14 PARCEL FACTORY AREA FOR RENT

TOSB 14 Parselde yer alan A-B-C-D Bloklar olmak üzere toplamda 24100 m² kapalı alan inşaatı yapımına başlanılmıştır. 

Bloklardan A Blok 6800 m² endüstriyel kiralık alan, B Blok 5000 m² endüstriyel kiralık alanın tamamı kiralanmıştır. İnşaatına yeni 
başladığımız ve 2017-Nisan ayında bitirilmesi planlanan 8040 m² lik kapalı alanın ise 2355 m² si kiralanmıştır. Geri kalan 5685 
m² lik alan için kiracı taleplerinizi beklemekteyiz.

İnşaatı tamamlanma aşamasında olan D Blok 4300 m² lik alan ise Test Merkezi olarak kullanılmak üzere planlanmıştır.

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.
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INVESTMENTS

TEST MERKEZİ
TEST AREA

Kiralık Rezerv Alanlar 
(C Blok): 

• Zemin Kat: 4000 m²

• Birinci Kat: 1650 m² 
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AR-GE

2001  yılından itibaren şirketimiz de bu felsefede 
çalışmalarını sürdürüp Kasım 2011’den itibaren Tübi-
tak ile çalışmalara başlayıp, yeni Ar-Ge organizasyon 
yapılanmamız ve    Ar-Ge binamızın bitirilmesi ile  ça-
lışmalarımız yeni bir boyut kazanmış, Aralık 2012’de 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge 
Merkezi onay belgesi almaya hak kazanmıştır. 

Gelecekte Avrupa’nın 1 numaralı otomotiv pres 
imalatçısı olma hedefi olan Şirketimizin Ar-Ge Mer-
kezi konusunda uzman, üniversitelerde yüksek li-
sans ve doktora öğrenimlerine devam eden, yaklaşık 
%50’si konularında Japonya’da eğitim görmüş 60 ki-
şilik mühendis ve teknik kadrosu ile Catia, Autoform, 
Ansys, LS-Dyna gibi yazılımları ve test altyapısını 
kullanarak,

-Yeni üretim teknolojileri geliştirme ve denemeleri,

-Pres ve kaynak için farklı üretim teknikleri araş-
tırmaları,

-Kalıp, kaynak ve kontrol fikstürü tasarım, simü-
lasyon ve prototipleme çalışmaları,

-Yeni nesil malzeme ve sıcak şekillendirme araş-
tırmaları konularında faaliyet göstermektedir. 

Yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile Şirketimiz; 
Toyota, TPCA (Toyota, Peugeot, Citroen) gibi müş-
terilerinin (özellikle pedal parçalarında) co-designer 
yan sanayi olarak ürün geliştirme sürecine katkıda 
bulunmaktadır. Bu bağlamda Ar-Ge projelerimiz, iş-
letmemizin piyasaya sunduğu ürün portföyüne, müş-
teri ihtiyaçlarına ve faaliyet gösterdiğimiz otomotiv 

Toyotetsu Türkiye 2001 yılında Toyoda Iron 
Works tarafından kurulmuş ve 2002 yılından itibaren 
de Gebze Kocaeli fabrikasında üretim ve sevkiyata 
başlamıştır. Toyotetsu Türkiye; Toyotetsu’nun Dün-
ya’daki 20 fabrikasından biri olup, yaklaşık 1500 
çalışanı ile otomotiv sektöründe Toyota başta olmak 
üzere,Honda ve PSA için  gövde, şasi ve pedal par-
çaları üretip geliştirmektedir. Toplam 100.406 m² açık 
alan, 45.090 m² lik kapalı alan ile otomotiv sanayine 
hizmet vermektedir. 

 2016 yılı Eylül ayı itibariyle  11.400 m2    kapalı 
alana sahip üretim fabrikası ve 2500 m2 kalıp fabri-
kası yatırımımız tamamlanmış durumdadır. Bu pro-
jemiz ile çalışan sayımız yaklaşık 600 kişi artmış ve 
1500’e yaklaşmıştır.

TOYOTETSU Ar-Ge Merkezi

Sürekli iyileştirme Japonca’da Kaizen anlamına 
gelmektedir ve Toyota Üretim Sistemi TPS’in ayrıl-
maz bir parçasıdır.                  

TOYOTETSU AR-GE MERKEZİ

ORÇUN YÖNTEM
Ar-Ge Merkezi
Genel Müdür Yardımcısı

TOYOTETSU Uzmanlık Alanını Oluşturan Parçalar
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RESEARCH AND DEVELOPMENT

sektörünün ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmek-
tedir.

Yeni fabrikamız ile birlikte Toyotetsu Türkiye’de, 
büyük bir yatırım gerçekleşmiştir. Bu yeni projemiz ile 
yeni bir sıcak pres hattı kurulmuş olup buna ilave ola-
rak laser hatları ve birçok robot otomasyon hattının 
kurulumu gerçekleşmiştir. Kurulmuş olan bu sıcak 
pres ve lazer hatları ile önümüzdeki yıllarda mevcut 
devam etmekte olan projelerimize ek olarak, Ar-Ge 
ve yenilikçi yönü yüksek projeleri Ar-Ge Merkezi’miz-
de gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Türkiye’de üretimden bağımsız, yurtdışına da hiz-
met verecek ürün ve proses tasarım merkezi orga-
nizasyonu oluşturma amacı 
olan Ar-Ge Merkezi’mizde 
teknik kadromuzun eğitim 
ve gelişimine oldukça önem 
verilmekte olup bu amaçla 
şirket içi, şirket dışı teknik ve 
Japonca dil eğitimleri, yurt-
dışında ana fabrikamızda 
teknik  eğitimler düzenlen-
mektedir. 

Üniversitelerimizle olan 
işbirliğimizi arttırmak amacı 
ile Ar-Ge Merkezi çalışanla-
rına  yüksek lisans/doktora 
eğitimleri konusunda özel destek vermekteyiz. Üni-
versitelerimizle yakın iletişim halinde olup bilgi ve tek-
nolojiyi  beraber  geliştirmek için mevcut projeler ve 
aday projeler üzerine çalışmaktayız. 

Toyotetsu Otomotiv’e ait tescilli patentlerimiz ve 
başvurularımız da bulunmaktadır.                                                           

Üniversitelerle işbirliği içerisinde proje kapsamın-
da geliştirilen özgün teknolojiler patent unsuru olarak 
değerlendirilmektedir. Ar-Ge Merkezi’mizde  fikri ve 
sınai  mülkiyet haklarına ilişkin işlemler ayrı bir birim 
tarafından takip edilmektedir. 

SANTEZ projelerimize ek olarak TEYDEB proje-
lerimiz ve araştırma altyapılı know-how oluşturmaya 
yönelik fizibilite projelerimiz için de akademisyen 
desteği kullanılmaktadır. 

SANTEZ, Teydeb ve fizibilite projeleri sonucunda 
ortaya çıkan yüksek lisans tezleri, makale ve bildiri-
ler Ar-Ge çıktılarımızı oluşturmakta elde edilen bilgi 
ve deneyim akademik platforma yayın olarak akta-
rılmaktadır. 

Makale konusunda Uluslararası kongre/sempoz-

yum, yabancı bilimsel /teknik dergi, ulusal kongre/
konferans ve yerli bilimsel dergilere başvurular ger-
çekleştirmekteyiz. 

 Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında 
ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hiz-
metlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak de-
ğiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir; diğer bir 
deyişle İnovasyon gerekmektedir.   

Küresel rekabette ülkemizin daha üst sırala-
ra çıkması imalat sanayii’nin güçlenmesi  bununla 
beraber de ileri teknoloji geliştiren bir yapıya dö-
nüşmesi gerekmektedir.Türkiye’nin İleri teknoloji 
ihracatının;toplam ihracat içindeki payı mevcut du-

rumda oldukça azdır, oysa 
Çin, Almanya ,Japonya ileri 
teknoloji ihracat rakamlarına 
bakılırsa  daha çok alacağı-
mız yol olduğu aşikardır. Bir 
ülkede inovasyon, büyüme 
ile birlikte toplumdaki refahı 
ve iş olanağının artmasını 
ifade eder.Ülkeler için önce-
liklerden birisi de inovasyon 
için gerekli koşulları yarat-
maktır. Yüksek teknoloji 
üretmek ve daha rekabetçi 
olmak için Ar-Ge’nin rolü 

tartışılmaz olduğundan, ülkemizde’de hükümetimizin 
bu yönde 2008 yılında yayınlanan Araştırma ve Ge-
liştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin kanun 
tasarısı ve 2016 Ağustos ayında devreye giren ilave 
teşvikler ile Ar-Ge’de son 5 yılda bir ivme kazanmıştır 
.2008 yılında 20 olan Ar-Ge Merkezi sayısı Temmuz 
2016 itibarı ile 250’ye ulaşmıştır.Bu Ar-Ge Merkezle-
rinin yaklaşık %24’ü ise bizim de içinde olduğumuz 
Otomotiv Yan Sanayii firmalarıdır.

Son olarak; Ar-Ge çalışmalarının hızını arttırmak 
için kümeleşme çalışmaların çok faydalı olacağını 
düşünüyorum. Metal sektöründe  otomotiv çok kilit bir 
konumdadır,bir otomobil’in yaklaşık %85’i metal’den 
oluşmaktadır. Metal sektörünün daha verimli, daha 
teknolojik çalışmalar gerçekleştirmesi için Üniversi-
telerimiz ile biraraya gelip  küresel rekabette inovatif 
çalışmalarla bir sinerji oluşturmak mümkündür. Bu 
gibi çalışmalar tüm firmalar için hem kolaylık hem de 
hız arttırımı sağlayacaktır.Bundan sonraki süreçte 
biz de Toyotetsu Ar-Ge Merkezi olarak bu kümeleş-
melerde bulunmak için çalışmalarımıza devam et-
mekteyi planlamaktayız. 
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AR-GE

TOYOTETSU R&D CENTER

ase our cooperation with universities. We have been 
continuing in various ongoing and prospect projects 
with universities in order to develop knowledge and 
technology.

We also have patents and patent application on 
behalf of Toyotetsu. All unique technologies develo-
ped within the scope of university cooperation are 
evaluated as patent factor.

We have a special unit that follows intellectual 
property and rights. We have been using academic 
support for our Santez and Teydeb projects as well 
as feasibility projects that are to develop know how. 
All thesis, papers and articles written through these 
projects are also being distributed to academic plat-
forms. We also apply to international literature and 
technical congresses, symposia and magazines with 
various papers. 

cians, 50 percent of whom were educated in Japan 
and / or continue their graduate and post graduate 
studies. Our company has been operating in the field 
of researching new technology development, pres 
and welding production techniques, mould, welding 
and control fixture design, simulation and prototy-
ping, and new generation material and hot shaping 
by using softwares and test infrastructures like Catia, 
Autoform, Ansys, LS-Dyna.

Our company contributes the product develop-
ment processes of customers like Toyota, TPCA 
(Toyota, Peugeot, Citroen) as co-designer. In that 
respect, our R&D projects are being developed ac-
cording to the product gum, customer needs and the 
needs of automotive sector.

Toyotetsu Turkey has been made a big invest-
ment with its new factory. With this project we have 
established a new hot press line, as well as laser li-

nes and robot automation lines’ establishment were 
realised.

With these lines, we are planning our R&D and 
innovative projects at our R&D Center.

We put great importance to the education and de-
velopment of our technical staff at our R&D center, 
with which we aim to provide product and process 
design services to international market. Within this 
scope we organise internal, external technical and 
japanese language trainings at our main factory.

We also support our staff who continue their gra-
duate and post graduate education in order to incre-

Continous improvement means Kaizen in Japa-
nese language and it is an inseperable part of Toyota 
Production System. Our company has been working 
within the scope of this philosophy and started  its 
works with Tubitak as of November 2011, which has 
been the first step of our R&D organisation. The 
completion of our R&D building has moved our works 
to a new level and we have been granted R&D Cen-
ter approval certificate by the Ministry of Science, In-
dustry and Technology in December 2012.

Our company has a vision of being the number 
one automotive press producer of Europe. With this 
vision, we have a team of 60 engineers and techni-
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FROM MEMBERS

Hasçelik, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
yapılan araştırmaya göre, 2012 yılından itibaren yer 
aldığımız “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”  
sıralamasında 2015 yılında da yer alarak 237. sı-
raya adını yazdırdı. Ayrıca en başarılı ihracatçıların 
yer aldığı TİM 2015 İlk 1000 İhracatçı araştırmasına 
göre 2014’te 522. sırada yer alırken 2015’te 426. 
sıraya yükselerek ilk 500 ihracatçı arasına girmiş 
oldu. 

Hasçelik’ten yapılan açıklamaya göre; “Sürdürü-
lebilir değişimin bir parçası olarak 2016 yılında hol-
ding yapısına geçtik. Farklı alanlardaki faaliyetleri-
mizi ayrı tüzel kişiliklerce yürütülmesini sağlayarak 
yapılandırdığımız Faydasıçok Holding ile üretim ve 
dağıtım süreçlerini ayırarak Hasçelik’ in hizmet kay-
naklarını daha etkili ve verimli kullanmasını müm-
kün kılmayı amaçlıyoruz. Küresel rekabetin gerekle-
rine uygun olarak müşteri beklentilerini ve taleplerini 
daha kısa sürede karşılamak ve sektörün dinamik-
lerine daha hızlı cevap verebilmek adına Almanya 
ofisine ilaveten Amerika’da da ofis açtık.  

Kişi başına tüketilen vasıflı çelik miktarı ülkelerin 
gelişmişlik göstergelerinden birisidir.  Hasçelik ola-
rak ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu vasıflı çelik 
ürünlerini, yurtiçi ve yurtdışındaki kaynaklardan te-
darik ederek; yaygın dağıtım ağımız, rekabetçi fiyat 
ve stok çeşitliliğimiz ile beklentilerin üzerinde hizmet 
sağlayarak ülkemiz sanayisine ve müşterilerimize 
değer katma hedefiyle emin adımlarla ilerliyoruz.  
Mesleki eğitimin desteklenmesi ve sanayiye yöne-

lik kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla TAYSAD 
tarafından yürütülen, topluma değer yaratan ve ka-
lifiye eleman yetiştirilmesine vesile olan ADMOG 
(Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir) 
projesinde yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyo-
ruz” denildi.

HASÇELİK CONTINUES ITS 
SUCCESS

Hasçelik is ranked as 237th among the ISO’s Top 
500 of Turkey.  The company has also been among 
the most successful 1000 exporters. In 2014 the 
company was ranked as 522nd and 426th in 2015.

Hasçelik had a statement and it was said: As a 
part of sustainable change process we transformed 
into holding structure. We have separated the pro-
duction and distribution operations of Faydasıçok 
Holding from Hasçelik with the purpose of using 
service resources in a more efficient and effective 
way. We opened an office in US in line with the re-
quirements of the global competitions and in order 
to respond our customers quickly. 

Our country is one of the countries that qualified 
steel usage is high, which is a sign of development.  
We continue our work with the objective of providing 
added value to our industry and customers by pro-
viding quality services,  wide distribution network, 
competitive prices and stock variety, as well as pro-
viding qualified steel products from Turkey and the 
world. We are pleased and honored to be a part of 
ADMOG project of TAYSAD. We believe the pro-
ject creates a value for the community and enables 
training of qualified personnel. 

HASÇELİK
BAŞARILARINI SÜRDÜRÜYOR
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oluşmaktadır.Bu ana 6 Stratejik iş birimimiz Rafi-
neriler, Petrol üretim sahaları, Doğal gaz ve kömür 
santralleri, Demir Çelik Endüstrisi, Gıda ve İçecek 
Endüstrisi, Otomotiv ve Yan Sanayi, Genel Endüst-
ri, Metal İşleme Endüstrisi, Arıtma Tesisleri, Tekstil 
ve Seramik sektörü, Ambalaj ve Kağıt Endüstrisi 
gibi bacalı ve Turizm Tesisleri, Belediyeler, Oteller, 
AVM ve Toplu konutlar gibi bacasız olarak da ifade 
edilebilen farklı Pazar ve endüstrilerde müşterileri-
ne servis ve hizmet sunmaktadır.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında bilgi 
verir misiniz?

Sahip olduğumuz kalite belgelerimiz  TS 16949, 
ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001, KOS-
HER, HELAL, NSF, QUALICOAT ve YERLİ MALI 
BELGESİ’dir.

Yurt içi müşterileriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Firmamız su şartlandırma kimyasalları dışında 
metal yüzey hazırlama kimyasalları ve yapıştırıcı 
kimyasallarını da bünyesine katarak faaliyetlerine 
devam etmiştir. Yapıştırıcı ürünlerimiz son 3-4 se-
nedir aktif olduğumuz bir iş kolumuzdur. 

Firmanızın kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?

Green Chemicals, 1995 yılında kurulmuştur. Ku-
rulduktan sonra 10 yıl kadar süreyle uluslararası bir 
firmanın su şartlandırma ve metal kimyasalları  ana 
bayisi olarak hizmet vermiştir. 2006 yılında firma-
mız bayilikten ayrılarak yoluna kendi başına devam 
etme kararı almış ve  tamamen kendi Ar-Ge alt ya-
pısı, kendi ürünleriyle pazarlarına hizmet vermeye 
başlamıştır. Green Chemicals %100 yerli sermayeli 
ve 21 yıllık geçmişi olan bir firmadır. 

Firmamız TOSB –Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesine 2012 yılında taşınmış-
tır. Fabrikamız 6500 metrekaresi kapalı alana sahip 
12 dönüm üzerine kuruludur. Yaklaşık 50 bin ton 
üretim kapasitemiz mevcuttur. 

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Firmamız, hizmet ettiğimiz sektörleri ve iş birim-
lerini SBU (Stratejik İş Birimi) lar şeklinde organize 
edip, pazar yaklaşımları konusunda farklılık gös-
teren bu iş birimlerini birbirinden bağımsız olarak 
hareket etme yetkisiyle donatmıştır. Bu bağımsız 
iş birimlerimiz; Su Şartlandırma Kimyasalları, Me-
tal Yüzey İşlem Kimyasalları, Oil&Gas Teknolojileri, 
Maden, Yapıştırıcı ve Mühendislik hizmetlerinden 

CENGİZ AY
Satış & Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı
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Herhangi metalin boyanması öncesinde, yüze-
yinin temizlenmesi, boyanın yüzeye yapışması ve 
korozyon karşı direncinin arttırılması için ön işlem-
ler yapılması kalite açısından bir gerekliliktir. Biz bu 
işlevi sağlayan ürünler üretiyoruz. Bu tür boyama 
işlemleri yapan otomotiv - otomotiv yan sanayi ve 
genel endüstriye yüzey ön hazırlama ürünlerimizi, 
ayrıca aynı endüstrilere su şartlandırma ürünleri de 
tedarik ediyoruz. Diğer aktif olduğumuz sektör de-
mir çelik sektörü olup, bu sektörlere de farklı kim-
yasallar ile hizmet ediyoruz. Boru sektöründe Yücel 
Boru, Borusan, Erbosan, Tosyalı Çelik gibi firmalar, 
demir çelik sektöründe ise MMK, Erdemir, İsdemir, 
Tat Metal vb gibi müşteriler portföyümüz  içerisin-
dedir. Proses kimyasalları bölümümüz de ise pet-
rol işleyen her rafineri potansiyel müşterimizdir ve 
Tüpraş’ın ilgili ürün gruplarında önemli tedarikçisi  
durumundayız.

Yurt dışı müşterileriniz hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Green Chemicals olarak yaklaşık olarak 35 ül-
keye fiili olarak ihracat yapıyoruz. 2015 yılında ih-
racatımız toplam satışımızın %20’ini oluşturdu ve 
bu oran 2016 yılının ilk altı ayında aynı yüzde ile 
korundu. Bazı ihracat pazarlarımızın çalışma dina-
mikleri sebebiyle 2016 yılının 2. yarısı birinci yarın-
sın dan daha iyi geçeceği için yılın sonunda geçen 
yıla oranla %10 civarın da mutlak ciro artışımız ola-
caktır. Firma olarak hedefimiz İhracatın toplam sa-
tışımızın %50’sine ulaşmasıdır. İhracatımızda öne 
çıkan ülkeler İran, Irak, Türki cumhuriyetler, Kuzey 
Afrika ve Avrupa nın çeşitli ülkeleridir. Yeni açılmak 
istediğimiz pazarlarımız Rusya, Orta Afrika ve Gü-
ney Amerika pazarlarıdır.

İhracat yaptığınız yabancı  ülkeler var mı, varsa 
hangileri?

35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelere verebi-
leceğim örnekler; Belçika, Fransa, Hollanda, Porte-
kiz, Fas, Tunus, Cezayir, Nijerya gibi kuzey ve orta 
Afrika da bir çok ülkeleri, İran, Irak, Türki cumhuri-
yetler, Rusya ve Brezilya şeklindedir.

Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

Ar-Ge bölümü firmamızın çok hassasiyet gös-
terdiği bir bölümdür. %100 yerli sermayeli olup ve 
yabancı üretim lisansları kullanan bir firma olma-
dığımız için kendi ürün geliştirmelerimizi kendimiz 
yapmak zorundayız. Bu sebeple son 5 yıl içinde 

hem beyin gücüne (ulusal ve uluslar arası personel) 
hem de ekipmana ciddi yatırımlar yaptık. Biz firma 
olarak Ar-Ge’nin firmamızın geleceğinin teminatı 
olduğuna inanıyoruz. Bunun gereği olarakta Green 
Chemicals olarak ciromuzun yaklaşık %6’sını Ar-
Ge faaliyetlerine ayırıyoruz. 2015 yılı ve 2016 yılı 
ilk yarısı arasında özellikle atık su renk deşarj ko-
şullarını iyileştiren ürünler, yüksek sıcaklık jeotermal 
kuyulardan enerji üreten tesislerde buharın şartlan-
dırılması ve sistemlerin korunması ile ilgili yeni ve 
çok başarılı ürünlerimizi pazara sunmuş bulunuyo-
ruz. Bu ürünlerin rakiplere göre en büyük avantajı 
maliyet-fayda  analizinin çok başarılı olmasıdır. Bu 
yılın ilk yarısında satışımızın %7’sini bu yeni ürünler 
teşkil etmiştir. Firma olarak her yıl ürün portföyümü-
zü en az %5 oranında yeni geliştirilmiş ürünler ile 
değiştirmek en büyük hedefimizdir.

Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Gelecek projelerimiz içinde maden, jeotermal, 
ve atık arıtmalarda sektörlerinde kullanılan ürünler 
ile ilgili pazar penentrasyonumuzu başta ülkemizde 
sonrasında da çevre ülkelerde artırmak bulunmak-
tadır. Kimyasal proses kontrollerini yapan otomatik 
cihazların geliştirilmesi ve Hotmelt tipi yapıştırıcıla-
rın üretimi de ilave olarak gelecek projelerimiz için-
dedir.

TOSB’da bulunmaktan memnun musunuz? 

TOSB’da bulunmaktan ve fabrikamızı buraya 
kurmuş olmaktan mutluyuz.

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

TOSB genel olarak beklentilerimizi karşılama-
sında rağmen Su, elektrik ve atık maliyetleri konu-
sunda iyileştirmeler yapmasını bekliyoruz.
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petrochemical industry, natural gas and coal plants, 
food, automotive sectors, metal, textile, packaging 
and paper, as well as tourism, municipalities, hotels, 
malls and skyscrapers. 

Could you please tell us about your certificates? 

We have ISO 9001, ISO 14001, TS 16949, 
KOSHER, HELAL, NSF, QUALICOAT and local 
product documents. 

Could you elaborate on your domestic market? 

Our company continued with metal surface 
preparation chemicals, adhesive chemicals in 
addition to water conditioning chemicals. Adhesive 
chemicals are one of our focuses for the last four 
years. Metal surface treatment is necessary to 
clean the surface, develop appearance of metal 
surfaces, increase adhesion strength and resist 
corrosion. We manufacture these kind of products. 
We provide metal surface treatment and water 
conditioning products for automotive and supply 
industries. Another sector we are active in is steel, 
where we provide different chemicals. In the pipe 
sector, we are working with Yücel Boru, Borusan, 
Erbosan, Tosyalı Çelik, in the steel sector we are 
working with MMK, Erdemir, İsdemir, Tat Metal. 
Every working refinery is our customer within the 
scope of our process chemicals. We are one of the 
most suppliers of Tüpraş in relevant product group. 

Could you please tell us about your company’s 
history?  

Green Chemicals was established in 1995. 
Following the foundation, the company served as 
an international dealership for water conditioning 
and metal chemicals for ten years. The company 
started to serve the customers with its own R&D 
structure and products in 2006. Green Chemicals is 
a company of 21 years and 100 percent local capital. 
Our company moved to TOSB in 2012. The facility 
is built upon 12 decare and has a 6500 sqm closed 
area. We have an approximately 50 thousand tons 
of production. 

Could you please elaborate on your units? 

We have different units, namely Strategic 
Business Unit, covering different sectors and 
businesses. Those units act on their own according 
to their market approaches. The units are water 
conditioning, metal surface treatment chemicals, 
oil and gas technologies, mining, adhesive 
and engineering services. These units provide 
services for various industries such as refineries, 

CENGİZ AY
Sales & Marketing
Deputy General Manager 
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What about your foreign customers?

We export to almost 35 countries and our 
export in 2015 was 20 percent of our total sales. 
We sustained this position in the first 6 months of 
2016.  Due to the dynamics in some of our markets, 
we believe it will be better in the second half of 
2016 and we expect a 10 percent raise in turnover. 
Our aim is to reach our export 50 percent of our 
total sales. Our prominent export markets are Iran, 
Irak, Turkic countries, North Africa and European 
countries. We aim to reach Russia, Middle Africa 
and South America. 

Which countries you export to ? 

As mentioned we export to 35 countries, which 
include Belgium, France, Netherlands, Portugal, 
Morocco, Tunisia, Algeria, Nigeria, Iran, Irak, Turkic 
countries, Russia and Brazil. 

Could you tell about your product development 
and innovation capacity? 

R&D is very important to us. It is 100 percent 
local and we develop our products since we do 
not use foreign product licences.  This is why we 
invested on personnel and equipment for the last 
5 years. As the company we believe R&D is our 
future. Therefore we allocate 6 percent of our 
turnover to R&D. We launched new products for 
improved waste water colorful discharge conditions 
and steam conditioning and system production for 
facilities that produce energy via geothermal wells. 
The biggest advantage of these products is that their 
cost – benefit analysis is very successful. 7 percent 
of our sales this year belong to these products. Our 
biggest objective is to replace our product gum by 
5 percent every year with these new developed 
products. 

Could you please tell us about the future 
projects? 

We aim to increase our markets and new market 
entries for the products developed for mining, 
geothermal and waste treatment.  Chemical process 
controlling automatic devices and hotmelt adhesive 
production are also in our future plans. 

Are you pleased to be in TOSB? 

We are pleased to be and to build our factory 
here in TOSB. 

Does TOSB meet your needs? What are your 
recommendations? 

TOSB meets our needs however we would like 
to see improvements in the costs of water, electricity 
and waste.  
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lanarak çalışanlarımıza rahat bir çalışma ortamı 
sağlamakta, müşterilerimize ise üst düzey kalite ve 
hassasiyette takımlar üretmekteyiz.

Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında bilgi 
verir misiniz?

Standart ürünlerimiz için TaeguTec Aralık 2007 
tarihinde DNV’den havacılık sektörüne yönelik olan 
Kalite Yönetim Sistemi AS 9100 belgesini aldı. AS 
9100, ISO 9001 ve havacılık endüstri standardı da 
ISO: 2000’nin taleplerini karşılar. Havacılık sektö-
ründe kalite yönetim sistemleri yüksek derecede 
kararlılık ve güvenirlilik gerektirir ve TaeguTec yük-
sek kalite anlayışı ile ileri teknolojisini birleştirerek, 
müşterilerinin standart ürün ihtiyaçlarını karşılıyor.

TaeguTec sektörde ilk olarak 15 Mayıs 2012 ta-
rihinde Kore Gümrük Hizmetleri tarafından uluslara-
rası kabul görmüş AEO (Yetkilendirilmiş Ekonomik 
Operatör) belgesi ile ödüllendirildi. 

Amerika, Çin ve Avrupa Birliği Ülkeleri gibi 49 
ülkede tanınan AEO belgesi kuruluşların yasalara 
uygunluk derecesi, iç kontrol, risk unsuru yönetimi, 
finansal borç ödeme gücü, güvenlik yönetimi ve iş 
ortaklığı yönetimi gibi uluslararası standartları kar-
şılayabilmesi durumunda veriliyor. 

Firmanızın kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?

TaeguTec 1916 yılında Korea Tungsten adı ile 
Kore’de kuruldu. Bu yıl 100. Yılımızı doldurmaktan 
dolayı gururluyuz. 1998’de global bir şirket olan 
I.M.C. Grubu çatısı altına katılıp TaeguTec adını 
aldı.

Dünya’da kurulan ilk kesici takım firması Taegu-
Tec, biriktirdiği know-how’ı kullanarak  en yeni tek-
nolojilerle üretim yapıyor.

TaeguTec Türkiye olarak, faaliyetlerimize 1999 
yılında mümessil olarak başladık. Hızlı gelişimimi-
ze paralel olarak 2005 yılında TaeguTec Kore ile 
bir ortaklık gerçekleştirdik. Bu tarihten itibaren yatı-
rımlarımızı hızlandırdık ve 2013 yılında Kocaeli’nde 
TOSB - TAYSAD Organize Bölgesinde imalata baş-
layarak, Kesici Takım Sektörünün en büyük iki fir-
masından biri haline geldik.

Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Özel Takım İmalat alanı, modern ofis alanları, 
100 kişilik seminer salonu olmak üzere toplamda 
yaklaşık 4000m2 kapalı alanda faaliyet gösteriyo-
ruz.

Bu alanlarda teknolojinin son imkânlarını kul-
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%10’u Ar-Ge’de yer almaktadır. TaeguTec her yıl ci-
rosunun %7’sini Ar-Ge’ye aktarmakta.

Türkiye’deki imalat birimimiz de Ar-Ge açısından 
çok güçlü. İmalatımız için yaptığımız yatırımda, kul-
landığımız 6 eksenli bileme tezgâhları, kalite kontrol 
ekipmanlarımız ve tasarım programımızda tekno-
lojinin geldiği en üst seviye ürünlerden oluşmakta. 
Kore’deki know-how’ı geliştirmek için yaptığımız 
ürünlerde tasarımı %100 bize ait olan çalışmaları-
mız bulunmakta.

Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

İmalatımızı geliştirmenin ve tasarımı bize ait pa-
tentli ürünler geliştirecek olmanın bizi motive ettiğini 
belirtmeliyim.

Müşterilerimizde yaptığımız verimliliği arttırma 
çalışmalarını arttırmak, verdiğimiz mühendislik ve 
proje hizmetlerimizi artırmak her zaman hedefimiz-
de olmuştur ve olmaya devam edecek.

Çalışanlarımızla, müşterilerimizle mutlu bir bir-
liktelik yakalamak en büyük hayalimiz.

TOSB’da bulunmaktan memnun musunuz? 

Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz İhtisas Or-
ganize Bölgesinden yer alabilmek için TAYSAD’a 
üye olmak gerekiyor. Üye olmak ve istediğimiz yeri 
alabilmek için yaklaşık 1 yıl uğraştık. Bu sırada çev-
redeki bütün Organize Bölgeleri araştırdık. Diğer 
Organize Bölgeleri umarım alınmazlar ama TOSB 
Marka olmuş bir Bölge. Yöneticileriyle, verdiği hiz-
metlerle, iş yaparken ki hızıyla, içinde barındırdığı 
firmaların kalitesi ile öne çıkıyor. Otomotiv demek 
sistem demek. Biz buradaki düzeni ve sistematik 
çalışma ve geliştirici faaliyetleri beğeniyoruz. 

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

Alt yapısı ve imkânları ile TOSB gelişen sanayi-
mize ivme kazandıran güçlü bir organizasyon.

Öyle ki fiber altyapıdan tutunda, ambulans hiz-
metlerine, mekanik ve elektrik birimlerine, kendi 
bünyesindeki itfaiye teşkilatına, güvenlik birimlerine 
kadar mükemmeli hedefleyen bir yapıya sahip. Böl-
ge olarak eksikliklerimiz yok mudur? Tabi ki vardır 
ve olması da doğaldır. Eminim ki mükemmeli hedef-
leyen TOSB her gün daha da iyiye gidecektir.   

Yurt içi müşterileriniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

Türkiye’nin lokomotif sektörü olan otomotiv ön-
celikli büyümeyi planladığımız ve gittikçe güçlendi-
ğimiz bir alan. Zaten bu yüzden yatırımımızı Taşıt 
Araçlar Yan Sanayicilerinin bulunduğu Organize 
Bölgesi’ne yaptık. Kalıp üreten firmaların en çok 
kullandığı kesici takım markası olduğumuzu da 
söyleyebilirim. Ancak dünyada ve Türkiye’de hızla 
büyüyecek olan havacılık sektörüne de yatırım ya-
pıyoruz. Karbür imalatımızın en büyük hedefi hava-
cılık sektörüne hizmet etmektir.

Bunun dışında Medikal, Demiryolu, Rüzgâr 
Enerjisi, Savunma Sanayi gibi başka endüstri ve 
sektörler için de kesici takımlar üretmekte ve mü-
hendislik çalışmaları yapmaktayız.

Yurt dışı müşterileriniz hakkında bilgi verir mi-
siniz?

TaeguTec dünya genelinde 50 civarında ülkede 
yerel olarak hizmet veriyor.

İhracat yaptığınız yabancı ülkeler var mı, varsa 
hangileri?

Türkiye’de kurduğumuz özel takım imalatımızla, 
Avrupa’da hizmet veren diğer TaeguTec firmalarına 
ürün sağlamayı hedefledik. Ki bu yıl Avrupa’ya ihra-
catı başlatacağız. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz-
de bütün Avrupa ülkelerine özel takım üretmek var.

Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz hakkında 
bilgi verir misiniz?

Kore’de bulunan Ar-Ge merkezimizde yüzün 
üzerinde mühendis çalışmakta. Bu merkezimizde 
her yıl 2000’in üzerinde yeni ürün geliştirip, sek-
töre sunuluyor. TaeguTec tüm satışlarının %60’ını 
patentli ürünleri ile sağlamakta. Çalışanlarımızın 
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quality and sensitivity. 

Could you please tell us about your certificates? 

TaeguTec received the ISO 9001 (DNV) 
certification for its quality management system in 
December 2007 from DNV aviation. AS 9100, ISO 
9001 and aviation standard meets the requirements 
of ISO 2000. As the aviation sector’s quality systems 
requires high level of determination and reliability, 
TaeguTec serves its customers by merging these 
standards with high technology. 

TaeguTec awarded Authorized Economic 
Operator “A” level certification in 2012, 15th May 
by Korean Customs Services.  This certificate is 
recognized in 49 countries and requires compatibility 
with regulations, internal control, risk management, 
financial strength, security management and 
business partnership management. 

Could you elaborate on your domestic market? 

Automotive is the locomotive of Turkey and 

Could you please tell us about your company’s 
history?   

TaeguTec was born in South Korea in 1916. We 
are proud to celebrate our 100th year this year. The 
company name changed from Korea Tungsten Co. 
Ltd to TaeguTec Ltd with IMC Group’s acquisition. 
We produce with our know how as the first industrial 
cutting company. As Taegutec Turkey we started 
our operations in 1999 as the representative. In line 
with our rapid development, we partnered up with 
Korean TaeguTec Korea in 2005. Since then we 
increased our investments and in 2013 we started 
our production in Kocaeli TOSB and became one of 
the two major companies in Turkey. 

Could you please elaborate on your units? 

We operate on a 4000 sqm closed area 
composed of private tools production area, modern 
office area and 100 people capacity seminar room. 
We use high technology to provide a comfortable 
space for our employees and produce highest 

50
T SB



FROM MEMBERS

Could you please tell us about the future 
projects?

We are motivated by developing products, 
design of which belongs to us and improving our 
production.  A constant objective of us we keep 
conducting studies to improve our efficiency, 
our engineering and project services to provide 
better services. Our biggest aim is to maintain a 
pleased and sustainable relation with our staff and 
customers. 

Are you pleased to be in TOSB? 

As you know it is a prerequisite to be a TAYSAD 
Member to be in TOSB. We have spent a year 
to become a member and to have the space we 
want. In the meantime we went and see every 
OIZ around. We believe TOSB is a brand, with its 
management, services, speed and quality of the 
companies organizes in. Automotive means system 
and we like the order and systematic works, as well 
as improvement activities here. 

Does TOSB meet your needs? What are your 
recommendations? 

TOSB, with its infrastructure and opportunities, 
is an organization that speeds our improving 
industry.  It is a structure that aims excellence with 
every part from fiber infrastructure to ambulance 
services, mechanic and electricity units, its own fire 
department and security units. Of course we need 
improvements, which we believe is normal to have. 
We believe TOSB will be better with its objective of 
excellence.   

therefore it’s a priority for us, where we aim growth. 
This is why we invested in OIZ. Among the moulding 
companies, we are the most preferred company 
but we also invest on aviation sector, which is the 
biggest objective of our Karbür production. Out 
of this we also work with medical, railways, wind 
energy, defense industries.  

What about your foreign customers?

TaeguTec provides services at local level in 50 
countries. 

Which countries you export to? 

With our private tool production in Turkey, 
we aimed to provide products to other TaeguTec 
companies located in Europe.  We will start our 
export to Europe this year. Our mid and long term 
plans cover exporting to all European countries. 

Could you tell about your product development 
and innovation capacity? 

More than 100 engineers work in our R&D center 
in Korea. More than 2000 products are developed 
and launched every year in this center. Products 
with patent composed 60 percent of our total sales. 
10 percent of our employers work in R&D and 
TaeguTec allocates 7 percent of its turnover to R&D 
annually. 

Our production unit in Turkey is also strong in 
terms of R&D. Our quality control equipments, 6 axis 
workshops and design programs are built on the 
latest technology within the scope of our production 
investment.  There are products, which were 100 
percent designed in Turkey, among the products we 
produce order to develop know-how in Korea. 
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Dövme ve El Aletleri sektörünün lider kurulu-
şu KANCA AŞ, 50.Kuruluş yılını çalışanları ve 
aileleri ile birlikte Cumhuriyet köyünde gerçek-
leştirdiği piknik ve konser organizasyonunda 
kutladı.

1500 kişinin  katıldığı KANCA 50. kuruluş yılı kut-
laması pikniğinde Genel Müdür Sn. Alper KANCA; 
“Merhum babam Abdullah KANCA 50 yıl önce 5 kişi 
ile bir atölyede üretim hayatına başlamıştı. Bu gün-

lere gelmek için o kadar çok çalıştı ki çocukluğumda 
akşamları kendisini gördüğümü çok az hatırlıyorum. 
Babam sabah erken çıkardı, akşam geç gelirdi, ina-
nılmaz bir çalışma temposu vardı. Babam bütün 
ömrünü çalışmaya vermiş bir insandır. Geri dönüp 
bakınca eğer  o  ve çalışma arkadaşları zamanında  
o kadar çabalamış olmasalardı, bugün bu şartları 
yaşamamız mümkün değildi. Bugün 5 kıta 135 ül-
kede bir çok otomobilde hayati öneme sahip dövme 
çelik parçalarımız araçları hareket ettirirken, kurulu-
şumuzun ana ürünleri el aletleri de 5 farklı kıtada, 
50 ülkeye ihraç edilmektedir. Bu başarı ve gurur  
aslında 50 yıldır şirketimizde emek veren herkese 
aittir..” şeklinde duygularını dile getirdi.

50.Yıl pastasının kesilmesinden sonra Kanca ça-
lışanları ve aileleri Cimilli İbo’nun verdiği konserde 
kemençe eşliğinde horon ile doyasıya eğlendi. Ci-
milli İbo sadece türküleri ile değil, esprileri ve anlat-
tığı hikayeler ile dinleyicileri mutlu etti,  kahkahaya 
boğdu.

Kanca çalışanlarının 50. Yıl kutlamaları için kur-
duğu  folklor ekibi ülkemizin farklı yörelerinden halk 

KANCA, 50. KURULUŞ YILINI
ÇALIŞANLARI İLE KUTLADI
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oyunları gösterisi yaparak bu güne ayrı bir güzellik 
kattı. Her biri Türkiye’nin farklı yerinden gelen Halk 
Oyunları ekibi bu tören için 6 aydır mesai sonrası 
çalışıyordu. Performansları iş arkadaşları tarafın-
dan alkışlarla ödüllendirildi. 

Günlerden beri bu etkinliği bekleyen KANCA ça-
lışanları için en heyecan verici şeylerden birisi de 
Piyango oldu. Ütüden tencere takımına, fırından 
buzdolabına uzanan çeşitlilikte  50 değerli  hediye  
Çekiliş piyangosu ile 50 çalışanın oldu..  

Çekilişte kazanan Yeni evlilerin, eşyalarını değiş-
tirmek isteyenlerin sevinci görülmeye değerdi.

Abdullah KANCA’nın Sürmene kökenli olmasını 
hatırlatmak amaçlı olarak Tüm çalışanların eşlerine 
Sürmene’ye özel bıçak takımı hediye verilerek, bu 
başarıda eşlerin bizim için ne denli önemli olduğu 
vurgulandı. çalışanların eşlerinin mutluluğu etkinli-
ğin en güzel anlarından biri idi.

Son olarak 25 ila 45 yıl arası kıdeme sahip 50 ki-
şiden  25 mavi yakalı çalışana verilen ve sadece 
bu gün için dövme çelik ten  üretilmiş olan  plaket 
ile Kancanın uzun yıllardır emektarlığını yapan ça-
lışanları onurlandırıldı. Diğer 25 çalışanımız daha 
önce yapılan başka bir organizasyonumuzda ödül-
lendirilmişti.

Sabahtan akşam saatlerine kadar süren prog-
ramda çocuklar unutulmadı ve her an onlar için de 
oyunlar düzenlendi.

Türkiye’nin ilk el aletleri üreticisi ve lider dövme 
parçaları imalatçısı olan KANCA AŞ’nin çalışanla-
rına yönelik 50 yıl kutlama pikniği sona erdi ama 
gerek kültürel gereksel sanatsal başka kutlama faa-
liyetleri yıl sonuna kadar devam edecek.

Kısa tarihçe;

Kanca,1966 da başladığı el aletleri üretimi ile 
konusunda Türkiye’nin ilk üretici olması yanında, 
Türkiye’nin ilk el aletleri ihracatçısı ve yine ilk Ar-
Ge merkezine sahip el aletleri üretici kimliklerini de 
taşımaktadır. 

1966’da Trabzon, Sürmene de başlayan el alet-
leri imalatı, daha sonra İstanbul, Topkapı da küçük 
bir atölye de devam etmiştir. Müşterilerinden gör-
düğü yoğun ilgi ve teveccüh üzerine 1970’li yıllarda 
12,000 m2 kapalı alana sahip Güneşli tesislerine 

taşınan Kanca, 2004 senesinde Kocaeli  sınırında 
yer alan TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organi-
ze Sanayi Bölgesi’ndeki, 55.000 m2’si açık, 25.000 
m2’si kapalı olan yeni fabrikasına taşınmıştır. 

1980’li senelerde Türkiye’de otomotiv sektörü-
nün gelişimine paralel olarak dünyanın en prestijli 
araçlarının da yer aldığı geniş bir müşteri portföyü-
ne dövme parça tedariki yapmaktadır. Kanca’nın 
ürettiği dövme emniyet parçaları dünyanın dört bir 
yanında sürücüleri hayata bağlamaktadır. Dövme 
parçaları, taşıt araçlarında; motor, aktarma organ-
ları, ateşleme sistemleri, aks ve süspansiyon sis-
temleri, direksiyon ve sürüş takımları gibi geniş bir 
alanda kullanılmaktadır. Otomotiv sektörünün katı 
kalite standartları,yüksek beklentileri ve müşterilerin 
teknik şartnameleri bizi sektörümüzdeki rakipleri-
mizden bir adım öne geçirmektedir. 

80’li yıllarda Tofaş, Mercedes, İveco, Ford ve Re-
nault gibi ana sanayi firmaları müşteri portföyünde 
yer alırken, bugün VW Group, BMW,Toyota, TRW, 
Delphi, Bosch, Scania gibi bir çok dünya markası, 
emniyet parçalarında Kanca kalitesine güvenmek-
tedir. 

Otomotiv ve el aletleri yanında demiryolları, de-
nizyolları, ağır iş makinaları, savunma sanayi...vs 
sektörlere de dövme parça üretimi yapmamız nede-
niyle geniş bir sertifika portföyüne sahiptir.

El aletleri için kullandığımız ISO 9001 ve TUV ser-
tifikaları yanında  ISO 16949 otomotiv, ISO 14001 
çevre, HPQ demiryolları ve denizcilik sektörüne yö-
nelik de 7 farklı sertifikası vardır.
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Kanca celebrated its 50th year at a picnic and 
concert organized in Cumhuriyet Village. At the 
picnic, which was attended by 1500 people from the 
employees and their families, the General Manager, 
Mr. Alper Kanca said: My late father Abdullah KANCA 
started the production with 5 people at a workshop. 
He worked so hard that I barely remember him at 
home at night. He used to leave early in the morning 
to go to work and come back late at night. He had 
this incredible work schedule. When I look back, I 
believe if they did not work that hard, it would not be 
possible to have these conditions today. Today our 
products make the cars move in 5 continents and 
135 countries.  We export our main products to 50 
countries again in 5 continents. This proud belongs 
to everyone who worked so hard in this company 
for 50 years. 

Kanca workers formed a folk dance company 

for the 50th year celebration. The dance company, 
which practiced after work for 6 months, contributed 
to the joy of the event. 

Another exciting part of the celebration was the 
lottery. 50 different gifts, varying from iron to ovens 
and fridges, were distributed to 50 lucky employees. 
The joy of the newlyweds and the ones who wanted 
to change their staff was worth to see. 

All spouses of the employees were distributed 
a private knife set originated from Alper Kanca’s 
hometown Sürmene in order to mark the importance 
of the spouses in the success of employees. 

Finally 25 blue collar employees, who have been 
working at least for 25 years, were presented a 
plaque prepared specially for this day to honor their 
hard work.  The other 25 employees were presented 
with a plaque at another event.

Kanca celebrated its 50th 
year with its employees
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PİMSA OTOMOTİV LEED EB GOLD 
SERTİFİKASINI ALAN İLK TÜRK 

OTOMOTİV FİRMASI OLDU
Pimsa Otomotiv A.Ş., ABD’deki Yeşil Binalar Kon-

seyi (USGBC) tarafından geliştirilen ve dünya ça-
pında kabul gören yeşil bina değerlendirme sistemi 
LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) 
kriterlerini yerine getirerek, Türkiye’de mevcut yapı-
lar kategorisinde  LEED Gold sertifikası almaya hak 
kazanan ilk otomotiv firması oldu. 

Pimsa Otomotiv, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan yaklaşık 
300 personelin çalıştığı, Türkiye ve dünyanın önde 
gelen Otomotiv firmaları için poliüretan bazlı iç/dış 
trim ve izolasyon parçaları üretilen, yaklaşık yirmi 
dönüm arazi üzerinde kurulu 15.000 m2 kapalı ala-
na sahip fabrikasında gerçekleştirdiği yenilikçi uy-
gulamalar, yüksek enerji verimliliği ve su verimliliği 
uygulamaları, yüksek iç ortam kalitesi, malzeme ve 
kaynakların etkin kullanımı, çevreci ve sürdürülebilir 
satın alma politikaları ve doğaya saygılı üretim stan-
dartları ile LEED EB sertifikası kriterlerini Türkiye 
Otomotiv Sektöründe gerçekleştiren ilk firma oldu.

Pimsa mühendislerinin GVP Danışmanlık ile bir-
likte üretim tesisinde gerçekleştirdiği on sekiz aylık 
mühendislik çalışması sonucunda mevcut binalar 
kategorisinde USGBC tarafından 
Mart 2016 tarihinde bu sertifika-
ya layık görülen Pimsa Fabrika 
binası, söz konusu tarih itibariyle 
Türkiye’de mevcut binalar katego-
risinde en yüksek puan ile sertifi-
kalandırılmış yapı olma özelliğini 
de taşıyor. 

Çalışma kapsamında ulusla-
rarası yönetmeliklere uygun ola-
rak enerji etütleri yapıldı ve enerji 
verimliliği artırıcı projeler hayata 
geçirildi.  Su verimliliğine yönelik 
uygulamaların yanı sıra iç ortam-
da çalışanların verimliliğine ve 
konforuna yönelik yaklaşımlar ger-

çekleştirildi. Satınalma politikaları geliştirilerek sür-
dürülebilir bakış açısıyla desteklendi, fabrika bina-
sında malzeme ve kaynakların verimli kullanılması 
sağlandı. 

Amerikan Enerji Bakanlığı Çevre Koruma Ajansı-
nın (EPA) Energy Star verileri esas alınarak yapılan 
derecelendirme ve değerlendirmede, Pimsa fabri-
kası küresel bazda muadil tüm üretim tesisleri içeri-
sinde Enerji Verimliliği açısından en iyi ilk yüzde se-
kizlik dilimde yer almaktadır. Ayrıca, benzer şekilde 
Pimsa Otomotiv fabrika binasında su kaynaklarını 
etkin kullanılması sonucunda %45 oranında daha 
az su tüketilmektedir. 

Pimsa Otomotiv Genel Müdürü Emre İNCEKA-
RA, almaya hak kazandıkları LEED Sertifikasının 
Pimsa’nın 41. kuruluş yıldönümüne rastladığını 
belirterek, Pimsa’nın % 60’a varan yüksek direk 
ihracat oranı ve bu durumun beraberinde getirmiş 
olduğu zorlu rekabet şartlarına rağmen, kuruluşun-
dan bu yana çevre ve insan odaklı politikalarından 
hiçbir zaman vazgeçmediklerinin altını çizdi. İnce-
kara, ‘’Firma olarak dünya otomotiv sektöründeki 
yenilikçi yaklaşımları yakından takip etmekteyiz. Bu 

doğrultuda oluşturduğumuz firma 
politikalarımızı son yıllarda gerek 
tesisleşerek gerekse üretim pro-
seslerini geliştirerek enerji verim-
liliği odaklı ileri teknoloji yatırımla-
rımızla destekledik. Bu durumun 
LEED EB Sertifikasını almaya hak 
kazanmamızda önemli bir etkisi 
olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz 
otomotiv sektöründe bir ilke imza 
atmış olmaktan, sektöre örnek teş-
kil etmekten ve bu vesileyle ülke-
mizin ihracatına, rekabet gücüne 
ve sürdürülebilir kalkınmasına kat-
kıda bulunmaktan büyük memnu-
niyet duyuyoruz.’’ dedi. 
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PIMSA IS THE FIRST TURKISH COMPANY 
TO RECEIVE THE LEED EB GOLD 

CERTIFICATE 

Pimsa became the first Turkish company to rece-
ive the Leed EB Gold certificate by USGBC, Uni-
ted States Green Building Council. The certificate 
shows Pimsa is eligible in all Leed (leadership in 
Energy and Environment Friendly Design) criteria. 

Pimsa is a company operating in TOSB with its 
300 employees. The company produces polyuret-
hane based internal / external trim and isolation 
parts for automotive companies. The company has 
a facility of 20.000 sqm, 15.000 sqm of which is 
closed area. The company is the first company to 
receive the LEED EB certificate by its environment 
friendly production standards, efficient use of mate-
rials and resources, high internal environment qua-
lity, high energy and water efficiency applications. 

The buildings were awarded with this certificate 
as a result of 18 months long work by Pimsa engi-
neers and GVP Consultancy. The factory received 
the certificate in March 2016 with the highest points 
in Turkey. 

Within the scope of the work, energy etudes were 
done and energy efficiency projects were started. In 
addition to water efficiency applications, studies for 
employees’ comfort and efficiency were conducted. 

Procurement policies were improved by a sustai-
nable point of view. Efficient use of materials and 
resources were ensured at factory building. 

The evaluation took place according to the criteria 
founded by EPA’s Energy Star datas. In that respect 
Pimsa is among the first 8 percent in the world in 
terms of energy efficiency. Furthermore Pimsa con-
sumes 45 percent water due to the water efficiency 
programs.

Pimsa General Manager Emre İncekara pointed 
out the fact that they received the LEED certificate 
on the 41st year of operations and stated that Pim-
sa did not give up on its human and environment 
oriented policies despite the challenges brought by 
the difficult competition environment. İncekara ad-
ded: We follow up the trends and innovations in the 
world automotive sector closely. We supported our 
company policies in line with these trends by high 
technology and energy efficient production process 
investments. I believe this was important for the 
LEED EB certificate we received. We are pleased 
to be a first in our country and establish an example 
for the sector, which we believe will also contribute 
to the export, competition power and sustainable 
development. 

ÜYELERİMİZDEN
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Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk ÖZLÜ, 
NASA’nın bir projesi için hidrolik motor üreten Bur-
sa’daki Bosch Rexroth Fabrikası’nı ziyaret ederek 
yetkililerden bilgi aldı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ, 
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi-NASA ta-
rafından Jüpiter’in sırlarını açığa çıkarmak üzere 
yürürlüğe konan bir proje için hidrolik motor üreten 
Bursa’daki Bosch Rexroth Fabrikası’nı ziyaret etti. 
Bakan Özlü, tamamen Türk mühendislerinin eseri 
olan 17 hidrolik motoru geliştirip üreten ekiple ta-
nıştı.

Bosch dünyasında büyük önem taşıyan özel pro-
jelerin Türkiye’ye verilmeye başlandığına dikkat 
çeken Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven 
Young: “Jüpiter’e gönderilen uzay aracı Juno’nun 
anten sistemlerinde kullanılan özel hidrolik motor-
lar, bunun son örneği. Tamamı Türk mühendisler-
den oluşan 4 kişilik ekip, 17 adet özel hidrolik moto-
ru Bursa’da bulunan Bosch Rexroth Fabrikası’nda 
üretti. Her bir parçayı tek tek özel ölçümlerden ve 

işlemlerden geçirdi. Daha önce Bosch Grubu’nun 
ana fabrikası Elchingen tarafından gönderilen bu 
üniteleri, ilk defa Bursa Fabrikası’nda üreterek 
Amerika’ya sevk ettik. Bu özel projelerin de-vamının 
geleceğine inanıyoruz. Bosch’un Türkiye’deki tüm 
birimleri başarılı işlere imza atıyor.” diye konuştu.

Minister ÖZLÜ’s visit to Bosch 
Rexroth Plant producing for NASA

Faruk ÖZLÜ, Minister of Science, Industry and 
Technology visited Bosch Rexroth Plant in Bursa 
that produces hydraulic motors for a project of 
NASA, and received information from authorized 
persons. 

Faruk ÖZLÜ, Minister of Science, Industry and 
Technology visited Bosch Rexroth Plant in Bursa 
that produces hydraulic motors for a project initiated 
to reveal the secrets of  Jupiter by NASA – the 
National Aeronautics and Space Administration of 
USA. Minister Özlü met the team who developed 
and produced 17 hydraulic motors that are entirely 
the work of the Turkish engineers.

BAKAN ÖZLÜ BOSCH REXROTH 
FABRİKASINI ZİYARET ETTİ
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Ufuk AKTEMUR
Mali Müşavir
TOSB Mali İşler Müdürü

VERGİDE 
E-TEBLİGAT DÖNEMİ 

gisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç 
yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara 
artık E-Tebligat sistemi ile elektronik ortamda evrak 
tebliği yapılabilmektedir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak 
kendilerine e-tebligat yapılmasını talep edenler de 
bu sistemden faydalanabilecektir. Tebliği gereken 
evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile 
tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer 
tebligat usullerine göre de tebliğ edilebilir.

Bu sistemde Basit usulde vergilendirilen mükel-
lefler ile gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin 
e-tebligat sistemini kullanma zorunluluğu bulunma-
makta.

E-Tebligat sistemi Nasıl işlemektedir?

Vergi dairesi tarafından elektronik olarak imzala-
nan evrak, sistemi kullanan mükellefler için tanım-
lanmış olan elektronik alana gönderilecektir. Daha 
sonra, mükelleflerin başvuruları sırasında bildirdik-
leri cep telefonu numarasına ve/veya e-posta adre-
sine tebliğe ilişkin bilgilendirme mesajı iletilebilecek 
olup belgeler ayrıca posta yoluyla gönderilmeye-
cektir.

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükel-
lefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi 

Değerli TOSB Dergisi okuyucuları, Dergimizin 
bu sayısında sizlere yakın zamanda yürürlüğe gi-
ren Elektronik Tebligat sistemi (E-Tebligat), ile ilgi-
li, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri uyarın-
ca tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile 
mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesi 
konusunda bilgilendirmelerde bulunacağım.  Bir ha-
tırlatma yapmak gerekirse, bu tebliğ aynı zamanda 
fiziki ortamda yapılan tebligat ile benzer sonucu do-
ğurmakta. 

Mevcut durumda sistem; Vergi dairelerince dü-
zenlenip muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nunu hükümlerine göre tebliği gereken ve hukuki 
sonuç doğuran evraklar (vergi ve ceza ihbarname-
si, ödeme emri gibi), mükelleflere postayla, memur 
vasıtasıyla ve ilan yoluyla tebliğ edilmekte idi. An-
cak, 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren belirtilen teb-
liğ usullerine ilave olarak E-Tebligat sisteminin de 
uygulamaya geçirilmesi ile beraber, Kurumlar ver-
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internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi 
tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır.

Bunun yanı sıra söz konusu sisteme geçişin bir-
çok faydası da bulunmaktadır. Örneğin;

• Kişisel veriler korunur,

• Hizmet kalitesini artırır, Kağıt, zaman ve enerji ta-
sarrufu sağlar.

• Güvenilirdir çünkü belgenin içeriği asla başkaları 
tarafından değiştirilemez,

• Önceki uygulamada haftalarca süren tebligat iş-
lemleri bu sistemde saniyeler içerisinde gerçek-
leştirilir,

izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayı-
lacaktır.

Mükellefler tebliğ edilen evrakı www.gib.gov.tr 
üzerinden e-tebligat sistemine giriş yaparak görün-
tüleyebilecek istenildiğinde evrakın çıktısını alabi-
leceklerdir. Sistemde evraka ait gönderim tarihi ve 
tebliğ tarihi gibi bilgiler de yer almaktadır.

Mayıs 2016 tarihinden itibaren gerçek kişilere ya-
pılan elektronik tebligatlar e-Devlet portalı üzerin-
den de görülebilecektir.

E-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 (29/12/2015 
tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanu-
nu Genel Tebliği ile söz konusu tarih değiştirilmiştir.) 
tarihinden itibaren başlayacak olup, Ancak, bu ta-
rihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bil-
dirimde bulunan mükellefler 1 Ekim 2015 tarihinden 
itibaren de elektronik tebligat yapabileceklerdir. 

E-Tebligatta başvurular;  mükelleflerin bizzat ken-
disi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği 
gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel 
yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili 
aracılığı ile de yapılabilmektedir. Başvuru tamam-
landığında ise mükelleflere bilgilendirme SMS veya 
mail yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır.

E- Tebligat sistemi ile birlikte, Gelirler İdaresi Baş-
kanlığınca düzenlenerek gönderilen belgeler ile bu 
belgelere ait gönderim tarihi, tebliğ tarihi gibi bilgi-
lere ulaşılabilmektedir.  Bu sistemden gönderilen 
belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine 
ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ 
edilmiş sayıldığı için ayrıca posta yoluyla tebligat 
yapılmamaktadır.

Peki E-Tebligat sisteminden çıkılabilir mi? Değerli 
okuyucular, bunu şu şekilde cevaplamak mümkün.  
Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat siste-
mine dahil olan mükellefler zorunlu olmadıkça sis-
temden çıkmaları mümkün gözükmemekte. Ancak 
bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişi-
lilerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve bir-
leşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir diyebiliriz.

Bu sisteme dahil olmamanın cezai müeyyidesi 
de bulunmaktadır. E-Tebligat sistemine dahil olmak 
zorunda olan mükellefler süresinde bildirimde bu-
lunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. 
maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile ceza-
landırılır. Ayrıca bu mükelleflere re’sen oluşturulan 

• Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne za-
man yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının kim 
olduğu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne oldu-
ğu görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa da 
yer bırakmaz.  

• Önceki uygulamada Fiziki ortamda yapılan tebli-
gatlar ücretli idi, Ancak E-Tebligat sistemi ile yapı-
lan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmaz. 

E-Tebligat konusu ile ilgili söyleyeceklerim bu ka-
dar. Gelirler İdaresi Başkanlığının uygulamaya koy-
duğu bu sistemin üyelerimize kolaylıklar getirmesini 
diliyoruz.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN 
EKONOMİK GETİRİLERİ 

talıkları sonucu ortaya çıkan dolaylı ve dolaysız ma-
liyetler; önleme için yapılan yatırımlardan çok daha 
yüksektir. Sosyal güvenlik açısından temel önem de 
olan, en iyi tazminat ve iyileştirme programları bile 
işle ilgili kaza veya hastalıklardan kaynaklanan ya-
şam kalitesi kaybını karşılayamamaktadır.

Bazı kaynaklara göre, endüstrileşmiş ülkelerde iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti-
nin bu ülkenin G. Safi Milli hasılasının %1 ila %4 
arasında değiştiği belirtilmektedir. Bu maliyet özel-
likle kalkınmakta olan ülkelerin göz ardı edemeye-
ceği kadar ağır bir maliyettir. 

ILO’ya göre iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sonucunda 2.3 milyon kişi hayatını kaybetmekte 
olup, 337 milyon kişi ölümcül olmayan iş kazaları 
geçirmekte. Her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı 
bildirilmektedir. Tazminat, sağlık-bakım, rehabilitas-
yon ve maluliyetin getirdiği mali yük ise müthiştir. İş 
yerindeki yaralanmaların tutarı, dünya GSYİH’nin 
%4’üne eşittir. Bazı kalkınmakta olan ülkelerde ise, 
maliyet %10 una kadar yükselmektedir. 

WHO’ya göre mesleki kaza ve hastalıkların mali-
yeti dünya G.S.Y.İ.H’nin %4-5’ini bulmaktadır. A.B.D 
de yapılan bir araştırma sonuçlarına göre hasarlı 
ve yaralanmalı iş kazalarının ortalama maliyetinin 
7.000 - 13.000 dolar, ölümlü kazaların ortalama ma-
liyetleri 800.000 -1.200.000 dolar arasında olduğu 
tespit edilmiştir (Ary T.S. American Mining Cong-
ress. Journal Vol.75. No:9 1989 s. 14-15) 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2007 GSYİH 
rakamlarına göre, ülkemizde iş kazalarının toplam 
maliyeti yılda yaklaşık 35 milyar TL’yi bulmuştur. 
İş kazalarının zararlarını ortadan kaldırmak üzere 
yapılacak giderlerin, önlemek üzere yapılacak gi-
derlerden çok daha yüksek olduğunun anlaşılma-
sı, günümüzde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 
önemini daha da artırmaktadır. (İhsan ERKUL iş ve 
sosyal güvenlik hukuku. Eskişehir Anadolu Üniver-
sitesi )

Op. Dr. Sever ÇEVİK 
Yüzyıl OSGB İşyeri Hekimi

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve ILO (uluslar arası 
çalışma örgütü) ilkelerine göre işçi sağlığı ve güven-
liği; tüm çalışanların bedensel, ruhsal ve toplumsal 
sağlık ve refahlarının en üst düzeyde yükseltilmesi 
ve bu durumun korunması; işyeri koşullarının, çev-
renin ve üretilen malların getirdiği sağlığa aykırı so-
nuçların ortadan kaldırılması; yine çalışanların be-
densel ve ruhsal gereksinimlere uygun bir iş ortamı 
yaratılması şeklinde tanımlanabilir.

 Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı ülkelerin ve-
rimli ve doğru büyümelerinin de ön şartıdır. İş sağlı-
ğı ve güvenliği çalışmalarına gereken önemin veril-
memesi sonucunda iş kazaları meydana gelmekte 
ve meslek hastalıkları oluşmaktadır. İş kazaları ve 
meslek hastalıkları sonuçları itibariyle işletmelere, 
ülkelere ve tüm insanlığa maddi ve manevi kayıpları 
da beraberinde getirmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını gerçekleşti-
rememekten kaynaklanan iş kazaları meslek has-
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tıpkı sağlık bakanlığı gibi, işçi sağlığı ve güvenliğini 
ön planda tutmakta, tedavi edici hekimliği 2. Sıra-
da bırakmaktadır. Kendi izlenimim işçi ve işveren 
bu durumlardan pek memnun değil. Hastaneler iş 
yerlerine çok uzaklıkta, ambulansla acil hasta sevk-
lerinde artan ve sıkışan trafik nedeniyle, hastalar 
halen fazla acı çekmekte. Bu trafik sıkışıklığı gün 
geçtikçe artacak ve sonuçları büyüyecektir.

Bakanlığımız işyeri hekimlerinin, işyerinde polik-
linik hizmeti vermesini istemiyor, daha ziyade, işçi 
sağlığı ve güvenliği eğitimi vermesini istemektedir. 
Zaten her işçi için aylık 15 dakika içinde ancak eği-
tim yapılır. İşyeri hekimlerimiz, ayrıca poliklinik hiz-
meti de vermektedir. Ne yazık ki bazı işverenlerimiz 

düzgün ve hatasız revir 
yapmaktan kaçınmakta-
dır. Onlarda sanki eği-
time daha fazla zaman 
ayrılsın istemektedirler. 
Gürültülü yerlere yapı-
lan bazı revirlerde de, 
gürültüden hasta mu-
ayene etmek imkansız 
gibidir. 

Benim gibi birçok he-
kim arkadaşımın, arzu 
ettiği gibi, TOSB ve 
GOSB gibi büyük orga-
nize sanayi bölgeleri içi-
ne travmatoloji ve mes-
lek hastalıklarına önem 
veren bölge hastanesi 
kurulmasıdır. Bu sitele-
rin caddeleri büyük, tra-
fik yoğunluğu olmayan 

Esasında işveren veya işletmeci, iş sağlığı ve 
güvenliği için harcadığı paranın bir yatırım olduğu 
bilincinde olması gerekir.

Ülkemizde ki sağlık bakanlığının iki önemli ödev-
leri, koruyucu hekimlik ve tedavi edici hekimliktir. 
En fazla önemi de koruyucu hekimliğe vermekte-
dir. Bazı bulaşıcı hastalıkların milyonlarca insan 
öldürdüğü tarihlerde yazılıdır. Bu hastalıkların aşı-
ları bulunduktan sonra hastalıkların kökü kazınmış, 
binlerce insanın tedavileri için harcanan giderler de 
azalmıştır. Burada aşılama ile işçi güvenliği ve sağ-
lığına verilecek önem aynıdır, yani işçi sağlığı ve 
güvenliğine yapılacak yatırımlarla, iş kaybı, tazmi-
nat, hastalıkların masrafları engellenmiş olacaktır. 
İşçi ve ailelerinin geçir-
diği ruhsal durum, çek-
tiği acı, yevmiye kaybı 
ayrı düşünülecek bir du-
rumdur. İşçi evine mutlu 
dönerse aileleri de mutlu 
demektir.

ISSA (uluslar arası 
sosyal güvenlik birliği)  
yaptığı bir araştırma-
da işyerinde uygulanan 
farklı tedbirlere ve mü-
dahalelere geniş bir açı-
dan bakılıp ve işveren-
ler, yöneticiler, çalışan 
temsilcileri, denetimciler 
ve güvenlik uzmanla-
rı ile görüşülerek veri 
toplanmıştır. Görüşülen 
kişilerden işletmelerdeki 
çeşitli ekonomik faali-

yollardır. Hasta ve yaralı nakli kolayca yapılabilir.

Ben Amerika Los Angeles’ da akşam üzeri plajda 
yürürken 200 m ilerimizde yerde yatan bir insan ve 
yanında telefon eden adam gördüm. Ben adamın 
yanına yaklaşana kadar, tıbbi ekip gelmiş ve hasta-
ya gerekli müdahaleyi yapmıştı. Vaka kalp kriziydi 
ve adam ölmedi.

İşçi sağlığı yalnız önlemekle kalmıyor, en sürat-
li bir şekilde tedavi merkezine yetiştirmekte çok 
önemlidir. Zamanında yetiştiremediğimiz yaralının 
çektiği acının tek nedeni yetersiz yollar ve trafiktir.

yetler açısından önlem alınmasının maliyet ve ka-
zancının tahmin etmeleri istenmiştir.  Almanya’dan 
39 işletmeyi kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına 
göre (DGUV, 2009) önlemeye yapılan 1.00 EUR de-
ğerindeki her yatırımın karşılık şirkete sağladığı ge-
tirinin ekonomik potansiyelini 1.60 EUR değerinde 
olduğu tahmin edilmiştir. Daha çarpıcı bir sonuç 15 
ülkede ve 300 işletmede alınan veri örnekleri teme-
linde yapılan ISSA araştırmalarından elde edilmiştir. 
Bu araştırmaya göre, önlem yatırımlarında ortalama 
maliyet kazanç oranı 1:2.2 düzeyindedir. 

Ayırıcı nedenlerle sosyal güvenlik bakanlığının, 

İş kazalarının zararlarını ortadan kaldırmak üzere 
yapılacak giderlerin, önlemek üzere yapılacak gi-
derlerden çok daha yüksek olduğunun anlaşılma-
sı, günümüzde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 
önemini daha da artırmaktadır.
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ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ 

lenen ülke nin ofisi, süresi içinde red bildiriminde 
bulunmazsa (Türkiye açısından red süresi 18 
aydır) veya red bildirimini geri alırsa marka, ulus-
lararası tescil tarihinden itibaren o ülkede ulusal 
yolla tescil edilmiş gibi korunur. Ancak uluslara-
rası tescil, esas markaya uluslararası tescil ta-
rihinden itibaren beş yıl boyunca bağımlılığıdır. 
Uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıllık 
süre zarfı içerisinde menşe ofisteki esas tescil 
veya esas başvuru çeşitli sebeplerle son bulur-
sa (örneğin geri alınırsa, hükümsüz kalır, feragat 
edilir veya bir red, fesih, iptal veya hükümsüzlük 
kararı alınırsa) menşe ofisin reddi/hükümsüzlü-
ğü WIPO’ya bildirmesi ve uluslararası tescilin 
iptalini istemesi üzerine tescil iptal edilir ve buna 
bağlı olarak, tescil edilmiş olan diğer ülkelerde 
de markaya ilişkin koruma sona erer. Uluslara-
rası tescil tarihinden itibaren beş yılın sonunda 
ise, uluslararası tescil menşe ofisteki esas baş-
vurudan veya esas tescilden bağımsız hale gelir.

Uluslararası tescil yapıldıktan sonra tescilin 
sağladığı koruma alanını, mevcut uluslararası 
başvuruda yer almayan ülkelere “sonraki be-
lirleme” prosedürü çerçevesinde genişletmek 
mümkündür. Başvuru sahibi uluslararası tescil 
başvurusunu bazı ülkelerle sınırlı tutmuş ancak 
sonradan tescilin sağladığı korumanın kapsamı-
na başka ülkeleri de dahil etmek istemiş olabilir. 
Aynı durum Protokol’e sonradan katılan ülkelere 
korumanın genişletilmek istenmesi durumunda 
da geçerlidir. Bu bağlamda, başvuru sahipleri, 
uluslararası tescilin sağladığı korumaya başka 
ülkeleri ilave etmek için menşe ofis aracılığına 
ihtiyaç olmaksızın doğrudan WIPO’ya yapacağı 
bir sonraki belirleme talebi ile bu imkandan fay-
dalanabileceklerdir. 

Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin 
Madrid Sistemi’ne üye 95 ülkeden Madrid 
Protokolü’ne taraf olmayan tek ve son anlaşma 
ülkesi Cezayir de 31 Temmuz 2015’de Protoko-
le katılım belgesini teslim etmiştir. Protokolün 
Cezayir bakımından 31 Ekim 2015’de yürürlü-
ğe girmesiyle beraber bu tarihten itibaren tüm 
uluslararası marka tescilleri Madrid Anlaşması 
ve Madrid Protokolü’nden oluşan iki anlaşmalı 
sistem yerine artık yalnızca Madrid Protokolü 
çerçevesinde yürütülecektir. 

Uluslararası marka tescil başvuruları ve il-
gili tüm diğer işlemler Uluslararası Büro WIPO 
(World Intellectual Property Organization) ta-
rafından yürütülmektedir. Uluslararası tescil 
başvuruları WIPO’ya, esas tescilin veya henüz 
tescil olmamışsa başvurunun bulunduğu menşe 
ofis aracılığıyla yapılmaktadır. Yani, WIPO ’ya 
doğrudan başvuruda bulunmak mümkün değil-
dir. Türkiye’de menşe ofis Türk Patent Enstitüsü 
(TPE) Markalar Dairesi Başkanlığı olup, ulusla-
rarası marka tescili başvuruları TPE aracılığı ile 
yürütülmektedir. 

Yani uluslararası tescil yapılabilmesi için ön-
celikle ulusal tescil veya tescil başvurusu bulun-
ması gerekmektedir. 

TPE, Türkiye’deki tescilli bir marka veya bir 
marka tescil başvurusuna dayanılarak yapılan 
uluslararası marka tescil başvurusunda öncelik-
le söz konusu başvurunun esas başvuru yada 
esas tescil ile aynı olup olmadığını inceler.  Aynı 
olduğunu tasdik ettikten sonra gereken diğer 
kontrolleri yapar ve başvuruyu WIPO’ya iletir. 
WIPO, başvuruyu şekli olarak inceledikten sonra 
herhangi bir uygunsuzluk tespit etmezse, ulus-
lararası sicile tescil eder ve marka korumasının 
talep edildiği ülke menşe ofislerine tescili bildirir. 
Uluslararası tescil tarihi, uluslararası başvuru-
nun menşe ofis tarafından alındığı tarihdir. Baş-
vurular uluslararası tescilin talep edildiği ülke-
lerde, bir ulusal marka başvurusu yapılmış gibi 
ulusal mevzuat kapsamında değerlendirir. Belir-

Av. Seçil BARDA
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GEZİLMESİ GEREKEN YERLER

Hacımemiş sokağındaki antikacı dükkanları, 

Galerileri, seramik ve cam işçiliği atölyeleri ve bir-
çok farklı mekanlarıyla özgün ürünler sunan antika 
dükkanları olan sakin ve dingin bir yer.

Alaçatı pazarı

Hacımemiş camisi yakınlarında cumartesi günleri 
çok geniş bir alanda kurulan Alaçatı pazarı, İzmir ve 

Mis kokulu sardunya ve begonvillerin sarmaladığı 
Arnavut kaldırımlı sokakları, rengarenk pencere ve 
kapıların süslediği cumbalı taş evleri, lavanta koku-
lu hediyelik eşya dükkanları, renkli tahta sandalyeli 
ve yöreye özgü motiflerle işlenmiş masa örtülerinin 
süslediği restoran ve kafeleriyle keyifli bir atmosfere 
ve huzur dolu bir ambiyansa sahip.

Türkiye’nin en iyi butik otellerine de ev sahipliği 
yapan Alaçatı otelleri beldenin hemen her yerine 
dağılmış durumda. Yapısı bozulmamış doğal taş 
evleri otele dönüştürerek hizmet veren işletmecileri 
misafirleri ile tek tek ilgilenmekte. Herbiri bambaşka 
bir kimliğe sahip, odalarının  kendine münhasır ta-
sarımıyla, tarihi dokusu, bahçelerinin güzelliği, Ege 
usulü kahvaltıları ise dillere destan  göz dolduruyor.

Konumu gereği oldukça rüzgarlı olmasından do-
layı Dünyanın en güzel sörf merkezlerinden olup 
rüzgar sörfü tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor. 
Alaçatı’da bulunan Yumru Koyu Dünyanın sayılı 
sörf yerlerinden biri ve burada her yıl Dünya Wind-
surf  Şampiyonası yapılıyor.

Masmavi denizi, limanları, kumsalı ve sert rüzgarıyla ünlü İzmir’in incisi 

ALAÇATI
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Çeşme civarı ilçelerden gelen, yakın köylerde üre-
tim yapan köylülerin doğal organik ve yöresel ürün-
lerin bulunduğu, sebze ve meyvenin dışında kaliteli 
giyim ürünlerininde bulunduğu şirin bir pazar yeri.

Restoranlar
Ege mutfağının enfes lezzetlerini sunan restoran-

ları ve sıcakkanlı halkıyla Alaçatı, küçücük masala-
rıyla doyumsuz tatlar sunan meyhaneleri Alaçatı’yı 
Alaçatı yapan değerlerden. Ege otları ve yerel lez-
zetlerinin eşlik ettiği meze çeşitleriyle süslenen rakı 
sofraları, canlı müzikle birlikte yüzleri güldürüyor.

Hediyelik eşyacılar
Hemen hemen her sokakta karşınıza çıkacak 

olan birçok özgün tasarım atölyelerinden el yapımı 
hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz.

Kumsalı, cam gibi denizi ve meşhur rüzgarıyla 
Alaçatı, her sezon yerli ve yabancıların akınına uğ-
ruyor. Egenin bu lavanta kokan şirin kasabası günü-
müzün en gözde tatil mekanlarından biri olup, her 
geçen yıl popülaritesini daha da arttırmaktadır. 

Nasıl Gidilir
Alaçatı’ya hangi şehirden geleceğiniz ulaşım al-

ternatifi belirleme konusunda en etkili faktördür. İs-
tanbul Alaçatı arası yaklaşık 640 kilometre mesafe-
de ve araçla yaklaşık 9 saat kadar sürmektedir

İstanbul, Ankara, Adana gibi şehirlerden gidilecek 
ise önce İzmir Havalimanına gelmeleri daha sonra 
kara yolunu tercih etmeleri tavsiye edilmektedir.

İzmir, Manisa, Aydın gibi şehirlerde ikamet eden-
lerin kendi araçlarıyla ulaşım sağlaması isabetli bir 
karar olacaktır. 

Yeldeğirmenleri
Alaçatı’nın simgesi ve en eski yapıları arasından 

yer alan, 1850’lerden kalma büyüklükleri birbirinden 
farklı 4 adet taş yel değirmeni merkezde yer alan 
ufak bir tepenin üstünde kurulu. Değirmenlerin altın-
da yer alan kafelerde kahvenizi yudumlarken nefis 
gün batımını izleyip fotoğraf çekmek için muhteşem 
bir yer.
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Aileniz TOSB hakkında ne düşünüyor? 

Özellikle eşim TOSB’un çalışma saatleri ve koşul-
ları sebebi ile  çalışmamdan memnuniyet duymak-
tadır.

TOSB dergi hakkındaki düşünceleriniz nedir? 

Üyelerimize, paydaşlarımıza ve topluma ulaşabil-
menin yolu, kurumumuzu tanıtabilmemiz, yapılan 
yatırımların ve hizmetlerin anlatılabildiği araçlardan 
biriside dergimiz. 7. yılında olan dergimiz her geçen 
gün kendini yenileyerek ve TOSB ile özdeşleşmek-
tedir.

TOSB aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 

Daha da iyi olabileceği kanaatindeyim. Güzel bir 
örnek olduğu için belirtmek isterim,2015 yılı üye fir-
maların katılımıyla ge rçekleşen dart turnuvasında 
3. üncü oldum,hedefim ilerki yıllarda şampiyonluklar 
kazanmak. Bu tür olanakların arttırılması ve arka-
daşlarımızın da bu tür aktivitelere katılımları ile ar-
kadaşlıkların daha da fazla pekişeceğini düşünüyo-
rum.

Hobileriniz, yapmaktan hoşlandığınız şeyler ne-
lerdir? 

Yüzmek, dart oynamak, Fenerbahçe futbol karşı-
laşmalarına gitmek, sevdiklerim ile hafta sonu gezi-
lerine katılmak ilk aklıma gelenler.

TOSB’da insan ilişkilerini nasıl buluyorsunuz? 

Genel görüntüsü ile birbirini sayan arkadaşların 
bulunduğu bir personele sahip Bölge Müdürlüğü-
müz. Fedakar, özverili ve yardımsever bir çalışan 
grubuna sahibiz.

Kendinizi tanıtır mısınız?

03.12.1977 İstanbul/Üsküdar doğumluyum. Mar-
mara Üniversitesi M.Y.O. Satış Yönetimi bölümün-
den mezun oldum. 2005 yılında eşim Emel Hanımla 
evlendim. Ceyda ve Emre isimli 2 çocuğum var.

Ne kadar zamandır TOSB’da çalışıyorsunuz? 

17.07.2007 tarihinden itibaren beri TOSB’da gö-
rev yapmaktayım. Satınalma ve Depo Memuru 
olarak göreve başladığım çalışma sürecim, 2016 
yılından itibaren Satınalma Birim Sorumlusu olarak 
devam etmektedir.

TOSB hakkında genel düşünceleriniz nelerdir?

Öncelikle örnek ve önder bir Organize Sanayi Böl-
gesi olmayı vizyon edinmiş TOSB  gibi bir kurumsal 
yapıda çalışmaktan mutluluk duyduğumu ifade et-
mek istiyorum. TOSB’un bu günlerine gelmesinde 
büyük emekleri olan her kademedeki profesyonel 
çalışma arkadaşlarımızla çalışmaktan da büyük 
keyif aldığımı söylemem gerek.Bu ekipteki  her bir 
çalışma arkadaşım görevini en iyi şekilde yapma 
konusunda kararlılık içerisinde olduğunu söylemek 
mümkün. Bunu ekipten biri olarak çok net görebili-
yorum. Ayrıca çalışma saatlerimizin düzenli,TOSB’a 
ulaşımımızın rahat, ortamımızın ise çalışma koşulla-
rına uygun olması ,çalışma esnasındaki maksimum 
verimimizin temelini oluşturmaktadır. Bu sebeble 
TOSB’ta çalıştığım için büyük mutluluk duyuyorum.

TOSB’un kalite çalışmalarını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 

Bilindiği üzere TOSB ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemini uygulamaktadır. Ayrıca 14001 ve OHSAS 
18001 belgelerini almak için de herkes özveriyle 
çalışmaktadır. İş sağlığı ve Güvenliği sertifikala-
rını alan TOSB Türkiye Kalite Derneğinin (Kalder) 
‘’EFQM Mükemmellikte Kararlılık’’ ödülünüde alma-
ya hak kazanmıştır.Örnek ve önder bir organize sa-
nayi bölgesi olmak konusunda hızla ilerleyen TOSB 
yakın zamanda ulusal kalite ödülünü de almaya hak 
kazanacaktır.

TOSB’dan beklentileriniz nelerdir? 

Kaliteli, sosyal, huzurlu çalışma ortamının daimi 
olmasını dilerim. TOSB Bölge Müdürlüğümüzün  
diğer organize sanayi bölgelerine önder olacak bir 
kurum olmasını temenni ederim.

Murat PALA

Satınalma Birim Sorumlusu 

İÇİMİZDEN BİRİ
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EYMEN KURT

16.05.2016 tarihinde Arıtma operatörü görevinden ayrılan Ayhan GÜNEŞ’e hizmetlerinden dolayı teşekkür 
eder, bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz.

18.05.2016 tarihinde Arıtma Operatörü olarak göreve başlayan Ümit ÖZÇELİK’e görevinde başarılar 
diliyoruz.

Elektrik teknisyeni olarak görev yapan arkadaşımız Ruşen KURT ve eşi Ebru KURT’un 23.04.2016 tarihinde 
dünya ya gelen oğulları Eymen KURT’a sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. 

AYHAN GÜNEŞ ÜMİT ÖZÇELİK

İÇİMİZDEN BİRİ

T SB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

WHATSAPP HATTI DEVREDE

ÇEK GÖNDER, BİRLİKTE ÇÖZELİM

0530 201 75 17
66

T SB



T SB
Mükemmel 
Bir Yaşam 

Alanı 

KİŞİ 
İSTİHDAM 
EDİLİYOR

BÖLGEDE
TEK ALAN

18.400

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

18.400 KİŞİ
98 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




