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Değerli Okuyucularımız,

Y

enilikçi fikirlere sahip teknoloji girişimlerinin aynı bölgede
toplanmış olması büyük bir
avantajdır. Otomotiv tedarik sanayinin geleceğini de otomotiv sektöründe
olduğu gibi teknoloji şekillendiriyor.
2017 yılı sonu itibariyle Türkiye’ de
sa-yısı 795’i bulan Ar-Ge merkezlerinin 17’si TOSB da yer almaktadır.
TOSB, En Büyük Otomotiv Ar-Ge Üssü
olma özelliğini de taşımaktadır. 2018
yılında sayılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz ve bu artışın sektörün daha ileri bir seviyeye erişmesinde
büyük bir katma değer sağlayacağını
biliyoruz ve önemsiyoruz.
İnovasyonda öncü ve örnek bir OSB
olma yolunda ilerliyoruz.
“Kurumlar ve ürünler sadece bir sonraki
yeni fikre kadar ayakta kalabiliyorlar.” Bu fikir ışığında bölgemizde sayısı dört olan komitelerimize bir yenisini daha ilave edeceğiz; İnovasyon Komitesi. 2016 sonu itibari ile kurulan
İnsan Kaynakları, Çevre ve ISG Komitelerimiz çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, 2017
sonunda sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu başlıklardan biri olan Enerji Verimliliği Komitemiz
de çalışmalarına başlamıştır. Birlikte daha güçlü ilerleyeceğimizin bilinciyle çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.
Bu sayımızda da keyifle okuyacağınız makalelerimizin yanı sıra her biri TOSB’un değerini arttıran firmalarımızın röportajlarını da bulabilirsiniz.
Sektöründe Türkiye’de üretim yapan ilk firma olan Kalıpyansan Genel Müdürü Sinan ERYAVUZ
ile ikinci kuşağın firmaya getirdiği yeni bakış açısıyla değişen vizyonlarını görüştük.
Yakın bir zamanda açılışını gerçekleştirdiğimiz Ravago Ar-Ge firmasının Direktörü Leonardo
BELLAMO ve ekibiyle yaptığımız röportajı keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz.
En yeni yatırımlarımız arasında yer alan, bölgemizde ikinci fabrikasının temellerini atan Cengiz
Makina İmpro Yönetim Direktörü Koray Mert YILMAZ’ın global bir bakış açısıyla çıktıkları yolun haritasını bizlerle paylaştı.
TOSB Özel Bilge Anaokulu ile bir OSB Anaokulu olmalarının avantajlarını, okulumuzu ve 2018
planları hakkında konuştuk.
Futbol Turnuvamıza da büyük renk katan, plastik şişirme projesinde Türkiye’de lider bir firma
olan Sekiso’nun Başkanı Shoji Takizawa ile kalite politikalarını ve yeni dönem hedeflerini görüştük. Bu sayımızda da röportajın Japonca özetini bulabilirsiniz.
4Y anlayışı ile yani “Yaratıcı ve Yenilikçi Yetenekler Yetiştiriyoruz” bilinciyle Avrupa’nın öncü
Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Hexagone Studio Genel Müdürü Murat Özkan ile yeni projelerini görüştük.
Ve 2018 yılının ilk sayısı ile karşınızdayız. Keyifli okumalar diliyoruz..
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İnovatif çözümler üretmek
için çalışıyoruz
Adnan Naci FAYDASIÇOK
TOSB Yönetim Kurulu Üyesi
TOSB Member of the Board
Sayın TOSB Üyeleri,
Değerli Sanayici Dostlar,

G

ünümüzde sanayi alanında yaşanan inovatif gelişmeler, endüstri 4.0 dönüşümleri ve otomotiv
sanayini yakından ilgilendiren mobilite kavramının
değişimini hepimiz takip ediyoruz. Endüstriyel üretim daha
optimize, entegre ve otonom hale dönüşüyor. Sanayide
verim artışı robotlar, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik,
büyük veri ve yapay zeka artışı ile sağlanmaya çalışılıyor.
TOSB üyeleri olarak bizlerin farklı ürünlerle üretimini yaptığımız otomotiv sektörü de bu gelişmelerin tam merkezinde yer alıyor.
Dünya genelinde yaşanan teknolojik ve dijital gelişmelerle
birlikte mobilite kavramında da bir değişim yaşanıyor. Yeni
mobilite dönemi, ulaşım yöntemlerini de etkileyerek paylaşımlı araçlar, elektrikli araçlar, otonom sürüş gibi geleceğe
yönelik kavramların hayatımıza girmesine sebep oluyor.
Emisyonsuz mobilite ile daha sağlıklı bir çevre, stressiz
ve emniyetli otonom otomobiller ile de insanların yaşam
kalitesinin arttırılması hedefleniyor.
Otomotiv tedarik sanayi ihtisas organize sanayi bölgesi
olarak bizler de bu gelişmeleri yakından takip etmek ve
gerekli dönüşümleri gerçekleştirmek zorundayız.

WE WORK TO
PRODUCE INNOVATIVE
SOLUTIONS
Dear TOSB Members,
Dear Industrialists,

İnovatif firmaların yeni ürün geliştirmeleri, üretimini yaptıkları ürünlerini iyileştirmeleri için en önemli unsurlardan
biri ürettikleri parçaların testlerini yaptırabilecekleri test
merkezleridir. Kuruşunda Taysad İtü Vakfı OSD gibi kuruluşların bulunduğu OTAM’ı TOSB olarak devraldık. Artık
TOSB olarak bir test merkezimiz var, OTAM’ın işletmesi
için konusunda uzman BIAS Mühendislik ile anlaşma sağlanmıştır. BIAS TOSB Otomotiv Test Merkezi üyelerimizin
hizmetine sunulmuştur.

We, all, closely follow the innovative develop-

Üretim süreçlerimiz ile birlikte TOSB yönetimi olarak inovatif çözümler üretmek için çalışıyoruz. Dijitalleşmeye
önem vererek yönetim süreçlerinin de alt yapısını dijital-

motive sector, in which we, as TOSB members,

4

ments in the field of industry, industry 4.0 transitions and the change of the mobility concept,
which is closely linked to automotive industry,
nowadays. Industrial manufacturing becomes
more optimised, integrated and autonomous.
Efficiency in industry is being tried to be ensured through robots, IoT, virtual reality, big
data and artificial intelligence. And the automanufacture different products, is in the centre
of these developments.
Ocak-Şubat-Mart 2018
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leştiriyoruz. Bu dönemde, e-Evrak Takip Yönetim
Sistemine geçiş çalışmalarına hız kazandırdık. OSB
evrak ve proje süreçlerinin takibini kolaylaştırmak,
her yerden anlık erişim sağlamak, yetkisiz kullanımı
engellemek, saklama zorunluluğu olmayan evrakların imha edilmesini, bulut ortamında başka bir lokasyonda da yedeklenerek çoğaltılmasını ve fiziksel
yıpranmalara karşı korunmasını sağlamak amacıyla
dijital arşiv çalışmalarına başladık. TOSB’un dijital
olmayan eski kayıtlarını da dijital ortama taşıyacağız.

Worldwide technological and digital developments bring a
change in the mobility concept. This new mobility era effects
transportation methods and brings future concepts such as
shared vehicles, electric vehicles, and autonomous drive into
our lives. It is aimed to increase people’s quality of life via stress
free and safe autonomous automobiles, as well as to ensure a
healthier environment through emission free mobility.

Bu çalışmaların yanı sıra elektronik okuma, plaka
otomasyonu, üyelerimizin aidat ve düzenli ödemelerinin yanı sıra her türlü iletişim detaylarını takip
edebileceğimiz bir CRM sistemi kurulması konusunda düşüncelerimiz ve arayışlarımız mevcuttur.
OSB’miz içinde kurulacak dijital reklam, ilan panoları
da iletişim etkinliğimizi arttıracak adımlar arasında
yer almakta.

One of the most important factors of product improvement and
product development of innovative companies is to have a test
centre, where they can test their products. We, as TOSB, are
now in charge of OTAM, which was established by institutions
like TAYSAD, ITU Foundation and OSB. From now onwards, we
have a test centre and we have agreed with BIAS Engineering
for the operation of OTAM. BIAS TOSB Automotive Test Centre
is ready for our members.

Üretimlerimizi yaparken elektrik hepimizin temel
girdisi. Önemli bir gider kalemi. Özellikle iletim bedelleri ve dağıtım bedellerini yeniden formülize ettik.
İletim bedelinde adilane bir yöntem geliştirdik. TOSB
olarak aldığımız elektrik dağıtım bedeli belki de ülkemizin en rekabetçi bedellerindendir.

As TOSB management we work to produce innovative solutions
in line with our production processes. Being aware of the importance of digitalization, we digitalize our management processes’ infrastructure. Transition to electronic document follow up
management system is ongoing. We also start digital archive
building in order to ease up the following of OIZ document and
project processes, quick access, eliminate non necessary documents, duplication in cloud environment and protection from
physical decay. We will move all records to digital environment.

TOSB içinde veya etrafında fikri olan, projesi olan
genç girişimleri çekecek, onlara projelerini hayata
geçirme fırsatı sunacak bir ortam yapmak istiyoruz.
Ticari değer taşıyacak projelerin yatırımcı bulabileceği bu sistemde özellikle start up ‘ların doğacağına
inanıyoruz. Bu bağlamda organize sanayi bölgemizde bir Girişim Evi kurmayı hedefliyoruz. Bunu da
konusunda uzmanlaşmış bu konuda uzman kurumlarla yapmayı hedefliyoruz. Girişimci birlikte genç
girişimcilerin desteklenmesini, katma değer üreten
start-up projelerin geliştirilmesini ve uygulanmasını
sağlamak amacıyla TEB Girişim Evi için görüşmele-

Being as the organised industrial zone of supply industry, we
have to follow these developments closely and make sure that
required transitions take place.

In addition to these activities, we have our thoughts and inquiries about establishing a CRM system in which we can follow
electronic reading, plate automation, membership fees and regular payments as well as any contact details. Digital advertising
medium and billboards to be installed in our OIZ are among the
steps that will increase our communication efficiency.

rimiz devam etmektedir. l

Electricity is the essential input for all of us while we make our
productions. It’s an important expense. In particular, we reformulated delivery charges and distribution fees. We have developed a fair method of transmission. The price of electricity we
receive as TOSB is probably the most competitive price of our
country.

Üretim süreçlerimiz ile birlikte
TOSB yönetimi olarak inovatif
çözümler üretmek için çalışıyoruz.
Dijitalleşmeye önem vererek
yönetim süreçlerinin de alt yapısını
dijitalleştiriyoruz. Bu dönemde,
e-Evrak Takip Yönetim Sistemine
geçiş çalışmalarına hız kazandırdık.

We want to create an environment that will attract young entrepreneurs who has an idea or a project to be realized in and
around TOSB, and give them the opportunity to realize their
projects. We believe start ups will born in this system, in which
projects with commercial value would be able to find investors.
In that respect we aim to establish an Entrepreneur House in
cooperation with institutions that has expertise in the field. We
continue our talks for TEB Entrepreneur House in order to develop and implement start up projects that would produce added
value and to support young entrepreneurs. l
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YENİ DÖNEM FAALİYETLERİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
07 Şubat 2018 Çarşamba günü TOSB Bölge
Müdürlüğü Konferans Salonu’ nda 6 aylık
“Yeni Dönem Faaliyetleri Bilgilendirme ve
Değerlendirme “ toplantısı gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıda; Organize Sanayi
Bölgesinde bulunan üye firmalara bölge ile ilgili
yapılan faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer BURHANOĞLU ve Bölge Müdürü
Murat DEMİR bilgiler verdi.
Bir diğer gündem maddesi olan “
Elektrik Sistem Kullanım Bedelleri’ nin
Ücretlendirilmesi “ ve 1 Nisan 2018 tarihi
itibariyle uygulanacak “ Elektrik Son Kaynak
Tedarik Tarifesi “ ve önümüzdeki dönemde
elektrik tedariğinde yaşanacak gelişmeler
hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
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TOSB Komiteleri "Yeni Dönem,
Yeni Fikirler" yemeğinde bir araya geldi

TOSB’ da yer alan 4 komite ve 46 komite üyesi, TOSB Workinn Hotel’ de Yönetim Kurulu Başkanı Ömer BURHANOĞLU, Komitelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper KANCA ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve TOSB
Sanayicileri’nin katılımıyla “Yeni Dönem Yeni Fikirler” yemeğinde bir araya geldi. ISG Komitesi Başkanı Gökhan
BALIKÇI, IK Komitesi Başkanı Ercan KOÇAK, Enerji Verimliliği Komitesi Başkanı Nihat ERYİĞİT ve Çevre Komitesi Başkanı Ümit GÜNEŞ; bölge içinde yaratılan sinerjiden memnun olduklarını, bu yolculukta hep birlikte büyük
başarılara imza atmayı hedeflediklerini dile getirdiler.

Ocak-Şubat-Mart 2018
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TOSB, KOİF’18 Fuarı'ndaki yerini aldı
Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası işbirliği ile
bölgemizdeki en büyük İnsan Kaynakları İstihdam Kariyer
Günleri Fuarı (KOİF’18) 5,6,7 Nisan 2018 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde
gerçekleştirildi. TOSB IK Sorumlusu Orhan HATİP “TOSB
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Ka-

Ü

lkemizin en öncelikli sorunu olan işsizlik
ile mücadelede tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde hareket edebilmesi
ve sosyal diyalog geliştirebilmesi açısından, ülkemizde hayata geçen ‘İSTİHDAMDA MİLLİ SEFERBERLİK’ programına da destek amacıyla Kocaeli
Valiliği Koordinatörlüğünde Kocaeli Çalışma ve İş

tılımcı Üye Firmaları adına katılım sağladı. TOSB CV Bankasında TOSB katılımcıları tarafından değerlendirilmek
üzere saklanan CVler belirli aralıklarla TOSB Firmalarının
İK Yöneticileri ile de paylaşılmakta. Veri Bankamız için çok
faydalı bir Fuar geçirdik.” bilgisini paylaştı.l

“Yuvayı Yap Ödülü Kap”
Yarışması ile Hayvanlar
TOSB'da yuvalarına kavuşuyor

T

OSB Hayvan Besleme Noktaları ve Kulübeleri oluşturma projesi için TOSB Hatice Bayraktar Teknik
E.M.L ile ortak düzenlenen Kulübe Tasarım Yarış-

ması ödülleri sahiplerini buldu. Yarışma komitesi üyeleri
Döksan A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Nuray DOLGUN, TOSB
Bölge Müdür Yard. Recep PEHLİVANLAR, TOSB İK Sorumlusu Orhan HATİP, TOSB Kurumsal İletişim Sorumusu Ayça
EKİM, TOSB Bölge Müdürlüğü Asistanı Revayse GÜNGÖR,

değerlendirirken dikkat ettikleri kriterleri şu şekilde sıraladılar; Malzeme Kullanımı, Zamanlama, Takım Çalışması ve
Yaratıcılık.
Yarışma Komitesi Başkanı TOSB Bölge Müdür Yardımcısı Recep PEHLIVANLAR yaptığı açıklamada; “Yarışmaya
katılan tüm tasarımların TOSB Hatice Bayraktar E.M.L
atölyelerinde üretilecek ve TOSB’un belirlenen Hayvan

TOSB Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik A.L. Müdür Yard.

Besleme ve Barınma noktalarında kullanılacak olması;

Bekir BALABAN, TOSB Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik

ayrıca TOSB Özel Bilge Anaokulu öğrencileri tarafından da

A.L. öğretmeni Elif YILMAZ, TOSB Hatice Bayraktar Mes-

renklendirilmesi yarışmanın daha da dinamik bir hale gel-

leki ve Teknik A.L. öğrencisi Sudenaz BEDİR tasarımları

mesini sağlıyor.” dedi.l
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“Sanayi ve Teknoloji Zirvesi” Başbakan Binali Yıldırım’ın açılışıyla gerçekleşti

Sanayiciler öğrencilerle buluştu
TOSB’un desteği ve TAYSAD panel
sponsorluğunda, TC. Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli
Valiliği himayelerinde, Gebze Teknik
Üniversitesi’nin “Sanayi ve Teknoloji
Zirvesi” Başbakan Binali Yıldırım’ın
açılışıyla gerçekleşti.

G

ebze Teknik Üniversitesi yerleşkesinde kurulan
“Hi-Tech Prefabrik Yapı” içerisinde Sanayi - Üniversite işbirliği çerçevesinde gerçekleşen zirvenin
açılışını Başbakan Sayın Binali Yıldırım yaptı. Zirve kapsamında stand açan firmaların stand alanlarını da ziyaret
eden Yıldırım, “Toplam 18 OSB nin ortasında yer alan ve
her birine yarım saat mesafede bulunan GTÜ için sanayi
ile işbirliği önemlidir.” dedi. “İK, Ar-Ge, Endüstri 4.0, ve Girişimcilik” konularında paneller düzenlenerek yurt içinden
ve yurt dışından gelen uzmanlarla, akademik hayatla reel
sektör işbirliğinin önemi vurgulanan zirvede öğrenciler birçok firma ile iletişime geçti ve yakından bilgi aldı.

Ustalardan öğrencilere tavsiyeler
Zirve kapsamında gerçekleşen panellerde TOSB - TAYSAD
işbirliğinde “Otomotiv Tedarik Sanayinde Kariyer Adımları”
paneli gerçekleşti. Panelde Cadem Genel Müdürü Saffet
Çakmak, Emaş Plastik İnsan Kaynakları Müdürü Burak
Türkyılmaz, Legrand Group İnsan Kaynakları Direktörü
Nurhayat Ulucan, Bamesa Otomotiv Satış Direktörü Ozan
Şarman ve Adient Türkiye Fabrika Müdürü Cengiz Konak
konuşmalarını gerçekleştirdi. Gebze Teknik Üniversitesi
öğrencilerine bilgi ve deneyimlerini aktararak, kariyer basamaklarını tırmanırken neler yapılması gerektiği konusunda tavsiyeler veren konuşmacılar, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Katılımcı kuruluşlardan öğrencilere burs ve staj desteği
Zirvede yer alan katılımcı kuruluşlar ile yakından iletişime
geçme fırsatı bulan öğrenciler bu kuruluşlara özgeçmişlerini bırakarak staj fırsatlarından da yararlanabilecekler.
Ayrıca katılımcı kuruluşlar üniversite öğrencilerine burs
desteği de sağlayarak üniversite - sanayi bağlantısını kuvvetlendirmiş olacak.l

KOU Makine Mühendisliği Kulübü
bünyesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi
Formula Student Takımı Üyesi Furkan
ACAR TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
BURHANOĞLU’na formula aracı ile ilgili
bilgi verdi.

Ocak-Şubat-Mart 2018
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Mavi ve gri yakalı çalışan yönetiminde
yeni yaklaşımlar ve eğitim programları
Değişen ne olursa olsun gelişmesi gereken sadece İnsan ve Üretim bu yüzden Mavi Yaka eğitimlerinin ne kadar
önemli olduğunun bilincindeyiz. Üretim temelli bir istihdam yaratma ve mavi-gri yaka çalışanların beklentilerini
karşılama üzerine kurgulamayı hedefliyoruz. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimler, mavi yakalı personelin nitelikli işler yapmasını ve alanında sunacağı hizmetin performansını artırıyor. TOSB Eğitim Koordinatörü
İlker EREL’in hazırladığı eğitim takvimi tüm üyelerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuştur.

Temel Seviye Pnömatik / Elektropnömatik
05-06.02.2018

Temel Seviye Hidrolik / Elektrohidrolik Eğitimi
20-21.02.2018

Temel Seviye PLC S7-1200 Eğitimi
12-13.02.2018

KALİTESİZLİK MALİYETLERİ VE UYGULAMASI EĞİTİMİ
26.01.2018

Tuncel GÜRSOY ile Karmaşaya Evet Konferansı
27.03.2018

Hidrolik/ Elektrohidrolik Sistemlerde Bakım ve Arıza Arama
Eğitimi -12-13.03.2018

10
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Sürdürülebilir verimlilik deneyi
TOSB'da yaşandı
Atlas Copco’nun endüstri 4.0
vizyonunu güçlendirmek için “Smart
Connected Assembly” konseptiyle
oluşturduğu tırı, TOSB Otomotiv
Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi’nde ziyaretçileriyle buluştu.
Roadshow Truck’la, sürdürebilir
verimliliği hedefleyen ve endüstri
4.0’a uyumlu el aletleri uygulamalı
olarak 28 Mart’ta TOSB’ da tanıtıldı.

A

tlas Copco’nun akıllı bağlantılarla donatılmış ve
araçların en son teknolojilerini ve işlevlerini deneyimleme fırsatı sunan tırının Türkiye’deki 3. du-

rağı TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi Roadshow Truck’ın 28 Mart 2018 tarihinde, saat
10.00 ila 17.00 saatleri arasında TOSB Otoparkı’nda ziyaretçilerle buluştuğu etkinliğin açılış konuşmasını TOSB

araya geliyor. Smart Connect Assembly, kesintisiz çalışmada yüzde 75 artış, kalite hata oranında yüzde 15 düşüş,
yeni ürün piyasaya çıkarma maliyetlerinde yüzde 57 azalma, üretkenlikte yüzde 73 artış, eğitim ihtiyacında yüzde
30 azalma ve enerji tüketiminde yüzde 80 düşüş sağlıyor.
Tek platform üzerinden çoklu montaj yönetimi sağlayan
Smart Connect Assembly konsepti, kalite güvencesi, kablosuz özgürlük, optimizasyon çözümleri ve üstün verimlilikle karşımıza çıkıyor.
Roadshow Truck, Türkiye yollarında…
Dünyada birçok ülkede tanıtılan “Smart Connected Assembly” konseptli tır, 26 Mart-13 Nisan tarihleri arasında
Türkiye turu yapacak. Türkiye genelinde 11 şehre rotasını
çevirecek tırın İzmit’teki ilk durağı ise Türkiye’deki Ar-Ge
merkezlerinin yüzde 3’ünü barındıran, sürdürülebilirliğe ve
enerji tasarrufuna önem veren TOSB oldu.
“Sürdürülebilir verimlilikte kararlıyız”

Bölge Müdürü Murat Demir ve Atlas Copco Genel Müdürü

Akıllı entegre ürünler, yazılım çözümleri ve veri odaklı bir

Ataollah Maleki yaptı.

yaklaşımla sürdürülebilir verimlilikte kararlı olduklarını

Değer katan altı unsur

vurgulayan Atlas Copco, “Müşterilerimize, çevreye ve etrafımızdaki insanlara karşı olan sorumluluklarımızın far-

Otomotiv sektöründeki en önemli konulardan biri olan

kındayız. Performansımızın zamana karşı yenilmesine

enerji tasarrufu ve sürdürülebilir verimlilik artışı Atlas Cop-

izin vermiyoruz. Biz buna sürdürülebilir verimlilik diyoruz.”

co’nun “Smart Connect Assembly” konseptli tırında bir

açıklamasında bulunuyor.”l

Ocak-Şubat-Mart 2018
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TOSB Çevre Komitesi Öncü,
Duyarlı ve Çevreci Anlayış
İçin Çalışıyor
5 Üyesi ile Çevre Mevzuatına uyum konusunda faaliyetlerini sürdüren TOSB Çevre Komitesi yaptığı iş yeri gezilerine
devam etmekte.

Enerjide Verimlilik, TOSB
Enerji Verimliliği Komitesi
ile Yükseliyor
Enerji Verimliliği Komitesi toplantılarını Üye İş Yeri Gezileri
ile sürdürmekte. Pimsa Otomotiv ev sahipliğinde yapılan
ve Firma tanıtımı ile başlayan toplantı; enerji verimliliği,
LEED sertifikası, Solarwall teknolojisi ve faydaları ile devam ettikten sonra Pimsa Otomotiv Teknik Gezisi ile son
buldu.

TOSB ISG Komitesi; bir
arada daha güçlü

Deneyimlerin yaşanan sorunlara çözüm bulunmasını kolaylaştırdığı bir zeminde devam etmek maksadıyla bir araya gelen ve işyerlerinin her noktasında “Güvenlik Kültürü”
oluşturmak ve benimsetmek isteyen ISG Komitesi; 7 üyesi
ile Mayıs ayında yapmayı planladıkları “ISG Paneli” üzerine
çalışmalarını yoğunlaştırdı.
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Yasemin GENÇ
(TOSB İK KOMİTESİ ÜYESİ)
Birinci Otomotiv
İnsan Kaynakları Müdürü

TOSB çatısı altında oluşturulan İnsan Kaynakları Komitesi
kurulduğu günden bu yana bölge içerisinde insan kaynağına yönelik iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine destek
olan bir platformdur.
İnsan Kaynakları profosyonelleri olarak düzenlediğimiz
toplantılarımızda hepimizin ortak konularını, bu konulara dair uygulamalarımızı paylaşıyor, fikir alışverişi yapıyor,
yaygınlaşması için yol haritası hazırlıyoruz. İnsan Kaynakları her daim stratejik iş ortağıdır. Bizler şirketlerimizle birlikte üyesi olduğumuz TOSB İnsan Kaynakları Komitesi’nde de iş sonuçlarına nasıl katkı sağlarız, tüm süreçlerimizi
ileriye nasıl daha iyi taşırızı görüşüyoruz. Karşılıklı güvene
dayalı işbirliği içerisinde, hepimize değer katacak projeleri
hayata geçirmek üzere aksiyon planları hazırlıyoruz.

Yürürlüğe yeni giren kanun maddeleri, teşvikler, sosyal sorumluluk projeleri, çalışan bağlılığı gibi konular her zaman
gündemimizde. Bizler endüstri 4.0 kavramının İnsan Kaynaklarına etkisinin ne olacağını, hayatımıza neler getireceğini, insan robot eşitliği gibi gündem konularını da paylaşıyor, geleceğe hep beraber hazırlanmaya çalışıyoruz. Geniş
katılımlı toplantıların etkisinin daha fazla olacağına inanıyor, diğer meslektaşlarımızı da aramızda görmek istiyoruz.

Uğur ALTUNDAĞ
(TOSB İK KOMİTESİ ÜYESİ)
Faydasıçok Holding A.Ş.
İnsan Kaynakları Müdürü
TOSB İnsan Kaynakları Komitesi olarak gelişen ve değişen
dünyamızda insan kaynağının verimli bir şekilde yönetilmesini, süreçlerin, uygulamaların geliştirilmesini, yaşanan
sorunların daha hızlı çözümlenmesini sağlamak ve çözümlerimizle verimliliği, çalışan bağlılığı ve motivasyonunu arttırmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

hazırlamak zorunda. Şirketlerin geleceğini güvence altına

Komitede yer alan tecrübeli insan kaynakları yöneticileri-

almak için zihinlerin gelişime ve dönüşüme açık olması

mizle sorunlarımızı değerlendiriyor bilgi ve deneyimlerimi-

şart.

zi paylaşarak oluşan sinerji ile günümüz global iş süreçle-

Komitemiz, insan kaynakları alanında yapılan çalışmalarla

rine uygun çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

birlikte üniversiteler, teknik ve meslek liseleri ile yürütüle-

Özellikle Endüstri 4.0 İnsan Kaynakları alanında büyük de-

cek projelerle ihtiyacımız olan nitelikli bireylerin yetişme-

ğişimler yaratacaktır. Geleceğin dünyasında küresel reka-

sine katkı sağlayacaktır. Birlikteliğimiz sayesinde yaratıla-

bette önde olmak isteyen işletmeler organizasyonu buna

cak sinerji tüm firmalara faydalı olacaktır.

Ocak-Şubat-Mart 2018
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11. Geleneksel TOSB
Spor Turnuvaları başladı
1 ay boyunca kıyasıya mücadele edilen TOSB 2018 Spor Turnuvalarının ilk müsabakaları 26 Mart 2018 Pazartesi günü başladı. 4 hafta boyunca oynanacak 4 farklı turnuvadan oluşan mücadelede finale kalmayı başaran
takımlar, TOSB genelinde gerçekleşecek mücadelenin parçası olarak turnuva şampiyonluğunu firmalarına taşıyacaklar.

14
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BİAS TOSB Otomotiv Test Merkezi
1 Mart 2018 itibariyle hizmete başladı

T

ürk otomotiv sanayisinin mekanik test konusu
dışa bağımlılığı azaltmak, yerinde geliştirilip
üretilen ürünlerde katma değer artışı sağlamak

açısından çok önemli bir unsurudur.

1997 yılından beri test işinin içinde bulunan BIAS,
TOSB içinde yer alarak hizmeti Otomotiv Yan Sanayicisinin ayağına getiriyor.
Her türlü platformda, her türlü koşulda testler

TOSB – Otomotiv Yan sanayi İhtisas Organize San-

gerçekleştirebildiği gibi ölçüm altyapısı da; gerilme, ti-

ayi Bölgesi’nde faaliyetlerine başlayan BIAS-TOSB

treşim, taşıt dinamiği, şok, termal, akustik gibi çok farklı

O.T.M. mevcut bir aracın veya makinanın durumunu

disiplinlere yöneliktir. Test altyapısı ise; servo hidrolik

tespit etmek için yapılabildiği gibi, ilk defa geliştirilen

eyleyicilerle yapılan ömür testleri, statik dayanıklılık

bir ürünün tasarım isterlerini karşılayıp karşılamadığını

testleri, 50kN vibrasyon-şok sarsıcısı ile yapılan tes-

doğrulamak için de yapılabilir.

tleri kapsamaktadır. l
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BİAS TOSB OTOMOTİV TEST
MERKEZİ FAALİYETE BAŞLADI
TOSB Otomotiv Test Merkezi işletmesi 1 Mart
2018 itibariyle yapılan sözleşme ile Bias
Mühendislik Ltd.Şti. firmasına verildi. 2011
yılından beri kendisi de test merkezi işleten
Bias, tüm test hizmeti faaliyetlerini TOSB
Otomotiv Test Merkezi yerleşkesinde topladı.
Konuyla ilgili firma yetkilisi Aydın Kuntay ile
yapılan röportaj aşağıda yer almaktadır.
Mevcut altyapı hakkında bilgi verir misiniz?

B

ias TOSB Otomotiv Test Merkezi 2000 m2 kapalı
alanda son derece modern bir yapı içerisinde yer
almaktadır. Statik dayanım ve ömür testleri için
çok güçlü bir servo hidrolik altyapısı ve 3 adet 60m2 test
alanı bulunmaktadır. Gerek pompa gücü, gerekse muhtelif servo hidrolik eyleyici kapasitesiyle komponent ve
alt sistem bazında testler yapılmaktadır. Süspansiyon
parçaları ve sistemleri, burçlar, braketler, şase komponentleri örnek olarak verilebilir. ROPS, koltuk testleri
çeki kancası testi gibi muhtelif homologasyon testleri
de servo hidrolik test alanında yapılmaktadır. Bu testlerde bazı sertifikasyon kuruluşları ile ortak çalışılmaktadır. Vibrasyon ve şok testleri için 2 adet 50kN test sistemimiz mevcuttur ve bunlar iklim kabini ile bütünleşik
çalışabilmektedir. Merkezde 3 adet değişik iç hacimlere
sahip iklimlendirme kabini mevcuttur. Motor test odası 500kW’lık güce sahip bir dinamometre ile motor ve
dişli sistemlerin dayanıklılık testleri için uygundur. Yeni
regülasyonlara uygun şekilde gerçek yol koşullarında
emisyon değerlerinin ölçümü için Mobil Emisyon Ölçüm
cihazımız mevcuttur. Test düzenekleri kurarken hızlı şekilde test fikstürü de üretmemiz gerekiyor. Bunun için
konvansiyonel tezgahlardan oluşan küçük bir imalat
atölyemiz var.
Geleceğe yönelik hedefleriniz nelerdir?
Öncelikli hedefimiz Türkiye’deki otomotiv sanayinin ihtiyaç duyduğu testleri burada sunarak yurtdışına çıkma
ihtiyacının ortadan kaldırılmasıdır. Bu hedefi sağlarken,
ülkemizdeki diğer test laboratuvarları ile yakın irtibatta
olarak mükerrer yatırımlardan kaçınacağız. Önemli olan
altyapımızı en verimli şekilde otomotiv sanayimizin hizmetine sunmak.
Gelecekte ne tür yatırımlar hedefliyorsunuz?
TOSB ile yaptığımız sözleşmenin parçası olarak buraya
gelirken yatırım sözümüz vardı. Öncelikli olarak merkezin bazı eksiklerini tamamlayarak mevcut altyapının
tam olarak kullanılmasını sağlayacağız. Bunlar arasında
Ocak-Şubat-Mart 2018

kontrolcü, ilave eyleyiciler, hidrolik ve elektrik sistemin
bazı eksiklerinin tamamlanması, çevresel test alanının
oda şeklinde kapatılması, malzeme akustik karakterizasyonu, SRS şok test sistemi, büyük parçaların vibrasyon testleri için düzenek kurulması gibi kalemler var.
Daha sonraki aşamada ise MAST çok eksenli hidrolik
vibrasyon düzenekleri, rezonans fatigue, korozyon, termal şok, güneş simülatörlü kabin, şaftlar için torsiyon
fatigue düzenekleri, hızlı kamera, bazı malzeme testleri
gibi yatırımları planlıyoruz. Uzun vadeli planlarımızda
sistem bazındaki test altyapılarının ve bazı komponentlere yönelik spesifik düzeneklerin kurulması, saha
testlerinde sektörün ihtiyaçlarına yönelik cihaz yatırımlarının yapılması var. Yakın zamanda TOSB ve TAYSAD
üyeleri ile geleceğe yönelik ihtiyaçlarını toplamak için
görüşmeler yapacağız ve yatırım planlarımızı bunlara
göre şekillendireceğiz.
TOSB’un size ne gibi katkıları oluyor?
TOSB içinde bulunmak bizim için büyük avantaj. Her
şeyden önce sektörün tam da içindeyiz. TOSB’un varlığı test yaptırmaya gelen firmalara da bir güven veriyor. Otomotiv Test Merkezi içindeki altyapının bir kısmı
TOSB’un malı, diğer kısmı da Bias’ın yatırımları. TOSB,
Bias’dan elde edeceği kira gelirini de altyapıyı geliştirmek için kullanacak. Böylece test merkezinin tüm geliri
Bias ve TOSB tarafından altyapının güçlendirilmesinde
kullanılıyor olacak.
Bias TOSB Otomotiv Test Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle ilgili, otomotiv yan ve ana sanayiden çok olumlu
geri bildirimler aldık. Kısa zaman içinde bir çok firma
bizi ziyaret etti. Savunma sanayindeki araç üreticileri de
merkezi çok olumlu karşıladı ve gelecek yatırımlarını beraber yapma konusunda değerlendirmelerini sundular.
Bias TOSB Otomotiv Test Merkezini sektördeki herkesin
gurur duyacağı bir noktaya taşımak için çalışacağız. l

TEST HİZMETİ DAĞILIMI

Raylı
Sistemler
İş Makinası
OEM
Otomotiv
Tedarik Sanayi
Savunma
Diğer
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Sekiso Otomotiv Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili
Shoji Takizawa:

“Daha sessiz, konforlu
araç üretmeyi hedefliyoruz”
Sekiso Türkiye (SIT) Sekiso Grup
Şirketlerinin, bir şirketi olarak 2003
yılında kuruldu. Şirketimizde, Sekiso
Grubu, %100 sermaye payı sahibidir.
TOSB’da yer alan fabrikamız, 11.000
m2’lik bir arazide yer almakta ve
arsanın yaklaşık yarısı kadarlık
bir alanda, üretim faaliyetlerimizi
sürdürmekteyiz.
18

Ana firmamızın yapısı ve tarihçesi hakkında

A

na şirketimiz olan Sekiso A.Ş., 1954 yılında
Japonya’nın Nagano Eyaleti, Okaya Şehri’nde
kuruldu. Kardeş şirketimiz olan Maruyasu A.Ş.,
grup şirketlerinin bir üyesidir. Japonya içinde 5 fabrikada, küreselde ise Amerika, Avrupa, Çin, Güney Asya’da
yer alan 6 ülkede, 8 fabrikada üretim yapılmaktadır. Tüm
bölgelerde müşterilerimizin taleplerini karşılamaktayız.

Kuruluşumuzdan bu yana, şirketin yapısını güçlendirmek için, TPS (Toyota Üretim Sistemi), TPM (Toplam
Ocak-Şubat-Mart 2018
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Verimli Üretim Yönetimi) bazlı olarak faaliyetlerimizi
sürdüre geldik. Ayrıca insan kaynaklarını geliştirmek
amacıyla, tüm çalışanlarımızın katıldığı TQM (Toplam
Kalite Yönetimi) faaliyetlerimiz devam etmektedir. Somut olarak, 1991 yılından bugüne kadar, TPM özel ödülleri, TPM 7. seviye ödülü aldık. Aynı zamanda ISO 9001
ve ISO 14001 sertifikaları alındı. 2014 yılında Deming
ödülü aldık. Yıllar içinde şirket yönetim hedef çıtamızı
yükselterek, faaliyetlerimizi yönete geldik.

man, fikstür, kontrol fikstürlerinin yerlileştirmesini başardık.

Teknolojik gelişim olarak ise’’ daha sessiz, konforlu araç
üretelim’’ sloganıyla, yeni hammaddeler ve yeni teknolojiler ile yenilikçi ürünler geliştiriyoruz.

SITのトルコ進出と現調化について

親会社の規模と沿革について、
親会社の㈱セキソーは、1954年に日本の長野県岡谷市
で創業されました。兄弟会社であるマルヤス工業㈱
のグループの一員でもあります。そして、日本国内の関
連子会社は5社、海外拠点には、
アメリカ、欧州、中国、東南アジアなど、６ヵ国８工
場に生産拠点を構え、各地域からのお客様の 要望にお
応えしています。企業体質強化の手段として、TPS(ト
ヨタ生産方式、TPM（総合的生産保全）、活動を行っ
てきました。さらに、人づくりをベースに全員参加の
TQM（総合的品質管理）活動を推進しています。		
1991年を契機に今日まで、TPM優秀賞受賞、特別賞な
ど７回受賞、ISO９００１、ISO14001の認証取得、
２０１４年には、デミング賞受賞し、これらを、目標と
して、活動を進めてまいりました。 技術開発において
は、「もっと静かでよい音色のクルマをつくろう」をス
ローガンに、新素材、新技術、新製品開発に取り組んで
います。						
SIT’nin Türkiye’de kuruluşundan söz eder misiniz?
SIT, bu topraklarda doğdu. Mart 2018’de, 15 yaşına
basacak. Bu sürede, araçların ön panel havalandırma kanalları, arka havalandırma kanalları, motor hava
kanalları başta olmak üzere, cam yıkama deposu gibi
ürünlerle, müşterilerimizin taşıt araçları üretimine destek vermekteyiz.
2008 yılının Eylül ayında tüm dünyada ekonomik kriz
(Lehman Shock) başladı. Bu etkiyle, üretim kapasitesi
düşerek, üretim tatilleri (shutdown) artarak, şirketimiz
için de çok zor zamanlar sürdü. Kriz öncesi duruma
dönmemiz, yeni araç modellerinin satışlarının yolunda
gitmesiyle, 2013 yılı Mayıs ayını buldu. O yıllarda, ürün
üretimi için kullanılan tüm kalıp, ekipman, fikstürler Japonya’dan ithal edilmekteydi.
Zamanla yeni modellerle birlikte, kalıp-ekipman tecrübemizi Türkiye’deki tedarikçilere aktararak, yıllar içinde
taleplerimizi karşılar hale getirdik. Sonuçta kalıp, ekipOcak-Şubat-Mart 2018

Kurulduğumuz yıl, 1 adet blow molding makinası ile 6
tip ürün üretmeye başladık. Şu anda 7 adet blow molding makinası, araçtaki gürültüyü azaltmaya yönelik
akustik ürünlerin üretildiği 2 adet hat ve 1 adet enjeksiyon makinası ile müşterilerimizin üretim stratejilerine
uygun olarak, şirketimizi büyüterek bugüne geldik.

SITがこの地に生まれ、この３月で１５年になる。その
間、車のインパネダクト、リアーヒターダクト、吸気エ
ア インレットなどの製造を中心に携わり、得意先のク
ルマ造りを支えてきました。 これらの部品は、トヨタ
トルコ（TMMT、トヨタUK （TMUK）へ送られ、組付
けされ、トルコ国内はもとより、欧州、中東ロシア、ア
フリカに完成車として輸出されます。
去る２００８年９月に、世界同時不況（リーマンショッ
ク）が、始まりました。
その影響で、減産を余儀なくされ、シャットダウンの日
数も増え、当社にとっても大変苦しい時が続きました。
本来の経営の姿を取り戻したのは、新しいモデルが軌道
に乗った2013年５月でした。この間の物づくりについ
ては、当初は、型、設備、治工具類については、全て
日本製を使っていました。その後 新しいモデルが立ち
上がる毎に当社の型・設備のノウハウを、現地サプライ
ヤに伝え、回を重ねるごとに、 期待に応えてくれまし
た。その結果、型、設備、治工具、検査ゲージの現調化
が出来ました。 設立当初は、ブロー成型機１台で６部
品供給する事からスタートし、現状では、ブロー成型機
７台と 吸気騒音対策部品の生産ライン２ﾗｲﾝ、そして射
出成型機１台と、現地得意先の生産戦略をかんがみなが
ら、当社としての事業規模拡大を進めてきました。
Ürün gruplarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Blow molding ürünü olarak, ön konsol hava kanalı, arka
havalandırma kanalı, ayrıca 2016 yılından bu yana,
Honda Civic için cam yıkama deposu ve su giriş borusu
(washer tank, filler neck) üretiyoruz.
Türkiye’de sadece bizim üretebildiğimiz, gürültü yalıtım
amaçlı akustik ürün (Akustik duct) olarak sarma akustik duct ve pres akustik duct üretilmektedir. Blow veya
enjeksiyon alt parçalara, akustik duct (porous duct)
kombinasyonları montajlayarak sevk ediyoruz. Satış
dağılımı olarak, % 80 Toyota, % 10 Honda, geriye kalan
%10’luk kısmını diğer müşterilerimiz oluşturuyor.
Hangi müşterilerle çalışıyorsunuz?
Toyota, Honda, Ford için Tier 1 olarak, ürün üretmekteyiz. Bunun dışında sistem tedarikçileri için de ürün
üretiyoruz. Ford projeleri için Ficosa ve Mahle, Hyundai
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projeleri için Mann Hummel ile işbirliği yaparak, ürün
üretmekteyiz. Toyota İngiltere, Honda İngiltere, Toyota
Rusya, Toyota Güney Afrika, Toyota Japonya’ya ihracat
yapmaktayız.
製品グループとして、				
ﾌﾞﾛｰ製品として、インパネﾀﾞｸﾄ、ﾘｱｰﾋﾀ―ﾀﾞｸﾄ、2016
年からは、ﾎﾝﾀﾞｼﾋﾞｯｸにｳｵｯｼｬｰﾀﾝｸ、注入ﾎｰｽ、を 供給し
てます。吸気騒音対策部品として、巻タイプのポーラ
スﾀﾞｸﾄ、ﾌﾞﾛｰもしくはｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ＋ポーラスﾀﾞｸﾄの組合
せ部品を 供給してます。生産の８０％はﾄﾖﾀ、１０％は
ﾎﾝﾀﾞ、１０％はその他です。
ﾒｲﾝの客先について					
ﾄﾖﾀ、ﾎﾝﾀﾞ、フォードにTier1として、製品を供給してお
ります。また、これらとは別に、国内のシステムサプ
ライヤの為の部品も生産してます。フォードのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
の為のFicosaとMahle,
現代のMann&Hummel、と
協力して、部品供給をしています。また、ｲｷﾞﾘｽの
ﾄﾖﾀ、ﾎﾝﾀﾞ、ﾄﾖﾀﾛｼｱ、 ﾄﾖﾀ南ｱﾌﾘｶ、ﾄﾖﾀ日本にも輸出して
います。
Sekiso ve Toyota’nın ilişkisi hakkında
konuşabilir miyiz?
			
Türkiye’ye yatırım yapma vesilemiz, blow moldingli ürünler, akustik duct (porous duct) ürünlerini Toyota
Türkiye için üretmek oldu. Türkiye’ye yatırım yaptıktan
sonra, ürünlerimiz, Toyota Türkiye (TMMT), Toyota İngiltere’ye (TMUK) sevk edilerek, otomobillere montaj-
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lanmaya başladı. Türkiye’de üretilen otomobiller, Avrupa, Güney Asya, Afrika’ya ihraç edilmeye başlandı.2016
yılında, büyük bir proje olan CHR modeli için fabrikamızı
büyüttük, makine yatırımı yaptık. Ayrıca çalışma düzeni olarak 2 vardiya, 5 gün sisteminden, 3 vardiya 6 gün
sistemine geçtik.Bu proje için ürün olarak eskiden beri
ürettiğimiz blow ve akustik parçaların yanısıra, enjeksiyon ürünler için enjeksiyon makinası yatırımı yaparak,
tedarikçilerden temin yerine, kendimiz enjeksiyon parçası üretmeye başladık. Bu SIT için, üçüncü bir kolon
gibi güçlendirici, yeni bir açılım oldu.
セキソーとトヨタとの関係について話すことが出来ます
か？
トルコ進出のきっかけは、ブロー成型品およびポーラス
ダクト（吸気騒音対策部品）を 現地からﾄﾖﾀへ 供給す
る目的でありました。				
２０１６年には、C-HRモデルの大型プロジェクトの
為、建屋増強、設備増強をしました。また、勤務形態
も、２直５日稼働から３直６日稼働にシフトしフル生産
の体制で、今日に至っております。このプロジェクトを
期に、部品としては、従来からのブロー成型品、吸気騒
音対策部品に加え、 インジェクション成型も機械を投
資して内製化しました。この事は、SITにとって新たな
工法の投入であり、第3の柱として新たなスタートとな
りました。
Ocak-Şubat-Mart 2018
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Ürün tasarımı ve Ar-Ge çalışmalarınızdan söz eder
misiniz?

います。 私たちは、顧客との契約において年間の価格
を維持しています。 我々は毎年価格評価を行いま

Ürün tasarım ve geliştirmesi Japonya’da yer alan Teknik Merkez’de yapılmaktadır. Ar-Ge olarak müşterimizle görüşüp, Sekiso’nun bilgi birikimini katarak tasarım
yaptığımız ürünler, müşterinin tasarladığı ürünlerimiz
var. Bu tasarımlara, Sekiso Türkiye olarak, üretim, proses ile ilgili talep ve önerilerimizi iletiyoruz. Önerilerimizin dahil edilerek tasarım yapılmasını ve sorun varsa
değişikliğini sağlıyoruz.

す。これをお客様とサプライヤーの両方に適用します。
もちろん、為替レートは常に当社事業のリスクを伴 い
ます。 私たちは、この対策を講じてこのリスクを最小
限に抑えようとしています。

製品設計とR&Dで何をしてますか？
私たちが生産する製品の設計と開発は、日本のテクニカ
ルセンターで行われてます。 承認図形式（R&D）と客
先に出向いて、セキソーの製造ノウハウをいれて設計す
る場合と 客先設計の場合があります。
こうした設計には、SITとしての造り方などからの要望
をフィードバックし、それらを入れ製品設計、また、改
訂が行われます。
Hammadde ve altparça teminini nasıl yapıyorsunuz?
Blow molding hammaddesi olarak, Türkiye’de yer alan
PETKİM hammaddesi kullanıyoruz. Bunun dışında genelde Avrupa menşeili hammadde ve alt parçaları kullanıyoruz. Ayrıca Japonya’dan temin ettiğimiz alt parçalar da var. Müşterilerimizle olan anlaşmaya göre yıılık
fiyat değerlemeleri yaparak, fiyat seviyemizi dengede
tutuyoruz. Hem müşterilerimizle, hem tedarikçilerimizle
fiyat anlaşmalarımız vardır. Elbette, döviz kurları, ticari
faaliyetlerimizde risk oluşturuyor. Aldığımız önlemlerle
kur risklerini minimize etmeye çalışıyoruz.
どのように原材料を調達していますか？
ブロー成形材料はトルコPetkimの材料を使用してい
る。その他の材料は一般に、ヨーロッパの材料を使用
してる。 また、日本から購入した原材料もあります。
通貨の変動は、当社のインプットコストに影響を与えて

TOSB Futbol Turnuvası hakkında ne düşünüyorsunuz?
SIT, 3 vardiya, 6 gün üretim yapan yoğun bir firma olmasına rağmen, yine de, TOSB’un 10. turnuvasına katıldık.
Son maça kadar namağlup olarak geldik. Şampiyonluk
heyecanı, maçın son dakikalarına kadar sürdü.Sonuç
olarak 2. olduk. Bu vesileyle, insan kaynakları merkezinde, her Cuma mesai bitiminde, yakındaki bir sahada
hazırlık maçları yapılıyor.Bu seneki turnuvayı dört gözle
bekliyoruz.Japonya’da da grup şirketimiz olan Maruyasu da, ülke çapındaki turnuvalara katılıyor. Futbolda
eskiden gelen bir geleneğimiz var. Ayrıca Yuto Nagamoto’nun Galasaray’a transfer olduğunu duydum, kendisini
ilgiyle takip ediyorum.

TOSBサッカートーナメントについて、どう思います
か？
			
SITは３直６日稼働の大変忙しい状況にあって、TOSB
の第10回大会のサッカートーナメントに参加しましま
した。
結果は、準優勝になりました。優勝戦は、最後PK戦ま
でもつれ、大接戦でした。		
この事は、SIT全員の、モチベーションUPに大変大きく
貢献しました。同時に応援も、戦いを重ねるごとに、
参加者が増え、誰となく、リーダシップを取って、一つ
にまとまった応援になりました。この事も、選手にとっ
て 勝ち抜く大きな力となったと思います。
この事をきっかけに、人事部が、中心となって、毎週金

SEKISO TÜRKİYE’DE AR-GE
Çalışma esnasında, araçlarda, çeşitli gürültüler
oluşur. Şirketimiz, çözüm olarak, motor bölgesinde oluşan havalandırma seslerini azaltmak
için ürünler üretiyor. Fazla yer kaplamayan, kompakt boyutlu, ses yalıtımı sağlayan hava kanallarının, ürün geliştirme bilgisine sahibiz. Ses-gürültü analizleri, akış analizleri, hammadde akış
analizleri, 3 boyutlu simülasyon ve benzer analizlerin yazılımlarını kullanarak, tasarım yaparak,
ürün geliştiriyor, araçtaki ses problemlerini çözüyoruz.

Ocak-Şubat-Mart 2018

R&Dについて、
車両は様々なノイズを出します。その中でも、
当社はｴﾝｼﾞﾝフード内の吸気騒音を低減する製品
を生産してます。
私たちはｽﾍﾟｰｽを取らないｺﾝﾊﾟｸﾄサイズの吸気騒
音対策部品の設計に専門知識を持っています。
吸気騒音解析、流体解析、樹脂流動解析、３次
元音響解析などの各種解析ソフトを使って、車
の音響問題を解決いたします。
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曜日に仕事が終わった後、近くを借りて、定期的に練習
を

おどろいた事は、ﾌﾞﾛｰの機械を完全にばらしてしまった
時です。本当に修復できるのか心配しました。

企画し、今日まで、続いております。次のTOSBの大会
を楽しみにしております。

しかし、見事に、問題解決して、修復しました。見事で
す。

一方、兄弟会社のマルヤスグループのサッカーも、全国
大会に出る、実力をもっており、サッカーには縁があり
ます。

また、遅れに対する、いざと言う時のばん回力、また、
サッカーなどの団結力 等々、みなぎるﾊﾟﾜｰに、ビック
リです。

また、日本の長友佑都が、トルコのガラダサライに移籍
したとのニュースもあり、私の関心事の一つです。

Sekiso Türkiye’nin çalışanları hakkında ne düşünüyorsunuz?

TOSB hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bölgemizde, Japon firmalar yoğun olduğu için, haberleşme ve iletişimin kolaylığı anlamında çok avantajlı.
Ben TOSB’un çalışanlara yönelik yürütmekte olduğu
eğitimler konusunda şükran duyuyorum. Çalışan sayısı açısından, bizim ölçeğimizdeki firmalar için tüm bu
eğitimleri düzenlemek çok kolay olmuyor. Bu konuda
TOSB’un hizmetlerinden faydalanıyoruz. Bundan sonra
da, eğitim konusunda desteklerinizi bekliyoruz.
TOSBについてどう思うか？
私たちの周辺は日系企業が多く集まっておりますので、
情報の共有と言う点でとても容易で大変便利です。
私は、TOSBの従業員向けのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ企画に大変感謝し
てます。私どもの企業規模では独自に種々の教育を行う
事は
なかなか、出来ません。この点、TOSBは優れた役割を
はたして頂いています。これからも多くの企画を期待し
ています。
Kendinizden söz edebilir misiniz?
Üniversitede, makine mühendisliği alanında eğitim aldım. Üniversiteden mezun olduğumdan beri Sekiso’da
çalışmaktayım. Şirkette, Yeni ürün geliştirme, Tasarım,
Üretim mühendisliği merkezli olarak Kalite, Satınalma,
Üretim, Üretim Planlama Bölümlerinde çalıştım. Daha
sonra Japonya’nın İwate Fabrikası’nda ve Sekiso Endonezya’da çalıştım. Türkiye yurt dışında çalıştığım ikinci
ülke. 2008 yılında 1,5 yıl kadar Türkiye’deydim. Daha
sonra tekrar 2012 yılından günümüze kadar yani toplamda 7,5 yıldır Türkiye’deyim. SIT’nin yarı yaşı kadarlık
bir süredir, bu ülkenin nimetlerinden, insanların desteklerinden faydalanıyorum.

Japonya’da iklimi soğuk bir bölgede (İwate Fabrikası) az
konuşan, çok çalışan insanlarla çalıştım. Endonezya yıl
boyu sıcak olduğu için rahat ve neşelilerdi. Türkiye’deki
insanlar ise daha çok soğuk bölge insanına benziyor.
Fakat iletişim konusunda çok daha becerikliler. Burada şaşırdığım bir olay, şirketimizin çalışanlarının, blow
molding makinasını tamamen parçalara ayırıp, yeniden
montajlanyabilmesi oldu. Karışık bir yapı olduğu için
gerçekten yapılabileceğinden endişe etmiştim. Fakat
takdire şayan bir şekilde sorunu çözerek, makinayı devreye alabildik. Ayrıca yaşanan gecikmeler karşısında ,
geç saatlere kadar çalışıp telafi etme gücü, futboldaki
takım sinerjisinin gücü gibi coşkulu bir güce sahip olmanıza şaşırdım.
仕事以外に普段は何をやってますか？
心がけてる事は、体を動かすことです。必ず、日に一度
は、適度の汗をかくことです。
適度な運動でもあり、楽しんで出来るスポーツとして、
卓球。週３日を１H程度と自分に 科せる様にしてます。
私は、カルタルに住んでます。週末にビーチロードを歩
いてます。必ず立ち寄るカフェでは
マルマル海のはるかかなたに５島の島を見て、その間
に、真っ赤な、夕日が海面に長い帯を呈して、

SIT従業員についてどのように思いますか？
日本でも寒い地方（岩手工場の経験から）の人は、無口
で、頑張り屋です。
インドﾈｼｱは、年中暑いので、陽気。
ﾄﾙｺは、どちらかと言うと、寒い地方かなと思う。但
し、会話は、大変得意。
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いずれ沈みゆく、その姿は、絵に描いたﾄﾙｺの神秘の世
界です。		
帰りには、アパート近くに、漁師が出店を構え、魚を売
ってる。とても人気店で、最初は敬遠してたが
いつも、呼び止められるので、いつの間にか、買う事が
習慣となりました。
彼は、日本人は魚が好きな事をよく知ってます。
気乗りがしない時でも、ついつい彼のあいきょうの良さ
に、チュプラ（鯛）２匹を２０TLで買います。
帰って、しょうゆと、みりんと、少々の砂糖で、煮つ
け、ビールとワインで、日本食です。
İş dışında günlük hayatta neler yapıyorsunuz?
Gayret gösterdiğim bir konu, vücudumu hareket ettirerek aktif kalmak. Mutlaka günde 1 defa, terleyecek faaliyetlerde bulunuyorum.

Makul ve eğlenceli bir spor dalı olarak masa tenisini
gösterebilirim. Haftada 3 gün, 1 saat kadar masa tenisi oynuyorum. Kartal’da oturuyorum. Hafta sonu sahil
yolunda yürüyorum. Her zaman uğradığım kafede Marmara Denizi ve 5 adayı izliyorum. Kırmızı gün batımında
denizde oluşan uzun kuşak gibi renkleri, görünüp, kaybolan dalgaları izliyorum. Bu tablo gibi manzarada, Türkiye’nin gizemli dünyasını yaşıyorum.
Eve dönüş yolumda, yakındaki balıkçılar sıralanmış durumda, balık satıyorlar.Müşterisi yoğun olan bir balıkçı
var. İlk başta tereddüt etmiştim, her zaman bana sesleniyordu, bir de baktım sürekli kendisinden balık satın
almaya başlamışım. Balıkçı, Japonların balığı sevdiğini
iyi biliyordu. Keyifsiz olduğum zamanlarda bile, balıkçının yavaş ve canayakın yaklaşımına kapılarak, 2 çuprayı
20 TL’ye alıveriyorum. Eve dönüp soya sosu, mirin sosu
ve biraz şeker katarak balıkları pişiriyor, bira veya şarap
eşliğinde Japon yemeği ziyafeti çekiyorum.l

“We aim to produce quieter and more
comfortable vehicles”
Shoji TAKİZAWA
Sekiso Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Deputy Chairman
Could you give us information about your
company?
Our parent company, Sekiso Co., was established in 1954 in Okaya City of Nagano
Prefecture in Japan. Maruyasu, our sister company, is a
member of group companies. The production goes on
in 5 factories in Japan, as well as in 8 other factories
that are located in 6 countries in America, Europe, China,
South Asia. We meet demands of our customers in all
regions.
Since day one of our foundation, we continued our operations based on Toyota
Production System and
Sekiso Turkey (SIT)
Total Productive Prowas founded in 2003 as
duction Management)
a part of Sekiso Group
in order to strengthen
Companies, which owns
our company structure.
100 percent capital share.
Additionally we have
ongoing Total Quality
Our factory, which is
Management activities
located in TOSB, is on
participated by all our
an area of 11.000 sqm
employees in order to
and we continue our
improve the human reproduction over half of
sources. We got the conthe land.
crete results since 1991
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by receiving TPM special awards and TPM 7th level
awards. At the same time, ISO 9001, ISO 14001 certificates were obtained. We received a Deming award in
2014. Over the years we have managed our activites
by increasing our management objectives. In terms of
technological development, we develop new raw materials, technologies and products with our motto of “let’s
produce quiter and more comfortable vehicles”.
Could you tell us about the foundation of SIT in Turkey?
SIT was born here on this land. In March 2018, he will be
15 years old. During this time, we support the production of vehicles for our customers with products such
as front panel ventilation ducts, rear ventilation ducts,
motor air ducts, glass washing tank.
Could you give us information about your product
groups?
We produce front console air duct, rear ventilation duct
as blow molding products, and also we produce glass
washing warehouse and water inlet pipe (washer tank,
filler neck) for Honda Civic since 2016.
Noise isolation aimed acoustic product (acoustic duct)
as in wrapped acoustic duct and pres acoustic ducst
are produced only by us in Turkey. We ship by assembling blowing or injecting subassemblies with acoustic duct (porous duct) combinations. In terms of sales
distribution, 80% Toyota, 10% Honda, the remaining 10%
are made by our other customers.
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Kalıpyansan Kurucusu
Sinan Eryavuz:

“Kalıpyansan, yüksek kaliteli
kalıp elemanları üretiyor”
“Kalıpyansan sanayideki kalıpların
üretiminde ve kullanımında temel
teşkil eden yardımcı malzemeleri
üreterek çalışan bu malzemelerin
satış sonrası desteğini sağlamaktadır.
Kalıp yedek malzemelerinin doğru
seçilmiş olması üretimin kesintiye
uğramadan devam etmesini
sağlarken zaman açısından ve maddi
açıdan avantajlar sağlar.”

Kalıpyansan, kalıp konusunda neler yapıyor?

K

alıpyansan’ın temelleri 80’li yıllarda atıldı. O günden bugüne kadar ana konumuz sanayide üretilen kalıpların yedek malzemelerinin üretimini

yapmaktır. Üretimini yaptığımız ürünler, müşterilerin
talepleri doğrultusunda teknolojinin gereklerine uygun
olarak günden güne geliştirilmektedir.
Parçaların seri üretimi kalıba dayalıdır. Kalıbın üretiminde ise Kalıpyansan’ın ürettiği yedek ürünler temel teşkil
etmektedir.
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Kalıpyansan ürettiği malzemelerin hammadde seçiminden itibaren en uygun ısıl işlem şartlarını uygulayarak
hassas taşlama işlemlerinden sonra yüksek performansta parçalar üreterek üründen maksimum verimin
elde edilmesini sağlar.
Kalıpyansan’ın kuruluş öyküsünü okurlarımızla
paylaşabilir misiniz?
1981 yılında ülkemizin ihtiyacı olan kalıp yapımına parça tedarik etmek amacıyla üretime başladık. O dönem
ağırlıklı olarak bu malzemeler ve parçalar yurt dışından
geliyordu. 80’li yıllarda ithalat çok daha zordu ve her
aranılan kolay bulunamıyordu. Kalıpyansan’ın üretime
başlamasıyla birlikte, bu parçaları Türkiye’de üretmenin
ve müşteri taleplerini hızla karşılamanın mutluluğu ve
memnuniyeti bizim işimizin gelişmesi için önemli bir
başlangıç noktası oldu.
Müşterilerimizin talep ve destekleri sayesinde bir yandan her geçen gün daha iyi üretmeyi hedeflerken öte
yandan ithal edilen parçaların Türkiye’de üretmenine
hız verdik. 1981 yılında Kartal’da başladığımız üretimimize 1987 yılında Kurtköy’de devam ettik. 2015 yılında
TOSB’daki fabrikamıza taşındık. Daha büyük ve daha
modern bir tesis olarak TOSB’daki yeni yerimizde çalışmalarımızı geliştiriyoruz.
TOSB’daki fabrikanızda neler üretiyorsunuz?
Ağırlıklı üretimimiz sac kalıplarındaki delik zımbalarıdır.
Bunlarla birlikte plastik ve metal enjeksiyon kalıplarında kullanılan itici pimler;
yataklama
elemanları
“Kalıpyansan 37
olarak bilyalı kafesler,
kılavuz sütunlar, bronz
seneye dayanan
ve çelik burçlar üretiltecrübeleri sayesinde
mektedir. Öte yandan
sadece üreten ve
Kalıpyansan 2005 sesatış yapan bir firma
nesinden bugüne ISO
değil, müşterilerinin
10243 standartlarında
oluşabilecek
dört köşe kesitli Kalıp
sorunlarına baştan
Yayları’nın Türkiye’deki
ilk ve tek üreticisidir. Bu
çözüm önerileri
ürünlerin dünya stangetirebilen bir çözüm
dartlarında
üretimini
ortağıdır.”
yapan Kalıpyansan Türk
sanayinde konusundaki büyük bir boşluğu doldurduğuna inanır ve avantajlı
hizmeti ile (stoklarımızdan hemen teslimat, teknik destek ve rekabetçi fiyat politikalarımız) Türk sanayicilerini
yüksek kaliteli yerli malı kullanmaya teşvik eder.

Kalıpyansan
manufactures high
quality mold elements
“Thanks to an experience of 37
years, Kalıpyansan is not just another
company that manufactures and sells
but also a solution partner that is able
to avoid any probable problems by
bringing solutions in the first place”

Sinan ERYAVUZ

Founder of Kalıpyansan
Could you share the story of the
establishment of Kalıpyansan with
our readers?
We began manufacturing in 1981
in order to supply parts for the molding industry
that our country needs. At that time, these materials and parts were mainly imported. In the
‘80s, imports were much more difficult and we
couldn’t find things easily. As we began manufacturing, we had the happiness and pleasure
to supply the demand of the customers and this
was the important starting point of the development of our business.

Kalıpyansan Kalıp Yayları

Kalıp yayları çok özel üretim süreçleri gerektirmektedir.
Kullanılan ham malzemeler, özel tel profilleri, ısıl işlem
şartları, elektrostatik toz boya ile belirlenmiş olan ISO
renkleri bu üretimi özel kılmaktadır.
Ocak-Şubat-Mart 2018
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Bu parçaları üretirken hammaddenizi nasıl tedarik ediyorsunuz?
Kullandığımız bütün vasıflı çelikleri ana üretici firmalardan periyodik olarak sertifikaları ve analiz raporları ile
birlikte güvenilir bir şekilde tedarik ediyoruz.
Genellikle tedarik ettiğimiz çelikler Avrupa menşeilidir.
Aynı zamanda ülkemizdeki ana üretici firmalardan da
hammadde tedariği yapıyoruz.
Isıl işlem konusunda neler yapıyorsunuz?
Isıl işlem çelikte en önemli operasyondur. Özellikle delik
zımbalarında malzemenin iç yapısının ve sertlik değerinin uygunluğu zımbanın ömrüne direkt etki eden ana
faktörlerdendir. Biz kendi bünyemizde yüksek hız çeliklerinin en iyi koşullarda ısıl işlem süreçlerini gerçekleştiriyoruz.

Kalıpyansan
Delik Zımbaları

Plastik sanayinde parçalarınızın kullanımı nasıl?
Plastik ve metal enjeksiyon kalıplarında
Kalıpyansan ürünlerinden itici pimler ve
kalıp yayları kullanılmaktadır. Ayrıca itici
pimlerin taşıyıcı plakalarında yataklama
elemanı olarak yine bilyalı kafeslerimiz
kullanılmaktadır.
Yurt dışında neler yapıyorsunuz?
Kalıpyansan, Avrupa’da sektördeki firmalar tarafından tanınır ve Avrupa’da belli bir
müşteri portföyüne sahiptir. 1994 yılından
itibaren Avrupa’da konusunda önde gelen
fuarlara katılım gerçekleştirir. 2000 yılından itibaren her iki yılda bir Hannover’de
Ekim ayında düzenlenen EuroBLECH, sac
işleme fuarına katılır.
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Thanks to the demand and support of our
customers, we expedite the manufacturing of
the imported parts as we try to manufacture
with better quality each passing day.
We started to manufacture in 1981 in Kartal
and and continued in Kurtkoy in 1987. We
moved our factory 2015 in TOSB. Since then,
we’ve been developing our operations as a
larger and more modern facility in our new
location.
What do you manufacture in your factory in
TOSB?
Our main manufacture is the hollow punches
in the sheet metal molds. We also manufacture ejection pins which are used in plastic
and metal injection molds and ball cages,
guide pillars, bronze and steel bushings as
retention elements. On the other hand, since
2005, Kalıpyansan is the first and only manufacturer of square springs in Turkey under
ISO 10243 standards. Manufacturing these
parts in world standards, we believe that
Kalıpyansan fills a big gap in Turkish industry
in its field and encourages Turkish industrialists to use high quality domestic goods with
its advantageous service such as immediate
delivery from stocks and technical support.
Mold springs require a very specific manufacturing process. The raw materials used,
special wire profiles, heat treatment conditions and ISO colors determined by electrostatic powder paint make this manufacture
one of a kind.
What are your operations abroad?

Ar-Ge çalışmaları ile
sektördeki ihtiyaçları
en hızlı, verimli
ve sürdürülebilir
çözümler ile karşılar.
Devam eden bir proje
olarak itici pimler ile
ilgili daha uzun ömür
ve buna bağlı olarak
esneklik sağlamak
amacıyla çalışmalar
tamamlanma
sürecindedir.

Kalıpyansan is recognized by the
European companies in the industry and has a certain customer portfolio in Europe. Since 1994,
we have participated in the leading exhibitions in Europe. We participate in EuroBLECH on sheet
processing which is organized in
Hannover in October biennially.
This year, we are going to participate the world’s largest exhibition
on wire products, Wire and Tube
Exhibition which is going to be
held between 16-20 April in Dusseldorf, Germany.
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Could you tell us about your future goals?
Kalıpyansan continues to increase the manufacturing capacity in the facility in TOSB and
enlarge its role in the European market. The
diversity in our manufacture has always been
a preference for our customers. Kalıpyansan
meets the needs of the industry with the fastest, most efficient and sustainable solutions
with its 40 years of experience and constant
R&D operations. Our ongoing project on providing longer life and better flexibility for the
ejection pins, is close to completion.
What are your actions on Industry 4.0?
Within the framework of Industry 4.0, it is important that information is provided by multiple devices in real time. Therefore, collecting
and analyzing large amount of data is essential in Industry 4.0 process. As Kalıpyansan
we believe that the transition to smart automation and Industry 4.0, where the error rates
are reduced and the efficiency is improved,
will increase our competitiveness due to
the increasing quality and decreasing costs.
Kalıpyansan focuses on digitization and sustainable growth strategies in the scope of
Industry 4.0. As a first step, we focus on digitization. We began this process by renewing
our corporate web site kalipyansan.com.tr in
2015.At the same time, we pay attention to
social media communication since then.

Ocak-Şubat-Mart 2018

Kalıpyansan
TOSB Üretim Tesisleri

Bu yıl 16-20 Nisan tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde gerçekleşecek olan dünyanın en büyük
tel ve tel mamülleri fuarı olan ‘’Wire & Tube’’e katılım
gerçekleştireceğiz.
Gelecek hedeflerinden söz edebilir misiniz?
Kalıpyansan TOSB’daki üretim tesisinde üretim kapasitesini yükselterek Avrupa pazarını her geçen gün arttırmaktadır.
Üretimimizdeki çeşitlilik her zaman müşterilerimiz için
bir tercih sebebi olmuştur. Kalıpyansan neredeyse 40
yıla dayanan ve süre gelen Ar-Ge çalışmaları ile sektördeki ihtiyaçları en hızlı, verimli ve sürdürülebilir çözümler ile karşılar. Devam eden bir proje olarak itici pimler
ile ilgili daha uzun ömür ve buna bağlı olarak esneklik
sağlamak amacıyla çalışmalar tamamlanma sürecindedir. Bu çalışma bize yaklaşık yüzde %20-30 arasında
verim sağlayacaktır.
Endüstri 4,0 konusunda neler yapıyorsunuz?
Endüstri 4.0 çerçevesinde bilgiye, birden fazla cihaz tarafından gerçek zamanlı ulaşım sağlanması önem kazanıyor. Dolayısıyla Sanayi 4.0 sürecinde büyük verinin
toplanması ve analizi çok değerlidir. Kalıpyansan olarak,
hata oranlarının azaldığı ve verimin arttığı akıllı otomasyona ve Sanayi 4.0’a geçiş sürecinin kalite artışı ve maliyetlerin düşürülmesi suretiyle rekabet gücümüzü daha
da arttıracağına inanıyoruz.
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Kalıpyansan Ürünleri

Kalıpyansan Endüstri 4.0 kapsamında dijitalleşme ve
sürdürülebilir büyüme stratejilerine odaklanır. İlk adım
olarak dijitalleşmeye ağırlık veriyoruz. Bu sürece, 2015
yılında kurumsal internet sitemiz, kalipyansan.com.tr’yi
yenileyerek başladık diyebiliriz. Aynı zamanda 2015 yılından beri sosyal medya iletişimini dikkatli bir şekilde
devam ettiriyoruz.
Müşteri ilişkileriniz nasıl?

How is your customer care?
Customer feedback is very important to us.
Thanks to its 37 years of experience, Kalıpyansan is not only a manufacturing company, but also a solution partner which is
able to bring solutions to the problems that
may occur in advance. Time comes before

Müşteri geri bildirimleri bizim için çok önemlidir. Kalıpyansan 37 seneye dayanan tecrübeleri sayesinde sadece üreten ve satış yapan bir firma değil, müşterilerinin
oluşabilecek sorunlarına baştan çözüm önerileri getirebilen bir çözüm ortağıdır.

everything. If you can’t deliver a product

Zaman her şeyin önünde geliyor. Bir ürünü zamanında
teslim edemediğinizde, o ürün hiç bir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden stoklarımızı mümkün olduğu kadar çok
sık kontrol ediyoruz, yarı mamulde çok fazla mamul bulundurmaya çalışıyoruz. Ham malzememizi de stoklarla
tutuyoruz. A’dan Z’ye ürünün en hızlı şekilde müşteriye
ulaşması için gereken alt yapıyı sağlıyoruz.

stock. We provide our customers the fastest

Hangi sektörlere çalışıyorsunuz?
Müşterilerimizin çoğunluğu otomotiv, beyaz eşya,
elektrik-elektronik üreticileri. Aslında her konuda ve her
alanda çok geniş bir yelpazeye hitap ediyoruz. Gıda sektöründe bile ürettiğimiz ürünler kullanılıyor.
TOSB için neler düşünüyorsunuz?
TOSB çok iyi bir şekilde organize olmuş, büyük emeklerle bugüne getirilmiş bir organize sanayi bölgesi. TOSB’u
Türkiye’deki sayılı OSB’lerden birisi olarak görüyorum.
Gerek yönetim biçimi, gerek kurulumu, gerek alt yapısı
ile örnek teşkil ediyor. Ayrıca İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olması da çok önemli. Bunun TOSB için bir
avantaj olduğunu düşünüyorum. TOSB’un içerisinde
olmak tabi ki bizler için büyük bir memnuniyet ve ayrıcalık.l
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in time, then that product is meaningless.
That’s why we check our stocks as often as
possible and try to keep lots of products in
progress. We also keep our raw materials in
way to reach our products from A to Z.
Which industries do you work with?
The majority of our customers are in the automotive industry as well as the manufacturers of white goods and electric-electronics.
In fact, we address a wide range of subjects
and in each and every field. Our products are
used even in the food industry.
What are your thoughts about TOSB?
TOSB is an organized industrial zone that has
been organized very well and brought to the
present day with great efforts. I see TOSB as
one of the most important OIZs in Turkey. It
‘s an excellent example in terms of management style, installation and infrastructure.
It’s also very important that it is a Specialized Organized Industrial Zone. I believe it’s
an advantage for TOSB. It’s a great pleasure
and privilege for us to be in TOSB.
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Ford Otosan’dan Beyçelik
Gestamp’a Altın Yıldız Ödülü
Otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp,
teçhizat ve komponent tasarlayan, geliştiren
ve üreten Beyçelik Gestamp, Ford Otosan’ın
gerçekleştirdiği İmalatçılar Zirvesi Ödül
Töreni’nde “Altın Yıldız Ödülü”’nü aldı. İlk
olarak 2011 yılında aynı ödülü alan Beyçelik
Gestamp; sektöründe bu ödülü iki kere alan
tek firma oldu.

F

ord Otosan ve imalatçılarının her yıl bir araya geldiği geleneksel İmalatçılar Zirvesi bu yıl 20 Mart
tarihinde Ataşehir Sheraton Oteli’nde gerçekleş-

ti. Zirvede yapılan ödül töreninde otomotiv yan sanayi
sektörünün önde gelen firmalarından Beyçelik Gestamp,
Altın Yıldız Ödülü’nü aldı. Ford Otosan’dan ilk olarak
2011 yılında aynı ödülü alan Beyçelik Gestamp; sektöründe bu ödülü iki kere alan tek firma oldu.

mat performansı, kalite puanı, yeni projelerdeki problem
çözme kabiliyeti gibi kriterleri referans alarak Türkiye’deki tedarikçilerini değerlendirmesi sonucu verilen
ödülü, Beyçelik Gestamp adına Yönetim Kurulu Başkanı
ve CEO Baran Çelik ve Genel Müdür Engin Meydan aldı.
Ford Otosan’ın Altın Yıldız Ödülü’ne ilişkin açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Baran Çelik, “Tüm
çalışanlarımızın desteğiyle aldığımız bu ödül, alanımızdaki liderliğimizi pekiştiren bir ödüldür. İki defa üst
üste bu ödülü alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ford
Otosan’ın tüm projelerinde soğuk ve sıcak sac şekillendirme, montajlı ürün ve kalıp üretiminde yoğun olarak
yer alıyoruz. 2017 yılında ilk yurtdışı yatırımımız olan
Romanya fabrikamız ile Ford Avrupa’nın projelerini de
yoğun destek veriyoruz. Gelişen teknolojimiz, yatırımla-

Beyçelik Gestamp’a ödülü Koç Holding Otomotiv Grubu

rımız ve yetkin insan kaynağımızla Ford’un gelecek pro-

Başkanı Cenk Çimen ve Ford Otosan Satınalma Direktö-

jelerinde de geniş bir hacimle yer almayı hedefliyoruz”

rü Murat Senir tarafından verildi. Ford Otosan’ın tesli-

dedi.l

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Beyçelik
Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı-CEO Baran Çelik, Beyçelik
Gestamp Genel Müdürü Engin Meydan, Ford Otosan
Satınalma Direktörü Murat Senir
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AR-GE

“TOSB’dan dünyaya
bilgi ve deneyimlerimizi
ihraç edeceğiz”
Leonardo Bellomo
Ravago Petrokimya Ar-Ge Genel Müdürü
Research and Development Manager
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Belçika merkezli petrokimya
şirketi Ravago, bölgedeki üretim
üssü olarak seçtiği Türkiye’de
yatırımlarına devam ediyor.
Tüm dünyaya know how ihraç
edecek olan Ar-Ge merkezi,
Grup’un 30 tesisi içinde stratejik
bir öneme sahip olacak. Merkez,
otomotivden tekstile birçok
sanayi için nitelikli ve inovatif
hammadde geliştirecek.
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AR-GE

Bize Ravago hakkında bilgi verebilir misiniz?

B

elçika’da kurulan Ravago Grup, yarım yüzyılı
aşan geçmişinde ilk kez “plastik atık geri dönüşüm tesisi” ile adım attığı plastik sektörünün ardından, şirket distribütörü olarak petrokimya sektöründe başarılı bir servis sağlayıcı haline gelmiş ve plastik
hammadde satmaya başlamıştır. Bugün plastik, kauçuk
ve kimyasalların küresel pazarda bir numaralı servis
sağlayıcısı konumunda olan Ravago 200’den fazla şirketi ile satış, dağıtım ve geri dönüşüm konusunda 50
ülkede faaliyet göstermektedir. Dünya’nın 3 kıtasına
yayılmış 30 fabrikası ve 1 milyon ton üretim kapasitesi
ile Ravago Production NV (Ravago Üretim), Ravago Global’in dağıtımdan sonra en büyük iş kolu durumundadır.
1998 yılından bu yana Türkiye’de yaptığı yatırımlarla
plastik sektörünün önemli oyuncularından biri haline
gelen Ravago, 2013 yılında Türkiye’deki tüm üretim şirketlerini Ravago Petrokimya A.Ş çatısı altına toplamıştır. Ravago Petrokimya birleşim sonrası toplam 45.000
m² kapalı alan üzerinde faaliyet gösteren 3 üretim tesisi ve 300’ü aşkın çalışanıyla Ravago’nun bünyesindeki
en büyük 2. üretim tesisi konumuna ulaşmıştır. Ravago
Petrokimya ISO 14000, TS 16949, ISO 9001 ve OHSAS
18001 belgelerine aynı anda sahip olan tek Ravago tesisidir. Ar-Ge’de grubun liderliğine oturan Ravago Petrokimya farklı alanlarda uzman 35 kişilik Ar-Ge kadrosu
ile bir Ar-Ge Merkezi kurarak grubun teknoloji lideri konumundadır.
Enplast, Eastchem, Ravago Kimya, Mahalo ve Tekpol firmalarının birleşimiyle oluşan Ravago Petrokimya Üretim
A.Ş. 250.000 MT üretimiyle polimer hammadde konusunda Türkiye’nin ikinci büyük
plastik üreticisi konumundadır.
TOSB’da kurduğunuz Ar-Ge
merkezi hakkında bilgi verir
misiniz? Bu merkezi kurmak
için neden TOSB’u tercih
ettiniz?
Ravago olarak uzun dönemli
üretim üssü olarak seçtiğimiz
Türkiye’deki en önemli yatırımımız sayılabilecek bu Ar-Ge
merkezi sayesinde otomotivden tekstile kadar pek çok farklı
sektör için kaliteli ve yenilikçi
hammadde geliştirecek ve tüm
dünyaya bilgi ihraç edeceğiz.
4 bin metrekare alan üzerine
3,5 milyon dolarlık yatırım ile
inşa ettiğimiz merkezde 35’den
fazla uzman çalışacak. Beyin
Ocak-Şubat-Mart 2018

"From TOSB to the
world our knowledge
and experience we will
export"
Could you please tell us about Ravago?
Ravago is a Belgium based multinational
company operating in 50 countries and
owning over 200 companies in sales, distribution and recycling. During its more than 50 years
of history, the company grew into a successful service
provider to the petrochemical industry as a distributor
and reseller of Plastic raw materials. Diversification towards production and distribution of building products
guaranteed a second revenue line in Europe.
Ravago has grown into one of the most prominent players in the local plastics industry through investing in
Turkey since 1998. It has merged all of its production
companies in Turkey under the Ravago Petrokimya Üretim A.S. in 2013.
After the merger, Ravago Petrokimya Üretim A.S. is set
to become the second largest production facility of
Ravago Production with three manufacturing plants
and over 300 employees on a 45.000 m2 closed area.
Ravago Petrokimya is the only Ravago facility to hold
the ISO 14000, TS 16949, ISO 9001 and OHSAS 18001

Mühendislik plastiklerinde
en önemli oyuncu olacak
Ravago’nun 3 kıtada faaliyet gösterdiği diğer bir ürün grubu olan mühendislik
plastikleri 100oC üstündeki sıcaklıklarda, metal veya diğer malzemeler yerine
kullanılabilecek takviyeli teknik plastik
grubunu içeriyor. Grup, Ravamid® ve
Enylon® (Poliamid esaslı MP), Sicoklar®
(Polikarbonat Esaslı MP), Sicoter® (Polyester esaslı MP), Enflen® ve Scolefin®
(Polipropilen esaslı MP) markaları altında üretim yapıyor. Yeni yatırımları ile
kapasite artışına giden RPÜ Türkiye’de
bu sektörde büyüyerek en önemli oyuncu
olma hedefinde. Mühendislik plastikleri
başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere, elektrik/elektronik, endüstriyel ürünler
sektörlerinde ağırlık/mukavemet oranları,
üretim kolaylıkları ve geri dönüşüm imkânları nedeniyle tercih ediliyor.

certifications simultaneously.
Having assumed the leading
role in the Group’s R&D operations, Ravago Petrokimya now
aims to take the Group’s lead in
technology by building an R&D
Center with a team of 30 experts
in various fields.
Ravago Petrokimya is made
up of five companies Enplast,
Eastchem, Ravago Kimya, Mahalo, Tekpol and the second
largest plastic producer in the
field of polymer raw materials
in Turkey with a total production
capacity of 250.000 MT. Each
company is a leading company
in its region and field.
Could you please give information
about your R&D center located in
TOSB? Why did you choose TOSB?
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takımımızda 20 Türk mühendis var. Beş aylık çalışma
süremizde merkezimizde beş farklı proje geliştirdik bile
ve bu projelerden iki tanesi TUBİTAK tarafından kabul
edildi.
Bu merkezi kurarken en temel hedefimiz, merkezin
Amerika, Çin ve Rusya gibi teknoloji devi sayılan ülkeler için innovasyon üssü gibi faaliyet göstermesi idi. Bu
bağlamda TOSB, bizim için otomotiv sektörüne yakınlığı, lojistik olanakları gibi pek çok kriteri karşılayan bir
seçenek oldu ve merkezi burada kurduk.

We consider Turkey as a long term production base for
our group. In that respect, this R&D center, as a strategically important investment for us, aims to export know
how to the world via developing products and raw materials for automotive and other sectors. We have invested 3,5 million USD for the center, which is located in
TOSB over an area of 4.000 sqm. The core team is composed of 35 experts, 20 of whose are Turkish. Within a
five months period of operations, we have developed 5
new projects already and 2 of them have been approved
by TUBİTAK for funding.
As I mention before, the
center aims to export
know how to all over the
world and in that sense
we consider the center
as an innovation base
for technologically advanced countries like
USA, China and Russia.
In that respect, TOSB
was indeed our first and
foremost option considering its opportunities
in terms of proximity to
automotive production
bases, logistic options.

Leonardo Bellomo: “Bir
ay kadar önce İtalya’da
okuduğum bir gazetede
TOSB’dan otomotiv
konusunda Avrupa’nın en
büyük üslerinden biri olduğu
yazdığını söyleyebilirim.”
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Could you please tell us about yourself and share your thoughts
on Turkey, automotive sector and TOSB from an expat’s perspective?
I studied in University of Bologne in the field of Industrial Chemistry. Throughout my career I worked in the field
of R&D. I worked in various competitors of Ravago and
in 2015, I started to work for Ravago due to the company’s approach to R&D, innovative product and material
development.
I am a Sicilian, which makes me a part of the Mediaterranean culture. Therefore it is not wrong to say that
Ocak-Şubat-Mart 2018
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Peki, sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Bir İtalyan
olarak sizin Türkiye, otomotiv sektörü ve TOSB hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

there are major similarities between Italians and Turks.
We are dreamers. We are not like Germans for example,
we cannot follow the rules strictly. This is why Turkey is
similar for me to Italy.

Bologna Üniversitesi’nde Endüstriyel Kimya eğitimi alIn terms of automotive, I believe Turkey has a huge windım ve kariyerim boyunca hep Ar-Ge odaklı çalışmalar
dow of opportunity. I had the chance to meet with difyürüttüm. Daha önce Topdi’de Ulusal Kategori Müdüferent customers from OEM or TIER 1 comrü, Arex Group’ta Teknik Müdür, So.F.
panies, who are eager to build partnerships.
Ravago olarak uzun
Ter S.p.A İtalya’da Ar-Ge Müdürü ve
This is not we always see in Europe. In that
Ruhsatlandırma Müdürü olarak görev
dönemli üretim üssü
respect, I see TOSB as an important bridge, a
aldım. 2015 yılında ise yeni materyal
olarak seçtiğimiz
platform. It is really important for us to be in
ve yenilikçi çalışmalarını çok ilgi çekici
Türkiye’deki en
touch with the sector and follow the trends
ve başarılı bulduğum için Ravago’da
önemli yatırımımız
and if you want me to evaluate TOSB in that
görev yapmaya başladım. Sicilya’da
sayılabilecek bu Ar-Ge aspect, what I can say is a month ago when
doğmuş olmakla beraber ben de AkI was in Italy, I was reading about TOSB in
merkezi sayesinde
deniz kültürünün bir parçasıyım ve bu
a newspaper, where TOSB was described as
otomotivden
tekstile
noktada İtalyan ve Türk kültürlerinin
one of the biggest zones in Europe.
kadar pek çok farklı
arasında büyük benzerlikler olduğu
Could you please tell us about future plans of Ravsektör için kaliteli ve
kanaatindeyim. Bizler, Akdeniz insanago?
ları olarak, hayatta daha esnek olabiliyenilikçi hammadde
yoruz. Örneğin Almanlar kadar kuralcı
olamıyoruz, daha hayalperest de davranabiliyoruz. Bu açıdan bakıldığında
Türkiye’de kültürel anlamda çok büyük
zorluk yaşadığımı söyleyemem.

geliştirecek ve tüm
dünyaya bilgi ihraç
edeceğiz.

Otomotiv açısından bakarsak, Türkiye stratejik öneminin yanısıra büyük de bir şansa sahip. Burada farklı
müşterilerle bir araya gelme şansı elde ettim ve Avrupa’dan farklı olarak burada OEM ya da TIER 1 kategorisinde tüm firmaların beraber çalışmaya istekli oldukla-

As Ravago Turkey, we aim an 18 percent of
growth in 2018. We give utmost importance
to Industry 4.0 and we believe the future lies
here. Therefore we have invested a 38 million Euros in our future facility in İzmir Aliaga, where all
processes from raw material to production will be fully
automated. We also plan to open new facilities in Eastern Anatolia. In terms of global plans, we have recently
purchased many companies and we are looking for a
production partner in India.
What are your recommendations for the suppliers in Turkey?

EPS’te Avrupa Lideri
EPS (genleştirilebilir polistiren) Ravago’nun satın
almalar sonrasında Avrupa çapında bir oyuncu
haline geldiği bir ürün grubu olup Styrolution ve
Monotez’den alınan tesislerde Sconapor, Monocell ve Eurocell ticari markalarıyla üretilmektedir.

Ocak-Şubat-Mart 2018

Industry 4.0 is here. China is a huge competitor in terms
of raw material production. Considering these factors,
the biggest guns will be innovative and R&D focused
approaches for the suppliers. For instance in Turkey we
have developed a great ability to come up with different
solutions. Some of our projects were the first here, even
our closest competitor could not achieve those yet, and
this has been a great advantage for us.l
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rını görüyorum. Ortaklık kurma anlamında bu Avrupa’da
fazla rastladığımız bir pratik değildir.
Tabi ki TOSB bu bağlamda ciddi bir platform görevi görüyor. Dünya çapındaki tüm çalışmalar, otomotiv sektörünü yakından takip edebilmek bizim için çok önemli
ve TOSB’u değerlendirmemi isterseniz, bu konuda size,
bir ay kadar önce İtalya’da okuduğum bir gazetede
TOSB’dan otomotiv konusunda Avrupa’nın en büyük
üslerinden biri olduğu yazdığını söyleyebilirim.
Ravago olarak gelecek planlarınız hakkında bize biraz
bilgi verir misiniz?
Ravago Türkiye olarak 2018 yılında %18’lik bir büyüme öngörüyoruz. Endüstri 4.0 devrimi bizim için büyük
önem taşıyor. Geleceğin burada olduğuna inanıyoruz.
Bu nedenle İzmir Aliağa’da 38 milyon Euro’luk yatırımla
full otomasyon bir üretim tesisimizi tamamlayacağız.
Hammaddeden üretime kadar her aşama otomatik olarak gerçekleşecek. Doğu Anadolu’da yeni tesisler açma
planlarımız dahilinde. Dünya ölçeğinde bakarsanız, son

TOSB Bölge Müdürü Murat Demir, Bölge
Müdür Yardımcısı Recep Pehlivanlar, TOSB
Kurumsal İletişim Uzmanı Ayça Ekim Ravago
Ar-Ge Merkezini ziyaret etti. Ravago Ar-Ge
Genel Müdürü Leonardo Bellomo, yeni açılan
Ar-Ge merkezini anlatırken sektörle ilgili bir çok
noktaya da değindi.
dönemde pek çok şirket satın alması gerçekleştirdik ve
Hindistan’da bir üretim ortağı bulma çalışmalarımız devam ediyor.
Türkiye’deki tedarikçilere ne gibi önerileriniz olacak?
Endüstri 4.0 çağındayız. Çin gibi bir rakip var. Ciddi bir
hammadde üreticisi oldular. Bu açıdan bakıldığında yenilikçilik ve Ar-Ge tedarikçiler için en önemli avantajlar
olacaktır. Türkiye’de bizim farklı çözümler geliştirme konusunda yetimiz çok gelişti. Örneğin bazı projelerimiz,
bizden önce burada yoktu ve bunu ilk yapanlar olmak,
ki rakiplerimiz bunu henüz yakalayabilmiş değiller, bize
büyük avantaj sağladı. l

TPU ve PU Sistemleri ihracatında atılım
Ravago Petrokimya TPU üretimi ile girdiği poliüretan sektöründeki ürün gamına bu 2014 başında Tekpol firmasını alarak polyol ve poliüretan
sistem çözümlerini de eklemiştir. Evopur® (Rijid
PU), Evopol® (Polyol), Evoflex® (Yumuşak PU)
ve Ravathane® (TPU) markaları altında üretim
yapan Ravago Petrokimya önümüzdeki 3 yıl için
en büyük hedefi dış pazarlardaki satışlarını arttırarak kuvvetli bir marka stratejisi yürütmektir.
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Belçikalı Ravago'dan
Türkiye'ye 3,5 milyon dolarlık
Ar-Ge Merkezi yatırımı
“Amerika, Çin ve Rusya gibi teknoloji devi ülkeler için inovasyon üssü olarak faaliyet gösterecek’’

M

erkezin açılışında konuşan ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Ravago Petrokimya Ar-Ge
Genel Müdürü Leonardo Bellomo: “Amerika,

Çin ve Rusya gibi teknoloji devi ülkeler için inovasyon
üssü olarak faaliyet gösterecek olan ve petrokimya sektöründeki birçok alt dalı biraraya getiren Ar-Ge merkezimiz,
bu özelliği ile bir ilki gerçekleştiriyor. Merkezde 30’dan
fazla uzman görev alacak. Beyin takımımız ise 20 Türk
mühendisten oluşuyor. 20 Türk mühendisimizin çalışma-

konuştu: “Ravago Türkiye olarak bu yılı 1 milyar Dolar ciro

ları sayesinde tüm dünyaya bilgi ve deneyimlerimizi ihraç

ile kapatıyoruz. Önümüzdeki yıl üretimden ihracata to-

edeceğiz. Haziran ayında faaliyete geçen merkezimizde

plamda %18’lik büyüme ile 1,2 milyar dolarlık ciro hede-

5 aylık sürede 5 farklı proje üretildi. Bu projelerden 2 ta-

fliyoruz. Ravago Türkiye’nin başarısının ve büyümesinin

nesi TÜBİTAK tarafından kabul edilirken, diğer 3 proje için

altında yatan en büyük neden; kurulduğu günden bu yana

görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

tüm kazancını yeni yatırımlar için kullanmış olması. Rava-

“Yüzde 18 büyüme ile 1,2 milyar dolar’lık ciro
hedefliyoruz”

go Türkiye şu anda 169 bin metrekarelik fabrika alanı üzerinde yer alan 3 üretim tesisi ile 280 bin tonluk üretim kapasitesine sahip. 2018 yılında EPS, taş yünü ve mühendis

Grup’un ve Ravago Türkiye’nin yeni yatırım çalışma-

plastiklerinde kapasite artırımına gideceğiz. Önümüzdeki

larını ve hedeflerini anlatan Ravago Türkiye ve Ortadoğu

dönemde RPU kapasite artırımı ve modernizasyonu için

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turhan ONUR ise şöyle

İzmir Aliağa bölgesinde 38 milyon Euro’luk bir yatırımla
75.000 m2 kapalı alanda hizmet verecek full
otomasyonlu bir üretim
tesisini bitiriyoruz. Yakın
vadede ise, Doğu Anadolu Bölgesi’nde taş yünü
üretim

tesisi

açmayı

planlıyoruz. Avrupa’nın 2.
seramik yünü yatırımını
tamamladık.

2018’de

yüksek performanslı cam
yünü yatırımımızı yaparak, Türkiye sanayisi ve
lider endüstrileri için bir
başka ilki hayata geçireceğiz.”l
Ocak-Şubat-Mart 2018
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Bağımsız Ar-Ge Merkezi:

Hexagon Mühendislik
ve Tasarım A.Ş.
“Hexagon
Studio; ürün
geliştirme
sürecinin
tamamında
anahtar teslim
çözümler
sunuyor,
firmaların
çözüm ortağı
oluyor.”

Murat Özkan

Hexagon Studio Genel Müdürü
Hexagon Studio General Manager

Hexagon Studio neler yapıyor?

B

izim şirketimiz proje satarak ciro yapar. Bu açıdan diğer şirketlerden en önemli farkımız budur.
Biz tüketim ürünü değil fikir ve proje üretiriz. Bunu
müşterimizin tarif ettiği şekilde kendi öz kaynaklarımızla
yaparız. Rafa proje ve rafa teknoloji üretiyoruz.
Otomotiv sektörünün geleceğini iyi okuyabiliyoruz. Elektrikli araçlar konusunda, ülkemizin gelecek 10 yılını bugünden görmeye çalışarak, dünyada bu konular nereye doğru
evrileceğini sürekli takip edebiliyoruz.
Dünyadaki gelişmeler bizim için iyi bir laboratuvar olma
özelliği taşıyor. Kuzey Avrupa’da sektördeki değişimleri
izliyoruz. Avrupa’daki gelişmeler, bir süre sonra ülkemize
taşınacak. Bunları öngörüyor, değişim ve gelişimi yakalamaya çalışıyoruz. Sektör, teknolojinin gelişimiyle büyük bir
değişim içinde. Oyuncular ve oyunun kuralları da değişiyor.
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Independent R&D Center:
Hexagon Engineering
and Design
What does Hexagon Studio do?
We make money through selling projects. This
is what differentiates us from other companies.
We do not produce a consumer product but
projects and ideas and we do this with our own
resources in a way that our customer described. We produce
shelf projects and shelf technologies. We can well read the future of automotive. We follow up what is going on in the world
in the field of electric cars, as we try to predict the next decade
in our country. Developments in the world are like a good lab
for us. We follow what is going on in North Europe. The developments in Europe will come to our country soon. We predict
them and try to catch up with the change and development.
Sector is changing with the development of technology, so the
players and the game rules. We identify the needs of OEMs
and we invest in these niche areas. We have a strong developer team, which design, develops the whole architecture of a
control system and prototype it. They can manage the whole
Ocak-Şubat-Mart 2018
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OEM’lerin ihtiyaçlarını belirleyip, buradaki açık alanlara yatırım yapıyoruz. Güçlü bir yazılım ekibine sahibiz. Bu ekip,
bir aracın kontrol sisteminin tüm mimarisini oluşturup,
tasarlayıp, prototip haline getiriyor. Prototipden son ürüne
kadar olan süreci yürütebiliyorlar. Yazılım ekibimiz bizim
geleceğe yatırımımız.

process from prototype to end product. This team is our future investment.
Could you please tell us about your public transport solutions?

Hexagon Studio develops some projects for international
manufacturers related to urban transport and bus production.
There are projects with manufacturers from India and Western Europe. This reflects our expertise on passenger buses
Toplu taşıma ve otobüs konusundaki çözümlerinizden söz
used in urban transport. Our experience on buses started
eder misiniz?
to grow attention among the manufacturers. We design the
Hexagon Studio, toplu taşıma ve otobüs üretimine ilişkin
family buses of India’s biggest manufacturer. We have been
bazı uluslararası üreticilere proje üretmektedir. Batı Avruworking on this for three years. Their staff established a team
from our HQ in Turkey to work on the project. We on the othpa’da ve Hindistan’daki üreticilerle çalışmalarımız oluyor.
er hand work together with their teams. This mutual working
Şehiriçi taşımada kullanılan yolcu otobüsleri konusunda
experience brings out a good work. We want to improve our
uzmanlığımızı yansıtıyor. Artık üreticiler arasında da otoworks with international manufacturers with our talents and
büs konusundaki deneyimimiz giderek kabul görmeye
capabilities. Our country is Europe’s commercial
başladı.
vehicle production base. Therefore we want to
Bugün “Ürün
Hindistan’ın en büyük üreticisinin otocreate new solutions and products by adding the
efficiency of the manufacturers to our strengths.
Konsepti”
adımından
büs ailelerini biz tasarlıyoruz. Üç yıldır

bu proje üzerinde çalışmalarımız var.
Onların kadroları, bizim Türkiye’deki
merkezimizde ortak bir ekip olarak çalışarak projeyi geliştiriyoruz. Öte yandan
biz Hindistan’da onların ekipleriyle ortak
çalışıyoruz. Böylece ortaya iyi bir iş çıkıyor.
Yeteneklerimiz, yetkinliklerimizle küresel üreticilerle çalışmalarımızı geliştirmek istiyoruz. Ülkemiz, Avrupa’nın ticari
araç üretim üssü. Üreticilerin yetkinliğini de gücümüze katarak yeni ürünler ve
yeni çözümler yaratmak istiyoruz.
Otobüs üretiminde hangi süreçlerinde
yer alıyorsunuz?

başlayarak tasarım ve
geliştirme sürecinin
tamamında çözüm
ortağı olarak yer
almayı hedefleyen
Hexagon Studio,
sahip olduğu
deneyimli insan
kaynağı ve Ar-Ge alt
yapısıyla ülkemizin
mühendislik alanında
sahip olduğu
potansiyeli daha da
ileri düzeye taşımak
üzere projelerini
yürütüyor.

Which processes does the bus production consist?
Hexagon Studio designs all electrical and electronic architecture of a bus and makes all layers
and application software of the software that
controls this architecture designing them according to the project, customer and vehicle. These
are validated and certified both desk work and
prototype, and then are delivered to the customer. It contains a very complex and multi-layered
process. At least more than 150 functions of a
vehicle are checked in our bus projects. This includes identifying all sub and top information for
all sensors, from chassis and body functions to
vehicle interior lighting, tire pressure gauges. We
execute a complicated process within the scope
of the algorithms written by the information that

Hexagon Studio bir otobüsün tüm elektrik ve elektronik mimarisini tasarlıyor.
Bu mimariyi kontrol eden yazılımın tüm
katmanlarını ve uygulama yazılımını projeye, müşteriye ve
araca göre tasarlayarak gerçekleştiriyor. Bunun hem masa
başında hem de prototip üzerinde validasyonu, sertifikasyonu yapılıyor ve müşteriye teslim ediliyor. Çok karmaşık
ve çok katmanlı bir süreci içeriyor.
Bizim bir otobüs projemizde aracın en az 150’nin üzerindeki fonksiyonu kontrol ediliyor. Bunun içinde şasi ve gövde fonksiyonlarından aracın iç aydınlanmasına, lastik basınç ölçerlerine kadar tüm sensörlere ait alt ve üst bilgiler
tanımlanıyor. Parçaların ve aracın kullanımından kaynaklanan bilgileri alarak yazdığımız algoritmalar çercevesinde
karmaşık bir süreci yürütüyoruz. Ayrıca motor sürücüsü ve
kontrolcüsü ve araç içi ekranların kontrolü gibi diğer fonksiyonlarında yazılımlarını düzenliyoruz.
Ocak-Şubat-Mart 2018
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are gripped out the use of components and vehicle. We also
organize software of the functions such as engine driver and
controller, and interior screen control. We do all of these with a
team composed of our customers and suppliers. For instance
we work with battery supplier in battery integration and we
have a team of our own, who have a full knowledge of these
functions.
Which parts will be irrelevant in the future?
We are not manufacturers. So this vision is brought to us by
our customers mostly. The suppliers that sell product to the
automotive industry bring us this vision and we look to the
future through this aspect. We are interested in the ecosystem
of our country. We look what do TAYSAD member suppliers
and automotive producers in our country do, don’t and need.

Bütün bunları müşteri ve tedarikçilerimizden oluşan bir
ekiple birlikte gerçekleşktiiyoruz. Örneğin bir batarya entegrasyonu yaptığımızda, batarya tedarikçisi ile çalışıyoruz. Ve en az onlar kadar bu fonksiyonlara hakim bir ekibi
de sahibiz.
“Beklentileri mühendislik diline çeviriyoruz”
Bunun yanı sıra son kullanıcıyı da iyi tanıyoruz. Son kullanıcının aracı nasıl kullandığını, ihtiyaçlarının neler olduğunu yıllar içinde bir bilgi birikimi ile oluşturduk. Yaptığımız
bütün süreçler aslında bunu içeriyor. Beklentiyi de mühendislik diline kolay çevirebiliyoruz. Ticari bir aracın enerji
ihtiyaçlarını iyi analiz edip ona uygun bir mimari oluşturabiliyoruz.
Elektrikli araçlarda kullanılacak bataryalarla ilgili neler
söyleyebilirsiniz?
Elektrikli araçlar üzerinde kullanılacak batarya için yapmış
olduğumuz herhangi bir çalışmamız yok. Bataryayı tasarlamak ve üretmek bizim işimiz değil. Fakat bu bataryanın
dış gövdesinin tasarlanması konusunda bir AB programı
ile çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma bugüne değil bir on
yıl sonrası için hazırlanıyor. Bizim ana faaliyet alanımız
bataryanın araca yani sisteme entegrasyonunu içeriyor.
Onun arac üzerindeki durumu ve validasyonu konusundaki süreçleri yürütebiliyoruz. Elektrikli aracın mimarisi batarya ve motor teknolojisine dayanıyor. Bu mimari çok kısa
zamanda büyük bir değişikliğe gidecek, bizler şimdiden
bunu görebiliyoruz. Bizim elektrikli araçlar ile ilgili vizyona
güvenimizin ana nedeni de budur.
Bugün, elektrikli araçlar konusunda yaşanılan bir çok sorun uzun olmayan bir gelecekte sorun olmaktan çıkacak.
Bu süreç çok büyük teknolojik atılımları gerektirmiyor. Bugün geleceğin teknolojisi var, labarotuvarlar çalışıyor. Tüm
bunlar endüstriyelleştiğinde elektrili araçların yaygınlaşması için her türlü imkan ortaya çıkacak.
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We have recently finalized a study, in which we mapped the
components that could not be produced in Turkey, could not
be localized and even it is produced in Turkey, the design
comes from HQs. We reviewed what is done and what is not
done in Turkey in terms of segment B, C and D vehicles. We
mapped the supply industry including TAYSAD members. We
shared the findings with suppliers and the government. One of
our missions is to identify how to provide engineering support
to the companies that want to work in this field.
On the other hand, there is the domestic car issue. If a brand is
going to be created and sale numbers are aimed, its future positioning should be worked on and results should be seen. We
should first see which way the vehicles are evolving? Some
sub systems’ shapes are changing in line with market demand, customer demand, technology and cost pressure. We
believe there will be less hydraulic systems and more electric
triggered systems.
A number of mechanical subsystems will now become systems that are close to electricity and electrification. All of the
cars will be lightening because now energy is becoming more
and more important. Due to this, the materials will radically
change. The use of internal combustion engines will change
in the first place. It would be ambitious to say they will end but
our way of thinking will change. Composite materials will be
a great alternative.
What a day is like in an engineering company?
I am sure it is the same for the manufacturing industry but ac-

Posta aracı ihalesinde finale kalmamız aynı
zamanda ülkemizin rekabetçiliğinin önemli bir
göstergesi
ABD posta aracı, müşterinin istediği şartlarda
Hexagon Studio tarafından tasarlandı. Müşterinin teklif şartnamesinde satır satır tariflediği
özel bir operasyona yönelik bir araç. Bu araç
ABD’de devlet kullanımı için yapılmış büyük bir
ihaledir. İşin başlangıcında 36 firma vardı. Şu an
5 firma finale kaldı. Bu da ayrıca ülkemizin rekabetçiliğinin de önemli bir göstergesi.
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Siz elektrikli araç teknolojisi için neler yapıyorsunuz?
Araç üreticileri, büyük tedarikçiler her zaman geleceğe yatırım yaparlar. Hexagon Studio olarak bizlerde bugünün
konusu olmayan konularda bir ekip çalıştırıyoruz. Pazar
şartları olgunlaştığında artık ürün satılabilecek hale gelmiş
demektir. Araç üreticileri bunu gördükleri anda üretime geçecektir.
Gelecekte hangi parçalara ihtiyaç kalmayacak?
Biz üretici değiliz. Bu vizyon genellikle müşterilerimiz tarafından getirilir. Ana sanayiye ürün satan tedarikçiler bize
bu vizyonu taşırlar. Bizde geleceğe bu gözlükle bakarız.
Ülkemizdeki ekosistem bizi ilgilendiriyor. Yanıbaşımızdaki
TAYSAD üyesi tedarikçiler ve ülkemizdeki araç üreticilerinin ihiyaçlarına ve neler yapıp yapmadığına bakıyoruz.
Biz yakın zamanda sonuçlandırdığımız
bir çalışma yaptık. Türkiye’de üretilemeyen, yerlileştirilmeyen ya da üretilse
bile tasarımı yurt dışından gelen komponentlerin bir haritasını çıkarttık. B, C
ve D segmentteki araçlar konusunda
ülkemizde neler yapılıyor ya da yapılmıyor konusunu irdeledik. TAYSAD üyeleri
öncelikli olmak üzere tüm tedarik sanayinin de haritasını çıkarttık. Bu sonuçları
hem tedarikçiler hem de hükümet nezdinde paylaştık. Bizim bir görevimiz de
bu konuda çalışmak isteyen firmalara
mühendislik desteğinin nasıl verileceğini de ortaya çıkartmaktır.

tually a day never ends in our office. Work lasts 24/7, because
when we open our office, the working day of our India office
ends. When our working day in TOSB is over, our US office
starts to work. And when it closes, India starts to work again.
So basically a day continues in Hexagon all around the world
and all our offices are in constant communication.
We all work like a team. We have a lot of meetings. Develop
and implement big projects requires communications skills.
This skill is important for communicating not only among ourselves but also with our customers and suppliers. In a regular day we host at least 20 executives from companies in our
office at TOSB. This is among our daily routine. That is why
we have a very interactive team, both among themselves and
with other companies.

And there are companies we design together. Our design team
talks to the engine manufacturer at least two three times a
day and discuss the issues on the screen. Therefore we have a busy communication routine.
Hexagon Studio

olarak üç tekerlekli
küçük araçlardan 12
metrelik otobüslere
kadar her sınıf
araca yönelik
elektrikli araç projesi
yürüttük. Şu an bu
araçların birbirleri ile
haberleşen ve otonom
araç versiyonları için
projeler yürütüyoruz.

Öte yandan bir de Türkiye’nin otomobili konusu var. Bir
marka yaratılacaksa, satış adetleri hedefleyecekse bunun
gelecekteki konumu üzerine de çalışmak ve sonuçlar ortaya çıkarmak gerekiyor. Öncelikle araçların nereye doğru
evrildiğini görmeliyiz. Pazarın dayatması, maliyet baskısı
teknoloji ve müşteri istekleri bazı alt sistemlerin şekillerini
değiştiriyor. Biz daha az hidrolik sistem, daha çok elektrikli
tahrik sistemleri göreceğimize inanıyoruz.

Concerning your competitors, where do you see
yourself?
As an engineering company, I believe we still have
things to do considering our competitors in the
world. We have some objectives and the most
important of them is we don’t want to be local.
We are doing a global business but we are not a
global engineering company yet. In a few years’
time we will position ourself as a global engineering company.

Another one of the objectives is to create global and permanent customers. Though we have
them right now, we believe this is not enough. In
a short period of time, we will exist in these markets. We have offices in many countries and we will increase
them. They will be our business partners. All of these are the
steps a global engineering company should take. We are aiming a structure that implements projects, create technology

Mekanik olan bir takım alt sistemler artık elektrik ve elektrifikasyona yakın sistemler haline gelecek. Otomobillerin
tümü hafifleyecek çünkü, artık enerji giderek önem kazanıyor. Hafiflediği için kullanılan malzemeler çok majör
değişikliğe uğrayacak. İçten yanmalı motorların ilk etapta
kullanım şekli değişecek. Bitecek demek çok iddialı olur,
ama bakış açımız değişecek. Kompozit malzemeler büyük
bir alternatif olacak.
Yerli otomobil hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Aracı üretmenin yanı sıra marka yaratmanın bambaşka
bir şey olduğunu düşünüyorum. Markalaşmak için bambaşka yetkinlikte bir takım kurmamız gerekiyor. Markayı
Ocak-Şubat-Mart 2018
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New York Belediyesi’nin 2010 yılında açmış olduğu “Geleceğin Taksisi”
ihalesinde finale kalan üç tasarımdan biri olan “Concept V1”i tamamen
özgün bir taşıt platformu olarak Hexagon Studio tarafında tasarlandı.

yaratmak ve yönetmek için mutlak üretim yapmayı da gerektirmez. Hiç üretimle ilgisi olmayan ama çok güzel marka yöneten dünya çapında tanınır bilinir markalara sahip
ekipler var. Ve bunun içerisinde Türk ekiplerde var. Tekstil
sektöründe çok karşılaşıyoruz. Marka yönetmek bir sorumluluktur, müşteriye verilen bir sözdür. Bunu yönetmek
ve başarmak hem zaman alır hem de çok efor ister.

and is by its customer in different locations and has an organ-

Mühendislik firmasında bir gün nasıl geçiyor?

the customer. It has its own segment and there is a difference

Eminim imalat yapan işletmeler de böyledir ama bizim günümüz aslında hiç bitmez. Yedi gün yirmi dört saat devam
eder. Hindistan’daki arkadaşlar Hexagon Studio’nun ofisini kapattıklarında bizim buradaki ofisimiz açılır. TOSB’daki
ofisimiz kapanınca, Amerika ofisimiz açılır. O kapandığında yine Hindistan ofisi açılır. Bir gün bizim için böyle devam ediyor. Bütün ofislerimiz sürekli iletişim halindedir.
Hepsi bir ekip gibi çalışıyorlar. Çok fazla toplantımız olur.
Büyük proje yapmak ve yapabilmek iletişim yetkinliğinizin
olmasını gerektirir. Bu sadece buradaki ekip içerisindeki iletişim değil müşterinizle veya müşterinizin tedarikçileri ile olan iletişim içinde önemlidir. Normal bir günde
TOSB’daki ofisimize günde en az yirminin üzerinde firma
yetkilisi gelir. Bu bizim için normal bir rutindir. Bu yüzden
çok fazla etkileşimli ekibimiz var. Hem birbirleriyle hem de
diğer şirketlerle.
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ic bound to the universities, to the countries.
Could you please tell us about the mail truck for the United
States?
The mail truck was designed by Hexagon Studio according to
the customer’s requests. The truck was for a special operation, which was identified line by line in terms of reference by
in this segment compared to other competitors. It performed
well in the tests we perform within the scope of the tender.
This is a big tender for the use of federal state in USA. It began
with 36 companies and only 5 is competing for final. This, we
believe is also an important indicator for our country’s competitiveness.
The mail truck will pass before every house in USA in the next
five to ten years. This means, 250 million people will see that
vehicle. It is a quite public relations work. It will be an important gain that this is a Turkish design and the idea emerged
in Turkey. It is really precious for us to see a vehicle developed in Turkey wandering around in US. It will not be only our
achievement. Hexagon Studio will be able to do that with its
suppliers. Therefore it’s an achievement made possible with
wide participation. The tests going on here are the strength
tests and they continue 24 / 7. We have four test vehicles and
they are wandering around TOSB with their test plates on. l
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Tasarımı da ortak yaptığımız şirketler var. Motor imalatçısının ekibiyle bizim buradaki tasarım ekibimiz her gün en
azından iki yada üç tasarım değişikliğini konuşurlar, bunu
ekranda tartışırlar. Dolayısıyla iletişim yoğun bir tempomuz var.

aracımız var. Bunlar TOSB içinde dolaşıyorlar, üzerlerinde

Dünyadaki rakipleriniz arasında kendinizi nerede görüyorsunuz?

Endüstrinin bir kısmı bunun farkındayken bir kısmı da he-

de test plakası var.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Hexagon Studio, Türkiye de çok önemli bir rol üstleniyor.
nüz farkında değil. Bu boyutta, bu işleri yapabilen bir mü-

hendislik şirketi, bir grubun ya da endüstrinin bir kanadının
Ağırlıklı bir mühendislik şirketi olarak dünyadaki rakiplekolaylığı olamaz. Bu bütün endüstriye hizmet veriyor olrimize baktığımızda gidecek daha çok yolumuz olduğunu
mak zorunda.
düşünüyorum. Bizim bir kaç hedefimiz var, en önemlisi
yerel kalmak istemiyoruz. Küresel bazda
Yaş ortalaması çok genç iki yüz elli personeiş yapıyoruz ama küresel bir mühendislik
limiz var. 250 genç mühendisimizin çoğuyla
şirketi henüz değiliz. Bir kaç yıl içinde kenHexagon
henüz öğrenciyken tanıştık. Burada önce
dimizi küresel mühendislik şirketi olarak
Studio, ulaşım,
staj yaptılar ve sonra işe başladılar. Dört
konumlandırmış olacağız.
savunma sanayii,
üniversite ile uzun dönem staj programladenizcilik, traktör
Bir başka hedefimiz, küresel kalıcı müşterımız var. Bunları bir sorumlulukla yaptık.
riler yaratmaktır. Şu anda kalıcı müşterive iş makinaları
On iki yaşındayız ve on iki yıldır Türkiye’deki
ler var, fakat yeterli görmüyoruz. Çok kısa
sektörlerinde ulusal
hem akademiye hem endüstriye bir borcuvadede bu pazarlarda varlık gösterir hale
ve uluslararası
muz olduğunu düşünerek hareket ediyoruz.
geleceğiz. Bir çok ülkede ofimiz var bunölçekte özgün
Bunu da yapmaya devam etmek istiyoruz.
ların sayısını artıracağız. Bunlar işbirliği
tasarım
ve
yaptığımız iş ortaklarımız olacak. Bütün
Bizim küresel olmak için daha bir kaç semühendislik
bunlar küresel bir şirketin dünya üzerinde
nemiz var. Küresel şirketlerle de Türkiye’nin
çözümleri üretmek
yapması gerekenlerdir. Çok lokasyonlu,
içinde de rekabet ediyoruz. Her konuda rekaüzere 2006 yılında
müşterinin yanında, teknoloji üreten, bir
betimiz var. İnsan kaynağı bulma konusunkuruldu.
çok ülke birden bir çok üniversite ile orgada bile. Türkiye’de faaliyet gösteren Alman
nik bağı olan ve projeler yapan bir yapıyı
mühendislik şirketleriyle rekabet ediyoruz.
hedefliyoruz.
Sadece müşterilerimize ulaşma konusunda değil. Bu koABD için yaptığınız posta aracından söz edebilir misiniz?
nuda endüstrinin desteğini istiyoruz. Eğer biz yerli tedarikPosta aracı, müşterinin istediği şartlarda Hexagon Studio
tarafından tasarlandı. Müşterinin teklif şartnamesinde
satır satır tariflediği özel bir operasyona yönelik bir araç.
Kendine ait bir segmenti var ve bu segmentte diğer rakiplerine göre bir farkı var. İhale kapsamında yaptığımız
testlerde iyi performans gösteriyor. Bu araç ABD’de devlet
kullanımı için yapılmış büyük bir ihaledir. İşin başlangıcında 36 firma vardı. Şu an 5 firma finale kaldı. Bu da ayrıca
ülkemizin rekabetçiliğinin de önemli bir göstergesi.

çilerle yurt dışında kader birliği yapacaksak Türkiye’de de
yapmak istiyoruz. Dolayısıyla tercih edilen bir şirket olmak
istiyoruz çünkü, biz yurt dışındaki bir faaliyetimizde yerli
tedarikçileri tercih ediyoruz. l

ABD posta aracı kullanımı gereği önümüzdeki beş ya da
on yıl içinde Amerika’daki her evin önünden geçecek. Bu
da 250 milyon insanın bunu göreceği anlamına geliyor. Bu
büyük bir halkla ilişkiler çalışması aslında. Bunun bir Türk
tasarımı olması, fikrinin Türkiye’den çıkması önemli bir kazanım olacak.
Türkiye’nin bir ürününün ABD’de tüm sokaklarda dolaşması bizim için çok kıymetli. Biz bunu tek başımıza başarmış olmayacağız. Hexagon Studio bunu tüm tedarik
sanayi firmalarıyla başarmış olacak. Dolayısıyla geniş
katılımlı bir başarı. Burada devam eden testler dayanım
testleri, 7/24 devam ettirmeye çalışıyoruz. Dört tane test
Ocak-Şubat-Mart 2018
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"Kendimizi otomotivin
geleceğine hazırlıyoruz"
Ömer Burhanoğlu
Farplas Otomotiv A.Ş.
CEO, Yönetim Kurulu Üyesi
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı
CEO, Board Member
TOSB Chairman of the Board
Inovalig yarışmasında Farplas, 971 şirket içinde inovasyon
stratejilerinde 1. oldu, tebrik ederiz. Sizce performansını
yükselten bir işletme, inovasyonu ne ölçüde ve ne şekilde
kullanıyordur? Sizin bu alandaki başarınızın sırrı nedir?

T

eşekkür ederiz. Tabii ödülü Cumhurbaşkanımızın
elinden almak, bizi ayrıca gururlandırdı.

TİM’de İnovalig’in fikir babasıyım. Bunu bir tarafta kendi şirketimde yaparken, bir taraftan da paylaşmak
istedim. İnovasyon stratejilerini ve inovasyonun önemini
diğer şirketlere aktarabilmek amacıyla bir yarışma yapalım dedik. Bu yarışma, aynı zamanda da bir eğitim olsun
ve bireylerin kendilerini geliştirebileceği bir platform olsun. Sadece bir yarışma olmasın. Sonrasında bunu daha
da geliştirerek; İnosuit olarak da üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde bütün Türkiye’ye yaygınlaştırmak istedik.
Zaten biz inovasyonu stratejik olarak organizasyonlarımıza yerleştirebilmek adına Sabancı Üniversitesi’ndeki iki
hocamızdan danışmanlık hizmeti almıştık. Bunun başarılı
olduğunu görünce; Türkiye’de de üniversitelerle birlikte
yapabileceğimiz düşüncesine sahip olduk. Üniversiteler
projemizi çok desteklediler. Yani hiçbir şey olmasa bile
üniversite - sanayi el ele birlikte proje üretiyorlar. Burada
kurumsal anlamda inovasyon gerçekleşiyor ve böylelikle
çok ciddi bir şekilde üniversitedeki hocalarımızı da eğitmiş
oluyoruz. Hem de o hoca, kendi öğrendiği gibi o şehrin üniversitesi ile işbirliğini de sağlıyor.
Biz İnovasyon Direktörlüğü’ne “Biz bunları yapıyoruz ama
her şeyi kritik başarı faktörleri ile takip ediyoruz” dedik. İnovasyon Direktörlüğü’nde bir numaralı KPI, İnovalig’de ödül
almak idi. Biz kendi kendimize her şeyi yapıyoruz ama bakalım bizi takdir ediyorlar mı? Bu sebeple yarışmaya başvurduk. Inovasyon stratejisi dalında yüksek puan almıştık. Diğer kategorilerde de aday olabilirdik, ama en doğru
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We get prepared for the
future of the automotive
industry
In the Innovaleague Competition, Farplas claimed the title in innovation
strategies among 971 companies.
How does a business with an increasing performance utilize innovation and in what scale?
Could you tell us your thoughts on this and the secret
of your success in this field?
Innovaleague in TIM (Turkish Exporters’ Assembly)
was actually my idea. I wanted to share this with others while already practicing it in my own company.
We thought of organizing a competition in order to
convey innovation strategies and its importance to
Ocak-Şubat-Mart 2018
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yerden aldık. Benim için birkaç tane anlamı
var bu ödülün: Birincisi, söylemini yaptığım
şeyi kendi şirketimde yapabilmenin verdiği
gurur ve bunun takdir edilmesini yaşamak,
ikinci ayrı bir gurur. Artı; kendi fikir babası
olduğum yarışmadan, ödül almak da ayrı
bir hoşluk oldu.
Yenilikçi yaklaşımlar şirketinize neler kazandırdı?

TOSB’da faaliyet
gösteren Farplas
Otomotiv A.Ş.,
İnovalig İnovasyon
Liderleri yarışmasında
birinci olarak büyük
bir gurur yaşattı.
Türkiye İnovasyon
ve Girişimcilik
Haftası çerçevesinde
düzenlenen İnovalig
yarışmasına katılan
firma, 971 şirket
arasında İnovasyon
Stratejisi dalında
birincilik ödülüne
layık görüldü.

Farplas’ın temel yapı taşlarından biri sürekli
yenilik ve yeni alanlara yatırım yapmaktır.
İnovasyon çalışmalarımızı yapılandırırken,
özünde olan bu kültür ve değerlerden hareket ettik. Bu açıdan baktığımızda, geçmişten itibaren sıralayabileceğimiz birçok
yenilik örneği ve organizasyonel gelişimi
sağlayan itici güçleri görmek mümkün. Bu
yenilikçi kapasite ile aldığımız iş sonuçlarında, ciromuz son 5 yılda 2,5 kat büyümüş
ve İSO 500 sıralamasında istikrarlı bir artış
ile 490. sıradan 216. sıraya yükselmiştir. Sektör büyüme
ortalamasının neredeyse iki katı bir büyüme ivmesi yakalanmıştır. 8 ülkede 14 ayrı merkez ile tasarım faaliyeti
yürüten şirketimizin Ar-Ge harcamalarının ciroya oranı %
3 civarındadır.
İnovatif yaklaşımın rekabet üstünlüğü için çok önemli olduğunu ve daha da önemlisi bu yaklaşımın sürdürülebilir
olması gerektiğini biliyoruz. İnovasyonun sürdürülebilir
olması için stratejilerinizi paylaşır mısınız?
Stratejilerimizi öncelikle “yenilik ile büyüme” üzerine kurguladık. Bu nedenle, inovasyon stratejilerimiz aynı zamanOcak-Şubat-Mart 2018

other companies. We wanted this organization
not only to be a competition, but also a platform
where every individual can develop themselves
through a training. It’s not just a competition.
Afterwards, we wanted to promote it in all over
Turkey by further improving within the framework
of university-industry collaboration as InoSuit. We
had already received consultancy services from a
couple of lecturers at Sabanci University in order
to place innovation in our operations strategically.
When we saw that it was a success, we had the
idea that we could do it with the other universities
of Turkey as well. The universities supported our
project very much. At the very least, universities
and the industries produce joint projects. Here, innovation takes place as an institutional sense and
thus we also train our lecturers. Apart from their
training, the lecturers provide the cooperation with
the university of the city they are. We informed the
Directorate of Innovation that we do this operation, but we follow everything with critical success factors. Our very
first KPI in the Directorate of Innovation was to claim the award in
Innovaleague. We do everything on our own, but we also wanted to
see if it was appreciated. This is why, we applied the competition.
We had a high score in innovation strategy. However, we could have
been a candidate in other categories, yet we got it from the right
place. This award is important to me for a couple of reasons. Firstly,
I’m proud of the success and the appreciation that my company
managed the things I was discoursing. Secondly, it’s an additional
honor to claim a reward in a competition which was my own idea.
What has your company gained from innovative approaches?
One of the basic building blocks of Farplas is constant innova-
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da şirketimizin temel iş stratejileri ile birebir örtüşmektedir.
Bu stratejilerimiz, düzenli olarak gözden geçirilmekte, tüm
yönetim kademelerinin katılımı ile yıllık hedeflere indirgenmekte, projelerimiz ile de hayata geçirilmektedir.
Öncelikli inovasyon çalışma alanlarımız:
n Operasyonel mükemmeliyet sağlama amaçlı dijital üretim dönüşümünü gerçekleştirmek,
n Ürünlerde katma değerli ürünleri geliştirmek ve üretmek,
n Değişen otomotiv sektöründe, dijitalleşmenin getirdiği
bağlantılı araçlar ve yeni iş modelleri üzerine yatırımlar
yapmak, olarak sıralanabilir.
Bunlardan ilk alan için, yaygın terminolojisi ile Endüstri 4.0
üzerinde çalışmaktayız. Bilgi İşlem ekibimize bu alanda
yeni yetenekleri katarak ve somut projeler ile üretimde dijitalleşmeyi sağlama yolunda ilerliyoruz.
Katma değerli ürünler, bizim alanımızda, hem birçok operasyonu içeren üretimleri, hem de OEM ve nihai müşteriyi
memnun edecek ağırlık hafifletme gibi çalışmaları içermektedir.
Son olarak, bağlantılı araç teknolojilerine yatırım yapmakta olan F+ Ventures adlı “corporate venture” yapılanması
oluşturduk. Bu şirketimiz aynı zamanda, bu alanda çalışmalarını yürüten bir iç girişim kolumuza da destek vermektedir.
Bu programlar kapsamında birçok farklı paydaş ile işbirlikleri yürütmekteyiz: Malzeme ve ekipman tedarikçileri,
yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile enstitüler, kümelenme
çalışmaları, ana sanayi firmaları; bizim inovasyon ekosistemimiz içinde anahtar rol alan grupları oluşturmaktadır.
İletişimi sağlamak için; hem kişisel ilişkileri etkin tutmayı,
hem de fuar, Ar-Ge merkezleri zirvesi gibi oluşumlarda yer
almayı tercih ediyoruz.

tion and investments in new fields. We’ve always acted with the
values and culture of the core of innovation while structuring our
innovation operations. From this point of view, it’s possible to see
the driving forces which provide many examples of innovation and
organizational development that we sort out from the past. As a
result of the jobs we have taken with this innovative capacity, our
turnover has grown 2,5 times as much in the past 5 years and
reached the 216th place from 490th with a steady increase in the
ISO 500 ranking. The acceleration of the growth almost doubled
the average growth rate in the industry. Our company operates in
14 different centers in 8 countries, having R&D expenditures at 3%
of the turnover.
We all know that the innovative approach is very important for competitive advantage, and more importantly, this approach has to be
sustainable. Could you tell us your thoughts and strategies on how
innovation can be sustainable?
Firstly, we have developed our strategies on innovation and growth.
For this reason, our innovation strategies coincide with our basic
business strategies. These strategies are regularly revised, reduced
to annual goals with the participation of all levels of management
and implemented with our projects.
Our primary innovation operation fields are as follows:
• To carry out the transformation of digital manufacturing for operational perfection,
• To develop and produce value-added products
• To invest in new business models as a result of the changes in
the automotive industry and the connected tools brought by digitization.
For the first of them, we work on Industry 4.0 with its common terminology. We are on our way to providing digitization in manufacturing by including new talents in our IT team and creating solid
projects. The value-added products in our field include manufacturing that has many operations and other operations that reduce
the weight in order to please the OEMs and the ultimate customers.
As a result, we have formed a corporate venture structure called
F+Ventures which invests in connected vehicle technology. At the
same time, this company also supports an
internal initiative which operates in this field.
Currently we cooperate with several partners
within these programs. These partners are
material and equipment suppliers, both foreign and domestic universities and institutes,
cluster work and the main industrial companies and they play key roles in our innovation
ecosystem.
We prefer to take part in events such as exhibitions and R&D centers summits in order to
keep the personal relations active and also to
provide communication. Another milestone in
our journey of innovation is that we have established the Directorate of Innovation in our
own organization. This directorate has been
tasked both in evaluating opportunities for
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İnovasyon yolculuğunda bir diğer dönüm noktamız, organizasyonumuzda da bir İnovasyon Direktörlüğü kurduk.
Bu direktörlük, hem şirket dışından işbirliği fırsatlarının
değerlendirmesinde, hem şirket içi fikirlerin yönetiminde,
hem de inovasyon projelerinin yönetiminde görev üstlenmiş durumda.
Otomotiv sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Tedarikçiler geleceğe ve hızlı gelişen teknolojiye nasıl uyum
sağlamalılar?
Otomotiv sektörünün ne kadar hızlı değiştiğini hepimiz
görüyoruz. Artık yeni nesil araçların, eski nesil ürünlerden
çıktığını da görüyoruz. Biz, Farplas olarak; şanslı gruptayız
ki hafifleyen otomotiv dünyasında plastik parçalar üretiyoruz. Bu açıdan şanslıyız ama bu şansımıza güvenip de
oturmuyoruz, bunun yanında neler yapabiliriz, ürünlerimizi
daha da akıllı hale nasıl getirebiliriz çabası içerisindeyiz.
İleride her şeyi ile dışarıdan bağlanan hatta sürücüsüz
araçların kontrollerinde hangi ürünlerde yer alabiliriz anlamında onlara bakıyoruz, bu konuda yatırım yapıyoruz.
Kendimizi otomotivin geleceğine hazırlıyoruz. Mobilite

cooperation outside the company, in managing internal ideas and
also in the management of innovation projects.
What are your thoughts on the future of the automotive industry?
How should the suppliers adapt to the future and to the fast developing technology?

kavramını irdeliyoruz ve Türkiye’de bunun farkındalığını

We all witness how fast the automotive industry has changed.
Now we see that the next generation of vehicles are derived from
the older generation of products. As Farplas, we are in the lucky
Her şeyde olduğu gibi eğer bir şeye yatırım yapıyorsanız,
group that manufacture plastic parts in the automotive world which
o alandaki en son teknolojiler nedir onu göz önüne alahas been getting lighter. We are lucky in this respect, but we don’t
rak yapmazsanız, o işte başarılı olamazsınız. Ben TAYcount on this chance and do nothing! Besides, we make efforts on
what we can do and how we can make our products
SAD Başkanı iken ilk elektrikli aracı
even smarter. We make our investments focusing on
Türkiye’ye getirip şu anki CumhurbaşBağlantılı araç
in which products we can take place during the tests of
kanı’mız, o gün Başbakan’dı ve kenteknolojilerine
externally connected vehicles or even driverless vehidisini araca bindirip, test sürüşü de
yatırım yapmakta
cles in the future. We get prepared for the future of the
yaptırmıştık. Elektrikli araç, yeni değil.
automotive industry. We study the concept of mobility
olan F+ Ventures
Sekiz-dokuz sene önce konuşmuştuk
and try to create awareness on this subject in Turkey.
adlı “corporate
ve Türkiye’nin elektrikli araçlara yatıAs in everything, when you invest in something, you
venture”
rım yapması gerektiğini ve hatta bunun
have to do it taking into account the latest technologyapılanması
ical developments in that field, otherwise you cannot
merkezi olması gerektiğini söylemiştik.
oluşturduk.
Bu
succeed. When I used to be the president of TAYSAD,
İlgili komponentlerin yüksek teşviklerle
we brought the first electric vehicle to Turkey and had
şirketimiz aynı
cazip hale gelmesini biz özellikle tavsizamanda, bu alanda a test drive with our President, back then he was the
ye etmiştik. Akü teknolojileri, akü kontPrime Minister. The electric vehicle is not something
çalışmalarını
rol yazılımları ve aracın dijital olarak
new. 8 or 9 years ago we were discussing that Turkey
yürüten bir iç
bağlantı sistemlerinin oluşturulması
should invest in electric vehicles and even become a
için Türkiye’de yatırımların olması gegirişim kolumuza da center of this industry. We specifically recommended
that the relevant components should become attracrektiğini söylemiştik. Ben bu konuda
destek vermektedir.
tive with high incentives. We shared our thoughts on
ısrarlı bir şekilde her söylemimde elektthe
need
of
investing
in battery technologies, battery control softrikli araçlara yapılacak bir yatırımın herkesin söylediği gibi
ware and the digital connections of the vehicle. I was persistent that
illa dünya çapında bir marka olması gerekmediğini ve ihan investment in electric vehicles doesn’t have to become a worldtiyaç giderebilen her şeyin kendinden bir marka olabilecewide brand as everyone claims, and everything can become a brand
ğini söylüyordum. Ayrıca Tesla ortaya çıktı ve çok ciddi bir
as long as it matches the needs. Tesla appeared and has become a
marka oldu. Sıfırdan çıkıp böyle bir şeyin yapılabileceğini
significant brand. They proved that anything can derive from zero.
gösterdiler. Bu neden Türkiye’de de olmasın. l
Why shouldn’t it be applicable in Turkey as well?
yaratmaya çalışıyoruz.

Ocak-Şubat-Mart 2018

45

YATIRIMLAR

Küreselleşmek, gelecekte
ayakta kalmanın yolu
Cengiz Makina’nın kuruluşundan bugüne gelişimini kısaca okurlarımıza anlatabilir misiniz?

Y

üksek kalite ve hassasiyete sahip ürünleri ile
tanınan ve metal işleme sektörünün lider firmalarından olan Cengiz Makina 1981 yılında,

İstanbul’da kuruldu.1982 yılında Bosch’un tedarikçisi
oldu. Sonrasında Bosch’un Türkiye’deki büyümesine
paralel olarak Cengiz Makina’da büyüdü.
Bosch, uzun vadeli yatırımlar ve planlar yapmanın yanı
sıra tedarikçileriyle ilişkilerine de yatırım yapan bir şirket olarak Cengiz Makina’yla kurduğu ilişki yıllar içinde
giderek gelişti. Bosch; kalite ve zamanında teslimat gibi
konularda tedarikçisiyle başarıyı yakaladıktan sonra

Koray Mert Yılmaz
Impro Cengiz Makina
Yönetim Kurulu Başkanı

onun gelişimine katkıda bulunuyor. Bu ilişki tam 36 yıldır sürdürebilir bir hale geliyor. Bugün de ilk günkü heyecanla Bosch ve Cengiz Makina arasında ilişki devam
etmektedir.
Cengiz Makina önce Kartal-Cevizli ’deki küçük bir atölyede üretim yapıyordu. Sonrasında 4 bin metrekareye yakın üretim alanı olan Muallimköye taşındı. İşlerin
giderek büyümesiyle 2006 yılında TOSB Fabrikası yatırımı gerçekleşti. Bugün TOSB’da 12 bin metre karelik bir alanda modern tesislerimizde üretim yapıyoruz.
O dönem firma sahibi Cengiz Başokutan, bu yatırımın
önündeki 20 yıllık büyümeyi kapsayarak bir yatırım olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Gerçekten de bu öngörü doğru çıktı. 2014 yılında Impro Grubu’nun Cengiz
Makina’yı satın almasıyla, birden bire hem yatırımı hem
de büyümeyi agresif hale getirerek ikinci bir fabrika yatırımına giriştik. Böylece Cengiz Bey’in öngörüsünü bir
miktar öne çekmiş olduk.
Kültürler birbirine benziyor
Firmanın eski sahibi Cengiz Bey’in titiz, mükemmelliyetçi felsefesinin aynısını Impro ’da gösteriyor. Impro’nun
Çin’deki geçmişi, Cengiz Makina’nın Türkiye’deki geçmişi ile benzer. Impro’nun sahibi de direkt işin mutfağından gelen bir iş insanı. Bay Lu, Cengiz Bey gibi bakımcılıktan mesleğe adım atmışlar. Bay Lu’nun da ilk işe
başladığında rulman makinaların bakımını üstlenmişti.
Daha sonra ikisi de kendi işlerini kuruyorlar. Bay Lu 1999
yılında kurduğu firmasını, o dönemde Çin’de ki aşırı hızlı
pazar genişlemesinin de yardımıyla, bugün uluslararası
bir şirket haline getirdi. Kültürler birbirine çok benzediği için Cengiz Makina ve Impro’nun uyumu kolay ve çok
sağlıklı gelişti. 2014 yılındaki satın almanın sonrasında
iki firma birbiriyle çok iyi kaynaştı.
Cengiz Makina’nın talaşlı imalat bilgi ve teknolojisi bir
anda Impro’nun küreseldeki talaşlı imalat mükemmeliyet merkezi olmasını sağladı. Bugün Cengiz Makina,
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Impro’nun küresel fabrikalarına teknoloji ihracatı gerçekleştirmektedir.
Impro ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Impro International Ltd. firmasının merkezi Hong
Kong’dadır. Çin’de 12 fabrikası bulunuyor. Küreselde ise
Almanya’da 2, Çekya’da 1, Türkiye’de 2 ve Meksika’da 1
fabrikası var. Böylece dünyanın üç kıtasında üretim yapan küresel bir şirkettir.
Impro, yüksek hassasiyetli ve kritik önem taşıyan döküm ve işlenmiş parçaların küresel bir tedarikçisidir.
Hasas ve kum döküm, talaşlı imalat, yüzey işleme gibi
konularda faaliyet göstermektedir. Impro üretiminin
yüzde 60’ını otomotiv sanayisine gerçekleştirmektedir.
Üretimin yüzde 40’ını tarım araçları, iş makinaları, uçak
sanayi ve sağlık sektörüne yönelik olarak yapmaktadır.
Impro üretimin birçok alanında yer almaktadır. Satışlarının yüzde 40’ını Amerika’ya kalanını da eşit bir şekilde
bölünmüş olarak Asya ve Avrupa’ya gerçekleştirmektedir.
Impro’nun Cengiz Makina’yı satın alma sürecini aktarabilir misiniz?

23 Temmuz 2016 günü Çin’e gittim, yani 15 Temmuz
Darbe Kalkışmasının hemen sonrasıydı. Dünya’da Türkiye’nin adının haberlerden düşmediği bir andı. Çin’de
yaptığım sunum sonrası o gün TOSB’a ikinci fabrika yatırımı kararı alındı. Bu da yine Impro’nun Türkiye’ye ne
kadar güvendiğinin bir başka kanıtıdır. Hemen akabinde
inşaata başlamış olduk. Bu yılın Ekim ayında da üretime
geçmiş olacağız.

Cengiz Makina ve Impro tamamen tesadüfi bir şekilde
birbirlerini buldular. O dönem Cengiz Makina’yı satın
TOSB Fabrikalarınızda neler üretiyorsunuz?
almak isteyen birçok şirket bulunuyordu. Fakat Cengiz Bey, Impro gibi bir şirketin satın almasını istiyordu.
TOSB’daki ilk fabrikamızda enjeksiyon sistemleri üreBenzer kültürde, benzer yollardan geçmiş, finansal değil
tiyoruz. Yeni fabrika yatırımımızla beraber, ilk fabrika
stratejik bir ortak arayışı vardı. Bunun gerekçesi her zaenjeksiyon sistemleri ve içten yanmalı motor parçaları
manki gibi Cengiz Bey’in önce müşterilerinin ve çalışanüretimiyle devam edecek. Yeni fabrikamızda bu üretimi
larının iyiliğini düşünmesinden kaynaklanıyordu. Keza
en fazla %10-15 aralığında tutmayı hedefliyoruz. Geri
kalan kısmında ise yeni otomobil teknolojilerini içeren
aynı şekilde Impro’nun da Cengiz Makina gibi bir şirketi
parça üretmeyi öngörüyoruz. Bunun yanı sıra havacılık,
satın alma arayışı vardı. Impro, hassas işleme yönünü
sağlık gibi sektörlerde de hassas işleme alanında da
kuvvetlendirmek istiyordu. Öte yandan büyük bir müşürün üretiyor olacağız.
teriye de sahip olma hedefi vardı. Impro, Cengiz Makina’yı satın alır almaz; Bosch, Impro’nun
TOSB’da şu an üretim yaptığımız fabrikaMerkezi Hong
en büyük üç müşterisinden biri haline
mızda 735 personel çalışıyor. Bu fabrikada
Kong’da bulunan
geldi. Böylece puzzle’nin eksik parçası
800 kişiye kadar büyümeyi, yeni fabrikagibi Impro ve Cengiz Makina birlikteliği
Impro Grup, 14
mızda ise 1.500 kişilik bir istihdam yaratgerçekleşti.
üretim tesisi, 5
mayı hedefliyoruz. İlk fabrikamızdaki Ar-Ge
Bu operasyonu yaptıktan yaklaşık iki yıl
sonra Türkiye’deki finans şirketlerinden
biri, bizi ziyarete geldi. Impro, Cengiz
Makina’yı satmak isterse hazırda bir alıcının olduğu bilgisini verdiler. Bu bilgiyi
Impro’nun patronu Bay Lu ile paylaştım.
Bay Lu bunun üzerine; “Cengiz Makina
hiç bir fiyata satılık değildir” yanıtını verdi. Bu da Impro’nun yapmış olduğu yatırımdan çok memnun olduğu anlamına
geliyor.
Ocak-Şubat-Mart 2018

lojistik merkezi
ve 5 satış ofisi ile
dünya çapında
6000’den fazla
çalışanı ile faaliyet
göstermektedir.
30’dan fazla
ülkede ve bölgede
müşterilere ürün
tedarik etmektedir.

Merkezimizi de yeni fabrikamıza taşıyacağız. Ar-Ge Merkezimizin ayrı bir binası ve
çalışma düzeni olacak.
Bunun yanı sıra Türkiye operasyonu diğer
şirketlerimize otomasyon sistemi üretip,
satıyor. Çin’de yapılan döküm imalatına ve
görsel kontrol ekipmanlarına yönelik makinalar tasarlayıp üretiyoruz. Ar-Ge Merkezimizin önemli bir iş kolu da budur. 2017
yılında grup içi otomasyon sistemi satışlarından 2 milyon Euro ciro yaptık. Bunlar
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10 ayda 263 saat, ayda 26 uçtum

Cengiz Makina Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın
yanı sıra Impro’nun 5 başkan yardımcısından biri
olarak görev yapıyorum. Geçtiğimiz 10 ay içinde
263 saat uçuş yaptım. Bunun yanı sıra 135 saat
havaalanında bekledim. Bu süreleri hep çalışmakla
değerlendiriyorum.
basit otomasyon sistemi değil; çift robotlu, görsel kontrollü, kameralı gelişmiş sistemlerdir.
Yeni fabrikanızdan beklentileriniz nelerdir?
Otomotiv sektöründe daha fazla Cengiz Makina’nın
portföyü gibi bir ürün portföyünü geliştirmeye ihtiyaç
olduğunu düşünmüyoruz. Özellikle içten yanmalı motor teknolojisinde bir gelişim beklemiyoruz. O yüzden
yeni fabrikamız, ilk fabrikanın aynısı olamayacak. Yeni
fabrikada daha çok, adedi az ama katma değeri yüksek
üretim yapmayı planlıyoruz. Günümüzde elektrikli araç
parçalarında işleme ve üretim açısından katma değer
giderek düşüyor. Farklılaşacak teknolojiler üzerine yoğunlaşacağız.
Cengiz Makina, TOSB’da ikinci fabrikasının temelini attı.
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ve Yönetim
Kurulu Üyesi Alper Kanca’nın da katıldığı tören ile temelleri
atılan fabrikanın Ekim 2018’de faaliyete geçmesi planlanıyor.
Cengiz Makina Yönetim Kurulu Başkanı Koray Mert Yılmaz,
2nci fabrika ile Ar-Ge Merkezi’nin genişleyeceğini ve mevcut
üretim kapasitesinin 2 katına çıkacağını; ayrıca yatırımın
Impro grubu içerisinde Cengiz Makina’nın konumunu
güçlendirdiğini ifade etti.

Organik büyümenin yanı sıra şirket alımlarıyla büyümeyi de hedefliyoruz”
Öte yandan Avrupa’da yapacağımız bazı şirket satın
almaları olacak. Bu durumlarda üretimi mümkün olan
büyük kısmını Türkiye’ye kaydırarak buradaki kapasiteyi
doldurmak birinci önceliğimiz olacak.
TOSB için neler düşünüyorsunuz?
Bosch’da görev yaparken Türkiye’nin her yerini gezme
imkânım oldu. Bosch’da son iki buçuk yıl yerli tedarikçi
geliştirme ekibinin müdürü olarak görev yaptım. Bosch’un küresel fabrikalarına üretim yapan tedarikçilerin
seçimi konusunda çalıştım. Bu vesileyle Türkiye’deki
birçok sanayi bölgesine gidip geldim. Keza dünyanın
her yerinde Bosch’un tedarikçilerini gezdim. Bu kadar
deneyim içinde TOSB gibi güzel bir yer görmediğimi tüm
içtenliğimle belirtebilirim.
Bu kadar düzenli, derli toplu, çevresine ve bulunduğu
ortama saygılı firmaların olduğu bir yer hiç görmedim.
O yüzden TOSB’da olmak çok keyifli geliyor. Bunun yanı
sıra ikinci yatırımımız için TOSB’da yer bulmaktan da
çok mutluyum.
TOSB’dan spor tesisleri yapmasını ve bunları geliştirmesini bekliyorum. Benim gibi birçok yöneticinin zamanı burada geçiyor. Biraz soluklanmak, spor ve hareket
etmek için burada böylesine tesislere ihtiyaç var. Özellikle spora yönelik sosyal faaliyetler için yapılar yapılmalı. Ülkemizde açık hava sporlarının sezonu çok uzun.
Bu konuyu değerlendirebilirseniz, sanayiciler olarak çok
seviniriz. l

KORAY MERT YILMAZ
TED Ankara Koleji mezunu olan Koray Mert Yılmaz
1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
Metalurji Malzeme Mühendisliği ve Makina
Mühendisliği Bölümlerini bitirdi. Mezuniyeti sonrası
Bursa’da Bosch’ta çalışmaya başladı. Teknik Satın
Alma’da 10 yıl görev yaptıktan sonra Koray Mert
Yılmaz, Bosch’un en büyük tedarikçisi Cengiz
Makina’ya transfer oldu. Üretim ve Kaliteden
Sorumlu Teknik Müdür olarak görev yaptı. 2,5 yıl
boyunca üretimin içinde kendi tabiriyle adeta “işin
mutfağında” çalışan Yılmaz, önce Fabrika Müdürlüğü
görevini üstlendi. Daha sonrasında da Genel Müdür
görevini yürütmeye başladı. Cengiz Makina’nın
Impro International Ltd satışı gerçekleştikten sonra
Cengiz Makina Yönetim Kurulu Başkanı olarak
görev yapmanın yanı sıra Impro Grubu’nun Meksika
operasyonunun Başkanlığını, ABD ofisinin ise Başkan
Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
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Arpek'de 23 Nisan
coşkuyla kutlandı
“Amerika, Çin ve Rusya gibi teknoloji devi ülkeler için ino-

larımızın daha güzel günlerde huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir

vasyon üssü olarak faaliyet gösterecek’’

yaşam sürmeleri bizlerin görevidir. Bu nedenle birlik ve

2

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nda
tüm ARPEK ailesi, çocuklarla bir araya gelerek bayramı kutladı. Kutlamaya, ARPEK Yönetim Kurulu

Başkanı Berrin Hatunoğlu, Başkan Yardımcısı Burak Arkan,

beraberlik içinde ülkemiz için çalışmaktayız. İşimizi en iyi
şekilde yaparak gelecek nesillere örnek olmaktayız. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Böylesi bir günde
davetimize katıldığınız için teşekkür ederim. Mutluluğu-

İcra Kurulu Başkanı Hasan Ferit Sünneli, İnsan Kaynakları

muz daim olsun.” dedi.

Müdürü Hamza Ekin, çalışanlar ve aileleri katıldı. Kutlama-

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı 23 Nisan etkinliğinde bir araya

da konuşma yapan ARPEK Yönetim Kurulu Başkanı Berrin
Hatunoğlu; birlik ve beraberlik mesajı verdi.

gelen ARPEK çalışanları ve çocukları üretim tesislerine
kurulan minyatür oyun parkurunda animatörler eşliğinde

ARPEK Otomotiv A.Ş.´nin TOSB´da bulunan merkezinde

doyasıya eğlendi. Boyama etkinliğinde çocuklar birbirl-

düzenlenen etkinlikle ilgili duygularını paylaşan Berrin

erinin yüzlerini boyadı. Karikatür portreler çizdiler. Şişme

Hatunoğlu yaptığı konuşmada “Ulu Önder Mustafa Ke-

oyun parkurlarında basket oynadılar. Kaydıraktan kay-

mal Atatürk´ün tüm çocuklara armağan ettiği, 23 Nisan

dılar. Küçükler, çocuk olmanın tadını çıkararak, gün boyu

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya´da yalnızca

eğlenceli dakikalar yaşarken; büyükler de en az çocuklar

ülkemizde kutlanmaktadır. Ülkemizin geleceği olan çocuk-

kadar eğlendi. l
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TOSB Özel Bilge Anaokulu
öğrenci merkezli eğitim
modeli uyguluyor
Seçil Seydioğlu

Marmara Bilge Anaokulları Koordinatörü

2 bin 500 metrekare kapalı alanı, bin 500 metrekare bahçesi bulunan
Özel Bilge Anaokulu TOSB içerisinde hizmet veriyor.

Marmara Bilge Okulları hakkında bilgi verebilir misiniz?

M

armara Bilge Okulları 4 ayrı kampüste eğitim öğretimini devam ettirmektedir. Bünyesinde 3 Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve
Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Marmara Bilge
Okulları Gebze, Çayırova, Darıca bölgesinin en
önemli eğitim kurumu olma niteliğini taşımaktadır. 1000 öğrenci ve yaklaşık 200 personel
ile bölgeye önemli bir istihdam ve katma değer
yaratmaktadır. Marmara Bilge Okulları, İstanbul
ve Kocaeli bölgesinin Endüstri 4.0’a dayalı
öğretim modeli inovatif – hibrit öğretim
merkezi ve Lego Education İnnovation
Studio’suna sahip tek okul olmanın da
haklı gurunu da yaşamaktadır.
Okullarınızın kurucuları kimlerdir?
Marmara Bilge Okullarının kurucusu İsmal Kurt’tur. İsmail Kurt 1988
yılında bireysel olarak girdiği iş
dünyasına, Gebze ilçesi merkezli
şirket faaliyetleri ve hizmet alanlarını genişleterek 1997 yılında
Bilge Okulları ile eğitim alanına yönelmiştir. Anaokullarımızın kurucu
temsilcisi Canan Kurt ise geçmişte
farklı alanlarda devam ettirdiği profes-
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yonel iş hayatını, emin ve bir o kadar vizyoner adımlarla
eğitim sektörüne yöneltmiştir. Kurucularımızın eğitim
felsefesi, Kültürel mirasımıza sahip çıkan, üretken, sorgulayan, çevresine duyarlı, değerlerine bağlı, küresel düşünen, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmektir.
Bu yıl yeni okul projeleriniz var mı?
Bu yıl Marmara Bilge Okulları İstanbul
ve Kocaeli’nin Endüstri 4.0‘a dayalı
öğretim modeli olan InovatifHibrit öğretim merkezi ve
Lego Education Inovatıon
Studio’suna sahip tek olan
olmanın heyecanını yaşamaktayız. Bu yıl Marmara
Bilge Okullarına yenilik
katacak alan 2018- 2019
Eğitim Öğretim yılında,
ana kampüs içerisinde
faaliyete geçireceğimiz
Endüstri Teknoloji Lisemiz geliyor…
TOSB’daki anaokulunuzdan
söz edebilir misiniz?
2015 yılı itibariyle eğitimOcak-Şubat-Mart 2018
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öğretim çalışmalarına devam eden bir anaokuludur.
Tosb Bilge Anaokulunun mimarı şartları, çocukların tüm
gelişim alanlarını en etkin ve fonksiyonel olarak kullanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Eğitim – Öğretim
çalışmaları 3-6 yaş arasında sürdürülmektedir fakat
kurumsal talepler doğrultusunda 18 ay ve 6 yaş arası
olarak yaş aralığı genişletilebilir… Okul öncesi eğitim
alanlarımızın dışında haftalık 10 ders saati yabancı dil
eğitimimiz bulunmaktadır. 4 yaş itibariyle de ikinci yabancı dil olarak Almanca ders eğitimimiz vardır.
Çocuklarımıza başka nasıl eğitim veriyorsunuz?
Öğrencilerimize hafta içi her gün, yaş gruplarına uygun
İngilizce derslerine paralel, uygulamalı branş derslerimizle eğitim- öğretim süreçlerine etkin şekilde katkı
sağlanmaktadır. Uygulamalı branş derslerimiz, Müzik, Görsel Sanatlar, Yaratıcı Drama, Modern Danslar
ve Baledir. Ayrıca 5 yaş itibariyle Kodlama ve Robotik
eğitimleri ile farkındalıkları ve yaratıcılıkları desteklenmektedir. Bizim anaokulumuzun önemli bir özelliği tüm
öğretmenlerimizin lisans mezunu olmasıdır. Öğretmen
kadromuzun hepsi alanın da lisans mezunu, okul öncesi
öğretmenliği eğitimi almış kişilerden oluşmaktadır. Bu
bizim olmazsa olmaz unsurlarımızdan biridir. Bu yüzden kreş formatında bir yapıya sahip değiliz.

TOSB Private Bilge
Kindergarten applies
a student centered
education model

TOSB Bilge Anaokulu’nun eğitim anlayışından söz eder
misiniz?

Seçil Seydioğlu
Bilge Schools Preschool Coordinator

Marka bir okul olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim.
Yirmi yıllık bir eğitim geçmişimiz var. Biz anaokulumuzda bakım amaçlı eğitim desteği vermiyoruz. Bizim
eğitim anlayışımızın temelini çocuklarının gelişim alanları ve süreçlerini destekleyici eğitim modelleri oluşturmaktadır. Bu amaçla anaokullarımızda High / Scope
Eğitim modeli, Çoklu Zeka, Montessori Eğitim sistemi,

Could you please tell us about your
schools?
Marmara Bilge Schools, which is composed of 3 kindergartens, elementary
school, secondary school and Anatolian high school,
provide education on 4 separate campuses. Being as the
most important education institution in Gebze, Çayırova, Darıca regions, it provides a significant employment
and added value to these regions with its 1000 students
and 200 staff. We are proud to be the only school in İstanbul and Kocaeli provinces with Innovative – Hybrid
education center and Lego Education Innovation Studio,
which are based on Industry 4.0 teaching model.
Who are the founders of your schools?
The founder of Marmara Bilge Schools is Ismal Kurt. Ismail Kurt started to operate in the field of education in
1997, after ten years of experience in business world.
Canan Kurt, the founder representative of our kindergartens, has brought her professional experiences from
different fields of business life in the education enter.
Our founders’ educational philosophy is to train happy,
successful individuals who embraces their cultural heritage and who are productive, questioning, environmentally sensitive, as well as who has their values and think
globally.
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Proje tabanlı eğitim modelleri, temel alınarak; görerek,
yaparak, yaşayarak, deneyerek öğrenci merkezli eğitim
yöntemleri uygulanmaktadır. Eğitim programlarımızda
öğrenciler sadece izleyerek ve dinleyerek öğrenme yerine, etkin şekilde 5 duyularını kullanarak, hareket edip,
keşfederek, interaktif şekilde eğitim – öğretim süreçlerini gerçekleştirmektedir.
Siz nasıl bir sistem tercih ediyorsunuz?
Bir eğitimci olarak belki de nasıl bir eğitim sistemini tercih etmediğimiz üzerinde durmak gerek…Biz çocuğun

SEÇİL SEYDİOĞLU
Lisans eğitimini Felsefe ve Psikoloji bölümünü bitirerek
tamamladı. Lisans dönemi sürecinde İngiltere’de dil
eğitimimi devam ettirdi. Yüksek lisansını tezli olarak
sosyoloji anabilim dalını “1984 – 1989 yılları arasında
Bulgaristan Türklerine yönelik uygulanan Asimilasyon
Politikaları ve Göç Deneyimleri” üzerine gerçekleştirdi.
Lisans eğitimi süreci ve sonrasında Çocuk / Yetişkin
Zeka ve Dikkat Algı çalışmalarına yönelik test
eğitimlerini tamamladı. Birçok uluslararası çalıştay ve
eğitim programlarında Çocuk ve Aile Psikolojisi üzerine
çalışmalarda bulundu.

şu ya da bu nedenden ötürü etkilenmediği, her insanın
parmak izi gibi her çocuğunda farklı olduğu bilinciyle
hareket ediyoruz… Somut bir örnek vermek gerekirse

çocukların üstün yetenekli etiketi ile sınıflandırılmasını
son derece sakıncalı buluyorum. Ailelerin bir kısmının
övünme amaçlı, bir kısmının ise etiketleme amaçlı kullandığı bu ve benzeri ifadeler, çocuğu bir ürün modeli
gibi sınıflandırıyor.
Çocuğun belli bir zeka testine sokularak, testini olduğu
performans ya da skor, çocuğun o zaman dilimi içerisinde, o an ki ruh haliyle sorulan sorulara verdiği cevapları gösterir. Ama geniş zamanda ve anlamda zihinsel
kapasiteye dair net bir bulgu ifade etmez… Bu nedenle
ailelere tavsiyem çocuğun zekasını değil, kendini önemseyip, gelişim alanları içerisinde mutlu ve etkin olduğu
alanlara çocuklarını yönlendirmelidir. Nitekim yakın
dünya tarihine bakıldığında üstün zeka diye nitelendirdiğimiz kişilerin ya da mesleklerim, Pilot olarak sivil kişilerin üzerine bomba yağdırdığı, doktor olarak insanlık
dışı deneyleri yaptıklarını unutulmamalıdır.l
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Do you have new school projects this year?
This year we are excited as to be the only school in İstanbul and Kocaeli provinces with Innovative – Hybrid
education center and Lego Education Innovation Studio,
which are based on Industry 4.0 teaching model. And
an Industrial Technology High School will be ready this
year which will start education in 2018-2019 academic
years.
Could you tell us about your kindergarten in TOSB?
It has been providing education since 2015. The school
was designed in order to ensure the most efficient and
functional educational space for the childs. Though
we have been working with children in between 3 to
6 years old, we have the ability to provide services for
18 months to 3 years as well in case of corporate demands. In addition to preschool services we provide 10
hours of English classes and we also provide German
classes to the children older than 4 years.
What else courses do you provide in your curricula?
Children take English courses according to their ages
every week. Additionally their education – training
processes are contributed through specialized courses, such as music, visual arts, creative drama, modern
dance and ballet. Apart from those we have coding and
robotics courses for the children older than 5 years old,
in order to support their awareness and creativity. One
of the most important features of our school is we only
work with teachers who have at least a bachelor degree
in their field, as well as preschool teaching education.
This is a must for us in terms of recruitment and that is
why we are actually a kindergarten not a day care.
Could you please tell us about your educational philosophy?
I can easily say that we are a brand. We have twenty
years of educational background. We do not provide day
care kind educational support at our kindergarten. The
foundation of our educational understanding constitutes training models that support children’s developmental areas and processes. In that respect, we follow
a student centered educational approach based on different education models such as High / Scope education model, Multiple Intelligence, Montessori education
system, Project based education, through which the
students will be able to see, do, live and experience the
topic. Our students learn the topics through their five
senses in an interactive way instead of a one way communication based teaching model.

or another, and that every child is different human fingerprint. For instance, I find tagging children as highly talented inconvenient. These kinds of expressions
classify the children as a product, whether the family
uses this expression as a matter of proud or labelling.
Concerning the specific intelligence tests, the test’s
performance or score would show nothing more than
replies provided by the child, in line with their mood, to
the questions asked at that time.
But it does not express a clear finding of mental capacity in a broad sense. Therefore my advice to the parents
is them to focus on the child instead of their intelligence
and guide them to the areas that would make them feel
happy and active. As a matter of fact, when we read the
recent history of the world, it is convenient to remind
that many people, who were called geniuses or professions, which were labelled as in need of superior intelligence created bomb that killed millions or made experiments that are inhumane.l

What is your preference as an education specialist?
Nitekim yakın dünya tarihine bakıldığında üstün zeka
diye nitelendirdiğimiz kişilerin ya da mesleklerim, Pilot olarak sivil kişilerin üzerine bomba yağdırdığı, doktor olarak insanlık dışı deneyleri yaptıklarını unutulmamalıdır.
As an educator, perhaps we need to focus on what kind
of educational system we do not want. We act with the
awareness that the child is not affected by one reason
Ocak-Şubat-Mart 2018
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Finlandiya Eğitim Sistemi,
okul Öncesi eğitimde neden en
başarılı eğitim modellerinden biri?
Seçil Seydioğlu

Marmara Bilge Anaokulları Koordinatörü

U

luslararası ölçüt değerlendirme sınavı PISA’da
her yıl ilk 10 içerisinde yer alan Finlandiya eğitim sistemi hem biz eğitimciler, hem de veliler

için bir merak konusudur. Finlandiya eğitim sisteminin
ülkemizdeki eğitim sistemine uyarlanması, her iki ülkenin nüfus popülasyonu incelendiğinin de uzak bir ihtimal olarak düşünülüyor… Fakat eğitim yaklaşımlarının
temelini, eğitim sistemini inceleyerek ve özümseyerek
rehberlik etmesini sağlayabiliriz… Nitekim Finlandiya
eğitim modelinin temelinde yatan yaklaşım,” Kaybede-

cek tek bir öğrencimiz bile yok” temeline dayanıyor…

Okul Öncesi eğitimde, Finlandiya eğitim modeline yönelik temel başlıkları incelediğimizde;
Okul Öncesi Sistemi;
Finlandiya bilinenin aksine tüm eğitim kademeleri, devlete ait değildir. Anaokullarının büyük bir kısmı belediyelere ait olmakla birlikte, Özel Kreş ve anaokulları sistem
içerinde yer almaktadır. Bu özel anaokulları ise içlerinde
sadece Macarca konuşulanlar sadece İngilizce vb konuşanlar olmak üzere ayrılmaktadır… Özel anaokulları
Türkiye’deki sistemde olduğu devlet tarafından belirlenen standartlara uymak zorundadır.
Finlandiya’da ilkokulu başlama yaşı 7 olarak belirlenmiş durumda. Anaokullarını ya da kreşlere başlama yaşı
ise1 yaş ve üzeri olarak belirtiliyor. Çocuğun anaokuluna gitmesi zorunlu olmamakla birlikte, ailelerin büyük
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rulması dikkat çekici bir unsur… Cd çalarlı küçük müzik
setleriyle etkinlikler desteklenmektedir…
çoğunluğu çocuklarını anaokuluna göndermektedir. Aileler çocuklarının ev ortamından ziyade okul ortamında
yaşıtları ile birlikte zaman geçirmesini, gelişimleri açısından oldukça önemsediklerini ifade etmekteler.
Finlandiya eğitim sisteminde çocuklar, ilk olarak akademik becerilerinden daha çok sosyal gelişim ve özbakım
alanlarına yönlendiriliyor… Örneğin çocuğun tuvalete
gitmesi, kendi yemeğini kendi yiyebilmesi eğitim basamaklarından ilkini oluşturuyor…
Fiziksel Özellikler;
Anaokullarının büyük bir kısmının ilköğretim kademelerin de ayrı, bağımsız bir binası bulunmaktadır. Anaokullarının içinde çocukların tüm öz bakımlarının karşılanabileceği alanlar ve oyun alanları da zorunlu bir
gereksinim olarak belirtiliyor. Finlandiya’da anaokullarının olmazsa olmaz koşulu ise dışarıda çocukların vakit
geçirebileceği, oyun oynayabileceği alanlarının bulunması…
Finlandiya’daki anaokullarında, çocukların oyun ya da
eğitim alanlarında t.v ve elektronik cihazların bulundu-
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Anaokulları Ücretleri;
Finlandiya’da pek çok kişinin düşündüğünün aksine
eğitim anaokullarında ücretsiz değil… Ailenin aylık brüt
geliri baz alınarak, ailenin okula ödeyeceği ücret belirlenmektedir… Eski sistemde aileler anaokulu ücretini
aylık olarak öderken, yeni sistemde çocuğun anaokulunda geçirdiği saat dilimi üzerinden aylık ödeme miktarı hesaplanmaktadır.
Bu bilgilerden hareketle Finlandiya eğitim sisteminin
başarısı aslında iki kelime ile özetlenebilir; “ Sadelik
ve Doğallık” … Çocuklar ezberden uzak, sade ve etkin
programlarla, interaktif şekilde öğrenim programlarını
şekillendiriyorlar… Aileler şu soruyu sorabilir, peki özetle temel de ayrılan eğitim anlayış farkı ne? … Öğretilen
konular diğer ülkelerden çok farklı olmamakla birlikte,
öğrenme metotlarının farklı oluşu ve aileden gelen eğitimin kaliteli oluşudur.. Finlandiya dünyadaki en çok kitap
okunan ülkelerden biri, bu aileden çocuğa aktarılabilecek en büyük miraslardan biri… Unutmamamız gereken
en önemli unsur ise, en iyi ve nitelikle eğitimin aileden
başlayacağı, öğretimin ise okullarda destekleneceğidir…l
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Evrensel Kalite,
Yerel Katkı
Prof. Dr. Şirin Tekinay
Sabancı Üniversitesi
Araştırma ve Geliştirmeden
Sorumlu Rektör Yardımcısı

F

abLab’ler, sanal dünyada tasarlanan “şey”leri
(nano boyutta atomları dizilen akıllı malzemelerden inşaat ölçeğinde prefabrik yapılara, güneş
panellerine kadar) hızlıca ve düşük maliyetle gerçekleştirmeyi sağlıyor. 20. yüzyılın seri üretim paradigmasının
aksine, amaç bir tasarımdan bir seferde bir tane üretmek. Böylece FabLab’ler, tıbbi protez, özgün prototip
gibi uygulamalar için birebir olduğu gibi, “ihtiyaç olunca
üretme” mantığıyla tasarımları sanal ortamda saklayıp
gereğinde fiziksel hale getirebiliyor. (“İhtiyaç olunca
üretme” mantığı, uzay istasyonunda bozulabilecek her
parçanın yedeğini bulundurmak yerine sadece bir 3-boyutlu yazıcı bulundurulmasının yararı ile ortaya çıkmış.)
Bu mantık, lojistik, envanter, depolama sorunlarını neredeyse ortadan kaldırıyor; tedarik zincirlerini yepyeni bir
çerçevede düşünmeyi gerektiriyor.
2000li yılların başında A.B.D.’nin Massachusettes Teknoloji Enstitüsü’nde ortaya çıkan “FabLab” olgusu, sayısal tasarımın ve üretimin yerelleşmesini ve yaygınlaşmasını öngören bir kavram. Bazılarına göre, sayısal
bilişim ve iletişimden sonra, “üçüncü
sayısal devrim”i müjdeliyor. Genellikle
üniversitelerin, bazen yerel yönetimlerin
2000li yılların
veya sivil toplum kuruluşlarının kurup
başında A.B.D.’nin
yönettiği FabLab’lerin yayılması bir sivil
toplum hareketi. FabLab’ler teknolojiye,
Massachusettes
üretim araçlarına erişimi kolaylaştıran
Teknoloji Enstitüsü’nde
ve böylece demokratikleştiren merkezortaya çıkan “FabLab”
ler. “FabLab” diye kısaltılan fabrikasolgusu, sayısal
yon laboratuvarları, 2009 yılından beri
tasarımın ve üretimin
dünyanın her yerine yayılmakta; sayıları
yerelleşmesini ve
her yıl ikiye katlanarak çoğalmakta. Tipik bir FabLab’de, bilgisayar kontrollü
yaygınlaşmasını
3-boyutlu yazıcılar, lazer kesiciler, CNC
öngören bir kavram.
tezgah, devre basma ve test istasyonları, sensor’ler, küçük el aletleri yer alıyor.
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Bu envanter, FabLab için
gerekli ama yeterli değil;
herhangi bir üretim atölyesini “FabLab” yapan,
dünya “FabFoundation.
org”a üye olup açık erişimi benimsemek; hem
sanal dünyada hem de
fiziksel mekanda halka
açık olmak.
FabLab’lerin en önemli
özelliği, üretim cihazlarının bulunduğu fiziksel
mekanlardan çok Internet’te dünyayı kapsayan, açık erişim esasına
dayalı paylaşıma açık

Dünya FabLab haritası; https://www.fablabs.io/labs/map

tasarımların barındığı uluslararası bir ağın düğümleri
olmaları. FabLab’leri sadece açık tasarımlara değil, Fab
Foundation ağının “Fab Academy” alanında açık ders
malzemelerine; “FabResearch” araştırma alanında ise
açık veri, açık bilim esaslarına dayalı ortak yenileşim
(inovasyon) imkanlarına doğrudan bağlantı sağlıyor.
Ülkemize 2013 yılında kazandırdığımız FabLab’lerden en
yenisi ve gelişmişi, Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla Kampüsü’ndeki Bilgi Merkezi’nde açıldı. Adı öğrenciler tarafından “Co-Space” olarak seçilen FabLab, “Teknoloji ve
Sanat; Tasarım ve Girişimcilik” ilkesiyle, “açık, işbirlikçi,
ortak tasarım,” amacıyla yola çıktı. Çekirdek envanterin
yanı sıra, sanal gerçeklik istasyonu, dijital medya kayıt
odaları, Fab video konferans köprüsüyle sürekli tüm
FabLab’lere bağlanabilmesi gibi bir alt yapıya sahip.
Organize sanayi bölgesine komşu bir üniversitenin hızlı
prototipleme ve neredeyse maliyetsiz deneme-yanılma
yetisi sunmasının, üniversite-sanayi işbirliklerine yeni
ve verimli örnekler eklemesi bekleniyor.
Tüm mühendislere, endüstriyel tasarımcılara; prototip
ya da tek örnek üretme ihtiyacı olan firmalara, KOBİle-

Global Quality,
Local Contribution
Prof. Dr. Şirin Tekinay
Sabancı University
Vice Rector for Research and Development
FabLabs enable “things” (from intelligent
materials whose atoms are aligned at the
nano scale to prefabricated structures, solar panels at construction scale) that are
designed in the virtual world to be produced rapidly and
at lower costs in physical world. Unlike the mass production paradigm of the 20th century, the goal now is
to produce one design at a time. Therefore, Fablabs are
perfect for applications such as prototyping, and medical prostheses. In the new paradigm, designs are digitally stored with a “produce when needed” approach.
This approach was originally deployed to benefit from
3D printing in the space station instead of carrying
spare parts. “Producing where and when needed” almost eliminates the burden of logistics, inventory and
storage; it prompts a whole new way of thinking of supply chains.
The “FabLab” concept was coined at the Massachusetts Institute of Technology in the United States in the
early 2000s. This is a concept that envisions the localization and individualization of digital design and production. Some call it the third digital revolution, following
digital computing and digital communications. Fablabs,
which are established and managed by universities or
local goverments and non governmental organisations,
have indeed proliferated as a civil society movement.
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re, girişimcilere bireylere;
özellikle deneyip yanılmak için zamanı ve bütçesi az ama hayali geniş
herkese ülkemizde öncülüğünü yaptığımız bu
yeniliği sunmaktan gurur
duyuyoruz.
FabLab’imiz, eğitim alanında projelerde, kavram kanıtı elde etmede
kullanılıyor. Ayrıca dünyanın açık kaynaklarına
bağlı bir Ar-Ge merkezi;
girişim hızlandırıcısı ve
KOBİ’lere özellikle prototip ve ürün geliştirmede
destek olarak görülmeli.

“FabLab” diye kısaltılan fabrikasyon
laboratuvarları, 2009 yılından beri dünyanın her
yerine yayılmakta sayıları her yıl ikiye katlanarak
çoğalmakta.

Hem öğrencilerimize hem de komşularımızdan başlayarak üniversitemizin dışından kullanıcılara girişimcilik, iş
modeli, pazarlama, fikri mülkiyet, sayısal kontrollü üretim cihazlarının kullanımı gibi alanlarda eğitimler, uygulamalar, sertifikalı kurs programları sunulacak. l
FabLab ile ilgili sirintekinay@sabanciuniv.edu veya
herk@sabanciuniv.edu adresine başvurabilirsiniz.
Prof. Dr. Şirin Tekinay, Elektrik-Elektronik Mühendisi ve Sabancı Üniversitesi’nin Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu
Rektör Yardımcısıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 20 yıllık
bir kariyerden sonra 2008 yılında ülkemizin ilk Araştırma ve
Teknoloji’den sorumlu Rektör Yardımcısı olarak dönmüştü.
Rektörlük ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı yaptı, 1997’de katıldığı New Jersey Institute of Technology’de 2003 yılında süresiz kadro kazanan (tenure) ve
doçent olan Tekinay, 2005- 2009 yıllarında ABD Ulusal Bilim
Kuruluşu’nda (National Science Foundation, NSF) Program
Direktörlüğü yapmış, Haberleşme Programı’nın yanı sıra 750
M Dolar bütçeli, çok disiplinli bir yeni program kurmuş ve yönetmiştir. Doktora derecesini George Mason University’den,
Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden almıştır. Dokuz patenti
ve çok sayıda yayını bulunmaktadır. Mezun ettiği 6 doktora
öğrencisi ve 30’a yakın yüksek lisans öğrencisi endüstride
ve üniversitelerde pozisyonlara gelmiştir. Ağ bilimi, mobil
ağlar, sensör ağları ve şehir problemleri ilgi alanlarındandır.
Ülkemizin ilk FabLab’ini ve ilk Şehir Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı ile Yüksek Lisans Programı’nı kurmuştur.
Uluslararası arenada, Avrupa Mühendislik Dekanları Konseyi
(European Engineering Deans Council - EEDC) üyesidir, Avrupa Bilim ve Teknoloji Komisyonu (EC) danışmanı ve hakemidir. Avrupa Mühendislik Eğitimi Forum’unun (Societe
Europeenne pour la Formation des Ingenieurs) ve Dünya
Mühendislik Dekanları Konseyi’nin (Global Engineering Deans Council - GEDC) seçimle görevlendirilmiş yönetim kurullarında üyedir.
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They are centers that facilitate and democratize access
to technology, to tools of production. “FabLabs (Fabrication Laboratories)” have been spreading all over the
world since 2009 doubling in numbers every year. A
typical FabLab has computer-controlled 3-dimensional printers, laser cutters, CNCs, workbenches, circuit
printing and test stations, sensor kits, and small handheld tools. This bare minimum, while necessary, does
not suffice to qualify for a FabLab. FabLabs are members of FabFoundation.org; an open Access, fully connected network where designs, know-how, educational
(Fab Academy) and research (FabResearch) materials
and methods are shared.
The first FabLab in Turkey appeared in 2013. There are
only a handful yet. The newest and most advanced
FabLab in Turkey has recently opened its doors inside
the Information Center of Sabancı University’s Tuzla
Campus. The Sabancı FabLab, named “Co-Space” by
students, has the motto “Technology and Art; Design
and Entrepreneurship.” In addition to an expansive inventory, our Co-Space has the necessary connections
to all of the world’s FabLabs through the Fab video conference bridge. Its digital media recording rooms, and
virtual reality station are worth mentioning. A university,
neighbouring an organised industrial zone, providing
rapid prototyping and low-cost trial and error capabilities promises new and productive examples of university-industry collaboration.
We are proud to provide our FabLab to all engineers, industrial designers, companies in need of prototyping or
sample production, SMEs, entrepreneurs, and anyone
with creativity but limited time and budget.
We will offer certified training programs to our students,
and external users starting with our neighbors, including
courses on entrepreneurship, business models,
marketing, intellectual property, and digitally controlled
manufacturing.
Ocak-Şubat-Mart 2018
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Pizzayı yedik…
Ali Orhan YALÇINKAYA
Ekonomist

N

eşe’nin kepek sorunundan sonra magazin basınından takip ettiğim memleketimizin bir diğer
önemli derdi olan Bodrum’un güneşi altında
lahmacun ve ayrana kaç para ödeyeceğimiz konusu bir
ara ana akım medyanın da gündemine girmişti. 2015
sezonunda 75 TL’ye satılan lahmacun ve ayranın fiyatının 2016 sezonunda 118 TL’ye çıkmasını tartışıyorduk.
Bunlar olmasa aslında dert üstü murat üstüyüz.
İşin magazin tarafını bir kenara bırakacak olursak, bir
lahmacun-ayrana o kadar para ödenir mi, derken aslında aynı ya da benzer bir ürünle karşılaştırma yapıyoruz.
Peki, iki pizza 135.000.000 (yazıyla yüz otuz beş milyon) dolar eder mi? 135 milyon dolarlık pizza neyle karşılaştırılır bilemiyorum ama bu soruyu bir ekonomiste
soracak olursanız muhtemelen “marjinal faydasına ba-

karım” diye cevap verir; ama bakmayın siz onların öyle
dediğine sonuçta akıl var, izan var:
Hiç iki pizza 135 milyon dolar eder mi?
Soru şimdilik bir kenarda dursun, ben size David Chaum’dan bahsedeyim. Elektronik imza, anonim iletişim,
gizli dosya paylaşımı ve güvenilir dijital oylama gibi
farklı konuları çalışıp çözümler üretirken her şeyi bir kenara bırakıp 1990 yılında internet tabanlı para sistemi
olan DigiCash’i kurar. Şirket sonrasında iflas etse de bu
girişim insanların zihnine dijital para fikrini yerleştirir.
Dijital para “çift harcama” diye nitelendirebileceğimiz
problem nedeniyle insanların kafasını kurcalar. Bununla
şunu kastediyorum, örneğin bilgisayarımızdaki elektronik postaları, fotoğrafları, videoları kopyalayıp dilediğimiz kişilere gönderebiliyoruz ama aynı şeyi para için
yapmak mümkün değil. Para transferi gerçekleştirebilmek için bu transferi doğrulayacak aslında kendi içinde
kapalı devre çalışan (Merkez Bankaları ve bankalardan
oluşan) aracılara ihtiyacımız var.
Çözülemez olarak görülen bu problemi internetin de
yaygınlaşmasıyla 2008 yılında Satoshi Nakamoto (tabi
ki takma isim), blok zinciri (blockchain) yöntemiyle çözer.
Peki, nedir blok zinciri?
Bir hesap defteri/hareketini temsil eden bir veri yapısından bahsediyoruz blok zinciri ile. Bu altyapı ek devreler
ve katmanlardan oluşuyor. Yapıdaki her hesap hareketi
gerçekliğini korumak için dijital olarak imzalanıyor ve
kimse bu kayda müdahale edemiyor. İşte bu dijital hesap defterleri bir ağ ya da altyapı üzerinden dağıtılarak
bir hesap hareketi ile ilgili istenilen mutabakat sağlanıyor. Doğruluğu koruma altına alınmış hesap defterlerinin birer kopyası her katmanda bulunuyor.
Sisteme yeni bir hesap hareketi geldiğinde ya da mevcut
bir hesap hareketi üzerinde değişiklik yapıldığında, altyapı üzerindeki tüm kayıtlarda belirli bir algoritma harekete geçerek bu yeni kaydın doğruluğunu kontrol ediyor.
Kopyaların çoğu bu kaydın doğruluğunu onaylıyorsa,
yeni bir blok zinciri sisteme dahil ediliyor. Eğer sistemdeki devrelerin çoğu yeni kaydı reddederse, bu hesap
hareketi sisteme kaydedilmiyor. Bu dağıtılmış sistem
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Bitcoin ile yapılan ilk işlemlerin birinde 10.000 Bitcoin ile iki adet
büyük boy pizza alan iki yazılımcı şimdiden efsane olmuş vaziyette.
Her yıl 22 Mayıs tarihinde kutlanan Bitcoin Pizza Günü’nde
Bitcoin topluluğu bu olayı anıyor.
sayesinde, blok zinciri tek bir merkezden kontrol edilmeye ihtiyaç duymadan etkili bir şekilde çalışabiliyor.
Bir blok zinciri sistemi, hangi şekilde çalışacağı ve mutabakata varmak için hangi mekanizmaları kullanacağı
konusunda düzenlenebiliyor. Dolayısıyla sistem küçük
gruplar arasındaki para akışında kullanılabileceği gibi
çok fazla üyesi olan sistemlerde de kullanılabilme fırsatı
veriyor. Nakamoto’nun kurallarını belirlediği ve çılgınlığa dönüşen, Bitcoin de milyonlarca üyesi ile yukarıda
anlatmaya çalıştığım blok zinciri sistemini kullanan en
büyük yapı.
Bütün gözler, sahne ışıkları Bitcoin’in üzerinde olsa da
herkesin dikkat kesildiği yer, Bitcoin’in üzerinde çalıştığı blok zinciri yapısında; çünkü hayatımızda birçok şeyi
kolaylaştırırken, onları değiştirip dönüştürmeye aday bir
teknolojiden de bahsediyoruz aynı zamanda. Hangi kolaylıklar mı?
Herhangi bir otoriteye, aracıya ihtiyaç duymadan düşük
maliyetle hızlı işlem gerçekleştirirken, bu işlemlerin pek
çok farklı noktadan kontrol edilmesini sağlayarak sahtekârlık yapılması ihtimalini azaltıyor. Bir varlığın (aklınıza sadece para gelmesin elmastan, domuza uzanan
geniş bir yelpaze var) hangi kaynaktan çıkıp hangi kişilerin elinden geçerek nereye, kimlere ulaştığı takip edilebiliyor.

olması önündeki en büyük zorluk olarak görülüyor. Bunun ilk adımı olarak da açık kaynaklı farklı blok zinciri
uygulamalarını tek çatı altında toplamak ve sektörler
arasında para aktarımını sağlamak üzere Hyperledger
adında dev bir altyapı oluşturulmak isteniyor. Konsorsiyumun üyelerine bakmak bile konunun ne kadar önemsendiği hakkında fikir veriyor.

Bu özellikleri ile bankacılıktan sigortacılığa, enerjiden
İspanyol BBVA Bankası’nın raporu, Bitcoin başta olmak
sağlığa kadar birçok sektörü kökten değiştireceği iddia
üzere neredeyse bütün dijital para birimlerinin temelini
ediliyor. Özellikle farklı bankalar, tedarikçiler, aracılar ve
oluşturan blok zincir teknolojisinin yakın
para birimleri kullanan uluslararası ticaregelecekte merkezi bankacılık sisteminin
tin bu tip şeffaf ve güvenilir yapılar sayeyerini alabileceğini söylüyor. Sistemin
Herhangi bir
sinde yepyeni bir döneme gireceği savuödeme yapısının bankalar lehine düşük
otoriteye, aracıya
nuluyor. “ Sahipsiz şirketler ” göreceğimiz
maliyete neden olacağına dikkat çekibile söyleniyor.
ihtiyaç duymadan
lirken, yatırım araçlarının dijitalleştiği
Blok zinciri teknolojisinin aracısız ödeme
altyapısı kurgulanmasında, güvenli iletişim, güvenli veri depolama, toprak ve mülkiyet sahipliği kayıtları, akıllı sözleşmeler,
sahtecilik ve kimlik hırsızlığını önleme,
kimlik doğrulama ve milletvekili seçimleri
için kullanılabileceği düşünülüyor.
Diğer taraftan blok zinciri açık kaynaklı
bir sistem olması nedeniyle farklı yazılım
grupları tarafından farklı şekilde kurgulandığı için bir standardın oluşturulamamış
Ocak-Şubat-Mart 2018

düşük maliyetle
hızlı işlem
gerçekleştirirken,
bu işlemlerin pek
çok farklı noktadan
kontrol edilmesini
sağlayarak
sahtekârlık
yapılması ihtimalini
azaltıyor.

bir ortamda bunun kaçınılmaz olduğu
belirtiliyor. Endişeler ise merkeziyetini
kaybedecek olan finans sisteminde güvenilirliğini nasıl sağlanacağı üzerine.
Credit Suisse’in yayımladığı raporda
blok zincirin en çok ödeme sistemleri ve
kart işlemlerine yarayacağı belirtilirken
en büyük etkisinin finansal hizmetler,
döviz alım satımı, ticaret sonrası ödeme
alanlarında olacağı bekleniyor. Finansal
hizmetler için maliyetlerin düşmesi, hiz-

61

FİNANS

olarak bir Bitcoin 100 değil 100 milyon Satoshi. Yani yüz
milyonda biriyle bile işlem gerçekleştirilebiliyor. Her ne
kadar en popüleri Bitcoin olsa da bugün dünyada blok
zinciri modeline göre çalışan irili ufaklı yüzlerce (1429
adet) kripto para var.
Bitcoin’in biteceğini düşünenler olduğu kadar yükselişinin yeni başladığını söyleyenler de var.

met götürülemeyen alanlara ulaşılması ve daha detaylı
veri analizi gibi avantajları da dile getiriliyor.
Gelelim konunun ekonomiyi de ilgilendiren tamamen
“duygusal” kısmına. Hesap birimi olduğu kadar değişim
ve değer saklama aracı da olan paraya üstünde yazan
karşılığı garanti eden onu basan devletin gücü. Peki,
arkasında hiçbir devlet ve güç bulunmayan bir para biriminin yaşama şansı var mı? Blok zinciri üzerine kurulmuş Bitcoin ve onun üzerinden yürüyen tartışmalara bu
açıdan bakmakta fayda var.

Karşı çıkanlar ilk olarak resmi para birimi olmamasını ve
ilişkilendirilmiş bir faiz oranının bulunmamasını söylüyor. Bir ödeme ağı olmakla birlikte ölçeklendirilmesinin
güç olduğunu; günlük ortalama Bitcoin transferinin ( 3
milyar Dolar ), döviz piyasalarında gerçekleşen ortalamanın (5,4 trilyon Dolar) çok gerisinde kaldığını belirtiyor. Örneğin JP Morgan CEO’su Jamie Dimon bankacılık sektörü için ‘sahtecilik’ olarak görüyor. Nobel ödüllü
ekonomist Joseph Stiglitz, “Bitcoin sadece kanun boşluklarından yararlanmayı önleme potansiyeli açısından
faydalı olabilir fakat herhangi bir faydalı sosyal işlevi
yok. Bitcoin yasa dışı ilan edilmeli.” derken, 2013 yılında
Nobel ekonomi ödülü alan Robert Shiller ise, hükümet
ve düzenleme karşıtı bir yapısı olduğu için Bitcoin’in
bazı yatırımcılara hitap ettiğini söylüyor.
Bitcoin ve benzeri kripto paralarının bulunduğu zeminin
tehlikeli bir şekilde kaygan olduğunu belirtenler böyleyken, savunanlar ise internetin yok olacağına inanıyorsanız Bitcoin’in de yok olacağını düşünebilirsiniz diyor .

Örneğin bir diğer yatırım bankası Goldman Sachs, J.P.
Karşımızda bir merkezden yönetilmeyen ve devlet poMorgan’dan farklı düşündüğünü “Setlcoin” isminde blok
litikalarından etkilenmeyen bir para var; bir Merkez
zincir tabanlı bir dijital para birimi için patent başvuruBankası, bir darphane, bir devlet yok. Tamamen dijital
su yaparak ortaya koymuş durumda . Geçtiğimiz yılın
bir para birimi olduğundan saklama ve harcama da ya10 Aralık tarihinde Şikago Opsiyon Borsası(CBOE) , 18
zılım tabanlı. Ya doğada altın aramanın dijital karşılığı
Aralık’ta ise Amerika’nın en büyük vadeli işlem borsaolan Bitcoin madenciliği ya da “çıkarılmış” Bitcoinleri
sı CME Group Bitcoin vadeli işlemlerine başlayacağını
duyurdu. Dünyanın teknoloji borsası olarak kabul edilen
günlük değerinden satın alarak sahip olabileceğiniz bu
Nasdaq ise 2018’de başlamayı planlıyor.
dijital paranın, çıkarılıp ve dolaşıma sokulacak miktarı
21 milyon adet ile sınırlandırılmış duGidişat, arkasında bir devletin bulunduğu kriprumda ve bugüne kadar yaklaşık 17
to paraların çok daha kolay kabul göreceği bir
İspanyol BBVA
milyonu çıkarılmış durumda. Mevcut
yöne doğru. İlk olarak Bitcoin ve onun altyaBankası’nın raporu,
algoritmaya göre kalan dört milyonu
pısını sağlayan blok zincir temelli girişimleri
Bitcoin başta olmak
çıkarmak ise üretim algoritması nedüzenlemek üzere G20 ülkelerinin Finansal
üzere neredeyse
deniyle oluşturulan her parada biraz
İstikrar Kurulu çalışmalara başlayacakları dudaha zorlaşıyor. Süreç böyle devam
bütün dijital para
yuruldu . Merkez Bankalarının tutumu bu nokederse giderek karmaşıklaşan bu
birimlerinin temelini tada daha da önemli hale geliyor; ama görüemeği karşılamak için dünyanın dört
nen orada da durumun karışık olduğu:
oluşturan blok
bir yanında çalışan bilgisayarlar 350
Amerikan Merkez Bankası FED’in olaya pek
zincir teknolojisinin
megawatt, diğer bir ifadeyle 2020
sıcak bakmadığı biliniyor. Bitcoin teknolojiyakın gelecekte
yılında Danimarka’nın toplam enerji
siyle ilgili bir takım teknik sorunlar olduğunu,
merkezi bankacılık
tüketimi kadar elektrik tüketiyor ola‘kontrol ve risk yönetiminin hayati önem taşısisteminin yerini
cak.
dığını’, kripto parada mahremiyet konusunun
alabileceğini
Bitcoin’in kuruşuna Satoshi denilirsorun olabileceğini dile getiriyor; ama yine de
söylüyor.
‘düşünülmeye değer’ bir konu olarak değerken, klasik para birimlerinden farklı
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lendiriyor. Avrupa Merkez Bankası ECB ve Alman Merkez Bankası Bundesbank dijital para birimlerine yatırım
yapma konusunda temkinli yaklaşırken, Bitcoin’in bir
para birimi olmadığını, 17. yüzyılda Hollanda’da yaşanan ‘lale çılgınlığı’na atıfta bulunularak, ‘balon’ olduğu
uyarısında bulunuyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) kendi
kripto para birimini geliştireceğini duyururken, Bitcoin’in
arkasındaki blok zinciri teknolojisini kullanarak ülkedeki
para akışını ve para arzını yönetip kontrol etmeyi planlıyor.
Hollanda, Finlandiya, İsveç ve Norveç Merkez Bankaları
ise kripto paralar konusunda öncü olan ülkeler. Örneğin
Hollanda Merkez Bankası DNB, sistemin işleyişini daha
iyi anlamak için üç yıl önce kendi kripto para birimi olan
DNBcoin ‘i tedavüle koymuş durumda. Araştırmanın
sonuçları, blok zinciri teknolojisinin karmaşık finansal
işlemlere ‘doğal şekilde uygulanabilir’ olabileceğine
işaret ediyor. Uluslararası Ödemeler Bankası BIS de politika yapıcıların kripto paraların büyümesini görmezden
gelemeyeceğini, kendisinin de ileride dijital para birimi
tedavülü koymayı düşünebileceğini söylüyor.
Türkiye’de ise ilk kez geçen yıl Ekim ayında Merkez
Bankası (TCMB) dijital teknolojileri ve bunların yarattığı etkileri incelemek üzere bir çalışma başlattığını
duyurdu . Geçtiğimiz hafta Perşembe günü ise Hazine
Finansal İstikrar Komitesince, kripto paralara ilişkin
düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun
oluşturulmasına karar verildiği açıklandı . Muhtemelen
önümüzdeki dönemde blok zinciri uygulanmalarının
tartışılacağını ve bu alanın düzenlenerek kararlar alınacağını göreceğiz.
Sonuç olarak gelecekte blok zincir teknolojisine dayanan, merkez bankalarının kontrolünde, bankacılık sistemi tarafından benimsenen ve arkasında bir devlet
güvencesi olan dijital para fikri çok uzakta değil ama
bunun Bitcoin olmayacağı da kesin. Nasıl ki fiyat istikrarını temel alan ve enflasyon hedeflemesi uygulayan hiçbir merkez bankası volatilitesi yüksek bir para istemez;
hiçbir ticaret erbabı da değeri bir gün 1 dolar, ertesi gün
5 dolar, bir sonraki gün 15 dolar olacak bir para üzerinden mal alıp satmak istemez.

Varlık fiyatlarının sürekli yükseldiği durumlarda akla ilk
gelen, bir balon mu oluşuyor sorusu. Bitcoin ile bu soru
daha da anlamlı hale geliyor.
Nasıl ki dot.com balonunun patlamasıyla ortalık toz
duman olmuş, ardından ayakta kalanlar (Amazon, Google, eBay) ve sonrasında bunlara eklenenler (Alibaba
vb.) yerlerini sağlamlaştırdıkları gibi iş yapış şekillerini
kökünden değiştirmişse Bitcoin çılgınlığın ardından da
geriye böyle bir tortu kalacak gibi.
Acaba bu tortunun değiştireceği para kavramı mı olacak, bankacılık mı yoksa merkez bankacılığı mı?
Yazının başlığını, magazin tarihimizin efsane repliklerinden birinden apartıp gerisini getirmemem biraz da bu
yüzden.
Pizzayı yedik, bekliyoruz...
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Yazıyı bağladığımı düşünüyorsunuz ama hala sorduğum sorunun cevabını vermedim. İki pizza 135 milyon
dolar olur mu, diye sormuştum.
Olmuş!
Bitcoin ile yapılan ilk işlemlerin birinde 10.000 (onbin)
Bitcoin ile iki adet büyük boy pizza alan iki yazılımcı
şimdiden efsane olmuş vaziyette. Her yıl 22 Mayıs tarihinde kutlanan Bitcoin Pizza Günü’nde Bitcoin topluluğu bu olayı anıyor. Bu yazıyı yazdığım sırada bir Bitcoin
yaklaşık 13.500 dolar civarındaydı.
Ocak-Şubat-Mart 2018
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Endüstri 4.0 Çağında
Montajın Geleceği:
Smart Connected Assembly

A

vrupa’da “Endüstri 4.0”, Çin’de “Made in China
2025”, ABD’de “Endüstriyel Nesnelerin İnterneti”… Hepsi genel olarak benzer teknolojik ilerlemelere işaret ediyor. Atlas Copco ise bu teknolojik
ilerlemelere özel bir konsept sunuyor: Smart Connected
Assembly.
Smart Connected Assembly ile montaj çözümleri tek
bir şebeke içerisinde bağlanarak üretim ağına entegre
ediliyor. Böylece montajla ilgili tüm süreçler birbirine
bağlanarak eşsiz bir çözüm sağlanıyor. Burada üretilen
veri, yeni bir hammadde işlevi göstererek, montaj proseslerindeki ve montaj prosesleri arasındaki gelişmeleri
kontrol edip tanımlamak için kullanılıyor.
Endüstri 4.0 montaj süreçlerinde yeni bir evrim
başlatıyor
Montaj prosesindeki yeni evrime, Endüstri 4.0 yani
üretim ve montaj teknolojilerindeki dijitalizasyon yön
veriyor. Doğru araçların doğru yazılımlarla bir araya
gelmesiyle konfigürasyonlara yönelik yazılım sürümü
belirleme ve erişim denetimi, yönetilebilir hale geliyor.
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Smart Connected
Assembly, karmaşık
üretim sistemlerinde kaliteli
bir kontrol sağlamak, kritik
operasyonlarda çalışabilirlik
süresini artırmak için ihtiyaç
duyulan akıllı ve yüksek
performanslı araçlar sunuyor.
Mevcut montaj hattınıza mükemmel bir uyum gösterecek ve tam anlamıyla katkı sağlayacak çözümü bulmak,
iyileştirme, geliştirme ve eksiksiz kontrol sağlamak artık
çok kolay. Burada kritik olan konular ise öncelikle doğru
bir partnerle çalışmak ve yalnızca montaj aleti satın almak değil, bütüncül bir çözüme yatırım yapmak; akıllı ve
bağlı (smart connected) bir çözüme…
Akıllı ve bağlı araçlar bir montaj hattını diğer bağlı sistemlerle birlikte desteklemek üzere kullanıldığında gerçek faydalar sağlıyor. Bu, kalite güvencesi ve hizmetin
bir döngü içinde geri bildirim yapması için üretimle
buluştuğu yerdir. İşte Atlas Copco bu konsepti Smart
Connected Assembly altında tanımlıyor. Akıllı ve bağlı montaj, dağıtılmış mantık ve zekaya sahip ağ tabanlı
bir sistem olarak montaj işlemi ve araç gereksiniminin
tezgah üzerindeki parça tarafından kontrol edilmesini
ve sonucun üretim sistemine raporlanmasını sağlıyor.
Ocak-Şubat-Mart 2018
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Burada montaj süreci,
araçları, operatör rehberliği, operatörü yönlendiren
sensörler, 3B konumlandırma,
parça üzerindeki projeksiyonlar
veya artırılmış gerçeklik çözümleri
ile bütünleştiren Atlas Copco sistemi ile kontrol ediliyor.
Akıllı bağlı montaj konsepti ile verimliliği
ve kaliteyi artırmaya yönelik hizmetler yeni
bir seviyeye yükseliyor. Atlas Copco, detaylı
sensör verileri ve büyük veri analizlerine dayanan çözümleriyle montaj prosesini optimize ediyor. Bu, daha yüksek performans ve kalitenin yanı
sıra tüm montaj sürecinde iyileşme sağlıyor. Araç
kullanımı ve performansına yönelik verinin artması,
araçlarda daha etkili bir bakım ve onarımı da mümkün
kılıyor. Atlas Copco servis konsepti, kullanımı izlemeye
yönelik araç yönetim sistemlerini de içeriyor. Bu sayede gelişmiş istatiksel modellemelere bağlı olarak bakım
ihtiyaçları saptanabiliyor. Dolayısıyla, doğru lokasyonda
araç kullanımı ve erişimi garantilenmiş oluyor. Bununla
birlikte yaşam döngüsü maliyeti de bakım süreçlerinin
iyileşmesiyle azalıyor.
Akıllı bağlı montaj konsepti, hizmet, üretim ve ürün geliştirme arasındaki geri bildirim döngülerini kolaylaştırıyor. Düzenli kalite denetimlerinde saha servisi tarafından tespit edilen sorunlar, temel nedenlerini belirlemek
için montaj ve ürün tasarımına kadar izlenebiliyor.
Montajın Geleceği
Montajın geleceğine bakıldığında aşağıdaki ihtiyaç ve
trendlerin öne çıktığı görülüyor:
Artan Ürün Karışımı: Son kullanıcı ürünlerinin kişiselleştirilmesine yönelik ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Tüketiciler, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, fiyatıyla rekabetçi olan ve diğer standart ürünlerle aynı hızda teslim
edilen ürünler bekliyor. Endüstri 4.0 vizyonunda üretilen
bir veya bir milyon üretim aynı maliyette sahip. Bu da
üretim esnekliğinde yeni seviyelere ihtiyaç olacağını
gösteriyor.
Sistem Karmaşıklığı: Üretim sistemleri giderek karmaşıklaşıyor ve üretimde kritik operasyonlar BT altyapısına daha bağlı olma yolunda ilerliyor. Bu da üretimde
kalite kontrolü ve en üst düzeyde çalışma süresi sağlamak için konfigürasyonun, yazılım sürümünün ve erişim
denetiminin yönetilmesinin hayati önem taşıyacağını
gösteriyor.
İnsan Faktörü: Gelecekte de insan faktörü önemli bir rol
oynamayı sürdürecek. Montaj operatörlerinin, potansiyelden yararlanmak için yeni teknolojilere adapte olmaOcak-Şubat-Mart 2018

Future of the Assembly
in the era of Industry 4.0:

Smart Connected
Assembly
Smart Connected Assembly offers smart
and high performance tools required to
ensure high quality control in complex
production processes and to increase
uptime in critical operations.
In Europe “Industry 4.0”, in China “Made
in China 2025” and in USA “Internet of Industrial Things”… All point out the similar
technological developments in general.
Atlas Copco provides a special concept for these technological developments: Smart Connected Assembly.
Smart Connected Assembly combines all assembly
solutions in a single network, integrating it to the production network. Accordingly a unique solutions is provided by connecting all assembly related processes.
Data generated here functions as a new raw material
and is used to identify and control developments in and
between assembly processes.
Industry 4.0 starts a revolution in assembly processes
Industry 4.0., in other works digitalization of production and assembly technologies leads the revolution
in the assembly process. By combining the right tools
with the right software, it becomes possible to manage
identification of software version for configurations and
access control. It is now easy to find the solution that
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sı gerekiyor. Bunu sağlamak için de sistemlerin kullanıcı dostu olması ve montaj prosesinde oluşan devasa
miktarda veriden en önemli bilgileri operatöre sunması
gerekiyor. Zira yaş ortalaması artan işgücü (örneğin,
2020 yılında ABD’deki insan kaynağının yaklaşık yüzde
25’inin yaş ortalaması 50 ve üzerinde olacak) için çalıştıkları istasyonların verimliliğini ve ergonomisini artırmak işbirliği sağlayan teknolojileri gerektiriyor.
Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirlik odağı, bu konudaki bilgi, farkındalık ve sıkı yasal düzenlemelerle birlikte
yükselmeye devam ediyor. Bununla birlikte rüzgar ve
güneş enerjisi santrallerinin artması ile de yeni bir seviyeye taşınıyor. Çevresel
farkındalıktaki artışın gloHatalı çalışmalar,
bal çapta yeni düzenlemeoperasyonları
leri getirmesi bekleniyor.
Smart Connected
Assembly’nin
Katkıda Bulunduğu 6 Alan
Atlas Copco, Smart Connected Assembly ürünleri
ve servisleri ile müşterilerine çalışma (kurulum,
devreye alma, eğitim),
üretim, bakım (önleyici,
onarım, sahada sözleşme), hata önleme, kalite
garantisi, optimizasyon ve
izlenebilirlik sağlayan gelişmiş çözümler sunuyor.
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yürütmenin çok
pahalı bir yoludur,
üretim kalitesi
üzerinde çok
olumsuz etkileri
vardır, daha fazla
yedek parçaya mal
olur ve plansız
kesintilere yol açar.
Koruyucu bakım
programları ile
plansız kesintiler
azalıyor.

will perfectly adjust and fully contribute to your existing
assembly line and to improve, develop and ensure complete control. The critical factors in this respect are to
work with the right partner to start with, and to invest in
a holistic approach rather than just buying an assembly
tool; to a smart and connected solution...
Substantial benefit is achieved when smart connected
tools are used to support an assembly line together with
other connected system. This is the point where quality
assurance and service meets with the production, for
feedback in a cycle. And Atlas Copco defines this concept as Smart Connected Assembly. Smart connected
assembly is a network based system with distributed
logic and intelligence enabling assembly process and
tool requirement to be controlled by a piece over the
counter and reporting of the result to the production
system. The assembly process is controlled with Atlas
Copco system that integrates the tools with operator
guidance, pick-to-light sensors, 3D positioning, projections on parts or augmented reality solutions.
Smart connected assembly concept upgrades productivity and services aiming to enhance quality. Atlas
Copco optimizes the assembly process with its solutions based on detailed sensor data and analysis of
huge amount of data. This improves the entire assembly process along with higher performance and quality.
Increase in data about use and performance of tools
enables more efficient maintenance and repair of tools.
Atlas Copco service concept also covers the tools management system for traceability. Thus it becomes possible to determine the maintenance needs depending
Ocak-Şubat-Mart 2018
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on the advanced statistical modeling. Accordingly use
of tools at the right location and access to such tools
is guaranteed. At the same time life cycle costs is decreased as the maintenance processes are improved.
Smart connected assembly concept streamlines the
feedback cycle between service, production and product development units. Issues determined by site service personnel during regular quality audits can be
traced up to assembly and product design in order to
determine the root causes.
Future of Assembly
When we look at the future of assembly, we see that below stated requirements and trends shine out:
Increasing Product Variety: The requirement for customizing end user products are becoming more and
more every day. Consumers expect products that are
customized for their specific needs, that are competitive in price and that have same delivery times with
other standard products. Within the scope of Industry
4.0 vision, one product or a million products produced
have the same cost. This shows that new levels will be
required in terms of production flexibility.
System Complexity: Production systems are getting
more complex and critical operations in production are
becoming more dependent to the BT infrastructure.
This indicates that management of configuration, software version and access control will be crucial in order
to ensure quality control and maximum uptime in production.
Human Factor: Human factor will continue to play an
important role in the future. Assembly operators must
adapt to new technologies to benefit from the potential.
For this, systems need to be user friendly and provide to
operators the most important information out of huge
amounts of data generated in the assembly process.
Yet technologies providing collaboration are need to increase productivity and ergonomics of the work station
where the workforce, who is average of age is increasing, works at (e.g. in 2020 average age of 25% of workforce in USA will be 50 and above).

10 yılı aşkın bir süredir sektöre akıllı cihazlar sunan ve
15 bin üzerinde kablosuz aracı operasyona alan Atlas
Copco, veri toplama ve analizinde ise 15 yıllık bir tecrübe ve 60 bin üzerinde bağlı cihaz deneyimine sahip.
Akıllı cihazları kablosuz teknolojiyle kurma konusundaki uzmanlığı ayrıca bu cihazların altyapı gereksinimlerine göre kurulduğu endüstriyel ortamlara ilişkin bilgisi ile
bu teknolojilerin üretim süreçlerini nasıl destekleyebileceğine ilişkin kapsamlı bir tecrübe sunuyor.
Atlas Copco, Endüstri 4.0 ile şekillenen ‘Geleceğin Montajı’ bağlamında 6 değer alanına odaklanıyor:
1. Çalışabilirlik
Yüzde 75 artan çalışabilirlik: Hatalı çalışmalar, operasyonları yürütmenin çok pahalı bir yoludur, üretim kalitesi
üzerinde çok olumsuz etkileri vardır, daha fazla yedek
parçaya mal olur ve plansız kesintilere yol açar. Koruyucu bakım programları ile plansız kesintiler azalıyor.
Müşterilerin çoğu önleyici bakımlar sayesinde araç
çalışabilirliğinde kayda değer artışlar deneyimliyor. Koruyucu bakım uygulamaları için geleneksel yaklaşımla
veri odaklı yaklaşımın birleşmesi araç çalışma süresini
yüzde 75’e varan oralarda yükseltiyor. Bakım görevleri istatistikler veya ortalamalarla belirlenen beklentiler
yerine ekipmanın durumuna göre belirleniyor. Gelişen
veri analizlerindeki kayda değer iyileşmeye ve gelişmiş
bakım modellerine bağlı olarak onarım, üretime en az
etkiyi yapacak zamanda gerçekleşmek üzere planlanabiliyor. Sonuç olarak cihazların çalışma süresi yüzde
98’den yüzde 99,5’e yükseliyor.
2. Hata önleme
Hata oranında yüzde 15 düşüş: Kusurlardan kaynaklanan iş tekrarları, hurdaya çıkarma ve garanti maliyetlerini minimum seviyeye düşürmek amacıyla elektrikli aletlerle istasyon içinde sıfır hata tespit stratejileri, montaj
hatalarının önemli ölçüde azalmasını mümkün kılıyor.
Parça doğrulama ve dokümantasyon uygulamalarının

Sustainability: Focus on sustainability continues to increase in parallel with knowledge, awareness and strict
legal regulations in this respect. And it reached to a new
level also with the wind power and solar power plants.
As environmental awareness increases, new regulations at global scale are expected.
6 Pillars of Value by Smart Connected Assembly
Atlas Copco offers its customers advanced solutions
that provides operation (installation, commissioning,
training), production, maintenance (preventive, repair,
on-site contracts), error proofing, quality assurance,
Ocak-Şubat-Mart 2018
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operatör rehberi ve operatör yönlendirme sensörlerine (pick to light) entegrasyonu ile kusurlu çalışma ve
iş tekrarlarında yüzde 15 düşüş sağlanıyor. Operatör
rehberi uygulaması, tüm proses adımlarını ve veriyi görselleştirerek operatörü montaj süreci boyunca yönlendiriyor. Doğru parçaların doğru miktarlarda seçilmesine
yardımcı olan operatör yönlendirme sensör sistemleri
(pick to light sistemleri) de çok yönlü üretim süreçleri
sağlıyor.
3. Yeni ürün tanıtıma
Yeni ürün tanıtma maliyetlerinde yüzde 57 azalma: Yeni
ürünlerin tanıtılması çoğunlukla üretim ekipmanlarının
eklenmesini veya değiştirilmesini, yani ek bir maliyeti
gerektirir. Ancak optimize edilmiş yer alanına sahip esnek bir üretim ortamı, ekipmanda daha hızlı ve kolay yeniden dengeleme için merkezileştirilmiş görselleştirme
ve yönetim ile istasyondaki karmaşayı azaltmayı hedefleyen Sanal İstasyonlar yeni ürün tanıtımlarına yönelik
maliyeti yüzde 57’ye varan oranda azaltıyor. Kontrol
mantığının, süreçlerin ve operasyonların dağıtılıp sanallaştırılmasıyla yeni ürünler artık yeniden yerleşim veya
yeni donanımlara ihtiyaç duyulmaksızın eklenebiliyor
veya hareket ettirilebiliyor. Üstelik bu, sadece basit bir
yazılım konfigürasyonuyla gerçekleşebiliyor.
4. Verimlilik
Verimlilikte yüzde 73 artış: Yapılandırılmış bir veri analizi süreci ile verimlilikte bir yıl içinde yüzde 92,5’ten
yüzde 98’e yükselme sağlanabiliyor. Üstelik bu verimlilik artışı, daha az iş tekrarı, daha yüksek kalitede nihai
ürün ve montaj hattında maksimum çalışma süresi ile
başarılıyor. Bu, Atlas Copco ToolsNet gibi analiz yazılımı
ve akıllı proses izleme ile sağlanan pek çok faydadan
sadece birkaçı. Montaj sürecini izlemek, belgelemek,

optimization and traceability with its products and services.
Atlas Copco that launches smart devices and that commissioned more than fifteen thousand wireless tools
in the industry for more than a decade has 15 years of
experience in data collection and analysis and expertise with more than sixty thousand connected device.
Its expertise in installing smart devices with wireless
technologies, its know-how regarding the industrial environments such devices are installed at based on their
infrastructural requirements demonstrates the company’s extensive experience about how it can support the
production processes of these technologies.
Atlas Copco focuses on 6 pillars of value in regards to
“Assembly of the Future” that is shaped with Industry
4.0:
1. Uptime
75% increase in uptime: Malfunctions are a costly way
of executing operations and has very negative impacts
on production quality and its costs much more spare
parts and leads to unplanned interruptions. Unplanned
interruptions are being lowered with preventive maintenance programs. Most of the customers experience
increase in uptime of tools thanks to preventive maintenance. Combining conventional approach with data
based approach for preventive maintenance, increases
uptime of tools by 75%. Maintenance roles are determined according the condition of the equipment rather
than statistics or averages. Repair works are planned
with minimum impact on production according to considerable improvement in developed data analysis and
advanced maintenance models. As a result uptime of
tools are increased from 98% to 99.5%.
2. Error Proofing
15% reduction in defects Applying zero error detection
strategies in stations for electrical tools in order to prevent re-works, scraps and to minimize warranty cost
enables minimizing assembly errors significantly. By
operating part verification and documentation, operator
guidance and pick-to-light solutions, 15% reduction in
defects and rework is achieved. The operator guidance
application visualizes all process steps and data, to direct the operator through the assembly process. And
with the help of a pick-to-light system, the selection of
the correct parts – in the right quantities – is ensured
for versatile production processes.
3. New Product introduction
57% reduction in costs of new product introductions:
New product introductions mostly bring with it additional costs like adding or replacing production equipment. However Virtual Stations that aim to minimize
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complexity with flexible production environment with
an optimized footprint, centralized visualization and
management for flexible re-balancing and quick adaptations, reduce the cost for introduction of new products up to 57%. By distributing and virtualizing the control logic, processes and operation, new products can
be added or moved without the need for re-locating or
new equipment. Furthermore this is achieved with a
simple software configuration.
4. Productivity
73% increase in productivity: A configured data analysis process can provide an increase from 92,5% to 98%
in productivity within one year. Besides, this increase
in productivity can be achieved with reduced re-work,
higher quality end products and maximum uptime at
assembly line. This is only some of the few benefits that
analysis software and smart process tracking like Atlas
Copco ToolsNet provides. Skills of monitoring, analyzing and developing the assembly process are upgraded
with Smart Assembly. Smart Connected Assembly tool
designs improved productivity in production processes.
For example TurboTight with improved ergonomics and
productivity enables single-hand operation. On the other hand problems experienced in the assembly line are
identified and corrected by systematically and regularly
checking the applications and within this scope information on symptoms, speed and ranges are analyzed.
5. Human Factor
30% reduction in training need: Development in ergonomic components and operator guidance reduces the
need for trainings. Advanced operator guidance provided by smart integrated software solutions results in
quicker identification of re-work process, traceability of
assembly and manual operations, error proofing, data
analysis and monitoring of the facility. This way when a
new model is being launched or a modification is made
in the assembly process, training need of the operator is
reduced significantly.

analiz etmek ve geliştirme becerileri Smart Assembly
ile daha da artıyor. Smart Connected Assembly araç
tasarımları, daha yüksek verimlilikte üretim sağlıyor.
Örneğin, geliştirilmiş ergonomisi ve verimliliğiyle yeni
TurboTight, tek elle kullanıma imkân tanıyor. Öte yandan montaj hattında karşılaşılan sorunlar, uygulamaların sistematik ve düzenli olarak kontrol edilmesiyle tanımlanıp düzeltiliyor; bu kapsamda belirti bilgisi, hız ve
aralıklar analiz ediliyor.
5. İnsan Faktörü
Eğitim ihtiyacında yüzde 30 azalma: Ergonomik bileşenler ve operatör rehberi geliştirmeleri eğitim ihtiyaçlarını
azaltıyor. Akıllı entegre yazılım çözümlerinin sunduğu
gelişmiş operatör rehberi, iş tekrarı sürecinin, montajın
izlenebilirliği ve manuel operasyonların, hata önlemenin, veri analizi ve tesis izlemesinin daha hızlı tanınmasıyla sonuçlanıyor. Bu sayede yeni bir model sunarken
veya montaj sürecinde bir değişiklik yapıldığında operatör eğitimine yönelik ihtiyaç önemli oranda düşüyor.
6. Enerji tasarrufu
Enerji tüketiminde yüzde 80 düşüş: Tek bir kontrol ünitesi üzerinde çoklu kablosuz araçların kullanılabilmesi, enerji tüketiminde kayda değer bir azalma sağlıyor.
Enerji tüketimini düşürmenin en yaygın yöntemlerinden
biri elektrikli aletlere yatırım yapmaktır. Birçok tesis, son
20 yıldır bu yolla tasarruf ediyor. Ancak bir elektrikli sıkıştırma sisteminde enerjinin çoğu, sıkıştırma sırasında değil, bekleme modunda tüketiliyor. Bekleme modu,
enerji tüketiminin yüzde 60’ından sorumluyken bu oran
duruşlarda yüzde 32 ve sıkıştırmada yüzde 8 oranında
gerçekleşiyor. Çoklu araç kullanmak enerji tüketiminde
yüzde 80’e varan bir düşüş sağlıyor.l

6. Energy saving
80% reduction in energy consumption: The possibility
to use multiple wireless tools on a single control unit
ensures considerable reduction in energy consumption.
One of the most common methods used to lower energy
consumption is to invest in electrical tools. Many facilities are saving on energy with this method for the last
20 years. However in an electrical tightening system,
the most of the energy is consumed not during tightening process but on standby. Standby mode is responsible for 60% of the energy consumption whereas this
rate decreases to 32% at system halts and 8% during
tightening processes. Using multitools provides an 80%
reduction in energy consumption.l
Ocak-Şubat-Mart 2018
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İlk kez X. Yüzyılda, Arap bilim adamı İbni-l Heysem (Alhazen
965 - 1051) güneş tutulmasını izlemek için camera obscura
olarak adlandırılan ilkel karanlık kutuyu kullanmıştır. Bu karanlık kutunun çalışması ise, karanlık bir odanın bir duvarına
bir iğne deliği (pinhole) açıldığında dışarıdaki cisimlerin görüntüsünün deliğin karşısındaki duvar, ters olarak düşmesi
seklindedir.
1420”li yıllarda mimar, heykeltraş ve matematikçi Filippo
Burunelleschi aynı sistemden yola çıkarak, büyük bir karanlık oda içinde oluşan görüntünün çizimi ile perspektifi doğru
olarak kullanma konusunda çalışmalar yapar. Bu karanlık kutuda oluşan görüntünün daha kaliteli olması için yapılan çalışmalarda, Milanolu Girolama Cardano”nun büyük çabasını
görmekteyiz. Çünkü karanlık kutu olarak adlandırılan Camera
Obscura’nın önüne optik takılması ilk kez, 1550’de Cardano
tarafından uygulanmıştır.
Cardano, camera obscura”nın önüne konulacak bir dışbükey
mercekle parlak ve net bir görüntü elde edilebileceğini göste-

Fotoğraf nedir?

TOSB Bölge Müdür Yardımcısı
(İdari, Mali)

rerek, bir ilki gerçekleştirmiştir. Bunu izleyen yıllarda, Venedikli Daniello Barbaro, Camera Obscura’nın önüne ikinci bir dış
bükey mercek koyarak daha iyi bir görütü elde eder. 1558’de
yine İtalyan, Giovanni Battista Della Porta çift mercek yanında
odanın büyüklüğünün de hesaplanması gerektiğini belirtir ve
daha net görüntü ile çalışma yöntemleri verir.
1604’te Johannes Kepler, daha sonraki fotoğraf makinelerinde çok kullanılan aynadaki yansıma kuralını bulur. 17. yüzyılda
Camera Obscura taşınabilir ve mercekler ile ekran arasındaki
uzaklık ayarlanabilir duruma getirilir ve böylece görüntünün
odaklanması sağlanır.
FOTOĞRAF TARİHİ
n 10’ncu yüzyılda Arap Matematikçisi, Basralı Alhazen (Camera Obscura çizildi). 13.’ncü yüzyılda Roger Bacon – Camera Obscura – Karanlık Kutu’nun tanımını yapar.
n 15’inci yüzyılda Leonardo Da Vinci ve Albrecht Dürer karanlık oda üzerinde çalışmışlardır. 1550’li yıllarda merceğin
karşısındaki yüzeye buzlu cam takıldı. 1575 yılında taşınabilir kutular yapıldı.
n 1614 Angelo Sala (İtalyan Fizikçi) “Toz haline getirilmiş
gümüş nitrat, güneşe tutulduğunda mürekkep gibi kapkara olur” notunu düşmüştü. 1725 Johann Heinrich Schulze
(Alman Kimyacı) Angelo Sala’nın sözünü ettiği kararmadan
ışığın sorumlu olduğunu buldu.
n 1802 yılında, Thomas Wedgwood ile Sör Humphrey Davy,
ışığa karşı duyarlı maddeyle kaplı kâğıt üzerindeki görüntüleri elde ettiler. Ancak görüntü uzun süre saklanamıyordu.
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n 17.yüzyılda, Johann Zahn Camera Obscura’yı daha küçük
bir hale getirdi ve taşınabilme özelliği kazandırdı.1816 yılında, Joseph Niepce, ilk kalıcı görüntüyü elde ederken,
görüntülerin kimyasal yollarla da çoğaltılması düşüncesini
geliştirdi.
n 1816-26 Joseph Nicephore ilk kalıcı görüntüyü oluşturdular. Oda penceresinden dışarısı 8 saatte fotoğraflanmıştı.
Owcak-Şubat-Mart 2018
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n 1829’da Niepce ile Daguerre ortak oldu. 4 yıl sonra Niepce
öldükten sonra Daguerre, Niepce’nin buluşunu geliştirdi.
Gümüşle kaplı bakır levhalar kullanıyor, görüntüleri cıva buharında ortaya çıkarıyor, hiposülfitle de saptıyordu.
n Louis Daguerre tarafından çekilen Temple Bulvarı’nın bu fotoğrafı da tarihte bilinen ilk fotoğraflardan biridir. Daguerre, 7 Ocak 1839’da Fransız Bilimler Akademisine buluşunu
sundu. Daguerreotype adını verdiği ilk fotoğraf makinelerini
piyasaya sürdü.
n William Henry Fox Talbot (Matematikçi) – “Colotype” ıslak
kollodyon yöntemini buldu. İngiliz F. Talbot, Dagurre’nin
buluşunu sunmasından 18 gün sonra, İngiliz Kraliyet Enstitüsü’ne kendi buluşunu sundu. İlk negatif-pozitif prosesin
kaşifi odur.
n 1840 – Makineler büyük ve ağır. İlk çekim konuları : Portre,
peysaj, natürmort gibi durağan konulardır. 1870 – Hassas
obtüratör plakları yapılmıştır. 1878 yılında Eadweard Muybridge’in ünlü fotoğrafı, dörtnala ileri koşan bir atın gerçekte
nasıl olduğunu gösterip hareket eden şeyleri incelemede
insan gözünün yetersizliğini kanıtladı. Bu fotoğrafın çekilmesiyle sinemanın yolu açılmıştır.
n 1888 – George Eastman “Kodak” markası ile küçük fotoğraf
makinesini piyasaya sunmuştur. “ Siz düğmeye basın, gerisini biz hallederiz.” sloganıyla hemen her eve girdi. 1878
yılında Eadweard Muybridge’in ünlü fotoğrafı (Bu fotoğraf
video çekiminin de atası sayılır.) 1920’li yıllar – Almanya’da
Ernest Leitz – Leica marka cep fotoğraf makinesini üretti.
n 1947 yılı önemli bir senedir. Çünkü Edwin Land, polaroid
fotoğraf sistemini geliştirir. Bu sistemin özelliği çekimden
kısa bir süre (1 dakika) sonra makineden pozitif fotoğrafın
alınmasıydı. Kolay taşınabilen ilk fotoğraf makinesi üretimine ise 1928 yılında George Eastman Kodak tarafından
geçildi. Seri üretim fotoğraf makinesinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.
n 1935’te Kodak şirketi ilk renkli film olan Kodakrom’u buldu
ve bu tarihten itibaren renkli fotoğrafçılık başladı. Renkli fotoğrafın bulunmasından sonraki buluşlar daha çok makine
tekniği üzerine olmuştur. Büyük boyutlu mekânik makineler
giderek küçülmüş, işlevleri arttırılmış ve elektronik duruma
gelmiştir.
n Günümüzde ise dijital fotoğraf makinesi teknolojisi çok hızlı
gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. 20.yy. Elektronik, fotoğraf makinesinin içine girdi.

odaklı mercek sistemiyle, fotoğraf makinesi evrimini kısmen
tamamlamıştır.
Karanlık kutunun, bir ucuna mercek ve diğer ucuna da buzlu
cam konuldu. Böylece görüntü kutunun dışında görülebilir olmuştur. Ters görülen görüntü, 45 derecelik bir ayna yardımıyla
buzlu cam üzerine düzeltilerek yansıtılmıştır. Netlik ayarlandıktan sonra karanlık odada, buzlu cam yerine ışığa karşı duyarlı tabaka bulunan kaset konulmuştur.
Daha sonra bilimsel gelişmelere paralel olarak, Newton tarafından camın yerine yerleştirilen mercek ile günümüzde kullanılan fotoğraf makinelerinin ilk ve basit örneği elde edilmiştir.
FOTOĞRAF KAVRAMI ve FOTOĞRAFIN ÖNEMİ
Bir sanat kolu ve kitle iletişim aracı olarak ilerleyen fotoğraf,
bir görme, haberleşme, öğrenme, öğretme ve yaratma aracı
olarak çeşitli kitle iletişim ortamlarında karşımıza çıkmaktadır.
Söz ve yazı çağlarının ardından, fotoğrafın bulunmasıyla görüntü çağına girilmiştir. Fotoğraf, günümüzde çok geniş uygulama alanı olan bir konu haline gelmiştir. Gazetecilik, reklamcılık, matbaacılık, tıp, endüstri, güzel sanatlar vb. daha pek çok
alanda fotoğraf tekniklerinden yararlanılmaktadır.
Fotoğraf; Bilim alanındaki buluşları gözler önüne sererken, diğer yandan da dünyanın her yerini insanlara tanıtmakta, Bir
kişinin gördüklerini herkese göstermekte, Uzayın derinliklerini
insanoğluna aktarmaktadır. Kültürel alanda olduğu gibi bilimsel alanlarda da insanların kavramakta güçlük çektiği gerçekleri yansıtmakta, Sanatçılar elinde ise sanat ve estetik değer
kazanmaktadır. Fotoğrafçılık, evrensel bir dildir ve ülkeler arasındaki eğitim ve kültür düzeylerindeki farklılaşmayı azaltan
bir anlatım aracıdır.
Fotoğrafçılık öğrenmeyi, anlamayı, yargı oluşturmayı sağlarken görmeyi ve gözlemlemeyi de öğretir . Fotoğraf, zaman ve
mekan içinde anın dondurulmasını sağlar. Roland Barthes,
fotoğrafın sonsuza dek kopyaladığı şeyin yalnızca bir kez olduğunu ifade etmekte ve fotoğraf için, “varoluş açısından asla
yinelenemeyecek olanı mekanik olarak yineler” demektedir.
Fotoğrafın içeriği, hayat ve doğa dengelerinden meydana gelir. Burada fotoğrafı çeken kişinin anlatım tarzı çok önemlidir
ve fotoğraftaki görüntü, insanlar üzerinde değişik anlam ve
düşüncelere neden olabilir.l
Devamı gelecek sayımızda

FOTOĞRAFIN OPTİK EVRİMİ
Rönesans dönemi sanatçılarının aslında perspektif ile ilgilenirken elde ettikleri bilgi, gözün görme yasası ile fotoğraf makinesinin işleyişi arasındaki benzerliğin kurulmasına neden
olmuştur. Delik küçük olduğunda net görüntü elde edilirken,ışık yetersiz kalıyordu. Işığı arttırmak için delik büyütüldüğünde ise netlik bozuluyordu.
1550 yılında Cardan, bu problemleri gidermek amacıyla, karanlık kutunun ön yüzündeki deliğin önüne cam küre yerleştirilmiştir.
1568 yılında Johann Zahn, iğne deliğinin önüne mercek koyarak görüntüyü daha net görülebilir hale getirdi. Kısa ve uzun
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A RAYMOND BAĞLANTI ELEMAN.
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

ALBA KALIP VE OTOMASTON MAK.
İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

BEYÇELİK GESTAMP ŞASİ
OTOM.SAN.LTD.ŞTİ.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

BOSCH REXROTH OTOMASYON
SAN.VE TİC.A.Ş.GEBZE ŞUB.

BÖHLER UDDEHOLM
ÇELİK SAN. VE TİC.A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

DURDEN PLASTİK ÜRL. VE
YAPIŞKAN FİLM TİC. VE SAN. A.Ş.

EFESAN DEMİR ÇELİK
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ
MLZ. SAN. VE TİC. A. Ş.

FARBA OTOMOTİV AYD.VE PLASTİK
FAB.A.Ş.-GEBZE ŞUBESİ

FARPLAS OTO
YD.PRÇ.İML.İTH.VE İHR.A.Ş.

GREENCHEMİCALS
KİMYASAL.MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.

GÜRSETAŞ
DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HASÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

CENGİZ MAKİNA İMPRO

İNSEL MAKİNA YEDEK PARÇA
İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

KALIPYANSAN STANDART
KALIP ELM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KANCA EL ALT.
DÖVME ÇELİK VE MAK.SAN.A.Ş.

KARAKAYA PRES
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

MESGO ASİA KAUÇUK
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

SANGO OTOMOTİV ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

SCHNEIDER ENERJİ
ENDÜSTRİ SAN.VE TİC.A.Ş.

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TEKİŞ TEKNİK
EROZYON KALIP SAN.VE TİC.A.Ş

TEKNO
KAUÇUK A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

74

Ocak-Şubat-Mart 2018

TOSB ÜYELERİ

MARKALAR ŞEHRİ

ARPEK ARKAN PRÇ.AL.
ENJ.KAL.SAN.TİC.A.Ş.

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV
EMNİYET SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

BENTELER DİSTRİBUTİON
BORU SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BENTELER GEBZE TAŞIT
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORETEKS PLASTİK
FİLM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

ÇELİKEL ALÜMİNYUM
DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

EURO VALF YAPRAKLARI
MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

HASPARLAK
ÇELİK SAN.TİC.AŞ.

HEKSAGON
MÜH.VE TASARIM A.Ş.

HP PELZER PİMSA
OTOMOTİV A.Ş.

HÜRSAN MÜH.
İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

İLERİ MEKANİK
MAK.KALIP İML.SAN.VE TİC.A.Ş.

KARAT
GÜÇ SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

KAYNAK TEKNİĞİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

KORMAS ELEKTRİKLİ
MOTOR SAN.VE TİC.A.Ş.

MANN VE HUMMEL
FİLTRE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MA-PA MAKİNA
PARÇALARI END.A.Ş.

OTİMSA
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

PİMSA
OTOMOTİV A.Ş.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

TAEGUTEC KESİCİ
TAKIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

TAKOSAN OTOMOBİL
GÖSTERGELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

TEFAŞ KİMY.VE SER.
KAPL.SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TT ÇELİKYAY A.Ş.

VELDO TEKNOLOJİ
TOYOTETSUMAKİNE
ÜRETİM
SAN. VE TİC. AŞ.
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

VLE
ELEKTRONİK
TOYOTETSU
OTOM.SAN.VE
TİC.A.Ş.
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

sistem teknik
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