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Kıymetli Okuyucularımız,

K urumsallaşmış ve doğru datala-
ra sahip bir sektör olan otomo-
tiv tedarik sanayi, sanayi kolları 

içindeki disiplinli ve güvenilir tavrını her 
zaman korumaktadır. Bu güvenin asıl 
temeli ana sanayiden gelen destek ve 
yardımlar ile  tedarik sanayi ilişkisinin 
sürekliliği için yapılan karşılıklı yatırım-
lardır. 

Hızla gelişen otomotiv sektöründe çağı 
yakalamak için, sektörümüz açısından 
büyük önem taşıyan ve gurur duyduğu-
muz;  TOSB bölgesindeki firmaların ve 
çalışanların yeni teknolojileri deneyim-
leyecekleri bir proje olan “TOSB İnovas-
yon Merkezi” için bir ortam hazırlamayı 

hedefliyoruz. 

İnovasyon Merkezi Projesiyle farkını ortaya koyan TOSB, 9 firmasıyla Türkiye’nin 
İlk 500 büyük kuruluşu arasında yerini aldı. Ayrıca 7 firmasıyla da İkinci 500 Bü-
yük Kuruluş arasına girmeyi başardı. Bu başarılarıyla gurur kaynağımız olan üye 
firmalarımızı kutluyoruz.

Bununla beraber, TİM-TEB Girişim Evi’nin, AutoCUP ve güdümlü projeleriyle sek-
töre ivme kazandıracağına ve örnek olacağına inancımız tam. 

Yeni sayımızda yer alan teknik yazılar ve makaleler ile TOSB İnovasyon Merkezi 
projemizi ayrıntılı bir şekilde ele alıyor ve sizlere sunuyoruz.

Bu sayımızda DENSO röportajımızı her sayımızda olduğu gibi Japonca özet ile ya-
yınlamaya devam ediyoruz. DENSO Otomotiv Parçaları Sanayi A.Ş. Başkan Vekili, 
Akira FUJII ile yenilikçi bakış açıları ve gelecek planları ile ilgili keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Egebant Zımpara ve Polisaj Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü İbrahim 
HATİPOĞLU kurumsal ilerleme hikayelerini paylaşırken, Şubat ayında başlamış 
oldukları  “Her Yıl Bir Okyanus” sosyal sorumluluk projeleriyle 10 yılın sonunda 
ulaşmayı planladıkları hedefleri anlattı.

EUROVALF Yönetim Kurulu Başkanı Ali ÇELİK ile nasıl TOSB’lu olduklarını konuş-
tuk.

Yeni sayımızı keyifle okumanızı diliyoruz.

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
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TOSB'DAN MESAJ

Komşuluk Değerleri ve Dostluk 
TOSB Yönetiminin Günlük 
İşleyişinin Kutup Yıldızı

Sayın TOSB üyeleri, değerli Sanayici dostlar..

2 018 ilk çeyreğindeki TOSB Dergi’nin bir önceki sa-
yısından beri o kadar yoğun bir gündem  değişikliği 
ve haber fırtınasına  uğradık ki, 10 yıl önce yaşadı-

ğımız TV ekranı karşısında, kayarak geçen rakamları takip 
etme bağımlılığını tekrar yaşar olduk.

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Bölgesi olarak gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. Bu yazımda üyelerimize; teknik 
ve mekanik yapımız ve işleyişimiz  ötesi bu bölgede bir 
arada bulunmamızın bize kazandırdığı komşuluk, dostluk 
gibi manevi değerlerimize verdiğimiz öneme, çözüm odaklı 
yaklaşımımıza yer vermek istiyorum.

Ülkemiz ekonomisi çok zor bir süreçten geçiyor, fırtınalı bir 
denizde gemisini yürütmeye çalışan kaptanlar gibiyiz. 

Lehman krizinden beri resmen on sene geçti. IMF prog-
ramlarında ‘’kemer sıkma ‘’ politikalarının aksine büyük 
ekonomiler, sıkışınca, de  facto bütün bankalarını kamu-
laştırdılar, para bastılar, insanların cebine nakit para koy-
dular, harcasınlar da ekonomi büyümeye devam etsin diye.

QE dedikleri, ekonomik genişleme aslında sorunun kök ne-
denini büyüten , ‘’eşitsizliği’’ daha da körükledi. Daha yakın 
zamanlarda Avrupa ekonomik krizi , Suriye iç savaşı der-
ken yine büyük ekonomilerde fatura ‘’yabancılara ‘’, ‘’göç-
menlere ‘’ çıkarıldı. Bu sefer ırkçılık hortladı; ‘’Populizm’’ adı 
verilen bir siyasi akım alternatif bulamayan kitleler için ‘’ya 
tutarsa’’ merhemi oldu.

Twitter siyaseti hayatımıza girdi. Her gün “ne dedi” diye 
güne başlamamıza sebep oldu. ‘’Twitter politikanın ve 
politikacının şeffaflaşmasını ve basitleşmesini sağlama-
yı başardı ama aynı zamanda diplomasinin o geleneksel 

Neighbourhood Values 
and Companionship:
TOSB Management’s Daily 
Routine’s Northern Star 

Dear TOSB Members, Dear Industrialist Friends, 

In our country we had a radical shift and a huge 
storm of news coming up afterwards our previous 
issue published in the first quarter of 2018 and 
this brought back our addiction of watching and 
trying to follow sliding numbers from television 
screens back, which we use to think that we left 
a decade ago. 

Being as TOSB, we closely follow ongoing devel-
opments therefore I would like to take this oppor-
tunity for focusing on a different aspect than our 
technical, mechanical structures and processes: 
the sense of being neighbours, the importance of 
values like companionship and solution oriented 
approach that are arisen from being together in 
this region. 

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
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TOSB'DAN MESAJ

nezaketinden uzaklaşarak kabalaşmasına ve saldırgan bir 
usluba girmesine de yol açtı.

Bugün bir çoğumuzun işlerini belki de geleceğini etkileye-
cek kararlar ‘’sabah kalkılıp atılan bir Tweet’’ten gelebiliyor.

Böyle bir sistemde yatırım kararı vermek, risk almak kolay 
değil, önümüzü görememek bir çoğumuzu rahatsız ediyor, 
huzursuz oluyoruz, endişe duyuyoruz.

Platon’un mağara alegorisini bir çoğumuz biliriz veya ha-
tırlarız.

Devlet adlı eserinde, idealar dünyasıyla insanların yaşadı-
ğı dünya arasında ne kadar derin uçurumların olduğunu 
gösterir. Mağara benzetmesinde, çocukluğundan itibaren 
ayaklarından ve boyunlarından bağlı olarak, sadece duva-
ra bakar şekilde bir ateşin yanına oturtulan ve nesneleri, 
nesnelerin kuklalarının duvara yansıyan gölgelerinden ta-
nıyan insanlardan bahseder. Bu insanlar için tüm gerçek 
duvara yansıyan nesnelerdir. Hayatları böyle geçer.

Bu insanlardan biri, bir gün,  zincirlerinden kurtulup ma-
ğaranın dışına çıktığında, o ana kadar gerçek olarak kabul 
ettikleri şeylerin gölgeler olduğunu ve asıl gerçeklikle hiç 
karşılaşmadıklarını farkeder. Gün ışığına çıktığında göl-
ge ve yansımalardan başlayarak aşama aşama gözlerini 
alıştırarak en sonunda güneşe bakabilecek duruma gel-
diğinde, her şeyin güneş tarafından düzenlendiğini anla-
yacaktır. Gerçekliği gördükten sonra eski haline ve orda 
edindikleri değeri artık ciddiye almayacaktır. Mağaradan 
çıkarılan kişi , geri dönüp eski yerine tekrar oturtulduğunda 
ve arkadaşlarına gördüklerini anlattığında arkadaşları ona 
inanmayacak ve onunla alay edeceklerdir. 

Sevgili Dostlar, bizler kanlarına ‘’sanayici’’ virüsü karışmış, 
bu ülkeye bir çivi daha fazla çakabilmek, istihdam yara-
tabilmek, ülkemize katma değer kazandırmak  ve  toplam 
gelişmesine katkıda bulunabilmek için çalışan  bir toplu-
luğuz . Zaman zaman ‘’mağara’’ dışına çıkan birey konu-
mundayız, bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz 
çünkü ülkemizi seviyoruz ve inanıyoruz. Başarmanın da bu 
mücadeleyi vermeden gelmeyeceğini biliyoruz. 

Ortak hareket etmek, dertlerimizi ve kaygılarımızı beraber 
ortaya koyabilmek, çare üretmek ve birbirimize destek ol-
mak mücadelemizi dayanılır kılıyor.

Komşuluk değerleri ve dostluk TOSB yönetiminin günlük 
işleyişinin kutup yıldızı. Fırtınalı denizde yalnız olmadığı-
mız hissi, bazen bir damla moral, sizlerle beraber  yarat-
maya çalıştığımız ortamımız, şeffaf bir işleyiş ve güleryüz-
lü bir yaklaşım ile çalışmaya devam edeceğiz.

Bugünlerden sanayimiz ve ülkemiz adına bir başarı hika-
yesi yazarak çıkmak umuduyla, sağlıcakla kalın.l

Our country’s economy is going through a difficult test and 
we are like captains facing big waves while carrying out their 
ship in stormy weather. 

It’s been a decade since Lehman Brothers Crisis.  Contrary to 
austerity policies of IMF programmes, big economies have de 
facto nationalized their banks, recoined and provided cash for 
people so that economies could continue to grow with their 
consumption. 

QE, which is called economic expansion and indeed what 
grows the root reason of the problem, has pushed inequali-
ty. Recent crisis like european economical crisis, syrian war 
are billed to foreigners and immigrants once again by big 
economies. And racism boomed. “Populism” became a last 
resource for masses that could not see an alternative. 

We now have twitter politics. Everyday starts with the ques-
tion “who said what”. Twitter made politicians and politics 
more transparent and simpler and yet it also led diplomacy 
lose its traditional courtesy and become more aggressive and 
rude. In today’s world, a morning tweet can deliver life chang-
ing decisions that would affect our businesses. 

In such system, deciding on new investment or taking risks 
would not be easy. Most of us are unhappy and anxious with 
this uncertainty. 

Please allow me to remind you Platon’s Allegory of the Cave... 

In his book, with this “ideas” he shows how deep the gulfs 
are between the world of ideas and the actual world. Plato 
likens people to prisoners chained in a cave, unable to turn 
their heads. All they can see is the wall of the cave. Behind 
them burns a fire.  Between the fire and the prisoners there is 
a parapet, along which puppeteers can walk. The puppeteers, 
who are behind the prisoners, hold up puppets that cast shad-
ows on the wall of the cave. The prisoners are unable to see 
these puppets, the real objects, that pass behind them. What 
the prisoners see and hear are shadows and echoes cast by 
objects that they do not see.  

Then, one day, one of those breaks free from their chains and 
goes outside. As soon they face the outside world, they un-
derstood that what they have believed to be the truth were 
just shadows and they have never knew the facts. They un-
derstood that everything was about the sun and they would 
never think about shadows and the values they have gained 
through these shadows. That one person, who left the cave 
would sit down and explain the situation to their friends and 
yet they would have been mocked by their friends. 

Dear friends, we are a community that are affected by “indus-
try” virus and who are making effort to create added value for 
our country and contribute to the development of our country. 
It is normal to feel that we are the one who break free from 
cave from time to time. However we will continue our fight 
as we love and believe in our country. We are aware of that 
achievement would not come without this fight. But our mu-
tual acts, facing our troubles and anxiety together, providing 
solutions and supporting each other make our mutual fight 
tolerable. 

Neighbourhood values and companionship are TOSB Man-
agement’s Daily Routine’s Northern Stars.  What we have 
been creating here is that feeling of being not alone in the 
middle of the sea. A transparent process and kind approach: 
this is what we are going to support. 

I wish our industry and country will leave these days behind 
with a success story, with my kindness regards. l
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TOSB, İnovasyon
Ekosistemi
Haline Gelecek

O tomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi (TOSB), 30 Mayıs Çarşamba günü 
2. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçek-

leştirdi. TOSB yönetiminin güven tazelediği Genel 
Kurul toplantısında açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğ-
lu, TOSB’un bir inovasyon ekosistemi haline gele-
ceğini belirtirken, 2017’de TOSB içerisinde yapılan 
yatırımlardan ve yeniliklerden bahsetti. 

TOSB’u bir inovasyon ekosistemi haline getirmek 
istediklerini belirten Burhanoğlu, “TOSB’da bir ino-
vasyon merkezi oluşturuluyor. Bunun için TOSB 
içerisine Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İh-
racatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle oluşturulan TEB 
- TİM Girişim Evi açılıyor. Bununla birlikte AutoCUP 
Projesi ve MARKA Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu 
projeler ile TOSB bölgesindeki firmaların ve çalışan-
ların yeni teknolojileri deneyimlemesi için bir ortam 
hazırlamak istiyoruz” dedi.

TOSB held 2nd Ordinary General As-
sembly Meeting on Wednesday, 30th of 
May 2018. TOSB Chairman Mr. Ömer 
Burhanoğlu elaborated on investments 

and innovations took place in 2017 at the opening 
speech of the meeting, in which TOSB management 
restored trust, and stated that TOSB will become an 
innovation ecosystem. Mr. Burhanoğlu continued: An 
innovation center is being established at TOSB. In that 
respect, TEB-TIM Entrepreneurship House is going to 
be opened in cooperation with TEB, Turkish Economy 
Bank and TIM, Turkish Exporters’ Assembly. Apart 
from that we are about to initiate AutoCUP and MARKA 
projects. We wish to create an environment where the 
companies and employees at TOSB may experience 
advanced and new technologies. 
AutoCUP Project
Mr. Burhanoğlu elaborated on AutoCUP Project and 

TOSB is to become 
Innovation Ecosystem 

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
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TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu “Yan 
sanayiciler olarak hem girişimci sıfatıyla 
hem de yatırımcı sıfatıyla bu inovasyon 
ekosistemin en önemli paydaşlarıyız.”

AutoCUP Projesi 

Burhanoğlu “Yan sanayiciler olarak hem girişimci sı-
fatıyla hem de yatırımcı sıfatıyla bu inovasyon ekosis-
temin en önemli paydaşlarıyız. Üniversiteleri buraya 
getirmeye ve üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeye 
çalışıyoruz. Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyle ilgili, ortak bir 
şekilde çözümleyebileceğimiz bir ofis açıp burada hiz-
met etmek istiyoruz. TOSB içerisinde yer alan firmaların 
otonom araç teknolojisine ürünlerini daha kolay ve hızlı 
adapte olabilmesi, IOT(nesnelerin interneti) altyapısının 
oluşumu ve bölgedeki inovasyon kültürünün geliştiril-
mesi için AutoCUP projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje 
ile hem üniversitelerle işbirliği gelişecek hem de firmalar 
5-10 yıl sonrasındaki teknolojileri öğrenmiş olacak. Üs-
telik bu teknolojileri deneyimleme olanağı bularak kendi 
ürettikleri ürünlere etkisini de değerlendirebilecek. Ay-
rıca IOT altyapısı TOSB’a kurulacak ve böylelikle çeşitli 
dijitlleşme ve verimlilik projeleri üye firmalarca yürütü-
lebilir hale gelecek” dedi.

TOSB’a Girişim Evi

Burhanoğlu inovasyon ekosistemini geliştirmek için 
TOSB içerisinde açılan Girişim Evi’nden de bahsetti.  
“TEB ve TİM işbirliğiyle oluşturulan TEB - TİM Girişim 
Evi projesi imzalandı. Bu bölgenin oto sanayi ağırlıklı ol-

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
Başkan Vekili Devrim Şavlı 

Otomotiv Teknolojileri 
Koordinatörü Ekrem Özcan

said: We, industrialists, being as entrepreneurs and inves-
tors, are the most important stakeholders of this innova-
tion ecosystem. We put effort to attract universities and 
develop university and industry cooperation.  We are aim-
ing to open an office to develop mutual solutions for in-
dustry 4.0 and digitalization.  In this context, we are about 
to initiate AutoCUP Project, which is developed to ensure 
easy and quick adaption of products of the companies 
at TOSB to autonomous vehicle technology,  to establish 
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ması ve otomotiv sanayindeki start-Upların da artması 
TOSB’da bir Girişim Evi’nin olmasını gerektiriyordu. Tüm 
ekosistemin paydaşlarıyla bir arada olmak istiyoruz, 
hem girişimcilerle hem de yatırımcılarla” diye konuştu.

“Otomobiller akıllı hale geliyor”

TOSB içerisine yapılan yatırımlara da değinen Burha-
noğlu: “Üyelerimizin bütün test ihtiyaçlarını karşılayabil-
mek ve ileri teknoloji konularında kendilerini geliştirmek 
için yapacakları her konuya destek vermek amacıyla 
Bias, Gebze bölgesinde TOSB içerisine açıldı. Otomobil 
yan sanayi için inovasyon çok önemli. Artık otomobiller 
4 tekerlekli cep telefonu haline geliyor, akıllı hale geliyor. 
O yüzden bizim de buna hazırlıklı olmamız lazım. Test 
merkezimiz de bu hazırlıklar için çok önemli bir yer ha-
line gelecek” dedi.

MARKA ile TOSB bir arada

Genel Kurulda Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA) pro-
jesi hakkında bilgi veren Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı 
Başkan Vekili Devrim Şavlı 
“T.C. Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı’nın destek verdiği, 
TOSB ve TAYSAD ile birlikte 
tasarladığımız proje, kamu ku-
ruluşları, üniversiteler ve özel 
sektörü bir araya getiriyor. Bu 
projede amaçladığımız oto-
motiv endüstrisinin gelecek 
piyasa ihtiyaçları doğrultu-
sunda yeniden yapılandırılma-
sı. Bu projeyi gerçekleştirmek 
için güdümlü proje ve marka 

the infrastructure of IoT and to develop and improve in-
novation culture in the region. This project will allow both 
cooperation with universities and provide the companies 
access to future technologies.  Thus, this opportunity will 
allow them to evaluate these technologies’ impact over 
their own products. In addition, IoT infrastructure’s estab-
lishment in TOSB will be finalized, which eventually allow 
member companies to implement various digitalization 
and productivity projects. 
TOSB Entrepreneur House 
Mr. Burhanoğlu also elaborated on Entrepreneur House 
opened at TOSB in his speech. He said: We have signed 
the partnership agreement for TEB-TİM Entrepreneur 
House, which is established in cooperation with TEB and 
TİM. Being a region for automotive industry and increase 
in the number of automotive industry start-ups made this 
initiative a must for TOSB. We want to be together with all 
stakeholders of this ecosystem, as in both entrepreneurs 
and investors. 
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desteği öngörüyoruz. Burada insan kaynakları alt yapı-
sı, inovasyon merkezi ve otomotiv değer zincirine dayalı 
işbirliğini güçlendirmek amaçlı eksik kalan tüm noktala-
rı tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

TOSB’a yatırımlar devam ediyor

Yeni yatırım müjdelerinin de verildiği TOSB 2. Genel Ku-
rulu’nda İsveç merkezli, dünyanın en büyük otomotiv 
emniyet sistemleri üreticilerinden Autoliv’in, start verdi-
ği 19 milyon Euro’luk yatırım ile TOSB içerisinde yerini 
alacağı bilgisi de paylaşıldı.  

“Otomotiv sektörü dalgalanmadan etkilenmeyecektir”

Genel Kurulda son olarak, bugünler de en çok sorulan 
sorunun dövizdeki dalgalanma olduğunu belirten Bur-
hanoğlu, “Otomotiv sektörü tecrübesi ve direnciyle dal-
galanmadan etkilenmeyecektir” dedi.l

Automobiles become smart
In respect to investments in TOSB, Mr. Burhanoğlu elabo-
rated: Bias has been opened at Gebze in TOSB. Thus, our 
members will be able to meet all their test needs and will 
be supported in any topic on advanced technology that 
they will focus on to improve themselves. Innovation is 
vital for automotive supply industry. Automobiles are to 
become like 4 wheeled mobile phones. They are smart. 
Therefore we have to be ready for this challenge. Our test 
center will be vital to these preparations.
MARKA and TOSB together 
Eastern Marmara Development Agency (MARKA) Deputy 
Chair Mr. Devrim Şanlı elaborated on MARKA project at 
the meeting and said: This new project we have developed 
with TOSB and TAYSAD and funded by Ministry of Science, 
Industry and Technology gathers public institutions, uni-
versities and private sector. The project aims to restruc-
ture automotive industry in line with future needs of the 
market.  The project is planned to be implemented with 
cooperation and branding support. We mean to figure out 
solutions for strengthening cooperation based on human 
resources, innovation center and automotive supply chain. 
Investing on TOSB 
Good news about new investments are also shared at the 
meeting. In that respect, it is stated that the biggest au-
tomotive safety system manufacturer Autoliv’s recently 
initiated investment, which is worth 19 million euros, will 
take place at TOSB. 
Automotive Sector will not be affected from currency fluc-
tuation
Mr. Burhanoğlu stated that one of the most frequently 
asked question nowadays is the changes in the currency 
exchanges and said that automotive sector’s experience 
and resilience will prevent impact of this kind of fluctua-
tions. l
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TOSB Turnuvası,
eğlenceli dakikalara 
sahne oldu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bu yıl 11’incisi düzenlenen geleneksel TOSB Spor 
Turnuvası sona erdi. 11 yıldan bu yana aralıksız her yıl 

düzenlenerek TOSB içerisindeki firmaları bir araya getiren 
turnuvaya bu yıl da 40 TOSB firmasından 1000 sporcu 

katıldı. 4 farklı dalda yeteneklerin sergilendiği turnuvanın 
galipleri 14 Mayıs Pazartesi günü ödüllerinin sahibi oldu.

T OSB üyelerinin katılımıyla 11 yıldır 
devam eden ve artık geleneksel hale 
gelen TOSB Spor Turnuvası bu yıl 

da bowling, langırt, futbol ve masa tenisi 

dallarında kıyasıya rekabete tanıklık etti. 

Turnuvada kazananlar ödüllerini 14 Mayıs 

Pazartesi günü TOSB Bölge Müdürlüğü’nde 

yapılan barbekü partisi ile aldılar. Turnuvanın 

kazananları ise şöyle;

TOSB Tournament 
witnessed fun moments  
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Langırt müsabakaları sonucunda FARBA firmasından 
yarışmacılar birinci, RAVAGO firmasından yarışmacılar 
ikinci ve KANCA-1 takımından yarışmacılar ise üçüncü 
oldu.

Bowling müsabakaları sonucunda KANCA takımı birinci, 
ARAYMOND-2 takımı ikinci ve ÇELİKEL takımı ise 
üçüncü oldu.

Futbol müsabakaları sonucunda BEYÇELİK takımı 
birinci, EKU FREN takımı ikinci ve CAVO-1 takımı üçüncü 
oldu.

Masa Tenisinde ise PİMSA takımından Hakan Karakoç 
birinci, Hakan Koca ikinci, NOVARES takımından Can 
Doğan üçüncü, Hızır Tat ise dördüncü oldu. Gol ve sayı 
kralları ile en centilmenler de belirlendi.

Turnuva sonunda takım ödülleri dışında, bireysel ödüller 
de sahiplerini buldu. Buna göre; Futbol turnuvasında 
gol kralı CAVO-1 takımından Tolga Bulut olurken, en 
centilmen takım ise CENGİZ-3 oldu. Bowling’de sayı 
kraliçesi ARAYMOND-2 takımından Nebahat Yılmaz 
olurken, sayı kralı ÇELİKEL takımından Yusuf Dayar, en 
centilmen takım ise, NOVARES oldu.l

Langırt Şampiyonu FARBA Masa Tenisi Şampiyonu PİMSA

Bowling Şampiyonu KANCA
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“Yenilikçi bakış açısı ile 
geleceğimizi planlıyoruz”

DENSO Otomotiv Parçaları Sanayi A.Ş.
Başkan Vekili, Vice President
Akira Fujii:

Türkiye’de bir satış ofisi olarak kurulmuştur.2004 yı-
lında üretime başlayan DENSO Türkiye, güçlü otomotiv 
endüstrisinin önemli bir parçası olarak, 2007 yılında 
TOSB’daki yeni fabrikasına geçerek, Türk Otomotiv en-
düstrisinin artan taleplerini karşılamaya yönelik yatı-
rımlarını sürdürmüştür.

Çayırova’daki fabrikamızda Türkiye’deki pek çok binek 
araç firması için iklimlendirme (klima) üniteleri (HVAC), 
motor soğutma modülleri (ECM), radyatör, fan, boru ve 
hortum parçaları üretilmektedir. Ayrıca yurtdışındaki 

Bizlere DENSO’dan ve ürün gruplarınızdan kısaca 
bahseder misiniz?  

1 949 yılında Japonya’da kurulan DENSO, toplam 
38 ülkede 200 grup şirketi ve 170.000 çalışanıyla 
tüm dünya genelindeki büyük otomobil üreticileri 

için gelişmiş otomobil teknolojileri, sistemleri ve bile-
şenleri sağlayan alanında lider bir otomotiv tedarikçi-
sidir.

DENSO Türkiye Otomotiv Parçaları Sanayi A.Ş., DENSO 
Şirketler Grubu’nun bir parçası olarak, 2002 yılında 
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"We plan our  future 
with  an innovative 
perspective"

Could you please tell about your 
foundation and product groups?

DENSO is a leading supplier of ad-
vanced automotive technology, 

systems and components for major automakers 
that established in 1949 at Japan also located 
in 38 countries  with 200 group companies and 
170,000 employees all around the world.

As a part of DENSO Corporation, DENSO Otomo-
tiv Parçaları San A.Ş. was established as a sales 
office in 2002, in Turkey and started mass pro-
duction in 2004. DENSO Turkey moved to its new 
building in TOSB in 2007 in line with the vision 
to be an important part of the strong automotive 
sector and continues its investments intended 
to the increasing demand of the Turkish auto-
motive industry.

DENSO Turkey is supplying most of the passen-
ger car manufacturers located in Turkey by pro-
viding thermal parts as heating, ventilation and 
air-conditioning units (HVAC), engine cooling 
modules (ECM), radiators, fans, and hoses and 
pipes in Çayırova. Also we have passthrough 
parts as  alternators, starters, wipers, fuel filters, 
compressors and various sensors to our local 
and regional customers.

Could you provide information about Quality 
System Certificates that DENSO have?

DENSO Turkey is committed to actively pursue 
a sustained and systamatic Quality,Environmen-
tal,Occupational Health and Safety and Informa-
tion Security Management System by adopting 
to responsibilities of related policies and IATF 
16949, ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001,TS 
ISO/IEC 27001 certifications.

Did you achieve your targets for 2017?  What is 
your investment plan for the future/2018?

Thanks to vehicle sales grow, we could achieve 
our internal target in 2017, 

Akira Fujii 
Vice President of DENSO Otomotiv 
Parçaları Sanayi A.Ş.

DENSO şirketlerimizden temin ettiğimiz alternatör, marş 
motoru, silecek, yakıt filtresi, kompresör ve sensör gibi 
pek çok ürünün müşterimiz olan ana sanayilere satışını 
gerçekleştirmekteyiz.

㈱ﾃﾞﾝｿｰは1949年の設立以来､38ｶ国約200もの国内外
関係会社､合計17万人もの従業員にて自動車部品向けを
中心に展開して参りました。

その一部として弊社ﾃﾞﾝｿｰﾄﾙｺは2002年に設立､04年に
生産を開始、07年にﾄﾙｺでの伸び行く自動車業界におけ
る貢献を成長機会と捉え、現在のTOSBへ移っておりま
す。

弊社はﾄﾙｺ内殆どのお客様と取引させて頂いてお
り、HVACをはじめとしたｶｰｴｱｺﾝｼｽﾃﾑ、ﾗｼﾞｴｰﾀｸﾞﾘﾙ周り
のｴﾝｼﾞﾝｸｰﾘﾝｸﾞﾓｼﾞｭｰﾙ(ECM)といった熱=ｻｰﾏﾙ関係部品の
生産・納入、ｻｰﾏﾙ品以外でもﾜｲﾊﾟの組付けやｵﾙﾀﾈｰﾀ・燃
料ﾌｨﾙﾀｰ・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ・ｾﾝｻｰの輸入販売など様々な製品を取
り扱っております。

弊社は品質・環境・労働衛生や安全を重視、積極的に取
り組んで参りまして、

IATF16949,ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 
ISO27001 認証を得ております

Kalite Yönetim Sistemleri belgelendirmelerinizle ilgili 
bilgi alabilir miyiz?

Denso Türkiye, sahip olduğu kalite anlayışı ve Entegre 
Yönetim Sistemleri Politikası ile IATF 16949, ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, TS ISO/IEC 27001 sertifi-
kasyonlarını tamamlayarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı & 
Güvenliği, Bilgi Yönetim Sistemleri ile ilgili gereklilikleri 
sistemli ve sürdürülebilir şekilde takip etmeyi ve uygu-
lamalarını geliştirmeyi taahüt etmektedir.

2017 yılı hedeflerinizi gerçekleştirebildiniz mi?Gelecek 
planlarınız ve 2018 yılına yönelik hedeflerinizden 
bahseder misiniz?

Araç satışlarındaki artış sayesinde, 2017 yılındaki şirke-
tiçi hedeflerimize ulaşabildik.

Gelecekte özellikle HVAC (ısıtma,soğutma,havalandır-
ma, iklimlendirme) ünitesi üretiminde sürdürülebilir li-
der konumunda olmayı istiyoruz.Bu hedefimizi gerçek-
leştirmek adına, mevcut yerelleştirme oranımızı önemli 
ölçüde arttırarak, gelecekteki elektrikli araç trendi de 
dahil olmak üzere ve tüm müşterilerimizin taleplerini 
karşılayabilmeyi önemsiyoruz.

Şirketimiz, otomotiv endüstrisindeki büyük değişime 
uygun olacak şekilde marka imajını yeniden gözden 
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for future we would like to become sustain-
able leading supplier especially in HVAC 
(Heating, Ventilation, Air Conditioning).

To realize it, we want to increase current lo-
calization ratio and importantly, we have to 
correspond to any type of customer needs 
including future electrification vehicle trend.  

To convert our company brand in accordance 
with  great change in auto industry, DENSO 
reexamined own brand image and estab-
lished a new tagline as “Crafting the Core”

This tagline illustrates our passion to contin-
ue creating and refining products that matter 
to people. It reflects our willingness to take 
on challenges without fearing change and to 
keep pushing the boundaries of what’s pos-
sible, which is the foundation of DENSO.

Could you please tell about your researches 
and development?
DENSO invests about nine percent of consol-
idated revenue (US$4.2 billion in 2017) into 
Research & Development at seven technical 
centers around the world.

DENSO has 38,000 active patents worldwide 
and consistently ranks at the top of the auto-
motive industry for patents generated each 
year. This is due, in part, to a culture of in-
novation and high expectations for thinking 
differently, together. Open communication 
and teamwork are core values of the organ-
ization.

Our R&D center locates in Germany and Italy,  
in addition to head office in Japan, adapting 
all the customer needs.We have close com-
munication with them every day to catch the 
latest information.

At which point do you think  DENSO posi-
tioned in Industry 4.0?
As whole Denso policy, we are aiming to 
strengthen those field and as DENSO Turkey 
we plan to proceed as part of our regional 
and global strategy .According to declaration 
of  our regional long term plan for the future 
2020 and 2030, as a leading company we are 
going to adapt new bussiness environment 
and challanges in the future that is chang-
ing rapidly.Electrification, Automated Driving, 
Artificial Intelligence and Mobility are fields 
that DENSO has been focused with the prin-
ciple of sustainability and streghten our core 
values of quality, safety and human develop-
ment.

geçirerek, gelecekteki vizyon ve hedeflerine yönelik 
“Crafting the Core (Özü Ustalıkla İşlemek) “ sloganını 
ilan etmiştir. Sloganımız, insanlar için önemli olan ürün-
leri yaratmaya ve geliştirmeye devam etme tutkumuzu 
göstermektedir. Değişimden korkmadan ve DENSO’nun 
temeli olan, mümkün olanının sınırlarını aşmaya devam 
edecek şekilde zorlukları üstlenmeye istekli olduğumu-
zu yansıtıyor.

自動車市場の伸びに伴い、おかげさまで弊社は社内目標
を達成することができました。将来は主力製品HVACを
長期的に牽引する会社でありたいと思っております。実
現のためには、現状の現調率を向上していきたいと思
っておりますし、将来的な電動化等の自動車ﾄﾚﾝﾄﾞを含
め、なによりお客様の多様なﾆｰｽﾞにお応えしていくこと
が最重要だと思っております。

といいますのも自動車業界の大きな変革が予想され
る中で、ｵｰﾙﾃﾞﾝｿｰとしてもﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞを再構築すべ
く”Crafting the Core”というｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞを掲げておりま
す。このﾌﾚｰｽﾞは、人々にとって重要となる洗練された
製品を生み出し続けたいという我々の情熱を示し、変革
を恐れることなく限界に挑戦し続けるという意思を反映
したものであります。

DENSO’nun Ar-Ge çalışmalarından bahseder misiniz?

DENSO, konsolide gelirinin yaklaşık % 9’unu (2017’de 
4,2 milyar ABD Doları) dünyanın farklı lokasyonlarındaki  
yedi teknik merkezinde Araştırma ve Geliştirme’ye ya-
tırıyor.

DENSO dünya çapında 38.000 aktif patente sahiptir ve 
her yıl üretilen patentler için otomotiv endüstrisinin en 
üst sıralarında yer almaktadır. Bu yönümüz, yenilikçi 
bakış açısı ve birlikte farklı düşünmeye yönelik yüksek 
beklentilerimize bağlıdır. Açık iletişim ve takım çalışma-
sı da organizasyonumuzun temel değerlerindendir.

DENSO Türkiye olarak, Ar-Ge faaliyetlerimiz ve müşteri 
ihtiyaçlarının uyarlanması Almanya, İtalya’daki Ar-Ge 
birimlerinde ve Japonya’daki merkez ofiste yapılmakta-
dır. Bu alandaki son bilgileri takip etmek üzere her gün 
yurtdışındaki ilgili Ar-Ge birimlerimizle yakın temas ha-
linde çalışıyoruz.

ﾃﾞﾝｿｰ全体として、昨年度連結利益の9%相当を全世界７
箇所ものR＆Dｾﾝﾀｰに投資していきます。世界で3.8万件
ものﾊﾟﾃﾝﾄを有し毎年起こす数も自動車業界でｺﾝｽﾀﾝﾄに
ﾄｯﾌﾟ10内に入っております。この結果はｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを起こ
そう、共にﾕﾆｰｸなことを考えていこうという社風の賜物
であり、弊社ｺｱﾊﾞﾘｭｰであるｵｰﾌﾟﾝなｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾁｰﾑﾜｰｸ
の所以と捉えております。
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Could you please share your opinions about Auto-
motive Industry and economical situation of Tur-
key?

Turkey is surely growing market comparing to the 
other European countries.  

We are paying attention to not only current Turkish 
& European market, but export opportunity to other 
counties like Russia, middle east etc.

What kind of benefits provided you as being a part 
of TOSB?

As a part of TOSB, we have many opportunities with 
being all together with other automotive suppliers 
in closed area for sharing information and support 
current projects in a common sense. Also TOSB 
support us about  good level of infrastructure capa-
bilities and services, many useful training and auto-
motive industry related activities and seminars.

Lastly, I would like to refer to our characteristics, 
when Denso executives or colleague in our group 
companies visit us,most of them admire our well 
organized plant and high level of skill performed by 
each associates.

Some people say Turkey is kind of  “crossroads of 
civilization” and I find it is true here to see our as-
sociates are well balanced personality having both 
aspects, European practical mind and Japanese dil-
igent mind. Since our HQ is Japanese and we often 
work with European colleague, those feature fit in 
our company and has created something specific 
plant, I observe.  

Taking those advantages, we would like to grow in 
future contributing to many field and to TOSB of 
course, thank you very much.l

DENSO’yu Endüstri 4.0 çalışmalarında nasıl 
konumlandırıyorsunuz?

Tüm Denso Şirketleri politikası olarak, bu alanı 
güçlendirmeyi, DENSO Türkiye olarak da böl-
gesel ve küresel stratejimizin bir parçası olarak 
ilerlemeyi planlamaktayız.

2020 ve 2030 uzun vadeli polikalarımız kapsa-
mında, öncelikle lider bir şirket olarak kendimizi 
geleceğe ve hızla değişen yeni iş ortamına adap-
te etmeye çalışacağız. 

DENSO Şirketler Grubu’nun yenilikçi bakış açısı 
ve sürdürülebilirlik ilkesi ile beraber kalite, gü-
venlik ve insan gelişimi gibi temel değerlerini de 
güçlendirerek Elektirifikasyon, Otomatik Sürüş, 
Yapay Zeka ve Hareketlilik alanlarına odaklandı-
ğını söyleyebiliriz.

ﾃﾞﾝｿｰﾎﾟﾘｼｰとしても、これらは強化していく分野
として掲げており、弊社としてもｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ及び地
域戦略の一環としてしっかり取り組んで参りま
す。

Denso hakkında daha fazla 
bilgiye ulaşmak için QR 
kodunu okutabilirsiniz.
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Sektörel anlamda ve ülke ekonomisi ile ilgili 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Türkiye diğer Avrupa ülkelerine göre kesinlikle büyüyor 
ve bizler mevcut Türkiye ve Avrupa pazarının yanısıra 
Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapabilme fırsat-
larını da takip ediyoruz.

ﾄﾙｺは他の欧州諸国と比べても確実に伸び行く魅力的な
市場と捉えております、ﾄﾙｺ市場のみならず、ﾛｼｱ・中近
東などの輸出向けもﾁｬﾝｽがあると信じ注視して参りま
す。

Bazı insanlar Türkiye’nin bir tür “medeniyetler kavşağı” 
olduğunu söylerler ve ben buradaki çalışma arkadaşla-
rımızın Avrupa’lı pratik yaklaşım ve Japon’ların gayretli 
çalışma bilinci açısından iyi dengelenmiş kişiliklere sa-
hip olduklarını gördüğümden bu düşünceye katılıyorum.
Merkez yönetimin Japonya’da olması ve Avrupa’daki 
şirket çalışanlarımızla da yakın temas halinde çalıştı-
ğımızdan bu özelliklerin şirketimizle uyumlu bir şekilde 
özel bir karakteristik oluşturduğunu gözlemliyorum.Bu 
avantajları göz önünde bulundurarak, gelecekte pek çok 
alana ve TOSB’a katkıda bulunmayı istiyoruz ve  ilginize 
çok teşekkür ederim.

最後に特筆したいのが、ﾃﾞﾝｿｰ内で役員や同僚が弊社を
訪問した際、多くの方が口を揃えて我々の整った工場
や従業員のﾚﾍﾞﾙの高さに驚かれます。ﾄﾙｺはよく「文明
の十字路」と言われますが、まさにここもそのような
感じで、人的にも欧州流の現実主義的発想と日本流の勤
勉性の両方のﾊﾞﾗﾝｽが上手く取れた人たちだとよく感じ
ます。親会社を日本に持ち、欧州人と働くことが多い
ため、まさにここにﾌｨｯﾄしており、他とは異なる何かを
生み出せる会社だと感じています。こうった特質をﾍﾞｰｽ
に、今後多くのお客様及びTOSBへの更なる貢献を果た
していきたいと思っています。本日はありがとうござい
ました。

TOSB’da yer almak sizin için ne gibi avantajlar 
sağlıyor?Biraz bahseder misiniz?

TOSB bünyesinde yer almanın, aynı sektördeki pek çok 
tedarikçi ile ortak faaliyetlerin yürütülmesi ve bilgi payla-
şımı anlamında  pek çok kolaylık sağladığını düşünüyo-
ruz. Ayrıca TOSB, sahip olduğu güçlü altyapı faaliyetleri, 
otomotiv endüstrisine yönelik ortak aktivite, seminer ve 
eğitimler aracılığıyla bizleri desteklemektedir.

Son olarak eklemek isterim ki, diğer DENSO lokasyonla-
rımızdan Türkiye’deki fabrikamızı ziyarete gelen üstdü-
zey yönetici ve meslektaşlarımızın birçoğu iyi organize 
olmamıza ve üstün beceriyle performans gösterilmesi-
ne hayranlık duymaktadır.
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Yatırımlarımızla dünya
ölçeğinde rekabetçi bir şirket 
olmayı hedefliyoruz 

İbrahim HATİPOĞLU
Egebant Zımpara ve Polisaj Malzemeleri 
San. ve Tic. AŞ 
Genel Müdürü 
Egebant General Manager

1969 yılında Salih Egeli’nin 
bir aile şirketi olarak kurduğu 

Egebant Zımpara ve Polisaj 
Malzemeleri San. ve Tic. AŞ., 

bugün sektörün dünyaca 
ünlü markalarından yüzlerce 

çeşit üstün kaliteli ürünü 
müşterilerine sunuyor.
Egebant; aşındırıcılar, 

yapışkanlı bantlar ve iş güvenliği 
ekipmanları alanlarında uzun 

yıllardır hizmet vermektedir.
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Could you inform our readers about Ege-
bant?

Egebant was founded in 1969 as a small 
business in Karaköy Perşembe Pazarı. The 

founder of our company, Mr. Salih Egeli, opened his own 
business and laid the first seeds of Egebant. Egebant con-
tinued to develop as a family business until 1982. In 1982, 
Egebant became Egebant A.Ş and started to develop its 
organization and institutionalization.

Egebant, which was once making business by selling 
abrasive products that were imported, started to produce 
locally these imported products. Adhesive tape products’ 
production incorporated into product range in 1992.  By 
the end of 90’s, the product range expanded further with 
the addition of work safety and personal protective prod-
ucts. 

Egebant’s production started at a factory in Cerkezkoy 
OSB and then moved to Istanbul 4. Levent. The company 
moved to TOSB in 2008 and started to operate at a 13.500 
m2 closed area. Today the company reached to 375 em-
ployees and developed its production facilities in line with 
the needs of its customers in its product range.  

Could you please tell us about the process transforming 
from an importer to producer? 

Back in 70’s we were selling imported goods and at that 
time importing has its own challenges changing from 
finding foreign currency to transfer this out of Turkey. In 
addition to that logistics was problematic. Therefore these 
operations were small scaled businesses. In the 80’s we 
caught a growth trend, while major steps were being tak-

Ege Bant hakkında okurlarımızı bilgilendirebilir misiniz?

E gebant 1969 yılında Karaköy Perşembe Pazarı’nda 
küçük bir işletme olarak kuruldu. Şirketimizin ku-
rucusu Sayın Salih Egeli kendi işyerini açarak Ege-

bant’ın ilk tohumlarını da atmış oldu. Egebant, 1982’ye ka-
dar bir aile şirketi olarak gelişimini sürdürdü. 1982 yılında 
Egebant Anonim Şirketi ismini alarak organizasyonunu ve 
kurumsallaşmasını geliştirmeye başladı.

Aşındırıcı ürünler konusunda ithal ettiği ürünleri satarak iş 
hayatına başlayan Egebant, zaman içerisinde bu ürünlerin 
üretimine de başladı. 1992 yılında yapışkanlı bant ürün-
lerinin üretimine yatırım yaparak ürün gamına yapışkanlı 
bantlar ve yapıştırıcı ürünleri de dahil etti. İş güvenliği ve 
kişisel koruyucu ürünlerin doksanlı yılların sonunda  Ege-
bant bünyesine katılması 
ile ürün grubu daha da 
genişledi.

İmalat faaliyetlerini önce 
Çerkezköy OSB’de bir fab-
rika binasında sürdüren 
Egebant, daha sonra İs-
tanbul 4. Levent’e taşındı. 
2008 yılı başlarında bugün 
bulunduğu TOSB Orga-
nize Sanayi bölgesindeki 
13.500 m2 kapalı alana 
sahip kendi tesislerine 
taşınmıştır. Müşterilerinin 
kendi ürün grubundaki 
tüm ihtiyaçlarını karşı-
layacak şekilde üretim 
imkanlarını teknolojiye 
uygun olarak geliştirmiş 
ve toplamda 375 çalışan 
sayısına ulaşmıştır.

Egebant’ın ticari faaliyet-
lerinin yanında üretime 
yönelmesi nasıl oldu?

70’li yıllarda bizim satışını yaptığımız ürünlerin hepsi ithal 
ürünlerdi, o dönem ithalat yapmanın zorlukları vardı. Döviz 
bulmak, bunu yurt dışına transfer etmek gibi bir çok engel 
yaşanıyordu. Birde lojistik faaliyetlerde sıkıntılar yaşanı-
yordu. Bu faaliyetler küçük çapta sürdürülebiliyordu. 80’li 
yıllara gelindiğinde işlerimiz biraz daha büyüme eğilimi-
ne girdi. 80’li yıllarda ülkemizde sanayileşme konusunda 
önemli adımlar atıldı. Bunun yanı sıra ihracat ve ithalat da 
kolaylaştı. 

Egebant, ekonomide yaşanan değişime hızla ayak uydura-
rak kendi organizasyonunu geliştirmek için önemli adımlar 
attı.

Egebant Genel 
Merkezi ve ana 
fabrika binası 
TOSB bölgesinde, 
İstanbul’a sadece 
50 km uzaklıkta 
yer almaktadır, 12 
bin m² açık alana 
ve 14 bin m² kapalı 
alana sahiptir. 
Şanlıurfa’da 
bulunan ikinci ve 
yeni fabrikası ile 
Egebant ülkenin 
doğusunda 
da yatırım 
yapıp istihdam 
sağlamaktadır.

We aim to be a globally 
competitive company 
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Egebant’ın otomotiv sektörü ile çalışmasının adımları 
nasıl atıldı?

1990’lı yıllarında başında Türkiye’ye otomotiv sektöründe 
ciddi yatırımlar yapılıyordu.  Tam o dönem Perşembe Pa-
zarı’nda  hırdavat ticareti yapan bir firma olarak, vizyoner 
bir bakış açısıyla otomotiv sektörüne ürün tedarik etme 
girişimlerinde bulunuluyor. Otomotiv sektörü ile ilişkilerin 
gelişmesi için farklı bir organizasyonel yapı kurulması he-
deflenmiş. Sektörü bilen bir eleman arayışına giren Ege-
bant, 1993 yılında benim şirkete gelmemle beraber oto-
motiv sektörüne ürün tedarik sürecini başlatmış oldu.

Böylece 1993 yılından 2000 yılına kadar Türkiye’deki tüm 
otomotiv fabrikalarına; bant, zımpara ve iş güvenliği mal-
zemeleri tedarik etme konusunda önemli adımlar attı. Bu 
süreçte otomotiv sektörüne çalışma konusunda önemli 
yetkinlikler kazandı. Günümüzde otomotiv ana ve tedarik 
sanayine üç iş kolumuzdaki ürünleri tedarik etmekteyiz.

Sizin Egebant’taki serüveniniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Egebant ile yolum, üniversite yıllarında, yüksek lisans yap-
tığım dönemde kesişti. 1993 yılında yüksek lisans eğitimi-
me devam ederken, haf-
tanın 3 günü Egebant’ta 
satış mühendisi görevi 
ile çalışmaya başladım.  
Egebant bünyesinde bu 
sektöre satış yapmak 
üzere göreve başladım. 
Bu tarihten önce ağırlıklı 
olarak hırdavat sektörü-
ne hizmet veren Egebant, 
benimle birlikte otomotiv 
sektörüne direk hizmet 
vermeye başlayarak satıcı 
müşteri kanalından nihai 
tüketici pazarına yönel-
meye başladı. 2004 yılın-
da şirket ortağı olduğum 
Egebant’ta 2000 yılından bu yana Genel Müdür olarak gö-
rev yapmaktayım.

Başka hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

Ürün grubumuzun çok önemli bir özelliği olarak neredey-
se tüm sektörlere hizmet verebilmekteyiz.  Ancak satışla-
rımızdaki paylarına baktığımızda beyaz eşya ve otomotiv 
sektörü ön plana çıkmaktadır. Her üç ürün grubumuz için 
de beyaz eşya ve otomotiv sektörü oldukça önemli bir 
paya sahiptir. Beyaz eşya ve otomotiv ana sanayi ve yan 
sanayi firmalarının büyük çoğunluğu ile uzun yıllara daya-
nan bir işbirliğimiz bulunmaktadır. Beyaz eşya ve otomotiv 
dışında metal ve paslanmaz çelik, mobilya, havacılık, ma-

en in our country in terms of industrialization. Additionally 
import, export businesses were also facilitated. In that re-
spect, Egebant quickly embraced changes and took steps 
to improve its organization. 

How did you start doing business with automotive sector? 

Early 90’s were a time for serious automotive investments 
in Turkey. In line with this environment new initiatives were 
taken to supply for automotive industry and in order to 
manage that a different type of organizational structure 
was built.  Firstly Egebant started to look for a staff that 
knows automotive industry well. Than in 1993 I started to 
work here and company’s automotive supply process was 
initiated. Afterwards, till 2000 we have taken important 
steps to supply tape, sanding and work safety materials.  
This brought us an important know how on to become a 
supplier for automotive industry. Today we provide prod-
ucts for automotive and supply industries in three busi-
ness lines. 

Could you please tell us about your history with Egebant? 

I met with Egebant back in my university times, when I 
was studying on my Master’s degree. In 1993, when I 
was studying, I started to work part time at Egebant as a 
sales engineer. With my commencement, Egebant started 
to provide direct services for automotive sector and turn 
from seller customer channels to end user market. In 2004, 
I became a partner in the company and I have been general 
manager of Egebant since 2000. 

What other sectors do you serve?

We are able to serve any sector and this is one of our most 
important features. However considering the sale shares 
we see that white goods and automotive sectors are the 
prominent ones. These two sectors have the highest share 
in our all three product groups. We have a long-term co-
operation with the vast majority of white goods and auto-
motive industry and supply companies. Apart from white 
goods and automotive, we operate in many different sec-
tors such as metal and stainless steel, furniture, aviation, 
marine, glass and porcelain, textile and hardware. Current-
ly Egebant appeals to approximately 2,500 - 3,000 cus-
tomers. 80% of these customers are end users, who are 
the customers that we supply and they use. The remaining 
20 percent is made up of reseller sales. Egebant has 90 
dealers spread throughout Turkey. Our customers meet 
our products also with this channel.

As a challenging sector, how do you compete with your ri-
vals in automotive sector? 

It is clear that competition has no borders in the world. If 
you are supply for an important customer, then we have 
to compete with companies that want to supply products 
from many places in the world to that customer. Working 
with automotive sector has been an important advantage 
for us. Egebant has been providing products to companies 
since this sector has been developing both in Turkey and 
the world.  Quality in the sector is very high and institution-
alization is dominant. We have prepared ourselves for this 

Bizim en 
büyük Ar-Ge 
faaliyetimiz sahada 
yaptıklarımızdır. 
Müşteriden elde 
ettiğimiz geri 
bildirimler sonrası, 
kullanılan ürünün 
geliştirilmesi 
konusunda önemli 
çalışmalarımız 
oluyor.
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rin, cam ve porselen, tekstil ve hırdavat gibi çok farklı sek-
törlerde faaliyet göstermekteyiz.

Egebant şu anda yaklaşık 2.500 – 3.000 arasında müşte-
riye hitap ediyor. Bu müşterilerimizin yüzde 80’i son kul-
lanıcı dediğimiz bizden ürün tedarik edip kullanan müş-
terilerdir. Geri kalan yüzde 20’lik kısmını ise bayi satışları 
oluşturuyor. Egebant’ın Türkiye geneline yayılmış 90 adet 
bayisi bulunuyor. Bu kanalla da ürettiğimiz ürünleri tüketi-
cilerle buluşturuyoruz.

Otomotiv zor bir sektör, rakiplerinizle rekabetiniz 
konusunda neler yapıyorsunuz?

Dünyada, rekabet için sınır kalmadı diyebiliriz. Önemli bir 
müşteriye ürün tedarik ediyorsanız, o müşteriye dünyanın 
bir çok yerinden ürün tedarik etmek isteyen firmalarla re-
kabet etmek zorundayız.

Bizim için otomotiv sektörüne çalışmak önemli bir avantaj 
oldu. Egebant, dünyada ve ülkemizde sektörün gelişmeye 
başladığı dönemden itibaren firmalara ürün tedarik ediyor. 
Sektörde kalite çıtası çok yüksek ve kurumsallaşma ha-
kim. Biz başından beri kendimizi buna hazırladık, yetkinlik 
kazanmayı öne koyduk. Böylece bütün sektörün itici gücü 
olan otomotivde belli başlı büyük işletmelerle çalışmanın, 
rekabet açısından büyük bir getirisi oldu.

Bugün ülkemizde 1 milyon 500 bin adetleri aşan bir araç 
üretimi var. Bizim hedefimiz araç başına satışını yaptığı-
mız ürünlerde ciromuzu artırmaktır. 

Bizim ürünlerimiz otomotiv de iki yerde kullanılıyor. Birin-
cisi sarf malzemeleri, diğeri ise araç üzerinde kalan parça-
lardır. Araç logolarının, çıtalarının yapıştırılması için bizim 
özel kesimli çift taraflı bant ürünlerimiz kullanılmaktadır.

Araç üzerinde kullanılan parçalar, üreticilerle beraber Ar-
Ge departmanlarında tasarlanıyor, geliştiriliyor. Bu ürünle-
rimiz giderek önemli bir pazar payı elde etmeye de başlıyor.

Üretim tesisleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Egebant Genel Merkezi ve ana fabrika binası TOSB bölge-
sinde, İstanbul’a sadece 50 km uzaklıkta yer almaktadır, 
12 bin m² açık alana ve 14 bin m² kapalı alana sahiptir. 
Şanlıurfa’da bulunan ikinci ve yeni fabrikası ile Egebant 
ülkenin doğusunda da yatırım yapıp istihdam sağlamak-
tadır. 18000 m² açık alana ve 11.000 m² kapalı alana sahip 
Şanlıurfa fabrikasında Egebant ve Sander markalı yüksek 
kalitede flap diskler ve koruyucu eldivenler üretilip pazara 
sunulmaktadır. 

Egebant’ın modern tasarım ve ileri teknoliye sahip her iki 
fabrikasında toplam 375 çalışana istihdam sağlamaktadır.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir?

Egebant’ın en önemli özelliği müşterilerinin problem ve 
ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir çözümler üretebilmesidir. 

since the beginning; we have focused on building know 
how and competence. Thus, working in major automotive 
business, which is the driving force of the whole industry, 
is a great competitive advantage. Today, our country has 
a vehicle production exceeding 1 million 500 thousand 
units. Our goal is to increase turnover in products we sell 
per vehicle.

Our products are used in two places in automotive. The 
first is the consumables, and the other is the parts re-
maining on the vehicle. Our customized double-sided tape 
products are used for gluing of vehicle logos, chisels. Parts 
used on the vehicle are designed and developed together 
with the manufacturers in the R & D departments. These 
products are also beginning to gain a significant market 
share.

Could you please give information about your production 
facilities?

Egebant HQ and main factory building, which has 12.000 
m² open area and 14.000 m² closed area, are located in 
Şekerpınar, Çayırova, KOCAELİ region, only 50 km away 
from Istanbul. Egebant also invests in the southeastern re-
gion of the country and built its second factory in Şanlıurfa, 
where we provide employment. This factory has an open 
area of 18000 m² and a closed area of 11.000 m².  High 
quality flap discs and protective gloves under Egebant and 
Sander brands are produced in Şanlıurfa factory. In both 
factories, which have modern design and advanced tech-
nology, 375 employees are working. 

What are the features that distinguish you from your com-
petitors?

The most important feature of Egebant is that it can pro-
duce fast and reliable solutions to the problems and needs 
of its customers. We bring innovative and high quality 
products of the world’s leading brands to our customers 
with the most competitive conditions and professional ap-
proach. We have been making timely investments by fol-
lowing up rapidly changing technology to meet the needs 
of our customers. And our most important feature is that 
we can provide quick and innovative solutions with our ex-
perienced staff to our customers. This is what made us a 
well known and preferred brand. Being known as “reliable 
supplier” creates an important distinction with our rivals. 

Could you give us information about your R & D and prod-
uct development processes?

Egebant collaborates with leading companies of the world 
in Turkey. We develop our products with our manufac-
turers and partners. 3M is our most important business 
partner. Most of our products are the ones that we supply 
from them and process.  And our greatest R&D activity is 
what we have been doing in the field. We conduct impor-
tant studies in terms of developing the product that is used 
after receiving feedback from our customers. Egebant 
has always been a company of the firsts. We are always 
in touch with customers and we always try to solve their 
problem. 

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
21

ÜYELERİMİZDEN



Birlikte çalıştığımız dünyanın önemli markalarının yenilikçi 
ve yüksek kaliteli ürünlerini, en rekabetçi şartlar ve profes-
yonel yaklaşımla müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız.

Hızlı değişen teknolojiyi yakından takip ederek, gelişen 
müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek yatırımları zama-
nında yapmaktayız. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli 
özelliğimiz, uzun yıllardır şirketimizde çalışan deneyimli 
kadromuz ile müşterilerimize hızlı ve yenilikçi çözümler 
sunabilmemizdir. Bu özelliğimiz Egebant’ın en çok bilinen 
ve tercih edilen marka olmasını sağlamıştır. uzun yıllar 
sektörde hizmet vermenin getirdiği “güvenilir tedarikçi” 
özelliğimiz, rakiplerimize karşı diğer bir önemli farkımızdır.

Ar-Ge ve Ürün Geliştirme süreçlerinizden söz edebilir 
misiniz?

Egebant, düryadaki önemli firmalarla Türkiye’de işbirliği 
yapıyor. Biz, birlikte çalıştığımız imalatçılar ve iş ortakla-
rımızla ürün geliştiriyoruz. En önemli iş ortağımız 3M fir-
masıdır. Bizim bir çok ürünümüz 3M’den tedarik ederek, 
işlediğimiz ürünlerdir. 

Bizim en büyük Ar-Ge faaliyetimiz sahada yaptıklarımız-
dır. Müşteriden elde ettiğimiz geri bildirimler sonrası, kul-
lanılan ürünün geliştirilmesi konusunda önemli çalışma-
larımız oluyor. Egebant tarihi boyunca hep ilklerin firması 
olmuştur. Müşteri ile yakın temasta bulunuyor, hep onların 
problemini çözmeye çalışıyoruz.

Egebant’ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Ben hem ülkemizin de hemde şirketimizin geleceğini ol-
dukça parlak görüyorum. Ülkemiz üretim ve sanayi açısın-
dan önemli bir yol katetti. Türkiye’deki sanayicilerin üretim 
olanakları gelişti, artık yeni teknolojilere hızla adapte ola-
biliyoruz. 

Ülkemiz bir üretim üssü haline geldi, bölgesinde önemli 
bir yer edindi. Özellikle Avrupa’da bir imalatçı üssü hali-
ne geldi. Bugün AB ülkelerinde çok fazla yeni üretim tesisi 
kurulmuyor. Gelişmiş ülkelerde her şey doğuya doğru öte-
leniyor, sadece kendi ülkelerinde işin ticaretini yapar hale 
geliyorlar.

Türkiye’deki sanayi tesislerinin çoğu yakın dönemde ya-
pılmış yatırımlardır. Bugün TOSB’u dolaştığınızda, dünya-
da eşine benzerine zor rastlayacağınız firmaların 
üretim yaptığını görürüz.

Kurumsallaşmayı başarabildiğimiz oranda 
geleceğimizi daha iyi şekillendirebiliriz. 
Bu açıdan Egebant olarak gelecekte var 
olmak için önemli adımlar atıyoruz. Ege-
bant, bir aile şirketi. Biz, aile üyelerinin 
hissedar olarak şirkette bulunmalarını, 
işi yapan insanların ise profesyoneller-
den oluşması konusunda çalışmalar yapı-

What about Egebant’s future, how do you vision it? 

I see a bright future ahead both for Egebant and our coun-
try. Our country has come a long way in terms of produc-
tion and industry. Manufacturing opportunities for indus-
trialists have been developed and therefore we can easily 
adapt new technologies. 

Our country has become a production base, has an im-
portant place in the region. Especially in Europe, it has be-
come a manufacturer base. Today there are not many new 
production facilities in EU countries. Everything is shifting 
towards east for the developed countries and they are 
just dealing with commercial side of the business in their 
countries.   

Most of the industrial facilities in Turkey are investments 
made in recent times. When you walk around TOSB today, 
you will see companies producing that you are not able to 
see everywhere.  

We would better shape our future as long as we achieve 
institutionalization. In this respect, as Egebant, we have 
been taking important steps to exist in the future as well. 
Egebant is a family company. We are now trying to set an 
approach where family members will be in the company as 
shareholders and let the professionals do the job. Thus, I 
think, we and any other industrialist, who will achieve this, 
would guarantee their future. 

 What are you doing about institutionalization?

We are describing the person who will do the job first. We 
make decisions based on the qualification of the person.  
We try  to choose the right person for the job to carry it 
forward. As we begin to do this, the institutionalization 
process is accelerating.

What do you say about TOSB? 

First of all I would like to remind a proverb you know the 
lion where it lays down. Being a company in TOSB brings 
us to a valuable point among our customers. When we 
start to operate in TOSB back in 2008, our customers’ per-
ception of us has changed. 

We used to use the same machinery and work with same 
people in our own facilities. But change of scenery, which 
is more professional, also changed the perception of the 
c u s - tomers. I believe this is one of the biggest gain-

ings of TOSB. TOSB has many good prac-
tices. Its membership relations and shar-

ings provides added value.  The culture 
that develops in these streets, parks 
enables people’s quick adaptation. 

Additionally TOSB leads innovation, 
entrepreneurship and technology. 
It is becoming an example, which 
makes members parable. l
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yoruz. Böylece hem bizim hem de bunu başarabilen sana-
yicilerin geleceklerini garantiye alacaklarını düşünüyorum.

Kurumsallaşma konusunda neler yapıyorsunuz?

Biz, işi yapacak insanı ararken önce tanımlıyoruz. Kişinin 
vasıflara bakarak karar verme yoluna gidiyoruz. İşin hakkı-
nı verebilecek, bu şirketi ileriye taşıyabilecek doğru insanı 
seçmeye çalışıyoruz. Bunu yapmaya başlayınca, kurum-
sallaşma süreci giderek hızlanıyor.

TOSB için neler düşünüyorsunuz?

Bir kere şunu söylemek isterim; “Aslan yattığı yerden belli 
olur”. Bizi TOSB’da faaliyet gösteren bir firma olarak gören 
her müşterimiz, bizi çok daha değerli bir noktaya taşıyor. 
2008 yılında TOSB’da faaliyet geçtiğimizde, müşterilerimi-
zin bize bakış açısı değişti.

Daha önce bizim tesislerimizde de aynı makinaları kullanı-
yorduk, aynı insanlarla çalışıyorduk. Ama mekan güzelle-
şince, daha profesyonel hale gelince, insanların bakışı da 
değişti. Bence TOSB’un en önemli kazançlarından birisi 
budur.

TOSB’da bir çok iyi örnek bulunuyor. Üye ilişkileri ve payla-
şımları yapılan işe değer katıyor. Sokaklar, parklar burada 
oluşan kültür, katılımcıları bu sürece ayak uydurmalarını 
sağlıyor.

Bunun yanı sıra TOSB inovasyona, girişimciliğe ve tekno-
lojiye önderlik ediyor. Örnek teşkil ediyor. Bu durum üyele-
rin kendilerine de pay çıkartmalarına neden oluyor. l

Egebant
TOSB Üretim Tesisleri 

EGEBANT SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Şekerpınar TOSB’da üretimini sürdüren Ege-
bant, Şubat ayında başlamış olduğu sosyal so-
rumluluk projesi ‘Her yıl bir Okyanus’etkinlik-
lerini sürdürüyor. Firma, Şanlıurfa’nın Siverek 
ilçesinde bulunan Gürakar İlk ve Ortaokulu’n-
da yaptırmış olduğu 2.000 kitaplı kütüphaneyi 
8 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen bir 
ziyaretle hizmete açtı.
Egebant, aynı zaman da, çocukları iş güvenliği 
konusunda bilinçlendirmek adına, okul merdi-
venlerini kendi üretimi olan kaydırmaz bantla 
donatarak, merdivenleri kaymalara karşı daha 
güvenli hale getirdi. Her yıl Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen kütüphane talepleri incelene-
cek, ihtiyaç ve konum sırasına göre belirleyen 
firma yetkilileri her yıl mutlaka bir kütüphane 
açma planlarını titizlikle uygularken , 10 yılın 
sonunda 10 okulun eğitim seferberliğine ön-
cülük edecek ve yüzlerce öğrenciye, öğretme-
ne destek sağlamış olmayı hedefliyor.
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Sektörel Sınırlar Aşılırken 
AutoCUP Projesi ve 
Ötesi Üzerine Tespitler

G eçtiğimiz yılın yaz aylarını, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı bünyesinde oluşturduğumuz 
küçük bir ekip1 ile otomotiv değer zincirinin 

otonom araç teknolojileri çerçevesinde yeniden yapı-
landırılmasını amaçlayan bir proje üzerine çalışarak 
geçirdik. Ekip üyelerinden biri bile otomotiv ihtisas ala-
nında bilgi birikimine ve herhangi bir tecrübeye sahip 
değildi. Bir kişi dışında aramızda mühendis yoktu, onun 
da mühendislik bilgisi inşaat işleri ile sınırlıydı. Belki 
de takım çalışmasına yatkınlığımız tek güçlü yanımızı 
oluşturuyordu. Deleuze’ün tavsiyesine uyup bir çokluk 
inşa edebilmek için “ortasından başladık.” Bu yazıda 
okuyacağınız hikâye, IPA-II2 kapsamında destek alma-
ya hak kazanmış olan AutoCUP3 isimli projenin birlikte 
tasarım süreci ve Türkiye’de otomotiv bileşkesinde iş 
birliğine dayalı kollektif sıçrama arzusu kapsamında 
gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi düşünülen çalış-
malar hakkındadır.

Otonom Araç Teknolojileri Üzerine Bir Proje: AutoCUP 

Rekabetçi Sektörler Programı çağrısı yayımlandığında 
projeyi hazırlamak için yalnızca iki ayımız ve üzerinde 
uzlaştığımız çok temel bir yönelimimiz vardı. Hazırlaya-
cağımız proje imalat sanayi kapsamında belirli bir değer 
zincirini hedef almalıydı. Üzerinde çalışmak istediğimiz 
değer zinciri olarak son 11 yılın ihracat şampiyonu olan 
otomotiv alanına yoğunlaşmaya karar vermemiz hiç de 
zor olmadı. 

Otomotiv değer zinciri üzerinde karar kılmamızın bir di-
ğer sebebi, otomotiv endüstrisinin sivil toplum kuruluşu 
TAYSAD ve bölgemizin en seçkin sanayi bölgelerinden 
bir tanesi olan TOSB’un profesyonel kadrosu ve yöne-
timi ile yıllar içerisinde geliştirdiğimiz karşılıklı güvene 
dayalı ilişkiydi. Projenin hazırlık süreci ve sonrasında 11 

Devrim ŞAVLI
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
İzleme ve Değerlendirme Birim Başkan Vekili
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ortağın tümüne yayılan karşılıklı güven ortamının süreç 
boyunca muhafaza edilmesinin öneminin farkındaydık. 

AutoCUP projesinin temel amacı “otomotiv değer zin-
cirinin rekabetçiliğini gelecek piyasa ihtiyaçları doğrul-
tusunda iş birliğini temel alan bir kurgu kapsamında 
geliştirmek” olarak belirlendi. İlk bakışta sıradan gibi 
görünen bu amaç çerçevesinde oluşturulan projeyi ye-
nilikçi kılan 4 temel hususa değinmekte fayda var. Pro-
jenin özünü oluşturan yenilikçi bu unsurların tek tek ele 
alınması, projenin temel felsefesinin ortaya konabilmesi 
açısından oldukça önemli. Bu kapsamda, AutoCUP

i. değer zinciri yaklaşımını benimsemesi;

ii. gelecek odaklı bir perspektif ortaya koyması;

iii. aktörler arası iş birliğini temel alması ve;

iv. çoklu merkez önermesi ile bölgesel iktisadi planlama 
süreçlerine taze bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.

Öncelikle AutoCUP, otomotiv endüstrisini tüm değer 
zinciri boyunca kapsamlı bir bakış açısıyla ele alır. Bu 
yaklaşıma bağlı olarak, otomotiv değer zincirinin üç asli 
unsuru olan endüstriyel robotik sistemler, ileri malzeme 
ve elektronik alanlarının tümünü kapsamaktadır.4 Değer 
zincirinin bu üç alanı birbirini karşılıklı olarak besleyen 
bir yapıdadır. Örneğin, endüstriyel robot talebinin en 
yüksek olduğu ilk dört sektör sırasıyla otomotiv, elekt-
ronik, metal ve plastik üretim kollarıdır.5

Projeyi farklı kılan bir diğer özellik ise ele aldığı değer 
zincirinde faaliyet gösteren işletmelerin kısa vade-
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li sorunlarına çözüm aramak yerine, gelecek odaklı bir 
perspektif ortaya koyması ve bu çerçevede değer zin-
cirinin katma değeri daha yüksek alanlara sıçramasını 
kolaylaştırıcı bir tasarıma sahip olmasıdır. Bahse konu 
gelecek ise hiç kuşkusuz otonom sistemler çerçevesin-
de şekillenecektir. McKinsey tarafından otonom araçlar 
üzerine yapılmış bir çalışmada,6 2030 yılında tüm dün-
yada toplam araç satışlarının yüzde15’inin tam otonom 
araçlardan oluşacağı ve bu dönüşümün hareketlilik en-
düstrisinde fazladan 15 trilyon dolarlık bir ciro artışına 
sebep olacağı tahmin edilmektedir. Bu genişlemenin 
önemli bir kısmının, Türkiye otomotiv yan sanayinin 
daha güçsüz olduğu yüksek katma değerli ürünlerin 
araç içerisindeki payının artmasından kaynaklanacağı 
tahmin edilmektedir. 

AutoCUP imza töreni
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AutoCUP’ın farkını ortaya koyan üçüncü özelliği ise de-
ğer zincirinin otonom araçlar çerçevesinde dönüşümü-
nü sağlayacak en önemli unsur olarak iş birliğini ön pla-
na çıkarmasıdır. Başta üniversite-sanayi iş birliği olmak 
üzere, otomotiv bileşkesinde buluşmuş tüm aktörlerin 
etkin bir iş birliği temelinde yeniden konumlandırılması 
bu sıçramayı gerçekleştirebilmek için gerek şart olarak 
ortaya konmuştur. Söz konusu iş birliği ortamının oluş-
turulması ve sürekli kılınması için üniversite, sanayi ve 
kamudan oluşan üçlü sarmal yapının oluşturulması ge-

rekmektedir. Aktörler arası koordinasyon ise tüm taraf-
ların katılımlarıyla oluşturulacak ancak bu taraflardan 
hiçbirinin güdümünde olmayan bağımsız bir kurumsal 
yapı tarafından sağlanmalıdır. “Arayüz” olarak tabir et-
tiğimiz bu kurumsal yapının amaç, kapsam ve içeriği-
ne ilişkin tüm tarafların etkin katılımlarıyla tartışmalar 
devam etmektedir. Üçlü sarmal yapının tam ortasında 
yer alması planlanan “arayüzün,” taraflar arasındaki iş 
birliğinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütüle-
bilmesi için sürtünmesiz alanlar yaratılması görevini 
üstlenmesi beklenmektedir. Sanayi, üniversite ve kamu 
taraflarının bilgisine sahip bir “arayüzün” oluşturulması 
ile tek merkezli bir mükemmeliyet merkezi yerine, çok 
merkezli bir laboratuvar altyapısının yönetilmesi müm-
kün olacaktır. Bu nokta bizi projenin son önemli özelliği 
olan “çoklu merkez önermesine” bağlar. Son günlerde 
tek bir çatı altında toplanmış test ve analiz cihazlarından 
oluşan yapılara mükemmeliyet merkezi adı verilmekte. 
Ancak, bu tür merkezler için yeterli talebi oluşturmak ve 
bu merkezlerin sürdürülebilirliklerini sağlayacak mali ve 
kurumsal mekanizmaları geliştirebilmek tüm tarafların 
eş güdümünü gerektiren hummalı bir çalışma gerekti-
riyor. Ne yazık ki, mükemmeliyet merkezlerinin bir bölü-
münün, planlama ve uygulama aşamalarında karşılaş-
tığımız farklı sorunların etkin bir şekilde çözülememesi 
dolayısıyla atıl kaldığı da bir gerçek. AutoCUP projesi 
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kapsamında otonom araçlar özelinde adem-i merkezi-
yetçi bir ortak kullanım altyapısı oluşturularak, söz ko-
nusu altyapının kullanılmama riskini en aza indirilmeye 
çalışılmıştır. Bu kapsamda, otonom araç teknolojilerinin 
geliştirilebilmesi için belirlenen araştırma, test, analiz ve 
eğitim ihtiyaçları kapsamında en güçlü altyapıya sahip 
üniversiteler belirlenmiştir. Proje kapsamında bahse 
konu altyapıların güçlendirilerek özel sektörün kullanı-
mına açılması planlanmaktadır. Ortaya konan bu yak-
laşım ile öncelikle desteklenecek altyapıların atıl kal-
ma ihtimali ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Çoklu 
merkez yaklaşımının bir diğer avantajı ise göreli olarak 
küçük bir yatırımla söz konusu altyapıların tümünün 
otonom araç teknolojileri özelinde özel sektörün kulla-
nımına açılmasını sağlayacak olmasıdır. Buraya kadar 
teorik düzlemde de olsa kurguya ilişkin temel bir so-
run bulunmamaktadır. Diğer taraftan, bir değer zincirini 

daha katma değerli bir alana sıçratmak için sunduğu-
muz reçetenin basit bir şekilde uygulanabileceğini iddia 
etmek en hafif tabiriyle hayalperestlik olur. Bu hayali 
birlikte hayata geçirebilmemiz için önümüzde aşmamız 
gereken çok ciddi sorunlar bulunmaktadır.

Ne Yapmalı?

Biz hala sektörel düzeyde düşünmeye devam ederken, 
otomotiv sektörü “akıllı hareketlilik” üst başlığı altında 
iktisadi ve sosyal alanlarda işleyen bir dizi kurum, aktör, 
söylem, arzu, faaliyet ve buna benzer unsurlardan mey-
dana gelen bir bileşkenin katmanlarından yalnızca biri 
olarak tanımlanmaya başlandı bile. Bileşke somut ve 
soyut öğelerden oluşuyor. Yapısını her anlamaya kalktı-
ğımızda değişimine ve dönüşümüne katkı sağladığımız 

için hiçbir tanım içerisi-
ne sığdıramıyoruz. Ay-
rıca, pozitivist anlamda 
bir başlangıcı ve sonu 
yok. Şanslıyız ki “orta-
dan başlama” gibi bir 
seçeneğimiz mevcut. 
AutoCUP benzer za-
manlarda ortaya çıkan 
ve bu bileşkenin bir yer-
lerinde konumlanma-
mız için farklı stratejiler 
öngören birçok proje-
den bir tanesi. Akıllı ha-
reketlilik bileşkesinin 
önemli bir parçası ola-

Küresel hareketlilik pazarı 2017 yılı itibariyle 7 tril-
yon dolara ulaşmış durumda ve önümüzdeki yıl-
larda katlanarak artacağı öngörülüyor. Yeni taşıt 
araçları, yeni altyapılar, yeni sistemler ve yeni iş 
modelleri akıllı hareketliliğin temel taşlarını oluş-
turuyor. Tüm hareket zorunlulukları ve arzularına 
yönelik kara, hava ve deniz taşımacılığı hizmet 
modelleri birbiriyle yarışıyor. İstendiği anda hare-
ketlilik, son kilometre çözümleri, kişiye özgü ha-
reketlilik, otonom araçlar, araç ve hak paylaşım 
sistemleri, bütünleşik ulaşım hizmeti sağlayıcılar, 
elektrikli bisikletler, taşınabilir ulaşım araçları, akıllı 
ulaşım altyapıları gibi kavram ve tanım akışlarını 
takip etmekte bile zorlanıyoruz. 

McKinsey tarafından 
otonom araçlar üzerine 
yapılmış bir çalışmada,  
2030 yılında tüm 
dünyada toplam araç 
satışlarının %15’inin 
tam otonom araçlardan 
oluşacağı ve bu 
dönüşümün hareketlilik 
endüstrisinde fazladan 
15 trilyon dolarlık 
bir ciro artışına 
sebep olacağı tahmin 
edilmektedir. 
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bilmek ise temel gayemiz. Bahse konu bileşkenin kat-
manlarına biraz daha yakından bakalım.

Küresel hareketlilik pazarı 2017 yılı itibariyle 7 trilyon 
dolara ulaşmış durumda ve önümüzdeki yıllarda kat-
lanarak artacağı öngörülüyor. Yeni taşıt araçları, yeni 
altyapılar, yeni sistemler ve yeni iş modelleri akıllı ha-
reketliliğin temel taşlarını oluşturuyor. Tüm hareket zo-
runlulukları ve arzularına yönelik kara, hava ve deniz ta-
şımacılığı hizmet modelleri birbiriyle yarışıyor. İstendiği 
anda hareketlilik, son kilometre çözümleri, kişiye özgü 
hareketlilik, otonom araçlar, araç ve hak paylaşım sis-
temleri, bütünleşik ulaşım hizmeti sağlayıcılar, elektrikli 
bisikletler, taşınabilir ulaşım araçları, akıllı ulaşım altya-
pıları gibi kavram ve tanım akışlarını takip etmekte bile 
zorlanıyoruz. Geldik üzerine kitaplar yazılan en temel 
soruya: Ne yapmalı?

“‘Ne yapmalı?’ diye ancak arzusu sönen sorar.” diyor 
Lacan7. Soruyu geri alıyor ve sizleri “akıllı hareketlilik” 
akışında birlikte sürüklenmeye, bu akışı yeniden inşa et-
meye ve muhteşem belirsizlikten yeni olanaklar yarat-
maya davet ediyorum.l

1) Projenin tasarım aşamasından başlayarak gönüllü katılımcılığı özen-
dirme gayreti ile IPA-II programına otomotiv değer zincirini konu alan bir 
proje yapma niyetimizi açıklayarak arzu eden arkadaşların ekibe dahil 
olabileceği yönünde bir çağrı yaptık. Proje, bu çağrıya olumlu yanıt veren 

Esra Aras; Eren Düşgün; Merve Kaya Erdem ve Dilek Soykuvvet’in gay-
retleri ile hayata geçirildi. Tasarım sürecinden başlayarak ortaya konan 
karşılıksız emek ile oluşturulan iş birliği ortamını, projenin uygulama 
aşamasında otomotiv bileşkesinin (automotive assemblage) geneline 
yaymak ve sıçramanın temel dinamiği olarak etiketlemek istiyoruz..       

2) IPA (Instrument for Pre-accession Assistance / Katılım Öncesi Mali 
Yardımı) Avrupa Birliği tarafından 2007 yılında aday ve potansiyel aday 
ülkelere yönelik tasarlanan bir mali yardım sistemidir. IPA-II adıyla anı-
lan ve 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemde, T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı açıklan-
dı. AutoCUP Projesi, bu program kapsamında destek almaya hak kazan-
mıştır.

3) Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Koordinasyonunda hazırlanan Auto-
CUP projesinin ortakları: Boğaziçi Üniversitesi; Endüstriyel Otomasyon 
Sanayicileri Derneği; Gebze Teknik Üniversitesi; Koç Üniversitesi; Kom-
pozit Sanayicileri Derneği; Okan Üniversitesi; Sabancı Üniversitesi; Taşıt 
Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği; TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi; 
TÜBİTAK.   

4) Değer zincirinin asli unsurları arasında yer alan yazılım ve taşımacı-
lık alanları AutoCUP projesi içerisinde yer almamaktadır. Otonom araç 
yazılımları konusunda aynı zamanda AutoCUP’ın da ortakları arasında 
yer alan Okan Üniversitesinin yine IPA-II kapsamında destek almaya hak 
kazanmış bir projesi bulunmaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve 
TAYSAD, bahse konu projenin ortakları arasındadır. Taşımacılık alanı ise 
başlangıçta değer zinciri içerisinde geliştirilmesi gereken alanlar kapsa-
mına alınmış ancak ilgili alanın ana sivil toplum kuruluşlarının bir tanesi 
ile ortak bir paydada buluşulamadığı için projeden çıkarılmıştır.     

5) International Federation of Robotics (2018), World Robotics 2017 
Industrial Robots.

6) McKinsey (2016), Automotive Revolution - perspective towards 
2030: How the convergence of disruptive technology driven trends 
could transform the auto industry.

7) Lacan, Jacques (2013) Televizyon, Monokl Yayınları.

Küresel hareketlilik pazarı 2017 yılı 
itibariyle 7 trilyon dolara ulaşmış durumda 
ve önümüzdeki yıllarda katlanarak 
artacağı öngörülüyor. Yeni taşıt araçları, 
yeni altyapılar, yeni sistemler ve yeni 
iş modelleri akıllı hareketliliğin temel 
taşlarını oluşturuyor.
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TUNÇ ÇELİK

1966 Ankara doğumlu olan Tunç Çelik, sistemlerin bütünsel 

olarak, yaşanan sorunların ise kök nedenleri ile birlikte an-

laşılmasını sağlayan, özgün yöntemlerle çalışan bir yönetim 

danışmanıdır. JUSE (Japon Mühendis ve Bilim Adamları Der-

neği) kaynaklı ileri problem çözme tekniklerinin Türkiye’deki ilk 

uygulayıcısı/ustası, Çalıştay yönteminin geliştiricisi ve marka 

sahibidir.

Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun olan Çelik, ODTÜ En-

düstri Mühendisliği Bölümünden lisans, Marmara Üniversite-

si İşletme Fakültesi’nden yüksek lisans derecelerine sahiptir. 

Akademik ihtisas konusu “örgüt kültürü”dür.

Çalışma hayatına 1993’te Arçelik AŞ’de kalite mühendisi ola-

rak başlamıştır. Müteakiben Entil Döküm AŞ’de kalite ve insan 

kaynakları süreç yöneticisi, KOÇ İdea AŞ’de eğitmen, danışman 

ve pazarlama takım lideri olarak çalışmıştır. 1998 yılında YÖSİ-

DA Yönetim Danışmanlarına ortak olarak katılmış, 2000 yılında 

Analiz Sentez Yönetim Danışmanlık firmasını kurmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde 2001 ile 

2004 yılları arasında ilk girişimcilik derslerini başlatmış, ayrıca 

KOSGEB adına bu üniversitelerde ki ilk Genç Girişimci Geliş-

tirme Programlarını yürütmüştür. 1.000’den fazla öğrenciye iş 

planı hazırlatmıştır.

Otonom Araç Çalıştayları
Tamamlandı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) koordinasyo-
nunda TOSB ve TAYSAD iş birliğinde "Otomotiv Yan Sana-
yinin Otonom Araç Teknolojileri Çerçevesinde Yeniden Ya-
pılandırılması" çalışması kapsamında yapılan   çalıştaylar 
başarılı bir şekilde tamamlandı.

Düzenlenen çalıştaylar ile, Marmara Bölgesinde faaliyet 
gösteren otomotiv değer zincirinde bulunan aktörlerin 
hızla dönüşen "hareketlilik" sektörünün otonom sistemler 
bileşeni kapsamında yeniden yapılandırılması için uygula-
nacak stratejinin belirlenmesi hedeflendi.
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Akıllı Para Ol,
Çağı Yakala

fikirleriyle, bilgileriyle startuplarını kurmuşlar, geliştir-
meye çalışıyorlar. Örneğin Dünya 3., Avrupa 2.si olan 
İTÜ Çekirdek’deki otomotiv girişimcileri. Yakın dönemde 
karşılaşacağımız ileri araç teknolojilerine hakimler, fikir-
leri ve yetkinlikleri de iyi. Ürünü de hizmeti de hazır ede-
biliyorlar lakin akıllı paraları yok. Bu kısmın altını çizerek 

tekrar belirtiyorum: ‘Akıllı paraları’ 
yok. İhtiyaç duydukları para Tü-

bitak’tır, Kosgeb’dir, Sanayi Ba-
kanlığı’dır, melek yatırımcılardır bir 

şekilde bulunuyor, ama aradıkları akıllı 
para. Sadece para ile olabilecek olsa, 

güvendikleri ürün için çekerler krediyi. 
Kredi çekmemelerinin nedeni ürünle-

rine, çözümlerine güvenmemek de-
ğil, ürünü hazır ettikten sonra ne 
yapacaklarını pratikte bilememek. 
Teoride müşterilere git, kanaat 
liderlerine göster, sun, OEMlerle 
işbirlikleri geliştir. Yazması, söy-

lemesi kolay. En basitinden, müş-
teriler kim? Hadi müşteriyi buldun, 

ilgilisi kim? Hadi ilgilisini buldun, nasıl 

S onda söyleyeceğimi en baştan net olarak payla-
şayım: yan sanayi patronları ile teknolojik oto-
motiv startuplarını daha çok biraraya getirme-

liyiz. 30-40 yıl önce, içlerindeki girişimci ruhla, çoğu da 
işin erbabı olarak girişimciliğe soyundular. Ekosistemin 
E’si olmadan, kendi çabaları, birikimleri, azimleriyle, ser-
mayeleriyle işlere koyuldular ve bugün dünya otomotiv 
sektöründe önemli bir role geldiler. Ülkemizin son 12 se-
nedir ihracatta otomotivin rekor kırmasında da yan 
sanayimizin rolü çok büyük. Peki şimdi? Elekt-
rikli araçlardır otonom araçlardır derken yıl-
lar öncesinden tırnaklarıyla kazıyarak ve 
büyük bir tecrübe edinerek getirdikleri 
bu işlerde, pasta akıllı telefona dö-
nen araçların diğer parçalarına hat-
ta dijital hizmetlere kayıyor. 

Madalyonun bir tarafında tablo 
bu şekilde. Diğer tarafta, yansa-
nayicilerimizin 30-40 sene önce 
başladıkları girişimlerin benzerini, 
şimdi masterlı doktoralı profesyo-
neller, alaylıdan çok mekteplisi ça-
ğın trendine uygun teknoloji altyapılı 

Ekrem ÖZCAN
Girişimci Geliştirme Danışmanı, Yazar, 

Otomotiv Teknolojileri Koordinatörü

Tedarik 
sanayi 

patronlarımıza 
çağrım; otomotivdeki 

dönüşümde bizleri 
sırtlayacak startupların 
öncelikle sizin 
networkunuze, iş geliştirme 
ve satış bilgi birikiminize, 

deneyiminize 
ihtiyaçları var. 
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Let me tell you first, what I should 
say in the end; we should bring 
supply industrialists together with 
technological automotive start 

ups more often. Those people became an en-
trepreneur with their entrepreneurial spirit 30 - 
40 years ago.  They started their business with 
their own capital, ambition, effort and savings 
without an ecosystem and they became impor-
tant figures in automotive sector. Supply indus-
try has an important role for the export success 
of the automotive in our country. What about 
now? There are electric vehicles, there are au-
tonomous vehicles and what those people have 
built all these years are facing with something 
new, something digital, something that makes 
all these vehicles turn into a smart phone. This 
is one side of the medallion. On the other side, 
there are professionals who are educated, who 
have MS or PHD degrees, who have built their 
own startups with their own know-how and ide-
as that are in line with technological infrastruc-
ture of this era’s trends. Those professionals 
are also doing what our suppliers have started 
30-40 years ago. For example, automotive entre-
preneurs of ITU Cekirdek. They became the third 
in the world and second in Europe. They have a 

Ekrem ÖZCAN
Entrepreneur Development Consultant, 
Author, Automotive Technologies 
Coordinator  

Be Smart, 
Catch the Era 

işbirliği kuracaksın? Sadece bu kalemde bile verimli ol-
maları birkaç yıllarını alacak. Teknolojinin bu denli hızlı 
ilerlediği bir dönemde, startup teknolojisini mi geliştir-
sin, doğru müşteriyi bulmakla mı geçirsin, olan azıcık 
parasıyla pazarlama mı yapsın? Yansanayi patronları-
mıza çağrım; otomotivdeki dönüşümde bizleri sırtlaya-
cak startupların öncelikle sizin networkunuze, iş geliş-
tirme ve satış bilgi birikiminize, deneyiminize ihtiyaçları 
var. Sektör dışından milyonlar verilmesinden, sizlerin 
onbinler vermeniz daha kıymetli. İşte bu nedenle sizin 
paranıza ‘akıllı para’ deniyor bu sistemde..

Silikon Vadisinden Neyimiz Eksik?

Silikon Vadisi diye adlandırdığımız yer bir Rize kadar, 
Osmaniye kadar, Bayburt kadar bir yer. 3000 km2lik bir 
alan. Bu kadarcık yer, dünyada 19. en büyük ekonomiye 
sahip bir alan. İyi de neleri tam yapıyor bu vadi? Yüz-
lerce kitap, binlerce makale var bu konuda. E, malum 
1900’lerin başında başlayan bir ekosistemden bahse-
diyoruz. Yani dün kurduk, bugün meyvelerini alıyoruz 
değil. Girişimciliği, bilimi, inovasyonu 100 yılı aşkındır 
dile getiriyorlar. Biz de nasıldı? 2000’lerin başına kadar, 
üniversite mezunu biri kendi işini yapmaya kalksa ‘bu-
nun için mi okudun?’ oluyordu. Şimdilerin beyaz yakalı-
larının hayal ettiği Alaçatı’da, Çeşme’de cafe, butik otel 
açması değil kastettiğimiz bu arada :) Schumpeter’in 
girişimcilik teorisinde kastettiği gibi, buluşlar yoluyla 
girişimcilerin üretime getirdiği yenilikleri içeren bir gi-
rişimden bahsediyorum. Bunu da gelişmenin itici gücü 
olarak tanımlıyor Schumpeter. Bunu ne zaman demiş? 
Taa 1930’larda..Şimdi bu Silikon Vadisi’nin başarısının 
kaynaklarını anlatan onlarca makale kitaptan sonra 
özetlemeye kalktığımda, Silikon Vadisi’nin iki ana sutun 

Ülkemizin son 12 senedir ihracatta 
otomotivin rekor kırmasında da yan 

sanayimizin rolü çok büyük. Peki 
şimdi? Elektrikli araçlardır otonom 
araçlardır derken yıllar öncesinden 

tırnaklarıyla kazıyarak ve büyük 
bir tecrübe edinerek getirdikleri bu 
işlerde, pasta akıllı telefona dönen 
araçların diğer parçalarına hatta 

dijital hizmetlere kayıyor. 
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üzerine kurulduğu şeklinde özetleyebilirim: Birinci sü-
tun: Bilimsel Araştırma Kapasitesi, İkinci sütun: Startup 
Ekosistemi’dir.

Bilimsel Araştırma Kapasiteni Artır

Silikon Vadisi’nin oturtulduğu birinci sütun, Bilimsel 
Araştırma Kapasitesi. Yani geleceğin teknolojilerine 
ulaşabilmen için şimdiden bilimsel araştırma kapasi-
teni artır. Üniversitelerde bilimsel araştırmaları teşvik 
et, destekle, fonla, yanında ol.. Nitelikli akademisyen, 
araştırmacılar yetiştir. Burada araştırmalar, testler alsın 
başını gitsin. Bu araştırma merkezlerinde yedekleme ve 
performans yönetimi dahil çeşitli metodları hayata ge-
çir. Laboratuvarın sorumlusu hoca emekli olduğunda, 
herşey ortada kalıp bir süre sonra labın kapısına kilit 
vurdurma. Hoca emekli olduğunda ya da ani ayrılma-
sında yerine bakacakları önceden belirle. Araştırmaların 
sonuçlarını raporlat, o verileri arşivle. Hepimiz biliyoruz 
ki bu bilim dediğimiz şey bir insanın ömrüyle sınırlı ola-
maz, kuşaktan kuşağa aktarılabilmesini sağla. Sağla ki 
her araştırmacı bir öncekinin kaldığı yerden devam ede-
bilsin. Herşeye sıfırdan başlamasın. Araştırmaya destek 
vereceğim derken de fonları israf etme. Aynı cafcaflı 
makinanın birçok laba alınmasının önüne geç, para kay-
nağını daha verimli kullan. Özel sektörleyakın mesafede 
ol ama elini de kaptırma. Gündelik çalışmalarının içine 
çekmelerine izin verme.

Startup Ekosistemini Oluştur

Sütunlardan bir diğeri, başarılı bir startup ekosistemi-
ne sahip oluşu. Startup’ları bul, sisteme çek, eğitimler 
ver, geliştir, alkışla. Buraya kadar ki kısmı ülkemizde pek 
fena yapılmıyor ya da bir başka şekilde dile getireyim: 
bazı kurumlarımız sürecin bu kısmına kadar dünyada 
örnek olacak kadar iyi yapıyor bile diyebiliriz. Peki ne-
den göğsümüzü kabartarak anlatabileceğimiz, dünyaya 
kazandırdığımız startup sayısı çok az? Kültürdür, nite-
likli elemandır gibi konuları bir kenara bırakıp ekosiste-

solid grasp of future vehicle technologies and they have 
good ideas and competencies. They can make both 
services and products ready but they don’t have smart 
money. I have to emphasize this; they do not have smart 
money. They can find money from TUBİTAK, KOSGEB, 
Ministry of Industry, angel investors but they are looking 
for smart money. If it was all about money, they could 
have borrow loans for their most trusted product. But 
they cannot do this, not because they do not trust their 
products or solutions but because they practically do 
not know what to do after developing products. In the-
ory it is simple, go to customers, go to opinion leaders, 
present your product, develop partnerships with OEMs. 
It is really easy to say and write but in reality…Who are 
the customers? If you find the customer, whom do you 
talk to? Let’s say that you find the right person in the 
right company, how will you build cooperation? Event 
this last question’s answer will need at least a few years 
for them to become efficient. In such times, when tech-
nology rapidly develops, what should be their priority: 
Is it to develop startup technology or to find the right 
customer or spend all your savings in marketing? My 
message to our supply industry bosses is that these 
startups, which will carry us in the transformation of the 
automotive, requires your networks, your know how on 
business development and sales, and your experience.  
They need your small amount money instead of the mil-
lions that would come from out of the sector. This is 
why your money is called smart money in this system. 

What is the difference between us and Silicon Valley? 

Silicon Valley is just as big as Rize, Osmaniye or Bay-
burt. It is 3000 sqkm. This small space is 19th biggest 
economy of the world. What do they do? There are hun-
dreds of articles, papers, books on this subject. You 
know we are talking about an ecosystem which started 
to develop back in 1900’s. I mean it did not start yes-
terday. They have been talking about entrepreneurship, 
science, innovation for 100 years. What about us? It was 
early 2000s, everybody was criticizing when a univer-
sity graduate decided to build their own business. We 
are not talking about white collars dream of opening a 
café, a hotel in Alaçatı or Çeşme ☺ I am talking about an 
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min ana oyuncularından eksik olanları işaret edeceğim. 
Önce bu ekosistem kelimesini özellikle yazdığımı belir-
teyim bu 2’nci sütunda. Çok iyi fikirlerin, çok iyi yetiş-
tiricilerin, mentorların olması yeterli değil. Ekosistemin 
diğer bileşenlerinin de aynı yetkinlik ve odaklanma se-
viyesi ile sistemde yerini alması gerekiyor. Diğer bile-
şenlerden birini bu yazıda afişe edelim: Akıllı Para. Evet 
ülkemizdeki Akıllı Para mensuplarının sistemde daha 
fazla aktif olmaları gerekiyor. İstediğimiz kadar güzel 
fikir, yetkin ekipler bulalım, müşteri ile yatırımcı sizinle 
aynı düzlemde değilse; bol alkış tebrik olsa da günün 
sonunda zaman kaybı ve patinaj oluyor. Bir süre sonra 
Startup’ımız ya ölüyor ya da düzlemi değiştirmek üzere 
başka bir ülkeye gidiyor. Sonra “ya bak Udemy, Türki-
ye’de hiç bir şey yapamadı, ölmek üzereydi ABD’ye gitti. 
ABD’de birkaç yüz milyonluk şirket haline geldi” demeye 
devam ederiz. l

entrepreneurship as Schumpeter mentioned in his the-
ory of entrepreneurship, which comprises innovation for 
production that are made available through invention. 
Schumpeter describes this as the driving power of de-
velopment. He described this back in 1930’s. Long story 
short, Silicone Valley lays down on two pillars; one is 
the scientific research capacity and one is startup eco-
system. 

Increase your Scientific Research Capacity

The first pillar of the Silicon Valley is the Scientific Re-
search Capacity. So increase your scientific research 
capacity to reach future technologies. Encourage sci-
entific researches at universities, support them, fund 
them, be with them. Raise qualified academicians, re-
searchers. Let researches and tests go on in these plac-
es. Make research centers where all methods are avail-
able including back up and performance management. 
Do not allow any labs to be closed because a professor 
decided to retire. Identify successors. Make them report 
their findings and archive them. We all know that sci-
ence does not end with one person’s lifetime. Ensure 
that it transfers from generation to generation. Ensure it 
so researchers can take of where the previous one left 
off. Do not start everything from scratch. Do not waste 
the funds while supporting researches. Avoid duplica-
tions in the labs and use your resources efficiently. Be 
close with private sector but do not let them take a yard. 
Do not let them drag you into everyday business. 

Create Startup Ecosystem

The other pillar is having a successful startup ecosys-
tem. Find the startups, bring it into the system, pro-
vide trainings, improve them and applaud. This much, 
we can do in our country and we are not bad or let me 
put it this way: some of our institutions are doing good 
enough to become a best practice. But why do we still 
have so few startups thaty would make us proud? I will 
not mention culture, qualified human resource etc. What 
I am going to mention is that missing actors of the eco-
system. Let me specify that I choose this ecosystem 
concept in the second pillar on purpose. Having very 
good ideas, having very good educators or mentors is 
not enough. The other actors/components of the eco-
system should have the same competencies and level 
of focus. Another one is smart money as we said. In our 
country we need more smart money in the system. Even 
we have the greatest ideas with the greatest teams, if 
the customer and investor are not on the same page, 
what we get is just talk not results at the end of the day. 
Than our startup either dies or moves to another coun-
try to put the customer and investor on the same page. 
Afterwards, we of course talk about Udemy’s success in 
US saying that it failed in Turkey but in US it became a 
company worth of hundred millions.l

ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Ek-
rem Özcan; İTÜ Arı Teknokent’te Otomotiv Teknolojileri 
Koordinatörü görevini yürütmektedir. Bu kapsamda; 
Turkcell, Aselsan, Arçelik, Derindere gibi 24 firmanın 
yer aldığı “İleri Araç Teknolojileri ve Akıllı Hareketlilik 
Kümelenmesi”nin Koordinatörlüğü’nü, Otomotiv Tek-
nolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi-OTAM’ın 
İcra Kurulu Üyeliği’ni yürütmektedir. Koordinatörü ol-
duğu kümelenme, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından yürütülen Kümelenme Destek Prog-
ramı’nın değerlendirme sürecini başarıyla geçmiş, 85 
Milyon TL bütçeli bir otomotiv kümelenmesidir.

Girişimci geliştirme, pazarlama stratejileri ve işletme 
üzerine yayınlanmış 5 kitabı bulunan Özcan; mezuniyet 
sonrası sırasıyla, Aselsan’da, Temsa’da ve Turkcell’de 
görevler almıştır.

Kurucu Genel Müdürlük görevini yürüttüğü Sur 34 Eği-
tim-Danışmanlık şirketinde otomotiv, ulaştırma ve lo-
jistik sektörlerine katma değerli projeler kazandırmaya 
devam etmektedir.

Ayrıca; TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Mec-
lisi Yönetim Kurulu Üyeliği, 20 ülkenin yeraldığı In-
ternational Passenger Road Transport Union’da İcra 
Kurulu Üyeliği, Sektörel gazete Taşıma Dünyası’nda 
otomotiv teknolojileri üzerine köşeyazarlığı ve tekno-
loji editörlüğü görevlerini sürdüren Özcan, TOSB İno-
vasyon Merkezi’mizin de kurucu danışmanlık görevini 
yürütmektedir.

Ekrem ÖZCAN
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Start-Up'ları
Tanıyalım

Enwair Batarya

“Enwair olarak lityum-iyon bataryaların gelişti-
rilmesi üzerine çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Bir lityum iyon batarya hücresinde anot ve katot 
elektrotlar dizilmiş ve sarılmış haldedir. Enwair bu 
elektrotlardan anot olarak grafit yerine silisyum, 
katot olarak ise hazlihazırakilerden daha yüksek 
voltajlı Liğ-zengin katot üretmektedir. Ekibimiz kimya, malzeme ve enerji branşından 
lisansüstü eğitim almış 6 kişiden oluşmaktadır. 

Enwair bataryanın elektrikli araçlarda kullanılması hedefimiz olmakla birlikte, elektro-
nikten elektrikli ev aletlerine, yenilenebilir enerjilerin depolanmasından savunma sana-
yinde kullanımına kadar akla gelebilecek her türlü enerji depolama gerektiren alanda 
kullanımı mümkündür.”
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HangaarLab V-Sight

HangaarLab; geliştirdiği V-Sight, Endüstriyel Artırılmış Gerçeklik 
Platformu sayesinde saha çalışanlarının akıllı gözlük ve mobil ci-
haz yazılımları ile daha performanslı çalışmalarını sağlıyor. V-Sight 
sayesinde bir işin nasıl yapılacağı ile ilgili çizim, yazı, 3B-model vb. 
içeriklere artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ulaşabilen çalışan, takıl-
dığı yerde V-Sight Remote yardımı ile dünyanın herhangi bir yerin-
de bulunan bir uzman ile akıllı gözlüğünün veya Android-iOS mobil 
cihazının kamera görüntüsünü canlı olarak aktararak, uzaktaki uz-
mandan görüntü üzerinde çizimler, yazılar vb. ile yardım alabilme-
sini sağlıyor. 10 kişilik Ar-Ge ekibiyle İTÜ Teknokent’te faaliyet gös-
teren HangaarLab V-Sight’ın 9 global müşterisinde 80’in üzerinde 
lisansı bulunmakta.

Progin Bilişim yazılım ve mühendislik sektöründe 
uzun yıllar tecrübeli bir kurucu ekiple, genç yazılımcı 
ekibin bir araya geldiği bir ileri sürücü destek (İSDS) 
ve yarı-otonom sürüş Ar-Ge firmasıdır. Progin Bili-
şim’in ana ürünü olan Transafe her araca sonradan 
monte edilebilen bir önden çarpma, takip mesafesi 
ve yoldan çıkma uyarı sistemidir. Algılayıcı otomotiv 
radarı dışında bütün bileşenleri yerli olan Transafe, 
10 farklı filo’da demolanarak, 3 milyon km Türkiye 
yollarında test edilmiştir. Radarlı tespite dayanan 
standart önden çarpma uyarı işlevine ilave olarak 
hassas GPS, HD harita ve yapay zeka teknolojileri-
ni birleştirerek kamerasız ve şerit çizgileri olmasa 
da çalışan yoldan çıkma uyarısı sağlayabilmekte-
dir. Transafe trafik kazalarını %35 oranında azaltan 
bir sistemdir. İlk demo/pilot satışımız 2017 yılında 
İETT’ye yapılmış olup pilot sürecimiz planlanan iha-
leye yerli katkılı çözüm sağlayıcı olarak devam et-
mektedir. 

Firmamız sonradan monte İSDS’yle yola çıkmış ve 
2013 yılından beri biriktirdiği yazılım ve fikri serma-
yeyle artık otomotiv sektörüne İSDS ve yarı-otonom 
sürüş çözümleri üretebilecek noktaya gelmiştir. 
Progin Bilişim 2018 Mayıs’ında İTÜ Yerli Otomobil 
yan sanayi kümelenmesinde akıllı araç teknolojileri 

faaliyet grubu temsilciliğine getirilmiştir. Yerli otomo-
bil’in içine gömülü sistem bileşeni olarak girecek İSDS 
ve yarı otonom sistemlerle ilgili 4 farklı proje önerisi 
Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına önerilmiş ve ka-
bul görmüştür. TOSB bünyesindeki şerit takip kamerası 
(LDWS), frene entegre edilen aktif güvenlik sistemleri, 
otomatik park, auto-cruise gibi çözümleri yerli geliştir-
mek isteyen yan sanayi firmalarına yazılım, algoritma ve 
know-how desteği verilerek ortak çözümler geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Aynı bağlamda yurtiçi/yurtdışı mühen-
dislik partnerlikleri üzerinden oluşturduğumuz otomo-
tiv-grade İSDS ve yarı-otonom sürüş çözümlerini yerli 
otomotiv üreticilerine pazarlama ve satışında da TOSB 
firmalarıyla ortak çalışabileceğimizi ümit ediyoruz.  

Progin Bilişim

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
37

TOSB İNOVASYON MERKEZİ



RePG Enerji, bilinen yenilenebilir enerji sistemlerin-
den farklı olarak ozmos ve difüzyon prensipleri ile 
enerji kaynağı olarak neme doymamış havayı kulla-
narak  elektrik gücüne dönüştüren yenilikçi ve yeni-
lenebilir enerji sistemidir.

RePG teknolojisi pozitif-yıkıcı bir teknoloji olup, Ko-
nut, Endüstriyel ve Elektrikli Araç uygulamalarında 
elektrik üretici, içme suyu üretici, ısıtma, soğutma ve 
Klima uygulamalarında kullanılabilmektedir. 

REPG Enerji  A.Ş  şirketi, girişimci  Hasan Ayartürk 
tarafından  2016 yılının başında İTU Çekirdek des-
teği  ve  TRANGELS  melek yatırım ağından aldığı fi-
nansal yatırım ile kurulmuştur.  ilk melek yatırım turu 
sayesinde önce 4 kritik alanda Konut, Sanayi, Araç 
ve Klima alanındaki prototipleri gerçekleştirmiş ve 
sonraki yatırımlar ile SANAYİ ve KONUT BETA ürün-
leri geliştirerek seri üretim aşamasında hazır hale 
gelmiştir.

REPG Enerji Ürünlerinin  Yol Haritası ve
Uygulama Alanları

1. Konut tipi ürünler:   Bulunduğu bölge bazında açık  
havanın bağıl nem ve ısısını kullanarak elektrik ve su 
üretimi yapan cihazlar ile Klima tipi cihazlardır.  

1.1. RePG Energy Markalı Ürünleri: RePG Energy ta-
rafından üretilen ürünler pazara çıkış aşaması 2019 
ilk çeyrek olacaktır. Ulusal ve uluslararası zincir satı-
şı yapan şirketler ile satış ve servis anlaşması yapıl-
ması planlanmakta, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile 
satışların arttırılması hedeflenmektedir. Pazara çıkış 
sonrası bayilik ve servisliklerin verilerek bayi ve ser-
vis ağı kurulumu planlanmaktadır. 

1.2.Lisanslı Ürünler: RePG Energy enerji tarafından 
geliştirilmiş ve patent koruması alınarak başka mar-
kalara lisanslanan ürünlerdir.

2. Endüstriyel/Sanayi Ürünleri:  Sanayideki yoğun 
atık ısı (Baca veya soba etc..) sıcak su, buhar, maki-
ne aksamlarının oluşturduğu ısıları kullanarak elekt-
rik ve su üretimi yapan cihazlardır. 

Doğrudan RePG Energy tarafından satılan ve RePG 
Energy tarafından kurulum, devreye alma ve ser-
vis hizmeti verilen ürünlerdir. Kurumsal Müşterilere 
Satışı BETA seviyesinde başlamış olup, seri üretimi 
2018 son çeyrekte yapılacaktır.

3. Araç Uygulamaları/Ürünleri:  Elektrikli Araçların 

yolda giderken veya durduğu yerde havadaki nem ve 
ısıyı kullanarak şarş olmasını sağlayan ürünlerdir.  Sabit 
şarş istasyonları ve hibrid (güneş, rüzgar...) enerji üre-
tim istasyonlarıda bu gurubun ürünleridir. İTU ile bera-
ber Akıllı Elektirkli Araç Kümele içinde yerli malı Elektirkli 
Araç Üretim projesine destek vermek için teknolojimizi 
ve kaynaklarımızı kullanmaktayız.      

4. Diğer Uygulamalar/Ürünler: RePG teknolojisinin uy-
gulanacağı önemli alanlar, Datacenter/Veri Merkezleri 
enerji ihtiyaci ve sogutması,  Büyük Bina Ofis /AVM gibi 
yerlerin Elekrik uretimi, su uretimi ve klima ihtiyacları 
icin hibrid urunler.   DRON ve Mobil cihazlar icin hava-
dan elektrik kaynagi,   İnverter ve Pil kullılarak süreklilik 
projleri,  Akıllı Sayaç ve Akıllı takip sistemleri, ARGE de-
vam etmektedir.

5. RePG Ürünlerinin İOT ve Sanayi 4.0 hazır alt yapıları:  
RePG Elektrik üretiminde yıkıcı pozitif etkisini sadece 
kendine has teknoloji ile değil tüm mimarisinde göster-
mek içim alt yapısını tamamlamıştır.  Bütün ürünlerin 
uzaktan yönetimi ve takibini:  enerji üretimide,   kalite 
ve servis takibinde sanayi 4.0 hazır halde üretmektedir.  
Servis hizmetini ve yedek parca değişimini 3D gözlük 
ve Virtual Realty hazır altyapısı ile en tecrübesiz ekipler 
veya son kullanıcılar sağlayabilecekler.

Kurumsal veya bireysel müşteriler uzaktan cihazlar 
üzerindeki tüm bilgileri internet bağlantısı sayesinde is-
ter Kurumsal uygulamalara, ister web veya mobil uygu-
lamalardan takip edebilecek durumdalar.

Diğer linkler ve bilgiler :
REPG Enerji firma ve Teknoloji tanıtımı: https://www.linkedin.com/com-
pany/10625096/
REPG Konut Tipi 5KW Elektrik üretim cihazı: https://drive.google.com/
file/d/1E8JmcepgKjj7Gaw8kQeQELzyJZAIFPlo/view (Borşür)
YOUTUBE LİNKLERİ: 
1.  RePG sistemi nasıl çalışır?: https://youtu.be/pB3VWpWowKo
2.  Havanın bağıl nemi nedir?:  https://youtu.be/sJ2OcwOR2qM
3.  Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından farkı nedir?: https://youtu.be/BSDkR-
fA5vG8
4. RePG Enerji ne yapar? (Uzun versiyon): https://youtu.be/Lwb878sfIAk

RePG ENERJİ
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Start Ups are ready for
Supply Industry

Enwair Energy Technologies Corp.

HangaarLab V-Sight

Enwair Energy Technologies Corp. has established in 
Istanbul in order to serve at energy sector since 2015. 
Enwair’s activity has starded to produce anodes, cath-
odes, polymers and batteries for lithium-ion batteries 
that the company is in the preparation step to introduce 
the first commercial silicon anode into the market. En-
wair includes young skilled engineers and technicians 
who are expert on the energy materials and energy stor-
age with their Master’s degrees and PhDs.

www.enwair.com

V-Sight Industrial Augmented Reality Platform

V-Sight, industrial augmented reality software plat-
form helps enterprises transform workforce into intel-
ligent workforce and increase productivity by integrat-
ing wearable and mobile software into the enterprise 
workflow. With Remote functionality, powers enter-
prise-grade audio/video streaming technology for re-
mote support and hands-free collaboration in industrial 
and manufacturing environments. 

www.hangaarlab.com

Progin Technologies

Progin Technologies is an embedded system software 
company dedicated to innovation. Progin Technologies 
strive for a safer, better and more comfortable world by 
bringing the power of programmable intelligence into 
everyday life via advanced embedded systems. 

Our company HQ is in Technopark İstanbul that is one 
of the most modern and leading edge R&D facilities in 
Turkey. Progin Technologies works with  best of breed 
and market leader solution partners.

Our company is currently providing TRANSAFE Ad-
vanced Driver Assistance System in affordable prices 
for the benefit of end-users and society. TRANSAFE 
would serve towards better traffic safety which is one 
the most important and hazardous problems in today’s 
world. Our efforts to develop automotive grade ADAS 
subsystems are ongoing. Progin Technologies’ long 
term goal is to become Turkey’s first autonomous driv-
ing technologies company.

www.progin.com.tr

RePG Energy

RePG Energy is an innovative and renewable energy 
system that converts the flow power occurred by using 
non-saturated air into electric power directly without 
utilizing generator by means of osmosis and diffusion 
principles as distinct from renewable energy systems 
known.

The prototype of our project has been completed, and 
electricity production has started. Optimization works 
on the prototypes have been continuing. Considering 
that our product has sizes of household heating boiler 
and technical dimension allowing to remove the boiler 
and install to that place, it can be installed in kitchens 
by means of hermetic-type-funnel connection. 

Our device can also function as a boiler due to the fact 
that it can produce hot water. 

www.repgenergy.com.tr

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
40

TOSB İNOVASYON MERKEZİ



Ford Otosan’dan Beyçelik 
Gestamp Fabrikasına Ziyaret
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan üst düzey yöneticileri 
Beyçelik Gestamp’ın Gebze’de bulunan Şasi Fabrikası’na ziyaret etti. Ziyarette 
mevcut ve yeni fabrika gezilerek, potansiyel projeler ile ilgili görüşme yapıldı.  

B eyçelik Gestamp’ın Gebze’de bulunan Şasi 
Fabrikası’na 8 Mayıs’ta Ford Otosan bir zi-
yaret gerçekleştirdi. Ziyarete katılım sağ-

layan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 
Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, Satınalma 
Direktörü Murat Senir, Kıdemli Satınalma Müdürü 
Kürşat Bahadır ve Kıdemli STA Müdürü Fatih Aydoğ-
du mevcut ve yeni fabrikayı gezerek Beyçelik Ges-
tamp Genel Müdürü Engin Meydan’dan yeni projeler 
ve yeni yatırımlar hakkında detaylı bilgi aldılar. l

Ford Otosan’s visit to Beyçelik 
Gestamp Factory
Ford Otosan General Manager Haydar 
Yenigün and senior executives of Ford 
visited Beyçelik Gestamp’s Chassis Factory 
at Gebze. They toured current and the 
new factory during the visit, in which 
discussions also took place on potential 
projects.  
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Bilgi birikimi ve inovasyona 
yatırım yaparak büyümek 
gerekiyor

Aliseydi ÇELİK
Eurovalf Valf Yaprakları
Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
Genel Müdürü

Eurovalf’in kuruluş hikayesini okurlarımıza anlatır 
mısınız?

Koç grubunda Ar-Ge Müdürü olarak görev yapar-
ken, 2000 yılında yaşanan krizle şirket yeniden 
yapılanma ve küçülme kararı aldı. Ben bu vesile 

ile şirketten ayrılmış oldum. O güne kadar ısı sektöründe 
belli bir deneyim ve tecrübe sahibi olmuştum, farklı sek-
törlere yönelmek istedim. O dönem bugün bizim yaptı-
ğımız işi yapan bir işletmede fabrika müdürü olarak iki 
yıl görev yaptım.

2004 yılında otomotiv sektörüne hizmet vermek üzere 
küçük bir şirket olarak Tuzla’da Eurovalf’in kuruluşunu 
gerçekleştirdik. O dönem 100 metrekarede, deneme 
amaçlı üretime yöneldik. Üç dört yıl emek harcadıktan 
sonra, otomotiv sektöründe ciddi müşteriler edinmeye 
başladık. 

Growth should be by 
investing on knowhow 
and innovation 

Could you please tell our readers about 
Eurovalf’s history? 

Back in 2000, while working for Koç 
Group as R&D Manager, the company 

decided to restructure and downsizing. Then I had to 
quit the company. I had a significant experience and 
knowhow in heating sector and I wanted to see differ-
ent sectors. Afterwards, I started to work for a company 
which was doing the same business with us and spent 
two years there as plant manager. 

We started Eurovalf in Tuzla in 2004 with the aim of 
providing services for automotive sector. We started a 
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trial production over a 100 sqm area. We started 
to get important customers from automotive sec-
tor after 3-4 years. Following this transition period, 
we became permanent in automotive sector day 
by day. We have integrated necessary quality sys-
tems to our production systems in this process.  As 
we provided products on time and in the expected 
quality for our customers, we became a company 
in demand. Since 2014, when we were established, 
we have a growth rate of 20-30 percent annually. 
In addition to that we achieved a customer loyalty.  
What are Eurovalf’s essential competencies com-
pared to your rivals? 
Our customers have never look for another supplier 
due to carrying out a policy of supplying compet-
itive and appropriate products. We always do our 
best in terms of quality and supplying with reasona-
ble costs. Even though the products we produce are 
small in size they are bigger in quantities. We pro-
duce 1,5 million units of parts weekly at our factory. 
We deliver to our customers on time. Raw materials 
we use are mostly imported goods. In order to avoid 
import problems, we follow the process closely and 
import them on time. Automotive industry has high 
standards. In our early years, 300 error rate was ac-
ceptable out of a million, but today this is 60 over 
a million.
What are you doing about human resources and 
institutionalization?
We are in a high standard business, therefore qual-
ified human resource is a requirement. At Eurovalf, 
we support our human resources with up-to-date 
training programs. We work with people who love 
their work. The most important feature of an em-
ployee today is that they can motivate himself.
Institutionalization is perceived differently in large 
corporations. Institutionalization is also an impor-
tant step in SMEs. Institutionalization should not be 
considered only as a team but hould be considered 
also as an understanding. Especially production 
has to be institutionalized. Identifying “who will in-
tervene to which part at what time” is the most im-
portant step of institutionalization for SMEs. In my 
opinion, institutionalization of process is a must in 
automotive business. It is necessary for export-ori-
ented suppliers to establish a permanent system in 
that matter. 
How do you do it? 
Our first production started with export to Germa-
ny. At that time we had serious quality problems. 
We were a recently established company and we 
overlooked many phases. Therefore we lost our first 
customer. 
This is how I understood that without being institu-
tionalized, identify processes and human resourc-

Geçiş sürecini atlattıktan sonra yavaş yavaş otomotiv 
sektörü içerisinde kalıcı olmaya başladık. Bu süreçte 
gerekli kalite sistemlerini üretim sistemimize entegre 
ettik. Müşterilerimize zamanında ve istenilen kalitede 
ürünleri ulaştırdıkça;  zamanla pazar içerisinde aranılan 

bir firma haline geldik.

Kurulduğumuz 2014 
yılından bugüne, yılda 
ortalama olarak yüzde 
20-30 aralığında bir bü-
yüme yaşıyoruz. Bunun 
yanında müşteri bağım-
lılığını da büyük ölçüde 
başardığımızı düşünü-
yorum. 

Eurovalf’in rakiplerine 
göre temel yetkinlikleri 
nelerdir?

Bizimle çalışan müşte-
rilerimiz, hiç bir zaman 
başka bir tedarikçi ara-
yışına gitmedi. Bunu da 
müşterimize rekabet 
şartlarında uygun ürün 
tedarik etme konusunda 
bir politika yürütmemize 

borçluyuz. Kalitede hususunda en iyisini  yapmaya çalı-
şıp aynı zamanda fiyatta makul seviyelerde ürün tedarik 
ediyoruz.  

Ürettiğimiz parçalar ebat olarak çok küçük ama adetsel 
olarak çok büyüktür. Her hafta fabrikamızda 1,5 milyon 
adet parça üretiliyor. Tam zamanında üretim yaparak 
müşterilerimize teslim ediyoruz.

Parçalarımızda kullandığımız hammadde ithalat ağır-
lıklıdır. İthalat sorunları yaşamamak için, süreci çok iyi 

Gelişmiş ülkelerle 
aramızda en önemli 

fark, onların yüz 
yıl, bizlerin ise 30 
yıl önce bu işlere 

başlamamızdır. Bu 
fark bizi hep bir 
adım geri itse de 

bu arayı kapatmak 
artık günümüzde 
çok mümkündür. 

Bunun için 
birbirimize güven 

vermeliyiz. Geleceğe 
bakarak uzun 

vadeli çıkarlarımızı 
düşünmeliyiz.
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takip ederek, hammaddemizi de zamanında tedarik edi-
yoruz.

Otomotiv endüstrisi, standartları çok yüksek bir sek-
tördür. İlk başladığımız yıllarda milyonda 300 adet hata 
oranı kabul görürken, bugün bu rakam milyonda 60’a 
gelmiş durumdadır.

İnsan kaynakları ve kurumsallaşma konusunda neler 
yapıyorsunuz?

Yüksek standartlı bir iş yapıyoruz, bu açıdan sektördeki 
insan kaynağının da çok nitelikli olması gerekiyor. Euro-
valf olarak, insan kaynağımızı güncel eğitim programla-
rıyla destekliyoruz. Biz, işini seven insanlarla çalışıyo-
ruz. Günümüzde bir çalışanın en önemli özelliği kendi 
kendini motive edebilmesidir. 

Kurumsallaşmak, büyük şirketlerde farklı algılanıyor. 
KOBİ’lerde de kurumsallaşmak önemli bir adım. Kurum-
sallaşmayı sadece kadro olarak değil mantık olarak da 
ele almalı. Özellikle üretimin de kurumsallaşması ge-
rekiyor. “Hangi eleman, hangi zamanda, hangi parçaya 
nasıl müdahale edecek?” gibi prosesin tam oturması 
KOBİ’lerin kurumsallaşmasının en önemli aşamasıdır.

Prosesin kurumsallaşması bana göre otomotivin ol-
mazsa olmaz koşullarından biridir. Özellikle ihracata 
yönelik çalışan tedarikçilerin bu konuda sistemlerini ka-
lıcı bir şekilde oturtması gerekiyor.

Bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz?

Biz ilk üretimimize direkt Almanya’ya ihracat ile baş-
ladık. O dönem ciddi anlamda kalite sorunları yaşadık. 
Henüz yeni kurulmuştuk, alt kadrolar yeni oluşturulu-
yordu. Gözden kaçırdığımız bir çok aşama bulunuyordu. 
Bu sorunlar nedeniyle ilk müşterimizi kaybettik.

O gün proseslerimizin ve insan kaynağımızın belli bir 
yere gelmeden yani kurumsallaşmadan iş yapabilme-
nin mümkün olmadığına karar verdim. Özellikle süreç-

es, it is not possible to make business. Especially, 
starting export without institutionalizing processes 
was a big risk. This is how we start to focus on im-
proving our processes and improve the capacity of 
our staff. When we reached to the point where we 
stand today, our biggest objective became to in-
crease export customers. 

Of course there are many sub processes in the ex-
port process. Testing, trial, return of the orders may 
spread to one to two years. Export is hard work, it 
requires patience. 

What kind of products you produce for automotive 
sector? 
Eighty percent of our production group consists of 
shock absorber valves. We also produce compres-
sor valve leaves, shock absorber washers, roller 
tension springs and similar leaf springs.

Our products are valves in the vehicle dampers. The 
shock absorber is an important automotive compo-
nent. It is considered under the safety group of the 
vehicles. Just like braking, safety. Therefore, our 
product is a product which requires to be audited 
and at a certain quality level, as well as to be audit-
able. The valve is one of the most important parts 
of the shock absorber. We are provide to TIER1 sup-
pliers in automotive. We give tensioning springs for  
rollers to main distributor which provides aftermar-
ket in Turkey.  

Do you have other R&D projects? 
Currently we have an R&D project that is focusing 
on moulding. Almost 10.000 units be blinded after 
production. With this project we will try to increase 
these upto 200.000 units. There are not many 
examples of that in Turkey. In addition to that we 
worked on how CNC machinery could make qual-
ified moulds for two months. We achieved some 
important findings. 

In this business, it is required a mold technique with 
close to zero cutting gap. There is a micron wide 
gap between the upper punch and the underlying 
mold. We’ve done this. Molding has an important 
place in our business.

How do you see the future?
In the near future we aim to increase our exports. 
We use digital channels and platforms to market 
our products to the world. We try to be involved with 
all sectoral fairs.  Along with this, we are trying to 
catch current trends in the sector.

What do you think of TOSB? 
When we have international guests, we are proud to 
host them at TOSB. Its paysage and roads are mak-
ing the zone more valuable. l
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körelmesi 200 bin adetlerde gerçekleşmeye başladı. Bu-
nun Türkiye’de çok az uygulaması var.

Bunun yanı sıra CNC makinasının nasıl kaliteli kalıp üre-
tebileceği üzerine iki aylık bir Ar-Ge çalışması da yaptık. 
Ortaya çok önemli sonuçlar çıktı. Bizim çalışmamızda  
sıfır kesme boşluğuna yakın bir kalıp tekniği gerekiyor. 
Üsten gelen zımba ile alttaki kalıbın arasında mikron öl-
çüsünde aralık var. Bunu gerçekleştirdik. Bizim işimizde 
kalıpçılık önemli bir yer tutuyor.

Geleceği nasıl görüyor-
sunuz?

Yakın gelecekte ihraca-
tımızı artırmayı hedefli-
yoruz. Dünyaya pazarla-
ma yapmak adına, dijital 
kanalları ve platformları 
kullanıyoruz. Sektörel 
fuarlarda mutlaka yer 
almaya çalışıyoruz. Bu-
nun yanı sıra sektörde 
güncel eğilimleri yakala-
maya çalışıyoruz.

TOSB için neler düşünü-
yorsunuz?

Yurt dışından misafirlerimiz geldiğinde, gururla bölgede 
onları ağırlıyoruz. Çevre düzenlemesi ve yollar bölgeye 
değer katıyor.l

leri kurumsallaştırmadan ihracata yönelmek büyük bir 
riskti. Bu konuyu ele alarak süreçlerimizi iyileştirmeye, 
insan kaynağımızı geliştirmeye hız verdik. Bugün geldi-
ğimiz noktada da artık en büyük hedefimiz ihracat müş-
terisini artırmak oldu.

Elbette ihracat sürecinde başka alt süreçler de bulun-
maktadır. Ürünlerin test edilmesi, denenmesi ve tekrar 
siparişe dönmesi bir ya da iki yıl gibi bir süreye yayılıyor. 
İhracat, zahmetli bir iş, sabırla çalışmak gerekiyor.

Otomotiv sektörüne ne tür parça üretiyorsunuz?

Bizim üretim grubumuzun yüzde seksenini amortisör 
valfleri oluşturuyor. Bunun dışında kompresör valf yap-
rakları, amortisör pulları, rulman gergi yayı ve benzeri 
yaprak yaylar üretiyoruz.

Bizim ürünlerimiz araç amortisörlerindeki valflerdir. 
Amortisör önemli bir otomotiv parçasıdır. Araçlarda gü-
venlik parçası grubunda ele alınmaktadır. Tıpkı fren, em-
niyet gibi. Dolayısıyla ürünümüz kalite seviyesi denet-
lenebilen, denetlenmesi gereken ve belli bir standartta 
olması gereken bir üründür. Valf, amortisörün en önemli 
parçalarından birini oluşturuyor. Biz otomotivde TİER1 
tedarikçilere parça veriyoruz. Rulmanlar için gergi yay-
larını, Türkiye’deki satış sonrasında hizmet veren ana 
dağıtıcıya veriyoruz. 

Başka Ar-Ge projeleriniz var mı?

Şu anda kalıplar üzerinde uygulamaya aldığımız bir Ar-
Ge projemiz var. Ortalama 100 bin adet üretim sonrası 
kalıp köreliyor. Şu an Ar-Ge projemiz sayesinde kalıp 

Bizim üretim 
grubumuzun yüzde 
seksenini amortisör 
valfleri oluşturuyor. 

Bunun dışında 
kompresör valf 

yaprakları, amortisör 
pulları, rulman 

gergi yayı ve benzeri 
yaprak yaylar 

üretiyoruz.
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O tomotiv endüstrisinin gelecek piyasa ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını amaç-
layan 1 Milyon TL’lik “İnovasyon Merkezi Projesi”-

nin yüzde 75’ini Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 
geri kalanını ise Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi (TOSB) karşılayacak.

“TOSB inovasyon merkezi olmaya bir adım daha yaklaştı”

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Sayın Ömer BUR-
HANOĞLU “TOSB’u inovasyon merkezi haline  getirmek 
için buradaki firmaların ve çalışanların yeni teknolojileri 
deneyimlemesi adına bir ortam hazırlamak istiyoruz. 

Bu projelerden bir tanesi de MARKA ile yaptığımız 1 Milyon 

TOSB, Türk Otomotiv Sektörünün 
İnovasyon Merkezine Dönüşüyor

MARKA ile 1 Milyon TL’lik anlaşmanın imzaları atıldı

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak inovasyon merkezi projesi 
için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile 1 Milyon TL’lik anlaşma çerçevesinde imzalar atıldı. 
Proje çerçevesinde 3 Eylül Pazartesi günü T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI’nda 
gerçekleştirilen imza törenine TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer BURHANOĞLU, TOSB 
Yönetim Kurulu Üyesi Igal ZAKUTA, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU  ve TOSB 
Bölge Müdürü Murat DEMİR katıldı. TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer BURHANOĞLU 
“TOSB Türkiye otomotiv sektörünün inovasyon merkezi olacak” dedi.

TL’lik işbirliği olacak.  Bu proje ile TOSB, inovasyon merke-

zi olmaya bir adım daha yaklaşacak” dedi

Otomotiv de işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği, TAY-

SAD, TOSB ve MARKA’nın birlikte hazırladığı bu proje ile 

kamu kuruluşlarının, üniversitelerin ve özel sektörün bir 

araya getirilmesi hedefleniyor. Projede ayrıca otomotiv 

endüstrisinin gelecek piyasa ihtiyaçları doğrultusunda ye-

niden yapılandırılması, TOSB içerisinde insan kaynakları 

alt yapısı, inovasyon merkezi ve otomotiv değer zincirine 

dayalı işbirliğini güçlendirmek amacıyla eksik kalan tüm 

noktalarının tamamlanması planlanıyor..l
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TOSB becomes Turkish 
Automotive Sector’s
Innovation Centre

1 Million TL worth agreement signed with MARKA

A contract, which is worth 1 million TL, was signed with Eastern Marmara Development Agency 
(MARKA) for the establishment of innovation centre at TOSB. The contract is signed at MARKA on 
the 3rd of September, 2018. TOSB Chairman Ömer BURHANOĞLU, TOSB Board Member Igal 
ZAKUTA, MARKA’s Secretary General Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU and TOSB’s Zone Manager Murat 
DEMİR attended to the signature ceremony. Mr. Ömer BURHANOĞLU said “TOSB will be the 
innovation centre of the automotive industry” at the ceremony.

1 million TL contract, named as Innovation Center Pro-
ject, aims to restructure automotive industry in line 
with future needs and it is co funded by MARKA with 

75 percent and TOSB with 25 percent.

“TOSB is closer to be an innovation centre”

Mr. Ömer Burhanoğlu has a statement at the signature 
ceremony and said: “We wish to create an environment 
to make TOSB an innovation centre where the companies 
and employees at TOSB may experience advanced and 
new technologies. 

This 1 million TL worth cooperation is one of our projects 

with MARKA. With this project TOSB will be one step clo-
ser to be an innovation centre.

“Project Aims to strengthen cooperation in automotive”

This project has been developed with TOSB, TAYSAD and 
MARKA and supported by Ministry of Science, Industry 
and Technology aims to gather public institutions, univer-
sities and private sector. The project aims to restructure 
automotive industry in line with future needs of the market 
and complete shortcomings to strengthen cooperation 
based on human resources, innovation center and auto-
motive supply chain. l

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
47

TOSB'DAN HABERLER



TOSB İdari İşleri’ne Taze Kan;
 İdari İşler Birarada

T OSB İdari İşler Şefliği görevine  hızlı bir şekilde 
başlayan E. İsmet ÖRS;  “Yol alabilmek, birlikte 
hareket etmekle mümkündür”  mantığıyla ilk ola-

rak TOSB Katılımcı Firmaların İdari İşler sorumluları ve 
yöneticilerini biraraya getirdi.

Bilgi ve tecrübe paylaşımı, TOSB içerisinde ortak altyapı 
oluşturmak, TOSB Üyeleri arasında İşbirliğini sağlamak,  
iletişimi güçlendirmek,  uygulamalarda uyum ve birlikte-
liği  sağlamak ve yetkin olunan konularda da önerilerde 
bulunabilmek amacıyla ilk toplantısını gerçekleştiren 
TOSB İdari İşler yönetici ve sorumluları, oluşturulan mail 
grubu üzerinden iletişimlerinin sürdürülmesine, ihtiyaç 
duyulması halinde komite oluşturulabilmesine karar ve-
rildi.l

TOSB Bakım 
Grupları 
Tanışma 
Toplantısı

T OSB üyesi firmaların bakım gruplarının tanışması 
ve bir sinerji yaratılması amacıyla bir araya gelme-
sini; bu vesile ile iyi yapılan uygulamaların, eksik-

liği duyulan konuların, ihtiyaç analizlerinin, yeni fikirlerin, 
benchmark çalışmalarının  ve bunun gibi pek çok konunun 
paylaşılmasını sağlamak amacıyla,  Bölge içindeki firma-
larımızın Bakım Gruplarını biraraya getirdik. Toplantıda 
açılış konuşmasını yapan TOSB Bölge Müdür Yardımcısı 
Ramazan ŞAHİN, Tanışma Toplantısı’nın amacını an-
latmak üzere sözü TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Berke 
ERCAN’a bıraktı. Konuşmasında “Bakım Grupları” nın ku-
rumların bel kemiği olduğunu vurgulayan Berke ERCAN; bu 
yıl 5. si düzenlenecek olan “TAYSAD Bakım Konferansı”’nın 

bu yılki temasının “Robotik” olacağını ve bu yıl geçen yıllar-
dan farklı olarak TAYSAD Üyesi Firmalar ile TOSB Firma-
ları’ nın komite haline gelerek faaliyetlerini sürdürmesine 
karar verdiklerini dile getirdi. 

Bakım Grupları’ nın konferans hazırlığı haricinde aylık top-
lantılar yaparak iletişimlerinin geliştirmesi, iş yeri ziyaret-
leri, bakım eğitimleri, başarılı uygulamaların paylaşımı gibi 
hedeflerinin olduğundan bahsetti. Bölge içindeki firmala-
rın birbirini tanıması ve bir veri tabanı oluşturulmasının ol-
dukça önemli olduğunu, bilgi alışverişinde bulunarak yar-
dımlaşmanın hem firmalarımız hem de sektör açısından 
büyük fayda sağlayacağını vurguladı.l
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TOSB'da Çevre Haftası
Kutlaması

T OSB Bölge Müdürü Murat Demir ve Bölge Müdür 
Yardımcısı Recep Pehlivanlar başta olmak üzere 
TOSB personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik-

te TOSB ailesi çevreye verdiği değeri bir kez daha göster-
miş oldu.

‘Doğaya ne verirsek onu geri alırız’

Yapılan ağaç dikme ve çevre temizliği etkinliğinde ko-
nuşma yapan TOSB Bölge Müdürü Murat Demir; “Dün-
yamız tüm güzellikleriyle bizi besliyor, büyütüyor. Bizler 
de elimizden geldiğince doğayı korumak ve geliştirmekle 
mükellefiz. Bizler doğaya ne kadar verirsek o kadar geri 
alırız. Bizde buradan yola çıkarak, OSB’mizde yapmış ol-
duğumuz çalışmalarla hem en temiz, hem de en yeşil OSB 
unvanlarını kazandık. TOSB bugün 2 milyon 800 bin met-
rekarelik alanının 258 bin metrekaresinde park ve orman 
alanı bulunan, 50 bin yetişmiş ağaç olan yeşil bir organize 
sanayi bölgesi” dedi.

En Temiz ve En Yeşil OSB

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘En Temiz OSB’ ser-
tifikasını alarak çevreye duyarlılığını kanıtlayan TOSB, 300 
dönüm ormanı ile ‘En Yeşil OSB’ unvanına da sahip. Çevre-
ye katkısını Gebze bölgesinde ilk, Türkiye’de ise az sayıda 
OSB’de bulunan atık su arıtma tesisi kurarak da pekiştiren 
TOSB, yapılan su arıtma tesisinin başarısı sayesinde çev-
resindeki kurumlara da örnek oldu.l

Her yıl Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde 
kutlanan 5 Haziran ‘Dünya Çevre Günü’ ve 
Haziran ayının ikinci haftasında kutlanan 
‘Çevre Koruma Haftası’ kapsamında Otomotiv 
Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
(TOSB), 12 Haziran Salı günü ağaç dikme ve 
çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.
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Ü retim binası 26.091 m², İdari binası 4.905 m², Yar-
dımcı üniteler 904 m² olmak üzere toplam 31.900 
m² lik alana sahip yeni yatırımı için düzenlenen 

temel atma töreni 29 Mayıs Salı günü gerçekleşti.

Törene; TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, 

Yönetim Kurulu Üyesi İgal Zakuto, Global Tekstil Ürün Gru-

Autoliv, yeni yatırımının
temelini TOSB'da attı
Otomotiv emniyet sistemleri üreticisi olan İsveç merkezli, sektöründe dünyanın en büyük 
şirketlerinden biri olan Autoliv’ in TOSB’da, 19 milyon Euroluk yatırımı için start verildi.

bu Kidemli Başkan Yardımcısı ve Ülke Yöneticisi Mustafa 

M. Alaca, Autoliv Türkiye Genel Müdürü Özgür Özdoğru, 

Avrupa Emniyet Kemeri Başkan Yardımcısı Marc Brienne, 

Avrupa Kalıp Parçaları Kidemli Direktörü Torsten Gross, 

Direksiyon Simidi Üretimi Kidemli Başkan Yardımcısı 

Franck Roussel katıldı.l

Pimsa Spor Klübü 
Süper Lig’e Yükseldi

1 6. Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 
oynanan final karşılaşmalarının ardından düzenle-
nen ödül töreni ile sona erdi. 21-24 Temmuz tarih-

leri arasında Samsunda düzenlenen 16. Kuruluşlararası 
Masa Tenisi Türkiye şampiyonasında Kocaeli şampiyonu 
Pimsa Otomotiv temsil etmiş olup 52 takım arasından 
Türkiye şampiyonu oldu. Samsun İlkadım Okçuluk Tesis-
leri’nde 400 sporcunun katıldığı yarışmada 1. Lig Erkekler-
de şampiyon olan Kocaeli ekibi Pimsa Spor Kulübü, Süper 
Lig’e yükselme sevinci yaşadı. l
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G ebze Teknik Üniversitesi 2017-2018 Eğitim-Öğre-
tim yılı Mezuniyet Töreni, 13 Temmuz 2018 Cuma 
günü GTÜ Şenlik Alanı’nda gerçekleştirildi. Mezu-

niyet törenine Yönetim Kurulumuz adına TOSB Bölge Mü-
dürü Sayın Murat DEMİR katılmış olup, sosyal sorumluluk 
kapsamında hediyelerini vermiş ve başarı dileklerinde 
bulunmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammed Hasan ASLAN, OSB’mizin eğitime destekle-
rinden dolayı plaket takdim etmiştir.l

Gebze Teknik Üniversitesi
Mezuniyet Töreni

TS EN ISO 9001:2015 ve 
TS EN ISO 14001:2015 Denetimleri
Başarıyla Tamamlandı

T OSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sana-
yi Bölgesi olarak sürekli gelişim ve sürdürülebilir 
kalkınma ilkleri doğrultusunda topluma ve çevreye 

karşı duyarlılık ve sorumluluklarımızın bilinciyle güvenli 
çalışma ortamı uygulamalarının Entegre Yönetim Sistemi 
(TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemin, TS EN ISO 
14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ) denetimleri TÜV 

Rheinland tarafından gerçekleştirildi. Entegre Yönetim Sis-

teminde TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemin, TS 

EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi versiyonlarına 

geçiş denetimler başarıyla gerçekleştirildi. Başarılı geçen 

denetim sonrasında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 

Sistemi ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 

sertifikaları güncellendi.l
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B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açık-
lanan 2017 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endek-
sinde üçüncü sırada yer alan Gebze Teknik Üni-

versitesi 4.’sünü gerçekleştirdiği GTÜ Girişimcilik Zirvesi 

Türkiye’nin stratejik ortakları arasında yerini alan TOSB, 

öncü sanayicilerin, kamu temsilcilerinin, akademisyenle-

rin, sektörlerinde fark yaratan girişimcilerin, girişimcilik ru-

huna destek veren kuruluşların ve geleceğin potansiyel gi-

rişimcilerin bir araya getirildiği organizasyonda yerini aldı. 

Teknolojik Dönüşüm temalı panelde konuşmacı olarak 

GTÜ Girişimcilik Zirvesi
yer alan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu 
gençlere inovasyon konusunda mesajlarını iletti.

Zirve’de bu yıl teknolojik dönüşümün iş dünyasında hızla 
yayılmasına vurgu yapılarak, “Dönüşümü yönet, geleceği 
inşa et” teması ile teknolojik dönüşümün ulaştığı en son 
nokta olan “Endüstri 4.0.”ın başlatacağı yeni dönem ve 
sağladığı fırsatlar, “Teknolojik Dönüşüm” ile gelen muaz-
zam değişim, bu değişimin girişimcilik ekosistemindeki 
yansımaları alanının öncü aktörlerinin deneyimleri ve giri-
şimcilik hikayeleri ışığında değerlendirildi.l

TOSB Yönetim
Kurulu, İTÜ Arıkent'i 

ziyaret etti

T OSB Yönetim Kurulu, İnovasyon Merkezi çalışma-
ları kapsamında 4 Temmuz Çarşamba günü İstan-
bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent ziyareti 

gerçekleştirerek yerinde incelemelerde bulundu. Program, 

İTÜ Çekirdek Turu ve Tanıtımı ile başlayarak akabinde Oto-

motiv Teknolojileri üzerine 9 girişimcinin sunumlarıyla de-

vam etmiş bilgi alışverişinde bulunulmuştur. l
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2017 yılı Türkiye'nin
500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu Sonuçları 
Açıklandı

İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA ARASINDA YER ALAN TOSB FİRMALARI

İLK 500 BÜYÜK FİRMA ARASINDA YER ALAN TOSB FİRMALARI

9 firmasıyla İlk 500 de yer alan TOSB, 7 firmasıyla daha İkinci 500 Büyük Kuruluş arasında.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
arasında TOSB’ da  faaliyet gösteren 7 firma yer aldı. 

2017 2016 Kuruluş İsmi

100 62 Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş.

145 198 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.

175 + Hasparlak Çelik San. ve Tic. A.Ş.

241 164 Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş.

325 + Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi Ltd. Şti.

373 + VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

478 464 Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

2017 2016 Kuruluş İsmi

94 94 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

109 132 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

114 215 Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.

167 170 Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş.

179 272 Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş.

250 216 Farplas Otomotiv A.Ş.

270 361 Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

303 378 Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş.

321 271 Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.
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2 018 yılı içerisinde yeni belgeler alarak farklı sektör-
lere hitap edebiliyor duruma gelen CPS Pressform; 
31 personelli AR-GE Merkezinin kurulmasının ar-

dından  Milli Savunma Bakanlığı tarafından; NATO Gizli 
Hizmete Özel belgesini almaya hak kazandı.

Ayrıca tesiste Gümrük Sahası oluşturabilmek, ithalat ve ih-
racatta dünya çapında daha hızlı çalışabilmek adına YYS 
belgesi de mevcuttur.

TÜBİTAK ile iş birliği içerisinde yeni projeleri de sürdür-
mekte olan CPS; yeni müşteriler farklı projelerle çalışma-
larına hızla devam ediyor.l

CPS Başarılarına 
Her Geçen Gün Yenisini Ekliyor

"Melek Yatırımcılık ve
Girişim Sermayesi" Paneli
Moderatör: 
Ekrem Özcan / TOSB İnovasyon Merkezi

PANELİSTLER
Ahu Serter / F+ Ventures
Hulusu Berik / Keiretsu
İhsan Elgin / İş Girişim
Hakan Ertürk / TC Hazine ve Maliye Bakanlığı

Yer: TOSB Konferans Salonu
Tarih: 17 Ekim 14:00
LCV: aycaekim@tosb.com.tr • 0262 679 10 00
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Kaliteli ve güncel altyapı olanakları sunarak, katılımcılar 
için sinerji yaratan, edindiği bilgi ve becerileri küresel 

pazarda satabilecek, evrensel çevre kurallarına ve insana 
duyarlı, örnek ve önder bir Organize Sanayi Bölgesi 

olmaya kararlıyız.

By offering quality and up to date infrastructure facilities and creating synergy for 
the participants, we are determined to be an example and pioneering Organized 

Industrial Zone that is sensitive towards environment and human beings and that 
can sell its know-how and skills in global market.
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Komiteler, TOSB'un 
aktif ve dinamik kollarıdır
TOSB Komiteleri emsallerine göre dinamik yapıları 
ve süreklilikleri ile otomotiv sektörünün farklılığını 
yansıtmaya devam ediyorlar.

TOSB İK Komitesi ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. 
Araymond Ziyareti

TOSB İK Komitesi Farba ziyareti

Birlikte hareket ederek, olumlu veya olumsuz her türlü uygulamanın sonuçlarını ve güncel bilgiyi 
paylaşarak birlikte büyümenin faydalarının farkında olan komite üyeleri tüm TOSB katılımcılarını 
da bu sürece dahil ediyorlar. Bu anlamda TOSB Komiteleri 2018 yılının kapanış faaliyeti olarak, 
TOSB IK Komitesi önderliğinde ve TOSB Çevre, ISG ve Enerji Verimliliği Komitelerinin de 
katılımlarıyla yapılması planlanan Çalıştay’ın çalışmalarını hızlandırdı. 

TOSB İK Komitesi öğle yemeğinde bir araya geldi. 
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TOSB ISG ve Çevre Komitesi ortak toplantısında “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi” hakkında bilgilendirme yapıldı.

TOSB Enerji Verimliliği Komitesi’nin düzenlediği  “LEED Enerji 
Verimliliği ve Yeşil Binalar” konulu semineri oldukça ilgi gördü.

TOSB Çevre Komitesi yeni üyeleriyle 
ilk toplantısını gerçekleştirdi.

• TOSB ISG Komitesi TOBB MEYBEM  - Kocaeli Sanayi Odası 
Sanayi Destek Merkezi’nden yetkililerce  “Mesleki Yeterlilik kapsamları 

ve SGK teşvikleri” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
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TOSB’da Mavi Yaka Eğitimleri 
Devam Ediyor...
Üretim süreçleri ile bire bir muhatap olan mavi yaka 
çalışanların performansı, ürünlerin kalitesi, üretimin verimliliği 
ve firmaların prestijini doğrudan etkilemektedir. TOSB Eğitim 
Danışmanı İlker Erel’in koordinatörlüğünde planlanan Mavi 
Yaka Eğitimleri taleplere göre uygulamaya konulmaktadır.

Takım Ruhu Yaratmak ve Gelişimi Eğitimi
25.06.2018

FESTO Didaktik Endüstriyel Akademi işbirliği ile “Temel Seviye 
PLC S7-1200 Eğitimi”
28-29.05.2018

FESTO Didaktik Endüstriyel Akademi işbirliği ile “Temel Seviye 
Hidrolik / Elektrohidrolik Eğitimi

14-15.05.2018
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FESTO Didaktik Endüstriyel Akademi işbirliği ile; “Temel 
Seviye Pnömatik / Elektropnömatik” -07-08.05.2018

TUV AUSTRIA iş birliği ile; ISO 14001:2015 Bilinçlendirme 
Eğitimi-10.04.2018

FESTO Didaktik Endüstriyel Akademi işbirliği ile; PLC 
Kullanılan Sistemlerde Bakım ve Arıza Arama Eğitimi
19-20.03.2018

TOSB Eğitim Koordinatörlüğü ve FESTO Didaktik Endüstriyel 
Akademi işbirliği ile; Pnömatik ve Hidrolik Sistemlerde Enerji 

Verimliliği ve Enerji Tasarrufu -16-17.04.2018

Tuncel GÜRSOY tarafından hazırlanmış ve Frank J. BARRET 
’in yazmış olduğu “Karmaşaya Evet” kitabının öğretileri 

üzerine kurulmuş interaktif konferans; 27.03.2018

 FESTO Didaktik Endüstriyel Akademi işbirliği ile; 
Hidrolik/ Elektrohidrolik Sistemlerde Bakım ve Arıza Arama 

Eğitimi-12-13.03.2018
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“SAP ile İşinizi Geleceğin 
Teknolojileriyle Yetkinleştirin”

SAP Türkiye Genel Müdürü  
Uğur CANDAN:

Yapay zeka, öğrenen makineler, nesnelerin 
interneti… Yapısı, sektörü ya da ölçeği ne olursa 
olsun iş dünyasında sıklıkla karşılaştığımız bu 
uygulamalar, günümüz teknolojisinin de geldiği 
son noktayı temsil ediyor. Yeni nesil teknolojilerin 
iş yapış şeklimizden, son tüketiciye kadar geniş bir 
alanda hayatımıza girmesiyle işletmeler de git gide 
daha fazla zorlukla yüzleşmek zorunda kalıyor. 
SAP, 2001 yılından bu yana Türkiye’de de akıllı 
teknolojilerle geliştirdiği ürün ve çözümleriyle 
25’ten fazla sektörde faaliyet gösteren farklı 
ölçeklerde kurumların hayatını kolaylaştırıyor. 

Dijital dönüşümü müşterileri için kolaylaştıran SAP 
Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan sundukları hizmeti 
şöyle tanımlıyor, “Teknolojik inovasyonlar çoğunlukla 
karmaşayı yaratan dünyanın bazı zorlu problemlerine 
çözüm üretmek için gerekli. SAP olarak çözümlerimizle 
müşterilerimizi; daha iyi bir ekonomi, toplum ve çevre 
yaratmaları, yani dünyayı daha yaşanılır kılmak için 
güçlendiriyoruz.”  

Firmanız hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

1972 yılında kurulan SAP, bugün kurumsal uygu-
lama ve yazılım alanında dünyanın lider şirketi 
konumundadır. Şirketin 65. ülke ofisi olarak 2001 

yılında kurulan SAP Türkiye, SAP’nin iş yazılımları ve 
çözümleri alanındaki liderliğini Türkiye’de de devam et-

Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
60

RÖPORTAJ



tiriyor. Dünyanın en değerli 100 markasının 98’i, Global 
Forbes 2000 listesinin %92’si,  Dow Jones sürdürülebi-
lirlik puanı en yüksek olan şirketlerin ise tamamı SAP 
çözümleri kullanıyor. SAP müşterileri; dünyadaki gıda-
ların %78’ini ve tıbbi cihazların %82’sini üretiyor, dünya-
daki finansal işlemlerin %77’si SAP sistemine dokunu-
yor. SAP çözümleri, üretim, gıda, tekstil, otomotiv, sağlık, 
perakende, finans ve kamu sektörünün de aralarında yer 
aldığı 25’ten fazla sektörde, 180’ün üzerinde ülkede faa-
liyet gösteren farklı ölçeklerdeki 404.000’den fazla SAP 
müşterisinin iş süreçlerine destek veriyor ve verimlilik 
artışı sağlıyor.

SAP, müşterileri hangi istikamette çözüm istiyorsa o 
tarafta yürüyen, yazılım repertuarını geliştiren, dünya 
genelindeki müşterilerinin gündelik iş problemlerine, 
“Benim sorunumdur” diyerek çözüm üretmekle kendini 
sorumlu hisseden bir marka. Ülkemizde müşteriye do-
kunan çözümlerimizle kendimizi aşmaya devam edi-
yoruz. Önemli olan yaptığınız projelerle bir danışmanlık 
sermayesi yaratmak ve bunu lokal iş ortaklarınız, lokal 
çalışanlar, lokal mühendislik kadrolarınızda da yeşert-
me, büyütme etkinliğinizdir. Dijital dönüşüm artık her 
işletmenin ve kurumun ajandasında ilk sıralarda yer 
alıyor. Asıl değerli ola-
nın teknolojinin ken-
disi değil, o teknolojiyi 
kullanarak yarattığımız 
çözüm olduğundan 
hemen hemen her en-
düstri dalında, herhangi 
bir ölçekteki işletmenin 
karşılaştığı, dijitalleş-
menin getirdiği kar-
maşık süreci sadeleş-
tirerek verimliliklerini 
ve kârlarını artıracak 
çözümler geliştiriyor ve 
uyguluyoruz.

SAP Türkiye olarak ül-
kemizin global arenada 
gücüne güç katmak için 
önemli adımlar atıyo-
ruz. SAP’nin sadece 20 ülkede Ar-Ge Merkezi bulunuyor; 
bunlardan biri de Türkiye’de. SAP olarak, Türkiye’de bir 
inovasyon ve geliştirme merkezi kuran ilk global yazılım 
şirketiyiz. SAP, bu yatırımı Türkiye’yi yakın coğrafyada 
teknoloji ve inovasyonda merkez üssü olarak gördüğü 
için 2014 yılında yaptı. Hem ülkemizin bilgi teknolojileri 
alanındaki hedeflerine katkı sağlamak hem de ekono-
mimize katma değer yaratmak amacıyla hayata geçir-
diğimiz bu merkezde farklı sektörlerdeki müşterilerimiz 
ve iş ortaklarımıza inovasyon desteği sağlıyoruz. Tek-

SAP Türkiye olarak 
ülkemizin global 
arenada gücüne güç 
katmak için önemli 
adımlar atıyoruz. 
SAP’nin sadece 
20 ülkede Ar-Ge 
Merkezi bulunuyor; 
bunlardan biri de 
Türkiye’de. SAP 
olarak, Türkiye’de 
bir inovasyon ve 
geliştirme merkezi 
kuran ilk global 
yazılım şirketiyiz. 

“SAP lets you empower 
your business with 
future technology”

Uğur Candan, General Manager of SAP 
Turkey, tells us about their services which 
makes digital transformation easier for their 
customers: Technological innovations are 
essential to figure out solutions for some 
difficult challenges of the world that create 
the mess. In that respect, here in SAP, we 
provide solutions that would empower 
our customers to create a better economy, 
community and environment, that is to make 
a more livable world. 

Would you briefly tell us about your 
company?

Founded in 1972, SAP is the world’s 
leading provider of enterprise ap-

plications and software today. SAP Turkey was 
founded in 2001 as the company’s 65 country 
office in the world. Here in Turkey, we maintain 
SAP’s market leadership in the field of business 
software and solutions. 98 out of the 100 most 
valuable brands in the world use SAP. 92 percent 
of Global Forbes 2000 list use SAP. 100 percent 
of the companies with highest Dow Jones Sus-
tainability score use SAP.  SAP customers pro-

Uğur CANDAN
SAP Turkey General Manager
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nopark İstanbul’da kurulan ve açılışını dönemin Ulaştır-
ma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın gerçekleştirdiği SAP 
Development Center Turkey (SAP Geliştirme Merkezi 
Türkiye), global yapıdaki Ürün ve İnovasyon üst birimi-
nin altında konumlanarak özellikle Büyük Veri alanında 
Ar-Ge çalışmaları yapıyor. SAP Geliştirme Merkezi’miz 
SAP’nin büyük veri yönetim çözümlerinin geliştirildiği 
dünyadaki 3 geliştirme merkezinden biri. Uygulama kat-
manında bir ürün olan SAP Data Hub’ın geliştirilmesin-
de SAP Geliştirme Merkezi’miz önemli bir rol oynuyor. 
SAP Data Hub ürününün veri işleme kısmında kullanılan 
güçlü bir alt bileşeni olan SAP Vora çözümümüz SAP 
Geliştirme Merkezi’mizde Türk mühendisleri tarafından 
geliştirildi. Büyük veri çözümümüzün çekirdeğini oluş-
turan bu ürünümüz SAP’nin global ürün portföyünde yer 
alıyor ve ve bugün dünya çapındaki kurumların ihtiyaç-

larını karşılıyor. SAP Geliştirme Merkezi Türkiye’de veri 
işleme projelerinin yanı sıra bir yazılım güvenliği grubu 
da çalışıyor. Hem altyapısal olarak hem de Data Hub ve 
altındaki işlemci platformu arasındaki iletişimi dışarıya 
güvenli hale getirmek için çalışan bu ekip, kişisel verile-
rin korunmasına ilişkin yeni yasal düzenlemelere uyum-
lu ürünler geliştiriyor. 

Sektörde öne çıkan çözümleriniz ve hizmetlerinizle 
ilgili bilgi verir misiniz?

Bugünün dünyasında dijital bir dönüşümün içerisin-
deyiz ve bu sadece iş dünyasını değil herkesi etkiliyor. 
Çalışma şeklimiz, üretim ve tüketim şeklimiz, kaynakları 
kullanma şeklimiz ve yaşam deneyimlerimiz her geçen 
gün değişiyor. Türkiye’deki kurumların da bu değişi-
min hızına yetişmeleri ve stratejilerini belirlemeleri çok 
önemli. En önemli önceliklerimizin başında müşterileri-

duce 78 percent of the food and 82 percent 
of medical devices in the world. 77 percent 
of the financial transactions touch upon SAP 
systems. SAP solutions are being used in 
more than 25 sectors, which include man-
ufacturing, food, textile, automotive, health, 
retail, finance and public services. SAP sup-
ports business processes and ensures effi-
ciency increase for more than 404.000 SAP 
customers, which are in different sizes and 
that operates in more than 180 countries. 

SAP is a brand which follows the solution 
that customer wants, improves its software 
range, and feels responsibility for producing 
solutions over the everyday business prob-
lems of the customers all around the world.  
We continue to transcend ourselves in Turkey 
as well with solutions that allow us to touch 
upon our customers. Creating a consultancy 
capital with your projects that you implement 
and nurture and grow this capital with your 
local partners, employees and engineering 
teams are the important aspects. We live in a 
world where digital transformation is the first 
topic of every enterprise’s and institution’s 
agenda. The value does not lay in the tech-
nology itself, it lies within the solution that 
we create. Therefore we develop and imple-
ment solutions that would increase the effi-
ciency and profit by simplifying the complex 
processes that are brought by digitalization, 
which is a challenge faced by any enterprise 
regardless of their size and industry. 

Could you please tell us about your outstand-
ing solutions and services for the sector? 

This is an era of digital transformation. This 
affects everyone, not only the business 
world. Everything changes day by day: our 
way of business making, production and 
consumption, utilizing resources, as well as 
our life experiences… And it is important for 
organizations in Turkey to catch the speed of 
this change and identify their strategies. One 
of our main priorities is to help our custom-
ers to manage their business in a simpler and 
quicker way.  We do this by simplifying their 
access to IT solutions that we moved to cloud 
and let them better analyze and manage 
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mizin işlerini daha basit ve hızlı yönetmelerine yardımcı 
olmak geliyor. Bunu da buluta taşıdığımız BT çözümle-
rine erişimlerini sadeleştirirek ve sunduğumuz yenilikçi 
platformlarda işlerini daha iyi analiz etmelerini ve yö-
netmelerini sağlayarak yapıyoruz. 

SAP son 10 yılda Business Objects, Sybase, Success-
Factors, Ariba, Concur, Hybris, Roambi, Fieldglass, Calli-
dusCloud, Gigya gibi alanında öncü markaları satın ala-
rak, bünyesine kattı. Bu milyar dolarlık satın almalarla 
ve teknoloji yatırımlarıyla bulut üzerinden sunulan insan 
kaynakları, tedarik zinciri, e-ticaret, seyahat ve masraf 
yönetimi gibi yenilikçi alanlarda sunduğu çözümlerle 
önemli mesafeler kat etti. İş dünyasının dinamizmine 
paralel olarak ERP kavramının kapsamı da değişti ve ge-
nişledi. ERP’nin faydasını ölçümlemenin ilk adımı, şirket 
içindeki değerini ve işletmeyi nasıl daha rekabetçi hale 
getirebileceğini anlamaktan geçiyor. İşletmelerin ERP’yi 
sadece bir teknoloji olarak değil, pazarda fark yarat-
maya, stratejik hedeflere ulaşmaya ve rekabet avantajı 
elde etmeye yönelik bir araç olarak görmeleri gerekiyor. 
ERP’nin Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Tedarik Zinciri 
Yönetimi (SCM), İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM), hat-
ta iş zekası (BI) kabiliyetlerini de bir arada barındırması 
gerekiyor. SAP, bu beklentiyi kurumlara sunduğu ‘uçtan 
uca’; SAP S/4HANA ERP, SAP SCM, SAP HCM çözümleri 
ile karşılıyor. Tüm SAP tarihinin en önemli olaylarından 

their business in innovative platforms. SAP 
incorporated leading brands such as Busi-
ness Objects, Sybase, SuccessFactors, Ariba, 
Concur, Hybris, Roambi, Fieldglass, Callidus-
Cloud, Gigya through acquisitions in the last 
decade.  These acquisitions worthy of billion 
dollars, as well as technological investments, 
and innovative solutions provided for human 
resources, supply chain, e-commerce, travel 
and cost management through cloud sys-
tems carried us further. ERP as a concept 
has also changed in line with dynamism of 
the business world. It has expanded. The first 
step of measuring the impact of ERP is to un-
derstand its value for the company and how 
will it make the company more competitive.  
Organizations should consider ERP as a tool 
that would allow them to create a difference 
in the market, to achieve strategic objec-
tives and gain competitive advantages. ERP 
should have CRM, SCM, HCM, as well as BI 
capabilities. SAP provides this to its custom-
ers through SAP S/4HANA ERP, SAP SCM, 
SAP HCM solutions. One of the milestones 
of SAP history was the development of SAP 
S/HANA which was announced in February 
2015. This is the biggest development since 
SAP R/3 and it is a new generation SAP ERP 
solution. It is a valuable tool that presents 
the simplicity required by enterprises in dig-
ital world. It has three pillars.  SAP HANA is 
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biri, Şubat 2015’te duyurusu yapılan SAP S/4HANA’nın 
geliştirilmesi oldu. SAP R/3’ten bu yana SAP dünya-
sındaki en büyük gelişme olarak tanımlanan S/4HANA 
- yeni nesil SAP ERP çözümü -, dijital dünyada işletme-
lerin ihtiyaç duyduğu sadeliği sunan çok değerli bir araç 
ve aslında üç temel üzerinde yükseliyor: Benzersiz bir 
sadeleşme ve inovasyon getiren SAP HANA bellek-içi 
platform, SAP Fiori UX sayesinde entegre kullanıcı de-
neyimi ve gerçek-zamanlı işlemler için Nesnelerin İnter-
neti ve iş ağlarına bağlantı. S/4HANA, geleceği bugün-
den yapılandırmak isteyen KOBİ’leri büyük kurumlarla 
rekabet edebilecek esnekliğe kavuştururken; şirketlerin 
tüm departmanları, bayileri, tedarik zincirleri, ofisleri, 
fabrikaları ve şubelerinin bütünleşik bir şekilde çalışma-
sına imkan tanıyor. Yöneticiler ve şirket çalışanları mali 
yönetim ve müşteri ilişkileri gibi konulara dair tüm geliş-
meleri bilgisayar ve cep telefonlarından takip edebiliyor.

Ayrıca dünya çapında, SAP’nin müşterilerinin yüzde 
80’den fazlasını KOBİ’ler oluşturuyor. SAP Türkiye ola-
rak Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’lere güç 
verme vizyonuyla, onların iş süreçlerine değer katacak 
uygulama ve yazılım çözümleri sağlıyoruz ve her türlü 
iş sürecine destek olabiliyoruz. SAP S/4HANA ERP, iş-
letmeler için rekabetçilik, verimlilik ve kârlılık artışı sağ-
larken, maliyetlerin azalmasını ve tasarruf imkanlarını 
yaratıyor. KOBİ’lere global arenada rekabetçilik avan-
tajı sunan SAP S/4HANA ERP, işletmelerin tüm fonksi-
yonlarının kısa sürede bütünleşik çalışması için zemin 
oluşturuyor. Başta otomotiv, perakende, hizmet, hızlı tü-
ketim ve dağıtım gibi ana sektörler olmak üzere birçok 
ülkede olduğu gibi Türkiye’deki işletmeler tarafından da 
büyük ilgi görüyor.

SAP Analitik Çözümleri, KOBİ’lerin bilgiye dayalı ve daha 

an in memory platform that brings a unique 
simplification and innovation. SAP Fiori UX 
provides integrated user experience and IOT 
and business networking for real time trans-
actions. 

S/4HANA provides flexibility for SMEs, which 
intend to structure their future from today, to 
compete with major organizations, as well 
as offering integrated work practices for all 
components of a company from its dealers, 
supply chains, offices, factories and branch-
es. Executives and employees are now able 
to follow up all developments in topics like fi-
nancial management and customer relations 
through their computers and mobiles. 

Which trends and innovations are expected 
to mark this year? 

As SAP, we see that Smart Business era has 
started and more groundbreaking develop-
ments will mark the next five to ten years. 
Digitalization is not an option anymore, it is 
now a must and each and every person and 
institution is now at the same point; they will 
be successful as long as they use technology 
efficiently and effectively.  In today’s world, 
being a digital business requires changes 
in business model and business process.  
In an era where the competition is intense 
and time is valuable, we, as SAP, start off 
with the strategy of making business sim-
pler and more productive for the organiza-
tions. We see that expenditure on software is 
much higher than expenditure on hardware 
in developed countries. We also think Turkey 
will catch trend quickly. Research findings 
show that the companies that have already 
achieved digitalization gains more income 
and profit. In that respect software technol-
ogies will be the focus of the digital world in 
the next decade. 60 percent of human labor 
will be replaced by machine labor by 2025. 
In that respect, concepts like machine learn-
ing, artificial intelligence and IoT have start-
ed to become essentials of business pro-
cesses and this will be quickly accelerated. 
We foresee that digital transformation will 
be the most important trigger of increased 
cloud technology usage both in Turkey and 
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the world. We could say that cloud comput-
ing is an opportunity for SMEs. As Turkey, we 
are relatively young in terms of technology, 
which provides us the opportunity of having 
a potential for quick adaptation to innova-
tions and technology. This also indicated 
that we have been moving and will move on 
faster. We could say that all our customers 
will implement groundbreaking projects. 

What are the advantages of Industry 4.0 for 
the organizations in terms of competition? 

Whether we call Industry 4.0 or Society 5.0, 
what distinguishes this revolution from the 
previous ones is that everyone starts the race 
from the same point. We are able to access 
all tools due to advanced technology. The 
aim of this revolution is to touch upon hu-
mans’ lives and improve them. Therefore we 
should bring humans, processes and things 
together in an integrated and smart manner 
in the modern world. We should get bene-
fit of customers, employees and business 
networks’ strength to achieve a success-
ful transformation project. Industry 4.0, the 
Fourth Industrial Revolution, above all, pro-
vides a great transformation, speed and pro-
ductivity increase in all industries from retail 
to production, from logistics to transporta-
tion due to the establishment of connected 
structures. This has different consequences 
for producers and consumers. For the pro-
ducers this means shorter launch times and 
increased income. From the consumers’ side 
this means added value product and servic-
es. Digital transformation and Industry 4.0 
decreases the faulty product ratios signifi-
cantly and shortens new product develop-
ment periods. As the equipment efficiency 
increases, electricity savings also increas-
es. As SAP, so far we have completed many 
Industry 4.0 projects in Turkey. SAP aims to 
achieve results that will contribute to sales 
operations through Industry 4.0 solutions by 
continuously monitoring the efficiency of the 
equipment used. 

Addition to that, SAP Connected Manufactur-
ing application, which is integrated with SAP 
Cloud Platform and SAP S/4HANA, enables 

doğru kararlar almalarını sağlıyor. Bu sayede özellikle 
stok, personel, finansman, emlak, satış ve pazarlama 
giderlerinin düşmesini ya da aynı maliyet ile verimliliğin 
artırılmasını mümkün kılıyor. Gelişmiş ülkelere kıyasla 
daha kısıtlı bir sermaye birikimine sahip olan ülkemizde 
stok ve finansman maliyetlerinin de kontrol altında tu-
tulabilmesi daha da önem kazanıyor.

SAP SuccessFactors, işe alımdan çalışan yedeklemeye 
uzanan bir yelpazede, birbiri ile tamamen entegre çalı-
şan İşe Alım, Oryantasyon, Eğitim, Performans & Hedef, 
Ücretlendirme, Çalışan yedekleme ve Gelişim modülleri 
ile uçtan uca bir İnsan Kaynağı Yönetimi platformu su-
nuyor. Yetenek yönetiminin haricinde, Temel İK prose-
dürlerinin kolayca yönetilebilmesine olanak sağlayan 
Çalışan Merkezi (Employee Central) modülü; özlük bil-
gileri, organizasyon şemaları, ortak hizmet yapısı, izin 
ve devamlılık yönetimi gibi konularda İnsan Kaynak-
ları departmanlarının iş yükünü azaltarak operasyonel 
masrafların önemli ölçüde azalmasına olanak sağlıyor. 

SAP Leonardo, SAP’nin süreç ve endüstri uzmanlığı-
nı, gelişmiş tasarım odaklı düşünme (design thinking) 
metodolojisini ve Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri, 
Öğrenen Makineler (Machine Learning), Blockchain gibi 
en yeni yazılım yeteneklerini bir araya getirerek güçlü bir 
inovasyon platformu sunuyor. Tüm bunlar entegre bir 
şekilde SAP Cloud Platform üzerinde sunularak müş-
terilerin akıllı işletmelere dönüşmesini ve rakiplerinden 
farklılaşmasını sağlıyor.

Son olarak SAP’nin en büyük teknoloji etkinliği SAPP-
HIRE NOW’da bu yıl modernize ettiği yeni nesil müşteri 
ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri ve yeni veri yöneti-
mi portföyü tanıtıldı. SAP’nin C/4HANA çözümleri hem 
B2C hem de B2B olmak üzere geniş bir yelpazedeki pek 
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çok endüstriye hizmet veriyor. Eski nesil CRM sistem-
leri tamamen satışa odaklanırken, SAP’nin C/4HANA 
müşteri deneyimi çözümleri ise direkt olarak tüketiciye 
odaklanıyor. Pazar lideri Gigya ve CallidusCloud’un sa-
tın alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, SAP 
şimdi de çözümlerini birbiriyle bağlantılı hale getirerek 
müşteri verilerinin korunması, pazarlama, ticaret, satış 
ve müşteri hizmetleri gibi tüm ön ofis fonksiyonları des-
tekliyor, her noktada müşteri yönetimi süreçlerini kusur-
suz ve gerçek zamanlı olarak yürütebilmelerini sağlıyor. 
Kurumlar, müşterilerinin tüm alışveriş alışkanlıklarını 
ve süreçlerini takip edebiliyor ve onların ihtiyaçlarına 
cevap vermek için daha hızlı çözümler bulabiliyor. SAP 
C/4HANA’nın pazardaki en önemli farkı talep zinciri ile 
tedarik zincirini birleştirebilen çözümler sunması. İş-
letmelere gerek kurumsal gerekse bireysel müşterilerle 
olan ticari ilişkilerini kesintisiz, kanaldan bağımsız ve 
uçtan uca yönetebilecekleri, sadece bugünün değil ge-
leceğin dijital platformunu sunuyoruz.

Bu yıla hangi önemli trend ve yenilikler
damga vuracak?

SAP olarak Akıllı İşletmeler çağının başladığını görü-
yoruz. Önümüzdeki 5 – 10 yıl çok daha çığır açıcı ge-
lişmelere sahne olacak. Dijitalleşme bir seçenek değil, 
artık zorunluluk haline geldi ve bu yarışta tüm kişi ve 
kurumlar aynı noktada; teknolojiyi doğru ve etkin kulla-
nabildikleri oranda başarılı olacaklar. Günümüzde dijital 
bir işletme olmak, iş modeli ve iş süreci değişikliklerini 
gerektiriyor. SAP olarak rekabetin yoğun, zamanın de-
ğerli olduğu çağımızda zorlukları fırsata dönüştürme, 
kurumların işlerini sadeleştirme ve verimli kılma stra-
tejisinden yola çıkıyoruz. Gelişmiş ülkelerde yazılım 
harcamalarının oranının donanım harcamalarından kat 
kat daha yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin de bu 
arayı hızlıca kapatacağını düşünüyoruz. 

Bugünden dijitalleşen şirketlerin daha 
yüksek gelir ve kar elde ettiği araştırma-
larla ortaya konuluyor. Bu bağlamda, yazı-
lım teknolojileri, gelecek 10 yılda da dijital 
dünyanın tam merkezinde yer alacaktır. 
2025 yılına kadar insanın yaptığı işlerin 
yüzde 60’ı makineler tarafından yapılmaya 
başlanacak. Bu çerçevede; öğrenen ma-
kineler (machine learning), yapay zekâ ve 
nesnelerin interneti (IoT) gibi uygulamalar 
da iş süreçlerinin temel bileşenleri haline 
gelmeye başladı, bu kullanım ivmelenerek 
artacak. Özellikle bulut teknolojisi kulla-
nımının önümüzdeki yıllarda da aynı hızla 
hem dünyada hem de Türkiye’de artacağı-
nı, bunun en önemli tetikleyicisinin de diji-

us to provide an integrated automation in 
all areas, from energy management to pro-
cess improvement, required in a production 
facility. All production giants that use this 
application optimize their supply chains, 
use a flexible production system, adapts on 
demand changes, be able to create different 
production models on one line, tailor their 
factories according to their needs and deliv-
er specialized products in short periods and 
with competitive costs to their customers. 

How will Digitalization and Industry 4.0 af-
fect business processes?

All talks about productivity become promi-
nent in competition, faster production, bring 
us to Industry 4.0. Our main strategy as SAP 
is to enable organizations to transform into 
Smart Businesses by using philosophies 
such as Industry 4.0. We also have 3 main 
focus areas on the way to smart businesses. 
These are building infrastructures that will 
create visibility at every point in the busi-
ness, enabling more focused progress and 
decision making, and not giving up imagin-
ing new business models to shape the future. 
You need to combine speed with a shared 
economy and passion to be competitive in 
the business world. Passion is nourished by 
the experience of our employees, our cus-
tomers and our business partners. Today, we 
need to redesign our business models, and 
discover cloud opportunities to share and 
collaborate on business to get ahead in the 
business world.l
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deden üretime, lojistikten ulaşıma kadar aklımıza gelen 
tüm endüstrilerde müthiş bir dönüşüm, hız ve verimlilik 
artışı sağlıyor. Bu da üreticiler açısından pazara çıkış 
sürelerinde kısalma ve gelir artışı, tüketiciler açısından 
da katma değerli ürün ve hizmetler anlamına geliyor. Di-
jital dönüşüm ve Endüstri 4.0 ile hatalı ürün oranını ciddi 
anlamda düşüyor ve yeni ürün çıkarma süresini kısalı-
yor. Ekipman verimliliği artarken ayrıca elektrikte de ta-
sarruf sağlanıyor. SAP Türkiye olarak bugüne dek birçok 
Endüstri 4.0 projesi tamamladık. SAP, sunduğu Endüstri 
4.0 çözümleriyle kullanılan ekipmanların verimliliğini 
kesintisiz biçimde denetleyerek, satış operasyonlarına 
fayda sağlayacak sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Bu-
nun yanında, SAP Cloud Platform ve SAP S/4HANA ile 
entegre çalışan SAP Connected Manufacturing uygula-
mamızla, enerji yönetiminden süreç iyileştirmesine ka-
dar, bir üretim tesisinin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda 
entegre bir otomasyon sağlayabiliyoruz. Bu uygulamayı 
kullanan üretim devleri; böylece tedarik zincirlerini op-
timize ediyor, esnek bir üretim sistemi kullanıyor, anlık 
talep değişimlerine tam uyum sağlıyor, tek hat üzerin-
de farklı üretim modelleri oluşturabiliyor ve fabrikalarını 
ihtiyaca göre özelleştirebiliyor, yüksek oranda özelleşti-
rilmiş ürünlerin kısa zamanda ve rekabetçi maliyetlerle 
müşterilerine ulaştırabiliyor.

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 iş süreçlerini nasıl 
etkileyecek? 

Verimlilik, rekabette öne çıkmak, daha hızlı üretim, tüm 
bunlardan bahsettiğimizde karşımıza Endüstri 4.0 çıkı-
yor. SAP olarak ana stratejimiz Endüstri 4.0 gibi felse-
feleri de kullanarak kurumların Akıllı İşletmelere dönü-
şümünü mümkün kılmak. Akıllı işletmelere giden yolda 
da 3 temel odak alanımız bulunuyor. Bunlar sırasıyla, 
işletmelerin her noktasında görünürlüğü oluşturacak 
altyapıyı kurmak, daha odaklı hareket etmesini ve karar 
vermesini mümkün kılmak, ve geleceği şekillendirmek 
için yeni iş modellerini hayal etmekten vazgeçmemek. 
İş dünyasında rekabetçi olabilmek için hızı, paylaşım 
ekonomisi ve tutku ile birleştirmeniz gerekiyor. Tutku, 
gerek çalışan gerek müşteri ve iş ortaklarımızın yaşa-
dığı deneyimden besleniyor. Bugün, iş dünyasında öne 
geçebilmek için iş modellerimizi yeniden tasarlamalı, 
buluttaki paylaşım ve ortaklaşa iş yapma fırsatlarını 
keşfetmeliyiz. 

Bulut; düşük donanım maliyeti, bağlan-kullan meto-
dunun sağladığı hız ve esneklik, gelişmiş performans, 
anında güncellenebilme, sınırsız depolama kapasite-
si, tüm işletim sistemlerine kolayca uyum sağlaması 
gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bulut artık sadece 
belli başlı işletmeler ve sektörler için değil herkes için 
gerekli. Talep edilen hızı yakalamak istiyorsak, bulutun 

tal dönüşüm olacağını öngörüyoruz. Bulut bilişimin KO-
Bİ’ler için de bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada 
teknoloji anlamında hala genç bir ülke olmanın avanta-
jıyla, teknolojiye ve yeniliklere çok daha çabuk adapte 
olabilme potansiyelimiz var. Bu da hızlı yol aldığımızın 
ve alacağımızın en önemli göstergesi. Şimdiden söyle-
yebiliriz ki, tüm müşterilerimiz bu konularla ilgili sınırları 
aşacak projelere imza atacak. 

İşletmeler, dijital dönüşüm sürecinde git gide daha 
fazla zorlukla yüzleşmek zorunda kalıyor. Akıllı tekno-
lojiler, işletmelerin daha hızlı inovasyon yapmalarını ve 
zorluklara çözüm bulmalarını sağlıyor. Aynı zamanda, 
kurumların iş gücünü yetkinleştirerek, yeni nesil değer 
ekonomisinde kendilerine yer bulmalarını imkan tanıyor. 
İş dünyasında dijital ekonominin kazananlarının en ayırt 
edici özelliği hızlı olmaları. Akıllı algoritmalar ile şirket-
lere ihtiyaç duydukları hızda iş yapma ve müşterileri için 
en çok değer yaratacak 
olana odaklanmalarına 
imkanı sunuyoruz. 

Bu sistemlerle her bir 
üretim hattı eskisine 
kıyasla daha fazla ürün 
üretebiliyor, ürün tesli-
matlarında herhangi bir 
karışıklık yaşanmıyor, 
son tüketici ürün bekle-
mek zorunda kalmıyor, 
son kullanıcıdan teda-
rikçiye kadar uzanan 
değer zincirinin her bir 
halkası yetkinleştirile-
rek tek bir merkezden 
yönetilmesine olanak 
sağlıyor. Özetle, işlet-
meler Akıllı İşletmeler 
haline dönüşüyor.

Endüstri 4.0’a 
işletmelere rekabette 
ne gibi avantajlar sağlıyor?

İster Endüstri 4.0 ister Toplum 5.0 diyelim içinde bu-
lunduğumuz devrimi geçmişte yaşanan devrimlerden 
ayıran özellik yarışın herkes için aynı noktadan başlıyor 
olması. İlerleyen teknoloji ile tüm araçlar elimizin altın-
da. Bu devrimin hedefi insan hayatına dokunmak ve iyi-
leştirmek. Bu sebeple modern dünyada insanları, süreç-
leri ve nesneleri akıl katarak entegre bir şekilde bir araya 
getirmeliyiz. Başarılı bir dönüşüm projesi için müşteri-
nin, çalışanın ve iş ağlarının gücünden yararlanmalıyız. 
Endüstri 4.0, yani Dördüncü Sanayi Devrimi her şeyden 
önce, bağlantılı yapıların kurulması sayesinde peraken-

SAP olarak 
Akıllı İşletmeler 
çağının başladığını 
görüyoruz. 
Önümüzdeki 5 – 10 
yıl çok daha çığır 
açıcı gelişmelere 
sahne olacak. 
Dijitalleşme bir 
seçenek değil, artık 
zorunluluk haline 
geldi ve bu yarışta 
tüm kişi ve kurumlar 
aynı noktada; 
teknolojiyi doğru ve 
etkin kullanabildikleri 
oranda başarılı 
olacaklar. 
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alternatifi yok. Yakın dönemde iş süreçleri ve çalışma 
yöntemleri, artan mobilleşme eğilimine paralel olarak 
hızla bulut bilişim altyapısına taşınacak. SAP olarak 
müşterilerimize dünyadaki en geniş bulut portföyünü 
sunuyoruz. 160 milyonun üzerindeki toplam bulut kul-
lanıcısı sayımız ile öğrenen algoritmalar ve iş süreçle-
rinin tamamını bulut üzerinden kendi veri tabanı ve iş 
geliştirme platformu ile sunabilen tek teknoloji şirke-
tiyiz. Müşterilerimizin en yeni 
çözüm ve teknolojileri, karmaşık 
olmayan, sadeleştirilmiş yapılarla 
uygulamasına destek oluyor, de-
ğişen tüketici ihtiyaçlarına yanıt 
verme hızlarını artırıyoruz. Tür-
kiye’de de tıpkı dünyadaki gibi 
üniversitelerden bankalara, gıda 
şirketlerinden lojistik sektörüne 
kadar çok geniş bir yelpaze bulut 
bilişimin sağladığı verimlilikten 
faydalanıyor. Bu dönüşüm ile bir-
likte Türkiye’de de tüm dünyada 
olduğu gibi her ölçekteki şirketin 
SAP’nin bulut çözümlerine ilgisi-
nin arttığını görüyoruz. Gelenek-
sel endüstriler yanında medya, 
eğlence, finans, perakende gibi pek çok sektör gelişme-
lerden önemli ölçüde etkilenecek. Zaman, bu süreçte 
de değişime ve dönüşüme uyum gösterenlerden yana 
duracaktır. Bulut bilişimin KOBİ’ler için de bir fırsat ol-

duğunu söyleyebiliriz. Büyük firmalar ve organizasyon-
ların yanında KOBİ’ler de en kısa zamanda iş süreçlerini 
buluta geçireceklerinin sinyallerini veriyor. SAP Türkiye 
olarak, S/4HANA çözümümüz ve uçtan uca sunduğu-
muz on-premise (yerleşik/kurum içi) ve bulut uygula-

malarımız ile her ölçekten müşte-
rimizin dijital dönüşüm sürecinde 
en yakın iş ortağı olmaya devam 
ederek, geleceğe dair hayallerinizi 
birlikte şekillendiriyoruz. İşletme-
ler, devasa miktardaki verilerden 
anlamlı ve kullanılabilir içgörü 
kazanmak ve kaynakları dinamik 
bir şekilde dağıtmak için akıllı iş-
letmeye dönüşmek zorunda. Gü-
nümüzde de yapay zeka, öğrenen 
makineler, nesnelerin interneti, 
gelişmiş analitikler ve blockcha-
in gibi uygulamaların teknolojinin 
ana başlıkları haline gelmesiyle, 
müşterilerimizin bu teknolojileri 

kullanarak birer akıllı işletmelere dönüşmelerine yar-
dımcı olmayı; geliştirdiğimiz çözümler sayesinde iş gü-
cünü yetkinleştirerek katma değer yaratmaya odaklan-
malarını sağlamayı hedefliyoruz. l

Dünya çapında, SAP’nin 
müşterilerinin yüzde 80’den 

fazlasını KOBİ’ler oluşturuyor. 
SAP Türkiye olarak Türkiye 
ekonomisinin itici gücü olan 

KOBİ’lere güç verme vizyonuyla, 
onların iş süreçlerine değer 

katacak uygulama ve yazılım 
çözümleri sağlıyoruz ve her türlü 
iş sürecine destek olabiliyoruz. 
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O T O M O T İ V  Y A N  S A N A Y İ
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİR KAHVE MOLASINA 
SİZ DE BİR HAYAT SIĞDIRABİLİRSİNİZ!

KAN HAYATTIR. ONU YALNIZ SEN VEREBİLİRSİN diyerek sağlıklı 
herkesi 5 Ekim 2018 Cuma günü, 09.00 -17.00 saatleri 
arasında TOSB Bölge Müdürlüğü’nde kan bağışlamaya bekliyoruz.

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

Günümüzde tıp ve teknoloji alanında tüm gelişmelere rağmen 
kanın yerine geçebilecek bir tedavi aracı bulunamamıştır. Kan, 
kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olma-
yan bir tedavi aracıdır.

Türk Kızılay’ı ülkemizde 1957 yılında İstanbul ve Ankara‘da ilk 
kan merkezlerini açarak hizmet vermeye başlamıştır.

Türk Kızılay’ı Dünya sağlık örgütünün kabul ettiği kriterlerde 
güvenli gönüllü düzenli kan bağışçısı eğitim ve kazanım faa-
liyetlerinde etkin bir organizasyonla uzmanlaşmış personel 
birikimi ile çalışmalarını sürdürmektedir. 2011 yılı itibari ile 15 
Bölge Kan Merkezi ve 62 kan bağış merkezi ile kan bankacılığı 
faaliyetlerini devam ettirmektedir.

KAN BAĞIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR?

18-65 yaşları arası 50 kg üzerinde, sağlıklı, her birey yılda 4 de-
fadan fazla olmamak şartıyla kan bağışı yapabilir.

Kan bağışı 4 adımdan oluşmaktadır:

1- Kayıt ve değerlendirme

2- Doktor muayenesi

3- Kan alma işlem  

4- İkram

Kayıt, muayene, kan alma ve ikram işlemleri ortalama 25-30 
dk. sürmektedir. Erişkin bir insanda vücut ağırlığını %7-8 kadar 
kan bulunmaktadır. Vücudumuzda bulunan 5-6 litre kanın 13/1 
kadarı (450 ml)bağışlanmaktadır. 

NE DERSİNİZ BİR HAYAT KURTARMAK İÇİN BU SÜREYİ GÖZ-
DEN ÇIKARMAYA DEĞMEZ Mİ?

Kan bağışından sonra alınan kanların hepsine Hepatit B, He-
patit C,HIV, sifilis testleri yapılmakta olup sonuçlar bağışçıya 
bildirilmektedir.

Belirtilen tarihlerde TOSB içinde 
ring seferler düzenlenecektir.

Proje kapsamında, Kan Bağış 
Etkinliğimiz esnasında “Kan 

Bağışı & Kök Hücre” konularında 
bilgilendirme toplantıları 

düzenlenecektir.



Ü lkemizde kalifiye eleman yetiştirilmesine büyük 
katkı sağlayan meslek okullarının teknik ekipman 
eksikliklerin giderilmesi, uygulama alanlarının 

güçlendirilmesi için TAYSAD tarafından beş yıldır sürdü-
rülen proje kapsamında 81 ilde 296 okula 18.503 teknik 
ekipman gönderildi. 

Bu yıl da devam eden proje için Hasçelik ve Hasparlak şir-
ketleri tarafından farklı özelliklerdeki motorlar, ölçü aletleri 

Hasçelik ve Hasparlak’tan
ADMOG Projesine Destek
Faydasıçok Holding şirketlerinden Hasçelik ve Hasparlak, Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından meslek okullarını güçlendirmek amacıyla 
yürütülen Al Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir (ADMOG) projesine destek verdi.

ve laboratuvar ekipmanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan belirlenen meslek okullarına gönderilmek üzere AD-
MOG proje yetkililerine teslim edildi. 

Sosyal sorumluluk bilinciyle eğitime desteklerini sürdü-
receklerini belirten Faydasıçok Holding yetkilileri, Hasan 
Faydasıçok Eğitim Vakfı (HAFEV) ile öğrencileri mühen-
dislik hakkında bilinçlendirip destekleyerek özellikle kadın 
mühendis yetiştirilmesine de katkı sağlıyor. l

ADMOG, Mesleki eğitimin desteklenmesi amacıyla TAYSAD tarafından yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu 
projenin temel hedefi, sanayiye daha kalifiye eleman yetiştirmeye aracı olmaktır. ADMOG, tamamen gönüllülük esasına 
dayalı olarak; sanayi, işletmeler ve okullar arasındaki işbirliğini pekiştirmektedir. Projeye katılım, yeni ve kullanılmış alet 
ve makinalar ile gerçekleştirilebilir.

Bu proje ile işletmeler ve okullar arasında, beceri eğitimine yönelik katkıda bulunulmaktadır. Sadece TAYSAD üyelerine 
yönelik bir proje olmayıp, tüm sanayicilere açıktır. Başlatıldığı 2013 yılından bu yana, 81 ilde 296 okula 18.503 aletin 
gönderimi gerçekleştirildi.

ADMOG
Al Değerlendir, Meslek Okullarını Güçlendir
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İ ki aşamalı olarak yürütülen proje; ilk aşamada lise öğ-
rencilerini, ikinci aşamada üniversite öğrencilerini kap-
sıyor. Lise aşamasında kız öğrencileri “Neden Mühen-

dis Olmalıyım?” başlıklı seminerlerle mühendislik alanında 
çalışabilecekleri yönünde cesaretlendirmeyi amaçlıyor. 
Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle Konya’da dört 
okulda gerçekleştirdikleri etkinliklerde hem öğrencilerden 
hem de okul yönetimlerinden çok olumlu geri dönüşler 
alan HAFEV, bu yıl da TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, Konya 
Selçuklu Fen Lisesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Li-
sesi’nde etkinliklerini gerçekleştirdi. İkinci aşamada, belirli 
mühendislik bölümlerini tercih eden kız öğrencileri, üniver-
site yaşamları boyunca maddi ve manevi olarak destekle-
mektedir.

Yine bu dönemde Sedefteki İnciler projesinin önemli bir 
parçası olan mentee-mentor programı başlatıldı. Alanında 
en az beş yıl deneyimli kadın mühendisler ile öğrenciler ilgi 
alanları ve uzmanlaştıkları mühendislik bölümlerine göre 

eşleştirildiler. Devam eden bu program ile sektördeki de-
neyimli kadın mühendisler, iş ve hayata dair deneyimlerini 
geleceğin mühendislerine aktarmaktadır.

HAFEV’in Sedefteki İnciler projesi kapsamında Sabancı 
Üniversitesi EDU ortaklığıyla Mayıs ayında gerçekleştirdi-
ği HAFEV Akademi’de, kişisel gelişim eğitiminde alanında 
uzman eğitimciler öğrencilerle buluştu. 10 - 11 - 12 Mayıs 
tarihlerinde düzenlenen akademide HAFEV, öğrencilere 21. 
yüzyıl becerilerini geliştirme fırsatı sundu.

HAFEV liselerde bilinçlendirme seminerleri ve projenin 
üniversite ayağında burs, HAFEV Akademi, mentor-men-
tee programı, staj ve mezun bursiyerlerine iş desteği sağ-
lamaktadır. İlk senesinde 50 öğrenciye burs veren vakıf, bu 
yıl 1-21 Eylül tarihleri arasında e-bursum.com üzerinden 
burs başvurularını kabul etmektedir.l

HAFEV Sedefteki İnciler Projesiyle 
1000’den Fazla Öğrenciye Ulaştı
Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı (HAFEV) 
eğitim alanındaki çalışmalarına “Sedefteki 
İnciler” projesi ile devam ediyor. HAFEV, 
kuruluşundan sonra yaklaşık bir yıl süren 
eğitim ve proje geliştirme aşamalarının 
sonunda hayata geçirdiği “Sedefteki 
İnciler” projesi ile lise ve üniversitelerde 
1000’den fazla öğrenciye ulaştı.
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Kır Düşecek Saçlarına

Ali Orhan YALÇINKAYA
Ekonomist

6 Ağustos’ta yazdığım son yazıya “Hayat Beni Ne-
den Yoruyorsun?” başlığını atmıştım. Bir sonraki 
hafta ise yazımı Oxford Dictionaries’in İngilizce’de 

2016 yılının kelimesi olarak seçtiği ‘post-truth’ üzerin-
den kurgulamıştım. Sebebi, ekonomik gidişat üzerine 
yazılan ve söylenenlerdi; çünkü objektif gerçeklerden 
ziyade duygular, kişisel kanaatler ve inançlar daha bas-
kındı yapılan değerlendirmelerde.

“Ay İnanmıyorum!” diyerek üç kere başladığım o yazı-
yı, dört kere sildim garanti olsun diye. Fark ettim ki her 
yazdığım yazıda hararet göstergem daha da yükselmiş. 
Motoru soğutmam herkes için daha iyi olacak, diyerek 
durmaya karar verdim. Uzun bayram tatili de imdadıma 
yetişti.

Üç hafta sonra yeni bir yazının başına otururken bu sefer 
dilimde Kavafis’in şiiri: “Yeni bir ülke bulamazsın, başka 
bir deniz bulamazsın / Bu şehir arkandan gelecektir. / 
Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın, / aynı mahal-

lede kocayacaksın; / aynı evlerde kır düşecek saçlarına. 
/ Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. / Başka 
bir şey umma...”

Bırakıp gitsem de yine dönüp dolaşıp bu şehre geldim 
bu sefer başka şeyler umarak.

Umarak diyorum; çünkü giderken yılın başından bu yana 
TL ABD Doları karşısında yüzde 58 değer kaybederken; 
TÜFE yüzde 15,85’e, tüketici fiyatlarıyla arasındaki ma-
kasın giderek açıldığı ÜFE yüzde 25’e çıkmıştı; iki yıllık 
gösterge tahvil faizi yüzde 27,75’e yükselmişti. Cari açı-
ğın GSYH’ye oranı ise yüzde 6,5’ler düzeyinde seyredi-
yordu.

13 Ağustos haftasında BDDK, yurtdışıyla yapılan SWAP 
işlemlerine sınırlama getirerek, yurtdışındaki TL likidi-
tesini azaltmayı ve spekülatif döviz talebini sınırlamayı 
amaçlayan bir adım attı. Daha sonra BDDK, yeni bir dü-
zenlemeye giderek daha önce yüzde 50 olarak açıkladı-
ğı bankaların swap işlemler toplamının bankaların yasal 
özkaynak toplamının yüzde 25’i olarak revize etti.

TCMB ise finansal istikrarın desteklenmesi ve TL ve dö-
viz likidite yönetimin güçlendirilmesi amacıyla TL liki-
ditesinde, teminat kısıtlarını gevşeterek ve yeni araçlar 
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tesis ederek bankaların likiditeye erişimini kolaylaştır-
dı. Döviz likiditesi için, bir haftaya ilaveten bir ay vadeli 
depo imkanı sağlanırken gerektiğinde limitlerin artırı-
labileceği belirtildi. Bankaların kendi aralarında döviz 
borçlanması yapabilmeleri için TCMB aracılık faaliyetini 
üstlendi. TL zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 250 
baz puan, yabancı para zorunlu karşılıklarda ise 1-3 yıl 
vadede 400 baz puan indirildi. Zorunlu Karşılık düzenle-
mesiyle finansal sisteme 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 
3 milyar dolarlık altın likiditesi sağlandı. Ayrıca TCMB, 
haftalık vadede yüzde 17,75’ten repo ihalesi açmazken, 
TL karşılığı döviz depo ihalesindeki, döviz depo faizini 
de yüzde 19,25’e yükseltti. Böylece TCMB, faiz koridoru-
nun içinde kalarak fonlama maliyetinin yüzde 17,75’ten 
yüzde 19,25’e doğru yükselmesinin yolunu açarken, 150 
baz puanlık örtülü parasal sıkılaştırma yapmış oldu. 
TCMB, kur kaynaklı enflasyonist baskıları hafifletmeye 
çalışırken, 13 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplan-
tısında ek bir sıkılaştırma yapılabileceğinin de sinyalini 
verdi.

Bu hafta ile beraber artık gözler Eylül ayının ilk hafta-
sında yayınlanması muhtemel Orta Vadeli Program’da 
(OVP) ve temel makro büyüklüklere çevrilecek. Açıkla-
malardan 2019 yılı büyüme oranının yüzde 3-4 civa-
rında olacağını, bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 
1,5’i ile sınırlandırılacağını öğrenmiştik. 2018 yılına iliş-
kin rakamlara da revizyonlar gelecek büyük olasılıkla.

Piyasaların bütün dikkati OVP’ye yoğunlaşacak olsa da 
üzerine düşünmemiz gereken başka hususlar da var. 
Örneğin, kur artışına bağlı olarak TL cinsinden değeri 

artan dış borçlar ilk akla gelen. Yine kur artışına bağlı 
olarak yükselme eğilimini sürdürecek olan enflasyon bir 
diğeri. 179 milyar dolar düzeyinde bulunan kısa vadeli 
dış borç stoku ve bu rakama eklememiz gereken 50-55 
milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi muhtemel cari 
açık rakamı. 2010 yılından itibaren hızla artan ve GS-
YH’nın yüzde 26’sı düzeyine çıkan özel sektörün borcu.

Bunları, küresel merkez bankalarının para musluklarını 
kısmaya başlaması ile beraber okumak gerekiyor bir de. 
Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) paylaştığı sol 
alttaki grafik bu sürecin hızlanmaya başladığını söylü-
yor. Ülkeye sermaye çekebildiğimiz 2002-2008 ve 2010-
2013 dönemlerinde, TCMB faiz oranlarını çok yükselt-
mek durumunda kalmazken; 2016’dan itibaren bu tablo 
değişmiş durumda.

Yukarıda, TCMB’nin fonlama maliyetini yüzde 17,75’ten 
yüzde 19,25’e doğru çekerek aslında 150 baz puanlık 
örtülü parasal sıkılaştırma yaptığından bahsetmiş ve 13 
Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında ek bir sı-
kılaştırma yapılabileceğinin sinyalini verdiğini belirtmiş-
tim. Bunun arkasında yatan gerekçe de değişen bu tablo 
zaten; ABD ile yaşanan gerginlik ise cabası.

Sonuç mu?

Kuru frenlemeye çalışmanın bedeli reel sektör şirketle-
rinin borçlanma maliyetlerinin artması olacak. Şirketler 
zorlanırken, bireylerin kredi talebi daralacak. Büyüme 
ise belirgin bir biçimde yavaşlayacak.

Ve tüm bunlar olurken kır düşecek. l
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E ndüstri 4.0 çağında bile istisnasız tüm kurum-
ların en değerli kaynağı insan. Bazı meslekler 
zamanla sona ererken aynı hızda bu yeteneklere 

ihtiyaç duyan yepyeni meslekler de geliyor. Kurumlar ise 
bu değerli yetenekleri çekmek ve elde tutmak için ade-
ta bir birleri ile yarışıyor. Benim aklıma hemen şu soru 
geliyor; “insan hep bu kadar değerli bir “kaynak” mıydı 
ve “kaynak” olarak insan nasıl kurumların yaşamının or-
tasına oturdu?

Bir kurumun ürün veya hizmet üretebilmesi için ihtiyaç 
duyduğu kaynaklarından biri de insan faktörüdür.  Yıl-
lardır İnsan Kaynakları’nın tanımını şöyle yaptık; bir ku-
rum içerisinde insana dair yapılan tüm çalışmalar olarak 
ifade ettik. Pekala, düşündüğümüzde günümüz İnsan 
Kaynakları ve çalışanları neler yapıyor? 
Bu sorunun cevabından önce “neden” 
etkin ve verimli bir İnsan Kaynakları olma 
yolunda ilerleniyor, bunu birlikte bir de-
ğerlendirelim. 

Çalışanların kurumlarına katkı sağlaya-
bilmeleri, başarılı olabilmeleri için mutlu 
insan – mutlu çalışan duygusunu yarat-
mak gerekiyor. Çalışanlar ne kadar mutlu 
ise kurum da o kadar verimli ve başarılı 
bir yolda ilerliyor. Böyle, odağında insan 
olan kurumlarda, kurumun stratejik he-
defleri, bireysel hedefleri ve kurum ge-
reklilikleri de dengeli bir şekilde ilerler. 
Çalışan kendini geliştirme fırsatı bulduk-
ça kuruma olan katkısı da doğru orantı 
ile artmaktadır. 

Bu bakış açısı ile İnsan Kaynakları’nın temelinde aşağı-
daki noktalar sıralanabilir ;

• Çalışanlar etkin ve verimli bir şekilde yönetilirse ve bi-
reysel gelişimleri desteklenirse kurum verimliliği artarak 
ve uzun vadede kuruma daha fazla kazanım sağlaya-
caktır.

• Çalışanları her yönden geliştirecek ve destekleyecek 
süreçler tasarlanmalıdır. Çalışanı sosyal, ekonomik ve 
psikolojik olarak destekleyecek program ve uygulama-
lara daha fazla yer verilmelidir.

• Çalışanların yeteneklerini ve yetkinlikleri sergileyebile-
cekleri ve özellikle iş başında kullanabilecekleri bir ça-
lışma ortamı yaratılmalıdır.

• Tüm bu İnsan Kaynakları oluşumunda hem kurumun 
hem de çalışanların beklenti ve hedefleri mutlaka göz 
önünde tutulmalıdır.

Kurumların birçoğu tüm adımlarda en iyi olabilmek ve 
en iyiyi sunabilmek üzere aktif çalışmalar yapıyorlar. 
Eski personelcilik zihniyetinden bu- g ü n -
lere baktığımızda gözle görülür 
çok büyük bir fark olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Birkaç 

Fonksiyonel ve Açık Büfe 
İnsan Kaynakları

Tuba Karagöz SEVER
Profesyonel Koç (Yönetici Koçu, Kariyer 
ve Gelişim Koçu),  
Eğitim ve Gelişim Danışmanı,  İnsan 
Kaynakları Danışmanı

Çalışanların kurumlarına 
katkı sağlayabilmeleri, 
başarılı olabilmeleri için 
mutlu insan – mutlu 
çalışan duygusunu 
yaratmak gerekiyor. 
Çalışanlar ne kadar 
mutlu ise kurum da 
o kadar verimli ve 
başarılı bir yolda 
ilerliyor. 
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kişilik bir ekibin performansı ile yürüyen, iş çeşitlili-
ği – sorumluluğu daha dar ve her çalışan her işi yapar 
mantından daha çok “insan” kaynağına daha yakışır 
ve hizmet eden fonksiyonel bir yapıda ilerlenmektedir. 
Bu yapısallığa genel olarak baktığımızda ise bugün pek 
fazla süreçleri ayrı ayrı izleyebiliyoruz. Bunlar;

İşe Alım ve Özlük, Tahakkuk, Bordro ve Puantaj, Davra-
nışsal Yetkinlik Değerlendirme / Teknik Yeterlilik Değer-
lendirme, Performans Yönetimi, Organizasyonel Gelişim 
/ Kariyer Yönetimi, Ücret Yönetimi, İdari ve Sosyal İşler, 
İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim ve Gelişim,  Çalışan Bağ-
lılığı ve  İşveren Markası  gibi bir çok başlıkta ekip yapı-
lanmaları ile takip edilmektedir.

Fonksiyonel İnsan Kaynakları modelinde en önemli ola-
rak gördüğüm nokta; daha fazla çalışana katkı ve de-
ğer sağlayan bir yapıya gelmiş olmasıdır. Zaman ile bu 
değişimin içinde aktif yer alan,  gözlemleme ve çalışma 
şansına tanık olan bir İK’cı olarak şunu paylaşmaktan 
çok mutlu oluyorum. 

Her geçen gün hem çalışanların, hem de İK’cılık mesle-
ğinin günümüzde önemi ve değeri büyüyor.  Bu nokta-
da;  çalışanların ve kurumların beklentisi ve bir o kadar 
da giderek artan teknolojinin etkisi ile İnsan Kaynakları 
inanılmaz büyük bir yelpaze ile hizmet sunmak için ça-
lışmalarına devam ediyor. Ve çok net olarak gördüğüm 
bir şey var ki; önümüzdeki dönemlerde fonksiyonel İK ile 
birlikte daha fazla teknolojik, dijital ve bir o kadar için-
de insan kavramını barındıran farklı dinamik yapılar ile 
daha da büyümeye ve değişmeye  devam edecektir.

Pekala, biraz da bu kadar değişimin ve büyümenin ya-
şandığı İnsan Kaynakları süreçlerinde “yetkin bir İK’cı 
kimliği nasıl olmalıdır” sorusuna ışık tutalım. İnsan 

odaklılığı, sorumluluk 
duygusu yüksek, yara-
tıcı ve yenilikçi yaklaşım 
sergilemeyi benimse-
yen, stratejik düşünen, 
zamana çok hızlı ve ko-
lay uyum sağlayan, po-
zitif, enerjik, iş ve zaman 
planlamasında verimli 
ve iletişiminde harika-
lar yaratan kişiliklerden 
bahsediyorum. Bu yet-
kinliklere sahip potan-
siyel İK’cılar değerlendi-
rilmelidir ve bu meslekte 
yer almalıdır. Bu kadar 
yetkinliği bir arada ser-

gilemek zor gibi görünse de maalesef bir o kadar da 
hassas bir noktadır. İK’cıları daima kurumların kalbi ve 
beyni olarak görmüşümdür. Çoğu zaman ise kurumsal 
vitrin. Yaratmış oldukları ilk enerji ve imaj sadece mev-
cut çalışanları değil, potansiyel çalışanları / adayları da 
etkilemektedir. Bu nokta ise, her zaman iş süreçlerine 
doğrudan yansımaktadır.

Mükemmel İK süreçleri; ihtiyaç ve beklentilerin artması 
ile birlikte, günümüzde ve biz İK’cıların tam da içinde ar-
tarak şekillenmeye devam edecektir. 

Kurumlarımızın ve çalışanlarımızın daha verimli, daha 
başarılı olabilmeleri için, şahane İK’cılar, şahane süreç-
ler yaratmak için, bu mesleğe daha fazla gönül veren, İK 
yolculuğunda kendini adayacak birçok meslektaşımız 
olacaktır. l

Her geçen gün hem 
çalışanların, hem de 
İK’cılık mesleğinin 

günümüzde önemi ve 
değeri büyüyor.  Bu 

noktada;  çalışanların 
ve kurumların 

beklentisi ve bir o 
kadar da giderek 

artan teknolojinin 
etkisi ile İnsan 

Kaynakları inanılmaz 
büyük bir yelpaze ile 
hizmet sunmak için 

çalışmalarına devam 
ediyor. 
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Sağlık kalkanı baharatlar
Tarçın hafızayı güçlendiriyor, kimyon sivilce ve kırışıkları gideriyor 

Aromaları ile yemeklere lezzet katan 
baharatların sağlık için de sayısız faydası 
bulunuyor. Şeker ve kolesterol düzenlemekten, 
metabolizma güçlendirmeye, kanser hücrelerinin 
baskılanmasından tümörün küçülmesine katkı 
sağlayanlara kadar birçok farklı alanda fayda 
sağlayan baharatlar doğru kullanılmadığında 
ise sağlığı tehdit edebiliyor. Özellikle kronik 
hastalıkları olanların baharatları daha dikkatli 
kullanması gerektiğini söyleyen Anadolu Sağlık 
Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, 
zencefil, tarçın, biber, karanfil gibi günlük hayatın 
içindeki baharatların kullanımı ile ilgili önemli 
bilgiler paylaştı. 

Zencefil regl ağrılarını dindiriyor, kanserde tümörün kü-
çülmesine yardımcı oluyor

A ntibakteriyel, antiviral, antienflamatuvar olarak 
kullanılan zencefil, çay olarak tüketildiğinde ha-
milelik dönemi bulantılarında kullanılabilecek 

en güvenilir çareye dönüşür. Zencefil çayı aynı zamanda 
uzun yolda ortaya çıkan mide bulantılarında da etkilidir. 
Antitümör etkisi sayesinde tedavisi zor olan kanser tür-
lerinde doktora danışılarak tüketilen zencefil tümörün 
büyümesini baskılamaya yardımcı olabilir. Spor yapan 
kadınlarda kas ağrılarını ve adet dönemindeki ağrıları 
azalttığına dair çalışmalar bulunan zencefil solunum 
yolu hastalıklarında, öksürük, grip ve soğuk algınlığına 
birebirdir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Fakat kan ba-
sıncı ve şeker ile ilgili ilaç kullananlar için sakıncalı ola-
bileceği unutulmamalıdır. 

Tarçın hafızayı güçlendiriyor

Kan şekerini dengelemesiyle tanınan ve bu özelliği ile di-
yabetik hastalara önerilen tarçın bazı diyabet ilaçları ile 
etkileşime girebilir. Diyabet hastalarının tarçın kullanı-
mı ile ilgili doktorlarına danışması önemlidir. Kolesterol 

üstünde de dengeleyici etkisi olan tarçının antioksidan, 
antiseptik ve antibakteriyel özellikleri de vardır. Kanın 
pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olan tarçın zengin lif 
içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Lösemide kan-
ser hücrelerinin çoğalma riskini düşürür. Tarçın sakızı 
çiğnemek veya koklamak hafızayı güçlendirir, Alzheimer 
gibi hastalıklarda yardımcı olarak kullanılabilir. 

Zerdeçal, osteoporoza karşı koruyor

Zencefil ailesinden olan ve Hindistan safranı olarak da 
bilinen zerdeçalın kullanım alanları da safranla benzer-
lik gösterir. Antienflamatuvar, antioksidan, antitümör 
özellikleri olan zerdeçal Alzheimer gibi hastalıklarda 
kullanılır. Kolon, prostat, pankreas, meme kanserlerinde 
tedaviye ek olarak kullanılabilir, ancak öncesinde heki-
me danışmak önemlidir. Artrit, pankreatit, enflamatuvar 
bağırsak hastalıklarında ağrıyı azaltıcıdır. Safra taşına 
karşı doğal bir koruyucudur. Kan basıncını düzenler, os-
teoporoza karşı da koruyucu özellikleri bulunur. Zerde-

Ulaş ÖZDEMİR
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme
ve Diyet Uzmanı 
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çalı günlük beslenmesine dahil etmek isteyenler pilav, 
makarna, et yemekleri, yumurta, çorba gibi yemeklere 
ekleyebilir. 

Omega-3 ve omega-6 karanfil şişkinliği ölüyor 

En çok diş ve diş eti hastalıklarına önerilen karanfil, lokal 
anestezik olarak da kullanılabilir. Ağız kokusu için de et-
kili olan karanfil, su ve çayda tüketildiğinde şişkinliğe iyi 
gelir. Bitkilerde çok nadir görülen omega-3 ve omega-6 
barındırmasıyla dikkat çeken zencefil, soğuk algınlığı, 
öksürük gibi bağışıklık sistemi hastalıklarında da kulla-
nılabilir. Siyah noktalar, sivilceler, cilt lekeleri için birebir-
dir. Baharat ve çay olarak tüketilmesi önerilen karanfil, 
yağ olarak tüketildiğinde yarardan çok zarara neden 
olan bir ürüne dönüşebilir. Mutlaka bir uzmana danı-
şılarak kullanılması gereken karanfil yağı; direkt olarak 
içilmemeli, cilde sürülmemeli ve seyrelterek kullanılma-
lıdır. Çocukların kesinlikle kullanmaması gereken karan-
fil yağı mide ve bağırsakta dönüşü olmayan ciddi yan 
ektilere neden olup vücutta tahribat yaratabilir. 

Siyah nokta ve sivilcelere karşı: Kimyon

Kan şekerini dengeleyen kimyon, cildi düzenler, siyah 
nokta, sivilce, yaşlılık kırışıklıklarının tedavisine yar-

dımcıdır. Yüksek demir içeriği sebebiyle kansızlık teda-
visinde oldukça etkili olan kimyon, astımla savaşır ve 
bağışıklık sistemini güçlendirir. Aşırı tüketimi karaciğer 
ve böbreklere zarar verebilen kimyonun hamilelik döne-
minde de düşüklere neden olabileceği için kullanılma-
ması önerilir. 

Çalışmayan bağırsaklar için keten tohumu

Omega 3 yağ asitleri ve diyet lifi açısından zengin olan 
keten tohumu sindirim sistemini ve bağırsakların sağ-
lıklı çalışmasını destekler. Kan şekeri ve kolesterolün 
dengede kalmasına yardımcıdır. Bu özelliğiyle kalp ve 
damar hastalıklarına karşı da koruyucu olan keten to-
humu, meme ve prostat kanseri riskini düşürür. Suda 
bekletilip salatalarda kullanılabilir.

Chia kolesterolü dengeler

Omega 3, 6 ve lif içeriği bakımından zengindir. Kan şe-
kerini ve kolesterolü dengeler. Antioksidan özelliği se-
bebiyle kanser riskini düşürür. Süt ve suda jelleşme 
özelliği ile puding, sütlü yumurta gibi sevilen birçok ta-
rifte kullanılabilir. Midede şiştiği için açlık hissini yatıştı-
rır. Tansiyon hastaları uzmana danışarak kullanmalıdır.

Pul biber bağışıklık sistemi ve metabolizmayı 
güçlendirir

Antienflamatuvar ve gaz giderici olarak kullanılan pul 
biber içindeki bileşikler sayesinde birlikte yenilen diğer 
besinlerin vitamin ve mineraller emilimini de arttırır. 
Yüksek miktarda C vitamini içerdiğinden doğal antibi-
yotik olarak tanınan pul biberin vücut için mucizevi bir 
besin olduğunu söyleyebiliriz. Bağışıklık sistemi ve me-
tabolizmayı güçlendiren pul biber antidepresan olarak 
kullanılabilir. Kanser hücrelerinin bastırılmasında da 
yardımcı olan biberin bazı ilaçlarla etkileşime girebile-
ceği unutulmamalıdır. l

Kan şekerini dengeleyen 
kimyon, cildi düzenler, 

siyah nokta, sivilce, yaşlılık 
kırışıklıklarının tedavisine 

yardımcıdır.

Yaz mevsimine girdiğimiz bugünlerde havalar gibi besinler de bir de-
vir sürecinde. Kestanenin yerini çileğe, ayvanın karpuza, portakalın 
kavuna, kerevizin de bayrağını semizotuna bıraktığı aylara girildiğini 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Öz-
demir, yaz mevsimi dendiğinde akla ilk gelen şeylerden birinin taze 
meyveler olduğunu belirtti. Özdemir, yaz mevsiminde ilk akla gelen 5 
meyveyi ve faydalarını açıkladı. 

Çilek: Berries grubundan olan çilek B, C ve K vitamini açısından ol-
dukça zengindir.

Dut: Resveratrol bakımından zengin olan dut iyi bir antioksidandır.

İncir: Lif içeriği bakımından zengin olan incir konstipasyon (kabızlık) 
ile mücadele bakımından oldukça önemlidir.

Kayısı: Lif ve potasyum bakımından oldukça zengindir.

Kiraz: Antioksidan bakımından zengindir ayrıca diüretik su atıcı özel-
liğe sahiptir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, yaz mevsimi öncesinde 
“Ne yapsam kilo veremiyorum” diyenlere önerilerde bulundu:

• Öncelikle yeme alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Gün içe-
risinde farkında olmadan tükettiğiniz kuruyemişler, elinizin altında 
bulunan leblebi, bir parça da olsa tüketilen çikolatalar size engel 
olabilir. 

• Hızlı yemek yemeyiniz bu noktada doymak ile dolmak arasındaki 
farkı karıştırmaya başlarsınız

• Soslu besinlere dikkat edin. Severek tükettiğiniz masum bir yiyecek 
soslar neticesinde ciddi kalori bombalarına dönüşebilir

• İnsülin direnci veya Hipotiroid gibi metabolizma problemleriniz ola-
bilir. Kan değerlerinize baktırmayı ihmal etmeyiniz.

En çok tüketilen
5 yaz meyvesinin faydaları
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Arizona’da 2 Hafta 

Baran KOCAER
Hexagon Studio
HTV Proje Lideri 

A rizona Eyaleti’nin Tucson Şehri’nde 2 hafta bo-
yunca bulunma amacım, US Posta Servisi’nin 
değerlendirmesi için teslim ettiğimiz 2 adet 

aracın testlerinin devamlılığını sağlamaktı. 

Çalışma alanınızın dışında karşınıza çıkan konularla il-
gilenmek, araca daha geniş bir açıdan bakmanızı sağlı-
yor ve size diğer ekip akadaşlarınızın, genelde farkında 
olmadığınız problemlerini paylaşma şansı veriyor. Zor 
durumlarda yapılan her hamleyse işe karşı duyulan sa-
hiplenme duygusunu ve özgüvenini perçinliyor.

Ama asıl anlatmak istediğim; 

Şimdiye kadar görsel ve pazarlama unsurları yardımıyla 
göreceli olarak sınırlı bilgiye sahip olduğum, rüya diye 
nitelendirilen yeni dünya yaşantısındaki ilk tecrübemdi.  
13,5 saatlik oldukça uzun bir uçuşla San Francisco’ya 
ulaştım. Görmek için oldukça can atılan bir şehrin sade-
ce havaalanını ziyaret edebilmiş olmam biraz burukluk 
yaratmadı değil ama yalnızca iki saat sonra aktarma 

uçağı ile kendine has doğasıyla ünlü Arizona Eyaleti’ne 
varacak olmam heyecan vericiydi. 

Tucson, AZ’ya gece yarısı ulaştım ve bu saatte esen 
rüzgarın kuru sıcaklığı, ortamın iklimiyle ilgili ilk ipucunu 
verdi. Güneşin pek de nazik davranmadığı, kavruk ama 
özgün bitki örtüsü çeşitliliği açısından pek de cimri ol-
mayan bir yeryüzüyle ilk gün ışığında tanışmış oldum. 

Şehir, Arizona Eyaleti’nin en güneyinde, Meksika sınırına 
yaklaşık 100 mil uzaklıkta. Şehrin çevresindeki doğaysa 
Western filmleriyle zihinlere yerleşen fotoğrafın ta ken-
disi . Bodur ağaçlar, yamaç, vadi, kaktüs, toz, sıcak, gü-
neş... Hepsi bu fotoğrafın içinde fazlasıyla var. 

Yoğun bir çalışma temposuyla geçen ilk haftanın so-
nunda, Tucson Şehri çevresindeki birkaç milli parktan 
biri olan Mt Lemmon’a gitme şansım oldu. Kuru yamaç-
lara yerleşmiş bir kaktüs ormanının içinden geçen virajlı 
bir yoldan dağa doğru tırmanış başlıyor. Kaktüs ormanı 
bir süre sonra yerini çam ormanına bırakıyor.

Tırmanış yolunun sonunda ise ufak, şirin bir kasaba ile 
karşılaşılıyor. Şehirdeki toz ve kuru sıcak, yerini serin ve 
bir o kadar da temiz bir havaya bırakıyor.

Yılın çok az günü yağış alan ve ortalama sıcaklığın ol-
dukça yüksek olduğu bir bölgede bulunmasına rağmen, 
zirvedeki Ski Valley’de kışın kayak yapılabilmesi dikkat 
çekici.l
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Vista point’lerdeki manzara ise görülmeye değer. 

Ekim ayı artık yerini Kasım ayına bırakırken, Mt. Lemmon’da sonbaharın büyüleyici renkleri hakimdi.
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Sercan SUNAR
Hexagon Studio
Test ve Doğrulama Takım Lideri

M acera dolu Amerika ile USPS ADV araçlarının 
testleri sırasında çıkan sorunlar ve bu so-
runlara 24 saat içinde çözüm odaklı tepkiler 

vermemiz istendiğinden  pek tanışma fırsatımız olma-
dı desem çok sert bir giriş yapmış olmam sanırım. Bu 
cümlemde anlatmak istediğim; belirsiz çalışma saatleri 
ve tatil günlerinde yapılan yoğun çalışmalara ek olarak; 
zorlu çalışma koşullarına rağmen seyahatlarimizin ve 
çalışmalarımız gerçekten eğlenceli ve kişisel gelişimi-
miz açısıdan gayet etkili olduğunu belirtmek ister ve 
yazdıklarımın bu ana düşünce çerçevesinde değerlen-
dirilmesini dilerim :).

Zafer Özbayram ile başlayan yolculuğumuzda iş konu-
sunda karşılaştığımız en büyük ve zaman harcadığımız 
konu; USPS inspection testlerinden biri olan su sızdır-
mazlık testinde karşılaştığımız sorunlar oldu. Yoğun 
çalışmalarımız ve Türkiye’den yanımızda getirdiğimiz 
mastik izolasyon malzemesini (Havaalanında C4 pat-
layıcı sanılabilen :) ustaca ve sorunlu bölgeler üzerinde 
bolca kullanmamız sayesinde testten başarılı bir şekilde 
geçtik. Tabiki arkadaşlarımızın, USPS  testinden sorum-
lu kişileri test sonucunun olumlu olduğuna ikna etme 
çabalarını unutmamak gerekir. 

‘’Kuş uçmaz, kervan geçmez’’ deyiminin anlamını kolay 
bir şekilde anladığım Chicago ve Columbus  Havaa-
lanları arasında 5 saatlik bir yolculuktan sonra mace-
ralarımıza ve çalışmalarımıza Alper Arslan’ın  aramıza 
katılmalarında özel şoför olarak rol aldım.  Bu ekip ile 
karşılaştığımız sorun; araç gösterge panelinin sökülme-
si ve geri yerine takılması işlemleri oldu. HS atölyeden 
Metin Ustanın çektiği zorlukları anladık ve hak verdik, 
bizim için zorlu ve uzun bir sınav oldu. Kendimizi övmek 
gibi olmasın ama bu işin altından da başarılı bir şekil-
de kalkabildik. Şunu belirtmek isterim; Hexagon Studio 
Gövde Mühendisliği Müdürü’nün kolları sıvayıp işe bir 
usta endamıyla girişmesi bizi motive etmişti :).

Yoğun çalıştığımız zamanların öğle molalarında 15 da-
kika içinde mikrodalga fırında yemeğimizi pişirip ardın-
dan tüketmek, Amerika’nın Fast-Food kültürünün çıkış 
noktası ve  anavatanı olduğunu bir kez daha görmemiz 
açısından çok etkili oldu. Türkiye’den getirdiğimiz man-
gal kültürümüzü de göstermeden edemezdik, ne kadar 
barbekü de yapabilmiş olsak da. 

Yazdıklarımda teknik olarak yaptığımız işlere biraz fazla 
değinmiş olabilirim, toplantı notu gibi yazı olmuş diyebi-
lirsiniz ama biz bu seyahat boyunca az da olsa eğlendik 
:).

Otelimizin bulunduğu Dublin-OH çevresinde akşam 
saat 22:00’dan sonra açık yer bulunmamasına çözüm 
olarak bulduğumuz Yogi’s Grill mekanını da unutmaya-
rak, gelecekte bu lokasyona seyahat edecek arkadaş-
larımıza bu değerli mekanı hatırlatarak sözlerime son 
vermek isterim :). l
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Peter SCHENKMAN
Karsan ABD Başkanı 

Bir Uçtan Diğerine Beklenmedik
Bir Amerika Yolculuğu

L os Angeles sabahı nefisti, egzoz gazıyla karışan 
sisin şehrin etrafını sarmasına daha vardı. İki gün 
boyunca Los Angeles havaalanında (LAX) güm-

rük bürokrasisi ile boğuştuktan sonra Hexagon Studio 
tarafından tasarlanan iki tane Karsan USPS Yeni Nesil 
Dağıtım Aracı, tıra yüklenmiş bir şekilde sevkiyatı bekli-
yordu. Araçları taşıyan parlak turuncu renkteki iri Ame-
rikan tırını sıcak asfalt üzerinde hareket etmesine engel 
hiçbir şey kalmamıştı. Hexagon Studio mühendislerin-
den Mustafa Altıntaş ve ben; “Duke, Little Duke & Lisa’ 
(Araçları taşıyan tır, sahibi ve eşinin isimleri) ile birlikte 
Tucson’a gidiyorduk. Ancak bizler doğuya doğru hızla 
giderken rotadan ayrılıp, bir zamanlar dinozorların aylak 
aylak dolaştıkları ABD’nin Güney Batısının eşsiz ve baş 
döndürücü manzarasını oluşturan, ufalanan kayalardan 
oluşmuş dağları, kurumuş nehirleri ve çöl güllerini göre-
bilmek adına duracaktık.  

San Bernardino’ya kadar hızlı bir şekilde ulaşıp Palm 
Springs’in rüzgar türbinlerine varmadan tarihi Route 
66’yı takip etmeye başladık. Mavi bir cam gibi berrak 
gökyüzünün altında, vahşi çöl ve Joshua Tree milli parkı 
boyunca yol altımızda hızla akıyordu; öbür yandan ne-
fes kesici manzara bizleri sık 
sık, çölün o muhteşem güzel-
liğini içimize sindirmemiz için 
yavaşlamaya zorluyordu. 

7 saat sonra Tucson’a girerken 
manzaramıza kaktüsler ege-
men olmuştu. Böylece seya-
hatin ilk ayağını tamamladık. 
Tahminimizden kısa zamanda  
Tucson’a vardığımız için birçok 
şeyi yapabildik: Pinal Havacılık 
Otoparkının içerisinde dağınık 
vaziyette duran paslı uçaklar 
etrafında bir tur, muhteşem bir 
Meksika akşam yemeği, kiralık 
lüks Buick Lacrosse aracımı-
zı Chrysler Pasifica minivanla 
değiştirmek ve doğuya doğru 
yola devam etmeden önce bir-
kaç saatlik uyku. 

Sıradaki 27 saatlik seyahatimize başlamak için Mustafa 
ve ben hazırdık. Sabahın erken saatlerinde çöl karan-
lığını 120 km/h ve üstü hızlarla deliyorken, en büyük 
endişemiz karşımıza çıkabilecek çöl domuzlarıydı (Ja-
velinalar). Çölde kusursuz bir gündoğumu sabahı ısıttı 
ve ardından dünyanın acı biber başkenti olan New Mexi-
co’nun Hatch kasabasındaki tek trafik ışığında sıkı bir 
frenleme yaptık. Sonrasında, New Mexico’daki  Truth 
or Consequences (Gerçek veya Neticeler) kasabasının 
isimlendirilmesi konusunda çabuk bir tartışma sabahın 
geçmesine yardımcı oldu ve bu sırada yakıt gösterge-
sindeki ibrenin gidebileceği en alt noktaya oldukça yak-
laştık. Kuzey’e, Albuquerque, New Mexico’ya döndük ve 
böylece Route 66’ya tekrar kavuşup Amarillo’ya girdik. 
Burada müşterilerinin 2 kg biftek yemelerini yüreklen-
dirmek için ücretsiz  sunan bir restoranda akşam yeme-
ği yedik. Elbette bunun için bir şartları var: 2 saat içinde 
tamamını bitirmeniz!  

Masa kenarında ufak bir Bluegrass tipi müzik dinletisiy-
le birlikte Texas’a yaraşır büyüklükteki akşam yemeği-
mizi tamamladık; biz tabi ki küçük 226 gramlık biftekler 
seçmiştik. Tornado Alley üzerine gece çökerken, kopko-
yu kara bulutların ovaların üzerine alçaldığını görerek 
aracımıza geri döndük.  Tulsa’ya doğru yöneldiğimizde 
tempomuz yavaşladı. Gece boyunca Joplin, Missou-
ri’den hızla geçerken, direksiyonun arkasındaki Mustafa 
rüzgarlar birlikte enlemesine yağan yağmurun hiç bit-
meyecek gibi görünen darbelerini tecrübe etmiş oldu. 
Yeni gün bizi Route 66’nın diğer ucundaki St. Louis’de, 
Mississippi nehri üzerine muhteşem bir şekilde doğan 
güneş ile karşıladı.  O sırada, zamanlamamızın bizi tam 

da trafiğin yoğun olduğu saat-
lerin ortasına attığı gerçeği ile 
yüzleştik. Trafiğin azalmasını 
beklerken kendimizi kahve ve 
bisküvi ile doldurmak üzere 
bir Cracker Barrel’e saklandık. 
Indianapolis’e çabucak vardık 
ve yolculuğumuza başladık-
tan tam 29 saat sonra kendi-
mizi Wolcottville, Indiana’daki 
atölyeye giden toprak yolda 
bulduk. Kargomuzu boşalttık 
ve muhtaç olduğumuz istira-
hate kavuşabilmek üzere otele 
geçtik. Bu maceradan bir hafta 
sonra, bu sefer aynı yolculuğu 
batıya doğru yapmam gereki-
yordu, bu sefer yardımcı pilo-
tum olarak eşim Carol’u yanı-
ma alarak, Northern Route’u 
(Kuzey Otoyolu) seçtim.l

Route 66: 
8 eyaletten geçerek Indiana’yı

California’ya bağlayan manzaraları ile 
meşhur tarihi otoyol

Bluegrass: 
Genellikle keman eşliğinde hızlı tempoda 

söylenen bir Güney ABD folk müziği
Cracker Barrel: ABD’de daha çok otoyolların 

kırsal kesimlerinde yaygın olan ve güney 
mutfağı ürünleri sunan bir restoran zinciri

Tornado Alley: 
Orta Doğu ABD’deki  Kuzeye Güney 
yayılı geniş ovalardan oluşan Kuzey 

Texas, Oklahoma, Kansas ve Nebraska’nın 
bulunduğu ve büyük hortumların sıklıkla 

meydana geldiği bölge
Javelina: 

Daha çok orta Amerika’da yaygın olan ve 
çöllerde yaşayan ufak bir domuz çeşidi
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Fotoğrafın
Kısa Tarihi - II

B ir sanat kolu ve kitle iletişim aracı olarak ilerleyen 
fotoğraf, bir görme, haberleşme, öğrenme, öğretme 
ve yaratma aracı olarak çeşitli kitle iletişim ortam-

larında 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 yararlanıl-
maktadır.

FOTOĞRAFIN KİMYASAL EVRİMİ

Fotoğrafta kullanılan malzemeler gereği fotoğraf kimyaya 
bağlıdır. 1727 yılında, Johann Heinrich Schulze, gümüş 
tuzlarının güneş ışınlarından etkilenerek değişikliğe uğra-
dığını tespit etmiştir.1802’de Thomas Wedgewood, gümüş 
nitratlı bir kağıt kullanarak Camera Obscura ile ilk görün-
tüleri elde etmiştir. Günümüzde kullanılan filmlerin icadı 
George Eastman’dır.1883–1884 yıllarında kâğıt tabanlı, 
1889 yılında da saydam tabanlı role filmleri geliştirerek 
kullanıma sunmuştur.  1840 yılında kullanılan mercek ile 
poz süresi düşürülmüştür.  Henry Fox Talbot, ‘Calotype’ 
adını verdiği negatif görüntülerden pozitif görüntüler elde 
etmiştir.

TÜRKİYE’DE FOTOĞRAF

II.Mahmut’un ıslahat hareketlerini yaptığı döneme rastla-
maktadır. Osmanlı fotoğrafı ilk kez, 28 Ekim 1839’da duyu-

rulmuştur. 15 Ağustos 1841 tarihli Ceride-i Havadis gaze-
tesinde  “Daguerretype’’ın bulunuşundan bahsedilmiştir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda fotoğrafçılık çalışmaları, baş-
langıçta Doğu’nun çekiciliğine kapılarak gelen yabancı fo-
toğrafçılar tarafından yapılmıştır.  İlk olarak Daguerre’nin 
öğrencisi Fransız asıllı Kompa’nın 1842 yılında İstanbul’a 
gelmesi ile Türk halkı, gazete dışında fotoğrafla tanışmıştır.

Fotoğraf ülkemizde etkin bir iletişim aracı olmaya Cumhu-
riyet dönemiyle başlamış ve yayılma hızında artış olmuş-
tur. Türkiye’de fotoğrafçılığın bir sanat dalı olarak kabul 
görmeye başlaması da yine bu yıllara rastlamaktadır. İlk 
fotoğraf sergisi, 1929’da İzmir’de açılmış, ilk fotoğraf ya-
rışması ise 1930’da Sabah Mecmuası tarafından düzen-
lenmiştir. 

Şinasi Barutçu, fotoğraf sanatının yayılma aşamasında 
önemli bir rol oynamıştır. Barutçu, 1945 yılında, ilk fotoğ-
raf dergisi olan Profesyonel ve Amatörün Dergisi “Foto”yu 
yayınlamış ve fotoğrafçılığın kurumsallaşması için çaba 
harcamıştır.

Ayrıca ilk fotoğraf derneği olan TAFK (Türkiye Amatör Foto 
Kulübü) Şinasi Barutçu tarafından 1950 yılında kurulmuş-
tur.

Türk fotoğrafının gerçek kimliğine kavuşma ve dışa açılma 
döneminin başlangıcı 196O’lı yılların başında olmuştur.

1970-1980 yılları arasında, Türk fotoğraf sanatında evren-
sel boyutları yakalama eğilimi bilinçli biçimde yaygınlaş-
mıştır. Pek çok Türk sanatçısı uluslararası yarışmalarda 
başarılı olmuşlardır.

1980’den sonraki yıllarda, dernekler ve gruplar düzeyinde 
fotoğraf çalışmaları yürütülmüş ve daha nitelikli bir çizgiye 
ulaşmıştır.l

Recep PEHLİVANLAR
TOSB Bölge Müdür Yardımcısı

(İdari, Mali)

Şinasi Barutçu, fotoğraf sanatının yayılma 
aşamasında önemli bir rol oynamıştır. Barutçu, 
1945 yılında, ilk fotoğraf dergisi olan Profesyonel 
ve Amatörün Dergisi “Foto”yu yayınlamış 
ve fotoğrafçılığın kurumsallaşması için çaba 
harcamıştır.
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A rtık hemen hemen her kesimden duyduğumuz, 
sayısız makaleler ve uygulayanların kendilerinde 
gördükleri değişim ve tavsiyeleri ile günümüzde 

artık yaşamsal gerekliliklerden biri haline gelmiş olan Pi-
lates ve Yoga; günümüzde doktorların sıklıkla hastalarına 
önerdiği, tarihleri çok öncesine dayanan, bedensel, ruhsal 
ve zihinsel anlamda fazlasıyla kendini kanıtlamış egzersiz 
sistemleridir.

Düzenli olarak Pilates ve Yoga yapmak omurgayı esnek 
ve sağlıklı tutarak, daha güçlü ve kolay uyum sağlayabi-
len kas sistemine sahip olmayı sağlar. Örneğin bel, boyun 
fıtığı, kireçlenme, eklem rahatsızlıkları, duruş bozuklukları, 
insülin duyarlılığı gibi rahatsızlıklara iyi gelmesinin yanı 
sıra, hem bedenen hem zihnen koordinasyon, odaklanma 
ve denge unsurlarını da beraberinde getirir.

Metobolizmayı hızlandıran ve dolaşım, solunum ve ba-
ğışıklık sistemini de büyük ölçüde güçlendiren Pilates ve 
Yoga’nın ruhen sağladığı faydalar bedeni ve zihni de des-
tekler niteliktedir; zorluk ve stres ile olumlu bir şekilde başa 
çıkmak, enerjinin yükselmesi, içinde bulunduğu durumları 
kabullenme de kolaylık ve objektif, sakin, gözlemci bir ba-
kış açısıyla değerlendirme yapabilmek.

Son zamanlar da yaşam koşullarının zorlaşması, kişile-
rin mevcut koşullarını daha iyi hale getirmek için yüksek 
bir eforla çalışmak durumunda kalması, “yetişme” telaşı 
ve çalışma şartlarının insan yaşamına bazen ters düşen 
koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalmak, insanı ma-
alesef kendi gerçekliğinden uzaklaştırmakta ve büyük bir 
baskı yaratmaktadır.

Özellikle Kurumsal hayatın içerisinde başarılı bir kariyere 
sahip olmanın, bugünün algısında, kişinin bireysel derin-
liği, özü, gerçekliği ile bir olduğu düşünülmektedir. Oysa 
kurumsal hayatın içindeki deneyimlerimizle bireysel ola-
rak yaşadıklarımız, öz değerimizde varolan gerçeği değiş-
tirmez ve bunları birbirinden ayırabilmek zihinde yaratılan 
baskıyı da hafifletir. Azalan baskı, daha objektif bir bakış 
açısını beraberinde getirdiği için, kişinin kendisine karşı 
daha dürüst olması mümkündür. Bu açıklık, bireyin ken-
disinden farketmeden yayılır. Bu da Kurumsal hayatın re-
kabete dayalı yapısında, kişinin üzerinde sorumluluk duy-
gusu ile yarattığı stresi azaltır ve iş verimini olumlu yönde 
etkiler.

Pilates ve Yoga yardımı ile dikkati belli bir alanda tutmayı 
öğrenen zihin yapısı, iş ve özel hayat deneyimlerini daha iyi 
yönetir. Kişinin kendi hayatında sağladığı tatmin, dolayısı 
ile iş hayatı içerisindeki tatmini de doğrudan etkiler.

Biyolojik yapısı gereği, ilk önce fiziksel olarak deneyimle-
yerek öğrenen insan, bedensel pratiklerle deneyim kaza-
narak zihnine ulaşır. Pilates ve Yoga pratiği bireyi, zihnin 
işleyişini, düşünce alışkanlıklarını farketmeye yönlendirir. 
Parmak izi gibi kişiye has olmakla birlikte, bireye yalnız 
olmadığını hatırlatır. Bu da benzer ya da farklı yolculukları 
olan insanları bir araya getirir, anlayışlı, destekleyici, kap-
sayan yapısı ile bireyleri birbirine yaklaştırır.

Tüm bunlarla beraber, tekrar belirtmek gerekir ki her beden 
birbirinden farklıdır. Dolayısıyla pratik yapısı gereği, sonuç 
odaklı değil süreç odaklıdır. Disiplin içerisinde önemli olan, 
varılan sonuç değil, an da kalmak, hissetmek ve deneyim-
lemektir.

Workinn Otel olarak hayatınızı kolaylaştırmak ve destek 
olmak adına, zamanı hiç geçmeyen bu egzersiz sistem-
lerini, kaliteli bir ortamda sizlere sunmaktan büyük keyif 
alıyoruz..

Yoga
ve
Pilates

BİLGİ İÇİN: 0850 201 40 00 • Whatsapp hattı: 0539 749 01 08 / info@workinn.com.tr
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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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

CENGİZ MAKİNA İMPRO 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.

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.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

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

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

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

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

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

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

MARKALAR ŞEHRİ

A RAYMOND BAĞLANTI ELEMAN.
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

VLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TEKNO 
KAUÇUK A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

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

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.
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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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

CENGİZ MAKİNA İMPRO 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.

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.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

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

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

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

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

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

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

MARKALAR ŞEHRİ

A RAYMOND BAĞLANTI ELEMAN.
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

VLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TEKNO 
KAUÇUK A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

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

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

CENGİZ MAKİNA İMPRO 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.

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.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

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

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

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

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

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

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

MARKALAR ŞEHRİ

A RAYMOND BAĞLANTI ELEMAN.
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

VLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TEKNO 
KAUÇUK A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

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

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.
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