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Değerli Okuyucular,

3. Olağan Genel Kurulumuzu Mayıs ayın-
da gerçekleştirdik. Güven tazeleyen TOSB 
Yönetim Kurulumuz ile birlikte tamam-
ladığımız projeler gibi yeni projelerde de 
çalışmalarımızı, sektörün kendine özgü ve 
güçlü disiplini ile sürdüreceğiz. 

Bu vesile ile TOSB profesyonelleri olarak 
ben ve ekibim bu prensiple bölgeye hizmet 
için daima hazır olduğumuzu tekrar hatır-
latmak isterim. 

TOSB Dergi bu sayısında da çok özel konu 
ve konuklarıyla, güncel konuları irdeleme-
ye devam ediyor.  

TOSB kurucularından Bayraktarlar Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet 
BAYRAKTAR röportajında Türk tedarik 
sanayinin  büyümek ve küreselleşmek zo-

runda olduğunu belirtirken TOSB’un kuruluş 
hikayesini de bizlerle paylaştı. Kendisini keyifle dinledik, sizlerde aynı keyifle okuya-
caksınız.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven YOUNG, inovasyon ve Ar-Ge’nin, iş dün-
yasının iki temel dinamiği olduğunu vurguladığı röportajında “Yaşam için teknoloji’ 
mottosunu nasıl şirket politikası haline getirdiklerini anlattı. 

Cavo Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Berke ERCAN dijital dönüşümün hangi aşa-
masında olduklarını  anlattığı röportajında  geçmişi unutmadan geleceği planlamanın 
öneminden de bahsetti.

Benteler Automotive Genel Müdürü Çağatay DÜNDAR ise müşterilerinin stratejik geli-
şim ortağı olarak benimsedikleri Benteler çalışma sistemlerini bizlere anlattı. 

Bu sayımızda Toyotetsu ekibinin  İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ayı olarak kutladığı Ha-
ziran ayı etkinliklerine geniş yer verdik. Bu güzel çalışma için kendilerine çok teşekkür 
ediyoruz ve TOSB Dergi’nin iyi uygulamalarınızı paylaşmak için güzel bir platform ol-
duğunu tekrar hatırlatmak istiyorum.

Ekim ayında TOSB IK Komitemizin Anadolu Vakfı bursiyer öğrencileri için organize 
edeceği “Mülakat Simülasyonu” etkinliği hazırlıklarımız başlamışken Anadolu Vak-
fı’nın hikayesini Genel Müdür Selim GÜVEN’den dinledik.

Yine her sayımızda olduğu gibi farklı görüşlerle ekonominin değerlendirildiği, teknoloji 
firmalarının genel hatlarıyla tanıtıldığı, sağlıkla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ke-
yifle takip edeceğiniz birçok makale, TOSB’dan ve dünyadan haberler oldukça ilginizi 
çekecek.

Keyifli okumalar dilerim.
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TOSB Büyük Bir Ailedir

Sayın TOSB Üyeleri,
Değerli Sanayici Dostlar,

K atılımcı ve Şeffaf bir yönetim anlayışıyla 
yol alarak birçok hedeflerimize ulaştığımız 
bir dönemi geride bıraktık. 3.Olağan Genel 

Kurulumuzu Mayıs ayında gerçekleştirdik ve siz 
değerli üyelerimizin kararı ile ikinci kez işbaşına 
geldik. Bize duyduğunuz güven için bir kez daha 
sizlere teşekkür etmek isterim; güveniniz yeni dö-
nem çalışmalarımız için pusulamız olacaktır. 

Yönetim olarak görev aldığımız ilk dönem ağır-
lıklı olarak yeniden yapılandırma dönemi oldu, 
TOSB’da hali hazırda sürdürülen projelerin yanı 
sıra önümüzdeki dönemde özellikle gelecek nesil 
otomotiv endüstrisinin ülkemizde de ivme kazan-
ması için yeni projelere ağırlık vereceğiz. TOSB’un 
ülkemizdeki inovasyon eko-sisteminin öncü aktörü rolünü 
kuvvetlendirmek için çaba sarf edeceğiz. 

Özyönetime geçiş döneminde vadetmiş olduğumuz konu-
ların büyük bir kısmı realize olmuştur. Bu sayfalarda liste-
lemiş olduğum bu vaadler ile ilgili son durumu siz değerli 
üyeler ile tekrar paylaşmak istiyorum.

Ayrıca bunlara ilave bazı çalışmalarımızda devam ediyor.

• Hızlı Prototipleme Atölyesi

•  Katmanlı Üretim Müşteri Deneyimleme Merkezi

• Sanal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
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TOSB Otomotiv Sektörünün 
İnovasyon Merkezine 
Dönüşüyor

Otomotiv endüstrisinin gelecek 
piyasa ihtiyaçları doğrultusunda 
yeniden yapılandırılması ama-
cıyla T.C. Doğu Marmara Kalkın-
ma Ajansı (MARKA) ile 1 Milyon 
TL’lik anlaşma yaptık.

TOSB ve MARKA’nın birlikte ha-
zırladığı bu proje ile kamu kuru-
luşlarının, üniversitelerin, kuluç-
ka merkezlerinin ve sanayinin 
bir araya getirilmesi hedefiyle 
TOSB inovasyon ekosistemini 
oluşturmaya çalışıyoruz. İno-
vasyon ekosisteminin paydaş-
larından teknolojik otomotiv 
Startupları ile  Sanayi işbirliğini geliştirmek adına TOSB 
içerisine Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) işbirliğiyle oluşturulan TEB - TİM Girişim 
Evi’ni açtık. TOSB’u  inovasyon merkezi haline getirmek 
için buradaki firmaların ve 
çalışanların yeni teknolo-
jileri deneyimlemesi adına 
bir ortam hazırlıyoruz. Ör-
neğin TOSB’da “Katmanlı 
Üretim Müşteri Deneyim 
Merkezi” ve “Hızlı Proto-
tipleme Atölyesi” kurul-
ması adına çalışmaları 
başlattık. Böylelikle firma-
larımız teknolojinin nereye 
gittiğini yakından görme 
ve deneyimleme fırsatı 
elde ederken, prototip ihti-
yaçlarını da hızlıca bu merkezlerden karşılayabilecek.

TOSB Otomotiv Test Merkezi'ni açtık

Türk otomotiv sanayisinin mekanik test konusunda dışa 
bağımlılığını azaltmak, yerinde geliştirilip üretilen ürünler-
de katma değer artışı sağlamak için TOSB-BIAS Otomotiv 
Test Merkezini faaliyete geçirdik. 

Kurumsal bir yapıya kavuştuk

Kurumsal bir yönetimin gerçekleştirilmesi için; konula-
rında yetkin, nitelikli bir kadro oluşturulmak üzere hukuk, 
mevzuat, idari ve mali işler, kurumsal iletişim kadrolarımızı 
oluşturduk. Daha etkin bir eğitim stratejisi oluşturulması 
adına eğitim danışmanlığı hizmeti almaya başladık.

We have left a period in which we have achieved 
so many objectives through participatory and 
transparent management approaches. Our 3rd 
General Assembly took place in May 2019 and 
we have been re-elected for a second term by our 
distinguished members’ decision. I would like to 
thank you for your trust once again. Your trust will 
be our compass. 

The first period in which we took office was main-
ly the restructuring period. In addition to the pro-
jects currently ongoing at TOSB, we will focus on 
new projects in order to gain momentum espe-
cially for the next generation automotive industry 
in our country. We will work to strengthen the role 
of TOSB as the leading actor of the innovation 
eco-system in our country.

TOSB Becomes Innovation Center of 
Automotive Sector

We have made an agreement of 1 million TL with 
Eastern Marmara Development Agency (MAR-
KA) with the aim of restructuring automotive in-
dustry according to future market needs. This 
joint project by TOSB and MARKA will serve our 
purpose of creating TOSB innovation ecosystem 
which would gather public institutions, incubation 
centers and the industry. We have launched TEB-
TIM Entrepreneurship Home, which aims to im-

TOSB is a big family

Türkiye’nin yüzde 
20’lik ihracatını 
karşılıyoruz, bu yıl 
6 yeni yatırım ile 
atağa geçiyoruz. 120 
bin metrekarelik bir 
alanda kurulacak altı 
yeni üretim tesisin 
toplam yatırım hedefi 
ise, 190 milyon euro 
olacak. 
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prove industry and automotive startups relation, 
with Turkish Economy Bank (TEB) and Turkish 
Exporters’ Assembly (TIM). 

Technological innovation to improve cooperation 
with the automotive industry stakeholders from 
the Startup ecosystem TOSB into Turkish Econ-
omy Bank (TEB) and Turkey Exporters Assembly 
(TIM), created in collaboration with TEB - TIM Ini-
tiative we launched the home.

We opened TOSB Automotive Test Center

We launched the TOSB-BIAS Automotive Test 
Center in order to reduce the dependence of the 
Turkish automotive industry on the subject of me-
chanical testing and to increase the added value 
of the products developed and produced on-site.

We achieved institutionalization. 

We have developed new positions such as legal, 
legislative, administrative and financial affairs, 
and corporate communications with the aim of 
ensuring a more institutionalized management 
structure. We have recruited new staff for these 
positions and started to get consultancy with the 
aim of developing a more effective training strat-
egy. 

We keep contributing to education at TOSB.  

We continued our scientific studies with univer-
sities. We have started the new semester of our 
MBA program, which have graduated second 
group of students, with Gebze Technical Univer-
sity with the highest attendance.

We solved the kindergarten problem

The existing operator’s contract was terminated 
due to difficulties in operating the kindergarten 
at TOSB Social Facility. TOSB employees will be 
provided with both kindergarten and preschool 
services in the next academic year due to new 
contract signed with an educational institution 
operating in the Gebze region. 

6 major supply industry manufacturers will make 
an investment of 190 million Euros at TOSB. This 
is one of our priorities now. As we have making 20 
percent of whole export of Turkey, we will increase 
this number with these 6 new investments. The 
total investment target of six new production fa-
cilities to be established on an area of 120 thou-
sand square meters will be 190 million Euros. 
We are experiencing the excitement of our new 
investments. Beyçelik, Autoliv, Tırsan, Kar Plastik, 
Cengiz Makine, Mazsan will make new invest-
ments from scratch for production.

TOSB’ da eğitime katkı sağlamaya devam ediyoruz

Üniversitelerle bilimsel tabana oturan çalışmalarımızı sür-
dürdük. Gebze Teknik Üniversitesi ile 2. Mezunlarımızı ver-
diğimiz MBA programımızın yeni dönemini de yüksek bir 
katılımla başlattık.

TOSB eğitim konusunda kurumsal yapıya geçerek daimi 
bir eğitmeni bünyesine katmıştır. TAYSAD ile birlikte ko-
ordineli olarak üyelerimizin ihtiyaçlarına uygun beyaz ve 
mavi yaka eğitimlerine aralıksız devam etmektedir.

Anaokulu sorununu çözdük

TOSB Sosyal Tesisinde bulunan anaokulunun işletilme-
sinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle mevcut işletmecinin 
sözleşmesi feshedildi. Gebze bölgesinde faaliyet gösteren 
bir eğitim kurumu ile yapılan yeni sözleşme neticesinde 
önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde TOSB çalışanla-
rına hem anaokulu hem de kreş olarak hizmet verilecektir.

TOSB’da yer alan 6 büyük otomotiv tedarik sanayi 
üreticisinin, TOSB içerisinde toplamda 190 milyon euroyu 
bulacak yeni yatırımlar için kolları sıvadık 

Türkiye’nin yüzde 20’lik ihracatını karşılıyoruz, bu yıl 6 yeni 
yatırım ile atağa geçiyoruz. 120 bin metrekarelik bir alanda 
kurulacak altı yeni üretim tesisin toplam yatırım hedefi ise, 
190 milyon euro olacak. Yeni yatırımlarımızın heyecanı-
nı yaşıyoruz. Beyçelik, Autoliv, Tırsan, Kar Plastik, Cengiz 
Makine, Mazsan gibi tedarik sanayinin önemli şirketlerinin 
üretime dönük sıfırdan yeni yatırımlar yapacaklar.

20 milyon euroluk yabancı yatırım 

TOSB’ da yatırım yapacak yeni şirketler arasında yabancı 
yatırımcılar da var. 2019 yılında tedarik sanayinde büyük 
yatırımlar olacak. TOSB, siz değerli üyelerimizin genel Ku-
rulda verdiği yatırım kararıyla tarihindeki en büyük bina 
yatırımını yapıyor. Yatırım modelini de değiştirdik. TOSB 
artık mütehatlik yapmıyor, ne inşaat sorumluluğuna ne de 
finansman yüküne girmeden oluşturduğumuz model ile 
bu büyük yatırımı gerçekleştirdik. Emniyet sistemleri üreti-
cisi olan İsveç merkezli Autoliv, 19 milyon Euro’ luk yatırım 
bütçesi ile inşaatına başladığı yeni fabrikasında direksi-
yon, emniyet kemeri ve hava yastığı üretimi yapacak. Üre-
tim yapan iki fabrikasını da TOSB’a taşıyacak olan Autoliv, 
üretime geçti. Onun dışında TOSB da atıl bir yatırım olarak 
kalan Denet Civataya ait fabrika yapılan görüşmeler neti-
cesinde TAYSAD üyesi olan ve iş hacmini büyütecek olan 
Kar Plastik firmasıyla tedarik sanayi üretimine dahil ola-
cak. Firma yaklaşık 10 milyon Euro’ luk yatırım ile TOSB’ 
da yer alacak. 

Tırsan, test sürüş merkezi açacak. Tofaş, Ford gibi dev şir-
ketlere üretim yapan ve otomotiv sektörüne panel radya-
tör üretimi de yapan Beyçelik Gestamp’ta TOSB’un yaptığı 
yeni tesiste yatırımlarını büyüterek TOSB’da yerini aldı. 
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20 million Euros of foreign investment

Among the new companies that will invest in 
TOSB are foreign investors. There will be big in-
vestments in the supply industry in 2019. TOSB 
is making the biggest building investment in its 
history with the investment decision of our es-
teemed members in the General Assembly. We 
also changed the investment model. TOSB is no 
longer engaged in construction, we made this 
big investment with the model we created with-
out undertaking the responsibility of construction 
or financing. Autoliv, a Swedish manufacturer of 
safety systems, will produce steering, seat belts 
and airbags in its new factory, construction of 
which’s investment budget of € 19 million. An idle 
investment of Denet Civata is now going to be part 
of production with Kar Plastic, which is a member 
of TAYSAD and plans to increase business vol-
ume. The company will be located in TOSB with 
an investment of approximately 10 million Euros. 
TIRSAN will open a test drive center. Beycelik 
Gestamp, which manufactures panel radiators 
for the automotive sector and produces for major 
companies such as Tofaş and Ford, has taken its 
place in TOSB by expanding its investments in the 
new facility built by TOSB. New investments ex-
ceeded 90 percent occupancy rate. In addition to 
our contribution to the Gebze region, we are also 
happy to provide employment to 25 thousand 
people. With the new investments to be realized 
in 2019, we will create 2 thousand new jobs in the 
first place.

Ministry Audits completed.

The report of Ministry’s inspectors was remedied 
after overtimes. The 62 pages long report was 
completed in December 2016. It was summa-
rizing all past transactions and indicating short-
comings. All establishments that do not have a 
business license and work license at TOSB were 
carefully examined one by one, their deficiencies 
were completed and work permits and work li-
censes were granted.

We have increased trust at procurement and 
tender works. 

The previous methodology of tender evaluations 
was not applicable to general tender approach-
es as it was included opening the received offers 
before the evaluation. This methodology is now 
changed and the received offers are opened only 
during the evaluation time. This change provided 
us a bargaining power as now we have the chance 
to bargain with the lowest bidder, and it also con-
tributed to the trust in TOSB brand and reputation. 

Yeni yatırımlarla doluluk oranı yüzde 90’ları aştı. Gebze 
bölgesine sağladığımız katkının yanında 25 bin kişiye de 
istihdam sağlamanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 
yılında gerçekleşecek yeni yatırımlarla ilk etapta 2 bin kişi-
lik yeni istihdam sağlamış olacağız.

Bakanlık Denetimleri tamamlandı

2016 Aralık ayında tamamlanan ve TOSB da geçmişteki 
tüm işlemleri denetleyen Bakanlık Müfettişlerinin hazırla-
dığı 62 sayfalık raporda belirtilen eksiklikler yoğun harca-
nan mesailer sonrasında giderildi. TOSB da işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı olmayan tesisler tek tek ve dikkatle incele-
nerek eksiklikleri tamamlandı, işyeri açma ve çalışma ruh-
satları verildi. İki yıl süren yoğun çalışmalarımız sırasında 
eksiklerimizi tamamlamak, TOSB’ u ve otomotiv tedarik 
sanayiini anlatmak üzere defalarca Bakanlığa gidildi. Bu 
süreçte özverili çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılı-
ğını aldık. 

2019 yılında bir şikayet ile başlayan Bakanlık denetimi 
sürecinde de OSB mizdeki firmaların büyük bölümü imar 
incelemesine tabi tutuldu. İki Müfettiş ve dört bilirkişi he-
yeti ile yapılan denetimde tek tek tüm belgeler incelendi, 
tüm fabrikalardan ölçümler alındı. Sürecin tamamlanması 
sonrasında sonuç raporları için beklemekteyiz. Dönemi-
mizde yapılan tüm işlemlerin doğruluğuna güveniyoruz. 

Satın alma ve ihaleli işlerde güveni artırdık

Daha önce ihale mantığına pek uymayacak şekilde zarflar 
açıldıktan sonra tekrar ilk 3 firmadan teklif alınıyordu. Do-
ğal olarak sıralamalar değişiyor ihaleye güven kalmıyordu. 
Satın alma ve ihaleli işlerde tekliflerin değerlendirilme-
si aşamasında artık zarf bir kere açılıyor en düşük tekli-
fi veren firma ile birebir pazarlıkla adaletli bir sonuç elde 
ederek, ihale güvenliğini tam anlamıyla sağlamış olduk ve 
TOSB’un itibarını ve TOSB markasına olan güveni artırdık.

TOSB Gelişim Zirvesi ve TOSB- İzgören İvme Etkinliği ile 
çok büyük bir aile olduğumuzu gösterdik.

TOSB olarak bünyemizde faaliyetlerde bulunan kurum ve 
kuruluşların kurumsallaşmalarına ve sürdürülebilirliklerine 
katkı sağlamak için kurduğumuz 4 komite ile sektörümü-
zün ihtiyaç duyduğu her alanda gelişim sağlamaktayız. 
Kalifiye insan kaynağı ve kurumları yarına taşıyacak akıl 
terini akıtacak, karar vericilerin gelişimine katkı sağlamak 
birinci önceliğimiz olarak belirledik. Otomotiv sektörü 
dünyadaki hızlı değişimin öncüsü. Bizler üyelerimize, sa-
nayicilerimize sadece altyapı ile ilgili hizmetler vermenin 
dışında, insan kaynakları ve özellikle otomotivin geleceği 
ile ilgili konularda vizyon açıcı ve farkındalık yaratacak 
aktiviteler gerçekleştirmek istiyoruz. Gelişim Zirvesi ve 
TOSB-İzgören İvme etkinliği ile komitelerimizin, bölgemiz-
deki kurum ve kuruluşların yetkinlik alanları çerçevesinde 
proje ve argumanlar geliştirmekle kalmayıp bölgemizin 
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TOSB Development Summit and TOSB- İzgören 
Acceleration Activity showed that we are a big 
family. 

As TOSB, we provide improvement in every field 
needed by our sector with 4 committees that we 
established to contribute to the institutionaliza-
tion and sustainability of the institutions and or-
ganizations operating in our structure. We have 
identified our first priority as contributing to the 
development of decision makers who will enable 
mindsets for success and qualified human re-
sources.

In that sense this event enabled us to show that 
our committees are not only for developing pro-
jects and new arguments in line with the capabil-
ities of organizations within the zone but they are 
also there to contribute the development of our 
zone by enabling a network area with our external 
and internal stakeholders. Development Summit 
has taken its place as a very important study of 
TOSB on the vision and mission of being the capi-
tal of innovation in the automotive sector.

We discussed TOSB’s problems, solutions and 
future projections at TurkishTime Joint Mind 
Meeting.

The twelfth of the “Joint Mind Meetings” by Turk-
ishtime and Halkbank took place in our region. 
Prof. Dr. Emre Alkin moderated the meeting, in 
which   TOSB’s problems, solution proposals and 
projections for the future were discussed and the 
report was shared with all participants.

We have increased interest and participation in 
Sports Tournaments.

The tournament, which has been continuing for 
12 years and bringing together the companies 
in TOSB, has reached a record level this year. We 
have made the rules more colorful in order to 
increase the participation of women athletes in 
tournament which is attended by 40 TOSB com-
panies and 1000 athletes.

 We attached importance to cultural activities

One of the prominent photography artists of our 
country, Mr. Ersin Alok opened his exhibition “2nd 
Industrial Revolution of the Republic” at TOSB. 
The exhibition, which received a huge attention, 
focused on the development of Turkish industry.l

gelişimine, iç ve dış tüm paydaşlarımızla network alanı 
tesis ederek kurumlarımızın gerek duyduğu sağlıklı iş plat-
formları olarak önemli misyonlar üstlendi. Gelişim Zirvesi 
TOSB’ un otomotiv sektöründe inovasyon başkenti olma 
vizyon ve misyonu üzerine yapmış olduğu çok önemli bir 
çalışma olarak yerini almıştır. 

TOSB’un sorunları, çözüm önerileri ve geleceğine yönelik 
projeksiyonları TurkishTime Ortak Akıl Toplantısında 
görüştük.

Turkishtime ve Halkbank´ın organize sanayi bölgelerinde 
düzenlediği ‘Ortak Akıl Toplantıları’nın on ikincisi bölge-
mizde gerçekleşti. Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğün-
de düzenlenen toplantıda, TOSB’un sorunları, çözüm öne-
rileri ve geleceğine yönelik projeksiyonlar konuşuldu ve 
oluşturulan rapor tüm katılımcılarla paylaşıldı. TOSB Ortak 
Akıl Toplantısı´na; Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Emre Alkin, Halkbank KOBİ Pazarlama-1 Daire 
Başkanı Hakan Başaran, TOSB Başkan Vekili ve EKU Fren 
ve Dökum Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Du-
daroğlu, Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ad-
nan Naci Faydasıçok, Bayraktarlar Holding Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili Ahmet Bayraktar, Halk Finansal Kiralama 
Genel Müdürü Coşkun Çabuk, Cavo Otomotiv Genel Müdür 
Yardımcısı Igal Zakuto, Egebant Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, Voestalpine High Perfor-
mance Metal Genel Müdürü Mustafa Önder Yücel, Sistem 
Teknik Sanayi Fırınları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özdeşlik, Hexagon Studio Genel Müdürü Murat Özkan, 
Küçükkoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Neslihan Küçükoğlu, Demirtaş Tekiş Kalıp Genel Müdür 
Yardımcısı Şamil Özoğul gibi pek çok TOSB üyesi katıl-
dı. TOSB’da sorunların değil çözümün bir parçası olmak 
sektörümüzün de en büyük özelliklerindendir. “Bir araya 
gelmek başlangıçtır. Bir arada durmak ilerlemedir. Birlikte 
çalışmak başarıdır.”  Henry Ford’un bu cümlesi TOSB’un 
vizyonunu anlatan bir söylemdir.

Spor Turnuvalarına ilgiyi ve katılımı artırdık.

12 yıldan bu yana aralıksız devam eden ve TOSB içeri-
sindeki firmaları bir araya getiren turnuvamıza bu yıl re-
kor seviyede katılım gerçekleşti, 40 TOSB firması ve  1000 
sporcunun katıldığı turnuvalara kadın sporcu iştirakini de 
artırmak için oluşturduğumuz kurallarla daha renkli hale 
getirdik. 

Kültürel faaliyetlere önem verdik

TOSB’ da Ülkemizin tanınmış  fotoğrafçılarından  Ersin 
Alok’in Türk sanayisinin gelişimini gözler önüne seren 
“Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi” isimli Fotoğraf Ser-
gisini büyük bir katılımla gerçekleştirdik.l
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Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Ahmet BAYRAKTAR:

“Türk tedarik 
sanayi büyümek ve 
küreselleşmek zorunda”

Odelo-Farba Otomotiv Aydınlatma 
gurubu, başta Alman araç 
üreticilerinin stratejik imalatçısı 
olması dışında, bir dünya markası 
olarak dünyanın en önemli marka ve 
modellerine üretim yapmaktadır.

Bayraktarlar Otomotiv Aydınlatma Grubu 
hakkında kısaca okurlarımızı bilgilendirebilir 
misiniz?

B ayraktarlar Otomotiv Aydınlatma Gru-
bu; Farba, Odelo, Aygersan, Farlas ve 
Ulo markalarından oluşuyor. 1975 yı-

lında Fransız bir üreticiyle yaptığımız lisans 
anlaşması ile ilk fabrikamız Farba’yı Florya’da 
kurduk. O günlerde yarı mamul ithal ederek, 
montaj yaparak sektöre aydınlatma eleman-
ları tedarik etmeye başladık. 12 Aralık 1979 
günü, ülkemizde yoklukların olduğu bir dö-
nemde yatırım yaparak Bursa’da far ve stop 
lambalarının üretimine adım attık. Bu yıl Far-
ba’nın 40’ncı yılını kutluyoruz.

Bizim, Farba ile başlayan bir otomotiv aydın-
latma işimiz var. Bu işimiz bugün başka mar-
kalarında gruba katılmasıyla daha büyüyerek 
gelişti. 1987 yılında Aygersan grup bünyesine 
katıldı. 2011 yılında ise Odelo grubunun Bay-
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Could you tell us about Bayraktarlar 
Automotive Lighting Group for our 
readers?

Bayraktarlar Automotive Lighting Group is com-
posed of Farba, Odelo, Aygersan, Farlas and Ulo 
brands. We have established our first factory in 
Florya in 1975 through a license agreement with 
a French manufacturer. In those days, we started 
importing semi-finished products and supplying 
lighting components to the sector. Then, in a dif-
ficult time for our country, we decided to invest in 
and have started to produce headlight and stop 
lamps in Bursa on 12 December 1979. We are cel-
ebrating Farba’s 40th year this year.  We have an 
automotive lighting business starting with Farba. 
Today, our business has grown with the addition 
of other brands to the group. In 1987, the Ayger-
san Group joined in. In 2011, with the participation 
of Odelo Group in Bayraktarlar, the way to become 
a global manufacturer in the automotive supply 
industry was opened. Today, our group is among 
the 8 leading manufacturers of automotive exteri-
or lighting in the world.

Could you tell us a little about your products and 
the development of your lighting group?

I got into this business at Farba in 1979 and this 
sealed both my and my company’s fate. We grew 
up from those days and made our group a sup-
plier for major world brands. We have 11 facil-
ities in Turkey, Bulgaria, Slovenia, Mexico and in 
China. Here in these facilities we essentially work 

“Turkish supply industry 
has to grow and 
globalize”

Ahmet BAYRAKTAR
Bayraktarlar Holding
Vice Chairman of the Board

Apart from being a strategic producer 
for German vehicle producers, Odelo-
Farba Automotive Lighting Group, as 
a world brand, manufactures for the 
most important brands and models of the 
world. 

raktarlara dahil olmasıyla otomotiv tedarik sanayinde 
küresel imalatçı olmanın yolu açılmıştır. Grubumuz, bu-
gün dünyada otomotiv dış aydınlatması üreten öncü 8 
üretici arasındadır.

Siz sektöre nasıl adım attınız?

1979 yılında, yüksek öğrenimimi Endüstri Mühendisliği 
Teknolojisi dalında ABD’de tamamladım. O dönem ülke-
miz için zorluydu; benzin yoktu ve bazı ürünlerin tedari-
ğinde çok sıkıntılar yaşanıyordu. Hatta döviz bulundur-
mak suçtu. Yüksek enflasyonun yanı sıra bir çok ürün 
karaborsada satılıyordu. Böyle bir dönemde 1979 yılının 
Kasım ayında yurda döndüm. Aralık ayında ise Farba’nın 
açılışı yapıldı.

Ben, Bayraktarlar Aydınlatma Grubu’nun 40 yıllık yolcu-
luğuna 3 açıdan bakıyorum. Bunlardan birincisi girişim-
cilik, ikincisi yaptığımız işin teknolojik değişim ve gelişi-
mi, üçüncüsü ise sosyo ekonomik ve politik durumdur. 
Bu üç faktör sadece bizim değil, her işletmenin gelece-
ğini ve kaderini belirliyor. 

Bende grubumuz yolculuğunda kendi yerimi böyle ele 
alıyorum. 1979 yılında ailem bir girişimcilik örneği sergi-
leyerek Farba fabrikası yatırımı yaptı. Benim yurda dön-
memin hemen sonrasında ise  24 Ocak 1980 kararları 
ülke gündemine damgasını vurdu. O dönem ekonomik 
olarak büyük bir devalüasyon yaşandı, birden arz talep 
dengesi bozuldu. Ekonomik tedbirlerle beraber ihracat 
ilk kez teşvik edilmeye başlandı. Ülke olarak da ürün ih-
raç etmek konusunda hiç bir şey bilmiyorduk.

Farba’da Dış Ticaret Sorumlusu olarak işe başlamıştım. 
İlk dönem sadece ithalat konusuna bakarken, ihracatın 
teşvik edilmesiyle bu alana yöneldik. Özellikle komşu 
ülkelere ihracat konusunda bir takım girişimlerde bu-
lunduk. İran ve Orta Doğu pazarına sınırlı sayıda far ih-
raç etmeye başladık. Bunun yanı sıra metal ve camdan 
ibaret far üretiyorduk. İhracat bizim için kurtarıcı oldu.
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Ürünlerinizden ve aydınlatma grubunuzun gelişiminden 
biraz söz eder misiniz?

1979’da Farba’da işe adım atışım benim ve şirketimizin 
kaderini belirledi. O günlerden bugünlere geldik. Gru-
bumuzu bugün dünyada önemli markalara ürün teda-
rik eden bir konuma getirdik. Türkiye’de, Slovenya’da 
Bulgaristan’da, Meksika’da, Çin’de 11 üretim tesisimiz 
bulunuyor. Üretim tesislerimizde başta Mercedes, BMW, 
Volkswagen, Audi, Toyota, Ford ve Renault gibi OEM’ler-
le çalışıyoruz. 4 bin 500’e yakın çalışanımızla, toplamda 
654 milyon Euro ciro yapan küresel bir şirketiz. Otomo-
tiv aydınlatmasında dünyada ilk 10 firma içinde yer alı-
yoruz. 

İşe ilk başladığımızda ürün grubumuzda sadece far var-
dı. Cam ve metal parcalar kullanarak far imal ediyorduk. 
Bugün tamamı plastikten oluşan, elektronik ve prog-
ramlanabilir parçalardan oluşan yeni teknojilerle tasa-
rımı yapılmış bir ürün haline geldi. Yine bugün farlarda 
ampül yerine ileri led teknolojisini kullanmaktayız.

Geçtiğimiz yıl mar-
kalarımızın her bi-
rine ayrı misyonlar 
üstlendirdik. Küresel 
işlerimizi Odelo mar-
kası altında topladık. 
Farba’yıda lisanslı 
ve ağırlıklı olarak iç 
pazarda kullandığı-
mız bir marka ola-
rak konumlandırdık. 
TOSB’daki fabrikamız 
Farba, ağırlıklı olarak 
Toyota’ya üretim ya-
pan bir şirkettir. 

Yine bundan beş yıl 
önce TOSB’da VLE 
Elektronik ismiyle 
otomotiv elektroni-
ği konusunda kart 
üretimi yapan fabri-
kamızı kurduk. VLE 
Elektronik, Türkiye’de 
ilk otomotiv elektroniği üretimini gerçekleştiren fabrika-
dır. VLE Elektronik’de bugün 400 kişi istihdam ediliyor, 
45 milyon Euro cirosuyla üretiminin yüzde 30’unu ihraç 
ediyor.

Bir çok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışı-
yorsunuz. Bu sizde nasıl bir duygu bırakıyor?

Sanayiciliğim 40 yılı aştı, 20 yıla yakın OSB deneyimimin 
yanı sıra 17 yıl TAYSAD’da görev yaptım. Bunun yanı 

with OEMs such as Mercedes, BMW, Volkswagen, 
Audi, Toyota, Ford and Renault. We are a global 
company with a total turnover of 654 million Eu-
ros with approximately 4,500 employees. We are 
among the top 10 companies in the world in au-
tomotive lighting.

We have started only with headlights. We were 
manufacturing headlights using glass and metal 
parts. Today, it has become a product that has 
been designed with new technologies consisting 
of all plastic and electronic and programmable 
parts. Again today, we use advanced led technol-
ogy instead of bulbs in headlights.

Last year, we undertook separate missions for 
each of our brands. We gathered our global busi-
ness under the Odelo brand. We have positioned 
Farba as a licensed and predominantly used brand 
in the domestic market. Our factory in TOSB, Far-
ba, is a company that mainly produces for Toyota.

Five years ago, we established our factory in 
TOSB, which produces automotive electronics 
cards under the name of VLE Electronics. VLE 
Electronics is the first factory in the automotive 
electronics production in Turkey. VLE Electronics 
employs 400 people today and exports 30 percent 
of its production with a turnover of 45 million Eu-
ros.

You have made an important expansion abroad 
by purchasing Odelo. Why did you turn to such 
a purchase?

We have always tried to take the right decisions, 
the right actions and the jobs. But we saw that we 
couldn’t grow up. We were manufacturing parts 
for vehicle manufacturers, but we weren’t stra-
tegic part manufacturer for any OEM. Decisions 
about our products were always taken abroad. 

In the 2000s along with the increasing market 
share of vehicles produced in Turkey in global 
markets, our market share has also increased. We 
were producing with more licenses and couldn’t 
get full authority on design. In those years we 
had export projects to produce the headlights of 
Mercedes trucks and buses. But units were very 
limited. We needed to be a strategic manufacturer 
because our products are part of safety.

This license dependency became a risk for us and 
likewise, we were producing under French and 
Japanese licenses. In 2004, we identified a road 
map as a group. We set the goal of becoming the 
“world-class automotive lighting manufacturer”. 
Every year we reviewed our vision for this goal.

Ahmet Bayraktar: 
“Hikayemizin 
üç önemli açısı 
var; ‘girişimcinin 
performansı’, 
girişimin başladığı 
ve büyüdüğü 
dönem içerisindeki 
‘sosyoekonomik ve 
politik gelişmeler’, 
üçüncü olarak da 
‘sektörel ve teknolojik 
gelişmeler’. Bu üç 
açının arasındaki 
uyum bir girişimin 
başarısının temelini 
oluşturuyor.”
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90’lı yılların başında ithalattaki korumanın dü-
şürülmeye başladığı dönemde otomotiv teda-
rikçileri olarak sıkıntılar yaşıyorduk. O dönem 
TAYSAD’da sanayici arkadaşlarımızla sık sık bir 
araya gelerek çıkış yolu arıyorduk. “Bir araç fab-
rikası mı kursak?” sorusuyla başlattığımız tartış-
malar ve sohbetlerle kendimize bir yol arıyorduk. 
O dönemde henüz Türkiye’de üretim yapmayan 
Japon ya da Koreli üreticilerle ticari araç yapma 
fikri ortaya atıldı. Tedarik sanayicilerinin Anka-
ra’da özellikle bürokraside itibarlı ve kabul gör-
müş bir veri vardır. Sanayi Bakanlığı’nda müs-
teşar, daire başkanı olan dostlarımız, “iyi fikir 
ama o işler kolay değil, siz iyisi mi gelin bir OSB 
kurun. Şehir içindeki dağınık yerlerden de kurtu-
lup, birlikte imar edeceğiniz bir OSB’de daha ve-
rimli, daha rekabetçi ve birlikte çalışarak sinerji 
yaratabilirsiniz. Bizler de size yardımcı olalım” 
dediler. Böylece TOSB’un ilk temelleri düşünce-
lerimizde atılmış oldu. Öte yandan bir OSB’nin alt 
yapı inşaat işleri de çok kolay değildi. Biz inşaat 
sektörünü bilmiyor ve tanımıyorduk. Otomotiv 

yüzde 100 kayıt içinde ve belli disiplinleri almış 
bir sektördür. O günlerde rahmetli Abdullah Kan-
ca, rahmetli Ahmet Arkan, Yunus Çiftçi ve ben-
den oluşan 4 kurucu girişimci üye ve 44 üyenin 
iştirakiyle böyle bir OSB’nin kurulması için yola 
çıktık.

Dört kurucu üyenin özverileri ve otomotiv sek-
törümüzün verdiği disiplinle, kendi işlerimizden 
fedakârlık ederek bu projeyi geliştirmek üzere 
yoğun bir mesai harcadık. Tüm bunları yaparken, 
TOSB’un alt yapısının en iyi olmasına gayret et-
tik. OSB’mizi kurarken parsellenmiş, yolları ya-
pılmış, geleceğe yönelik ve minimum hafriyatla, 
yani sadece temelleri kazarak inşaata başlana-
bilir, pasta dilimi haline getirilmiş parseller haline 
dönüştürdük. TOSB’un sosyal ve ticari alanlarını 
belirledik. OSB’nin yağmur yüzey sularını arıta-
rak ilk yıllarda sanayicinin kullanımına verdik. Bu 
aynı zamarda bir çevre yatırımı olarak da gerçek-
leşti. Bugün hala OSB’miz bu yüzey sularından 
yararlanmaktadır.

TOSB'un İlk Temeli Düşüncelerimizde Atıldı

Benim de kurucuları arasında olmaktan gurur duyduğum TOSB, 1990’lı 
yıllarda 4 kurucunun gayreti ve özverisiyle bugün büyük bir üretim platosuna 

dönüştü. Bizler, TOSB’u otomotiv kültürü ve disipliniyle kurduk.
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We received an offer of 150.000 units from VW. 
Due to this work, the French company cancelled 
our license by claiming that we become rivals. 
Then, Renault Turkey cancelled the jobs on the 
basis of “no license, no business”. In such a sit-
uation, we came across Odelo in Germany. Our 
terms and understanding matched, so we bought 
Odelo. So everything started to change.

Odelo was the strategic manufacturer of BMW’s 
Mercedes, VW, Audi and Porsche. We suddenly 
became the strategic manufacturer of the Ger-
mans with our Turkish identity and share. With 
this purchase, we have added the changing LED 
technology to our structure. We also had the op-
portunity to access global market. With this ac-
quisition, we decided to invest in the NAFTA re-
gion and China. In 2013, we opened our factory in 
China. At the beginning of 2019, our second fac-
tory started operations. Thus, we realized a rapid 
growth beyond our expectations. Our production 
in China produces parts not only for German cars, 
but also for cars in Mexico and the USA.

“We have both increased our exports and grow 
capacity in Turkey” 

After purchasing Odelo, we closed down some 

sıra TOBB, MESS, TİSK, İSO, KSO gibi ülkemizin önde 
gelen bir çok meslek örgütünde görev yaptım ve halen 
yapıyorum.

Sivil toplum örgütlerinde gönüllü yaptığım işlerde bu-
güne kadar çok şey öğrendim. Farklı kültürlerden ve 
düşüncelerden gelen insanlarla beraber çalışma fırsatı 
buldum. Farkılıkları olan insanlarla anlaşabilmek, or-
tak girişimlerde bulunmak, paylaşabilmek, birlikte ha-
reket edebilmek bana büyük bir zenginlik kattı. Sanayi 
yaşamımdaki başarımın, gönüllü olarak çalıştığım sivil 
toplum kuruluşlarındaki zamanın geri ödemesidir diye 
düşünüyorum.

Ticaret savaşları işleri nasıl etkiliyor?

Küresel pazarlarda iş yapıyoruz, ticaret savaşlarının iş-
lerimizi etkilememesi mümkün değil. İletişim çağında 
bir twittle her şey bir anda değişebiliyor. Alman müşte-
rilerimizin ABD topraklarındaki fabrikalarına da üretim 
yapıyoruz. ABD, bazı Çin ürünlerine koruyucu tedbirler 
aldığında, Çin’de buna karşılık ABD’den ihraç edilen 

Vizyoner düşünerek, değişimi anlayarak geleceği iyi 
görmek gerekiyor.

Büyük dedem Halil Bayraktar, Osmanlı İmparatorlu-
ğu döneminde İstanbul’daki ilk şoförlerden biriydi. 
Cumhuriyet öncesi Amerikan konsolosunun şöför-
lüğünü yapmıştı. Ayrıca Milli Mücadelede Atatürk’ün 
beyannamelerini Anadolu’ya dağıtmış bir insandı. 
Dedem Mehmet Bayraktar ise Kayseri’de ve Anka-
ra’da Amerikan araçlarının yedek parçalarını tedarik 
ediyordu. Dolayısıyla babam da ben de otomotiv 
sektörünün içinde büyüdük.

Babam İzzet Bayraktar, otobüs şaselerine Bursa’da 
karoseri yaptırarak Kayseri’de ve Anadolu’da bu 
parçaların satışını yapıyordu. Yoğunlukla Amerikan 
araçlarının yedek parçasının satışını yaparken o 
dönem araçlarda değişiyordu pazarda Alman araç-
ları rağbet görmeye başlamıştı. Babam, Mercedes 
araçlarının yedek parça işlerine girmek için radikal 
bir karar alıyor, 1963 yılında böylece ailemizle İs-
tanbul’a göç ediyoruz. Böylelikle Mercedes’in yedek 
parça ithalatına başlamış oluyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından Alman sa-
nayisinin yaptığı hamleler, Türkiye’nin bir yandan Al-

manya’ya işgücü göndermesi ticareti geliştiriyordu. 
Babam, vizyoner bir bakış açısıyla oradaki değişimi 
gözlemleyerek, önemli bir hamle yapmış oluyordu. 
Babam ayrıca doğru zamanda ve doğru yerde olma-
yı da başaran bir insan. Taksim’e geliyor. İşlerini ge-
liştirmeye başlıyor, 1970’li yıllarda Tofaş ve Renault 
fabrikalarının üretime başlıyor. O dönem bu araçla-
rın parçaları İtalya ve Fransa’dan çok pahallı fiyatla-
ra ithal ediliyor. Bu alanda bir boşluk görüyor ve bu 
parçaların bazılarını  Almanya’daki Mercedes parça 
üreticilerine ürettiriyor. Oradan Türkiye’ye getirterek 
yine önemli bir açılım sağlıyor. Böylece hem kaliteli 
hem de rekabet edebilir parçalar ürettirerek bir pazar 
yaratıyor.

Ülkemizde araç parkı büyüdükçe babam, bir sanayi 
üretimine yoğunlaşmanın önemini farkediyor. Böy-
lece far fabrikası kurma fikri ortaya çıkıyor. El yorda-
mıyla, Fransız bir firmayla lisans anlaşması yapıyor. 
Böylece sanayicilik girişimleri başlamış oluyor. Bü-
tün bunların hepsi zamanlama olarak doğru kararla-
rın verilmesiyle ortaya çıkıyor. 

“Beş nesildir otomotivciyiz”
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factories in order to be more competitive. We’ve 
grown our factories in Turkey and in Slovenia 
when. We had a factory in Bursa and we started 
the second one. We opened our factory in TOSB. 
Before we bought Odelo, we had an export of 4-5 
million Euros. Today, this figure has reached 60 
million euros. We were providing employment for 
approximately 400 people, today this is around 
3000.

“We started production by building our Bulgarian 
factory from scratch in a year”

In 2019, we made a factory investment in Bulgaria 
because our capacities in our plants were full. In 
June 28, 2018, we held the groundbreaking cere-
mony. On June 28, 2019, we started production 
in our factory. Completing a 22 thousand square 
meters of construction in a year and starting op-
erations was a great example of entrepreneur-
ship. While making our factory, the Bulgarian 
government provided great support. We were also 
rewarded by the Deputy Prime Minister as the 
most important strategic investment of 2018. l

ürünlere tedbirler alıyor. Oysa ürün ABD’den Çin’e ihraç 
edilen Alman otomobilleri. Bu savaş böylece tırmanır-
ken, bir tarafıyla bizi de etkiliyor. 

Gelişen teknoloji ve değişim, iletişim çağında hızla bir-
birini etkiliyor. Öte yandan bizler üretiğimiz ürünlerin si-
parişlerini iki üç yıl önce alıyoruz. Ürünü iki ila üç yıl ara-
sında geliştiriyoruz. Yine iki ile üç yıl arasında üretime 
başlıyoruz. Üçüncü yılın sonunda ürünün ömrü bitiyor, 
yenileme pazarına kalıyor. Bir ürün geliştirmenin uzun 
yıllar aldığı bir ortamda, bir twitle ticaretin yönü ve kap-
samı değişebiliyor. Bu yüzden artık bunları öngörerek 
adımlar atmak gerekiyor. Doğru yatırım yaparak riskleri-
mizi buna göre yönetmeliyiz.

Odelo’yu satın alarak yurt dışında önemli bir açılım yap-
tınız. Neden böyle bir satın almaya yöneldiniz? 

Biz hep doğru kararlar, doğru icraatlar ve işler yapmaya 
çalıştık. Ama bir türlü büyüyemediğimizi gördük. Araç 
üreticilerine parça üretiyorduk ama hiçbir OEM’in de 
stratejik parça üreticisi değildik. Bizim ürünlerimizle il-
gili kararlar hep yurt dışında alınıyordu. 2000’li yıllarda 
Türkiye’deki araç üretimlerinin küresel pazarlarda yer 
bulmasıyla bizim de pazar payımız buna paralel ola-
rak gelişiyordu. Daha çok lisansla üretim yapıyorduk, 
tasarım konusunda tam yetki alamıyorduk. O yıllarda 

Aile hepimiz için çok önemli. Bizler, yetişirken baba-
larımızın işlerinde çıraklık yaparak iş hayatına adım 
attık. Lisede yatılı okulda okudum. Cumartesi günle-
ri okuldan çıkar çıkmaz, babamın işine gidip akşama 
kadar çalışırdım. Akşam evimize babamla birlikte 
giderdim. Pazar günü ailemle olur, pazartesi günü 
tekrar okula giderdim.

Bugüne baktığımızda yeni nesil için bizim yaşadık-
larımızı yaşamak çok kolay değil. Aileden aldığımız 
kültür bana çok önemli geliyor. Sevgi ve saygıyı öğ-
reniyoruz. Bunun yanı sıra ailenin verdiği çok önemli 
değerler var. Bu değerler, iş hayatında ve sivil toplum 
örgütlerinde bana rehberlik etti.

Biz şirketlerimizde müşterilerimizin, çalışanlarımızın 
ve hissedarların mutluluğundan oluşan üç faktörden 
söz ederiz. Bu üç mutluluğun bir araya gelmesi, ba-
şarıyı da beraberinde getiriyor. Bunun yanı sıra aile 
olarak kazanılan parayı sürekli yatırıma yönelttik. İlk 

başta cam ve metalden oluşan ürünümüzü bugün 
elektronik bir cihaz haline getirdik. 40 yılda büyük bir 
değişim yaşadık; doğru zamanda yapılan yatırımlar, 
elde ettiğimiz kaynakların doğru kanallara aktarıl-
ması bizleri bu noktaya taşıdı.

1985 yılında plastik malzemesi otomotivde kullanıl-
maya yeni başlanıyordu. Stop lambasını üretiminde 
plastik yatırımlarını hemen devreye aldık.Yine 1985 
yılında kalıpsız bir üretim yapamayacağımızı öngö-
rerek kalıp yatırımı yaptık

1994 yılında mühendislik şirketimizi Ar-Ge Merkezi 
haline getirdik. O günlerde ülkemizde Ar-Ge kelime-
si bile kullanılmıyordu. O günlerde yeni teknolojileri 
kullanarak ürün geliştirme hedefiyle bu adımları at-
mıştık. Değişime ayak uydurdurabilmek için yetkin-
liklerimizi artırmayı hedefliyorduk. Geç kalmadık, za-
manında yatırım yaparak yetkinliklerimizi gelişirdik.

“Doğru zamanda doğru kararlar ve 
yatırımlar yapmak  bizi bugünlere taşıdı”
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1955 yılında Hatice – İzzet Bayraktar çiftinin or-
tanca çocuğu olarak Kayseri’de dünyaya geldi. 
Yüksek öğrenimini Endüstri Mühendisliği Tekno-
lojisi dalında ABD’de tamamlayarak, 1979 yılında 
Türkiye’ye döndü ve aile şirketi olan Bayraktarlar 
Holding’e bağlı Farba’da görev almaya başladı.
Türkiye’deki ilk far ve stop lambası imalatçısı olan 
Farba’nın gerek kurulmasında gerekse gelişme-
sinde önemli roller üstlendi. Almanya’da aynı ko-
nularda faaliyette bulunan Odelo firmasını satın 
alarak Bayraktarlar Holding bünyesine kattı.

TAYSAD’da 12 yıl yönetim kurulu üyeliği ve sonra-
sında da 5 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış-
tır. Yine aynı dönemlerde TOSB, Organize Sanayi 
Bölgesinin kurulması ve hayata geçirilmesi için 
önemli roller üstlenmiştir. TOSB’un bugünlere gel-
mesinde büyük emeği olan Ahmet Bayraktar, uzun 
yıllar Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur.

İstanbul Sanayi Odası Otomotiv Meslek Komitesi 
Başkanlığı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üye-
likleri yapmış ve İstanbul Sanayi Odasını temsi-
len TOBB da delege olarak görev almıştır. Halen, 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyesidir ve Kocaeli 
Sanayi Odasını temsilen TOBB delegesi ve Sanayi 
Konseyi üyeliklerini sürdürmektedir. Gelişmenin 
ancak eğitimle gerçekleşeceği inancıyla MESS 
Eğitim Vakfı, İSOV Eğitim Vakfı, TOGEV vakfı ve 
Gebze Teknik Üniversitesi GTÜ vakıflarının müte-
velli heyeti üyesidir.

1997-2009 yıllarında da Türkiye Teknoloji Geliştir-
me Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuş-
tur. Halen MESS işveren sendikası disiplin kurulu 
üyesidir. Yine Bayraktarlar Holding Yönetim Kuru-
lu dışında ,Holdinge bağlı bir çok şirketin yurt içi ve 
yurt dışı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Başkan 
ve Başkan vekilliği görevlerinde aktif çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Mercedes’in kamyon ve otobüslerinin farlarını üretme 
konusunda ihracat projelerimiz vardı. Ama adetler çok 
sınırlıydı. Bizim ürünlerimiz güvenlik parçası olduğu için 
stratejik imalatçı olmak gerekiyordu.

Lisansa olan bağımlılık bizim için bir risk olmaya baş-
ladı. Keza 2000’li yıllarda Fransız ve Japon lisanslarıyla 
üretim yapıyorduk. Grup olarak 2004 yılında bir yol hari-
tası belirledik. Önümüze “Dünya klasmanında otomotiv 
aydınlatma üreticisi” olma hedefini koyduk. Her yıl bu 
hedef vizyonumuza ilişkin gözden geçirmeler yaptık. 

2010 yılında VW’den 150 bin adetlik bir iş aldık. Bu işle 
birlikte Fransız firma kendine rakip olduğumuzu öne 
sürerek lisansımızı iptal etti. Bunun üzerine Türkiye’de-
ki Renault’da “lisans yoksa iş de yok” dedi. Böylesi bir 

durumda karşımıza Almanya’daki Odelo çıktı. Şartları-

mız ve anlayışımız uyuştu, böylece Odelo’yu satın aldık. 

Böylece herşey değişmeye başladı.

Odelo; BMW’nin Mercedes’in, VW’nin, Audi’nin ve Por-

sche’nin stratejik imalatçısıydı. Biz bir anda Türk kim-

liğimizle ve hissedarlığımızla Almanların stratejik ima-

latçısı konumuna geldik. Bu satın almayla, değişen led 

teknolojisini de bünyemize katmış olduk. 

AHMET BAYRAKTAR
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Ayrıca küresel pazara açılma fırsatı da elde etmiş olduk. 
Bu satın almayla birlikte NAFTA Bölgesine ve Çin’e ya-
tırım yapma kararı aldık. 2013 yılında Çin’de fabrikamızı 
açtık. 2019 yılının başlarında da ikinci 
fabrikamız da faaliyet geçti. Böylece 
bizim de tahminlerimizin de ötesin-
de, hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. 
Çin’deki üretimimiz, sadece Alman oto-
mobillerine değil aynı zamanda Meksi-
ka ve ABD’deki otomobillere de parça 
üretiyor.

“Hem Türkiye’de kapasite büyüttük, 
hem de ihracatımızı artırdık”

Odelo’yu satın aldıktan sonra daha 
rekabetçi olabilmek adına bazı fabri-
kaları kapattık. Bunları yaparken Slo-
venya’daki fabrikamızı ve Türkiye’de-
ki fabrikamızı büyüttük. Bursa’da bir 
fabrikamız vardı, ikincisini de faaliyete 
geçirdik. TOSB’daki fabrikamızı açmış 

olduk. Odelo’yu satın almadan önce 4-5 milyon Euro ci-
varında bir ihracatımız vardı. Bugün bu rakam 60 milyon 
Euro’ya ulaştı. İstihdamımız 400 kişiye yakındı bugün 4 

bin 500’e yakın çalışanımız var.

“Bir yılda sıfırdan Bulgaristan fabrika-
mızı inşaa ederek üretime başladık”

2019 yılında fabrikalarımızda kapasi-
telerimiz dolduğundan dolayı Bulga-
ristan’da bir fabrika yatırımı gerçek-
leştirdik. 28 Haziran 2018 yılında temel 
atma töreni yaptık. 28 Haziran 2019’da 
ise fabrikamızda üretime başladık. Bir 
yılda 22 bin metrekare inşaatı yaparak 
devreye almamız yine büyük bir giri-
şimcilik örneği oldu. Fabrikamızı ya-
parken Bulgaristan hükümeti çok bü-
yük destek verdi. 2018 yılının en önemli 
stratejik yatırımı olarak Başbakan Yar-
dımcısı tarafından da ödüllendirildik.l

Odelo, Bulgaristan’dan
Yatırım Ödülü Aldı

F arba otomotiv aydın-
latma grubu Bulgaris-
tan’daki yeni yatırımı 

nedeniyle ödüllendirildi.  Bul-
garistan  Yatırımlar  Ajansı  ta-
rafından  Sofya'da  düzenlenen  
“2018  yılı Yatırımcılar törenin-
de” Odelo Bulgaristan, Sofya 
ve Plovdiv’deki yatırımları ile 
“Yılın Yatırımcısı” ödülünü layık 
görüldü. Ödülü, odelo adına Yö-
netim Kurulu Ahmet  Bayraktar,  
Bulgaristan Başbakan Yardım-
cısı Mariana Nikolova’dan aldı.

Ahmet Bayraktar: 
“Pazarda 2000’lerde 

başlayan büyük 
değişim bize yeni bir 

vizyon kattı. Kendimize 
“dünya klasmanında 

bir imalatçı olma” 
hedefini koyduk. Peki 

bunu nasıl yaptık? 
Yalın üretim ve yalın 

yönetim sistemini 
kendi kültürümüzle 
harmonize ettik.”
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Ar-Ge Olmadan
İnovasyon Olmaz
Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, inovasyon ve Ar-
Ge’nin, iş dünyasının iki temel dinamiği olduğunu vurgulayarak: 
“Yaşam için teknoloji’ mottosuyla hareket eden bir şirket 
olarak bu temel dinamikler bizim olmazsa olmazımız…  Bu 
ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil; çünkü Ar-Ge 
olmadan inovasyon yapamazsınız, içinizde inovasyon 
ateşi yanmıyorsa da Ar-Ge’ye yatırım yapmazsınız!” 
diyor.

İş hayatınızda bir gününüz nasıl geçiyor?

İ ş hayatımda tempolu ve planlı çalışmayı seviyo-
rum. Sabah 06.30-07.00 arası uyanırım ve 08.15 
gibi evden çıkarım. Sabah arabaya biner binmez 

günüm başlar. E-postalarıma göz atarım, telefon-
la görüşmelerimi yaparım, hatta arabadan toplantı 
yaptığım bile oluyor. Yoğun bir iş programım olduğu 
için günümü iyi yönetir, zamanımı en verimli şekilde 
değerlendirmeye çalışırım.  Yatmadan önce mutlaka 
e-postalarıma son bir göz atarım. Ayrıca evde de bir 
ofisim var, hafta sonu evden de çalışıyorum. İş için 
çok fazla seyahat ediyorum, o nedenle seyahatler iş 
hayatımda önemli bir yer teşkil ediyor. 

Türk iş hayatını ve çalışanlarını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Çalışanlarına inisiyatif veren, mutlu çalı-
şanları olan bir şirketsiniz. Bunu nasıl başardınız?

Türk iş hayatı oldukça dinamik ve gelişime açık. 
Çalışanlar da buna paralel olarak istekli ve dünyay-

la birlikte değişimi yakalamak istiyorlar. Bosch 
olarak bu potansiyelin farkındayız ve çalışmala-
rımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Belirtmek is-
terim ki, şirket olarak insana değer önceliklerimiz 
arasında ve ilerlemenin anahtarını her zaman 
çalışanlarımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla 
çalışanlarımızı ve onların potansiyellerini en iyi 
şekilde değerlendirmek için farklı uygulamalar 
sunuyor ve şirket çalışanlarının eğitimine önemli 
ölçüde yatırımlar yapıyoruz.

Sizce Türkiye’deki şirketlerin yönetimsel sorun-
ları neler?

Bugün birçok şirket sermaye, dış pazar, satış ve 
pazarlama konularında sorunlarla karşılaşıyor. 
Ancak burada işletmecilik konusundaki en iyi 
kitaplardan biri olan Peter Towsend’in ‘Up the 
Organization’ adlı eserinden bir alıntı yapmak 
isterim. Towsend diyor ki; “Bir danışman için en 
zor iş; en üst yöneticiye bu şirketin temel sorunu 
sensin demektir.” 

Steven YOUNG
Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı
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 Nesnelerin İnterneti sayesinde otomobiller 
artık bizi sadece A noktasından B noktasına 

götürmekle yetinmeyecek, aynı zamanda 
kişisel asistanımız da olacak. Evde kimse 

yokken kurye geldiğinde, güvenlik kamerası 
aracınızla iletişime geçecek, kuryenin paketi 
güvenli bir şekilde evinize bırakmasına izin 

verebileceksiniz. 
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How do you define innovation? What 
is the connection between R & D and 
innovation?

Innovation and R&D are the two essential dynam-
ics of business world today. As a company which 
acts with the motto of “Technology for Life”, 
these dynamics are our basics… It is not possible 
to separate them from each other: because you 
can’t achieve innovation without R&D and you 
don’t invest in R&D if you do not have innovation 
in you. Let me give an example from the world of 
Bosch. It’s been a while we understood that future 
of driving lays in autonomous and electric vehi-
cles. Therefore we invest 400 million euros each 
year in the field of electromobility, and we aim to 
be the market leader in the rising electromobili-
ty mass market today. For example, this year we 
plan to test the first autonomous vehicle recall 
service with Daimler in San Jose, USA. 

On the other hand, network connectivity and ar-
tificial intelligence are among our important R & 
D and innovation topics. We are the leading pro-
vider of all three phases of the Internet of Things 
(IoT) sensors, software and services. We can even 
say that in the last few years Bosch has evolved 
from an industrial enterprise to a leading global 
IoT company. Thanks to the Internet of Things, 

You can’t have 
innovation without R&D
Steven YOUNG
Bosch President 
for Turkey and Middle East

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı 
Steven Young emphasizes innovation 
and R&D as two essential dynamics 
of the business world and says: As 
a company acts with the motto of 
“Technology for Life”, these dynamics 
are our basics… It is not possible to 
separate them from each other: because 
you can’t achieve innovation without 
R&D and you don’t invest in R&D if you 
do not have innovation in you. 

Kötü yönetim sadece şirketin iş performansı üzerinde 
değil aynı zamanda çalışan mutluluğu üzerinde de ciddi 
olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. “Herşeyi en iyi ben ve 
sadece ben bilirim” diyen ya da şirkette korku kültürünü 
egemen kılmaya çalışan bir yöneticiyle çalışmak çok zor 
olsa gerek! Çalışma ortamında huzuru sağlayıp, mutlu-
luğu ve verimliliği artırmak için yöneticilere büyük görev 
düşüyor. İyi bir yönetici paylaşıma ve farklı fikirlere açık 
olmalı, iş yerinde yaşanan her şeyden haberdar olup 
kendi karar vermek yerine çalışma arkadaşlarını dinle-
yerek tüm seçenekleri önüne koymalı ve böyle değerlen-
dirme yapmalı. Mutlaka uzun ve kısa vadeli hedeflerini 
belirlemeli, bir zaman planı doğrultusunda hareket et-
meli. Her yönetici, aynı zamanda çalışanı için bir mentor 
de olabilmeli. Çalışma arkadaşlarının potansiyellerini 
keşfedip onları başarılı bir şekilde yönlendirmeli ve bir 
rol model olmalı.

İnovasyonu nasıl tanımlıyorsunuz? Ar-Ge ve inovasyon 
arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır?

İnovasyon ve Ar-Ge, bugün iş dünyasının iki temel di-
namiği. ‘Yaşam için teknoloji’ mottosuyla hareket eden 
bir şirket olarak bu temel dinamikler bizim olmazsa ol-
mazımız…  Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil; 
çünkü Ar-Ge olmadan inovasyon yapamazsınız, içinizde 
inovasyon ateşi yanmıyorsa da Ar-Ge’ye yatırım yap-
mazsınız!

Bosch dünyasından örnek vereyim. Biz Bosch’ta sürü-
şün geleceğinin, otonom ve elektrikli araçlarda olduğu-
nu çok önceden gördük. Elektromobilite alanında her yıl 
400 milyon euro düzeyinde yatırım yapıyor ve bugün, 
yükselen elektromobilite kitle pazarında pazar lideri ol-
mayı hedefliyoruz. Örneğin, bu yıl ilk otonom araç çağır-
ma hizmetini Daimler ile birlikte ABD San Jose’de test 
etmeyi planlıyoruz. 

Diğer yandan ağa bağlanabilirlik ve yapay zeka da 
önemli Ar-Ge ve inovasyon konularımız arasında. Nes-
nelerin İnterneti’nin (IoT) sensörler, yazılımlar ve servis-
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cars will not only take us from point A to point B, 
but we will also have a personal assistant. When 
the courier arrives while no one is at home, the 
security camera will contact your vehicle and al-
low the courier to leave the package safely at your 
home. Your smart home heating system commu-
nicates with your car along the way, so your home 
will heat efficiently. On a cold winter’s day, you will 
be able to reach your warm home or your car will 
reach the camera of your refrigerator to see your 
kitchen needs.

Mobility is also changing fundamentally. Your 
car or mobile phone will now offer you the most 
productive journey. It will let you know the most 
convenient and easiest parking space or reserve it 
for you. Whether you need to use eBike or subway, 
it will inform you and arrange your appointments 
by communicating with smart city systems. In 
the meantime, you will not experience the risk of 
crossing the red light while catching a place. Be-
cause your autonomous vehicle will be in com-
munication with smart city systems and stop in 
time at the red light. These futuristic scenarios 
will turn into reality one by one very soon.

What actions do you think should be taken 
to increase innovation and patent-level 
improvements?

I think that main need is to develop university-in-
dustry cooperation. The technology developed by 
universities should be protected by patents and 
the awareness of doing business with registered 
products should be formed. In this direction, it is 
of great importance that they benefit from the 
knowledge and experience in the private sector. 
R & D centers, universities and industry should 
cooperate more. Increasing the number of Tech-
nology Transfer Offices, supporting more compa-
nies in technoparks and incubation centers and 
improving cooperation with universities will con-
tribute to improving innovation and patent level.

ler olmak üzere üç aşamasının tamamında önde gelen 
tedarikçi konumundayız. Hatta son birkaç yılda Bos-
ch’un bir sanayi işletmesinden önde gelen global IoT 
şirketine dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Nesnelerin İnterneti sayesinde otomobiller artık bizi 
sadece A noktasından B noktasına götürmekle yetin-
meyecek, aynı zamanda kişisel asistanımız da olacak. 
Evde kimse yokken kurye geldiğinde, güvenlik kamerası 
aracınızla iletişime geçecek, kuryenin paketi güvenli bir 
şekilde evinize bırakmasına izin verebileceksiniz. Akıllı 
ev ısıtma sisteminiz arabanızla yol boyunca iletişimde 
olduğu için eviniz verimli bir şekilde ısınacak. Soğuk bir 
kış gününde sıcak evinize ulaşabileceksiniz veya aracı-
nız buzdolabınızın kamerasına ulaşarak mutfak ihtiyaç-
larınızı görebileceksiniz.

Mobilite de temelden değişiyor. Artık otomobiliniz veya 
cep telefonunuz size en verimli yolculuğu önerecek. 
En kolay ve uygun park yerini size bildirecek veya sizin 
için rezerve edebilecek. eBike mı kullanmanız gerekiyor, 
yoksa metro mu size bilgi verecek, randevularınızı akıllı 
şehir sistemleriyle iletişime geçerek ayarlayacak. Bu sı-
rada bir yere yetişirken kırmızı ışıkta geçme gibi bir risk 
de yaşamayacaksınız. Çünkü otonom aracınız akıllı şe-
hir sistemleriyle iletişim halinde olacak ve kırmızı ışıkta 
zamanında duracak. Bugün fütürist görünen bu senar-
yolar çok yakın zamanda birer birer gerçeğe dönüşecek.

İnovasyonu ve patent düzeyinde gelişmeleri 
artırmak için ne gibi aksiyonlar alınması gerektiğini 
düşünüyorsunuz?

Bu konuda temel ihtiyacın üniversite-sanayi iş birliği-
ni geliştirmek olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerin 
geliştirdikleri teknolojileri patentle koruma altına alarak 
tescilli ürünleriyle ticaret yapma bilincinin oluşması ge-
rekiyor. Bu doğrultuda da özel sektördeki bilgi birikimi 
ve deneyimden yararlanmaları büyük önem taşıyor. Ar-
Ge merkezleri, üniversite ve sanayi daha fazla iş birliği 
yapmalı… Teknoloji Transfer Ofislerinin sayısının yük-
seltilmesi, teknopark ve kuluçka merkezlerinde bulunan 
firmaların daha fazla desteklenmesi ve üniversitelerle iş 
birliğinin geliştirilmesi, inovasyon ve patent düzeyinin 
iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Dijital çağa öncülük eden genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Dijital çağda her şey çok hızlı değişiyor. Teknoloji ile ge-
lecekte pozisyonlar değişecek. Burada en önemli avan-
taj açılan yeni pozisyonların kapananlardan çok olması. 
Bosch’tan örnek vermek gerekirse bu değişime adapte 
olmak amacıyla dünya genelinde şu anda 27 bin yazılım 
mühendisi, 69 bin Ar-Ge mühendisimiz var. Önümüzde-
ki beş yıl içinde ise yine dünya çapında birçok sayıda 
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What advice would you give to the young minds 
who lead the digital age?

In the digital age everything is changing very 
quickly. With technology, positions will change in 
the future. The most important advantage here 
is that the new positions are more than those 
that fade away. To give an example from Bosch, 
we have 27 thousand software engineers and 69 
thousand R & D engineers worldwide to adapt to 
this change. Over the next five years, we are plan-
ning to hire a large number of software, IT experts 
and Artificial Intelligence experts worldwide. In 
addition, with the transformation of Industry 4.0, 
different business areas, which are still focused 
on human beings, began to emerge. Professions 
such as Industrial Data Scientist, Robot Coordina-
tor, Data Security Expertise, 3D Printer Engineer-
ing are creating new business fields and the work 
force is now shifting to these and similar fields. 
I think that young people should adapt to this 
change and manage very well. It would be best to 
draw their career plans accordingly. 

What kind of responsibilities come with being at 
the top of one of Turkey’s leading company?

Here we, as Bosch, are investing in further growth. 
We transfer know-how to our country, and we in-
troduce the value created here to the whole world. 
At the same time, as an experienced company, we 
work to guide other companies in the sector with 
our example and experience.

In this sense, if I need to give an example; we of-
fer advice and solutions to other companies, es-
pecially for the transition of Industry 4.0. Bosch 
has a global dual industry strategy in the field of 
Industry 4.0. Our Industry 4.0 team in Istanbul 
supports companies that want to be a part of this 
transformation. Our Industry 4.0 services cover 
the entire flow of value from raw material entry 
to customer shipment, including production. We 
offer a range of services starting from consulting 
to each customer and reaching customized pro-
ject solutions. Since 2016, digital transformation 
project support has been provided to companies 
from different sectors, especially in the sectors 
such as Automotive, Textile and Apparel, White 
Goods and Steel Industry.

What kind of differences do you make as a 
company in our country?

Bosch is one of the world’s leading suppliers of 
services and facilities. We are in Turkey for more 

yazılım, IT uzmanı ve Yapay Zeka uzmanını işe almayı 
planlıyoruz.  Ayrıca Sanayi 4.0 dönüşümüyle hali ha-
zırda odağında yine insan olan farklı iş alanları ortaya 
çıkmaya başladı. Endüstriyel Veri Bilimciliği, Robot Ko-
ordina-törlüğü, Veri Güvenliği Uzmanlığı, 3D Yazıcı Mü-
hendisliği gibi meslekler yepyeni iş alanları oluşturuyor 
ve iş gücü de artık bu ve benzeri alanlara doğru kayıyor. 
Gençlerin bu değişime adapte olmaları ve çok iyi yönet-
meleri gerektiğini düşünüyorum. Kariyer planlarını da 
bu doğrultuda çizmeleri en doğrusu olacaktır.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin birinin başında 
olmak, size ve sizin gibi sanayicilere ne tür 
sorumluluklar yüklüyor?

Bosch olarak Türkiye’ye yatırımlar yapıyor ve burada 
daha da büyümeyi hedefliyoruz. Ülkemize know-how 
transferi yapıyor, burada oluşan değeri de tüm dünya-
ya tanıtıyoruz. Aynı zamanda tecrübeli bir firma olarak 
sektördeki diğer firmalara da örnek ve deneyimimizle 
yol gösterici olmak için çalışıyoruz.

Bu anlamda örnek vermem gerekirse; diğer firmalara 
özellikle Endüstri 4.0 dönüşümü için danışmanlık hiz-
meti ve çözümler sunuyoruz. Bosch’un Endüstri 4.0 
alanında küresel çapta uyguladığı ikili bir stratejisi söz 
konusu: Hem kendi fabrikalarında dijital dönüşüm pro-
jelerini hayata geçiriyor hem de iş birliği yaptığı müş-
terilerine/partnerlerine danışmanlık desteği veriyor ve 
çözüm sunuyor. İstanbul’daki Endüstri 4.0 ekibimiz, bu 
dönüşümün bir parçası olmak isteyen şirketlere destek 
veriyor.  Endüstri 4.0 hizmetlerimiz üretimi de içerecek 
şekilde hammadde girişinden müşteri sevkiyatına kadar 
tüm değer akışını kapsıyor. Her bir müşteri için danış-
manlıktan  başlayan ve özelleştirilmiş proje çözümleri-
ne ulaşan bir yelpazede hizmet veriyoruz. 2016 yılından 
bu yana Otomotiv, Tekstil ve Konfeksiyon, Beyaz Eşya 
ve Çelik sanayisi gibi sektörler başta olmak üzere farklı 
sektörlerden şirketlere dijital dönüşüm proje destekleri 
sağlandı.
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than a century and it has been more than a half 
century since we established our first factory.   
Turkey is a significant production, export and R&D 
base in Bosch world.  We have a family composed 
of 8 production facilities in 5 cities, consisting 
of 17 thousand employees. We offer important 
employment and development opportunities. We 
have important works in R & D and innovation. In 
2018, the total amount of our R & D investments 
was 200 million TL. We have 679 employees. Our 
export income increased up to12 to13 billion TL. 
We make a contribution of 1,5 percent  to overall 
export volume of Turkey and this makes us one of 
the leading exporters of Turkey.

The Design Center, which we established in 2018 
within our Head Office in Istanbul, will be one of 
our important powers in this sense. In this center, 
our colleagues work in the fields of system de-
sign and application / calibration, and serve the 
world’s leading automotive manufacturers.

Evaluating the possible effects of the transfor-
mation of the industry on human resources; we 
carry out various projects to encourage curiosi-
ty among our youth and to enable them to turn 
their knowledge into practice while they are still 
in high school or university age. We continue the 
Shape the Change program with universities. We 
attach great importance to this program to cre-
ate a new workforce and educate students about 
Industry 4.0. We support some schools partici-
pating in the global First Robotics competition, 
where high school students compete with their 
own developed robots. We are sponsoring the 
Mini Autonomous Vehicle Competition (OpenZeka 
MARC), which is open to high school and univer-
sity students as well as companies, where au-
tonomous vehicles developed using sensors and 
artificial intelligence algorithms compete. We are 
collaborating with various universities for impor-
tant projects such as Formula Student, Shell-eco 
Marathon and TUBITAK Efficiency Challange. We 
provide technical equipment and training support 
to many other high schools such as Borsa İstan-
bul Başakşehir Vocational High School, Yakacık 
Vocational and Technical Anatolian High School.

I believe, as Bosch Turkey, we create significant 
value and difference with our production, employ-
ment, innovative technologies we have developed, 
the great value we give for our human resources, 
elegant management approaches, and responsi-
bilities we have taken for industry and new gen-
erations.l

Şirket olarak ülkemizde ne tür farklar yaratıyorsunuz?

Bosch, hizmetler ve servisler konusunda dünyanın önde 
tedarikçilerinden biri. 100 yılı aşkın zamandır Türkiye’de 
varlığa sahibiz, ilk fabrikamızı kurduğumuz günden bu 
yana da neredeyse yarım asır geçmiş. Türkiye, bugün 
Bosch dünyasında önde gelen bir üretim, ihracat ve Ar-
Ge üssü konumunda. 5 şehirde toplam 8 üretim tesi-
simiz, 17 bin kişiden oluşan büyük bir çalışan ailemiz 
var. Önemli istihdam ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Ar-
Ge ve inovasyon konusunda önemli çalışmalarımız var. 
2018 ylında Ar-Ge yatırımlarımızın toplam tutarı 200 
milyon TL oldu. Çalışan sayımız ise 679.  Yine geçen yıl 
ihracat gelirimiz 12,13 milyar TL’ye çıktı, Türkiye genel 
ihracat hacmine yaptığımız yüzde 1,5’lik katkıyla lider 
ihracatçılar arasındayız.

2018 yılında İstanbul’daki Merkez Ofisimiz bünyesin-
de kurduğumuz Tasarım Merkezi bu anlamda önemli 
güçlerimizden biri olacak. Bu merkezde arkadaşlarımız 
sistem tasarımı ve aplikasyon/kalibrasyon alanlarında 
çalışmalar yapıyor, dünyanın önde gelen otomotiv üreti-
cilerine hizmet veriyorlar.

Sanayinin içinde bulunduğu dönüşümün insan kayna-
ğına da olası etkilerini değerlendirerek; henüz lise ya da 
üniversite çağlarındayken gençlerimizin içindeki merakı 
teşvik etmek, bilgilerini pratiğe dönüştürmelerini sağla-
mak amacıyla çeşitli projeler yürütüyoruz. Üniversiteler-
le Shape the Change programını sürdürüyoruz. Bu prog-
ramı, yeni işgücünü yaratmak ve öğrencileri Sanayi 4.0 
hakkında eğitmek adına çok önemsiyoruz. Lise öğren-
cilerinin kendi geliştirdikleri robotlarla yarıştıkları global 
First Robotics yarışmasına katılan bazı okullara destek 
veriyoruz. Lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra şir-
ketlerin de katılımına açık olan, sensörlerden ve yapay 
zeka algoritmalarından yararlanarak geliştirilen oto-
nom araçların yarıştığı Mini Otonom Araç Yarışması’na 
(OpenZeka MARC) sponsor oluyoruz. Formula Student, 
Shell-eco Marathon, TUBITAK Efficiency Challange gibi 
önemli projeler için çeşitli üniversitelerle iş birliklerini 
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sürdürüyoruz. Borsa İstanbul Başakşehir Meslek Lisesi, 
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi daha bir-
çok liseye teknik ekipman ve eğitim desteği veriyoruz.

Bosch Türkiye olarak, üretimimizle, istihdamımızla, ge-
liştirdiğimiz yenilikçi teknolojiyle, insan kaynaklarımıza 
verdiğimiz büyük değerle, seçkin yönetim anlayışımızla, 
sanayi ve genç kuşaklar için üstlendiğimiz sorumlulukla 
önemli değer ve fark yarattığımıza inanıyorum.

Kariyerinizde bugünkü konuma gelene kadar nasıl bir 
süreçten geçtiniz? Sizin için önemli dönüm noktaları 
neler oldu?

Aslında hayatım hep çalışarak geçti. İlk gelirimi kazan-
dığım 12 yaşımdan bu yana birçok 
farklı iş yaptım, çok çalıştım. Bu ça-
lışma serüveni boyunca birçok şey 
değerli bilgi öğrendim, deneyim ka-
zandım. Bunlar hep cebimdeki hazi-
nelerim oldu.

Üniversite ve yüksek lisans eğitimi-
mi tamamladıktan sonra, kariyerime, 
1988 yılında Sydney Avustralya Man-
nesmann’da özel proje mühendisi 
olarak başladım. Burada henüz ka-
riyerimin ikinci yılında,  şirketim beni 
yöneticiliğe hazırlamak için Almanya’ya gönderdi. Ben 
de “Eğer bir Alman şirketinde kariyer yapacaksam, onla-
rın kültürlerini, dillerini bilmeliyim” düşüncesiyle bir otel 
odasına değil; Alman bir ailenin yanına yerleştim. Bu sa-
yede de 3 ay gibi kısa bir sürede Almanca öğrendim. Bu, 
benim için önemli bir dönüm noktası oldu.

Kariyerimdeki diğer bir önemli kilometre taşı da bana 

Türkiye’de Mannesmann Rexroth firmasının genel mü-
dürlüğünün teklif edilmesi oldu. Firma batma nokta-
sındaydı. Almanya merkez bana, aslında Türkiye’den 
çıkmaya karar verdiklerini, kaybedecekleri bir şeylerinin 
olmadığını söyledi. Kendimi burada göstermem gere-
kiyordu. Bir işi tepede almak en zordur ama bir işi en 
dipte almak fırsatlar sunar. Bilinçli bir şekilde o firmayı 
dip noktasında devraldım ve erken yaşta, yönetim be-
cerilerini, takım çalışma ruhunu, çalışanları ikna etmeyi, 
motive etmeyi öğrendim.Şirketi 1 yıl içinde kâra geçire-
rek ilk yıl yüzde 43 oranında, ikinci yıl yüzde 28, üçüncü 
yıl yüzde 20 büyüttük. Bu başarımız epey dikkat çekti.

Ardından 2001 yılında Bosch ve Rexroth birleşmesiyle 
birlikte, Bosch Rexroth Sanayi Oto-
masyon A.Ş Genel Müdürü olarak 
yeni yapılanmayı kurdum ve yeni 
şirkette Genel Müdür olarak göreve 
devam ettim. 1 Temmuz 2011 tarihi 
itibarıyla Bosch Türkiye Temsilciliği 
ve Bosch Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel 
Müdürlüğü görevine atandım. 1 Ocak 
2015’ten bu yana da Bosch Türkiye 
ve Ortadoğu Bölgesi Başkanlığı’nı 
yürütüyorum.

Bugünkü görevim de aslında kariyerim açısından olduk-
ça önemli. Bosch’un büyük değer verdiği ve büyüme po-
tansiyeli gördüğü bir bölgeyi yönetiyorum. Yeni pazar-
lar, yeni insanlar tanıyorum. Bosch’u ve işlerimizi daha 
fazla nasıl geliştirebileceğimize dair her gün yeni konu-
lara odaklanıyorum. Bu görev, kariyerimdeki bir başka 
önemli dönüm noktası diyebiliriz.l

 Bosch Türkiye olarak, 
üretimimizle, istihdamımızla, 
geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiyle, 
insan kaynaklarımıza verdiğimiz 
büyük değerle, seçkin yönetim 
anlayışımızla, sanayi ve genç 
kuşaklar için üstlendiğimiz 
sorumlulukla önemli değer ve fark 
yarattığımıza inanıyorum. 
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TOSB Yönetiminden Çayırova Belediye 
Başkanı'na Nezaket Ziyareti

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
BURHANOĞLU, TOSB Yönetim Kurulu 
Üyesi Naci FAYDASIÇOK ve  TOSB Bölge 
Müdürü Murat DEMİR; Çayırova Belediye 
Başkanı Bünyamin ÇİFTÇİ'yi ziyaret etti. 
Yapılan tanışma ziyareti esnasında bölgenin 
gelişmesi için yapılacak projelerde birlikte 
hareket etmenin önemi görüşüldü.

Organize Sanayi Bölgemizin ihtiyaç 
duyduğu tüm altyapının bir merkezden 

izlenmesi ve kumandasını sağlamak için 
SCADA, Sayaç Otomasyonu, Haberleşme 
Sistemleri ve Alt Yapı Proje çalışmalarına 
başladık. Bu kapsamda örnekleri yerinde 

incelemek üzere TOSB Bölge Müdür 
Yardımcısı Ramazan ŞAHİN ve Mekanik 

Birim Sorumlusu Erdem YILMAZ, 
Doğalgaz ile ilgili olarak PALGAZ Scada 

Merkezi'ni ziyaret etti.

TOSB'da Scada 
Çalışmaları Başladı

Firmaya Özel Girişimci Sunumlarının ilki 
Cavo Otomotivde yapıldı

TOSB İnovasyon Merkezi 
koordinasyonunda firmalara özel girişim 
sunumlarının ilki CAVO OTOMOTİV 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. de gerçekleşti.
TOSB İnovasyon Merkezi Koordinatörü 
Ekrem Özcan'ın açılış konuşmasıyla 
başlayan programda HangaarLab, RePG 
Energy, NextHorizons, Mavis ve Novosim 
Engineering sunumlarını gerçekleştirdiler.
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TOSB Yönetim Kurulu 
Güven Tazeledi

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) 
geçekleşen 3’üncü Olağan Genel Kurul toplantısında Ömer Burhanoğlu 
TOSB Başkanlığa ikinci kez seçildi. Ömer Burhanoğlu, Mehmet Dudaroğlu, 
Alper Kanca, Naci Faydasıçok ve İgal Zakuto’dan oluşan TOSB Yönetim 
Kurulu, gerçekleşen genel kurulda oy birliği ile güven tazeledi. Seçimin 
ardından konuşan Burhanoğlu, “TOSB’un ülkemizdeki inovasyon eko-
sisteminin öncü aktörü rolünü kuvvetlendirmek için çaba sarf etmeye 
devam edeceğiz” diye konuştu. 
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T OSB’un seçimli Olağan Genel Kurul toplantısın-
da Farplas CEO’su Ömer Burhanoğlu, Yönetim 
Kurulu Başkanlığına bir kez daha seçildi. Bur-

hanoğlu teşekkür konuşmasında, TOSB’un ülkemizdeki 
inovasyon eko-sisteminin öncü aktörü rolünü kuvvet-
lendirmek için çaba sarf edeceklerini söyledi. 

Yönetim olarak görev aldıkları ilk dönemin ağırlıklı ola-
rak bir yeniden yapılandırma dönemi olduğunu ve bu 
konuda yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bur-
hanoğlu, TOSB’da hali hazırda sürdürülen projelerinin 
yanı sıra özellikle gelecek nesil otomotiv endüstrisinin 
ülkemizde de ivme kazanması için hazırladıkları yeni 
projelere de değindi. 

TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Gençlerin önünü aç-
mak lazım. Dört yıllık seçildiğim Başkanlık görevini iki 
yıl sonra gençlere ve kadınlara devredeceğim. TOSB 
olarak gençlerin ve kadınların her zaman yanındayız ve 
onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi. 

Burhanoğlu, otomotiv sektörüne yönelik yazılım ve ge-
lecek nesil araçların tasarımı, Ar-Ge ve inovasyonuna 
yönelik başta üniversiteler olmak üzere fikir sahibi genç 
müteşebbislerle iş birliklerine yeni dönemde de büyük 
önem vereceklerini vurguladı. 

Toplantında TOSB’da yapılan bütçelendirmeler, proje-
ler ve yatırım hedefleri masaya yatırılarak yönetim ibra 
edildi. TOSB Genel Kurulu Üyeleri’nden tam destek alan 
Ömer Burhanoğlu ve listesi TOSB’da ikinci kez yönetime 
getirildi.l

TOSB Board  reassures confidence

3rd Ordinary General Assembly held in 
TOSB. Ömer Burhanoğlu re-elected as pre-
sident, for second term. TOSB Board com-
posed of Ömer Burhanoğlu, Mehmet Du-
daroğlu, Alper Kanca, Naci Faydasıçok and 
Igal Zakuto, unanimously reassured confi-
dence in the general assembly. Speaking 
after the election, Burhanoğlu said, “We will 
continue to make efforts to strengthen the 
role of TOSB as the leading actor of the in-
novation eco-system in our country”.
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Sürücüsüz Araç Test Parkuru 
TOSB’da Kullanıma Açıldı

TOSB, İTÜ OTAM (Otomotiv 
Teknolojileri Araştırma Geliştirme 
Merkezi) ve İTÜ MEAM 
(Mekatronik Eğitim ve Araştırma 
Merkezi) otomotiv teknolojileri 
alanında Türkiye’nin yetkinliklerini 
artıracak önemli bir işbirliğine 
imza attı. İşbirliği kapsamında 
Gebze’de yer alan TOSB 
yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test 
Parkuru” devreye alındı. Otonom 
araçlara yönelik çalışmaların 
gerçekleştirileceği test parkuru, başta 
İTÜ OTAM ve işletmesini üstlendiği 
İTÜ MEAM olmak üzere, sürücüsüz 
araçlar alanında çalışma yapan 
herkese ve her oluşuma açık olacak.

O tomotiv yan sanayide yüksek katma değer ya-
ratmakla birlikte, teknoloji kullanımını artırarak 
hizmet kalitesini en üst düzeye ulaştırmayı he-

defleyen TOSB (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi), bünyesinde yer alan TOSB İnovasyon 
Merkezi ile yenilikçi adımlar atmayı sürdürüyor. Son 
olarak, TOSB İnovasyon Merkezi koordinasyonunda 
İTÜ OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme 
Merkezi) ve OTAM’ın işletmesini üstlendiği İTÜ MEAM 
(Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi) ile Türki-
ye otomotiv sektörünün gelişimine katkıda bulunacak 
önemli bir işbirliğine daha imza atıldı. İşbirliği çerçeve-
sinde, Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde “Sürücü-
süz Araç Test Parkuru” devreye alındı. Başta İTÜ OTAM 
ve işletmesini üstlendiği İTÜ MEAM olmak üzere, sürü-
cüsüz araçlar alanında çalışma yapan herkese ve her 
oluşuma açık olacak olan test parkuru, trafiğe tamamen 
kapatılan özel alanda oluşturuldu.

Gebze’de bulunan TOSB yerleşkesi içerisinde kuru-
lan “Sürücüsüz Araç Test Parkuru”nun açılış töreninde 
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, İTÜ 
Vakfı Genel Sekreteri Kenan Çolpan, İTÜ OTAM Genel 
Müdürü ve TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatö-
rü Ekrem Özcan, İTÜ MEAM Müdürü Prof. Metin Göka-
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şan ve İTÜ’den Prof. Seta Estrada hazır bulundu. Açılış 
töreninde konuşan TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu, 
“Otomotiv sektörünün kalbi niteliğindeki bu alanda, sü-
rücüsüz araçların geliştirilmesine yönelik test parkuru 
açılması kritik bir önem taşıyor. Türkiye, otomotiv sana-
yisiyle dünyaya örnek olan ülkelerden birisi. Bu bağlam-
da  TOSB olarak hem bugün olduğu gibi test alanlarının 
açılması hem de laboratuvar, komponent ve ofis gibi 
desteklerin sağlanması noktasında tüm iş birliklerine 
açığız. Sürücüsüz araçlar için hazırlanan bu özel alanın 
ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“İTÜ MEAM’ın otonom aracını ortak kullanıma açtık”

Test parkurunun TOSB İnovasyon Merkezi tarafından 
ilgili firmaların ortak kullanımına açılacağını belirten 
İTÜ OTAM Genel Müdürü ve TOSB İnovasyon Merkezi 

Genel Koordinatörü Ekrem Özcan ise yaptığı açıklama-
da, “Otomotiv sektörümüzün gelişiminde büyük rolü 
olan TOSB yerleşkesi içerisindeki bir alanın, test parku-
ru olarak ortak kullanıma açılması oldukça önemli bir 
adım. ‘Sürücüsüz Araç Test Parkuru’ adını verdiğimiz 
bu alanda, İTÜ OTAM olarak işletmesini üstlendiğimiz 
İTÜ MEAM bünyesinde geliştirilen otonom araçlar test 
edilecek. Şu an halihazırda da İTÜ MEAM’ın bir otonom 
aracı, ortak kullanıma açılmış durumda. Ayrıca, parku-
rumuzu görüntü işlemeden yapay zekaya kadar otonom 
araç teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapan tüm firmala-
rın ortak kullanımına açıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye için büyük kazanç sağlayacak”

İTÜ Vakfı Genel Sekreteri Kenan Çolpan ise dünyada 
otomotiv sektörünün sürücüsüz araçlara yönelik çalış-
malarının hızla devam ettiğinin altını çizerek, otomoti-
vin Türkiye için lokomotif sektörlerden birisi olduğunu 
belirtti. İTÜ OTAM’ın, İTÜ Vakfı’nın yüzde 100 iştiraki 
bir şirket olarak önemli girişimlerde bulunduğunu ifa-
de eden Genel Sekreter Kenan Çolpan, “Biz de İstanbul 
Teknik Üniversitesi olarak, otomotivin gittiği yönü ve 
özellikle yeni bir alan olan otonom araçların gelişimini 
önemle takip ediyoruz. TOSB da bu konuda önemli nok-
talardan bir tanesi. Bize verdikleri destekleri çok önemli 
buluyoruz.  ‘Sürücüsüz Araç Test Parkuru’, startuplar-
dan Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına kadar 
birçok kurum ve kuruluşa açık olacak. Burada yapılan 
çalışmaların Türkiye için büyük kazanç sağlayacağına 
inanıyorum” diye konuştu.l

TOSB, ITU OTAM (Automotive Technologies Research 
and Development Center) and ITU MEAM developed 
a significant cooperation in the field of automotive 
technologies, which will increase Turkey’s capabili-
ties. Within the scope of the cooperation, the “Auton-
omous Vehicle Test Track” put into use at TOSB Cam-
pus in Gebze. The test course for the autonomous 
vehicles will be open to everyone and formation who 
works in the field of autonomous vehicles, especially 
ITU OTAM and ITU MEAM.

TOSB, which aims to maximise service quality 
through technology in addition to creating higher 
added value in the automotive supplier industry, con-

Autonomous Vehicle 
Test Track Launched at TOSB

tinues its innovative steps through TOSB Innovation 
Center. Lately there has been a significantly impor-
tant cooperation was formed between ITÜ OTAM, 
İTÜ MEAM under the coordination of TOSB Innova-
tion Center, which will contribute automotive sector’s 
development in Turkey. In that respect, “Autonomous 
Vehicle Test Track” was initiated at TOSB in Gebze. 
The track will be open to anyone,  who works in the 
field of autonomous vehicles primarily to ITU OTAM 
and MEAM, which takes the responsibility of opera-
tions of the center. The track was developed in  a pri-

vate are that is closed to traffic.l
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi Heyeti Ziyareti 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi (TTO), Makine ve Metalurji 

Fakültesi Profesör ve Doçentlerinden oluşan 
heyet, TOSB Yönetim Merkezini ziyaret 

etti. TOSB Bölge Müdürü Murat Demir ve 
TOSB İnovasyon Merkezi Koordinatörü 

Ekrem Özcan tarafından karşılanan gruba 
bölge hakkında genel bilgiler verildi ve Tosb 

İnovasyon Merkezi'nin genel hatlarıyla 
sunumu gerçekleştirildi. Toplantı esnasında 

ortak yapılabilecek projeler, destek 
olunabilecek konular tartışıldı. 

TOSB ve Dünyagöz Hastaneler Grubu 
iş birliği ile düzenlenen ücretsiz 'Göz 
Taraması' etkinliğimiz yoğun ilgi gördü.
'Göz Taraması' muayenesi 2 gün 
devam ederken, Göz sağlığı seminerleri 
kapsamında “ekranlı araç kullanımı” ile 
ilgili katılımcılara ayrıntılı Bilgi verildi.

Ar-Ge Mühendisi 
Yetiştirme Programı

Otomotiv Mentör Ağı

TOSB İnovasyon Merkezi'nde; OİB'in 
düzenlediği, TAYSAD'ın destek verdiği 
"Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı" 
için 2,5 aylık eğitim sürecini Girişim 
Evimizde tamamladı.

TOSB İnovasyon Merkezi Otomotiv 
Mentör Ağı’nda 2 ayda 35 girişimci, 38 
mentör ve 18 görüşme ile yoğun ilgi 
gördü. Mentörlük alınan ilk 5 konu; Ürün 
Geliştirme, Sektör Bilgisi, İş Geliştirme, 
Proje Yönetimi ve Liderlik oldu. İlgi 
gösteren herkese teşekkür ederiz

Göz Taraması
Etkinliği
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TOSB Yönetimi Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, TAYSAD Başkanı ve TOSB Yönetim Kurulu 
Üyesi Alper Kanca, TOSB Yönetim Kurulu Üyesi İgal Zakuto ve TOSB Bölge Müdürü Murat 
Demir; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunulan ziyarette TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Yaşar Çakmak'ın TOSB Ziyareti

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer BURHANOĞLU, TAYSAD Başkanı ve TOSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Alper KANCA ve  TOSB Bölge Müdürü Murat DEMİR tarafından karşılanan 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili  Yaşar ÇAKMAK bölgedeki ve sektördeki 
gelişmeler hakkında bilgi aldı. Yapılan toplantıda yeni işbirliği ağlarının oluşturulması ve mevcut 
işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.
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Benteler Automotive Genel Müdürü Çağatay DÜNDAR:

“Müşterilerimiz İçin 
Stratejik Gelişim Ortağıyız”
Benteler Automotive Türkiye, Ekim 
2011 tarihinde kuruldu. Bugün
2 lokasyonda yaklaşık 300 çalışanıyla 
sıcak şekillendirilmiş parça, 
alüminyum kaynak prosesleri, araç 
ön konsolu parçalarını üretiyor. 

BENTELER Automotive, 24 ülkede 
yaklaşık 26 bin çalışan ve 75 tesis 

ile müşterilerine özel çözümler 
geliştirmektedir. 

Benteler‘in faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? 

B enteler, 1876 yılında Almanya’da kuruldu. Oto-
motiv, enerji ve mühendislik sektörlerine yöne-
lik ürün, sistem ve hizmetleri geliştiren, üreten 

ve satan bir dünya şirketidir. Bugün itibariyle dördüncü 
kuşakta bir aile firmasıyız. 39 ülkedeki 144 lokasyonda-
ki 30 bin çalışanımızla  müşterilerimiz için üretim yap-
makta ve ürettiğimiz ürünleri sevk etmekteyiz. Firmamı-
zın, 2017 yılında cirosu 7.856 milyon eurodur. 
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Benteler kendi içinde 3 ana gruba ayrılmıştır. Bunlar, 
Benteler Automotive, Benteler Steel/Tube ve Benteler 
Distribution’dır. 

Benteler, faaliyetlerini Avusturya’nın Salzburg kentinde 
Benteler  International AG stratejik yönetim holding ça-
tısı altında yürütmektedir. 

Benteler  Automotive hakkında da bilgi verir misiniz?

Benteler Automotive, 24 ülkede yaklaşık 26 bin çalışan 
ve 75 tesis ile müşterilerimiz için özel çözümler geliştir-
mektedir. Ürünlerimiz arasında otomotiv sistema uygu-
lamaları, yani şasi, gövde, motor-egzoz sistemleri için 
modüller ve elektrikli araçlar için sistemler bulunmak-
tadır. 

Benteler Türkiye, ne zaman kuruldu? Türkiye’deki faali-
yetleri neler? 

Benteler  Automotive Türkiye,  Ekim 2011 tarihinde ku-
rulmuştur. Bugün itibariyle 2 lokasyonda yaklaşık 300 
çalışanımız ile Sıcak Şekillendirilmiş Parça, Aluminyum 
Kaynak Prosesleri, Araç Ön Konsolu  yani araç gövde  
parçaları üretmekteyiz. Ürettiğimiz ürünlerin ~30% ‘ini 
ihraç etmekte olup, ihracat yaptığımız ülkeler; Almanya, 
İspanya, Fransa, Romanya’dır.

Benteler Automotive Gebze’nin Türk otomotiv sanayisi 
açısından önemini tanımlar mısınız?

Yüksek düzeyde inovasyon becerileri ve problem çöz-
me uzmanlığımızla müşterilerimiz için stratejik gelişim 
ortağıyız. Müşterilerimize sistem çözümleri sunuyoruz. 
Üretilen aracın tüm yaşam döngüsü boyunca tam değer 
zincirini yöneterek onlara eşlik ediyoruz. 

Benteler Automotive Gebze, Benteler’in tarihçesine 
baktığımızda esasen çok genç bir işletmedir.  Kısa bir 
dönem içinde üretim faaliyetlerini artırmamız, süreçleri-
mizi geliştirmemiz, kaynakları yeterli bir şekilde yönet-
memiz, insan kaynağını sağlamamız ve eğitmemiz, özet 
olarak tüm girdileri işler hale getirmemiz ve sonrasında, 

Could you tell us about the activities 
of Benteler?

Benteler was founded in 1876 in Ger-
many. It is a global company that develops, pro-
duces and sells products, systems and services 
for the automotive, energy and engineering sec-
tors. As of today, we are a family company in the 
fourth generation. We produce and deliver our 
products for our customers with 30 thousand 
employees at 144 locations in 39 countries. Our 
company’s turnover in 2017 is 7.856 million Eu-
ros.

The company has three main divisions; Benteler 
Automotive, Benteler Steel / Tube and Benteler 
Distribution.

Benteler operates in Salzburg, Austria under the 
roof of Benteler International AG.

Could you please provide information about 
Benteler Automotive?

BENTELER Automotive develops special solu-
tions for our customers with its 26 thousand 
employees and 75 facilities in 24 countries. Our 
products include automotive system applications, 
ie chassis, body, modules for engine-exhaust sys-
tems and systems for electric vehicles.

Benteler Turkey, when it was founded? What are 
the activities in Turkey?

Benteler Automotive Turkey, was established in 
October 2011. As of today, we are producing hot 
formed parts, aluminum welding processes and 
vehicle front console parts in two locations with 

“We are Strategic 
Development Partners 
for Our Customers”

Çağatay DÜNDAR
Benteler Automotive General Manager

Benteler Automotive Turkey, was 
founded in October 2011. Today it 
produces hot formed parts, aluminum 
welding processes and vehicle front 
console parts in two locations with its 
300 employees. 
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its 300 employees. We export around 30% of the 
products we produce to the countries Germany, 
Spain, France, Romania.    

Could you please describe the importance of 
Benteler Automotive Gebze for the Turkish 
automotive industry?

We are a strategic development partner for our 
customers with our high level of innovation skills 
and problem solving expertise. We offer system 
solutions to our customers. We accompany them 
by managing the full value chain throughout the 
life cycle of the manufactured vehicle. 

Benteler Automotive Gebze is essentially a very 
young company considering the history of Ben-
teler. We have increased production, improved 
processes, managed resources adequately, pro-
vided human resources, in summary ensured that 
all inputs were functional in  a very short time. Re-
ceiving Best Performing Company of Benteler Au-
tomotive Group award was actually an indication 
of the talent and skills of Turkish people, Turkish 
worker, engineer, technician, worker.  In this re-
spect, our success is an important indicator for 
international companies that want to invest.

How do you evaluate the development of the 
Turkish automotive supply industry?

The Turkish automotive industry has developed 
tremendously since its foundation years, that is, 
50 years ago. Today, it is in a position that is much 
healthier, more balanced and has growth potential 
compared to the past. Especially Turkish supply 
industry over the past 20 years, significantly ac-
cessed foreign markets and turned to exports, 
renewed its facilities, factory in accordance with 
the technological expectations of today, and also 
joined partnerships in international platforms and 
made investments in countries other than Turkey. 

From the big picture, it has signed many chang-
es that any industrial branch in our country has 
ever seen before. It increased technical works to 
increase know-how and established R&D centers. 
All these changes have attracted serious attention 
in foreign capital and at this point both domestic 
and foreign capital increased their investments in 
our country. As of now, both domestic and foreign 
automotive supply industry companies are active 
in our country and are in a rich and internationally 
competitive position. l

Benteler Automotive Gurubu içinde en iyi performans 
gösteren firma ödülünü almamız esasen Türk  insanının, 
Türk çalışanının, mühendisinin-teknisyeninin-işcisinin, 
hem becerisini hem de yeteğini göstermektedir. Bu açı-
dan da bakıldığında yatırım yapmak isteyen uluslararası 
firmalar için başarımız oldukça önemli bir göstergedir. 

Türk otomotiv tedarik sanayinin gelişimini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? 

Türk otomotiv sanayi, kuruluş yıllarından, yani yaklaşık 
50 sene öncesinden bugüne kadar inanılmaz bir geli-
şim gösterdi. Bugün geçmişe göre çok daha sağlıklı çok 
daha dengeli ve büyüme potansiyeli olan bir konumda-
dır. Özellikle son 20 yıl içinde Türk tedarik sanayi hem 
önemli ölçüde yurtdışına açıldı, ihracata yöneldi, tesis-
lerini, fabrikalarını günü-
müz teknolojik beklentile-
rine uygun olarak yeniledi, 
hem de uluslararası plat-
formlarda ortaklıklara 
girdi ve Türkiye dışında ki 
ülkelerde yatırımlar yaptı.

Büyük resme baktığımız-
da ülkemizde pek çok 
sanayi kolunda olmayan 
değişime imza attı. Know-
How’ı yükseltmek için 
daha sık teknik çalışmalar 
yaptı ve Ar-Ge merkezleri 
kuruldu. Tüm bu değişim 
yabancı sermayeninde 
ciddi anlamda dikkatini 
çekti ve bu noktada gerek 
yerli gerekse yabancı sermaye  ülkemizde yatırımlarını 
artırdı.

An itibariyle gerek yerli gerekse yabancı sermayeli oto-
motiv tedarik sanayi şirketleri ülkemizde etkin bir şe-
kilde faaliyet göstermekte olup, zengin ve uluslararası 
anlamda da rekabetçi bir konumda bulunmaktadır.l

Yüksek düzeyde 
inovasyon becerileri 
ve problem çözme 
uzmanlığımızla 
müşterilerimiz 
için stratejik 
gelişim ortağıyız. 
Müşterilerimize 
sistem çözümleri 
sunuyoruz. Üretilen 
aracın tüm yaşam 
döngüsü boyunca 
tam değer zincirini 
yöneterek onlara 
eşlik ediyoruz. 
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TAKOSAN, CLEPA 2019
İnovasyon Ödülü'nü Kazandı

C lepa 2019 İnovasyon Ödülleri “Avrupa Otomotiv 
Tedarikçileri Birliği” tarafından; Bağlanabilirlik 
ve Otomasyon, Çevre, İşbirliği ve Araç Güvenli-

ği alanlarında, Avrupa otomotiv endüstrisinin öne çıkan 
başarılarını taçlandırmak amacıyla yılda bir kez veriliyor. 
Takosan, müşterisi Ford Otomotiv ile geliştirdiği işbirliği 
nedeniyle ödüle layık görüldü. Takosan gösterge paneli 
kişiselleştirilebilir bir deneyim sunmakla kalmayıp, aynı 
zamanda birçok elektronik kontrol modülünü bünyesin-

de toplarken, üstün servis edilebilirlik özellikleri de be-
raberinde sunuyor.

Takosan Genel Müdürü Bahadır Hızlan; ödülle ilgili dü-
şüncelerini, “CLEPA İnovasyon ödülüne layık görülerek, 
müşterimizle beraber gösterdiğimiz ortak çaba, ulusla-
rarası platformda kanıtlanmış oldu. Bu ödüle layık görü-
len ilk Türk firması olmaktan ve şirket tarihimize parlak 
bir sayfa eklemiş olmaktan dolayı gururluyuz. Bu ödül, 
müşterilerimize en iyi hizmetleri sunmaya devam etme 
konusunda bizleri motive ediyor.” şeklinde dile getirdi.

Bir Nursanlar Holding kuruluşu olan Takosan, 1977 yı-
lından bu yana, otomotiv endüstrisi için araç gösterge 
panelleri ve elektronik modüllerin geliştirme ve üreti-
minde uzmanlaşmıştır. Takosan, müşterilerine inovatif, 
etkin ve esnek çözümler sunmaktadır. Takosan 13.500 
m2 kapalı alana sahip Türkiye (TOSB - Kocaeli) ve Ro-
manya (Arges) tesislerinde, yılda 1 milyondan fazla 
gösterge paneli ve 6 milyondan fazla plastik parça üret-
mektedir.l

Takosan, 2019 ITOY (Uluslararası 
Yılın Kamyonu) ödüllü Ford F-Max 
kamyonu için geliştirdiği gösterge 
paneli ile “İşbirliği” başlığında 
prestijli Clepa İnovasyon Ödülüne 
layık görüldü. Ödül töreni 13 Haziran 
2019 tarihinde, Avrupa’nın önde 
gelen otomotiv tedarikçileri ve araç 
üreticilerinin katılımı ile Brüksel Doğa 
Bilimleri Müzesinde gerçekleşti.

TAKOSAN won CLEPA 2019 
Innovation Award
Takosan received the prestigious Clepa Inno-
vation Award under the category of “Coop-
eration” with the dashboard, which was de-
veloped for its prize winning Ford F-Max. The 
award ceremony was held on 13 June 2019 
at Brussels Natural Sciences Museum with 
the participation of prominent automotive 
suppliers and vehicle manufacturers from 
Europe. Takosan was deemed worthy of an 
award for its cooperation with its customer 
Ford Otomotiv. The Takosan dashboard not 
only provides a customizable experience, but 
also incorporates many electronic control 
modules, delivering superior serviceability.
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TOYOTETSU, Haziran Ayını İş Sağlığı ve 
Güvenliği Ayı Olarak Kutladı
2019年度6月安全月間宣言

TOYOTETSU Türkiye Başkanı
Masahiro NOMURA

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir 
ortamda çalışmalarını sağlamak ve güvenlik konusundaki 
birikimlerimizden faydalanarak TOYOTETSU’nun güvenlik 
seviyesini artırmak bizim önemli görevlerimizdendir.

従業員の健康・安全な職場環境を作る事と従来の活動の
経験を生かして、TTTIの安全レベルの更なる向上は私達
の重要な義務の一つである。

Bu amaç doğrultusunda, Haziran Güvenlik Ayı ile birlikte:

この目的に向かって、6月安全月間で；

1. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm TOYOTETSU 
grup içerisinde 1 numara olmak için, şirket genelinde oluş-
turulan planların etkin faaliyetler  ile  bölümlerce uygulan-
masını ve çalışmaların görsel hale getirilmesini,

トヨテツグループで１番の安全で快適な作業環境を作る
為に、各部署の活動を見える化し積極的な活動を実施す
ること、

2. 5S faaliyetinin güvenliğin temeli olduğu bilincini tüm 
çalışanlarımıza hissettirerek, kişinin kendi güvenliğini ve 
çalışma arkadaşlarının güvenliğini  düşünmesi ilkesiyle, 
tehlikeli durum ve davranışları ortadan kaldıracak faaliyet-
lerin sürdürülmesini,

安全の基本は５Ｓである事を全社員に定着させ、「自分
の安全は自分で守る」考えの基、危険な状態及び行動の
防止を徹底すること

3. Firmamızda uyguladığımız çalışmaları misafir ve yan 
sanayilerimiz ile karşılıklı işbirliği içinde uygulayarak, gü-
venli ve doğal afetlere karşı daha hazırlıklı bir çalışma orta-

Temmuz-Ağustos-Eylül 2019
40

ÜYELERİMİZDEN HABERLER



mı oluşturma çalışmalarına daha geniş bir açıyla bakılma-
sını ve TOPLUMA KATKI çalışmalarına devam edilmesini,

当社で実施する安全活動をお客様や仕入先様と協力して
実施し、より広い視野での安全で自然災害に準備した職
場環境作りと、社会への貢献活動を継続させること、

4. Üst Yönetim dahil müdür yardımcısı ve üzeri çalışanların 
gerçekleştirdiği günlük denetimler, müdür ve üzeri çalışan-
ların ayda bir kez gerçekleştirdiği aylık denetimler ile ça-
lışanların dikkatini yüksek tutarak “SIFIR KAZA” hedefine 
ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve 
mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirle-
nip değerlendirilmesini, yapılan çalışmalarla bu risklerin 
elimine edilmesini ve/veya kabul edilebilir risk seviyesine 
çekilmesini,

首脳部も含めて係長以上として実施する専念パトロール
と課長以上が月一回実施する安全パトロールによって社
員の注意レベルを向上させ、「災害ゼロ」の目標達成向
け；作業、新製品、工程、技術変更によるリスクを確認
し、評価する。行われている活動によってリスクを撲
滅、或いはリスクを許容レベルにすること、

Başka firmalarda meydana gelen kazaları da önemseye-
rek, fabrikamızda benzer tehlike ve risklerin araştırılması 
ve gerekli önlemlerin alınması çalışmaların sürdürülmesi-
ni,

他社において起きた災害を重視し、当社に類似な危険及
びリスクを調査し、有れば必要な対策活動を継続させる
こと、

5. Tüm çalışanlarımızın gerek iş hayatlarında gerekse özel 
hayatlarında trafik kurallarına uymasını, kendilerinin ya da 
bir başkasının hayatını tehlikeye atmamak adına en yük-

sek düzeyde trafik bilincinin sağlanması için ek çaba sar-
fetmesini,

全従業員が職場と日常生活では交通規定を守ること、自
分又は他人の命を大切にして交通意識の徹底に向けて一
層の努力を尽くすこと、

6. Tüm TOYOTETSU ailesinin İş Sağlığı ve Güvenliği ko-
nusunda gelecek nesillere örnek teşkil edecek birer birey 
olabilmesi için çalışmalarını sürdürmesini,

全TTTI家族が作業安全衛生について後世の模範になるよ
うに頑張ること、

7. Mevcut projelerde uyguladığımız tüm sağlık, güvenlik ve 
ergonomi şartlarının tüm projelerde aynı şekilde sürdürül-
mesini,

現在のプロジェクトに導入の衛生・安全・エルゴノミク
スの各条件を全プロジェクトで同様に維持すること。

8. Sağlıklı yaşam bilincini artırma faaliyetleri ile çalışan-
larımızın fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı, dinamik ve      
huzurlu bir yaşam için kendi sağlığını korumasını ve geliş-
tirmesine destek olunmasını,

健康的な生活の意識向上向けての活動及び、社員の肉
体・精神の健康的な行動、安心して生活できるように自
分の健康の保持・促進に関して支援すること、

Tüm yöneticilerin, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri titizlikle 
uygulamayı sürdürmesini ve Haziran Güvenlik Ayı ile bir-
likte güvenlik faaliyetlerini daha üst seviyelere taşımasını 
temenni ederim.

全管理職が作業安全衛生による方策を細心の注意により
実施継続することを、また6月安全月間と共に安全活動
の向上を期待する。
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“Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) 
Bilinçlendirme” Semineri

16 Temmuz 2019 tarihinde Sayın Ayşe Yazıcı 
tarafından kadın çalışanlarımıza “Rahim Ağzı 
Kanseri (Serviks) Bilinçlendirme” eğitimi verilmiştir. 
Eğitimde diğer kanserlerde olduğu gibi önlenmesi 
ve erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olan 
serviks kanseriyle ilgili yararlı bilgiler aktarılmıştır. 

İSG Güvenlik Ağacı
“Haziran Güvenlik Ayı” kapsamında iş sağlığı 
ve güvenliğine dikkat çekilmesi ve farkındalığı 
artırmak amacıyla “TOYOTETSU Güvenlik Ağacı” 
oluşturulmuştur.

Çalışanlarımıza 
“Sizin güvenliğiniz 
sevdiklerinizin 
mutluluğudur” sloganı 
ile daha güvenli 
çalışmaya teşvik 
edilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışanlarımız, bu 
doğrultuda, sevdiklerinin 
fotoğraflarını güvenlik 
ağacına asmıştır.

“Güvenliği Birlikte İnşa Edelim, Güvenliğin Bir 
Parçası da Sen Ol!” sloganı ile “İSG Yapboz 
Aktivitesi” gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışanlarımıza 
yapboz parçaları verilerek fabrika girişine asılan 
panoya asılması talep edilmiştir. Japonya’daki ana 
firmamızdan gelen üst düzey yöneticilerimiz de bu 
aktiviteye katılarak TOYOTETSU Türkiye’de güvenliğin 
bir parçası olmuştur. 

İSG Yapboz Aktivitesi

TOYOTETSU’da İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Faaliyetleri 

İlk Yardım Sertifika Yenileme Eğitimi
Toplumumuzda çok önemli bir konu olan ilk yardım bilgilerindeki 
eksiklikler nedeni ile kaybedilen insanlarımız hepimiz için çok 
büyük üzüntülere neden olmaktadır.

Temel ilk yardım bilgilerine sahip kişilerce yapılacak doğru 
ilk yardım ile kazalardaki ölümler büyük oranda önlenebilir, 
sakatlanma oranları düşer, yaralının iyileşme süresi kısalır. Bu 
kazanımlar ülkemiz ve kazazedeler için çok önemlidir. 

10, 17 ve 24 Haziran 2019 tarihinde toplam 24 çalışanımıza ilk 
yardım yenileme eğitimi verilmiş olup, katılan tüm çalışanlarımız 
başarı ile eğitimi tamamlayarak belgelerini yenilemeye hak 
kazanmışlardır.
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TOYOTETSU’da İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Faaliyetleri 

"Toyotetsu Portal" üzerinden "İSG Bilgi Yarışması"
Yine “Haziran Güvenlik Ayı” kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla “Toyotetsu 
Portal” üzerinden “İSG Bilgi Yarışması” yapılmıştır. Bilgisayar kullanıcıları, Haziran ayı boyunca günlük olarak iş güvenliği 
kapsamında hazırlanan soruları çözerek iş güvenliği bilgilerini sınama imkanı bulmuştur. Ay sonunda en yüksek puanı 
alarak dereceye giren çalışanlarımıza üst yönetimimizin katılımı ile teşekkür belgeleri ve hediyeler takdim edilmiştir. 

Deprem Tahliye Tatbikatı

TOYOTETSU bünyesinde 26 Haziran 2019 Çarşamba 
günü her üç vardiyada, Fabrika-1, Fabrika-2 ve Kalıp 
Fabrikası’nı kapsayacak şekilde, çalışanların acil 
durum bilinç ve tecrübesinin artırılması, muhtemel 
bir acil durumda can ve mal kaybının önüne 
geçilmesi amacıyla “Deprem Tahliye Tatbikatı” 
gerçekleştirilmiştir.

Bu tatbikata TOYOTETSU ve taşeronlarımızın 
çalışanları katılmıştır. Katılımcıların bu konuya 
verdikleri önem ve hassasiyetin sonucuda, tatbikat 
başarı ile sonuçlanmıştır.

“İş Sağlığı ve Güvenliği” Film Galası

Çalışanlarımızın çocuklarının rol aldığı, “TOYOTETSU 
İş Sağlığı ve Güvenliği Ziyaretçi Filmi”nin galası, 
27 Haziran 2019 tarihinde rol alan çocuklarımızın 
aileleri, müdür ve üzeri yöneticilerimizin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Ailelere film kaydı ve teşekkür 
belgeleri takdim edilmiştir. Daha güvende olmamıza 
yardımcı olan çocuklarımızın, her zaman güvende 
olmalarını diliyoruz.

“Evim Evim Güvenli Evim” Semineri 16 Temmuz 2019 tarihinde 
Artı Danışmanlık Mesul 
Müdürü Ayşe Yazıcı 
tarafından, çalışanlarımıza 
evdeki güvenlik riskleri, 
önlemler ve ev kazalarına 
ilişkin temel ilk yardım 
bilgisinin kazandırılmasını 
hedefleyen “Evim Evim 
Güvenli Evim” seminer 
verilmiştir.
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TOYOTETSU’da İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Faaliyetleri 

“İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)” Temalı Bilgi Yarışması
“Haziran Güvenlik Ayı” aktiviteleri kapsamında “İş Sağlığı 
ve Güvenliği (İSG)” Temalı Bilgi Yarışması gerçekleştiril-
miştir. Yarışmanın amacı iş sağlığı ve güvenliğine dikkat 
çekilerek farkındalığın artırılmasıdır.

14 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen ‘İSG Temalı Bilgi 
Yarışması’ ilk elemesi bölümlerimizin yoğun katılımı ile 
gerçekleşmiştir. İlk elemede 15 ekip yarışmış olup uzun 
süre beraberlik devam etmiştir. Bu beraberlik durumu an-
cak yedek sorular ile bozulabilmiştir.  21 Haziran 2019 ta-
rihinde yapılan yarı finalde 6 ekip yarışmış olup beraberlik 

yine uzun süre bozulamamış ve yine yedek sorular ile fina-
le kalan ekipler belirlenmiştir.

28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen finale, bölümle-
rimizle birlikte TOSB, Anadolu Motor, Toyota Boshoku Tür-
kiye, Sango, Toyota Tsusho firma yetkilileri de katılmıştır. 

Kaynak-1 (W1) ve Operasyon Yönetimi Geliştirme (OMD) 
ekiplerinin yüksek güvenlik bilincindeki mücadeleleri so-
nucunda Kaynak-1 (W1) bölümü birincilik kupasını almaya 
hak kazanmıştır.

TOYOTETSU'da Çevre Faaliyetleri

Bez Torba Dağıtımı
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile, naylon poşet kul-
lanılmamasını teşvik etmek amacı ile, tüm çalışanlarımı-
za ve taşeronlarımıza bez torba dağıtımı yapılmıştır.  Tüm 
çalışanlarımıza doğal kaynakların daha az tüketilip, çev-
remizin çocuklarımız için de temiz kalabildiği güzel günler 
dileriz.

Küçük Bilgi: Günde ortalama 12-15 dakika kullandığı-
mız plastik poşetlerin çöplerle birlikte atılarak doğaya  
karıştığı bilinmektedir. Yok olma süresi 1.000 yılı bulan 
plastik poşetler gözle görülmeyecek kadar ufak hale 
gelse dahi, mikro parçacıklar halinde çevreye zarar 
vermeye devam edimektedir.
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TOYOTETSU'da Çevre Faaliyetleri

20 Haziran 2019 Kocaeli Sanayi 
Odası Çevre Ödül Töreni

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu sene 25’incisi 
düzenlenen, “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” 
sahiplerini bulmuştur. 20 Haziran akşamı düzenlenen 
ödül töreninde firmamız TOYOTETSU, “Büyük İşletme 
Kategorisi Otomotiv ve Yan Sanayi Sektörü Çevre 
Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.

Şirket Başkanımız Masahiro Nomura ve İnsan 
Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcımız 
Selim Yener ödülümüzü Gebze Teknik Üniversitesi 
Rektörü Muhammed Hasan Aslan’dan almıştır. 

Bu anlamlı ödül için desteklerinden dolayı tüm 
yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Kısıtlı doğal kaynakları göz önünde bulundurarak, sıfır 
atık hedefi ve kaizen bilinciyle sürekli iyileştirmelere ve 
tüm paydaşlarımızı da içine alarak topluma katkıda 
bulunma çalışmalarına devam edeceğiz.

Çevre ve Doğa Temalı
Fotoğraf Yarışması
5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında “Çevre ve Doğa” 
temalı  fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Amacımız çevre 
ve doğa uyumu, atık yönetimi, enerji ve doğal kaynak ta-
sarrufuna dikkat çekilmesidir. Yarışma müdür ve üzeri se-
viye yöneticilerimiz tarafından oylanarak sonuçlanmıştır. 
Yarışmaya katılan tüm çalışanlarımızı tebrik ederiz.

Green Wave Aktivitesi
22 Mayıs Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü kapsamında 
“Green Wave” aktivitesi gerçekleştirildi. Bu aktivite 
kapsamında fabrika bahçesine üst yönetimin katılımı 
ile ağaç dikimi gerçekleştirildi. Dünyanın doğal yaşam 
çeşitliliğinin korunmasını ve geliştirilmesini hedefleyen 
bu özel günde bu konuda farkındalığı arttıracak aktiviteler 
tüm TOYOTETSU şirketlerinde ortaklaşa olarak yapılmaya 
devam edecektir. 
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TOYOTETSU'da Çevre Faaliyetleri

Yılın Güvenlik ve Çevre Kaizeni Birincileri
Haziran ayında, bir yıl boyunca verilen çevre ve güvenlik kaizen’leri arasından Yılın Güvenlik ve Çevre Kaizen’leri seçilmiş 
olup, çalışanlarımıza üst yönetimimizin katılımı ile ödüller takdim edilmiştir.

Kaizen: Değişim anlamına gelen KAI ve iyilik anlamına gelen ZEN. Birleştirilmiş haliyle “daha iyiye değişim” diğer bir ifadeyle 
“sürekli iyileştirme” anlamına gelmektedir.

Atık Toplama Etkinliği
TOYOTETSU İletişim Komitesi, sosyal sorumluluk bilincini 
hem çalışanlarımıza hem de çevremize kazandırmak 
amacıyla gönüllü çalışanlarımız ile birlikte yeni projeleri 
hayata geçirmek için çalışmalar yapmaya başlamıştır. 
Bu kapsamda 25 Temmuz 2019 Perşembe günü mesai 
bitiminde gönüllüler ile birlikte sosyal sorumluluk 
projelerinin halkalarından biri olan ‘Atık Toplama’ etkinliği 
gerçekleştirilmiştir. Atık toplama etkinliği İstanbul-
Kartal sahilinde çevrede bulunan atıkların toplanması 

ve bu atıklar toplanırken bölgede bulunan insanların da 
dikkatini çekmesi amacıyla bölgenin yoğun olduğu akşam 
vakitlerinde gerçekleştirilmiştir. Sahilde bulunan atıklar 
toplandıktan sonra Kartal Belediyesi destekleri ile belediye 
aracı ile alınmıştır. Etkinlik esnasında çevreden olumlu 
tepkiler alınmış özellikle çocukların gönüllü katılımı, 
etkinlikte amaçlanan bilincin gerçekleştiği izlenimini 
uyandırmıştır. Benzer aktiviteler belirli aralıklarla farklı 
mekanlarda gerçekleştirilmeye devam edecektir. 
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Formula Student Class 2 Design  
kategorisinde ülkemizden katılan tek Türk 

ekibi olan AtaUni Racing ekibinin 4. Kez 
katıldığı yarışmada dünyanın birçok yerinden 

ekipler yarışmaya katılım sağladı. 

BİAS Mühendislik Genç Mühendislere 
Destek Vermeye Devam Ediyor

B İAS Mühendisliğin 2016 yılından beri lisans 
ve eğitim sponsoru olduğu Atatürk Üniversi-
tesi Racing ekibi (ATAUni Racing), Dünya’nın 

en büyük ve prestijli öğrenci mühendislik yarışması 
olan Formula Student yarışmasına ülkemizi temsilen 
katıldı. Dünyanın birçok yerinden ekiplerin katıldığı 
yarışmaya Formula Student Class 2 Design  katego-
risinde ülkemizden katılan tek Türk ekibi olan AtaUni 
Racing ekibinin 4. Kez katıldığı yarışmada dünyanın 

birçok yerinden ekipler yarışmaya katılım sağladı. 
Liverpool, Oxford, Londra gibi prestijli ekipleri geride 
bırakarak 30 Dünya Üniversitesi arasından Dünya 
üçüncüsü olarak tamamlayan AtaUni Racing ekibin-
den Finans Takım Lideri Furkan Erbaş “Ekibimize 3 
yıldır destek olan kıymetli BİAS Mühendislik ailesine 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok daha büyük 
hedeflerle ülkemizin adını ilerilere taşımak adına eli-
mizden gelen gayreti sarf edeceğiz” dedi.l
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Cavo Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı
Berke ERCAN:

“Geçmişimizi Unutmadan 
Geleceğe Bakıyoruz”

1987 yılında Renault ve Tofaş ile başlayarak 
çeşitli binek ve ticari araç üreticilerinin direkt 
tedarikçisi olan Cavo Otomotiv’in, 1980’lerin 
sonunda başlayan ihracatı bugün 38 ülkede 
direkt ve endirekt satışlarla yaklaşık 25 milyon 
euroya ulaştı.

Cavo Otomotiv’in kuruluş öyküsünden ve ürün grupla-
rından bahseder misiniz?

F aaliyet hayatına genel olarak kumanda/kontrol 
telleri ya da kabloları olarak adlandırılan fren, 
debriyaj, gaz, kapı, kaput, depo kapağı açma, 

cam mekanizması tel ve kablolarının tasarımı ve üretimi 
ile başlayan firmamız 1984 yılında kurulmuştur. 

1987 yılında Renault ve Tofaş ile başlayarak çeşitli bi-
nek ve ticari araç üreticilerinin direkt tedarikçisi olan 
firmamızın 1980’lerin sonunda başlayan ihracatı bugün 
38 ülkede direkt ve endirekt satışlarla yaklaşık 25 mil-
yon euroya ulaştı.

Cavo Otomotiv yıllar içerisinde artan talebi karşılamak 
amacıyla ilk etapta 1994 yılında  Dilovası üretim 
tesisine, 2012 yılında ise TAYSAD Organize Sa-
nayi Bölgesinde (TOSB) yer alan üretim tesisi-
ne taşındı.

Öncelikle mühendislik ve beraberinde proses 
yetkinlik ve yapabilirliğinin sürekli gelişmesi 
ile el freni ve yedek lastik vinç mekanizmaları 
gibi yeni ürünler ürün yelpazesine eklendi. Bu 
süreçte önemli bir yeni ürün grubu da 
emniyet kemeri sabitleme parçaları 
oldu.

Bu alanda dizayn, geliştirme ve 
test/onay süreçleri de dahil ol-
mak üzere sağladığı mühendis-
lik hizmetleri ile pasif güvenlik 
sistemleri üreten belli başlı 
tüm üreticilerin dünya çapın-
da önemli bir tedarikçisi olan 
firmamız sahip olduğu küre-
sel pazar payını arttırmak için 
yeni yatırım ve çalışmalarını 
da sürdürmekte.

Bu çerçevede müşterilerimize daha yakın olabilmek için 
kurduğumuz Kuzey Amerika ve Almanya Mühendislik 
Firmalarımıza ek olarak yaklaşık 1,5 yıl süren süreci 
tamamlayarak 2019 başında Almanya ve Slovakya’da 
üretim tesislerine sahip bir Alman rakibimizi de satın 
alarak grubumuza katmış bulunuyoruz.

Yenileme pazarında da faaliyet gösteren firmamız 
OEM standartlarıyla gerçekleştirdiği üretimle 

Fiat, Renault, Peugeot, Citroën, Opel, Volk-
swagen, Audi, Mercedes, BMW, Ford, Toyota, 

Lada, Skoda, Lancia markaları için küresel 
olarak 4 bin referanstan fazla bir çeşitllikle 
kumanda kontrol kabloları sağlamaktadır.

Kalite Yönetim sistemleri tüm 
sektörün vazgeçilmezi..

Hikayemiz çoğu fir-
madan farklı değil; 

1996’da ISO 9000 
ile başlayan yolcu-
luk 2006-ISO/TS 
16949, 2008-OH-

SAS 18001 ve 
ISO 14001, 
2 0 1 2 - A S E S 

ve MMOG, 
2015-Q1 ve 
2018-IATF ve 

bilgi güvenliği 
ile sürüyor.
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TOSB herşeyden önce
prestijli bir bölge

OSB’mizi işini iyi bilen ve yapan bir kadro 
yönetiyor. Altyapı, güvenlik gibi sorunlardan 
uzaksınız, meydana gelen teknik sorunlara 
da hızlı ve doğru şekilde müdahale ediliyor.

Burada bazıları arasında müşteri-tedarikçi 
ilişkisi de olan ülkenin belli başlı tedarik sa-
nayi firmalarının tesisleri bulunuyor.

Aynı sektörde çalışmaktan öte; aynı düşün-
ce, yaklaşım, görgü ve davranış modeline sa-
hip firmaların bir arada olması her biri için 
önemli şanstır.

TAYSAD ve TOSB çalışma ve etkinliklerine 
daha verimli katılım komşuluk ve rekabet 
öncesi dayanışma fırsatlarını da beraberin-
de getiriyor.

Biz Cavo Otomotiv olarak geçen 8 yıl içinde 
burada bulunma konusunda verdiğimiz ka-
rarın doğruluğunu bir defa bile sorgulama 
ihtiyacı hissetmedik. TOSB’da yer almaktan 
mutluluk duyuyoruz.

Could you tell us about the founda-
tion story and the product groups of 
the company? 

Our company was established in 1984 operating 
in the field of design and production of control 
/ control wires or cables, namely the wires and 
cables of brake, clutch, gas, door, hood, tank cover 
opening, and glass mechanisms.  Export of our 
company, which has been direct supplier of vari-
ous commercial and passenger vehicle manufac-
turer starting with Renault and Tofaş in 1987,  has 
started in late 1980’s and reached approximately 
25 million Euros through direct and indirect sales 
in 38 countries today.  Cavo Automotive first mo-
ved to Dilovası facility in 1994 and then to TOSB 
facility in 2012 in order to meet the increasing de-
mand over the years.

New products such as handbrake and spare tire 
winch mechanisms were added to the product 
range firstly through engineering and along with 
continuous development of process competence 
and capability. Another important new product 
line in this process was seat belt fastening parts.   
Our company has became a major supplier of all 
major manufacturers producing passive security 
systems with its engineering services including 
design, development and test / approval proces-
ses. And now we continue new investments and 
efforts to increase its global market share.

“We Look to Future 
without Forgetting
Our Past”
Berke ERCAN
Cavo Automotive Executive
Vice President

Cavo Automotive’s history starts in 1987 
with Renault and Tofaş and continues 
today being as direct supplier of various 
passenger and commercial vehicle 
producers.  The company’s export, which 
was started in late 1980’s, has reached 
approximately 25 million Euros through 
direct and indirect sales in 38 countries.

Tüm bu gelişmelere bağlı olarak bu yıl yaptığımız bir ça-
lışma ile kurumsal kimliğimizi uzun yıllardır kullanmak-
ta olduğumuz logomuz dahil olmak üzere yeniledik ve 
bizi bugüne taşıyan geçmişimizi unutmadan geleceğe 
bakmaya devam edeceğiz.

Amacımız gelecek yıllarda da küresel olma gerek şartı-
nı hiç unutmadan ancak öncelikle ülkemizde otomotiv 
sektörüne, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışan-
larımıza artan oranda değer katmaya devam edebilmek.

2018 yılı için belirlediğiniz hedeflere ulaşabildiniz mi? 
2019-2020 için yatırım planlarınız nelerdir?

Her ne kadar zorlu bir yıl geçirsek ve bu süreç halen 
devam ediyor olsa da hedeflerimize ulaşmayı başardık. 
Ancak hem Türkiye’de hem de yurtdışında yatırım yapar 
durumda iken karşı karşıya kaldığımız ekonomik şartlar 
bizi zorlamadı diyemem.

Önümüzdeki yıl için özellikle Slovakya tesisimizde yeni 
müşteri ve yeni ürün grupları ile bağlantılı önemli yatırım 
ve büyüme planlarımız bulunuyor. Bir sonraki adımı ise 
Amerika kıtasında yeni bir üretim tesisi olarak planlıyo-
ruz.
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Ar-Ge çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Yıllar içinde büyük önem kazanan bir başka konu da 
müşterilere yakın olmaktır.

Ancak müşteriye yakınlık alışılagelen genel anlayışla 
sadece seri üretim ve kojistik anlamında değil, aslında 
mühendislik anlamında ele alınmalıdır.

Eğer müşteriniz henüz talep etmeden yeni ya da yeni 
özellikler kazandırılmış, alternatif malzeme, hafifletme 
veya performans artışı barındıran bir başka deyişle tek-
nolojik yenilikler içeren ve becebilmişseniz test edilmiş 
ürün ve çözümlerle siz müşterinize gidebiliyorsanız işte 
vurucu ve sonuç alıcı hareketler bunlar oluyor.

Elbette bu durum kendi ürünlerinizi, bağlantılı proses ve 
teknolojilerinizi geliştirmek gerçekten stratejik hedefiniz 
ise geçerli. Bu nedenlerle de müşterilerimize, yeni proje-
lere, ürün ve proses alanlarında yaşanan ve yaşanacak 
teknolojik gelişmere yakın olmak adına gereken adım-
ları planlı şekilde teker teker atmak stratejik planımıza 
2014 yılında girdi.

Ar-Ge konusunda öncelikle bilinçli olarak doğru zamanı 
bekledik. Altyapımızı oluşturmaya, kadromuzu kurmaya 
ve geliştirmeye, deneyim edinmeye çalıştık. Bu nedenle 
Ar-Ge Merkezimizi daha önce değil 2016 yılında kurduk 
ve onay sürecini tamamladık. 2017 yılında Kuzey Ame-
rika Mühendislik firmamızı, 2019 yılında da Almanya 
Mühendislik firmamızı devreye aldık. Bizim inancımıza 
göre malzemeyi, prosesi ve ürünü birbirinden ayrı dü-
şünmek pek mümkün değil.

Bu nedenle Ar-Ge çalışmalarımız 3 alanda ilerliyor;

l Kullanmakta olduğumuz 4 temel malzeme olan sac, 
alüminyum-magnezyum alaşımları, çelik halat ve 
mühendislik plastikleri

l Yüksek performanslı, hafifletilmiş ve mümkün olduğu 
oranda ucuzlatılmış yeni ürün konsept ve dizaynları

l Proseste yeni teknolojiler

Cavo Otomotiv’i dijital dönüşümün hangi ayağında ko-
numlandırıyorsunuz? 

Dijital dönüşüm öyle derin ve ufku görünmeyen bir ko-
nudur. Bunu sadece firmamın üst yöneticisi olarak değil, 
TAYSAD bünyesinde bu alanda yürütülen çalışmalardan 
sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak da vurgulamak is-
terim, bu konuda kafası karışık olmayan kimse yok.

Teknoloji bugün neredeyse hayal ettiklerinizi hayata ge-
çirebileceğiz noktada.. Kilit soru ise çok bilindik: “Hangi 
maliyete karşılık ne getiri?” İşte bu noktada önce neler 
yapılabileceğini, sonra ne istediğinizi ve ne derinlikte ya 
da ne kadarını istediğinizi bilmek işin en önemli kısmı..

In that respect, in addition to the North American 
and German Engineering Companies that we es-
tablished with the aim of being closer to our cus-
tomers, we have acquired a German competitor 
with production facilities in Germany and Slovakia 
and added to our group at the beginning of 2019, 
after completing a period of approximately 1.5 ye-
ars. 

Our company, which also operates in the spare 
parts market, produces in line with OEM standar-
ds and provides control command cables to over 
4000 global references of brands such as Fiat, 
Renault, Peugeot, Citroën, Opel, Volkswagen, Audi, 
Mercedes, BMW, Ford, Toyota, Lada, Skoda, Lan-
cia.

Quality management systems are indispensable 
for the entire sector therefore we do not have a 
different story than other companies.  Starting 
with ISO 9000 in 1996, the journey continues with 
2006-ISO / TS 16949, 2008-OHSAS 18001 and 
ISO 14001, 2012-ASES and MMOG, 2015-Q1 and 
2018-IATF and information security.

In line with these developments, we have renewed 
our corporate identity, including our logo, which 
we have been using for many years, and will con-
tinue to look to the future without forgetting the 
past that carried us to this day.

We aim to continue to add increasing value first-
ly to automotive sector of our country, our cus-
tomers, our suppliers and our workers without 
forgetting the necessity of being global in the co-
ming years.

Have you achieved the goals you set for 2018? 
What are your investment plans for 2019-2020?

Although we had a tough year, the impact of whi-
ch still continues, we have achieved our goals. 
However, it is hard to say that the economical 
conditions we have faced were easy while making 
investments both in Turkey and abroad. We have 

Biz firmamızda yine 2014 stratejik planı ile aldığımız ka-
rar ve yürüyen uygulama ile tüm yeni teknik araç veya 
üretim ekipmanlarını ileriye dönük olarak haberleşme ve 
log tutma altyapısı ile alıyor veya yapıyoruz.

Bir kısmı lokal uygulamalar sayesinde ERP sistemimiz 
ile haberleşiyor. Stok yönetimi konusunda bir müşteri-
miz ile pilot uygulama yürütüyoruz.

Diğer taraftan stratejimizi kesinleştirmek, dijital dönü-
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dığı herkesin bildiği bir durum. Elbette bu şartlar tedarik 
sanayi firmalarını da çok zorladı ve şartlarda bir deği-
şiklik yok ne yazık ki..

Yaşamakta olduğumuz süreçte ihracat yapmakta olan 
firmalar bu sayede ayakta kalıyor. Ancak, Çin ile birlikte 
Avrupa’ya da yansıyan küçülme demek istemediğimden 
çok yumuşak “söylemle” bir durgunlaşma ve yavaşlama 
eğilimi bulunuyor.

Dizel skandalı çoğu araç üreticisini hazırlıksız yakala-
dı ve henüz bu nedenle yaşanan satış ve elbette üre-
tim düşüşünü dengeleyecek kısa vadeli çözüm yok.. Bu 
araçlar için parça üreten tedarik sanayi firmaları için ek 
bir sıkıntı.

Sektör olarak ihracatımızın çok önemli kısmının Avrupa 
ülkelerine olduğunu bilmeyen yoktur, dolayısı ile parça-
ları birleştirmek zor olmasa gerek..

Özetle görünüm pek parlak değil.. Bu şartlar özellikle 
büyüme ve küreselleşme stratejisi izleyen, bu çerçeve-
de yeni tesis ve proje yatırımlarına giren, tüm bunları da 
rekabetçiliğini koruyarak yapmak zorunda olan bizi ve 
bize benzer firmaları çok zorlayacaktır.

Hükümetin 6 yıldır Türkiye’nin ihracat lideri otomotiv 
sektörüne ve özellikle de tedarik sanayi firmalarına özen 
ve yakınlık göstermesi, bunu ekonomi politikalarına 
yansıtması, daha da önemlisi pratik hayatta sonuçlarını 
görmemiz çok çok önemli.l

significant investment and growth plans for the 
next year, especially in Our Slovakia facility, linked 
to new customers and new product groups.  The 
next step is planning a new production facility in 
the America.

Could you tell us about your R & D activities?

Being close to customers has become significant 
over the years and this should not be evaluated 
only in terms of mass production and logistics, 
but in terms of engineering. If you are able to go to 
your customer with tested products and solutions 
that have new or new features, alternative mate-
rials, mitigation or performance improvements 
without your customer requesting them, these are 
the striking and effective actions. 

As of 2014, we have included in to our strategic 
plan all actions that are needed to ensure that we 
are close to our customers, new projects, and te-
chnological developments in the field of product 
and process. 

We have waited for the right time to act towards 
R&D on purpose. We aimed to create our infrast-
ructure, establish our own team and to ensure 
their development and to gain experience. The-
refore, we have established our R&D center only 
in 2016 and completed the approval process. In 
2017, we have initiated our North American En-
gineering Company and in 2019 our German 
Engineering Company. We believe that it is not 
possible to think material, process and product 
separately. This is why our R&D works progress 
in three axes; 

• Sheet metal, aluminum-magnesium alloys, ste-
el rope and engineering plastics, which are the 4 
basic materials we use;

• New product concepts and designs which are 
high performance but lightened and cheaper as 
much as possible; 

• New technologies in process.

şüm uygulamamızı genele yaymanın yanında lokal uy-
gulamaların entegrasyonu ve standartlaştırılması için 
de TAYSAD organizasyonu ile yürütülen Dijital Dönü-
şüm Ur-Ge projesi içinde yer alıyoruz.

Sektörel anlamda ve ayrıca ülke ekonomisi ile ilgili de-
ğerlendirmenizi alabilir miyiz?

Yurt içinde araç satışlarının yarıya düştüğü, özellikle ti-
cari araç ve tarım makinaları  üreticilerinin çok zorlan-
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Anadolu Vakfı, Gençleri 
Gelişen Dünyanın Değişen 
Değerlerine Hazırlıyor

Anadolu Eğitim 
ve Sosyal Yardım 
Vakfı, bugün 
başta eğitim ve 
sağlık konuları 
olmak üzere, 
sosyal  alanlarda 
toplumsal gelişimi 
tetikleyerek, 
toplumun 
yaşam  kalitesini 
yükseltecek 
farklılıklar ve 
farkındalıklar 
yaratmak  için 
çalışmalar 
yürütüyor.

Anadolu Vakfı bu yolculuğa nasıl başladı? Öncelikli 
faaliyet alanlarınız nelerdir?

A nadolu’nun iyi niyet, hoşgörü ve dayanışmaya 
dayalı binlerce yıllık kültür mirasının içine do-
ğan ve bu mirasla yetişen iki Anadolu insanı; 

Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan, bu toprakların insanları 
için çalışmaya ve üretmeye olan inançları sayesinde, 
Tahtakale’de küçük bir dükkanda başlattıkları yolcu-
luklarında, büyük ideallerini hayata geçirerek, ülkemizin 
ve iş dünyamızın en önemli başarı hikayelerinden birine 

imza attılar. Bugün, Türkiye dâhil 19 ülkede, 80’e yakın 
şirketi, 66 üretim tesisi ve 80 binden fazla istihdamı 
olan, dünyanın önde gelen markalarıyla ortaklıkları bu-
lunan Anadolu Grubu, 1950 yılında, bu iki değerli insanın 
“ortak aklı” sayesinde kuruldu. 

Anadolu topraklarından kazandıklarını yine bu toprakla-
rın insanları ile paylaşmak ve onlara hep daha iyisini su-
nabilmek arzusu ile, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan, 1979 
yılında, adını yaşadığı topraklardan alan Anadolu Eğitim 
ve Sosyal Yardım Vakfı’nı kurdular. Temel değerlerini in-
sana ve topluma yatırım, kaynağını ise “ortak akıl” olarak 
belirleyen ve eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet göste-
ren Anadolu Vakfı, bu felsefesiyle, Anadolu’nun dört bir  
köşesine hastaneler, sağlık merkezleri, yurtlar ve okullar 

Anadolu Vakfı Genel Müdürü
Selim GÜVEN
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yaparak 50’den fazla kalıcı eseri 
Anadolu insanının hizmetine sundu 
ve sunmaya devam ediyor. 2019 yılı içe-
risinde Nevşehir ilinde bir Kız Meslek Lise-
si yapımı için çalışmalar yürütülmekte, mevcut 
eserler de desteklenmeye devam etmektedir.

Toplumsal dönüşüm ve insana yatırım vizyonu çer-
çevesinde sağlık alanında Johns Hopkins Hastanesi 
(ABD) işbirliği ile 2005 yılında Anadolu Sağlık Merkezi 
(ASM)’ni hizmete açarak tıp alanında dünyanın en ileri 
uygulamalarına erişim ve işbirliği olanağını sağlamıştır. 
Anadolu Sağlık Merkez, ülkemizin en fazla yurtdışı has-
taya hizmet veren sağlık kuruluşu olarak 2007 yılından 
bu yana sahip olduğu ve küresel sağlık hizmetlerinde 
altın standart olarak kabul edilen JCI akreditasyonu ya-
nısıra Planetree Hasta Odaklı Bakım Bronz akreditasyo-
nunu Türkiye’de alan ilk hastane olmuştur. 

Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi bünyesinde 
kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile Ağustos 2019 
itibariyle toplamda ise 50.000’in üzerinde ihtiyaç sahi-
bi vatandaşımızı 11.000’den fazla ameliyat, 154.000’e 
yakın muayene, 35.000’in üzerinde yatış günü, 415.000 
tetkik de dahil olmak üzere 615.000’in üzerinde bedelsiz 
sağlık hizmeti ile sağlığına kavuşturmuştur. Bu bağlam-
da Sağlıklı Çocuklar Mutlu Yarınlar Projesi ile, yaklaşık 
12 bin çocuğa bedelsiz sağlık hizmeti ve Engelsiz Ya-
şam Projesi kapsamında 2.800’e yakın engelli bireye 7 
binden fazla muayene hizmeti verildi. Bu çabalarımızın 
sonucunda 12’incisi gerçekleştirilen “Sağlıkta Sosyal 
Sorumluluk Ödülleri” Yarışmasında Sağlıkta Sosyal So-
rumluluk Büyük Ödülünü Anadolu Vakfı almıştır 

Anadolu Vakfı Burs programları ihtiyaç sahibi, akade-
mik ve sosyal yetkinlikler açılarından başarılı gençlere 
yüksek öğrenimlerinde maddi destek sağlamak ama-
cı ile Vakfın kurulduğu 1979 yılından bu yana uygu-
lanmakta olup günümüze kadar 28.000 üzerinde burs 
verilmiştir.  Vakıf 2012 yılında devreye alınan ve 2016 
yılında güncellenen Web Tabanlı Burs Başvuru Sistemi 
(WeTaBBS) ile 2018 yılına kadar ülkemizin dört bir ya-
nından 354.000  burs başvurusu almıştır. Vakfın Burs 
stratejilerini ve süreçlerini yerel ve küresel iyi uygula-
ma örneklerini de değerlendirerek sürekli geliştirmek ve 
burs yönetiminde en iyi ve yenilikçi uygulamalara sahip 
olmak prensibi esastır. 
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tına atılmış mezun bur-
siyerleri, MEYED-Meyve 
Suyu Endüstrisi Derneği 
ve son iki yıldır toplam 53 
mentor ile TAYSAD-Taşıt 
Araçları Tedarik Sana-
yicileri Derneği üyesi 
firmalarımızdan mentor-
larımız oldu ve programı-
mıza değer ve güç kattı.

Anadolu Grubu’nun 
kurum imajı ile uyumlu 
bir çalışma takviminiz 
var mı? Farklı kurumlarla 
da işbirlikleriniz var mı?

Anadolu Grubu finansal 
sermayesi büyük bir grup 
olmakla birlikte “Sosyal 
Sermaye” konusunu öte-
den beri dikkate alan bir 
kurumdur. 43 yıldır spora, 40 yıldır eğitim ve sağlığa, 37 
yıldır tarıma, 32 yıldır sinemaya, 27 yıldır tiyatroya, 13 
yıldır turizme destek veriyor. Dünyadaki dönüşümü dik-
kate alıyor. 

Anadolu Vakfı olarak biz de gençlerimizi gelişen dün-
yanın değişen değerlerine hazırlıyoruz. Çözüm odaklı ve 
proje tabanlı düşünebilen yeni kuşaklar yetiştirilmesin-
de büyük pay sahibi öğretmenlerimiz için, 48 ilimizde il 
Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile Eğitimde Sosyal Gi-
rişimcilik ve Proje Yönetimi (PCM) eğitimlerinin yanısıra 
tamamlayıcı eğitimler veriyoruz. 2013 yılı sonunda baş-
ladığımız “Değerli Öğretmenim” isimli bu projemiz ile 6 
yılda 80.000’e yakın öğretmenimiz ile çalıştık, çalışmaya 
da devam ediyoruz.

TOSB IK Komitesi işbirliği ile 17 Ekim’de 
gerçekleştireceğimiz “Mülakat Simülasyonu” 
etkinliğimiz ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? 

TAYSAD ile Vakfımızın işbirliği Mentorluk Platformumu-
zun genişlemesini, derinleşmesini ve daha çok genci-
mizin daha etkin bir şekilde iş hayatına ve yetişkin bir 
birey olarak hayata hazırlanmasına olanak sağlamakta-
dır. TOSB İK Komitesi işbirliği ile düzenlenecek “Mülakat 
Simülasyon” etkinliği menteelerimizin İnsan Kaynakları 
alanında deneyim sahibi uzmanlar ile bir araya gele-
rek eşsiz bir öğrenme süreci yaşayacakları bir çalışma 
olacaktır. Standart eğitim programlarının ötesinde bu 
tür simülasyon içeren çalışmalar kişiyi gerçek sürecin 
içine yerleştirerek daha etkili bir öğrenme ortamı sağ-
lamaktadır. Bu etkinlik sonucunda birlikte edineceğimiz 
deneyimler, gençlere fayda noktasında başka eğitim ça-
lışmalarını da gündeme getirecektir diye düşünüyorum.

Dünyada eğitim desteği ve bu gibi vakıf faaliyetleri 
anlamında en çok neler destekleniyor? Türkiye bu 
kavramların neresinde?

Dünyada özellikle gençlere yönelik araştırma ve çalış-
malar kuşaklar arası farklılaşmaların izlenmesi  nede-
ni ile önem kazanıyor. Gençlerin dünyaya bakışlarının, 
birey olarak arzu ve beklentilerinin doğru bir şekilde 
anlaşılması, sevdikleri bir alanda çalışabilmeleri, üret-
ken bireyler olmaları toplumların gelişimi açısından can 
alıcı öneme sahiptir.  Gençleri, hızla değişen dünyanın 
gelişen değerleri için hazırlamak gerektiği çok açık. 
Bu bağlamda gençlerin yöneldikleri kariyer tercihlerine 
göre akademik ya da meslek eğitimi yanısıra bu süreç-
te onlara yetkinlik katacak, alanlarında etkinleşmelerini 
sağlayacak çalışmalar uygulanmaktadır ve ülkemizde 
de giderek önemi daha iyi anlaşılmakta ve yaygınlaş-
maktadır.l

Anadolu Vakfı Burs 
programları ihtiyaç 
sahibi, akademik ve 
sosyal yetkinlikler 
açılarından başarılı 
gençlere yüksek 
öğrenimlerinde 
maddi destek 
sağlamak amacı ile 
Vakfın kurulduğu 
1979 yılından bu 
yana uygulanmakta 
olup günümüze 
kadar 28.000 
üzerinde burs 
verilmiştir.  
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Schneider Electric, 
Innovation Days

T ürkiye’yi inovasyon yolculuğuna çıkaracak olan 
bu etkinlik serisi ilk aşamada 5 şehirde, 6 or-
ganize sanayi bölgesinde gerçekleşecek. Sch-

neider Electric İnovasyon Tır’ını ziyaret eden uzmanlar 
birbiriyle haberleşen ürünler ve IoT tabanlı yazılımları 
deneyimleme imkanına sahip olacak. Ayrıca düzenle-
nen seminerlerde alanında uzman Schneider Electric 
konuşmacıları sektör trendlerini ve teknolojik gelişme-
leri paylaşacak. Böylece zorlu endüstriyel dönüşüm ve 
dijitalleşme yolculuklarında sanayi sektörü temsilcileri-
ne destek sunacaklar. 

Bu alanda sektör profesyonellerine sunulan en kap-
samlı buluşma platformu olacak bu etkinliklerin ana 
gündemini dijitalleşen tesisler, dijital servis çözümleri, 
geleceğin güç dağıtım sistemleri ve akıllı makina çö-
zümleri ile farklı endüstrilere yönelik inovatif çözümler 
oluşturacak.

Etkinliklerde ayrıca Schneider Electric’in IoT tabanlı açık, 
farklı marka ürünlerle çalışabilen otomasyon çözümü 
platformu olan EcoStruxure’ın son yenilikleri de tanıtı-
lacak. EcoStruxure, kullanıcılarına güvenlik, güvenilirlik, 
verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik sağlıyor. 
Haberleşen ürünler, uç kontrol ve uygulama, analitik ve 
servisler katmanlarından oluşan EcoStruxure mimarisi 
aynı zamanda Nesnelerin İnterneti, haberleşme ve bulut 
teknolojileri, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi 
teknolojileri kullanıyor. Böylece Bina, Güç, Veri Merke-
zi, Makine, Tesis ve Şebeke alanlarında endüstrinin tüm 
katmanlarında dijital dönüşüme hizmet ediyor. l

Enerji yönetimi ve 
otomasyonun dijital 
dönüşümünde dünya 
çapında uzman olan 
Schneider Electric, 
küresel bilgi birikimi ve 
yeni nesil teknolojileri 
ile hazırladığı İnovasyon 
Tır’ı ile şehir şehir 
gezerek sanayideki dijital 
dönüşümü ve en son 
teknolojileri paylaşacak.

İnovasyon Yolda 
Etkinlikleriyle 
Dijital Dönüşümü 
Sanayicilerle 
Buluşturmaya Geliyor

Schneider Electric gathers industrialists 
with digital transformation through 
Innovation Days: Innovation on the Road 
activities

Schneider Electric, a world-class expert in 
the digital transformation of energy man-
agement and automation, will share latest 
technologies and digital transformation of 
industry city by city with Innovation Truck, 
which is prepared by international know how 
and new generation technologies. This event 
series will initially take place in 5 cities at 6 
organised industrial zones. The visitors will 
be able to experience IoT based software and 
products that would communicate with each 
other.  In addition, Schneider Electric speak-
ers, who are experts in their fields, will share 
sector trends and technological develop-
ments. In this way, they will provide support 
to industry representatives in their challeng-
ing journey of industrial transformation and 
digitization.

Schneider Electric
İnovasyon Tır’ı Programı:
7 Ekim Eskişehir OSB
9 Ekim Bursa Demirtaş OSB
11 Ekim Bursa OSB
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WeTaBSS ile bursiyerlerin tüm bilgilerinin yakından ta-
kip edildiği CRM Sistemi en efektif rapor ve sonuçları 
verebilecek şekilde oluşturulmuştur. Online başvuru sü-
recinde 60 farklı veri alınarak ailenin gelir ve öğrencinin 
başarı durumları sağlıklı bir şekilde değerlendirilmekte-
dir. Burs süreci boyunca yine öğrencinin başarı durumu 
transkriptler ile takip edilmektedir. Sözkonusu sistem, 
dijital arşivleme, veri madenciliği ile bursiyer segmen-
tasyonuna göre şekillendirilmiş eğitim ve programlar 
geliştirilebilme, detaylı raporlar oluşturabilme olanağı 
gibi özellikleri zaman ve kaynak tasarrufu sağlamakta-
dır.

Anadolu Vakfı gençlerin eğitimi dışında kişisel 
gelişimine de katkı sağlayan bir yol izliyor; 2019 da bu 
anlamda ne tür aktiviteler yapıldı, 2020 hedefleriniz 
nelerdir?

Anadolu Vakfı, 2012 yılında bu yana bursiyerlerine top-
luma katkı sağlayabilecek yetkinlikleri kazanmaları için 
yıl bazında bir program çerçevesinde eğitim programları 
ve el becerilerini geliştirecekleri, hayal güçlerini kullana-
cakları bireysel ve/veya ekip halinde çalışabilecekleri 
atölye çalışmaları düzenlemektedir. Hem eğlendikleri, 
öğrendikleri hem de sosyalleşebildikleri yaratıcı yazar-
lık, heykel yapımı, ritim atölyesi, mutfak akademisi gibi 
çalışmalarında gençler, birbirleri ile yardımlaşmayı da 
ihmal etmeden, üretmenin keyfine varıyorlar.

Bursiyerlerimize yönelik yapacağımız çalışmalar için 
onların beklentilerini anlamamız önemli... Gençlerimi-
zin hayata daha iyi hazırlanmaları, yalnızca akademik 
alanla sınırlanmamalı, aynı zamanda sosyal ve kültürel 
konularda da da kendilerini geliştirebilmeliler.

Özellikle doğayla iç içe yapılan orman ip parkuru, bini-
cilik gibi çalışmalarda katılımcıların açık havada kapalı 
alanlardaki çalışmalara oranla daha aktif ve konsantre 
oldukları gözlemlenmiştir. Okul ve iş hayatında bireysel-
liğin egemen olduğu günümüzde bu etkinlikler bursiyer-

me ve fark yaratma gayretinde olan, geleceğe dair so-
rularına yanıt ve yöntem arayan bursiyerlerin, kurulan 
mentorluk ilişkisi aracılığıyla her alandaki gelişimlerine 
ve kariyer geçiş süreçlerine destek olmak amacı ile baş-
latılmıştır. 

Bu program ile Anadolu Vakfı bursiyerleri, bireysel ve 
kariyer gelişimlerine daha iyi yön verebilmekte, hedefle-
rine ve bu doğrultuda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, dene-
yim ve kaynak arayışlarına aynı yollardan geçmiş bir öğ-
renme ortağıyla birlikte ilerleyerek destek bulabilmekte 
ve kendini tanıma, güçlü yönleri ve gelişim alanlarını 
belirleme şansını da yakalayabilmektedirler. 

Bir yıllık bir süreci kapsayan Anadolu Vakfı Mentorluk 
Programının temelinde nitelikli ve metodolojik bir yak-
laşım yatmaktadır. Sürecin başında Anadolu Vakfı bur-
siyeri olan mentee’lerimize güçlü ve gelişmesi gerekli 
yanlarını bilimsel bir şekilde ortaya koyan uluslararası 
bir kişilik envanteri uygulanmaktadır. Bu sayede;

lerimizin sosyal açıdan beslenmeleri adına çok büyük 
önem teşkil etmekte, aynı zamanda da takım ruhu ge-
liştirme, ekip olma süreçlerini de desteklemektedir. Te-
mel odaklanma sorununu yenmelerine ve takım uyumu 
yakalamalarına yönelik sağlanan fayda ile bu etkinlikler 
bursiyerlerimizin kişisel gelişim programları çerçeve-
sinde Vakfımızın sunduğu çalışmalardan yalnızca bir-
kaç tanesidir.

Bu eğitim ve atölye çalışmaları 2013 yılında Vakıf bün-
yesinde bir mentorluk programı geliştirilmesi ile yoğun-
luk kazanmış ve “Anadolu Vakfı Mentorluk Programı” iş 
yaşamına atılma sürecinde kişisel gelişimini güçlendir-

TOSB İK Komitesi 
işbirliği ile 
düzenlenecek 
“Mülakat 
Simülasyon” 
etkinliği 
menteelerimizin 
İnsan Kaynakları 
alanında deneyim 
sahibi uzmanlar 
ile bir araya 
gelerek eşsiz bir 
öğrenme süreci 
yaşayacakları bir 
çalışma olacaktır. 
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Anadolu Foundation, having the mission of being 
“the Foundation of Anatolia,” continues its efforts for the 
development of  our country and the improvement of the 
welfare of our society by increasing its support especially 
in the fields of education and health. Since its establish-
ment, our foundation, building more than 50 educational 
institutions, dormitories, sport  halls and hospitals and 
handing over these permanent establishments to the 
government agencies in all corners of our  country, has 
undertook the duty of providing aid to our citizens in need 
by giving scholarships to the young people who are suc-
cessful  and need help in studying.

Within the scope of the vision of social transformation 
and investment inpeople, the Foundation brought into 
service Anadolu Health 

Center (ASM) in 2005 in collaboration with Johns Hop-
kins Hospital (USA) in healthcare field and has opened 
the way for the access  to  the  most  advanced  medical  
practices  of  the  world  and  the  opportunity  of  coop-
eration.  Anadolu  Health  Center  has  become  the   first 
hospital in Turkey to receive Planetree Patient-Centered 
Care Bronze accreditation as well as JCI accreditation 
which is widely  accepted as golden standard in global 
health services and which ASM has had since 2007.

Providing medical examination, medical inspection, sur-
gery etc. services to the patients in need without any 
charge in collaboration  with public institutions, local au-
thorities and civil society organizations, Anadolu Foun-
dation does not only make a great contribution  to  the  
society  but  also  reduces  the  burden  of  the  relevant  
public  institutions.    Anadolu  Foundation  supplied  near-
ly  10,200  surgical   operations in total, more than 32,000 
patient-in-days, 390,000 examinations and in total more 
than 570.000 free health services to  nearly 5,000 people 
in 2018 and over 57,000 people in need in total. As a re-
sult of these efforts, Anadolu Foundation received the bu  
Social Responsibility in Health yıl award at the 12th Ödül 
Health Social Responsibility Awards “competition.

• Güçlü yanlarını daha fazla kullanabilmeleri, iyileşmeye 
açık alanlarını ise geliştirebilmeleri hedeflenmekte ve

• Potansiyellerinin farkına varmalarına ve potansiyelle-
rini performansa çevirmelerine yardımcı olunmaktadır.

• Bir sene süren Mentorluk Programı boyunca Mentor-
luk desteği alan bursiyerlerimiz süreçte öğrendikleri 
bilgileri staj ve/veya işe giriş mülakatlarında kullana-
biliyorlar. Böylece farkındalık, gelişim ve aksiyon plan-
larında daha net olabilmeleri söz konusu oluyor.

• Bir diğer önemli kazanımları ise kişilik envanterinde 
yer alan Holland Kişilik Temelli Meslek Yönelimi ile 

meslek gruplarına göre kişilik eğilimlerini öğrenme 
şansına sahip olabilmeleridir.

• Ayda en az bir kez yüz yüze mentee’si ile görüşen 
mentor ve mentee’lerimiz bir yıl boyunca çeşitli etkin-
liklerde programdaki diğer mentor ve mentee’ler ile bi-
rarada bulunma imkanına da sahip oluyorlar. 

Bu işi yapan gönlü zenginler ise, gönüllü olarak zama-
nından veren Anadolu Grubu profesyonelleri olan men-
torları. Güçlü ve gelişime açık yanları ve potansiyellerini, 
bu özelliklerini nasıl kullanmaları gerektiği ile neye dik-
kat etmeleri gerektiği konusunda bu değerli profesyo-
nellerden doğru geri bildirim alıyorlar. Mentorlar önce 
Anadolu Grubu Yöneticileri arasından gönüllülük esası-
na göre belirlenmiş, takip eden yıllarda Vakfın iş haya-

Anadolu Vakfı, 2012 yılında bu yana bursiyerlerine topluma 
katkı sağlayabilecek yetkinlikleri kazanmaları için yıl bazında 
bir program çerçevesinde eğitim programları ve el becerilerini 
geliştirecekleri, hayal güçlerini kullanacakları bireysel 
ve/veya ekip halinde çalışabilecekleri atölye çalışmaları 
düzenlemektedir. 
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“Çocuklar Geleceğimizin 
Teminatıdır"

2 bin 500 metrekare kapalı alan ve bin 500 
metrekare bahçesi bulunan TOSB Özel 
Gebze Eğitim Kurumları Emine Eyüboğlu 
Anaokulunu TOSB bünyesindeki şirketlerde 
çalışan kişilere hizmet etmek amacıyla açılıyor.

Fatma Nur EYÜBOĞLU
Özel Gebze Eğitim Kurumları
Kurucu Temsilcisi

Özel Gebze Eğitim Kurumları hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Okullarınızın kurucuları kimlerdir?

O kulumuzun “Evinizden Üniversiteye Atatürkçü 
Düşünce İzinde” anlayışı en temel prensibimiz-
dir. Laik, Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kazanımlarını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim ve 
ilkelerini aydınlık Türkiye’nin geleceğine taşımak ilkele-
rimizdendir.

Ülkemizin önde gelen sanayicilerinden Dursunali 
Eyüboğlu, kaliteli insan yetiştirmenin eğitimden geçtiği-
ne inanarak Gebze’de kendi tesislerinde Özel Dursunali 
Eyüboğlu Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri A.Ş.’yi kurarak, 
Özel Gebze İlköğretim Okulu ve Lisesi’ni 1997-1998 yı-
lında çocukları ile beraber faaliyete geçirdi. Özel Gebze 
Eğitim Kurumları alanında uzmanlaşmış öğretim kadro-
su denetiminde programlı ve sistematik bilgi ve beceri 
aktarımının gerçekleştirildiği kitlesel başarılarıyla öne 
çıkan, kendi altyapısından yetiştirdiği öğrencilerini bir 
üst kademeye tam donanımlı hazırlayan bireye yönelik 
özel öğretim uygulayan bir yapıya sahiptir.

   Üç ana bina,bir kapalı spor tesisi,bir havuz ,fıtness sa-
lonu ve 5 geniş bahçesi ile her öğrencinin her türlü ih-
tiyacına yetecek tesis ve donanım bulunduran bir kam-
püse sahiptir.

Bünyesinde Özge Kreş, Özel Gebze İlkokulu, Özel Geb-
ze Ortaokulu, Özel Gebze Anadolu Lisesini bünyesinde 

bulunduruyor.2019-2020 eğitim öğretim döneminde 
de TOSB Özel Gebze Eğitim Kurumları Emine Eyüboğlu 
Anaokulunu bünyesine katmıştır.

Bu yıl yeni okul projeleriniz var mı?

Biz eğitimi ticarileştirmeden yana değiliz. Bu nedenle  
misyonumuzdan kopuk hızlı bir şekilde büyümek is-
temiyoruz. Amacımız 23 yıllık eğitim  tecrübemizi tüm 
yönleriyle eksiksiz bir şekilde ve öğretimin kalitesini 
bozmadan tüm yönleriyle bireylere aktarabilmektir. Bu 
nedenle yeni bir okul projesi yakın bir zamanda düşün-
müyoruz.

TOSB’daki anaokulunuzdan söz edebilir misiniz? Diğer 
OSB anaokullarından farkları nelerdir?

2500 metrekare kapalı alan ve 1500 metrekare bahçe-
si bulunan TOSB Özel Gebze Eğitim Kurumları Emine 
Eyüboğlu Anaokulunu TOSB bünyesindeki şirketler-
de çalışan kişilere hizmet etmek amacıyla açıyoruz. 
Bu doğrultuda özellikle iş hayatında etkin rol oynayan 
kadınlarımızın gözleri arkada kalmadan iş hayatlarına 
devam edebilmeleri amacıyla çocuklarımıza evlerinin 
sıcaklığının yanında sosyal ve sportif faaliyetlerle geli-
şimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz 

Eylül-Ekim-Kasım 2019
58

EĞİTİM



ki bugünün çocukları geleceğimizin teminatıdır. Günü-
müzde şehir hayatında çocuklarımıza doğa sevgisini 
ve eğitimini uygulamalı olarak verilebilecek imkanı olan 
nadir okullardanız. Gerek okulumuzun bulunduğu sana-
yi bölgesi olan TOSB organize sanayi bölgesinin içinde 
bulunan ormanlık alanı gerekse 1500 metrekarelik için-
de sosyal ve sportif etkinlikleri ve hobi bahçesi yapabi-
leceğimiz  okul bahçemiz çocuklarımızın doğa zekasını 
geliştirmede en büyük ayrıcalıklarımızdır.

Çocuklarımıza nasıl bir eğitim vaad ediyorsunuz? 

Öncelikle çocuklarımızın eğitim etkinliklerini yaş grup-
larına göre planlıyoruz. Her yaş grubunun öncelikli ih-
tiyaçlarını eğitim ve gelişim  psikolojisi doğrultusunda 
eğitim planımıza ekliyo-
ruz. Tüm bu yaş grupla-
rındaki farklı eğitim be-
cerilerini drama, görsel 
sanatlar, müzik, fiziksel 
aktiviteler ve oyunlar, İn-
gilizce gibi alanında uz-
man ve tecrübeli branş 
öğretmenleri ile destek-
liyoruz. 

TOSB Emine Eyüboğlu 
Anaokulunun eğitim 
anlayışından söz eder 
misiniz?

Öncelikle biz tüm çocuk-
larımızın ülkemizin gele-

ceğini inşa edecek olan bireyler olduklarının farkındayız. 
Bu sebeple amacımız çocuklarımızın bedensel, zihinsel, 
bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişmelerini en 
iyi şekilde sağlamaktır. Bu gelişimlerini sağlıklı şekilde 
kazanan birey özgüvenli, kendini doğru ifade edebilen, 
çözüm üretebilen, sorumluluklarının farkında , hayal 
dünyaları geniş, araştırmacı ve üretken olacaktır.Bir ül-
kenin geleceğine yaptığı en değerli yatırım bireylerinin 
eğitimine verdiği önemden geçer.Tüm çalışmalarımız ve 
gayretlerimiz bu felsefe doğrultusundadır.

Nasıl bir eğitim sistemi tercih ediyorsunuz?

Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve in-
sanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğiti-
min rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Ana kucağındaki sevgi, şefkat ve yoğun ilgiden sonra, 
anaokulu ortamı çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir 
penceredir.

Özel Gebze Eğitim Kurumları Emine Eyüboğlu Anaokulu 
olarak çocuklarımızın alışmış olduğu bu sevgiyi, şefka-
ti ve ilgiyi eğitimimizin her aşamasında çocuklarımıza 
sunmaktayız.

Çocuklarımızın doğduğu günden temel eğitime başladı-
ğı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha 
sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, 
psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin 
büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliklerinin şekillendiği 
ve çocuklarımızın büyüdükçe değiştiği bu süreç okulu-
muzda sağlıklı bir ortamda gelişim göstermektedir.

Okul öncesi eğitim süresince çocuklarımız ilköğretime 
hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi 
ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Ve bundan dolayı öğren-
meye ilgi uyandırmak ve çocuklarımızda var olan yete-
neklerini görünür kılmak öncelikli hedeflerimizdendir.

Okulumuzun sağlam eğitim kadrosu Montessori (Her 
çocuğun özgür olduğunu ve kendi hızında ilerleme gös-
terdiğini savunan eğitim metodu), Gems (Fende ve Ma-
tematikte Büyük Araştırmalar), Scamper (Farklı Düşün-
ce Etkinlikleri), Mutiple Intelligence (Çoklu Zeka Kuramı) 
gibi temel eğitim programlarının tümünden sentezlenen 
bir sistem uygulamaktadırlar. Branş öğretmenlerimiz de 
bu eğitim metodları ile akıl oyunları ve dikkat çalışmaları 
yaparak derslerini uygulamaktadırlar.

Çocuklarımızın akademik yönden başarılı olmalarının 
yanında, kültürel değerleri edinmelerini; dürüst, sorum-
luluk sahibi, özgüveni yüksek bireyler olmalarını isteriz. 
Modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, mille-
timizin milli-manevi değerlerine sahip, özgüveni yerinde 
ve başarılı bir gençlik yetiştirmek şaşmaz hedeflerimiz-
dendir.l 

Çocuklarımızın eğitim etkinliklerini yaş 
gruplarına göre planlıyoruz. Her yaş 
grubunun öncelikli ihtiyaçlarını eğitim ve 
gelişim  psikolojisi doğrultusunda eğitim 
planımıza ekliyoruz. 

İş hayatında 
etkin rol oynayan 
kadınlarımızın 
gözleri arkada 
kalmadan iş 
hayatlarına devam 
edebilmeleri 
amacıyla 
çocuklarımıza 
evlerinin sıcaklığının 
yanında sosyal ve 
sportif faaliyetlerle 
gelişimlerine katkıda 
bulunmak istiyoruz. 
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Sedefteki İnciler Projesi
Büyüyerek Gelişiyor 
Selcen FAYDASIÇOK
Faydasıçok Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanıı 

F aydasıçok Vakfı olarak toplumda öncelikli baş-
lıklardan biri olan eğitim konusunda, fayda sağ-
layabileceğimiz her alanda görev almayı kendi 

sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Ülkemizin geleceğinin iyi eğitimli gençlerle şekillene-
ceğine olan inancımız ve bunun gerçekleşmesine kat-
kıda bulunma hayalimizle kurduğumuz vakfımızın 3. 
yılını geride bıraktık. Yola çıkarken en büyük amacımız 
gençlerimizi burslarımızla maddi yönden desteklerken 
bir yandan da onların güçlenmesine yardımcı olabilmek, 
hayatlarına dokunabilmekti. Özellikle kız öğrencilerin 
desteklenmesi gerektiği düşüncesiyle geliştirdiğimiz ilk 
projemiz olan Sedefteki İnciler projesine bu yıl 80 mü-
hendislik eğitimi alan kızımızla devam ediyoruz. 

2017 yılında hayata geçirdiğimiz projemizin özünde eği-
timde cinsiyet ayrımcılığına dair tabuları yıkmak ve kız 
öğrencilerin  mühendislik  okumaları konusunda yürek-
lendirmek yatmaktadır.

Kadın istihdamı konusu çalıştığımız başka bir alanımız-
dır. Bu projeyle hedefimiz mezun olup iş bulma sıkıntısı 
yaşayan mühendis kızlarımıza iş bulmaları konusunda  
yardım ederek ülkemizde hala çok düşük olan kadın is-
tihdam oranının yükselmesine katkıda bulunmak, kadını 
hem sosyal hayatta hem de ekonomik hayatta görünür 
kılmaktır.

İncilerimizin akademik hayatlarını tamamladıklarında 
21. yüzyıl yetkinlikleriyle donanmış ve iş hayatına ha-
zırlanmış mühendisler olabilmelerini sağlayabilmek 
için çalışıyoruz. Fark yaratan, değer katan, üreten genç 
kadınların ülkemizin iş hayatında yer alması gerektiğini 
vurguluyoruz. Bu hayali gerçekleştirebilmek için uygu-
ladığımız programlarımızı, bursiyerlerimizin de katılı-
mıyla her geçen gün geliştiriyoruz.

İncilerimizin gelişimine destek olacak programları uy-
gularken diğer yandan da kadın istihdamının ve mühen-
disliğin ülkemiz için önemini vurgulamak üzere liselerde 

gençlerimizle buluşuyoruz. Bu sene gittiğimiz okullarla 
birlikte  2 binden fazla liseli genç arkadaşımıza gönüllü 
mühendislerimizle birlikte ulaşarak ilham verici, motive 
edici konuşmalar yaptık. 

Faaliyetlerimize başladığımız günden bu yana gerek 
kendi başlattığımız inisiyatiflerle, gerekse de ilgili sivil 
toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz iş birlikleri sayesin-
de, Türkiye’nin dört bir yanında eğitimin eşit şartlarda 
verilebilmesine aracılık etmek için çalışıyoruz.

Kendi çevremiz dışındaki alanlarda da ilgili sivil toplum 
kuruluşlarını da yanımıza alarak etkin ve dönüştürücü 
projeler geliştiriyor ve/veya destekliyoruz. Biliyoruz ki 
yeni ve değişen çevre ihtiyaçları, ülkeler, sivil toplum ku-
ruluşları, şirketler ve bireyler bazında duyarlılığın geliş-
mesi, yaygınlaşması ve faaliyete geçirilmesini zorunlu 
kılıyor.  Sürdürülebilir faydanın peşindeyiz.

Gerçekleştirdiğimiz her etkinlik, yürüttüğümüz her pro-
je, verdiğimiz her burs ve desteklediğimiz her gencimiz 
yalnızca daha güzel bir ülkeye, daha güzel bir dünyaya 
ve daha güzel yarınlara olan inancımızın bir ifadesidir. 
Bu sonsuz özveri ve çabamızın bulduğu yankıyı gurur ve 
sevinçle karşılıyoruz.l
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KSS Kuruma Değer 
Katan Önemli Bir Araç

Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin 
yaptığı işi doğru ve kurallara uygun 
yapmalarını sağlarken toplum nezdinde de 
itibarını güçlendirmektedir. KSS,  iş ahlâkı, 
hesap verebilirlik, şeffaflık, insan hakları, 
çevre, cinsiyet eşitliği, yolsuzlukla mücadele, 
iş sağlığı ve güvenliği gibi evrensel kavramları 
içinde barındırmaktadır. 

Serdar DİNLER
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneği Başkanı 

Kurumsal sosyal sorumluluk nedir? Kurum imajı ile 
bağlantısı nasıl olmalıdır?

K urumsal sosyal sorumluluk, en temelinde kişinin 
ve/ya kurumun yapmış olduğu faaliyetleri doğru 
ve uygun yapmasıdır. Her ne yapıyorsak doğru 

yapmalıyız.  Burada uygunluğu belirleyen sadece kamu-
sal kurallar değil aynı zamanda varolan kamusal kural-
ların ötesinde kurumun kendisinin belirlediği ilkelerdir. 

Avrupa Komisyonu’nun yapmış olduğu tanıma göre 
KSS; “Şirketlerin gönüllü olarak toplumsal ve çevresel 
konuları, operasyonlarına ve paydaşları ile olan ilişkile-
rine dâhil ettiği bir kavramdır”. Sürdürülebilir kalkınma, 
sürdürülebilirlik gibi kavramların değer kazanmasına eş 
zamanlı olarak KSS de önem ve popülerlik kazanmıştır. 
İş dünyası, sürdürülebilir kalkınmanın artık sadece kamu 
sektörü ve sivil toplum kuruluşlarının (STK’lar) ilgi alanı 
olmadığının, kendilerinin de finansal sürdürülebilirlik-
lerine ek olarak, kaynakların sürdürülebilirliği ve insani 
kalkınma için aktif rol almak üzere harekete geçmeleri 
gerektiğinin bilincine varmıştır. Ancak, KSS tanımı ko-
nusunda iş dünyasında ortak bir görüş bulunmamak-
tadır. Hayırseverlik olarak algılanan KSS uygulamaları, 
sponsorluk, STK’larla birlikte yürütülen toplumsal kal-
kınma projeleri olarak yapılabilmektedir. Kimi zamanda 
pazarlama ya da pazarlama iletişim aracı olarak KSS’ye 
yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

KSS ve kurum itibarını ayrı düşünmek pek olası görü-
nemez. KSS günümüzde kuruma değer katan, markanın 
değerini güçlendiren bir platform, araçtır. Şirketlerin iş 
faaliyetleriyle, sektörleriye bağdaşan tema ve alanlarda 
gerçekleştirdikleri KSS uygulamaları doğrudan kendi 
paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olmasına olanak sağ-
lar. Bu şekilde de kurum itibarı KSS faaliyetiyle doğru bir 
şekilde yönetilebilecektir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tarihi gelişimi 
hakkında bilgi verir misiniz?

Tarihsel gelişimine bakacak olursak 1930’larda “Büyük 
Buhran” sonrası oluşan ekonomik ve sosyal sorunların 
giderilmesi amacıyla büyük işletmelerin uyguladıkları 
politikalarla  KSS kavramı ortaya çıkmıştır. Takip eden 
yirmi sene boyunca da çok boyutlu ve çok uluslu şir-
ketler için kullanılan bir tanım olmuştur. 1950’li yıllara 
gelindiğinde ise Howerd Bowen farklı bir açıdan yakla-
şarak iş dünyasının topluma yönelik faydalar yaratması 
gerektiğini savunmuştur. Bu alanda 1979 yılında Archie 
Carrol KSS’yi dört farklı boyutta tanımlamıştır; ekono-
mik, hukuki, ahlaki ve isteğe bağlı. 1960-70’li yıllarda 
KSS ekonomik fayda ve kanuni gerekliliklerin ötesinde 
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işletmelerin topluma karşı benimsedikleri birer görev 
olarak görüşmüştür. 80’li yıllardan itibaren ise KSS sü-
reçlerine şirketlerin paydaşlarının da katıldığı bir yapıya 
dönüşmüştür.

Gelecek nesillere bırakabileceğimiz yaşanabilir bir 
dünya için bir arada hareket etmeyi ve planlarımızı 
sürdürülebilmeyi nasıl öğreniriz?

Yaşanabilir bir dünya için ilk yapma-
mız gereken şeyin “İçinde yaşadığımız 
ekosistemin bir parçası olduğumuzu 
kabul etmek ve  ekosistemdeki diğer 
aktörlere karşı eylemlerimizde sorumlu 
olmak” olduğuna inanıyoruz. Bu bilinci 
gelecek nesillere aktarmak ve birlikte 
hareket etmeyi sağlamak için de sivil 
toplumun bir parçası olmak onlar için 
ilk adım olabilir. Sivil toplum onlara 
ekosistem hakkında farkındalık sağ-
layacak ve işbirliğinin gücünü göste-
recektir. 

Dünyadaki sosyal sorumluluk anlayışı 
nasıl bir gelişme gösteriyor? Dünyada bu anlamda 
en çok neler destekleniyor? Türkiye bu kavramın 
neresinde?

Farklı aktör ve yapıları bir araya getiren ortak bir alan 
olarak KSS dünyada her geçen gün değişmekte ve ge-
lişmektedir. KSS, sivil toplum, kamu, özel sektör için 
işbirlikleriyle itici güç olurken aynı zamanda bir uyarı 
mekanizması görevi de görmektedir. Paydaşların bir-
birlerine sorumluluklarını hatırlatmasına olanak sağla-
maktadır. Özellikle sivil toplum ve özel sektör arasındaki 

işbirlikleri güçlü ve birbirine bağlı bir yapıdadır. Bu yapı 
sosyal ve ekonomik sorunların çözülmesinde kamu ku-
ruşlarının sorumluluklarına destek sağlanmaktadır. 

Türkiye’de KSS uygulamalarının geçmişi Osmanlı’ya 
uzanmaktadır. İmparatorluk dönemindeki vakıf kavramı 
eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamu hizmetlerinin 
temel kurumsal mekanizmasını oluşturmaktadır. Son 
otuz yılda Türkiye ekonomisinde yaşanan serbestleşti-

rici gelişmeler sonucunda rekabetçi 
bir ekonomik düzen meydana gel-
miştir. Artan rekabet ve kârlılık en-
dişesi sosyal sorumluluk faaliyetle-
rinin geri planda kalmasının temel 
sebebini oluşturmaktadır. Ancak 
yine de farklı iş çevrelerinde hem 
kendi iş faaliyetlerini sürdürdükle-
ri hem de toplumu geliştirebilmek 
adına güçlü bir çaba sergilendiği de 
gözlenmektedir. Türkiye’nin ulus-
lararası arenada imzalamış olduğu 
antlaşmalar ve artan iş birlikleri, 
KSS alanında toplumsal bilinç dü-

zeyinin artmasında önemli pay sahibi olmuştur.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk sadece özel sektörün 
milletlerarası pazarlarda daha rekabetçi olabilmesini 
sağlar mı? Kurumlara bu konuda tavsiyeleriniz 
nelerdir?

Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin yaptığı işi doğ-
ru ve kurallara uygun yapmalarını sağlarken toplum 
nezdinde de itibarını güçlendirmektedir. KSS,  iş ahlâkı, 
hesap verebilirlik, şeffaflık, insan hakları, çevre, cinsiyet 
eşitliği, yolsuzlukla mücadele, iş sağlığı ve güvenliği gibi 
evrensel kavramları içinde barındırmaktadır. Rekabetin 
her geçen dakika daha da arttığı dünyada bu değerlere 
sahip şirketlerin ön plana çıkmaları kaçınılmazdır. Ulus-
lararası prensiplere uygun haraket eden, iş süreçlerin-
den kaynaklı toplumda doğabilecek etkiyi olumlu hale 
çeviren ve paydaşlarıyla işbirliği içerisinde olan şirketler 
her zaman bir kaç adım önce olacaktır. 

Finansal daralmalar, KSS projelerinin yeniden gözden 
geçirilmesine neden oluyor mu?

Aslında her ne kadar tablo böyleymiş görünse de bu ko-
nuda farklı bir açıyı anlatmak gerekmektedir. Yaşanan 
finansal ya da sosyal krizler sonrasında her zaman sür-
dürülebilirlik ve KSS bütçelerinde kesintiler yaşandığı 
bir gerçektir. Ancak bu tür kriz ortamları diğer yandan 
da şirketler için ön plana çıkmak ve toplumda itibarını 
güçlendirmek için bir fırsat doğurmaktadır. İşte bu nok-
tada doğru atılacak KSS adımları düşük maliyetlerle, 
kurum itibarı üzerinde büyük bir olumlu etki yaratabil-
mektedir.l 

 KSS ve kurum itibarını ayrı 
düşünmek pek olası görünemez. 
KSS günümüzde kuruma değer 
katan, markanın değerini 
güçlendiren bir platform, araçtır. 
Şirketlerin iş faaliyetleriyle, 
sektörleriye bağdaşan tema ve 
alanlarda gerçekleştirdikleri KSS 
uygulamaları doğrudan kendi 
paydaşlarıyla etkileşim içerisinde 
olmasına olanak sağlar. 
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İşletmelerde Finansal
Risk Yönetimi
Mehmet TAYLAN 
A1 Capital 
Genel Müdür Yardımcısı

Küresel ölçekte meydana gelen hareketler özellikle bizim de içinde 
bulunduğumuz Gelişmekte Olan Ülke piyasalarında daha sert 
oynaklıklara yol açmaktadır.  Küresel nakit akışlarının yönüne göre 
yüksek ölçülü dalgalanmalar yaşanması uluslararası ticaret yapmayan 
şirketlerde bile finansal risk yönetimini zaruri hale getirdi.

G ünümüz dünyasında Globalleşme ile birlik-
te dünyanın herhangi bir köşesinde meydana 
gelen gelişmeler tüm piyasalarda beklenme-

dik gelişmelere yol açmakta. Özellikle günümüzde ya-
şanan ticaret savaşları, küresel durgunluk endişeleri 
başta olmak üzere uluslararası riskler piyasalarda sert 
dalgalanmalara yol açmaktadır. Bunun en yakın örne-
ğini geçtiğimiz kurban bayramında Arjantin’de yaşanan 
gelişmelerin küresel çapta kurlar, faizler, emtia ve hisse 
senetleri piyasaları üzerinde yarattığı etkilerde gördük. 
Bayram sonrası piyasalarımız açıldığında hem kurlar da 
hem de hisse senedi piyasalarında etkilerini yaşadık.  

Küresel ölçekte meydana gelen hareketler özellikle bi-
zim de içinde bulunduğumuz Gelişmekte Olan Ülke 
piyasalarında daha sert oynaklıklara yol açmaktadır.  
Küresel nakit akışlarının yönüne göre yüksek ölçülü 
dalgalanmalar yaşanması uluslararası ticaret yapma-
yan şirketlerde bile finansal risk yönetimini zaruri hale 
getirdi.

Ülkemizde TL faizlerin göreli olarak yüksek olması, tü-
rev ürünlerin yeterince tanınmaması, ‘hedging’ in pahalı 
olduğu gibi önyargılar, vb sebepler ile finansal risk yöne-
timine yeterince önem verilmemiştir. 2001, 2008, 2013, 
2017 ve 2018 yılı gibi yüksek oranlı kur/faiz artışları 

firmaları batma noktasına getirmiştir. Sadece kurların 
yükseldiği dönemler değil %30-%40 kur değerlenmele-
rinin yaşandığı dönemler (2003-2004, 2006-2007) özel-
likle döviz fazlası olan şirketler için zor yıllar olmuştur.

Firmaların kaderinin kurlarda/faizlerde oluşacak hare-
ketlere maruz bırakılması kabul edilebilir bir durum de-
ğildir.

Finansal Risk Yönetiminin Adımları 

Finansal risk yönetiminin 3 adımı:

• Risklerin belirlenmesi

• Risklerin ölçülmesi

• Risklerin giderilmesine yönelik aksiyonların alınması

Finansal Risklerin Belirlenmesinde Nakit Akışı Yöntemi

Finansal risk yönetiminin en önemli noktası finansal 
risklerin belirlenmesidir. Risklerin doğru bir şekilde be-
lirlenmemesi yönetimindeki en büyük zaaftır. Risklerin 
belirlenmesinin, küçük işletmelerde bile kolaylıkla uygu-
lanabilecek en pratik yolu Nakit Akışı Yönteminin kulla-
nılmasıdır.

Risklerin Belirlenmesi

Finansal risk yönetiminin başlangıç noktası ve en önem-
li unsuru Nakit Akışı Yönetimi’dir. Yanlış yapılmış nakit 
akış analizi veya nakit yetmezliği, günlük operasyonları 
ve şirketlerin marka gücünü kötü etkileyebilir. Bu durum 
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finansal kurumlar nezdinde şirketin kredibilitesini dü-
şürüp borçlanma maliyetleri-
nin yükselmesine, limitlerinin 
azaltılmasına/askıya alınma-
sına yol açabilir.

Nakit akışı yönetimi şirketin 
güncel bakiyeleri ve gelecek 
dönemlerde oluşabilecek na-
kit akışlarının işlem yapılan 
her kur bazında belirlenmesi 
ve aynı tabloya kur bazında 
ayrı kolonlarda olmak üzere 
tarih sıralamasında işlenmesi 
ile başlar, düzenli olarak gün-
cellenmesi ile devam eder.

• Faize Bağlı Risklerin ve Nakit 
Akışlarının Belirlenmesi: İşletmenin varlık ve yüküm-
lülüklerinde faiz içeren varlıkların faiz yapılarının ince-
lenmesi nakit akışında meydana getireceği (miktar ve 
özellikle vade uyuşmazlığı) değişikliklerin belirlenmesi 
ve bunların kur bazında nakit akış tablolarına eklen-
mesi gerekmektedir. 

• Kur Bazında Nakit Akışlarının Belirlenmesi: Kur bazın-
da tahsilat ve ödeme projeksiyonlarının belirlenmesi 
ve nakit akış tablosuna eklenmesi

• Örtülü Kur Risklerinin Belirlenmesi: Türk lirası üzerin-
den alınıp satılmakla birlikte fiyatları yabancı para ve 
dünya piyasa fiyatlarına göre değişiklik gösterebilen 
kalemlerin belirlenmesi. Üretimde kullanılan hammad-
deler (petrol, demir, vb)  genellikle gözden kaçırılan ka-
lemlerdir.

Tablo oluşturulduktan sonra önümüzdeki dönemde her 
bir kur bazında artı/eksi bakiyeler tarih bazında belirlen-
miş olacaktır. Nakit eksiği bulunan kur için diğer kur-
larda yeterli nakit fazlası bulunup bulunmadığı incelenir. 
Dış kaynak ihtiyacı/fazlası olan dönemler belirlenir.

Risklerin ölçülmesi

Nakit akış tablosunun oluşturulması sonrasında riskle-
rin ölçülmesi, değişik kur ve faiz oranları uygulanarak 
maruz kalınacak riskler rahatça ölçülebilecektir. Kur-
larda %30 artış/azalış, faizlerde 3 puan yükseliş/düşüş 
uygulayarak senaryo analizi yapılmış olacak ve şirketin 
karşılaşabileceği riskler rakamsal olarak hesaplanabi-
lecektir. 

Risklerin Giderilmesine Yönelik Aksiyonların Alınması

Doğal “Hedge” en ucuz yöntem

Risklerin giderilmesine yönelik aksiyonların alınmasının 
ilk adımı ve en ucuz yolu belirlenen ve ölçülen risklerin 
doğal yollarla şirket içerisinde giderilebilecek olup ol-

mamasının incelenmesidir. 

Şirketin borç ve alacakları-
nın vade yapısı, kur cinsi ve 
faiz tipi incelenerek nakit akış 
tablosundaki dengesizlikle-
ri azaltacak yönde atılabile-
cek adımların belirlenmesi ve 
bunların şirket genelinde alı-
nabilecek önlemlerle destek-
lenmesi gerekmektedir. 

Reel sektörün özellikle borç sorunu 
verimlilik esasları ile çözülmelidir. 
Ülke ekonomisine katkı sağlama 
ümidi kalmamış şirketleri hala 

sistemde tutmaya çalışmak, 
yüzdürmeye çalışmak, işini iyi 
yapan, riskini yöneten, katma 

değer yaratan şirketlerin de uzun 
vadede riske edilmesi anlamına 

gelmektedir. 
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Bir örnek verecek olursak gelecek dönemde döviz faz-
lası olan bir şirketin TL cinsinden vadeli yapacağı alım-
ların bir kısmını ilgili döviz cinsine döndürmesi ve vade 
ve ödeme yapısını döviz fazlalığının olacağı dönemlere 
denk getirmesi nakit akışındaki eksiklik ve fazlalıkları 
düşürecek yapılması gereken finansal işlemleri engelle-
yecektir ve maliyetleri düşürecektir.

Bu örnekler alacakların mümkün olduğu kadarı ile kur 
ve vade yapılarının değiştirilmesi ile borçlara faiz ve kur 
cinsi açısından uyumlu hale getirilmesi; satışların kur ve 
vade yapılarını nakit eksiliği bulunan kur cinsine ve vade 
yapılarına uygun hale getirilmesi gibi çoğaltılabilir. 

Alınacak bu önlemlerin hepsinin şirket bazında belir-
lenmesi ve şirketin her biriminin(Satın alma, pazarlama, 
Finans,..) koordineli bir şekilde bu aksiyonlar üzerinde 
öneri üretmesi çok önemlidir.

Finansal Enstrümanlar Kullanılarak Risklerin 
Yönetilmesi

Yukarıda anlattığım yöntemler sonucu doğal “hedge” 
adımları ile olabildiğince düşürülmüş nakit tablosunda-
ki eksiklik ve fazlalıklar kur bazında aşağıdaki yöntemler 
kullanılarak giderilir:

• Spot piyasada ters işlem yapmak

• Türev piyasalarda ters işlem yapmak

 o Forward

 o Futures (Vadeli İşlem)

 o Opsiyon

“Hedge” çok pahalı 

Maalesef finansal risklerden korunmak işletmelerin ak-
lına kriz dönemlerinde oynaklığın ve faizlerin çok yük-
seldiği dönemlerde akla gelmektedir.  Bu dönemlerde 
finans kuruluşlarını arayıp fiyat alan şirketler çok yük-
sek fiyatlarla karşılaşmakta ve “hedge” işlemlerinin çok 
pahalı olduğu yönünde bir kanı oluşmaktadır. 

Bir örnek ile belirtecek olursam USD/TRY opsiyonunda 
diğer şartlar aynı iken sadece oynaklığın %9 dan %20 ye 
yükselmesi 1 aylık opsiyon fiyatını 3 kat, 2018 ağusto-
sunda gördüğümüz yüzde 60 seviyesine yükselmesi ile 
10 kat yükseltmektedir. Bu dönemlerde fiyat alınması 
durumunda faizlerinde yükseldiğini göz önüne alırsak 
astronomik rakamlar ile karşılaşılmaktadır.

Sonuç: Nakit akışı yöntemi Finansal Risklerin belir-
lenmesinde, ölçülmesinde ve yönetilmesinde pratik ve 
etkili bir yöntem olup küçük işletmelerde bile ek mali-
yetlere katlanmadan uygulanabilmektedir. Şirketlerin bu 
yöntemi finansal enstrümanların kullanılması adımına 
kadar getirmesi bile çok önemli bir farkındalık sağla-
yacak finansal kuruluşlardan alınacak destek ile süreç 
tamamlanabilecektir.

Ancak bireysel finansal okuryazarlığın düşük olmasının 
Şirketler tarafına da etkisi olduğunu düşünmekteyim. 
OECD/INFE’nin, 17’si OECD ülkesi olan 30 ülke genelin-
de gerçekleştirdiği 12 Ekim 2016 Tarihinde Yayınlamış 
Olduğu Yetişkin Finansal Okuryazarlık Yetkinlik Anketi 
Çalışmasına göre; Türkiye, finansal bilgi, finansal dav-
ranış ve finansal tutum düzeyi genel ortalama skorunda 
ankete katılan 30 ülke arasında 21. sırada, ankete katı-
lan 17 OECD üyesi ülke arasında da 15. sırada yer almış-
tır. (Kaynak: foy.tbb.org.tr) 

Biz, A1 Capital olarak bireysel “Finansal Okuryazar-
lık Seminerleri” serimize 21 Eylül’de Borsa İstanbul, 
28 Eylül’de ise İzmir’de devam edeceğiz. Önümüzdeki 
dönemde ise Şirketlere yönelik finansal risk yönetimi-
ni içerecek şekilde “Finansal Okuryazarlık Seminerleri” 
düzenlemeyi planlamaktayız.l

TL, USD ve EUR kurları ile işlemleri olan bir şirket için örnek tablo

Tarih Türk Lirası USD EURO
Tahsilat Ödeme Bakiye Tahsilat Ödeme Bakiye Tahsilat Ödeme Bakiye
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Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığınca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı 

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği 
faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde 

sunulan 2019-1-TR01-KA102-072310 numaralı 
ve “Geleceğin Tezgahlarını Kuruyoruz!” başlıklı 

projemiz uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız 
dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş 

ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda seçim 
sürecine dâhil edilmiş olup azami 36.274,00 Avro hibe 

desteği ile kabul edilmiştir.
Proje kapsamında 16 öğrenci 4 koordinatör 

öğretmenimiz 2’şer hareketlilikle Romanya ve Çekya 
(Çek Cumhuriyeti) 21 gün staj 

çalışması yapacaklardır.  
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G ün geliyor, elimiz, ayağımız, dilimiz bağlanıyor. 
Sebebi ve anlamı olmasa da çok insana fark 
edilmek ve hatta beğenilmek bayağı bir yeterli 

geliyor. Henüz birkaç sene öncesine dek çok inandığı-
mız o iddia ve fikirlerimiz aklımızdan uçuveriyor. Pek ço-
ğumuz bir hengâmenin ortasına düşmüş olsa da bunu 
kolay kolay fark etmiyor. Böyle zamanlarda da yaşama-
dığımız yüzümüzden rahatlıkla okunuyor.

Eğitimlerimde veya konuşmalarımda, bugünlerde en 
çok karşılaştığım sorular “peki ya anlam dediğimiz şeyi 
nasıl bulacağız?” ve benzeri sorular oluyor. Mutsuz veya 
anlamsız bir şekilde yaşadığını fark etmemekse, sadece 
yeni kuşakların değil, bütün insanlığın belki de en büyük 
düşmanlarından birisi haline geliyor.

Çok gerçek öykülerle dolu bir kitaptır; İnsanın Anlam 
Arayışı. Bu çok özel kitabın yazarı, Avusturyalı Nörolog 
ve Psikiyatrist Viktor Frankl’a göre; “Kişinin yaşamda bir 
anlama ulaşmasının üç temel yolu vardır. Bunlardan ilki 
bir eser yaratmak ya da bir iş yapmaktır. İkincisi bir şey 
yaşamak ya bir insanla etkileşmektir; başka bir deyişle 
sadece işte değil ayrıca sevgide de pekala anlam bu-
lunabilir. Ancak en önemlisi yaşamdaki anlama giden 
üçüncü yoldur: Değiştiremeyeceği bir kaderle yüz yüze 
gelen umutsuz bir durumun çaresiz kurbanı bile kendini 
aşabilir, kendi ötesine gelişebilir ve böylece kendini de-
ğiştirebilir.”

Frankl’a göre insanın yaşamdaki anlam arayışı, aynı za-
manda insanın yaşamının da amacıdır. İnsanoğlu böyle 
bir gerçeği er ya da geç fark ettiğinde, aynı arayış içinde 
olan başka insanları bulmaya da hevesli olacaktır.

Yaşamın bizim için anlamlı olduğunun farkına vardığı-
mız en önemli durumlarından birisi, yeteneklerimizin ve 
yetkinliklerimizin bir şekilde etkili olduğunu, gerçekten 
işe yaradığını, eninde sonunda “başarı veya mutluluk” 
benzeri bir şeylerin çıktığını deneyimlediğimiz anlardır.

İnsanoğlu, binlerce yıldır içinde bir anlam ve umut ba-
rındıran şeyler için sabretmeyi ve şartlar ne olursa olsun 
gayret göstermeyi göze alır. İnsanların tutumunu en iyi 
şekilde geliştirebilmesi ve kazandıran tutuma dönüştü-
rebilmesi için Frankl dokuz temel öğretiyi şöyle vurgular:

Umudunuz olsun. Koşullarımızı her zaman değiştireme-
yiz, ancak ortaya çıkan durumdaki tavrımızı her zaman 
seçebiliriz. Durumu değiştiremeyiz, o yüzden kendimizi 
değiştirmek zorundayız.

Anlam
Mehmet Y. ÖZEL
Qmark Danışmanlık A.Ş.
Yönetici Ortak

Yaşamın bizim için anlamlı olduğunun 
farkına vardığımız en önemli durumlarından 
birisi, yeteneklerimizin ve yetkinliklerimizin 
bir şekilde etkili olduğunu, gerçekten işe 
yaradığını, eninde sonunda “başarı veya 
mutluluk” benzeri bir şeylerin çıktığını 
deneyimlediğimiz anlardır.
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Nedeninizi bilin. Kendinize sorun, neden yaşıyorum? 
Her gün kalkıp neden işe gittiğimizi ve neden bu hayatta 
olduğumuzu sormalıyız. “Nedeni olanlar neredeyse her 
zaman her türlü ‘nasıl’ ile baş etmeyi bilir.

Ağlamayı öğrenin. Gözyaşları zayıflık belirtisi değildir. 
Kırılmaktan korkmayan bir ruhtan çıkarlar.

Kalabalığın bir parçası olmayın. Herkes gibi olmaktansa 
benzersiz, biricik olduğumuzu daha çok hatırlayıp “ez-
berlerimizi bozmaya” dair adımları daha sık atabiliriz.

Duygu ile yaşamayın. Hayatın bize sorduğu sorula-
ra nasıl cevap verdiğimiz sayesinde biz de hayatımıza 
anlamlar yüklüyoruz. Hayat, her insana meydan okuyor 
ve biz de sadece kendi eylemlerimizle yanıt verebiliyor, 
izler bırakabiliyoruz.

Gününüzü nezaketle doldurun. Zarif olmanın özel ve 
anlamlı bir amacı vardır. Her gün yüzlerce küçük nazik 
eylem gerçekleştirme fırsatımız var ve bu eylemler de

hayatlarımıza anlam katar.

Kendinizin ötesine bakın. 
Kendi sınırlarımızı aştığı-
mızda gerçek anlamı bu-
luruz. İnsan, küçük veya 
büyük demeden, kendini 
bir amaca bağladığında 
kendini daha çok unutur 
ve o kadar da büyür.

Başkalarının acısını his-
sedin. Başkasının acı-
sını çekmek zor olsa da 
halinden anlayabilmek 
çok anlam barındıran bir 
duruştur. Çevremizdeki 
insanların duyguları ve 
acıları konusunda onlar-
la empati kurabiliriz.

Hayat zor olsa bile değişebiliriz. Anlam, sevgi ve amaç-
larla dolu, daha yaşanası bir hayatı yaratabiliriz.

Kendisini daha çok “ihtiyaçlar hiyerarşisi” ile tanıdığımız 
Brandeis Üniversitesi Psikoloji Profesörü Abraham H. 
Maslow’a kulak verelim:

“Eğer bile bile gücünüz yettiğinden daha azını olmayı 
planlıyorsanız; sizi uyarırım, hayatınızın geri kalan kıs-
mında mutsuz olacaksınız. Kendi yeteneklerinizden ve 
olanaklarınızdan kaçıyor olacaksınız.”

Buna izin verdiğimiz yani cesaret gösterdiğimiz sürece 
hayat bize bir şeyler öğretir. Her birimiz hayatımızın en 
zor dönemlerinde birbirinden farklı yollar üzerinden mü-
cadele ediyoruz. Bilhassa böyle dönemlerde anlam de-

diğimiz şeyi daha çok arıyor, buldukça da patikalardan 
ana yollara doğru çıkıyoruz. Sadece iyi niyetten mi, saf-
lıktan mı yoksa trajik bir inattan mı bilinmez ama bazen 
fena halde boşa kürek çekiyoruz. Olmayacak işlere ve 
ilişkilere, olmayacak anlamlar yüklüyoruz. 

Oysa, anlamı bulmak ve bu anlam doğrultusunda yaşa-
mak, bizi her yeni günde daha güçlü kılan bir pusuladır. 
İnsan, ancak o güzel hikayeleriyle anlamlı ve bahtiyardır.
Yaşadığımızın kendi hayatımız olup olmadığı bize özgü 
bir yaşam gayemiz olup olmamasına bağlıdır. 

Gerçek öz ancak ısıda, hararette ve baskıda yani hayatın 
zorlu zamanlarında ortaya çıkıyor. Gerçek öz, biz “anla-
mı buldukça” yolumuz ne kadar zorlu olursa olsun bize 
umut, enerji ve cesaret katıyor. Yaşamın anlamını da 
anladıklarımız değil de “yaptıklarımız ve yaşadıklarımız” 
belirliyor.

Bugünlerde sizin yaşadıklarınız hayatınıza hangi anlam-
ları katıyor? Artık hiç kaçmayıp, kendi yeteneklerinize ve 
olanaklarınıza daha güzel anlamlar katmaya var mısı-
nız? Kattıkça, bitmek bilmeyen bir arayışı olan yaşamın 
rengarenk olduğunu da hatırlayacağız. Hatırladıkça da 
monotonluklar, dayatmalar, aynı haftalar, benzer surat-
lar ve hiç değişmeyen nakaratlar ne zihnimizi küçültebi-
lecek ne de düşlerimizi.

Amaç, umut ve güzellik dolu bir hayatı hiç kaçırmamaya 
ve yaşama hep anlam katmaya.l

Bugünlerde sizin 
yaşadıklarınız 
hayatınıza hangi 
anlamları katıyor? 
Artık hiç kaçmayıp,
kendi yeteneklerinize 
ve olanaklarınıza 
daha güzel anlamlar 
katmaya var mısınız?
Kattıkça, bitmek 
bilmeyen bir arayışı 
olan yaşamın 
rengarenk olduğunu
hatırlayacağız. 
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S ensemore dünyanın en küçük kablosuz titre-
şim sensörü. Diğer rakiplerinin giremediği tüm 
alanlardan ölçüm alınmasına imkan veriyor. 

İçinde bir 3 eksenli ivme ölçer, 3 eksenli jiroskop ve bir 
termometre var. Kablosuz olması sayesinde ise döner 
ekipmanlar ve kapalı alanlardan ölçüm almaya imkan 
veriyor. Tüm bunları yaparken de lojik analizörlere yahut 
recorderlara gerek duymuyor, sadece bir cep telefonu 
uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Montajı da son de-
rece kolay üzerindeki mıknatıs sayesinde çelik yüzey-
lere kolayca tutunup herhangi bir vidala-
ma yahut yapıştırmaya gerek kalmadan 
monte olabiliyor. Yani diğer sensörlerin 
giremediği alanlardan ve çoklu sensörden 
senkron ölçüm almak için tek yapma-
nız gereken cihazı mıknatıslı yüzeyinden 
monte edip cep telefonunuzla ölçüm al-
mak.

Titreşim ise uzmanlık isteyen bir konu. 
Mobil uygulama ise bu konuda da yar-
dımcı oluyor. Spektral analiz ve FFT ana-
lizleri gibi analizleri kendi yazımıyla yapa-

bilirken verilerin başka yazılımlarla işlenmesine imkan 
veren bir excel formatında paylaşabilmenizi sağlıyor. Bu 
verileri ise tek tuşla istediğiniz yere yükleyebilir yahut 
e-posta atabilirsiniz. Geleneksel cihazların ağır ve kar-
maşık yapısına kesinlikle sahip değil. Kapsamlı analizler 
gerektiğinde ise excel dosyasını açıp kolaylıkla verileri 
işleyebilirsiniz. Bu noktada sorun yaşanırsa eğer Sen-
semore ekibi firmaların titreşim alanındaki her sorunu 
çözmek için ekibiyle birlikte hizmet vermeye hazır.

Sensemore, mikro-elektronik tasarıma kadar firmanın 
tamamen yerli ve milli imkanlarıyla yapıldığı ve sorun-
ları çözmek için tasarlandığı için diğer platformlara da 
kolayca adapte olabiliyor. Hali hazırda kullanılan ya-
zılımlar için ise Sensemore’dan veri almak son derece 
kolay. Yazılımınıza ekleyeceğiniz bir kaç satır kod yeterli 
olacaktır. Bunun için tek gereken ise sadece bir telefon 
yahut bluetooth alıcısı. 

Tüm bu kolaylıkları ve esneklikleri tanıdığı içinde Ar-Ge 
ekiplerinden, kalitecilere ve bakım ekiplerinden NVH 
departmanlarına kadar titreşim üzerine çalışan herkes 
Sensemore’un hedef kitlesinde. 

Sensemore ise bu kadarla kalmaya niyetli değil. Dijital 
dönüşümün başladığı şu dönemde artık verileri topla-

mak kadar bu verileri anlamlandırmak 
hatta karar aşamasında yetkili kişilere 
sunmak ve bunu kesintisiz bir şekilde 
yapmak gerekiyor. Bu noktada ise hali 
hazırda tak çalıştır olarak kullanılabilecek 
olan cihazlarını kilit ekipmanların çeşitli 
bölgelerine yerleştirerek 7/24 ölçüm al-
mayı ve bu veriyi bir potansiyel arızaları 
tespit edip olası katastrofik sorunların 
önüne geçmeyi, dolayısıyla da kayıp za-
manın önüne geçip bakım-onarım mali-
yetlerini düşürmeyi hedefliyor.l

Dünyanın En Küçük 
Kablosuz Titreşim Sensörü

Sensemore, kablolama olmadan titreşim ölçümlerinizi alıp tek tuşla 
makinalarınızın sağlığından haberdar olun.

İTÜ Teknokent’te Yüksek Lisans öğrencisi 
Çağlar Aksu tarafından 2018 yılında kurulan 
bu yerli girişim. Geliştirdikleri dünyanın en 
küçük kablosuz titreşim sensörü ile pazara 
girdi. Kendisi yüksek lisansını da Titreşim ve 
Akustik alanında yapmakta olan Çağlar Aksu, 
girişimcilik yolculuğuna 2018 yılının başında 
aldığı TÜBİTAK desteği ile İTÜ Teknopark’ta 
başlamıştır. Mayıs ayında ise Sensemore’u 
piyasaya sürmüş kısa sürede otomotiv dahil 
pek çok sektörden müşteri ve kullanıcı 
edinmiştir. Yakın zamanda ise Mitsubishi 
Electric ve Dr. Oetker ile yaptıkları çalışmayı 
başarı ile tamamlayarak, kendi sitelerinde  
yayınlamışlardır.

Cihazlarını kilit 
ekipmanların 

çeşitli bölgelerine 
yerleştirerek 7/24 

ölçüm almayı ve bu 
veriyi bir potansiyel 
arızaları tespit edip 

olası sorunların önüne 
geçmeyi, bakım-

onarım maliyetlerini 
düşürmeyi hedefliyor.    
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T hese are what they are doing 
and how they are doing dif-
ferent; Sensemore is world’s 

smallest vibration sensor. It can into 
the places where competing sensors 
cannot fit and get measurement. It 
contains a 3-dimension accelerome-
ter, 3-dimension gyroscope and ther-
mometer.  Since it is wireless, it allows 
to get measurement from confined 
spaces and rotating equipment. While 
doing all these, it does not require re-
corders, analyzers or cabling, but just 
a mobile phone. Assembling it to a 
line is very easy, just stick the surface 
with magnet to the ferrous surface 
of equipment.No need for screws or 
glues. All in all, it can get three-dimen-
sional syncronized measurements 
where other sensors cannot fit, it can 
be easily mounted with its magnet and 
can be controlled via mobile device.

Vibration is technical expertise. Mobile app is also use-
ful in this case. It can do spectral and FFT anal-
ysis on the device or allow you to share the 
data in excel format to use it in more 
specific analysis. It is more flexible and 
easier to use than traditional practices. 
Geleneksel cihazların ağır ve karmaşık 

yapısına kesinlikle sahip değil. For 
detailed vibration analysis, Sen-
semore would be glad to help with 
its team and expertise. 

Till the microelectronic design, Sen-
semore made piece of the device 
with its sources and this allows 
them to be more flexible and ready 
to solve problems. Sensemore can 
be integrated to your existing soft-
ware easily. Just a few lines of cod-
ing is enough. You just need a mo-
bile device or gateway at that point. 

Since providing all these abilities 
and felixibility, Sensemore’s target 
costumers; all teams working with 
vibration in a plant including R&D, 
Quality, Maintenance and NVH.

Sensemore is not intented to stay at 
this point. In the period that Digital Transformation 

has been started, meaning the data is as im-
portant as collecting the data and this 

must be performed continuosly. At 
this point, Sensemore would like to 
use its Plug&Play device on key ma-
chinery to get continuous measure-

ment and process these data to create 
alarms before catastrophic .l

Sensemore, measure vibration without 
cabling and watch your machineries’ 
condition with one-click
Sensemore is a Turkish Tech start-up founded by Çağlar Aksu in İTU Technopolis. Sensemore 
developed world’s smallest wireless vibration sensor and entered market. Çağlar Aksu himself is an 
Ms.C Student in Vibration and Acoustics program in ITU. He started his entrepreneurship journey 
in 2018 with TUBİTAK Funds in ITU Technopolis. In May 2019, Sensemore has been launched 
and got its first costumers and users from various sectors including automotive in a very short 
time. Recently, Sensemore made its first success story with Mitsubishi Electric and Dr. Oetker and 
launched it in its website.
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“Form Katmanlı İmalat 
Merkezi”, TOSB İnovasyon 
Merkezi’nde Faaliyete Geçiyor

B u proje kapsamında,  sahip olduğumuz tüm 
3 boyutlu endüstriyel yazıcılarımızı yeni mer-
kezimize kurarak, TOSB bünyesinde yer alan 

bütün sanayi kuruluşlarına geleceğin imalat tekno-
lojisi olan katmanlı imalat (additive manufacturing) 
yöntemini sunmayı amaçlamaktayız. Hem metal 
hem de plastik parçaların 3 boyutlu baskısını ger-
çekleştirebileceğimiz bu merkezde, TOSB bünyesin-
deki tüm sanayi kuruluşlarının ve çalışanlarının bu 
teknoloji konusundaki bilgi ve becerilerinin arttırıl-
masını, yenilikçi ve yüksek verimli üretim olanağı-
na sahip olmalarını ve tüm prototip uygulamalarını 
üretmeyi hedeflemekteyiz.

Açılacak olan yeni merkezimizdeki bir diğer uygu-

lama ise “Form Akademi” çatısı altında katmanlı 
imalat ve robot-otomasyon alanlarında teknoloji, 
dizayn, üretim ve verimlilik eğitimleri verilmesi ni 
kapsamaktadır.  Bu noktada hem sanayi çalışanla-
rına hem de gençlere uygulamalı eğitim programları 
gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Form Katmanlı İmalat Merkezi’nin; tüm TOSB üye-
lerinin, girişimcilerin, mühendislerin, üniversitelerin, 
öğrencilerin ve tüm müşterilerimizin iş geliştirme, 
inovatif fikirlerini test etme ve gerçeğe dönüştürme 
aşamalarında bir başlangıç noktası olmasını uma-
rak, yeni teknolojilere ve inovasyona önem veren 
herkesi iş birliği kurabilmek amacıyla yeni merkezi-
mize davet ediyoruz. l

Form Makina ve Form Additive olarak, TOSB İnovasyon Merkezi’nde “Form 
Katmanlı İmalat Merkezi / Form Additive Manufacturing Center” projemizi 
Kasım 2019 itibari ile hayata geçiriyoruz.
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3 Boyutlu Baskı Teknolojileri 
Endüstrileri Şekillendiriyor
3 boyutlu baskı teknolojileri sürekli gelişiyor, endüstriler bugün bu teknolojiyi çok farklı 
alanlarda kullanıyorlar. 2019 yılında yayınlanan “State of 3D Printing” araştırması 3 boyutlu 
baskı teknolojisinin durumu hakkında bilgiler içeriyor. Dünyanın dört bir yanındaki 3B 
baskı kullanıcıları, farklı ufuklardan, ülkelerden ve sektörlerden gelen insanlar tarafından 
cevaplandırıldı.  Bu araştırma sektör ve dünyadaki gelişimi hakkında küresel ölçekte genel bir 
bakış açısı sunmamızı sağlıyor.

S culpteo’nun bin 300 kişinin katılımıyla hazır-
ladığı 3 Boyutlu Yazıcı araştırmasına göre; 
işletmelerin yüzde 80’i, 3 boyutlu baskının 

daha hızlı yenilik yapmalarını sağladığını söylüyor.

İşletmelerin yüzde 51’i aktif olarak 3B baskıyı üre-
timde kullanıyor. Çalışmanın metodolojisi, beş yıl 
boyunca bu anketle ölçülen bugün dünyanın en hızlı 
büyüyen bölgesi olan Avrupa’dan (yüzde 64), Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nden (yüzde 16.6) ve Asya’dan 
(yüzde 20.2) gelen bin 300 katılımcı ile yapılan gö-

rüşmelere dayanıyor. Sanayi ürünleri (yüzde 13,6), 

yüksek teknoloji (yüzde10,6), hizmetler (yüzde 9,9), 

tüketim ürünleri (yüzde 8,6), sağlık ve tıp (yüzde 6,2), 

otomotiv (yüzde 5,7) dahil sekiz tasarım endüst-

risi dahil edilmiştir. Üreticilerin, daha geniş üretim 

stratejilerinin bir parçası olarak 3B baskıya olan ba-

ğımlılıklarını artırmakta olduğu gözlemleniyor. Ürün 

geliştirme süreçlerii hızlandırmak, 2019’da 3B baskı 

stratejilerini yönlendiren işletmelerin odak noktası 

olmaya devam ediyor.

Sanayi 
Ürünleri
%13,6

Yüksek 
Teknoloji

%10,6

Havacılık
Sektörü

%5,5

Tüketici 
Ürünleri

%8,6

Hizmetler 
Sektörü

%9,9

Otomotiv
Sektörü

%5,7

3 BOYUTLU YAZICILARIN 
TERCİH EDİLDİĞİ ENDÜSTRİLER
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These and many other fascinating in-
sights are from Sculpteo’s 5th edition 
of their popular study, The State of 
3D Printing (29 pp., PDF, opt-in). The 

study’s methodology is based on interviews with 
1,300 respondents coming from Europe (64%), 
United States (16.6 %) and Asia (20.2%), which is 
the fastest growing region internationally today 
as measured by this survey over five years. Eight 
industries are included in the research design 
including Industrial Goods (13.6%), High Tech 
(10.6%), Services (9.9%), Consumer Goods (8.6%), 
Health & Medical (6.2%), Automotive (5.7%), Aer-
ospace & Defense (5.5%), and Education (4.9%). 

Proof of concepts and prototyping dominate 3D 
printing applications in 2019. Manufacturers are 
increasing their reliance on 3D printing as part of 
their broader manufacturing strategies, with pro-
duction use up to 51% of all respondents from 
38.7% in 2018. The following compares 2019’s 
purpose of 3D prints versus the last five years of 
survey data.

Accelerating product development continues 
to be enterprises’ top focus guiding their 3D 
printing strategies in 2019. Mass customiza-
tion and support for configure-to-order and en-
gineer-to-order product strategies also continue 
to be a high priority this year, continued the trend 
since 2015. Increasing production flexibility is the 
third area of focus that guides additive manufac-
turing strategies today.

Nearly 50% of enterprises say that quality con-
trol is their top challenge of using their 3D print-
ers. As enterprises increase their adoption of 3D 
printing to accelerate their additive manufactur-
ing strategies, quality is becoming increasingly 
more important. Manufacturers most define their 
success by the perceived level of quality products 
they deliver to their customers, which is increas-
ing quality control as a needed benefit of 3D print-
ing.

The State Of 3D 
Printing, 2019
Proof of concept and prototyping 
dominate 3D printing applications in 
2019. 80% of enterprises say 3D printing 
is enabling them to innovate faster.

3B YAZICI TARİHİ

İlk 3B yazıcı teknolojisi Charless Hull tarafından 
1984 yılında ortaya çıkmıştır. 1986 yılında 3D Sys-
tems adlı ilk 3B yazıcı şirketinin kurulmasıyla yeni 
bir sektör doğmuştur. 90’lı yıllarda bu teknoloji hızla 
ilerlemiş, Amerika’da ilk renkli baskı alınmıştır. 2005 
yılında başlayan ve 2007 yılında ilk açık kaynak kod-
lu, kendi parçalarını dahil prototipleyebilen yazıcıları 
çıkaran RepRap projesi ile 3D yazıcılar evlerimize 
kadar ulaşmıştır. Bu girişimin amacı maliyeti azal-
tarak kullanımı yaygınlaştırmaktı ve günümüzde ne 
kadar büyük bir başarıya ulaştığını görebiliyoruz.

KULLANIM ALANI ÇOK GENİŞ

Uçak, otomobil, yedek parça, ayakkabı, bisiklet, 
oyuncak, robot, heykel, takı, aksesuar, saksı, el alet-
leri, müzik aletleri, sandalye, koltuk, bardak, çatal, 
kaşık, tıbbi malzeme, kimyasal madde, ilaç, tıbbi 
protez, mücevher, endüstriyel ve mimari tasarımlar-
da, inşaat mühendisliğinde, yapı işlerinde, hava-u-
zay, eğitimde, coğrafi bilgi sistemlerinde hatta silah 
gibi aklınıza gelebilecek her türden, çeşit çeşit ürüne 
ek olarak, çok yakın gelecekte insan vücuduna nak-
ledilmek üzere tasarlanan yapay organlar bile ürete-
bilecek. Hatta astronotlar için sakatlanma ve yara-
lanma durumlarına karşı uzayda kullanabilecekleri 3 
boyutlu deri ve kemik üretilebilmesini sağlayan yazı-
cılar bile gündemde. Sadece üretim olarak değil gıda 
ve tekstil sektöründe hem modelleme hem üretim 
yapabilecek olan bu cihazlar adeta geleceği yazıyor.

KATMANLAR HALİNDE ÜRETİYOR

Günümüz 3 boyutlu yazıcılarda birçok farklı teknolo-
jiyi kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, lazer sinterleme, 
fused deposition (bileşimli yığma), polimer kurleme 
gibi sıralanabilir. Yaygın kullanıma ve farklı tasarı-
ma sahip olsa da temelde en çok kullanılan teknoloji 
“fused deposition modeling” tekniği ile çalışan ci-
hazlardır. Bu teknikte bilgisayarda 3 boyutlu modeli 
bulunan cisim 2 boyutlu katmanlar halinde yığılarak 
3 boyutlu ürün elde edilir.

KALIPSIZ ÜRETİM

3B yazıcıların en heyecan verici avantajlarından biri-
de artık üretilemeyen eski parçaların tek tuşla kalıp-
sız olarak üretilebilecek olması. Mesela eski araba-
nızın bulamadığınız parçasının 3 boyutu çizimi onu 
elde etmeniz için yeterli olacak.

Eylül-Ekim-Kasım 2019
75

ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR



Yurt Dışı Fuarlarına Katılan 
Firmalar Markalarını
Nasıl Koruma Altına Alabilir?

A. Furkan ÖZDEMİR
Destek Patent 

Yurt dışında marka tescili neler kazandırıyor?

F aydalanılabilecek destek ve teşvikler ile elde edi-
lebilecek maddi boyuttaki avantajların yanı sıra, 
özellikle tescil sonrası sahip olunacak “prestij” 

büyük önem arz ediyor. İhracat yapılan hedef pazara 
ürünlerin kolayca girebilmesi, gümrüklerde kolaylık-
lar sağlaması, sunulacak hizmetlerin üçüncü şahıslar 
tarafından engellenmesinin önüne geçilmesi, sunum 
araçlarının toplatılması gibi riskler de marka tescili ile 
bertaraf ediliyor.

Bunlara ek olarak yurt dışında markalaşma ile ulusal ve 
uluslararası pazarlara hakimiyet, yasal hakların kulla-
nılması, dış piyasada tanıtım, hedef pazarlarda taklidi 
önleme, uluslararası anlaşmalar ve bunlara bağlı yap-
tırımlar ile, marka tescili sayesinde edinilmiş hakların 
kullanılması gibi faydaları var.

Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar 
neler?  

Genel olarak, marka tescili ile ilgili sistemlerden uygun 
olanı seçmek suretiyle başlanılacak olan marka tescil 
çalışmaları esasen uzun soluklu bir süreç. Bu sürecin iyi 
yönetilerek başvuru dosyalarının resmi kurumlarca in-
celenmesi aşamasında doğabilecek risklerin minimize 
edilmesi önemli. Bunun için alınan önlemler ve yapılan 

yönlendirmeler ise, marka sahiplerine verilen vekillik 
hizmetinde önemli bir kriter. 

Başvuru öncesinde, marka sahibinin yurtdışında mar-
ka tescili ile ilgili ihtiyaç analizinin yapılması ve bunun 
sonucunda hangi tescil sistemlerinden faydalanılacağı-
nın belirlenerek uygun yol haritası oluşturulmalı. Ayrıca, 
tescil ettirilecek markanın herhangi bir olumsuz karara 
sebebiyet verecek ibare içermemesi, faaliyet alanına 
giren sınıf emtiaların seçilmesi, ülke kanunlarına dik-
kat edilmesi, kullanım esasının göz ardı edilmemesi, ön 
araştırma yapılması ve en önemlisi konusunda gerçek-
ten uzman kişilerle çalışılması, dikkat edilecek diğer hu-
suslar olarak sıralanabilir.

Markamı yurt dışında nasıl koruma altına alabilirim?

Etkin marka korumasının ilk adımı şüphesiz “marka tes-

Yurt dışında marka tescili, özellikle yurtdışı 
fuarlara katılan firmalarımız açısından 
gerçekten dikkatle üzerinde durulması gereken 
çok önemli bir husus. Şunu açıkça belirtmek 
gerek ki, yurt dışı işlemleri gerçekten büyük 
emek ve özen gerektiren maliyetli işlemler. Bu 
sebeple de dikkatli olunmasını beraberinde 
getiriyor. 
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cili”. Esas itibariyle bu soruyla ilgili verilebilecek cevap, 
markanın kaç ülkede, hangi ülkelerde tescil ettirilmek is-
tendiğine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yapılacak 
ihtiyaç analizi çerçevesinde tescil sistemi belirlendikten 
sonra, tescil için gerekli başvuru süreci başlatılmalı ve 
vakit kaybetmeden ilgili ülke veya topluluk nezdinde 
başvuru yapılmalı. 

Tercih edilebilecek marka tescil sistemlerini şöyle 
sıralayabiliriz;

Ülkesel Marka Tescili; Tescil talep edilen ülkenin her-
hangi bir tescil sistemine üye olmaması durumunda ya 
da marka sahibinin ilgili markayı Türkiye’de tescil ettir-
mesinin mümkün olmadığı durumlarda ülkesel tescil 
yapılmalı.

WIPO (Madrid Protokolü) Kapsamında Marka Tescili; 
WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından yürütü-
len, Türkiye’den eş zamanlı olarak 103 üyeye başvuru 
yapılabilen, maliyet ve işlem kolaylığı açısından en çok 
tercih edilen uluslararası toplu marka tescil sistemi. 
Birden fazla ülkeye marka müracaatının yapılmasının 
hedeflendiği durumlar için en iyi alternatif. Bu sistem 
üzerinden marka tescil başvurusu TÜRKPATENT nez-
dinde yapılabiliyor. 

EUTM (Avrupa Birliği Markası) Tescili; EUIPO (Avrupa 
Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) tarafından yürütülen ve Avru-
pa Birliğine üye 28 ülkede tescil imkanı sağlayan marka 
tescil sistemi. Doğrudan EUIPO nezdinde başvurulabi-
leceği gibi, WIPO üzerinden de AB tescili yapılabilir.

OAPI (Afrika Birliği) Tescil Sistemi; OAPI (Afrika Fikri 
Mülkiyet Örgütü) tarafından yürütülen ve 17 adet Afrika 
ülkesinin oluşturduğu toplu  tescil sistemi. Üye ülkeler; 
Benin, Burkina Faso, Çad, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahille-
ri, Gabon, Gine, Gine-Bissau, Kamerun, Komor Adaları, 
Kongo Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Orta Afrika 
Cumhuriyeti, Senegal ve Togo. Doğrudan OAPI nezdin-
de başvurulabileceği gibi, WIPO üzerinden de tescil ya-
pılabilir.

ARIPO (Afrika Bölgesel Fikri Haklar Organizasyonu) 
Tescil Sistemi; ARIPO (Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Ör-
gütü) tarafından yürütülen ve 10 tane Afrika ülkesinde 
toplu tescil imkanı sağlayan sistem. Üye ülkeler; Bots-
vana, Esvatini (eski adı Svaziland), Lesoto, Liberya, Ma-
lavi, Namibya, Sao Tome & Principe, Tanzanya, Uganda 
ve Zimbabve.

Markanın tescile bağlanması koruma için yeterli mi?

Maalesef pek çok yatırımcıda böyle bir düşünce hâkim. 
Halbuki tescil sonrası markanın izlenmesi çok önemli. 
Günümüzde pek çok ülkede marka müracaatları açısın-
dan benzerlik incelemesi yapılmıyor.

Yani, marka müracaatları resmi kurumlarca incelenir-
ken, eski tarihli benzer markalardan dolayı reddedilmi-
yor. İşte durum böyle olunca da “marka izlemenin” öne-
mi ortaya çıkıyor. 

Marka izleme sayesinde, tüm dünya genelinde hak sa-
hiplerinin markalarına benzer olarak yayına çıkartılan 
tüm marka müracaatları, henüz bülten yayını aşama-
sındayken tespit edilip, tescile bağlanmadan önce itiraz 
işlemleri başlatılarak, hak sahibinin marka hakkı koru-
nabiliyor. Bu hizmet aynı zamanda sektör analiz de ya-
pılmasına ve buna bağlı olarak aynı faaliyet ile iştigal 
eden firmaların marka tescili noktasında ne tür adımlar 
attıklarının tespit edilmesi ve bunlara göre yeni strateji-
ler belirlenmesine de olanak sağlıyor.

Şunu da belirtmekte fayda var ki; bazı ülkelerde tes-
cil öncesi yayın sistemi varken (yukarıda ifade edildiği 
gibi), bazı ülkelerde ise markalar tescil sonrası yayın-
lanıyor. Bu tarz ülkelerde de “marka izleme” sayesinde 
tescil sonrası yayına çıkmış markalar kolayca tesit edi-
lip, marka tescillerine karşı hukuki işlemler başlatılabilir.

Ayrıca, az sayıda bazı ülkeler hariç olmak üzere, genel 
itibariyle tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde aktif 
olarak kullanılmayan marka tescillerine karşı, üçüncü 
kişiler tarafından “kullanılmamaya dayalı iptal davası” 
başlatılabilir. Bu gibi durumlarda, aktif kullanımı ispat 
edilemeyen marka tescilleri maalesef iptal olabiliyor. Bu 
bağlamda, tescil edilmiş markaların aktif olarak ilgili pa-
zarda kullanılması da önem verilmesi gereken diğer bir 
husus olarak göze çarpıyor.

Yatırımcılar teşviklerden faydalanabiliyor mu?

Bazı kamu kurum ve kuruluşları ile özel oluşumlar tara-
fından değişik programalar dahilinde yatırımcılarımıza 
yönelik destek ve teşvik imkanları mevcut. Bunlardan 
faydalanılabilmesine yönelik hususlar ilgili tebliğlerde 
kayıt altına alınmış durumda ve kimlerin, hangi şartlar 
altında, hangi oranlarda, hangi harcamalar kapsamın-
da, hangi kuruluşlardan destek alabilecekleri açıkça yer 
alıyor. Yapılması gereken, istenilen şartların yerine geti-
rilmesi ve gerekli dokümanların hazırlanılarak başvurul-
ması. Sonrasında yapılacak incelemeler çerçevesinde 
teşvik ve destek imkanlarından yararlanılabilinir.

Sonuç

Türk yatırımcıların markalarını yurtdışında tescil ettirme 
çalışmalarına başlamadan önce, marka tescil sistemle-
rinin hangilerinin kendisi için uygun olduğu, markasının 
yurtdışında tesciline engel teşkil edebilecek riskleri nasıl 
en aza indirgeyebileceği ve marka teşvikleri konusunda 
danışmanlık almaları, zaman ve maliyet açısından ta-
sarrufta bulunmalarına ve doğru adımları atmalarına 
yardımcı olacaktır. l

Eylül-Ekim-Kasım 2019
77

MARKA



Göz Yaralanmalarında
Doğru Müdahale ile 
Körlüğü Önleyin

Vücudumuzun en narin bölgesi olan gözlerde 
oluşabilecek yaralanmalar, ilk anda yapılacak 
doğru müdahaleler ile ciddi sonuçlar 
oluşmadan kontrol altına alınabilir. Gözlerde 
iş kazalarından kaynaklı sert objeler ile 
temas sebebiyle oluşan ciddi yaralanmalara 
kadar pek çok problemin doğru ilkyardım 
müdahaleleriyle kontrol altına alınabileceğini 
belirten Dünyagöz Pendik’ten Op. Dr. Bayram 
Yapıcı, “Problem ne olursa olsun, yapılacak 
ilkyardım müdahalesinde gözlere veya 
kontakt lenslere dokunulmaması, gözlerin 
ovuşturulmaması, gözlerdeki objelerin 
çıkarılmaması ve sargı yaparken göze fazla 
basınç uygulanmamasına dikkat edilmesi 
büyük önem taşıyor” uyarılarında bulundu.

Op. Dr. Bayram Yapıcı
Dünyagöz Pendik

Bu yaralanmalar ilk yardım gerektiriyor

G özlerin etrafındaki hassas dokularda oluşa-
bilecek yaralanmalar, özellikle özen gösteril-
mesi gereken durumlardır. Gözlerde ilkyardım 

müdahalesi gerektirecek yaralanmalar ile ilgili bilgiler 
paylaşan Dünyagöz Pendik’ten Op. Dr. Bayram Yapıcı, 
“Gözlerde oluşabilecek her türlü yaralanmanın ciddiye 
alınması ve zamanında yapılacak ilkyardım müdahale-
leri, gözlerde körlüğe varabilecek olumsuz sonuçların 
önlenmesini sağlayacaktır. Göz yaralanmalarında ilk 
dikkat edilmesi gereken noktalar; göz veya kapaklar-
da ağrı olup olmadığının, görünür bir yaralanma veya 
kan toplanmalarının, görmede kayıp olup olmadığının 
ve gözlerden sıvı akıntısının olup olmadığının gözlem-
lenmesi ve belirlenmesidir. En sık karşılaştığımız göz 
yaralanmaları arasında; darbeye dayalı yaralanmalar, 

yanmalar, kimyasal maddeler ile temas ve gözün için-
de kalan yabancı objeler bulunuyor. Bu gibi durumlarda 
tabi ki hastaların en kısa zamanda biz göz sağlığı pro-
fesyoneline başvurmaları ve tedavilerini gerçekleştir-
meleri gerekiyor. Ancak olay anında yapılacak ilk müda-
hale ve hastanın doğru yönlendirilmesi sayesinde, ciddi 
problemler oluşması önlenirken hastanın görme yetisi-
nin korunması da sağlanabilir” diyor.

Müdahale edilmezse sonuç körlük olabilir

Gözlerde gerçekleşen farklı yaralanmalarda uygulana-
bilecek ilkyardım müdahaleleri ile gözlerin korunması 
gerektiğini söyleyen Op. Dr. Yapıcı, bu müdahaleler ile 
ilgili detaylı bilgiler paylaşıyor. Op. Dr. Yapıcı, “Gözlerde 
oluşan yaralanmalar arasında darbe sebebiyle oluşan 
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problemler, en sık karşılaştığımız durumlardan bir tane-
si. Darbe sebebiyle oluşan yaralanmalarda enfeksiyon 
riski de göz önünde bulundurularak, bir noktada mutlaka 
bir göz hekimine başvurulması gerekiyor. Darbe sebe-
biyle oluşan yaralanmalarda, göze 5-10 dakika arasında 
soğuk kompres uygulaması yapılır. Ancak buzun cilde 
direkt olarak dokunmaması gerekiyor. Bunun yerine buz 
ile göz arasında bir kumaş kullanılarak uygulanması 
ve en kısa sürede göz doktoruna başvurulması gereki-
yor. Keskin nesneler sebebiyle oluşabilecek kesiklerde 
ise, gözlerin veya göz kapaklarının yıkanmaması, göze 
kaçan bir cisim var ise kesinlikle çıkarılmaması büyük 
önem taşıyor. Bu gibi durumlarda hastaların, gözü ko-

ruyacak şekilde kapatmaları ve dış etkenlerle temasını 
keserek en kısa sürede bir göz doktoruna veya acile 
başvurmaları gerekli. Evde veya işyerinde bulunan kim-
yasal maddelerin göze temas etmesi halinde ise, hasta-
ların öncelikle sakin olmaları ve gözlerini olabildiğince 
açık tutmaları gerekiyor. Gözlerin kapanması, kimyasal 
içeriklerin gözün içerisinde daha fazla işlemesine yol 
açacaktır. Gözleri bol su ile 15-20 dakika boyunca yıka-
maları ve gözleri bu süre boyunca açık tutmaları büyük 
önem taşıyor. Ardından ise hızlıca bir göz doktoruna gi-
derek durumun kontrol altına alınması gerek” şeklinde 
konuşuyor.l

Sonbaharda Göz Alerjine Dikkat
Sonbahar döneminde yaşanan hava değişimleri ile 
birlikte alerjiler de gün yüzüne çıkıyor. Çevreyle en 
fazla temas halinde bulunan organlarımızdan olan 
gözlerimiz de bu durumdan ciddi anlamda olumsuz 
etkilenebiliyor. Tedavi edilmediği takdirde sinüzit, 
otit ve astım gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Kontakt lens kullanımı riski artırıyor

Gözlerde oluşabilecek pek çok hastalık için en 
önemli etkenlerden bir tanesi güneş ışınlarıdır. Ult-
raviyole ışınları sebebiyle oluşabilecek konjonktivit 
gibi rahatsızlıklardan korunmak için, UV korumalı 
güneş gözlüğü kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Lens 
kullanımı da alerjik reaksiyonların oluşma riskini art-
tıran faktörler arasında yer alıyor. Lenslerin üzerine 
yapışan polen ve mikroplar, alerjilerden iltihaplan-
malara kadar pek çok ciddi problem oluşmasına se-
bep olabilir. Bu sebepten dolayı, özellikle hava deği-
şimlerinin yaşandığı dönemlerde lens yerine gözlük 
kullanılması, bu riskleri en aza indirmek için alınabi-
lecek önlemlerden bir tanesidir.

Belirtilere dikkat

Alerjik konjonktivitin ortaya çıkmasındaki en büyük 
etkenlerin alerjiler, enfeksiyonlar ve çevresel faktör-
ler olarak kabul ediliyor.

Alerjik konjonktivitin en büyük belirtileri gözlerde 
aşırı sulanma, ağrı, kaşıntı, aşırı çapaklanma ve sa-
bah uyanıldığında kirpiklerde kabuklanma oluşma-
sıdır. Bu belirtilerin görüldüğü hastaların, doğru te-
daviye yönelmek adına göz muayenesine gitmeleri 
gerekiyor. Zamanında tedavi edilmeyen konjonktivit 
hastalarında, ilerleyen dönemlerde gözün ovuştu-

rulması, korneanın deforme olması keratokonus 
rahatsızlığına sebep olabilmektedir. Bu sebeple 
alerjik konjonktivit kesinlikle hafife alınacak bir has-
talık değildir. Alerjik konjonktivit hastaları için ancak 
zamanında teşhis ve tedaviler sayesinde, ilerleyen 
dönemde çok ciddi sonuçlar oluşmasının önüne ge-
çilebilir. Bulaşıcı bir hastalık olan alerjik konjonkti-
vitin tedavi aşamasında, hastalarda dranajı en aza 
indirmek için reçeteli göz damlaları önerilebilir. Aynı 
zamanda alerjik reaksiyona sebep olan maddelerin 
tespit edilerek temasın minimuma indirilmesi, iltihap 
giderici ilaçlar ve antibiyotik kullanımı ile bu rahat-
sızlık kontrol altına alınabilir.l
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FIVE ELEMENTS

SPA & WELLNESS

Her biri farklı amaca hitap 
eden masaj ve terapilerimizle 

size günün başındaki 
zindeliğinizi kazandırıyoruz.

Yorucu bir iş gününün ardından beden ve ruhunuzu arındırmaya 
ne dersiniz?

Her biri farklı amaca hitap eden masaj ve terapilerimizle size gü-
nün başındaki zindeliğinizi kazandırıyoruz.

İşten otelimize döndüğünüzde gevşeyin ve kendinizi uzman te-
rapistlerimizin ellerine bırakın. 

Five Elements Masajı: Terapistlerimiz tarafından uygulanan kan 
dolaşımını hızlandırmak ve kas gerginliği ile stresi azaltmak 
amaçlı kişiye özel masajdır. 

İyileştirici Derin Doku:

Dokulara, sinir uçlarına ve kronik ağrılar, hareket kısıtlamaları, 
duruş sorunları, kronik kas gerilmeleri ve Fibromiyalji’ye karşı 
bağ dokularına düşük tempoda derinlemesine basınç uygulanan 
özel masajdır.

İç Huzur Verici Masaj: Doğal bazlı yağlarla karıştırılmış Ylang 
Ylang kullanıldığı bu masaj İsveç, Aromaterapi ve Shiatsu kom-
binasyonunu olup enerji kanallarınızı açar, egzotik bir çiçek ko-
kusu içinde bir baş masajı ile sonlanır.

Ayak Masajı: Doğu’nun Wellness ve sağlık dengesi biliminin, 
yüzyıllardır uygulanan bir biçimdir. Parmak basıncının kullanıl-
dığı bu enerji verici masajı, kan dolaşımını hızlandırmak ve bir 
ferhalık hissi aşılamak için refleksleri uyandırır.

Aromatik Şifalı Sırt Masajı: Bu masaj seansında defne, biberiye, 
lavanta ve limon okaliptüsünden elde edilen güçlü bir aroma-
terapi karışımı kullanılarak sırtınız, boynunuz ve omuzlarınızın 
odak noktasına uygulanan bir masajla stresi uzaklaştırır ve yer-
leşik kas gerginliklerini alır.

Ekspres Bakım: Zamanı kısıtlı konuklarımız için mükemmel te-
mizleme, kişinin cilt ihtiyaçlarına özel maske, tonik ve nemlen-
dirmeden oluşur.

Rahatlatıcı Ayak Bakımı: Birlikte ayakların tamamen rahatlama-
sını sağlayan, ayaklarınızı gevşeten ovma, besleyici maske ve 
masajdan oluşan bir ayak bakım uygulamasıdır.

Rahatlatıcı El Bakımı: Ellerin rahatlamasını sağlayan, yumu-
şatan ve pürüzsüzleştiren, peeling, besleyici maske ve masaj-
dan oluşan bir el bakım uygulamasıdır.



Rezervasyon için 
0850 201 40 00 no’lu telefonlardan 

bizlere ulaşabilirsiniz.

Soğuk Ferahlatıcı Yüz Maskesi: Cilt tipinize en uygun 
maske ile uygulanan ve cildi yumuşatarak ferahlatan 
uygulamadır.
Sauna: SPA Merkezimizde bulunan Sauna ve dinlenme 
alanından yararlanabilirsiniz.



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 A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

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

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL 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 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

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

EFESAN DEMİR ÇELİK  SANAYİ 
VE TİC. A.Ş. ÇAYIROVA ŞUBESİ

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 AYDINLATMA SİSTEMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ

FARPLAS
OTOMOTİV 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.

CENGİZ MAKINA SAN. VE TİC. A.Ş. 
AN IMPRO® COMPANY

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.

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

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.

ZENGİN KALIPVLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

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

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

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.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.
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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 A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

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

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL 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 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

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

EFESAN DEMİR ÇELİK  SANAYİ 
VE TİC. A.Ş. ÇAYIROVA ŞUBESİ

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 AYDINLATMA SİSTEMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ

FARPLAS
OTOMOTİV 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.

CENGİZ MAKINA SAN. VE TİC. A.Ş. 
AN IMPRO® COMPANY

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.

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

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.

ZENGİN KALIPVLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

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

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

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.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.
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