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Değerli Okuyucular,
Her yeni başlangıcın ve yeni bir yılın 
içinde binlerce umudu barındırıyor ol-
ması büyük bir heyecan yaratıyor. İşte 
bu heyecanla 2020 yılı için hedefleri-
mizi belirledik. Bizim için; inovasyon, 
şeffaf ve kaliteli hizmet anlayışı, deği-
şim ve gelişim içeren projeler 2020’ nin 
anahtar kelimelerini oluşturuyor.
TOSB IK Komitesi ev sahipliğinde  “De-
ğişimle başla, gelişerek tasarla ve ileti-
şimle güçlen” mottosuyla bu yıl 2’nci-
sinin gerçekleştiği ve alanında uzman, 
ilham veren 14 konuşmacının yer aldığı 

Gelişim Zirvesi büyük ilgi gördü. Habe-
rin detaylarını keyifle okuyacaksınız.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün 
Özdemir ile; mükemmellik kültürünü 
yaşam biçimine dönüştürülme süreç-
lerine, Türkiye’de rekabet gücünün ve 
refah düzeyinin artırılması çalışmaları-
na KalDer olarak sağladıkları katkılar ve 
İnovasyonun önemini konuştuk.

Kormas Elektrikli Motor Sanayi Genel 
Müdürü Selahattin Gültekin ile yaptığı-
mız röportajda;

Kormas’ın Ar-Ge çalışmaları, üniversite 
– sanayi işbirliği kapsamında oluştur-
dukları iş süreçleri ve 2020 için hedef 
ve beklentilerini konuştuk.

“Metal’in olduğu her yerde biz de varız” 
sloganıyla çalışmalarını sürdüren Che-
metall Genel Müdürü Alpertunga Kük-
sal; 2019 yılı yatırımları ve 2020 bek-
lentilerini anlattığı röportajında sosyal 
sorumluluk projeleri ve dijital dönüşüm 
konusunda belirledikleri stratejilerden 
de bahsetti.

Ersel Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selahattin Gülbeyaz ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Selma Gülbeyaz ile 2 ne-
sil bir arada çalışmak, aile şirketlerinde 
kurumsallaşma üzerine görüşlerini be-
lirttikleri röportajımızda kadın sanayici 
olmaya da deyinen Selma Gülbeyaz ile 
de keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Değer katan, fark yaratan etkinlik ha-
berlerimiz ve röportajlarımızla 2020 yı-
lının ilk sayısını hazırladık. Keyifle oku-
manızı diliyorum…

2020’nin mutlu, huzurlu ve bereket-
li bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm 
sevdiklerinizle birlikte sağlık dolu bir yıl 
diliyorum.

Murat DEMİR
TOSB Bölge Müdürü

EDİTÖRDEN
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TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi Yayın Organı
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Şekerpınar-Çayırova / Kocaeli
Tel: 0(262) 679 10 00
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www.tosb.com.tr

Baskı
Kültür Sanat Basımevi
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi ZB7-ZB11 
Topkapı Zeytinburnu/İstanbul 
Tel: 0212 674 00 21

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın,
Üç Ayda Bir Yayınlanır.

Yapım
Mavi Tanıtım ve İletişim
Tel: 0216 345 99 20 pbx
Faks : 0216 348 95 22
www.mavitanitim.com.tr
twitter: @MaviTantm1

MAVİ TANITIM VE İLETİŞİM
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TOSB GELİŞİM ZİRVESİ
“İnovasyona yatırım yapmak istiyoruz”

TOSB İK Komitesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği “TOSB Gelişim Zirvesi” 
sona erdi. Zirvede dönemin TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Burhanoğlu ile TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı ve TOSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Alper Kanca konuşmalarında inovasyona yatırım yapmak 
istediklerini vurguladılar.

TOSB’da Dr. Mehmet 
Dudaroğlu Dönemi

KalDer, Rekabet Gücü ve 
Yönetim Kalitesine Katkı 
Sağlıyor

TOSB'DAN HABERLER

TOSB'DAN HABERLER

KALİTE

Görgün ÖZDEMİR
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı

6

10

Alınan seçimli olağanüstü genel 
kurul kararı sonrası TOSB’un 
yönetimi de değişti. TOSB'da 
Dr. Mehmet Dudaroğlu dönemi 
başladı.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı 
Görgün Özdemir, Türkiye Kalite 
Derneği’nin 1990 yılından beri 
mükemmellik kültürünü yaşam 
biçimine dönüştürdüğünü, 
Türkiye’de rekabet gücünün ve 
refah düzeyinin artırılması için 
çalıştığını belirtti.
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ÜYELERİMİZDEN
“Hareketin Olduğu
Her Yerde Kormas”

Selahattin GÜLTEKİN
Kormas Elektrikli Motor Sanayi Genel Müdürü 

Kormas Elektrikli Motor Sanayi Genel Müdürü Selahattin 
Gültekin son iki yıldır 3,5 milyon adet motorun Türkiye’de 
kapı açıp kapattığını söyledi. Bunun yüzde 65’nin Kormas 
ürünü olmasıyla gurur duyduklarını ifade etti.

36
ÜYELERİMİZDEN
“Metalin Olduğu
Her Yerde Biz Varız”

Alpertunga KÜKSAL
Chemetall Genel Müdürü

Chemetall, yüzey işlemeye yönelik özelleştirilmiş teknoloji 
ve sistem çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Ürünleri 
metalleri korozyondan koruyor, şekillendirmeyi ve işlemeyi 
kolaylaştırıyor, parçaların boyama sürecine optimal bir 
şekilde hazırlanmasını sağlıyor.
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SAĞLIK

FİNANS

“Dijital Dönüşüm ve Ar-Ge 
Öncelikli Konularımız”

TOSB İK Komitesi’nden Öğrencilere 
Mülakat Deneyimi

TOSB, Japon Miyawaki Metodu İle 
“Doğal Orman” Oluşturuyor

Türkiye’nin Otomobili Sahneye Çıktı
‘Yeni Lige’ Yolculuk Başladı 

Ofiste Sağlıklı Beslenmenin İpuçları

Söyleyin, Düğmeye Hanginiz Bastı?

Selma GÜLBEYAZ
Ersel Ağır Makine San. Tic. AŞ. 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Dyt. Çağıl KIRAN
Beslenme ve Diyet Merkezi

Dr Ali Orhan YALÇINKAYA
Ekonomist

1987 yılında kurululan Ersel Ağır Makine Sanayi ve Tic A.Ş., 
TOSB Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 35 bin m2 kapalı, 
toplam 55 bin m2 alan üzerinde faaliyetlerine devam ediyor. 

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış 
gider. Örneğin bütçe disiplini kaybedildiğinde Türkiye’nin 
başına gelenlere bakmak bunu anlamaya yeter.
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Markalar Şehri TOSB’un 
ekosistemini koruyarak 
geliştirilmesi temel önceliğimizdir. 
Girişimcilik, tasarım ve inovasyon, 
teknoloji geliştirme alanlarında 
Ekosistemimizi destekleyecek 
çalışmalarda daha etkin rol alacağız. 

Değerli Sanayici Dostlarım,

Kıymetli TOSB ailesi,

T ürk Otomotiv Tedarik Sanayisi’ nin önemli ki-
lometre taşlarından olan TOSB, sektöründen 
aldığı misyon ve disiplin ile 18 Kasım’da Olağa-

nüstü Genel Kurulunu gerçekleştirmiştir. TOSB’un po-
tansiyelini ve bakış açısını yansıtması anlamında son 
derece önemli olan bir gündemle Genel Kurulumuzu 
topladık. Gösterdiğiniz hassasiyet ve değerli katılımı-
nız için sizlere teşekkür ederim. 

TOSB olarak ortak akıl geliştirmeyi ve bu doğrultuda 
çalışmalarımıza yön vermeyi çok önemsiyoruz. Öz yö-
netime geçiş dönemimizde de belirttiğimiz gibi; “Şeffaf, 
hesap veren, çoklu katılım sağlayan, üye problemlerine 
çözüm arayan, inisiyatif alan, endüstri 4.0 çağına yatı-
rım yapan, gençler ile değişime, profesyonel kadroya 
ve kurumsallaşmaya önem veren bir yönetim anlayışı 
ile göreve ve yolumuza devam ediyoruz.

Markalar Şehri TOSB’un ekosistemini koruyarak geliş-
tirilmesi temel önceliğimizdir. Girişimcilik, tasarım ve 
inovasyon, teknoloji geliştirme alanlarında Ekosiste-
mimizi destekleyecek çalışmalarda daha etkin rol ala-
cağız. İtibar ve rekabet gücümüzü artırmak, değişim 
ve gelişimi desteklemek ve bu süreci etkin şekilde du-
yurmak için TOSB olarak iletişim ve gündem yönetimi-
ni en iyi yapan uygulayan OSB olma misyonu hedefi ile 
hareket edeceğiz.

2020 yılının ülkemiz, sektörümüz ve TOSB için verimli 
ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyor, size ve aile-
nize sağlıklı günler diliyorum.

Dr. Mehmet DUDAROĞLU
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı
TOSB Chairman of the Board

It is our main priority to safeguard and improve the 
ecosystem of TOSB, the City of Brands. We will take a 
more efficient part in the efforts intended to support 
our Ecosystem in the fields of entrepreneurship, design 
& innovation and development of technologies. 

Dear Industrialist Friends,
Esteemed Family of TOSB,

As one of the important milestones of the Turkish Automotive 
Supply Industry, TOSB held its Extraordinary General Meeting 
on November 18 with the mission and discipline originated from 
its sector. We have held our General Meeting with an extremely 
important agenda in terms of the reflection of the potential and 
perspective of TOSB. Thanks you for your kind sensitivity and val-
uable attendance.  
We at TOSB attach great importance to developing a common 
mind and, directing our efforts accordingly. As we have underlined 
during the transition to the self-governance, “We proceed on our 
way and continue offering our services with such an understand-
ing of management, which is transparent, accountable, based on 
a participatory approach, searching our solutions for problems of 
our members, taking initiative, making investment in the era of 
industry 4.0, and attaching importance to change through young 
people, professional staff and institutionalization.”
It is our main priority to safeguard and improve the ecosystem 
of TOSB, the City of Brands. We will take a more efficient part 
in the efforts intended to support our Ecosystem in the fields of 
entrepreneurship, design & innovation and development of tech-
nologies. We at TOSB will move on with the mission of being of 
such an Organized Industrial Zone that is the best at the commu-
nication and, the management of agenda in order to increase our 
reputation and, power of competition, support the change and im-
provement and, communicate this process in an efficient manner.
I wish that 2020 would be a productive and successful year for 
our country, sector and TOSB and, wish you and your family 
healthy days.l

TOSB'DAN MESAJ
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TOSB’da
Dr. Mehmet Dudaroğlu

dönemİ

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) Dr. Mehmet 
Dudaroğlu dönemi başladı.

Alınan seçimli olağanüstü genel kurul kararı sonrası TOSB’un yönetimi de 
değişti. Seçim sonuçlarına göre yeni TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Dudaroğlu oldu. Türkiye’de otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdi-
ği tek global ihtisas organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan TOSB’da 
Mehmet Dudaroğlu’nun başkanı olduğu yeni yönetim kurulunda Alper Kanca, 
Ömer Burhanoğlu, Igal Zakuto ve Oğuzhan Deniz yer alıyor.

1956 Artvin doğumlu olan TOSB Başkanı Mehmet Dudaroğlu, 1976 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Mezun oldu. 
1985-1986 yıllarında İşletme Dış Ticaret dalında ve 1999-2001 yıllarında Fi-
nans dalında yüksek lisans, 2002-2008 yıllarında İşletme Yönetim Organizas-
yonu Dalında Doktora yapmıştır. Karabük Demir Çelik, Eczacıbaşı İlaç, Bilecik 
Yem Sanayi, EKU Fren ve Döküm Sanayi’nde yatırım planlama, üretim mühen-
disliği, ihracat ve finans gibi çeşitli kademelerde çalışmıştır. Halen EKU’ da Yö-
netim Kurulu Başkanı olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. TOBB Otomotiv 
Yan Sanayi Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Dudaroğlu, 18 Kasım 2019’da 
gerçekleşen TOSB Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. 
İngilizce bilen Dudaroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

17
AR-GE MERKEZİ

90
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25
25 BİN İSTİHDAM
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TOSB'dan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Ziyaret

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Mehmet Dudaroğlu  Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü 
Sayın Ramazan YILDIRIM’ı makamında 
ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette TOSB’da 
yapılması planlanan projeler hakkında 
istişarede bulunuldu

Çalışmalarında Otonom Test Parkuru'nun 
haritalanmasına ihtiyaç duyanlar bizimle irtibata 

geçebilirler. inovasyonmerkezi@tosb.com.tr
 TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM Automotive 
Technologies Research and Development Company iş 

birliğinde yürütülen, TOSB yerleşkesindeki ‘Otonom Araç 
Test Parkuru’nun Haritalanması Adastec Corp.’in bilgi 

birikimi ve yetkinlikleriyle yapılmaktadır.   
.

Otonom Test Parkuru 
Haritalanması 

OSBÜK'ün TUSSİDE'de düzenlediği OSB eğitimleri 
sonrası eğitime katılan OSB Müdürleri TOSB’a kısa bir 
ziyarette bulundular. Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan 
ŞAHİN eşliğinde yapılan bölge gezisi sonrası TOSB 
ekosistemini anlatılarak ziyaret tamamlandı.

OSB Müdürleri
TOSB'u Ziyaret Etti

SİSTEM TEKNİK'İN ACI GÜNÜ

Endüstriyel fırın sektörünün gelişimine vizyonu 
ve mühendisliğiyle büyük katkı sağlayan, 

yardımseverliği ve babacanlığıyla herkese faydası 
dokunmuş örnek bir insan olan, Orhan Obalı’nın 
ani vefatı iş dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. 

Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği EFSİAD kurucu üyesi de olan Obalı, 
1979 yılında Ankara’da Mehmet Özdeşlik ve 

Erdoğan Yetişken ile birlikte elektronik cihazlar 
üretmek üzere kurdukları Sistem Teknik’i bugün 

endüstriyel fırın sektörünün öncü kuruluşu haline 
getirmişti. Firma, 2009 yılında TOSB’da açtığı 

fabrikasında otomotiv ve çelik sektörüne yönelik 
fırın ve ısıl işlem ürünler üretiyor. Merhum 

Orhan Obalı’ya Allah’tan rahmet kederli ailesi ve 
başta Sistem Teknik olmak üzere tüm sevenlerine 

başsağlığı diliyoruz.

TOSB İnovasyon Merkezi bünyesinde, 
ZORLU ENERJİ iş birliği ile Elektrikli Araç 
Şarj İstasyonumuz’ hizmete girdi. Otonom 
Araç Test Parkuru’nda test yapan firmalara 
ücretsiz hizmet edecek olan istasyonumuz 
büyük ilgi gördü.

TOSB'DAN HABERLER
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O t o m o t i v  Y a n  S a n a y i
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Mentor başvurularınız ve görüşme talepleri için
inovasyonmerkezi@tosb.com.tr

Mentörlerimizin Firmaları
Artemit Endüstri • Birinci • Coşkunöz • Dayco Europe • Ditaş • Eku Fren

Farplas • Ford • GelecekHane • Hexagone • Infotron • Karat Güç • Koç Sistem
Mahle • OTAM • Otokar • Prevent • TWB • Renault • Rolls-Royce Deutscland

Saykal - Taegu Tec • Takosan • Teknokauçuk • Temsa • Tırsan

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Eku Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Mehmet Dudaroğlu, 41. Mentorumuz olarak
"TOSB İnovasyon Merkezi Otomotiv Mentor Ağı 

Programı"mıza dahil oldu.

41
MENTOR

GİRİŞİMCİ
35



KalDer
Yönetim

Rekabet 
Gücü ve

Kalitesine

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, Türkiye Kalite Derneği’nin 1990 yılından beri mükemmellik 
kültürünü yaşam biçimine dönüştürdüğünü, Türkiye’de rekabet gücünün ve refah düzeyinin artırılması 
için çalıştığını belirtti. İnovasyonun önemine değinen Görgün Özdemir, “İnovasyon hayatı kolaylaştıran, 
değer yaratan, yeni fikirler ve ürünler, hizmetler, iş modeli geliştirmek ve bu fikirleri ticari gelir getirecek 
hale getirmektir. İnovasyon sadece Ar-Ge, yeni ürün ve teknolojik gelişme olarak da düşünülmektedir. Aynı 
zamanda iş süreçlerimizin her aşamasında maliyet inovasyonu ile verimlilik sağlamayı da düşünmeliyiz” diye 
konuştu.

Katkı Sağlıyor

T ürkiye Kalite Derneği kurulduğu 
1990 yılından bu yana ‘’Mükem-
mellik kültürünü yaşam biçimine 

dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün 
ve refah düzeyinin artırılması’’ için çalışıyor. 

Bu amaçla ve misyonumuzun bize yükle-
diği sorumlulukla; KalDer olarak Merkez 
Yönetimi, Şubeleri, Temsilcilikleri ve Gönül-
lüleri ile birlikte; Ulusal Kalite Hareketi, Mü-
kemmellik Akademisi/ Eğitim, Kurumsal-
laşma Ölçümü ve Çevik Yönetim Programı, 
KOBİ’ler için Stratejik Plan Rehberliği, Öz ve 
Dış değerlendirme (Mevcut Durum Analizi), 
Rehberlik ve Türkiye Mükemmellik Ödülleri 
ile EFQM Modeli’nin yayılımını sağlayarak 
kurum ve kuruluşlarımızın rekabet gücü 
ve yönetim kalitesinin artırılmasına katkıda 
bulunmak için çalışıyoruz.

Yeni EFQM Modeli

EFQM Modeli ilk uygulanmaya başladığı 
zamandan beri Avrupa genelinde ve öte-

KalDer Yönetim 
Kurulu Başkanı

Görgün Özdemir

10 Ocak-Şubat-Mart 2020
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sinde yer alan kuruluşların iyileştirme ve 
yenilik kültürü geliştirmesi için bir kılavuz 
niteliğinde olmuştur.

KalDer olarak 30 yıldır iş dünyasında sür-
dürülebilir başarı için EFQM Modeli ışığın-
da rehberlik ediyoruz. En son 2013 yılında 
yenilenen EFQM Modeli çağın gereklerine 
uyum sağlamak adına belli aralıkla güncel-
lenerek kendini geliştiren bir yapıya sahiptir. 
23 Ekim’de Helsinki’de yapılan EFQM Fo-
rumunda yeni modelin duyurusu ve tanıtı-
mı gerçekleştirildi. Bizde Model’in Türkiye 
lisansına sahip tek kurum olarak EFQM ile 
işbirliği içinde, yeni modeli yakından takip 
ettik. Yeni Modelin kendi diline çeviren ilk 
ülkelerden biri olduk. Eğitmenlerimiz, de-
ğerlendiricilerimiz ve çalışanlarımız yeni 
Modelin eğitimlerini alarak ülkemizdeki ku-
ruluşlara rehberlik etmek üzere hazır hale 
geldi.

Yeni EFQM Modeli’ni oluşturmak için 2000 
değişim uzmanı ile anket ve 24 çalıştay ya-
pılarak, çeşitli alanlardan 60’tan fazla kuru-
luşta liderlerle yüz yüze görüşülerek çekir-
dek bir ekip oluşturuldu.

KalDer contributes to competitive 
power and management quality

GÖRGÜN ÖZDEMİR
KalDer, Chairman of the Board

Turkey Quality Association has 
been working on “Improving the 
level of welfare and competitive 

power of our country by transforming the 
culture of excellence into a lifestyle” since 
its establishment in 1990. 

For this purpose and with the responsibility 
imposed on us by our mission; As Kalder, 
together with our Central Management, 
Branches, Representatives and Volunteers; 
We strive to contribute to the improvement 
of management quality and competitive-
ness of our institutions and organizations 
by ensuring the spread of EFQM Model 
with National Quality Movement, Academy 

of Excellence/ Training, Corporate Gov-
ernance Measurement and Agile Program 
Management, Strategic Planning Guidance 
for SMEs, Self and External Evaluation ( Sit-
uational Analysis), Guidance and Turkey Ex-
cellence Awards.

From the moment EFQM Model was first 
introduced, it has been a guide for organi-
zations throughout Europe and beyond for 
developing a culture of improvement and 
innovation.

As KalDer, we are leading the way in the 
light of EFQM Model on behalf of sustain-
able success in the business world for 30 
years. The EFQM Model, which was last re-

As KalDer, we 
are leading 
the way in the 
light of EFQM 
Model on behalf 
of sustainable 
success in the 
business world 
for 30 years.

EFQM Modeli ilk uygulanmaya başladığı zamandan beri Av-
rupa genelinde ve ötesinde yer alan kuruluşların iyileştirme ve 
yenilik kültürü geliştirmesi için bir kılavuz niteliğinde olmuştur.
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Tasarım odaklı düşünülerek oluşturulan 
yeni Model basit bir ölçüm aracı olmaktan 
çıkarak, bireylerin ve kurumların her gün 
karşı karşıya kaldığı değişimler, dönüşüm-
ler ve kesintiler konusunda yardımcı olmak 
üzere esaslı bir çerçeve ve metodoloji su-
nan bir sisteme dönüştürüldü.

EFQM Modeli’nin spesifik içeriği ve görsel 
kimliği zamanla değişmiş olsada, bu mo-
delin temelini oluşturan ilkeler değişmedi. 
Modelin yeni sürümü de aşağıdaki husus-
ların önemini vurgulamaya aynı şekilde de-
vam ediyor:

1. Müşterinin önceliği,

2. Uzun vadeli, paydaş odaklı bir bakış açısı 
edinme gereksinimi,

3. Bir kurumun bir şeyi neden yaptığı, nasıl 
yaptığı ve eylemlerinin sonucu olarak neye 
ulaştığı arasındaki neden-sonuç ilişkisinin 
anlaşılması.

Kısaca, EFQM Modeli sürdürülebilir değer 
yaratma yolunda hangi noktada olduğu-
nuzu ölçerek kurumunuzun başarılı olma-
sına yardım ediyor. Mevcut darboğazları ve 
muhtemel çözümleri anlamanıza yardımcı 
olarak ilerlemenize ve kurumunuzun per-
formansını önemli ölçüde iyileştirmenize 
olanak sağlıyor.

Ayrıca KalDer’in ilk imzacılarından olduğu 
Küresel İlkeler sözleşmesi 10 ilkesi ve BM 
17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Yeni 
Model’in şekillendirilmesinde önemli paya 
sahiptir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-
ları’nın 17’inci maddesi amaçlar için or-
taklıklar yapılması gerektiğini söyler. Artık 
dünyada hiçbir şeyi tek başına yapmanız 
mümkün değil. Bu tüm kurumlar için ge-
çerli. Fikirlerimizi, tüm paydaşlarla bir araya 
gelip, işbirliği yaparak geliştirmemiz gereki-
yor. 

EFQM Modeli’nin KOBİ’lerin 
kurumsallaşma seviyelerine ve 
verimliliklerinin artışına olan katkısının 
yüzde 40 gibi yüksek bir oranda olduğu 
tespit edildi.

KOBİ’ler hiç şüphesiz ki; yarattıkları istih-
dam ve katma değer ile Türkiye ekonomi-
sinin önemli aktörleri arasında yer almak-
tadırlar. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın 
temel yapı taşları arasında yer alan KOBİ’le-
rin gelişimine sunulan katkının ülke ekono-

misinin kalkınmasında kilit bir rol üstlendi-
ğini düşünüyoruz. 

KalDer olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Stra-
teji ve Bütçe Başkanlığı ve UNDP Türkiye ile 
iş birliğinde KOBİ’ler odaklı yapılan “EFQM 
Modeli’nin Kurumsallaşmaya Etki Değer-
lendirmesi” araştırmasında ülke ekonomisi 
açısından önemli veriler elde ettik. EFQM 
Modeli’nin KOBİ’lerin kurumsallaşma se-
viyelerine ve verimliliklerinin artışına olan 

newed in 2013, has a structure that improves itself by being 
periodically updated in order to comply with the requirements 
of the era. New Model was announced and introduced in the 
EFQM Forum that took place in Helsinki on October, 23. As the 
only institution that has the Model’s Turkey license, we have 
closely followed the new model while being in cooperation 
with WFQM. We became one of the first countries to translate 
the New Model into its own language. Our trainers, evaluators 
and employees have become ready to guide the institutions 
in our country by taking trainings of the New Model.

From the moment EFQM Model was first introduced, it has 
been a guide for organizations throughout Europe and be-
yond for developing a culture of improvement and innovation.

A core team was formed by conducting surveys and 24 work-
shops with 2000 exchange experts and meeting with the 
leaders in more than 60 organizations from various fields in 
order to form the new EFQM Model.

The new Model, which was created with a design-oriented 
thinking, was transformed from a simple measurement tool 
to a system that provided a fundamental framework and 
methodology to assist with the changes, transformations 
and interruptions that individuals and institutions face every 
day.

Görgün Özdemir ve 
Nouriel Roubini
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katkısının yüzde 40 gibi yüksek bir oranda 
olduğu tespit edildi. Çalışmaya katılan ku-
ruluşların yüzde 70’den fazlasının yıllar içe-
risinde gelişme gösterdiği, yetkinlik seviye-
lerinde ilerlediği hatta Türkiye Mükemmellik 
Ödülü’nü aldıkları belirlendi. 

Bütünsel bir bakış açısına sahip olan EFQM 
Modeli KOBİ’lerin yönetim kalitesini artırır-
ken, sistem yeterliliklerini de destekleme 
özelliğine sahiptir. Çalışma yöntemlerimi-

zin hızla evrildiği bu çağda sizlerin de takdir 
edeceği üzere gelişim ve sürdürülebilirlik 
kaçınılmazdır. Bu noktada 30 yıllık bilgi bi-
rikimimizle potansiyelleri ortaya çıkarmak, 
kurumsallaşmak ve verimliliğini artırmak 
isteyen KOBİ’lerimize rehberlik ederek sür-
dürülebilir başarıya ulaşmalarında KalDer 
olarak yer almanın gururunu yaşıyoruz.

Artık dünyada hiçbir şeyi tek başına 
yapmanız mümkün değil.

Dünyayı çevreleyen değişimin beraberinde 
getirdiği sosyal, ekonomik, çevresel, jeopo-
litik, kültürel ve eğitim alanındaki sorunlar; 
KalDer tarafından düzenlediğimiz 28. Kali-
te Kongresi’nde mercek altına alındı. Bu yıl 
“Çözüm Özünde – Fix The Basics!” ana te-
masıyla gerçekleştirilen kongremizde; Nou-
riel Roubini, Ali Y. Koç, Fatma Şahin, Mansur 
Yavaş gibi birbirinden değerli konuşmacıla-
rımız sorunların çözümüne dair güçlü bir 
irade oluşturdular.

2020’de ana gündem maddemiz değişmi-
yor; ülkemizdeki kurumların rekabet gücü-
nü ve refah düzeyini artırmaya yönelik ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitimlerimizi 
ve Üniversite iş birliklerimizi önümüzdeki 
dönemde artırmak istiyoruz. Ulusal Kalite 
Hareketi’ni kurum ve kuruluşlarımızda daha 
da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bugüne kadar 
712 üyemiz bu harekette bizimle iş birliği 
yaptı. Bu rakamı yükseltmeyi hedefliyoruz. 

Yaklaşık 4 ay önce uygulamaya başladığı-
mız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
ile birlikte geliştirdiğimiz Kurumsallaşma 
Ölçümü ve Çevik Yönetim Modeli’nin yay-
gınlaştırılması 2020’de en büyük öncelikle-
rimiz arasında yer alacak.  

Bunun dışında dijital dönüşüm ve ino-
vasyon gündem maddelerimiz arasında 
olacak. EFQM çatısı altında geçen yıl, ‘in-
novation challenge’ isminde, bir nevi ino-
vasyonda meydan okuma projesi başlattık. 
Burada kurumların inovasyon kapsamında 
yer alan projelerini değerlendiriyoruz. Türki-
ye’deki projelerin Avrupa’da temsil edilme-
sini hedefliyoruz.

2020 yılı aynı zamanda KalDer’in 30’uncu 
yılı. Bizim bu yıla özel etkinliklerimiz de söz 
konusu olacak. l

The EFQM Model helps your organization succeed by meas-
uring at which point you are on the path to creating sus-
tainable value. It allows you to progress and improve your 
organization’s performance significantly by helping you to 
understand current bottlenecks and possible solutions.

In addition, the 10 principles of the Global Compact, of which 
KalDer is one of the first signatories and the UN 17 Sustain-
able Development Goals have an important role in shaping 
the New Model. Article 17 of the Sustainable Development 
Goals states that partnerships should be established for the 
purposes. It is no longer possible to do anything single hand-
edly in the world. This applies to all institutions. We need to 
develop our ideas as we get together and collaborate with all 
stakeholders.

Having a holistic perspective, EFQM Model has the ability of 
supporting system competencies while improving the man-
agement quality of SMEs. Development and sustainability is 
inevitable, as you will appreciate, in this age when our working 
methods evolve rapidly. At this point, as KalDer, we are proud 
to take part in achieving sustainable success by guiding our 
SMEs who want to uncover potentials, institutionalize and in-
crease their productivity with our 30 years of knowledge. l

Bu yıl “Çözüm 
Özünde” ana 
temasıyla 
gerçekleştirilen 
kongremizde; Nouriel 
Roubini, Ali Y. 
Koç, Fatma Şahin, 
Mansur Yavaş gibi 
birbirinden değerli 
konuşmacılarımız 
sorunların çözümüne 
dair güçlü bir irade 
oluşturdular.

Ali Koç
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ZirvesiGelişimG E L İ Ş İ M  Z İ R V E S İ

“İnovasyona 
yatırım yapmak 
istiyoruz”

TOSB İK Komitesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği 
“TOSB Gelişim Zirvesi” sona erdi. Zirvede dönemin 
TOSB Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı 
Ömer Burhanoğlu ile TAYSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Alper 
Kanca konuşmalarında inovasyona yatırım yapmak 
istediklerini vurguladılar.

T OSB’un ev sahipliğinde “Değişimle baş-
la, gelişerek tasarla ve iletişimle güçlen” 
mottosuyla bu yıl 2’ncisinin gerçekleştiği 

ve alanında uzman 14 ismin konuşmacı olarak 
yer aldığı Gelişim Zirvesi,  TAYSAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Alper 
Kanca ile TOSB Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem 
Başkanı Ömer Burhanoğlu’nun açılış konuşmaları 
ile başladı.

Organize sanayi bölgelerindeki ekosistemin öne-
mine değinen Kanca, “Bizim diğer organize sanayi 
bölgelerinden ve sektörlerden farkımız var. Bizim 
müşterimiz aynı, standartlarımız aynı ve hepimiz 
otomotiv sektöründe çalışıyoruz. Dolayısıyla an-
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layışımız ve hayattan beklentimiz de aynı. 
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgemizin içerisinde inanılmaz etkin 
bir ekosistem var. Aslında bu ekosistem 
bizi bir araya getiriyor ve bir arada tutuyor. 
Bu ekosistemin devam etmesi ve ilerlemesi 
için çalışıyoruz” dedi.

“OSB’mizi inovasyonların ve start-upların 
çıktığı bir bölge haline getireceğiz”

Kanca, TOSB’un otomotiv sektörüne hiz-
met veren bir bölge olarak kalacağını belir-
terek, “OSB’miz otomotiv organize bölgesi 
olarak kalacak ve bu havayı teneffüs ede-
ceğiz. Hep beraber burayı gelecekte Yöne-
tim Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı Ömer 
Burhanoğlu ile inovasyon çalışmalarımızla 
beraber, bir sonraki nesil organize sana-
yi bölgesine götüreceğiz. Organize sanayi 
bölgesi olarak sadece bir üretim bölgesi 
olarak kalmayacağız. OSB’mizi inovasyon-
ların ve start-upların çıktığı bir bölge hali-
ne getireceğiz. Bu açıdan sizlerin desteği 
önemli. İnsan kaynakları uzmanlarının, mü-
dürlerinin desteği önemli. Katılan herkese 

teşekkür ederiz” dedi.

“İnovasyona yatırım yapmak istiyoruz”

İnovasyon yatırımı yapmak istediklerini dile 
getiren Burhanoğlu, “Bu dönem özellik-
le inovasyona yatırım yaparak otomotivin 
geleceği için buraya bir ekosistem kurmak 
ve çok değerli bir ağ oluşturmak istiyoruz. 
Burada üniversitelerin, girişim evlerinin, ilgili 
yatırımcıların, endüstri 4.0 uygulamalarının, 
test merkezlerinin ve 3D printer laboratu-
varlarının olduğu bir sistem oluşturmak 
istiyoruz. Artık otomotiv araç olmaktan zi-
yade bilişim aleti olma yolunda gidiyor. Ge-
lecekte cep telefonundan farklı olmayacak. 
O yüzden OSB’mizde bu konularla ilgili tele-
komünikasyon şirketleri, bağlantılı sistem-
lere hizmet eden bizim dışımızda şirketlerin 
de katıldığı bir kümelenme oluşturmaya, 
networking ağını oluşturmaya çalışıyoruz. 
Artık klasik otomotiv anlayışının çok dışın-
da yeni nesil bağlantılı araçlar ve bununla 
bağlantılı oluşan yeni nesil iş modelleri için 
hepimizin hazır olması lazım. Bunun için en 
önemli şey insan kaynakları ve insan kay-
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naklarının oluşumu için de bu 
tür aktiviteler” dedi.

Alanında uzman 14 ismi ko-
nuşmacı olarak ağırlamanın 
mutluluğunu yaşadıklarını be-
lirten Burhanoğlu, “Değişimle 
başla, gelişerek tasarla ve ile-
tişimle güçlen mottosuyla bu 
yıl 2’ncisini gerçekleştirdiğimiz 
zirvemizde birbirinden değerli 
konuşmacıları ağırladık. Geçen 
sene insan kaynakları yönetici-
leri, akademisyenler ve sosyal 
bilimcileri bir araya getirdiğimiz 
ilk zirvemiz yoğun ilgi görmüş-
tü. Şimdi ise, Gelişim Zirvesi, 
TOSB’un en çok takdir ettiğim 
ve çok keyifle geldiğim bir aktivitesi.  Zir-
vemizde değişen iş dünyasını daha iyi an-
lamak, motivasyonu artırarak daha verimli 
çalışmak, yeni dönem endüstri ve yeni nesil 
teknolojilerle birlikte değişen iş süreçleri ve 
iş yapış şekillerini ele alarak, network ilişki-
lerinin kurulmasını sağlayıp karşılıklı fayda 
sağlanmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda 
otomotiv sektörüne yön veren şirketlerin 
üst düzey yöneticilerini bir araya getirerek 
network ilişkilerini sağlamak adına, 6 Kasım 
günü de “Bağlantılı Otonom Araç Kümelen-
mesi” etkinliğimizi gerçekleştirdik. TOSB 
olarak ilklere, yeniliklere ve farklılaşmaya 
öncülük etmeyi seviyoruz.  Dilerim ki zir-
vemize katılım sağlayan herkese faydamız 
dokunur. Katılan, destek veren ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek 
sözlerini noktaladı.

TOSB İK Komitesi Başkanı Yasemin Genç 
ise, Gelişim Zirvesi’ne hazırlık hikayelerini 
paylaşarak etkinliğe olan ilginin artmasın-
dan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Zirvede uzman isimler birçok
konuyu ele aldı

14 Kasım Perşembe günü TOSB Workinn 
Otel’de gerçekleşen zirvede; eski gazeteci 
ve sunucu Sedef Kabaş, Ersin Yıldırım, Mert 
Özsöz, Selin Yetimoğlu, Saynur Önen, Ha-
san Tahsin Güngör, Prof. Dr. A. Zafer Acar, 
Ali Osman Özdilek, Yekta Özözer, Acar Bal-
taş, Harun Kilci, Dr. Hakan Tetik, Eğitimci 
Ercan Altuğ Yılmaz, Arif Alataş gibi alanında 
uzman konuşmacılar tarafından; Değişen 
Dünyada Değişmeyen Liderlik Özellikleri, 
Değişken Koşullarda Ücret Yönetimi, Yete-

nek Yönetiminin Geleceği, Dirençli Şirket-
lerde Çeviklik, Şirketlerde Çalışan Mutluluğu 
Yaratmak, Küresel Trendlerin İş Dünyası Ve 
Lojistiğe Etkileri, Uygulamadan Gerçek Ör-
neklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nu ve GDPR Uyum Süreci gibi daha birçok 
konu masaya yatırıldı.l

“We Want to Make 
Investments in 
Innovation”
The “TOSB Summit of Development” organized by the HR Com-
mittee of the Automotive Supply Industry Specialization Or-
ganized Industrial Zone for the second time in this year has ad-
journed. During the summit, TOSB Chairman Ömer Burhanoğlu 
and, TAYSAD Chairman and TOSB Board Member Alper Kanca 
have underlined that they wanted to make investments in inno-
vation while addressing to the participants.

This Summit of Development hosted by TOSB for the second 
time in this year with the motto “Start with change, design while 
improving and, get stronger with communication”, where 14 
professionals each is specialized in their fields have attended 
as speakers, has started with the opening speeches of TAYSAD 
Chairman and TOSB Board Member Alper Kanca and, TOSB 
Chairman Ömer Burhanoğlu.

Mentioning the importance of the ecosystem in an organized in-
dustrial zone, Kanca have said that “We are different than other 
organized industrial zones and sectors industries. Our custom-
ers are the same, our standards are the same and, we all operate 
in the automotive industry. Therefore, our understanding and 
expectations from life are also the same. There is an incredibly 
efficient ecosystem in the Automotive Supply Industry Speciali-
zation Organized Industrial Zone. In fact, this ecosystem gathers 
us and keeps us together.  We make efforts to maintain and im-
prove this ecosystem”.
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Dün yaptıklarımızı tekrarlayarak başarılı 
olamayacağımız bir dünyada yaşadığımı-
zı herkes biliyor. Ancak bu bilginin günlük 
etkinliklerimiz üzerindeki etkisinin çok az 
olduğu da herkesin malumu olan bir başka 
gerçek. Gelecekte yaşayacağımız, bugün 
yaptıklarımızın veya yapmadıklarımızın so-
nucunda gerçekleşecektir. Gerçekte hayatı 
değiştirecek olan her gün yaptıklarımızdır. 
Kurumunuzun on yıl sonra bulunacağı ko-
num hedeflerin her yıl yüzde on artırılarak, 
bazen de yıl ortasında revize edilerek vara-
cağı nokta değildir. Değişimin hızının baş 
döndürdüğü günümüzde, dün yaptıklarımı-
zı “daha iyi yaparak” yıllık hedefleri tuttur-
mak mümkün olmayacaktır. Günümüzde 
var olan işlerin ne kadarının on yıl önce bi-
linmediğini, önemsenmediğini veya geçici 
bir heves olarak görüldüğünü düşünürseniz 
gerçeğe yaklaşmış olursunuz.

Bugün yaptığımızı daha iyi yapmaya ve mü-
kemmelleştirmeye dönük stratejilerin hiç-

biri bizi geleceğe taşımayacaktır. Verimliliği 
artırmak için en etkili araç olarak bilinen 6 
Sigma uygulamaları veya  “en iyi örnek” uy-
gulamaları buna dahildir. Yarını oluşturacak 
strateji en iyi uygulama stratejisi değil, “ge-
lecek stratejisi”dir ve bu farklı bir zihniyet 
gerektirir. Harvardlı Profesör Vijay Govin-
darajan buna “üç kutu çözümü” demiştir. 
Bugün yaptıklarımızı mükemmelleştirmek 
birinci kutuya ait bir süreçtir. Fırsat pence-
resini görüp yapılmakta olanı terk etmek 
için yapılacak çalışmalar ikinci kutuya ait, 
farklı bir zihniyetle yapılanın dışında çözüm 
üretmek ise üçüncü kutuya aittir. V. Govin-
darajan’ a göre kurumlar enerjilerinin yüz-
de 65’ini yaptıkları işleri daha iyi yapmaya; 
yüzde 25’ini ikinci kutuda fırsat alanlarını 
görmeye ve yaptıklarını terk etmeye; ener-
jilerinin kalanını adayacakları üçüncü ku-
tuda ise geleceği inşa edecek ve gelecekte 
varlıklarının devamını sağlayacak olan yeni 
uygulamalara ayırmalıdırlar.

Bugün rekabet etmekle, gelecekte rekabet edecek olmak farklıdır ve farkı doğuran düşünce 
biçiminin temelindeki zihniyettir. Geleceği oluşturan bugünkü eylemlerimizdir.

“On yıl sonra 
varmak istediğim 
yerde olmak 
için bugün ne 
yapıyorum?”

A
CA

R
 B

A
LT

A
Ş

Gelişim zihniyeti, insanların 
zorluklarına rağmen yaptıkları 
işi sevmesini sağlar. Hatta 
gelişim zihniyetindekiler 
yükselme amacıyla değil, sadece 
sevdikleri işi daha iyi yapabilme 
güdüsüyle hareket ederler. Bu 
ironik olarak değerlendirilir; 
çünkü değişmezlik 
zihniyetindekiler yükselmeyi 
hedeflerken bunu başaranlar 
gelişim zihniyetindekiler olur.

G E L İ Ş İ M  Z İ R V E S İ
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Değişen dünyada değişmeyen lider özelliklerine değinen Se-
def Kabaş, “Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm var. 
Bu hızı yakalayan toplumlar ayakta kalabilme ihtimaline sa-
hip olabilirler. Değişimi şekillendirenler ise zaten hakimiyet 
kurmuş ülkeler ve şirketlerdir. Bu değişimi ıskalayanların 
geleceğin dünyasında varolma şansları yoktur. Araştırmalar 
okuyan ve okumayan toplumlar arasındaki ciddi farkı ortaya 
koyuyor. Okuyan toplumlar, bariz bir şekilde okumayan top-
lumları yönetiyor. Ama daha ilginci, çok kısa bir zamanda bu 
hızlı değişen dünyada okuyan toplumlar, okumayan toplum-
ları çok daha ciddi bir boyutta yönetiyor. Yani bu makas gide-
rek daha da açılacaktır. O yüzden ya lider olacaksınız, ya lider 
olacaksınız!” dedi.

Değişen dünyada liderlik

G E L İ Ş İ M  Z İ R V E S İ

Sedef Kabaş

Mert ÖzsöZ
Korn Fery Kıdemli Müdür

Z Kuşağına Hazır Mıyız?

Z kuşağı çocuklarının yüzde 65’inin gelecek-
te çalışacağı sektörler henüz oluşturulmadı! 
Z kuşağı çocuklarını bugünden geleceğin iş 
dünyasına hazırlamak büyük önem taşıyor. 
Bu da iş gücüyle ve bilgi birikimlerinin de dur-
madan evrim geçirdiği için geliyor. Üstelik iş 
gücüne, teknolojiyle birlikte robotlaşması da 
gündemdeyken ortaya çıkacak kuşakların ya-
pacakları iş olanakları, ihtiyaç duyacağı soru-
ları geliyor.

Teknolojiyle iç içe büyüyen bir kuşak iş haya-
tına atılınca alışkanlıklar da değişecek. İş ya-
pış şekillerinin tümü teknolojik altyapıya sahip 
hale gelecek. Artık geçmişteki azla yetinmeyi 
bilen ve otoriteyi sorgusuz sualsiz kabul eden 
çalışanların yerine bilgili, azla yetinmeyen, 
her şeyi sorgulayan, beklentileri ve ihtiyaçları 
bitmeyen ve kendine zaman ayırmayı önemli 
bulan yeni nesil bir iş gücü ile karşı karşıyayız.

G E L İ Ş İ M  Z İ R V E S İ
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Hasan Tahsİn 
Güngör

Eğitimini İktisat-Maliye ve Müzik Aletleri Yapımcılığı bölümlerinde ta-
mamlayan Hasan Tahsin Güngör, aynı zamanda bir lütiyedir. Denetim, 
uluslararası ticaret ve üretim gibi alanlarda 40 yılı aşkın bir iş deneyi-
mine sahiptir. Deneyimini ve bilgisini danışmanlık işine aktararak, “Da-
nışılan Danışman” kavramının öncüsü olmuştur. Güngör, danışmanlık 
görevi yanında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde “İş Yaşa-
mına Hazırlık” dersleri vermektedir.

G E L İ Ş İ M  Z İ R V E S İ

SAYNUR ÖNEN
TEGEP Yönetim Kurulu Başkanı

Öğrenmede teknolojinin kullanımı, dijitalleşme hep gündemimizde ama 
temelde insanla ilgili dinamikleri konuşuyoruz. Kısacası yöntemler de-
ğişirken içerik aynı kalıyor. Öte yandan sınıf içi eğitim giderek daha zor-
laşıyor. Eğitmenlerin işi artık daha zor. Çünkü temelde çok değişmeyen 
içerik ve konuları, insanların dikkatini çekecek şekilde sunmaya yöneli-
yoruz. Dolayısıyla asıl mesele, öğrenme motivasyonunu nasıl sıcak tu-
tacağımız... O ihtiyacı insanların içinde sürekli kılmak çok önemli.

Öğrenme Motivasyonunu Sıcak Tutmak

G E L İ Ş İ M  Z İ R V E S İ
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T OSB bünyesinde bulunan şirketler arasında iş-
birliğini artırma amacıyla kurulmuş ilk komite 
olan TOSB İK Komitesi uzun yıllardır çalışma-

larına devam ediyor. Üyesi olarak yer aldığım İK Komi-
te’sinin Başkanlık bayrağını bu yıl teslim aldım. Geçmiş 
dönemlerde güzel çalışmalar yapan komitemiz, yeni 
dönemdeki çalışmalarımızla biraz daha zenginleşti. 
İnsan Kaynakları Yöneticilerimizin bulunduğu komite-
miz üyeler arasında samimi bir dayanışma ve işbirliği  
bulunuyor. Bu da komitenin sinerjisini güçlendiriyor.  
Yaptığımız çalışmalarla şirketlere, diğer meslektaşları-
mıza başka platformlara fayda sağlamayı hedefliyoruz. 
Çalışmalarımız sonrası aldığımız pozitif geri bildirimler 
bizleri oldukça motive ediyor ve besliyor. Buradan da 
TOSB Yönetim Kurulu’na, TOSB Yönetimi’ne, Kurumsal 
İletişim Bölümü’ne verdikleri destekten dolayı çok te-
şekkür ediyoruz.

2019 yılında TOSB İK Komitesi olarak çalışmalarımızı 
tamamladık. Verimli bir yılı geride bırakmanın mutlu-
luğunu hep birlikte yaşıyoruz. Yılın ilk yarısında İzgören 
Akademi ile birlikte “İvme ile Geleceği Yönetmek” konulu 
Liderlik Zirvesi’ni gerçekleştirdik. Geniş katılımın olduğu 
etkinliğimizde birbirinden  değerli konuşmacılarımız ve 
Sayın Ahmet Şerif İzgören Geleceğin Yönetimi konu-
sunda bizlere ilham verdi. Ekim ayında Anadolu Vakfı 
ve TOSB İK Komitesi işbirliğiyle “Mülakat Simülasyonu” 
etkinliğini organize ettik. Komite üyesi insan kaynakları 

profosyonelleri olarak vakfın bursiyerlerine mülakat de-
neyimi yaşattık ve görüşmecilerimize birebir geri bildi-
rimler verdik. Sonrasında da düzenlediğimiz panelimizle 
mezun olacak öğrencilere iş hayatına nasıl hazırlan-
malarını, mülakat öncesi ve mülakat esnasında nelerin 
yapılması gerektiği yönünde  bilgiler verdik ve tavsiye-
lerde bulunduk. Panelimizin ardından bize yöneltilen so-
rularda da hedeflediğimiz farkındalığın oluştuğunu hep 
birlikte hissettik. İK Komitesi olarak ülkemizin geleceği 
olan gençlerimizin kariyer yollarına bir nebze de olsa ışık 
tutmuş olduk. 

TOSB Gelişim Zirvesi’nin ilkini geçen yıl yoğun bir katı-
lımla gerçekleştirmiştik. Bu yıl daha da artan bir ilgiyle 
karşılaşmamız bize doğru yolda olduğumuzu bir defa 
daha gösterdi. TOSB içerisinden ve dışarıdan gelen da-
vetlilerimiz gün boyu 3 farklı salonda birbirinden değerli 
konuşmacıları dinleme fırsatı buldular. Gelişen teknolo-
ji ve rekabet ortamında hemen hemen tüm işletmeler 
geleceği, dönüşümü, çevikliği, inovasyonu günümüzde 
odağına almış bulunuyor. İK Komitesi olarak bizlerde 
Gelişim Zirvesiyle şirket yönetici ve profesyonellerine 
katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Komite olarak birlikte 
daha güçlü olduğumuza inanıyor ve çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz.l

“bİrlİkte daha güçlü 
olduğumuza İnanıyorUZ”

TOSB İK Komitesi’nin bu yıl 2’ncisini 
düzenlediği “TOSB Gelişim Zirvesi”ne ilişkin 
değerlendirmelerini okurlarımızla paylaşıyoruz.

YASEMİN GENÇ

Birinci Otomotiv A.Ş.
İnsan Kaynakları Müdürü

TOSB İK Komitesi Başkanı
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ERSİN KÜÇÜKTÜLEK

Eku Fren ve Döküm San. A.Ş.
İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Müdürü

TOSB İK Komitesi Başkan Yardımcısı

Ç alışma grubumuz TOSB bünyesinde faa-
liyet gösteren şirketlerimizin İnsan Kay-
nakları penceresinden değerlendirilmesi, 

şirketlerimize farklı bakış açısı yaratması bakı-
mından değer yaratmaktadır. 

Komite çalışmalarımız bölgemiz sorunlarının 
değerlendirildiği, gelişmelerin paylaşıldığı, dene-
yimlerin yaşanan sorunlara çözüm bulunmasını 
kolaylaştırdığı bir zeminde devam etmektedir.

Ayrıca Sanayi – Üniversite işbirliğine önem ve-
ren, sosyal sorumluluk faaliyetlerini de önem-
seyen bir düşünce yapısıyla da çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.

Merkezine insanı alan ve bu noktadan hare-
ketle değer yaratan şirketlerimizi, çağın 

gereği uygulamalar ile buluşturmak 
ve geniş katılımlı toplantılar ile 

ortak değer yaratma ana 
fikri ile çalışmalarımız 

şekillenecektir. l

“Ortak değer 
yaratmayı 
hedeflİyoruz”

Bölgemizde 
faaliyet 
gösteren 
üyelerimiz ile Bölge 
Müdürlüğümüz arasında 
işbirliği ve koordinasyon 
sağlayabilmek ve Bölge 
Müdürlüğümüzün üyelerimize daha 
iyi hizmet verebilmesi maksadıyla belirli 
periyotlarda ve Üyelerimizin İnsan Kaynakları 
ve İdari Yetkilileri ile Bölge Müdürlüğümüz İnsan 
Kaynakları ve İdari Yetkililerinin katıldığı İnsan 
Kaynakları Komite Toplantıları düzenlenmektedir. 

SEVİM BALKAYA ORTAKÇI

VLE Elektronik
İnsan Kaynakları Şefi

TOSB İK Komitesi Üyesi

H ızın, değişimin ve gelişimin öncüsü olan 
otomotiv sektöründeki firmaların İnsan 
Kaynakları profesyonellerinin yer aldı-

ğı TOSB İK Komitesi, bölgenin insan kaynakları 
sorunlarına ortak çözümler bulmak, bilgi paylaş-
mak ve iletişimi artırmak amaçlarıyla kuruldu. 
Kurulduğu günden bugüne, teknolojik gelişmeler, 
farklılaşan iş süreçleri, değişen insan kaynakla-
rı araçları, iletişim, yasal mevzuatlar gibi çeşitli 
alanlarda birçok paylaşım, etkinlik ve projeye 
imza attı. Bu sayede sosyal gelişimi ve etkileşimi 
destekleyerek iç ve dış paydaşları arasında bir 
sinerji yarattı. Özellikle insan kaynakları ve oto-
motivin geleceği ile ilgili konularda vizyon açıcı 
ve farkındalık yaratacak konuların tartışıldığı, 
paylaşımların yapıldığı bu yıl ikinci düzenlenen 
İK Gelişim Zirvesi, yöneticiler, insan kaynakları 
profesyonelleri, akademisyenler, danışmanlar ve 
birçok alandan katılımcıya network alanı tesis 
ederek fayda sağladı.  l
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“Gönüllülük esası ve inanç, devamlılığı ve
başarıyı sağlıyor”

D eğişen teknolojik metotlar, farklılaşan iş 
süreçleri ve yenilenen motivasyon araçla-
rı, kurumların insan kaynakları süreçlerini 

gözden geçirmelerini zorunlu kılıyor. Bizler TOSB İK 
Komitesi olarak bu değişimleri ve gelişmeleri TOSB 
bünyesinde yer alan firmalara en ekonomik ve hızlı 
şekilde özümseye bilmeleri için çeşitli metodojiler ile 
onlara iletiyoruz. Komitemiz gönüllülük esasına da-

yalı çalışıyor ve her bir üye kendi iş yerlerinde ki so-
rumluklarına paralel olarak komitede ki görevini ger-
çekleştiriyor. İnsan kaynaklarının her yıl yeni akımlar 
ile gelişen dinamik bir alan olduğunu söyleyebiliriz. 
Söz konusu akımlardan teknoloji alanında giderek 
hızlanan değişim ve dijitalleşme, son zamanlarda 
öne çıkıyor. Bir başka unsur olarak performans yö-
netimi sistemlerinden bahsedebiliriz. Her dönem 
yerini koruyan başlıklardan biri ise eğitim, gelişim ve 
yetenek yönetimidir. Koçluk ve liderlik eğitimlerinin 
yanında, çalışanı daha çok dinleyerek insana yakın 
uygulamalar geliştirmek, yeni uygulamalar arasında 
dikkat çekiyor. Tüm bu konular ele alındığında TOSB 
İK Komitesi Gelişim Zirvesi de tüm bunlara tek se-
ferde ulaşılacak bir platform oluyor. l

ŞERMİN ŞAHİN

Karat Güç A.Ş & Clarios
Yönetim Sistemleri Müdürü

TOSB İK Komitesi Üyesi

ÖZGÜR TABANLI

Adient
İnsan Kaynakları Müdürü
TOSB İK Komitesi Üyesi

T OSB IK  Komitesi  biz profesyonellerin 
amatör ruh ve müthiş bir sinerji ile ba-
şarılı projelere imza attığı  bir topluluk, 

komite üyesi olduğum için çok mutluyum, yaptı-
ğımız her işte yeni kazanımlar elde ediyoruz. Çok 
güzel ve samimi bir arkadaşlık ortamının olması 
yaptığımız tüm çalışmaları eğlenceli ve verimli 
kılıyor. TOSB gelişim zirvesi farklı alanda uzman 
kişileri biraraya getirip herkes için geniş bir çer-
çeve sunmaktadır. l

VEYSEL BOZTEPE

Kanca
İnsan Kaynakları Müdürü
TOSB İK Komitesi Üyesi

H em sektör açısından hem de bölgemizde 
bulunan ve büyük bir aile konumundaki 
Organize Sanayi Bölgemiz içinde bulunan 

çalışanların gelişimine katkı sağlamıştır. 

İlerde çok daha büyük etkinlikleri başarılı bir şe-
kilde gerçekleştirecek olan bu oluşumun henüz 
ikincisini düzenlediği bu zirve ile kendisini kanıtla-
dığı ve bölge çalışanlarının gelişimine önemli katkı 
sağlayacağı açıktır. Bölgenin ve bölge çalışanları-
nın hangi konularda farkındalıklarının arttırılması 
gerektiğini bilen bir ekip tarafından organizasyon 
yapıldığından, ihtiyaca direk tesir eden konular 
seçilmiş ve buna uygun konuklar davet edilmiştir. 
Diğer taraftan böyle organizasyonlara ev sahipli-
ği yapmak TOSB’a hem deneyim kazandırmakta, 
hem de bünyesindeki İnsan Kaynağının ne denli 
güçlü olduğunu göstermektedir. Gelişim Zirvesi ile 
aslen bölge çalışanlarının; İnovasyonu kendisine 
hedef alarak üreten, üretirken kendisini geliştirme-
yi de ihmal etmediğini kanıtlamış oluyor. l
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SİBEL KOHEN

Cavo Otomotiv
İK Müdürü

TOSB İK Komitesi Üyesi

T OSB İK Komitesi, organize sanayi içeri-
sinde faaliyet gösteren firmaların İK ile 
ilgili uygulamalarını birbirleri ile paylaştık-

ları son derece verimli bir platform. Verimli olma-
sının en önemli nedeni bir firmada gerçekleşen 
olumlu bir uygulamadan diğer firmaların feyz 
alabilmesi ve dolayısıyla her firmanın kendini 
geliştirebilmesi için fırsatlar ortaya koyması. Bu-
nun yanında İK konusunda yaşanılan ortak so-
runları çok daha geniş bir ekiple değerlendirme 
fırsatı yakalamamız ve kimi zaman bu sorunlara 
birlikte müdahale etme şansına sahip olmamız. 
Son yıllarda gerçekleşen İK Gelişim Zirvesi, tüm 
bu olumlu etkileşimin çok daha geniş kitlelere 
yayılmasına olanak verdi. TOSB İK Komitesi ola-
rak yaratmış olduğumuz bu sinerjinin uzun yıllar 
devam etmesini ve hem şirketlerimize hem böl-
gemize artan oranda değer katmasını temenni 
ederim.l

ORÇUN İRFAN

Pimsa Otomotiv
İK Müdürü

TOSB İK Komitesi Üyesi

T OSB İK Komitesi çok kıymetli şirketleri 
temsil eden deneyimli meslektaşlarımızı 
bir araya getiriyor. İK Komitesini bu an-

lamda tabiri caizse TOSB’un nabzını tutabildi-
ğim, mesleki anlamda bilgi, tecrübe ve uygulama 
paylaşımı yapabildiğim son derece faydalı bir 
platform olarak görüyorum. Komite olarak takip 
ettiğimiz çalışmalardan büyük keyif alıyor ve bu 
oluşumun bir üyesi olmaktan da büyük gurur du-
yuyorum. 

Böylesine başarılı bir zirveyi tek bir özelliğiyle ön 
plana çıkarmak çok güç. Otomotiv başta olmak 
üzere genel olarak sanayi sektörünün ihtiyaçları-
na yönelik olarak düşünülmüş akışı, kaliteli içe-
riği ve alanında birbirinden güçlü konuşmacıları 
ile sanayicisinden, yöneticisine, uzmanına farklı 
profilleri bir araya getirip aynı temanın etrafında 
buluşturması bence bu tamamen ücretsiz haya-
ta geçen zirveyi farklı bir yere taşıyor.l

T OSB İnsan Kaynakları Komitesi; bünyesinde 
bulunduğu TOSB’un kurulmasında öncülük 
edenlerin,Henry Ford’un‘’Bir araya gelmek, 

bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. 
Beraber çalışabilmek ise başarıdır.” sözü ile hayalle-
rini ve hedeflerini anlamlandırdıklarını, kuruluşundan 
günümüze kadar ki süreçte halen aynı vizyonda ye-
nilenerek devam ettiğinin kanıtıdır. 

Gelişim zirvesi 2019, bir önceki yılın enerjisiyle daha 
etkin ve faydasını ikiye katlayacak şekilde tüm ça-
lışanların etkileşimde olduğu, “Değişimle Başla, İle-
tişimle Güçlen, Değişerek Tasarla” mottosu ile tüm 
katılımcıların  bir araya gelerek etkili iletişimi sağla-
dıkları verimli bir paylaşım platformudur. l

ORHAN HATİP

TOSB İK Sorumlusu
TOSB İK Komitesi Üyesi
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MELİHA BABUR

Celikel Aluminyum Döküm
İnsan Kaynakları Müdürü
TOSB İK Komitesi Üyesi

2 018 yılında katıldığım TOSB İK Komitesi-
nin içinde olmak oldukça keyifli, İK pro-
fesyonelleri olarak gerek Otomotiv sektö-

rünün dinamikleri gerekse içinde bulunduğumuz 
çalışma ikliminin koşulları hakkında fikir alış ve-
rişi yapabiliyor, aynı zamanda yaptığımız/yapa-
cağımız çalışma ve uygulamalar için benchmark 
yapabiliyoruz.

Gelişim Zirvesi her yıl artan katılımcı sayısı ile 
bizler için bir gurur kaynağı, bu yıl sadece TOSB 
içinden değil, çevre illerden de katılımcı almış 
olmamız doğru yolda olduğumuzun en büyük 
göstergesi diye düşünüyorum. Katılımcılara hem 
kısa bilgiler hem de network imkanı sağlıyor. Ko-
mite olarak içinde her yıl daha iyisini yapabilmek 
adına büyük bir keyifle çalışıyoruz. l

T OSB İnsan Kaynakları Komitesinin 
ilk gönüllü üyelerindenim. Komite 
çalışmalarımızı büyük bir enerji ve 

motivasyon ile sürdürmekteyiz. Kuruluşun-
dan bu yana, bencmark çalışmaları, eğitim 
seminerleri, gelişim zirveleri, sosyal sorum-

luluk, bölge ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirdik. Aynı sinerji ile bundan sonra 
daha farklı çalışmalar planlamaktayız. Ko-
mitede görevli olmaktan çok mutluyum, bu 
fırsatı verdiği için TOSB yönetimine teşekkür 
ederim.

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz gelişim zir-
vemizi “Değişimle başla, gelişerek tasarla 
ve iletişimle güçlen” mottomuzla tasarladık. 
Alanında uzman 14 konuşmacının katıldığı 
zirvemize yoğun ilgi vardı ve büyük bir ba-
şarı ile tamamladık. Almış olduğumuz olum-
lu geri bildirimler ile amacımıza ulaşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. l

NEBAHAT GÜGERCİN

Küçükoğlu Holding
İnsan Kaynakları Yöneticisi

TOSB İK Komitesi Üyesi

ELİF YILDIRIM

İleri Grup
İnsan Varlıkları Müdür Yardımcısı

TOSB İK Komitesi Üyesi

İ nsan kaynağının yönetiminde yaşanan 
sorunlara yönelik çözümler aramak , in-
san motivasyonu ve performansı  oluş-

turmak için gönüllerin bir araya geldiği ve içinde 
bulunduğumuz en kıymetli platform.

Sektör ayırt etmeksizin farklı bir çok insanı bir 
araya getiren eğitim, gelişim ve değişim progra-
mı olması. l
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TOSB’da ‘Bağlantılı
Otonom Araç Kümelenmesi’ 
Tanıtımı Gerçekleşti

TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM 
iş birliğiyle düzenlenen ‘Bağlantılı 
Otonom Araç Kümelenmesi’ lansman ve 
networking etkinliğinde FORD, TOFAŞ, 
OTOKAR, RENAULT, TÜSSİDE 
(Türk Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) 
ve MARKA (Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı) gibi otomotiv sektöründe adından 
söz ettiren 50’ye aşkın firmanın üst düzey 
yöneticileri buluştu.

T OSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM (İstanbul 
Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araş-
tırma Geliştirme Merkezi)  koordinatörlüğünde 

“Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi” lansman ve 
networking etkinliğiyle otomotiv sektöründe yön veren 
şirketlerin üst düzey yöneticileri bir araya geldi.  TOSB 

İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü ve OTAM Genel 
Müdürü Ekrem Özcan’ın ‘Kümelenme Tanıtım’  sunu-
muyla başlayan etkinlik, TOSB Yönetim Kurulu Geçmiş 
Dönem Başkanı Ömer Burhanoğlu’nun ‘Kümelenme 
Vizyon’ konuşması ile devam etti.

“3 trilyon dolarlık yeni pazar oluşacak”

Burhanoğlu, bağlantılı otonom araçların 3 trilyon dolar-
lık yeni bir pazar oluşturacağını  dile getirerek, “Yeni bir 
dijitalleşme pazarından bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki 
bizim dünya otomotiv pazarından aldığımız pay yüzde 
1,5 seviyelerinde. Yine bu payı mobilite dünyası açısın-
dan bakacak olursak 45 milyar dolar seviyelerine ulaşa-
cağını öngörüyoruz” dedi.

Bağlantılı otonom araç pazarının önemine değinen Bur-
hanoğlu, “Otonom araçların teknolojik değişim alanının 
en büyüğü olduğunu düşünüyorum. Çünkü, dijitalleş-
mede birçok trend mevcut. Bunların başında paylaşım 
ekonomisi geliyor. Yeni nesil davranış modellemesinin 
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getirdiği bir iş alanı. Ayrıca karbon salınımının azaltıl-
masıyla ilgili ön görülen paylaşım ekonomisinin otonom 
araçlarla daha üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum” 
dedi.

2035 yılında araçların yüzde 25’i otonom olacak

Paylaşım ekonomisinin hızla artacağını vurgulayan Bur-
hanoğlu, “2035 yılından itibaren artık yüzde 25 oranın-
da otonom araçları yollarda göreceğiz. 2040’larda ise 
Amerika’da  bu oranın yüzde 60 seviyelerine ulaşacağı 
öngörülüyor. Bunun yanında otonom araç yapıldığı za-
man malzeme teknolojileri çok değişiyor. Yani artık ağır 
metallerden ya da kompozit plastiklerin dışında artık 
çok hafif parçalar kullanabilecek böylelikle araçların ayrı 
bir dinamik yapısı olacak” dedi.

Araçlar artık 4 tekerlekli bilgisayar

Dünyadaki en önemli hammaddelerden birinin data ol-
duğunu vurgulayan Burhanoğlu, “Sürücüsüz araçlarda 
bütün data hakimiyetinin bizler tarafından tutulması çok 
kıymetli. Otomobiller artık bir yerden bir yere ulaştırma-
nın ötesinde kullanılacak datanın bağlantılı iş modelle-
riyle yaratacağı yepyeni bir dünya olacak. Otomobiller 
altında 4 tekerlek olan yeni bir bilgisayara dönüşüyor 
ve biz de TOSB olarak bütün bu yeniliklerin merkezinde 
olmak istiyoruz. Katma değerin 5’te 1’ini karşılayan bir 
tedarik sanayi olarak 2 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz.  
Sizlerin neye ihtiyacı varsa onu yaparak her türlü eko-
sistemin oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz“ dedi.

Kümelenme Tanıtım sunumunu gerçekleştiren TOSB 
İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü ve OTAM Genel 
Müdürü Ekrem Özcan, otomotivde dönüşümü sağlayan 
mobilite, telematiks, yazılım ve benzeri sektörlerle iş bir-
liklerini ve network’ü artırmak amacıyla böyle bir etkin-
liği düzenlediklerini belirterek, “Türkiye’ de birçok firma 
çok iyi işler yapıyor.  Bu kümelenmenin amacı birbirimi-
zin arasında sinerji yaratarak üreticilere bazı alt yapıları 
sağlamaktır. Ortak projelerin oluşması ve iletişimin art-
ması doğrultusunda şu anda 50’yi aşkın firma kümelen-
menin içerisinde yer alıyor” dedi.

Etkinliğin son oturumunda  Adastec firması Otonom 
Sürüş Teknolojileri semineri ve ardından otonom araç 
üzerindeki donanım ve kurulumların gösterimi ile sona 
erdi.

Otomotiv sektörünün dev firmaları TOSB’da

TOSB’da gerçekleşen lansman ve networking etkinliğin-
de, AEC, Adler, Altınay, AVL, Adastec, Akplas, Alba Plas-
tik, Asil Çelik, Batron, BİAS, Bites, Cengiz Makine, Çözüm 
Makine, Eatron, Ecoplas, Eku Fren, Esim, Eteration, Farp-
las, FEV, FORD, Fren Teknik, GCS Gelecekhane, Hidro-
mek, Hp Pelzer, Heksagon, Honda, IBM, İntract, İTÜ 
MEAM, İleri Group, Kayten, KARSAN, Leo Mühendislik, 
Murat Ticaret,  Novasim, OTOKAR, Ortem, Ölçsan, Pati-
ka, Pimsa, Renault, RePG, Sargetek, Saykal, SK Robotik, 
TOFAŞ, TÜSSİDE, Takosan, YANDEX, Würth gibi birçok 
firmanın üst düzey yöneticileri buluştu.l

During the activity for the launching and networking 
concerning the ‘Connected Autonomous Vehicles Clus-
ter’ organized with cooperation of the TOSB Innovation 
Center and the ITU OTAM, senior executives from more 
than 50 companies, each has made a distinguished 
name for themselves in the automotive industry such 
as FORD, TOFAŞ, OTOKAR, RENAULT, TÜSSİDE (Turk-
ish Management Sciences Institute) and MARKA (East 
Marmara Development Agency) have come together.

‘Connected Autonomous 
Vehicles Cluster’
Introduced at TOSB
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TCAV TURKEY connected and
autonomous vehicles - cluster 

Kümelenmeye dahil olmaya 
yönelik değerlendirilmek üzere
info@otam.com.tr ve 
inovasyonmerkezi@tosb.com.tr 
adreslerine maille 
başvurabilirsiniz.

ENGINEERING DESIGN & TESTING

İTÜ MEAM

connectivity

BATTERY STORAGEOEM

SOFTWARE & DATA

safety & securıty

research

İNOVASYON MERKEZİ

CLUSTER
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İNOVASYON MERKEZİ
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Kormas Elektrikli Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Gültekin:

“Hareketin Olduğu
Her Yerde Kormas!”
Ülkemizde endüstri alanında son iki yılda yeni takılan otomatik kapıların yüzde 65’i 
Kormas motorlarıyla açılıp kapanmaktadır. 
Kormas Elektrikli Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
GÜLTEKİN, 3 milyon 500 bin adet KORMAS motorunun Türkiye’de ve dünyada; asansör, 
fotoselli cam kapı, hafif ticari araç kapılarını açıp kapattığını söyledi. 

Sürekli yenilenen ürün yelpazemizde; ticari araç sektöründe faaliyet gösteren OEM’lerin ürettikleri kamyon, 
kamyonet, otobüs,  minibüs, midibüs gibi ticari araçların 12V / 24V / 48V gerilimindeki ve 10W / 800W gücündeki; 
kalorifer motorları, kapı açma - kapama motorları,  oransal vanalar, elektronik kumanda panelleri, fırçalı motor 
sürücüleri, BLDC motor sürücüleri, santrifüj pompa motorları, ayrıca muhtelif ünitelerde kullanılan seri ve özel 
universal redüktörlü DC motorlar yer almaktadır. Komple kalorifer setleri, blower üniteleri, aksiyel üniteleri, doğal ve 
fanlı konvektör, turbo havalandırma üniteleri üretimi mevcuttur. Endüstri ve otomotiv sanayinde birçok alanda ürün 
grupları kullanılmaktadır. Kormas  2019’un son çeyreği ile birlikte yeni yerli milli fırçasız motorların seri üretimine 
başlamış bulunmaktadır.  Kormas'ın yerlilik oranı yüzde 78’dir.
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İş hayatına nasıl 
başladınız?

1 962 yılında Malatya’da doğdum. Anadolu Üniver-
sitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Uzun yıllar 
Sirkeci’de otomotiv yenileme pazarına yönelik 

parça satışı gerçekleştirdim. 1996 yılında Tarabya Ote-
li’nde bir panelde Kormas’ı ilk kuran girişimcilerle tanış-
tım. Bu girişimciler Kartal Tugay Yolu’nda 600 metre-
kare bir alanda dönemin Otoyol ve Otomarsan ISUZU 
şirketine yani Mercedes’e ısıtma sistemleri üretiyorlardı. 
Elektrikli motor üretimine yoğunlaşmak istiyorlardı. Be-
nim de satış tecrübelerimden destek almak için, 1996 
yılında Kartal’da 150 metrekare bir alanda çoğunluk 
hisseleri bende olmak üzere Kormas Limited Şirketi’ni 
kurduk. Bu ortaklık yaklaşık sekiz ay sürdü. Sonra his-
selerin hepsini satın alarak Kormas Limited Şirketi’nin 
sahibi oldum. Şirketin devrinden sonra Dudullu’ya taşın-
dık. 9 yıl boyunca burada üretim yaptık. Buradan Fer-
hatpaşa’da 6.000m2’lik kendi yerimize taşındık. Burada 
da 9 yıl üretim yaptıktan sonra TOSB’daki fabrikamıza 
taşındık. Beş yıldır TOSB’da üretim yapıyoruz.

Otomotive nasıl yöneldiniz?

TOSB’a gelmeden önce de otomotiv ana sanayisiyle 
çalışmalarımız bulunuyordu. Daha çok Orta Doğu’ya 
ihracat gerçekleştiriyorduk. Önce otomotiv yenileme 
pazarında kendi yerimizi aldık, daha sonra ticari araç 
üreticileriyle tanışma fırsatı elde ederek onlarla işbirliği-
miz başlamış oldu. Günümüzde Mercedes başta olmak 
üzere Temsa, Isuzu, Karsan, Otokar, BMC, Güleryüz gibi 
ticari araç sektöründe faaliyet gösteren tüm OEM’lerle 
çalışıyoruz. Kamyon, kamyonet, otobüs, midibüs, mi-
nibüs gibi ticari araçların 12V / 24V / 48V geriliminde, 
10W / 800W gücünde; kalorifer motorları, klima mo-
torları, silecek motorları, havalandırma motorları, kapı 
açma-kapama motorları, sirkülasyon pompa motorları, 
radyatör soğutucu fan motorları ve muhtelif ünitelerde 
kullanılan DC motorlar yer almaktadır.

"Hareket nerede ise biz oradayız”

İşe ilk başladığımızda 150 m2’lik alanda 7 kişilik ekibi-
mizle birlikte kalorifer fan motoru üretimi yapıyorduk. 
Bugün TOSB’da 20 bin m2’lik alanda 250 kişilik ekibimiz 
ile birlikte üretim yapıyoruz. Biz; otomotiv ve endüstri 
makinalarına motor üretimi gerçekleştiriyoruz. Asansör 
ve kapı sistemlerinden, fotoselli kapıların motorlarına 
kadar geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Bizim işimiz 
kısaca; “Hareket nerede ise biz oradayız”. Bariyerlerde 
de bizim motorlarımız kullanılıyor. Bir baz istasyonunda 
da sıcak havayı tahliye eden fanlarımız kullanılıyor.

Otomotiv sanayi haricinde endüstriyel otomasyon uy-
gulamaları, reklam panolarının hareket motorları, gazaltı 
kaynak motorları, asansör emniyet kapısı motorları, ba-
riyer motorları, elektrik regülatörü motorları, siren mo-

torları, engelli araba motorları, elektrikli bisiklet motorla-
rı, özel amaçlı redüktör motorları, uydu anten motorları, 
vakum motorları, beton vibrasyon motorları gibi daha 
birçok uygulama alanında kullanılmak üzere redüktörlü 
ya da redüktörsüz motorları da müşterilerimizin taleple-
ri doğrultusunda özel olarak tasarlayıp üretiyoruz. 

Bir çok alanda kullanılan 900’a yakın ürün çeşidimiz 
var. Böylece insanların hayatına bir şekilde dokunmuş 
oluyoruz. Köydeki insanımızdan, üst düzey bürokratlara 
kadar bizim ürünlerimiz bir şekilde onların hayatında yer 
alıyor. Örneğin; üst düzey bürokratların kullandığı özel  
araçlarda, standart motorların kaldıramadığı camlar için 
bizim redüktörlü motorlarımız kullanılmaktadır. 

Hayal edin; sabah uyanıyorsunuz gökyüzüne bakmak 
için pencerenizin panjurunu açıyorsunuz ve BİZ orada-
yız, dairenizden çıkıp otoparka inmek için asansöre bi-
niyorsunuz, kapınızı Kormas açıyor. Aracınıza bindiniz, 
camınızı ve bagajınızı “Biz” açıyoruz. Garaj kapınızın 
açılmasında, sitenizden çıkarken bariyerin açılmasında 
yine Kormas var. Çocuklarınız ve siz servis araçlarına 
binerken basamak ve kapılar yine bizim motorlarımızla 
açılıyor.

Servis araçlarının ısıtma ve soğutma ünitelerinde de 
Kormas var. 

Selahattin Gültekin, Chairman of the 
Board, Kormas Elektrikli Motor Sanayi: 

“We are Everywhere 
Where There is Action”

“We are Everywhere Where There is 
Action”

At the very beginning of our business, we 
manufactured radiator fan motors with a team of 7 
people. Today, we manufacture our products in an 
area of 20,000 m2 with a team of 250 people. We 
manufacture motors for automotive and industrial 
machines. We have a wide range of products from 
elevator and door systems to the motors for photo-
cell doors. What we do could be described with the 
motto “We are everywhere where there is action”. 
Our motors are also used in barriers. Our fans dis-
charging hot air in a base station.

We also design and manufacture customized indus-
trial automation applications, starter motors of ad-
vertising signboards, gas metal arc welding motors, 
elevator safety door motors, barrier motors, electric 
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Kormas’ın başarısının sırrı size göre nelerdir?

Ben hayat duruşu olarak, mütevaziliği, işine ve insanına 
saygıyı, sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmeyi, 
zoru başarmayı ve bulunduğu her ortama katma de-
ğer sağlamayı hedeflemiş bir girişimciyim. Türkiye’de-
ki ürünlerin ihraç bedeli kg başına 1,28 dolar iken Kor-
mas’tan çıkan ürünlerin ortalama ihraç bedeli kg 13,00 
dolardır. Katma değeri yüksek yüzde 78 yerlilik oranı ile 
üretim yapan entegre işletmeyiz. 

Genç yaşlarda girdiğim ticarette hedefim her zaman 
sıfırdan üretmek ve yenilikleri hedeflemek olmuştur. 
Kormas hikayemin de başlangıç sebebi aslında budur. 
Yeniliğin ve bilginin önemine her zaman inanırım. 

Bugün 3 üniversite ile kurduğumuz üniversite-sanayi 
işbirliği ile birlikte mevcut ürünlerimizi geliştirme ve yeni 
ürünlerin tasarımı üzerine Ar-Ge Merkezimiz’de çalışı-
yoruz. İşbirliği içinde olduğumuz 3 profesör ve 1 doçent 
danışmanlarımızla birlikte elektrikli motorları tasarlayıp 
geliştirmek için çalışmalarımız sürmektedir. 

Kurumsal hafıza, sürdürebilirlik, inovasyon ve sürekli 
gelişimin şirketimizin her sürecinde yaşanır halde ol-
ması, şirket başarımızın temel faktörlerinin başında gel-
mektedir.

regulator motors, siren motors, disabled chair mo-
tors, electric bicycle motors, special purpose reduc-
er motors, satellite dish motors, vacuum motors, 
concrete vibration motors as well as motors with/
without reducers used in many other application ar-
eas other than the automotive industry as per the 
requirements of our customers. 

We have nearly 900 types of products used in many 
areas. Thus, we touch the lives of people in a way 
or another. Our products affect the lives of many 
people from villagers to high-ranking bureaucrats. 
For example, our motors with reducer are used in 
special cars for high-ranking bureaucrats for the 
windows that standard motors are not capable of 
lifting. 

Dream that you wake up in the morning, and turn up 
the blinds to see the sky and, here we are; you leave 
your apartment and, enter the elevator to go to the 
parking lot, and Kormas opens your door. You get 
in the car and, it is we who open your windows and 
trunk. Kormas is everywhere when you open your 
garage door and when the barrier rises up when you 
live your site. Our motors open the stairs and doors 
when your children and you get in the shuttle vehi-
cles.
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Ar-Ge Merkezinizin faaliyetlerinden
söz edebilir misiniz?

Selahattin Gültekin: Türkiye’de bizim alanımızda faali-
yet gösteren firma sayısı sınırlıdır. Uluslararası düzeyde 
ise global oyuncular bulunmaktadır. Bu sebeple ürünle-
rin sürekli gelişimi ve inovatif değişimlere ayak uydura-
bilmesi için araştırma ve faaliyetlerin sürekliliği işletme-
miz için önem arz etmektedir. 

Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu: Motor tasarımı konusunda 
uzmanlığım var. Üniversite’de profesörlük yapıyorum. 
Bundan önce Teknopark Genel Müdürlüğü yaptım. Sa-
nayi Bakanlığı Ar-Ge Merkezi kuruluşu sırasında bizlere 
görev vermişti. Kormas’ın Ar-Ge Merkezi kurulurken, o 
dönem karar vericilerden biri bendim. O gün Kormas ile 
tanıştım, çalışmalarından etkilendim. Sonrasında Sela-
hattin bey beni fabrikaya davet etti, çalışmaları yerinde 
görmemi istedi. Bir yıl sonra 2018 yılında Ar-Ge Merke-
zi’ne danışman oldum. Şimdi fırçasız motorlar üzeri-
ne çalışmalar yürütüyoruz. Fırçasız motorlarda kömür 
kullanılmıyor. Bu motorlarda kömür kollektörden kay-
naklanan elektriksel temas yoktur. Elektronik komütas-
yonla motor çalışır. Sarf malzemesi olmadığı için uzun 
ömürlüdür. Fırçalı motorun 2 bin ile 11 bin saat ömrü 
varken, fırçasız motorda bu  35 bin – 40 bin saat aralı-

ğında kullanımı vardır. Bu açıdan fırçasız motorlar, daha 
uzun ömürlü ve daha çok tercih edilen bir ürün haline 
gelmeye başladı. Şu an Ar-Ge Merkezimizde 4 öğretim 
görevlisi danışmanlık yapıyor. Bu arada Kormas’ın bize 
inanması çok önemli. Şu an Ar-Ge Merkezleri içinde 4 
öğretim görevlisinin danışmanlık yaptığı bir merkez bu-
lunmuyor.

Üniversite-Sanayi 
İşbirliği

Üniversite-sanayi işbirli-
ği ile ilgili yaşanan kötü 
tecrübeler var. Sanayici 
ile akademisyenler ürün 
konusunda bir köprü 
kuramıyor. Öncelikler 
çok farklı oluyor. Akade-
misyen daha çok kariyer 
konusuna odaklanıyor. 
Sanayicinin ise ticari so-
runları var. Bir an önce 
ürünü geliştirip pazara 
sunmak istiyor. Çünkü 
küresel rekabet hız ve 
çeviklik üzerine kurulu. 
Bir projenin bir yılı aşkın 
sürmesi, sanayici için 
çok uzun bir süre. Bu 
açıdan Kormas’da ti-
carileşebilecek ürünleri 

pazara sunmak için zaman harcıyoruz. Ürünlerin sınai 
mülkiyet hakları, yürüttüğümüz projeler ve kamu kay-
naklarından destek almak gibi konulardan danışmanlık 
yapıyorum. 

Kormas olarak sektörün ve müşterilerin bizlerden bek-
lediği öncelikli alanlar var. Bu alanlarda da çalışmalara 
devam ederken, ürünlerin ve süreçlerin inovasyonu gibi 
konularda destek sağlıyorum. Bunun yanı sıra TİM’de 
inovasyon mentörlüğü de yapıyorum. Çalışanların fikir-
leriyle büyüyen bir şirket olmayı hedefliyoruz. Çalışan-

Kormas is also in the heating and cooling units of 
the shuttle vehicles. 

How do you get prepared for the technologies and 
products of the future?

As the standards of living get higher, and the en-
vironmental consciousness gets increased, we at 
Kormas have more opportunities to serve people. 
People want to open and close the curtains when 
they are sitting. Our products are improved as smart 
houses, smart factories and autonomous vehicles 
are improved. Today’s people do not want to make 
efforts to close the door or turn the chair. And during 
this transformation, we work on the new generation 
of motors. We have put into practice two projects 
in the field of brushless motors, which are trendy 
nowadays.

From of global point of view, our competitors work 
with significant automotive and industrial suppliers. 
They have the projects available since they work 
with them. We make efforts to offer original projects 
to renew ourselves and become sustainable. We de-
velop user-friendly products. 

We have recently completed a project, during which 
we have developed a motor with high torque for the 

Asansör, kapı 
sistemlerinden 
tutun, fotoselli 
camlı kapıların 
motorlarına kadar 
geniş bir ürün 
yelpazesine sahibiz. 
Bizim işimiz kısaca; 
“Hareket nerede 
varsa biz oradayız”. 
Bariyerlerde de 
bizim motorlarımız 
kullanılıyor. Bir baz 
istasyonunda da 
sıcak havayı tahliye 
eden motorlarımız 
kullanılıyor.
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ların kişisel gelişimini sağlayan, eğitimler veren bir yapı 
öngörüyoruz. Bu çalışmaları da Ar-Ge Merkezimiz ile 
bütünleştiriyoruz. Kormas, yeniliğe açık bir şirket. Ayrıca 
üniversite işbirliğine ve değişime inanmış bir kurum. 

Geleceğin teknolojilerine ve ürünlerine nasıl 
hazırlanıyorsunuz?

Yaşam standartları yükseldikçe, çevre bilinci geliştikçe 
Kormas olarak bizim önümüz açılıyor. İnsanlar otur-
duğu yerden perdeyi açıp, kapatmak istiyor. Akıllı evler, 
akıllı fabrikalar ve otonom araçlar geliştikçe ürünlerimiz 
gelişiyor. Günümüz insanı kapıyı kapatmak, koltuğu bile 
çevirmek istemiyor. Bu değişimde biz de yeni nesil mo-
torlar üzerine çalışıyoruz. Günümüz eğilimi olan fırçasız 
motorlor konusunda iki projeyi hayata geçirdik.

Küresel açıdan baktığımızda ise rakiplerimiz önemli 
otomotiv ve endüstri tedarikçileri ile çalışıyor. Onlar ile 
çalışmanın getirdiği projelere sahipler. Biz kendimizi ye-
nilemek ve sürdürülebilir olmak için özgün projeler sun-
maya çalışıyoruz. Kullanıcı dostu ürünler geliştiriyoruz. 

Yeni bir proje bitirdik, Türkiye’de üretimi olmayan asan-
sör kapıları için redüktör devirli yüksek torklu bir motor 
geliştirdik. 3,5 cm kalınlığında olan bu kompakt parçada 
redüktör kullanmadığımız için kayıpları en aza indirdik. 

elevator doors not manufactured in Turkey. We have 
achieved to minimize the losses in this compact 
piece of 3.5 mm in width since we have not used 
reducers. We attach great importance to energy ef-
ficiency in our products. Systems that do not offer 
energy efficiency harm the environment. Millions of 
people use our products and, each opportunity to 
save energy thanks to these products correspond to 
millions of watt/hours at the end of the day.

Could you please mention the activities you carry 
out abroad?

35% of our turnover is based on export. We at Ko-
rmas export our products to 55 countries. We in-
crease our sales targets each passing year. Our tar-
get for 2020 is to be within the group of the second 
500 industrialists. Our capacity and opportunities 
are of a high scale.

All the investments we have made so far have been 
based on our own equity capital. 

We are at the stage of investment phase of the pro-
ject we have been working on for a while to manu-
facture mini window lifting motors and wiper mo-

Selahattin Gültekin: “TOSB’daki fabrikamızda katma değeri yüksek ürün 
üretiyoruz. Kormas’tan çıkan ürünleri kantara koyduğumuzda ürünler 
ortamalama 13 ton geliyor. Türkiye ortalaması ise 1,5 tondur.”

Kormas Ar-Ge Merkezi
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Ürünlerimizde enerji verimliliğine dikkat ediyoruz. Enerji 
verimliliği olmayan sistemler çevreye zarar veriyor. Bi-
zim ürünlerimizi milyonlarca insan kullanıyor ve bunla-
rın yaptığı her bir tasarruf günün sonunda milyonlarca 
watt/saate karşılık geliyor.

Yurt dışına yaptınız çalışmalardan söz edebilir 
misiniz?

Ciromuzun yüzde 35’ini ihracat oluşturuyor. Biz Kormas 
olarak 55 ülkeye ihracat yapıyoruz. Her yıl satış hedefle-
rimizi yukarıya çekiyoruz. 2020 için hedefimiz ikinci 500 
sanayi grubuna girmek. Kapasitemiz ve imkanlarımız 
yüksek .

Bugüne kadar bütün yatırımlarımızı kendi öz sermaye-
miz ile gerçekleştirdik. 

Bir süredir üzerinde çalıştığım , mini cam kaldırma mo-
torları ve silecek motorlarının üretimi projesinin yatırım 
aşamalarına gelmiş bulunmaktayım. Bu yatırım ile ül-
kemize yaklaşık 11 milyon civarında ithal edilen mini 
redüktörlü motor türevlerinin ülkemizde üretilmesini 
sağlamak istiyorum.

TOSB’daki fabrikanızdan söz eder misiniz?

Artan imalat ve ürün çeşitliliği artık bizi yeni ve daha ge-
niş bir alana geçmeye zorladı. Bunun için Haziran 2014 
yılında yeni fabrikamızın inşaatına başladık. Tamamıyla 
planlı ve ürün akışımıza uygun olarak tasarlanmak sure-

tiyle çağdaş ve modern bir yapıda fabrikamızı Temmuz 
2015 yılında bitirdik.

Yeni ve modern fabrikamız 6 bin m² açık ve 20 bin m² 
kapalı alan olmak üzere toplamda 26 bin m² olup içeri-
sinde; Üretim hatları, yemekhane, eğitim salonları, Ar-
Ge, laboratuar, sosyal aktivite alanları gibi oldukça geniş 
ve ferah alanlarda çalışma koşulları oluşturuldu. Özel-
likle Ar-Ge ve laboratuar çalışmalarına ağırlık ve önem 
verdiğimizden bu alanlar özel olarak dizayn edildi. Tüm 
bu faaliyetlerin sonunda Temmuz 2015’de yeni yerimize 
taşındık. 

Otomotiv tedarikçilerine neler önerirsiniz?

Öncelikle yenilikçi olmalarını öneririm. Bunun yanı sıra 
geleceğe yönelik projeler geliştirmeleri önem arz ediyor. 
Yine kendi alanında faaliyet gösteren rakiplerini iyi iz-
lemeleri gerekiyor. Hepsinden önemlisi rekabetçi mali-
yetlerle üretim yaparak katma değeri yüksek ürünleri or-
taya çıkarmalıdırlar. Otomasyona ve inovasyona  önem 
vererek gelecek planlarını bunların üzerine kurmalarını 
öneriyorum. 

Ülkemize faydalı olabilmek için kaliteli ürün üretip,  ma-
kul kar marjlarıyla çalışmak gerekiyor. Yurtdışı menşeili 
olan ürünler yerlileştirilirken Ar-Ge fonksiyonları kullanı-
larak inovatif ürünler geliştirilmelidir. Ayrıca en önemli 
nokta olarak idealist, öz güvenli ve kararlı  olmaktan hiç 
bir zaman vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum.l

tors. With this investment, we believe that we will 
be able to manufacture mini reducer motors in our 
country, which are currently imported to our country 
in the quantity of about 11,000,000 units.

Could you please mention your factory in TOSB?

Increasing level of production and product range 
has forced us to move a new and larger area. There-
fore, we started to construct of our new factory in 
2014. We have completed our factory in July, 2015 
achieving to have a contemporary and modern 
structure fully designed considering our plans and 
production flows.

Our new and modern factory is located in a total 
area of 26 thousand m²: 6 thousand m² of indoor 
location and, 20 thousand m² of outdoor location, 
consisting of wide spacious working areas and 
social activity areas such as production lines, caf-
eteria, training halls, R&D, laboratories and social 
activity areas. Since we attach great importance 
to R&D and laboratories, these locations have been 
specially designed. At the end of all these activities, 
we moved to our new location in July, 2015. 

Arda Gültekin: Sabancı Üniversitesi 
İşletme Fakültesi mezunuyum. Okul sü-
resince Kormas’ta devamlı olarak yer 
aldım. Kormas’ın faaliyet alanı; Türki-
ye’de çok yaygınlaşmayan, girişimcili-
ği zor ve riskli, pazarı kendi içerisinde 
farklı dinamikleri barındıran bir sektör-
dür. 
Selahattin Bey tüm bu süreçleri en iyi 
şekilde yöneterek, devamını getirmem 
gereken bayrak yarışına beni de dahil 
etmiştir. Kormas’ın sürdürülebilir ol-
ması ve bu bayrak  yarışının nesiller 
boyunca devamı için sürekli gelişim, ye-
nilik ve teknoloji ile iç içe olmak zorun-
dayız. Bu konuda da Selahattin Bey’in 
üretkenliği ve vizyonerliği, Kormas’ın 
geleceğine her zaman ışık tutacaktır.
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Chemetall Genel Müdürü
Alpertunga Küksal

“Metalin Olduğu
Her Yerde Biz Varız”

BASF, Boya Bölümü’nün daha
eksiksiz bir çözüm sağlayıcı olması

amacıyla Albemarle'nin global yüzey
işleme şirketi Chemetall'ı satın alarak

portföyünün kapsamını genişletti.
Chemetall, yüzey işlemeye yönelik

özelleştirilmiş teknoloji ve sistem
çözümleri geliştiriyor ve üretiyor.
Ürünleri metalleri korozyondan

koruyup, şekillendirmeyi ve işlemeyi
kolaylaştırırken, parçaların boyama

sürecine optimal bir şekilde
hazırlanmasını ve boyanın düzgün bir

şekilde yapışmasını sağlıyor.
Bu kimyasallar otomotiv, havacılık, ve

alüminyum son işleminin yanı sıra
metal şekillendirme gibi pek çok

endüstride ve son pazarda kullanılıyor.
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Chemetall'den kısaca söz edebilir misiniz?

C hemetall 19. yüzyıla dayanan Alman merkezli bir 
organizasyondur. 1982’de Frankfurt’ta kurulan 
Chemetall ilk başta metalleri ve pasları temizle-

mek için kimyasallar üretmeye başlamış. Chemetall bu-
gün küresel olarak 2.500’den fazla çalışanı, 40 yan kuru-
luşu ve 21 üretim tesisi bulunmaktadır. Şirketimiz üstün 
kalite süreçleri, zamanında teslimatlar ve mükemmel 
teknik servis ile birlikte katma değerli ürünler sunarak 
kalitesini ve yeniliğini güçlendirmiştir.

Chemetall, yüzey işlemeye yönelik özelleştirilmiş tekno-
loji ve sistem çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. 
Ürünleri metalleri korozyondan koruyor, şekillendirmeyi 
ve işlemeyi kolaylaştırıyor, parçaların boyama sürecine 
optimal bir şekilde hazırlanmasını sağlıyor ve boyanın 
düzgün bir şekilde yapışmasını sağlıyor. Bu kimyasal-
lar otomotiv, havacılık, alüminyum son işlemi ve metal 
şekillendirme gibi pek çok endüstride ve son pazarda 
kullanılmaktadır.

Türkiye’de 1982 yılında faaliyete geçen Chemetall, üç yıl 
önce de BASF tarafından satın alındı. Şu anda BASF’nin 
bir iş birimi olarak faaliyet göstermektedir.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Ben yaklaşık dört yıldır Chemetall’de Genel Müdürlük 
görevini yürütüyorum. Ondan önce başka bir Alman 
şirketinde görev yapıyordum. Türkiye’de doğdum ama 
Almanya’da büyüdüm. Nürnberg’de Friedrich-Alexan-
der-Universität’ta Kimya Mühendisliği bölümünü bitir-
dim. Yine aynı üniversitede doktoramı tamamlayıp, 4 yıl 
üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştım. 3 yıl Tür-
kiye’de, 10 yıla yakında Almanya’da çalıştım. Yaklaşık 7 
yıldır Türkiye’deyim.

Almanya ve Türkiye'yi çalışma yaşamı olarak 
kıyasladığınızda ne gibi sonuç ortaya çıkıyor?

Alman çalışma hayatının temeli  süreçler ve sistemler 
üzerine kuruludur. İnsana olan güveni değil sisteme 
olan güveni öne çıkartır. Bir sistem kurulur, insanlar gi-
dip gelirler. Pozisyonlar, görevler değişir. Ama sistem ve 
süreçler işi yönetir.

Elbette Türkiye’de çok farklı. Ülkemizde çoğu işletme-
de daha çok insan odaklı çalışılmaktadır. Ne yazık ki 
sistemler ve süreçler çok gelişmemiştir. Sistematik ol-
madığımız için her şey pratik zeka ile çözülüyor. Hatta 
bazen “yumurta kapıya dayanınca” radikal çözümler 
üretilir. Almanlar beş ya da on yıllık stratejik planlarla 
hareket ederler. Sanırım en belirgin farklılık budur.

Çalışan memnuniyetini nasıl yarattınız?

Çalışanlar olarak hayatımızın önemli bir bölümünü Che-
metall’de geçiriyoruz. Bunu iyi ya da kötü bir şekilde 
geçirmek bizim elimizdedir. Günü kötü bir şekilde ge-

General Manager, Chemetall
Alpertunga Küksal:

“We Are 
Everywhere Where 
There is Metal”

Chemetall in Brief
Chemetall is an organization based in 
Germany, which dates back to the 19th 
century.  Founded in 1982 in Frankfurt, 
Chemetall first started to manufac-

ture chemicals to clean metals and rusts. Today, 
Chemetall employs more than 2,500 people and, 
has 40 subsidiaries and 21 manufacturing sites at 
a global scale. Our company has strengthened the 
level of its quality and innovation by offering value 
added products with superior quality processes, on-
time deliveries and perfect technical services.
Chemetall develops and manufactures customized 
technology and system solutions focusing on sur-
face treatment. Its products protect metals from 
corrosion, facilitate the process to form and treat 
them, and ensure that pieces are optimally ready for 
the painting process and, that the paint is proper-
ly attached on them. These chemicals are used in 
many industries and end markets such as automo-
tive, aviation, aluminum finishing and metal forming 
processes.
Chemetall started to operate in Turkey in 1982 and, 
was acquired by BASF three years ago. Currently, it 
operates as a business unit of BASF.
What are your targets for 2020?
2019 was a tough year both in the world and in our 
country, especially for the automotive industry. The 
industry has entered a phase of stagnation through-
out the world. Chemetall has achieved to attain its 
targets for 2019 in spite of this stagnation. In ad-
dition, Turkey was the number one location among 
the global Chemetall companies in terms of achiev-
ing the targets and reaching the expected turnover 
amounts.
We have attained success although it was a tough 
year for the domestic market. The main reason was 
that we have worked with OEMs. Their export mar-
keting efforts have positively affected our sales.  
The fact that the export was better than the demand 
in the domestic market has reflected on our results.
Looking at 2020, it is not a very pleasant view, in 
particular, for the domestic market. Especially, the 
manufacturers of heavy commercial vehicles have 
started to slow down their productions. However, I 
believe that we will attain our targets for 2020.
You made an investment in a laboratory in 2019. 

37

ÜYELERİMİZDEN

Ocak-Şubat-Mart 2020



What expectations did you want to meet with 
this investment?
We have achieved a significant increase in the 
level of our sales during the last five years. We 
have doubled our turnover, in particular, within 
the last three years. As we have started to grow 
so fast, our factory started to be insufficient for 
us.  Therefore, we have started to implement 
an expansion project. We have made some 
improvements in different areas of our facility. 
Accordingly, we have made an investment of 
Euro 1.5 million in TOSB.
What is the advantage of being in TOSB?
The TOSB Organized Industrial Zone is very dif-
ferent from other examples. It is an important 
location with the global manufacturers in the 
region. A significant portion of our turnover is 
based on the automotive industry. In this re-
spect, TOSB is a strategically important loca-
tion for us.
We manufacture in a good location. We are 
able to easily reach our important customers 
located within a diameter of 100-150 kilome-
ters.  We supply products in a fast and timely 
manner. Most of our products is packaged and 
delivered in TOSB. 
Currently, we carry out manufacturing, sales 
and marketing operations with 80 employees. 
Nearly half of our employees is white-collar 
employees.  One-third works in production, 
one-third in the sales and, the remaining in of-
fice services. l

çirirsek motivasyonumuz düşer. Bu durum enerjimize 
yansır, verimliliğimizi azaltır. Çalışanlarımızı memnun ve 
mutlu etmek için elimizden geleni yaparsak, onlar yük-
sek bir enerjiyle verimliliği artırırlar. 

Görev yaptığım süre boyunca bu konuda çok enerji sar-
fediyorum. Farklı farklı konularda inisiyatifimi kullanarak 
çözüm üretmeye çalışıyorum. Yemeklerimizin kalitesini 
sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Çalışma şartlarını, ofis 
ortamını yeniden düzenliyoruz. Elimizde olan kaynaklar-
la çalışanlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz.

Mutlu ve bağlılığı yüksek olan çalışanlar;  şirketin gönül-
lü elçileridir. Sürekli fikir paylaşımında bulunurlar, aktif 
katılım sağlarlar, şirket ve geleceği hakkında iyimserler-
dir ve problemler karşısında alternatif çözüm önerileri 
üzerinde çalışırlar. İşten daha az mazeret izni alırlar, or-
ganizasyonda daha uzun süreli kalırlar, kendi motivas-
yonlarını zorluklar karşısında yüksek tutmaya çalışırlar.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli 
farkındalıklar yaratıyorsunuz? Bu süreçler söz eder 
misiniz?

Bir kimya şirketi olarak iş sağlığı ve güvenliği bizim 
önemli bir vazgeçilmezimizdir. İSG kuralları olmadan bir 
tesis güvenli bir şekilde faaliyet gösteremez. Bu konu 
aynı zamanda kuru ve çok can sıkıcıdır. Bu açıdan İSG 
konusunu farklı ele aldık. Karikatür ve mizahı kullanarak 
çalışanlarımız nezdinde İSG’ye farkındalık sağlamak is-
tedik. Çalışanlarımızın İSG faaliyetlerine isteyerek katıl-
ması için çaba sarfediyoruz. Her yıl İSG Şöleni düzenli-
yoruz. Program sabah egzersizlerle başlıyor, gün içinde 
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Chemetall-Generaldirektor
Alpertunga Küksal:

“Wir sind überall dort,
wo Metall ist”

Chemetall in Kürze

Chemetall ist eine deutsche Organisa-
tion, die vom 19. Jahrhundert stammt. 

Chemetall wurde 1982 in Franfurt gegründet und 
stellte zunächst Chemikalien her, um Metalle zu rei-
nigen und Rost zu entfernen. Heute hat Chemetall 
mehr als 2.500 Mitarbeiter, 40 Schwesterfirmen und 
21 Produktionsanlagen auf der ganzen Welt. Unser 
Unternehmen hat mit seinen Qualitätsverfahren, 
zeitgerechten Lieferungen und perfektem techni-
schen Service seine Qualität und Innovationen wei-
terentwickelt.

Chemetall entwickelt und produziert individuelle 
Technik- und Systemlösungen zur Oberflächen-
behandlung. Die Produkte schützen die Metalle vor 
Korrosion, vereinfachen die Formgebung und Bear-
beitung, bieten die optimale Vorbereitung von Teilen 
zur Lackierung und die ordnungsgemäße Haftung 
des Lacks. Diese Chemikalien werden in vielen In-
dustriebereichen und Märkten wie Luftfahrt, Alumi-
niumfertigsstellung und Metallformung verwendet.

Chemetall nahm seine Tätigkeiten in der Türkei im 
Jahr 1982 auf und wurde vor drei Jahren von BASF 
übernommen. Aktuell führt es seine Tätigkeiten als 
eine Arbeitseinheit der BASF fort.

Ziele von Chemetall Türkei in 2020

Besonders im Autiomotivsektor war 2019 in der 
Welt als auch in der Türkei ein schweres Jahr. Die 
Branche ist auf der ganzen Welt in eine Stillstand-
phase eingetreten. Trotzdem haben wir als Che-
metall unsere Ziele im Jahr 2019 erreichen können. 
Zudem war die Türkei das erfolgreichste Land unter 
den Firmen von Chemetall auf der ganzen Welt, was 
das Erreichen der Ziele und der Umsatzziele betrifft.

Obwohl es auf dem Binnenmarkt ein schweres Jahr 
war, haben wir Erfolge verzeichnen können, Der 
Hauptgrund dafür war die Arbeit mit OEM’s. Ihre Ar-
beit mit dem Ziel Export hat unsere Verkäufe positiv 
beeinflusst. Die Tatsache, dass Exporte besser liefe, 
als die Verkäufe im Binnenmarkt hat sich in unseren 
Ergebnissen widerspiegelt.

Auch 2020 sieht es im Binnenmarkt nicht sehr gut 
aus. Besonders die Hersteller von Schwerlastern 
haben begonnen, ihre Produktion zu verlangsamen. 
Aber ich bin dennoch zuversichtlich, dass wir unsere 
Ziele 2020 erreichen werden. l

farklı etkinlikler yapıyoruz. Kurtarma senaryoları uygulu-
yoruz. İşin eğlenceli olmasına çalışıyoruz.

Dijtal dönüşüm konusunda neler yapıyorsunuz?

İnovasyon konusunu bizim için en önemli başlıklardan 
biri. Biz sadece kimyasal satmıyoruz, aynı zamanda 
teknoloji satıyoruz. Kendi konumuzda küresel alanda bir 
kaç şirketten biriyiz. Bu yüzden bu avantajımızı ve reka-
bet gücümüzü inovasyondan alıyoruz. 

Öte biz küresel yapıda çalışan bir şirket olduğumuz için 
Ar-Ge çalışmaları belirli merkezlerde yapılıyor. Ameri-
ka’da, Asya’da ve Avrupa’da hub dediğimiz ana Ar-Ge 
merkezimiz var. Yeni ürünler ya da ürün geliştirme sü-
reçleri bu merkezlerde yapılıyor. Ülke lokasyonları daha 
çok satış ve pazarlamaya odaklanmış durumdadır.

Bizim ülkelerde, müşteri ihtiyaçlarına göre ürünleri mo-
difiye etme gibi çalışmalarımız oluyor. Buradaki labora-
tuvarlarımızda müşteriye yönelik ürün üzerinde deği-
şimler yapıyoruz.

Chemetall TOSB’da üretim yapıyor. Onun dışında müş-
terilerimize stratejik olarak yakın olmak için bazı bölge-
lerde depolarımız bulunuyor.

2019 yılında bir laboratuvar yatırımı yaptınız. Bu 
yatırım hangi beklentileri karşılamak için yapıldı?

Son beş yıldır satışlarımızda çok ciddi bir artış gerçek-
leştirdik. Özellikle son üç yılda ciromuzu ikiye katladık. 
Çok hızlı büyümeye başlayınca, fabrikamız bize biraz 
dar gelmeye başladı. Bu açıdan bir genişleme çalışması 
başlattık. Tesisimizin farklı alanlarında iyileştirmelerde 
bulunduk. Bu çerçevede TOSB’da 1,5 milyon euroluk bir 
yatırım yapmış olduk.

Sosyal sorumluluk projelerinizden söz edebilir 
misiniz?

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ana merkezi-
min ile paralel gerçekleştiriyoruz. Yüzde yüz BASF şir-
keti olunca, merkezin geliştirdiği projeleri lokalde ha-
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yata geçiriyoruz. Bunun 
yanı sıra farklı ülkelerde 
farklı projeler yürüyor. 
Örneğin Türkiye’de, 81 
ilde ki okullarda kimya 
laboratuvarı kurma ça-
lışmalarımız oldu. Böy-
lece çocuklara kimyayı 

sevdirmeye ve özendirmeye çalışıyoruz. Öte yandan 
geleceğin BASF ve Chemetall çalışanları da yetişsin is-
tiyoruz.

Youtube’da “Basfi” adlı bir karakterimiz var. Yine çocuk-
lara yönelik hazırlanan ve kurgulanan bu karakter kim-
yayı sevdirmeye çalışmanın yanı sıra pratik bilgiler de 
veriyor. Deneysel bilim örnekleri sunuyor.

TOSB'da olmak nasıl bir avantaj sağlıyor?

TOSB Organize Sanayi Bölgesi, diğer örneklerinden 
çok farklı. Bölgede üretim yapan küresel imalatçılarıyla 
önemli bir lokasyon. Bizim de ciromuzun büyük bir bö-
lümünü otomotiv sanayisi oluşturuyor. Bu açıdan bizim 
için TOSB stratejik önemde.

İyi bir bölgede üretim yapıyoruz. 100-150 kilometrelik 
bir çapta önemli müşterilerimize çok kolay ulaşabiliyo-
ruz. Hızlı ve zamanında ürün tedarik ediyoruz. Ürünle-
rimizin büyük bir bölümü TOSB’da paketlenerek teslim 
ediliyor.

Şu anda 80 çalışanla üretim, satış ve pazarlama faa-

liyeti yürütüyoruz. Çalışanlarımızın yarıya yakını beyaz 
yakalı. Üçte biri üretim, üçte biri satış, geri kalanı ofis 
hizmetlerinde çalışıyor. Bunun yanında bir laboratuvar 
ekibimiz var. Bu ekibin tamamı kadın, aralarında sadece 
bir erkek çalışanımız var.

2020 hedefleriniz neler?

Özellikle otomotiv sektörüne baktığımızda hem dün-
yada hem de ülkemizde 2019 zor bir seneydi. Sektör 
bütün dünyada bir duraklama evresine girdi. Bu yavaş-
lamaya rağmen Chemetall olarak 2019 hedeflerimizi 
yakaladık. Bunun yanı sıra küresel Chemetall şirketleri 
arasında hedeflerini tutturmak ve ciroyu yakalamak an-
lamında Türkiye bir numaralı lokasyon oldu.

İç pazar açısından zor bir sene olmasına rağmen bir 
başarı yakalayabildik. Bunun temel nedeni OEM’lerle 
çalışmak oluşturdu. Onların ihracat pazarlarına çalış-
maları, bizim de satışlarımızı etkiledi. İhracatın iç pa-
zardaki talepten daha iyi olması bizim sonuçlarımıza 
yansıdı.

2020’ye bakınca özellikle iç pazar açısından çok iç açıcı 
bir tablo görünmüyor. Özellikle ağır ticari araç üreticileri 
üretimlerini yavaşlatmaya başladılar. Ama yine de 2020 
hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Yerli otomobilin sektörü bir dinamizm getireceğini 
düşünüyorum. Bunun yanı sıra Volkwagen’in Manisa 
yatırımı gerçekleşirse sektöre umut olabilecek. Yine iç 
pazarın canlanması işlerimizi etkileyecek. l

Chemetall, geçmişi 
19. yüzyıla dayanan 
gelenek, değer ve 
deneyim üzerine 
kendini inşa eden bir 
şirkettir. Günümüzde 
uluslararası bir 
şirket olarak, 
otomotiv 
sektöründeki birçok 
metal yüzeyin 
temizlenmesi ve ön 
işlemesi için gelişmiş 
çözümleriyle dünya 
çapındaki neredeyse 
tüm otomotiv 
üreticilerine ürün 
tedarik ediyor.
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Ersel Ağır Makine San. Tic. AŞ. 
Yönetim Kurulu Üyesi Selma Gülbeyaz:

“Dijital Dönüşüm ve
Ar-Ge Öncelikli Konularımız”

Kısaca Ersel’in  kuruluş öyküsünden ve ürün 
gruplarından bahseder misiniz?  

E rsel Ağır Makine Sanayi 1987 yılında kuruldu. 
Bugün; anahtar teslimi mineral proses, cevher 
zenginleştirme Tesisleri tasarımı ve kurulumu 

yapmanın yanısıra;  maden, çimento, enerji, savunma, 
otomotiv endüstrileri için ekipmanlar ve stratejik parça-
lar üretiyoruz.   

Yani Ersel için hem bir mühendislik ve proje taahhüt 
firması hem de Ersel markası ile küresel pazarda ürün 
satışı yapan, aynı zamanda bir çok endüstriye ‘’made to 
order’’ parça tedariği gerçekleştiren, tam kapsamlı bir 
ağır sanayi iştiraki diyebiliriz.  

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

Kuruluşumuz itibariyle İstanbul Kartal’da bulunan üre-
tim tesisimizden şehirleşme nedeniyle taşınmamız 
gerektiğinde, 2002 yılında TOSB Organize Sanayi Böl-
gesi’nde ilk yatırımımızı gerçekleştirerek, faaliyetlerimizi 
TOSB’a taşıdık. 

Gerek güçlü alt yapısı, düzeni, stratejik lokasyonu gerek-
se organize bölgede yer alan firmalar arasındaki daya-
nışma ve güç birliği takip eden tüm yatırımlarımız için 
de yine bu organize bölgeyi tercih etmemize sebep oldu. 
Şuan da toplamda yaklaşık 54 bin metrekare açık arazi, 
35 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu 3 ayrı fab-
rikamız ile tüm üretim faaliyetlerimizi TOSB içerisinde 
gerçekleştiriyoruz.  

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

2019 yılı için global durum hepimizce aşikar, yine de şi-
kayet edemeyiz. Çok çeşitli faaliyet alanına sahip olu-
şumuz sayesinde 2019 yılını yatırım geri dönüşlerimizi 
alarak tamamlamış olacağız.  

2016 yılında başladığımız yeni fabrika ve yeni üretim 
ekipmanları üzerine olan yatırımımızı 2018 yılı itibariyle 
tamamladık. 2020 yılında yatırımlarımız dijital dönüşüm 
ve Ar-Ge konuları üzerine olacak.  

Ar-Ge çalışmalarınızdan bahseder misiniz?  

Şirketimizin gurur duyduğumuz misyonlarından biri de 
ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak yerlileştirme fa-
aliyetlerine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdür-
mesidir. Özellikle madencilik sektörüne yönelik, daha 
önce Türkiye’de üretilmeyen bir çok ekipmanı markamız 
altında üretiyor olmamızın yanı sıra, bir çok endüstri için 
yedek parça üretimi ve servis konularında da dışa ba-
ğımlılığımızı azaltan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunu 

Selma Gülbeyaz, Board Member,
Ersel Ağır Makine San. Tic. A.Ş.:

“Digital Transformation 
and R&D are of our 
Priorities”

Could you please briefly mention the foun-
dation of Ersel and its product group?  

Ersel Ağır Makine Sanayi was established in 
1987. Today, we design and install mineral processing 
and facilities on turnkey basis and, also manufacture 
equipment and strategically important parts for the min-
ing, cement, energy, defense and automotive industries.   

So, we can call Ersel both an engineering and project 
contracting company and, comprehensive heavy indus-
try business selling products under the brand Ersel in the 
global market and, supplying “made to order” parts for 
various industries.  
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Ersel Ağır Makine San. Tic. AŞ. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Gülbeyaz ve 

Yönetim Kurulu Üyesi
Selma Gülbeyaz

1987 yılında kurulan Ersel Ağır Makine Sanayi ve Tic A.Ş., TOSB Organize Sanayi Bölgesi'nde 
bulunan 35 bin m2 kapalı, toplam 55 bin m2 alan üzerinde faaliyetlerine devam ediyor. Ersel Ağır 
Makine Sanayi, anahtar teslim mineral proses tesisleri kurmakta ve Maden, Çimento, Enerji, 
Savunma, Otomotiv Endüstrileri için ekipmanlar ve stratejik parçalar üretmektedir. AR-GE ve ÜR-GE 
faaliyetlerinin sürdürebilirliğini misyon edinen şirketimiz, madencilik sektörüne yönelik daha büyük 
güç ve ebatlarda değirmen ve ekipmanların imalinin yanı sıra, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak 
yerlileştirme faaliyetlerine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.  Ersel Ağır Makine 
Sanayi, her geçen gün kurduğu yeni anahtar teslim tesisler ve yaptığı makina-ekipman satışları ile 
global marka bilinirliğini artırmakta, iç ve dış pazarda yerini sağlamlaştırmaktadır.
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tabii ki tecrübeli mühendis kadromuza, güçlü Ar-Ge ve 
tasarım ekibimize borçluyuz.  

2019 yılı itibariyle de madencilik sektörüne yönelik İno-
vasyon ve Test Merkezimizin temellerini attık. 2020 yı-
lında Ar-Ge Merkezine dönüşmek üzere çalışmalarımı-
za devam ediyoruz.  

Ersel’i Dijital Dönüşüm’ün hangi ayağında 
konumlandırıyorsunuz? Sizce Türkiye Dijital 
Dönüşüm’ün neresinde bulunuyor?  

Ersel, 1996 yılından beri bilgisayar destekli tasarım ve 
üretim yapan bir kuruluş. Bilişim altyapısı konusunda da 
her zaman kendimizi güçlü konumlandıran, seri üretim 
yapmıyor oluşumuz nedeniyle üretim parkımız dışında 
kalan süreçlerle sınırlandırmış olsakta, izlenebilirlik ko-
nusunda erken farkındalık kazanan bir şirket olduk. 

Şimdi ise üretim parkımızdaki bir faaliyetten tutun, in-
san kaynakları süreçlerimizdeki detaylara kadar uçtan 
uca izlenebilirlik sağlayabileceğimiz bir dönüşüme ha-
zırlanıyoruz.  

Dijital dönüşüm küresel ekosistemde olduğu gibi Türki-
ye’deki küçük ve orta ölçekli işletmeler için de kritik bir 
eşik. Öncelikle bu konuda farkındalık geliştirmek, son-
rasında da hızla adapte olabilmek gerekiyor. Bu konu-
da organize bölgemizin inovasyon merkezinin burada 
konumlanan firmalar için büyük katkı sağladığını dü-
şünüyorum. Dönüşüme adapte olamayan şirketler için 
önümüzdeki günler bu konuda kaçınılmaz zorluklara 
sebep olabilecek gibi görünüyor. Ayak uydurmak için bu 
konuya odaklanmak önemli.  

2 nesil bir arada çalışıyorsunuz. Aile şirketlerinde 
kurumsallaşma üzerine neler söyleyebilirsiniz?

Şu anda ikinci nesil olan 3 kardeş şirkette aktif olarak 
görev alıyoruz. Başlarda her birimiz için sancılı 
olduğunu söylemeliyim. Ebeveyn-çocuk ol-
maktan patron-çalışan, usta-çırak, gün 
geçtikçe de iş arkadaşı olmaya giden 
bir sürecin kolay olmasını beklemek 
hayalperestlik olur.  

Öncelikle her şey ebeveyn eleştirisi 
gibi geliyor ve haliyle çocuk olarak 
tepki vermeye hazırlanıyorsunuz. 
Zamanla eleştirilenin işiniz, eleştire-
nin iş vereniniz olduğu farkındalığını 
kazandığınızda, günün sonunda birlikte 
bir şeyleri başarmış ve bir fayda yaratmış 
olmanın keyfi bambaşka. 

Şanslıyız ki birinci neslin yaklaşımı sayesinde biz iş 
için tartışabildiğimiz fakat bunu özel hayatımıza taşı-
mamayı başarabildiğimiz bir noktadayız. Tabii ki en bü-
yük gücümüz aile birliğimiz. 

What are the advantages of operating within TOSB? 
Could you please inform us about them?  

When we had to relocate our manufacturing plant lo-
cated in Kartal, Istanbul since the incorporation of our 
company, we have made our first investment in the 
TOSB Organized Industrial Zone in 2002 moving our 
business operations to TOSB. 

We have preferred this organized industrial zone for 
our subsequent investments due to its strong infra-
structure, organization and strategic location as well 
as the solidarity collaboration among the companies 
located therein. Currently, we engage in all our manu-
facturing operations within TOSB through 3 separate 
factories established in an outdoor area of about 54 
thousand square meters and, an indoor area of about 
35 thousand square meters.  

Have you achieved to attain the targets you had 
set for 2019? What are your investment plans for 
2020?  

The global conditions during 2019 are obvious for all 
of us; but we do not complain about it. Since we op-
erate within a great variety of activity areas, we will 
have completed 2019 with the returns from our in-
vestments.  

We have completed our investment that we had 
started in 2016 on the new factory and new manu-
facturing equipment as of 2018. We will make invest-
ments in the fields of digital transformation and R&D 
in 2020.  

Could you please mention your R&D activities?  

One of the missions our company is proud of is 
that we interruptedly continue our operations on lo-
calization intended to decrease the level of the for-
eign-source dependency of our country. We manu-
facture many pieces of equipment not produced in 
Turkey in the past, in particular, for the mining indus-
try and, we make efforts in the fields of the manufac-

turing of spare parts and servicing for var-
ious industries, which will decrease of 

the foreign-source dependency. And 

Sektörün kadın ya 
da erkek olarak kimlik 

tartışmalarına değil, her 
cinsiyetten iradesi kuvvetli 
insanların değer yarattığı 

güçlü kurumlara 
ihtiyacı var. 

Kurumsallaşmak aile şirketle-
rinin sürdürebilirliği için bir ge-
reklilik. Türkiye’deki aile şirket-
lerinin ömrü ortalama 25 yıl. 
Bu şirketlerden sadece yüzde 

30’u ikinci kuşağa, yaklaşık yüz-
de 12’si üçüncü kuşağa geçebili-

yor. Dördüncü kuşağa geçebilenlerin 
oranı ise yüzde 3. 

Bu oranların artması, gelecek nesillere şirket-
lerin sağlıklı devredilebilmesinin yanısıra, gelecek ne-
sillerin yetenek veya işe olan eğilimlerinden bağımsız 
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da hayatta kalabilmesi şirketlerin kurumsallaşması ile 
mümkün. 

Biz de 33. yılını doldurmuş bir aile şirketi olarak önü-
müzdeki 5 senelik stratejik planımızı, aile şirketi olmanın 
getirdiği değerlerimizi ve avantajlarımızı kaybetmeden 
kurumsallaşmak üzerine yaptık. 

Kadın sanayicilerin ülkemize katkıları nelerdir? 

Kadın sanayicilerin, yalnızca Türk Sanayisine değil Türki-
ye sosyo-ekonomik düzenine en büyük katkısı kendileri 
gibi kadınların istihdamında öncülük etmeleri, çalışma 
yaşamındaki varlıklarını sürdürebilmelerindeki müca-
delelerinde en büyük destekçileri olmalarıdır. Sanayide 

kadın yöneticilerin sayısının artışı ile kadın istihdamının 
artması arasındaki pozitif ilişki inkar edilemez. Kadınlar 
günümüzde yalnızca beyaz yaka olarak değil, mavi yaka 
olarak üretimde de rol alabilir konumdalar. Başarabile-
ceklerini ve güçlerinin farkına varmalarını sağlayanlar da 
sektörün zorluklarına rağmen kendini güçlü pozisyonlar-
da konumlandırabilmiş olan kadınlardır.  

Ülke ekonomisine katkısı yalnızca basit bir matematikle 
bile ortaya konabilir durumda. Böyle bir kaynaktan fay-
dalanmak yerine, duvarlar ve önyargılar arasına hapse-

dip harcamak nasıl 
kabullenilebilir. 

Şirketimiz özelin-
de değerlendirmek 
gerekirse, Ersel Ağır 
Makine uzun yıllar-
dan beri kadınların 
cinsiyet ayrımı gö-
zetmeden liyakatla 
görevlendirildikle-
ri pozisyonlarında 
sağladıkları katkı ve 
başarılarıyla gücüne 
güç katmış bir ku-
ruluş.

Ağır makina sanayi 
sektöründe faaliyet 

gösteren şirketimizde 20 seneye yakın bir süredir fabri-
ka müdürlüğü ve proje tasarım koordinatörlüğü gibi etki 
alanı yüksek ve stratejik önem taşıyan pozisyonlar ka-
dınlara emanet.

Sektörün kadına yaklaşımını açıkçası ele almak gerek-
li mi bilemiyorum. Hala bunu bir ayrım olarak gözeten 
ve önünüze sunan kişi veya kurumları değerlendirme 
dışı tutmak, ivedilikle hayatınızı etkilerinden arındırmaya 
odaklanmak daha doğru bir yönelim olacaktır.

Özellikle iş yaşamımda, kadın kimliğimle bağdaştırılarak 
veya bağdaştırılmayarak birşeyi yapamayacağım söy-
lendiğinde, gerçek bu bile olsa, pes etmek yerine başar-
manın yollarını aramayı tercih eden, bunun için kendime 
katmam gereken donanımları tespit edip yola devam 
etmeyi seçen biri oldum. Kadın veya erkek ayırt etmek-
sizin, tüm bireylerin yapamayacaklarını söyleyen ses-
lere kulaklarını tıkayıp, hayallerinin peşinden gitmelerini 
tavsiye edebilirim. Sektörün kimlik tartışmalarına değil, 
her cinsiyetten iradesi kuvvetli insanların değer yarattığı 
güçlü kurumlara ihtiyacı var. l

of course, we owe this to our experienced staff and, 
strong R&D and design teams.  

As of 2019, we have started our efforts intended to 
put into operation our Innovation and Testing Center 
for the mining industry. We continue to perform the 
processes for the transformation to an R&D Center 
in 2020.  

How do you position Ersel in terms of Digital Trans-
formation? What do you think is the position of 
Turkey concerning the concept of Digital Transfor-
mation?  

Ersel is a corporation that has been carrying out com-
puter aided designs and productions since 1996. We 
have always strongly positioned ourselves in terms 
of the informatics superstructure, and although we 
have limited ourselves to the processes outside our 
manufacturing operations since we do not engage in 
mass production, we have always been such a com-
pany that has gained awareness earlier in respect of 
traceability. 

And now, we are getting ready for a transformation, 
through which we will be able to achieve an end-to-
end traceability from any process in our manufactur-
ing operations to the details in our human resource 
processes.  

The concept of Digital Transformation is a critical 
threshold for the small-and medium-scaled enter-
prises in Turkey just like for the global ecosystem. 
First of all, it is necessary to create awareness in this 
subject and, then be able to get quickly adapted.  I be-
lieve that the innovation center located in our organ-
ized industrial zone greatly contributes to the compa-
nies located therein. It seems that the upcoming days 
will bring unavoidable difficulties in this respect for 
companies failing to get adapted to the transforma-
tion. It is important to focus on this issue to be able to 
keep up with this transformation. l

Ersel, 1996 yılından 
beri bilgisayar destekli 
tasarım ve üretim yapan 
bir kuruluş. Bilişim 
altyapısı konusunda da 
her zaman kendimizi 
güçlü konumlandıran, 
seri üretim yapmıyor 
oluşumuz nedeniyle 
üretim parkımız dışında 
kalan süreçlerle 
sınırlandırmış olsakta, 
izlenebilirlik konusunda 
erken farkındalık 
kazanan bir şirket olduk. 
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Cavo Otomotiv'de Değişim
Cavo Otomotiv’in yeni logosu ve web sitesi devreye girdi

Ar-Ge merkezinin kurulumu, Yurt dı-
şında devreye giren üretim tesisi, 
Avrupa ve Amerika’da satış ve mü-

hendislik ofisleri, şirket faaliyetlerini çok 
daha verimli hale getiren yalın yönetim ça-
lışmaları –atılan adımların sadece bazıları…

1 Kasım 2019 tarihinden itibaren, Cavo Oto-
motiv’de yaşanan gelişmeleri daha görünür 
kılan ve karakterini daha iyi yansıtan yeni 
logosu devreye girdi.

Yeni logoda bir kürenin dört eş parçaya 
ayrılmış hali görülmektedir. Küre, global 
anlamda faaliyeti simgelerken, eş parça-
lar, faaliyetin farklı lokasyonlarda uyum ve 
takım oyunu zihniyetiyle devam ettiğini be-
timlemektedir.

Ayrıca birbirini takip eden dört eşit par-
ça,  sürekli gelişim felsefesinin temeli olan 
PUKO döngüsünü simgelemekte ve Ca-
vo’nun  karakterini yansıtmaktadır.

Son olarak logo dört eşit parçasının içinde 
olduğu devinim Cavo’nun dinamizmini ve 
her zaman olduğu gibi hareketi tetikleyen 
ruhunu temsil etmektedir.

Logo ile beraber güncellenmiş olan Cavo 
web sitesi artık mobil cihazlarda da çok 
daha iyi bir kullanım deneyimi sunmaktadır.

Cavo ile ilgili tüm yenilikleri görmek için 
www.cavo.com.tr ve www.cavo.eu sitelerin 
ziyaret edebilirsiniz.

Cavo Otomotiv, yeni gelen teknolojik geliş-
melerin bir parçası olma misyonunu taşıyor, 
bu doğrultuda kendini sürekli geliştiriyor ve 
dün olduğu gibi bugün de dünya otomotiv 
sanayine, tedarikçilerine, çalışanlarına ve 
Türkiye’ye, artan oranda değer katmaya 
devam ediyor.

2019 yılında 35. yılını kutlayan Cavo Otomotiv, 
sektörün gerektirdiği dinamik, rekabetçi ve global 
Kurumsal Kimliğini sürdürmek adına önemli yapısal 
adımlar atmaya devam ediyor. 

Cavo, is celebrating its 35th anniversary in 2019, continues to take 
crucial structural steps to maintain the dynamic, competitive and 
global Corporate Identity required by the automotive sector. Estab-
lishment of R&D center, overseas production facility investment, 
sales and engineering offices in Europe and America, and lean man-
agement targets that make company activities more efficient, are 
just some of the steps achieved …

The new logo, which has been launched as of 1 November 2019, 
enables the developments in Cavo be more visible and reflects 
its character better. The website of Cavo, now offers a better user 
friendly experience on mobile devices. You can visit www.cavo.com.
tr and www.cavo.eu to see all the innovations about Cavo.

Cavo welcomes the innovation era with great enthusiasm and con-
tinuously improves itself in this direction. Our company will continue 
to improve with its employees, suppliers and customers; and will 
protect its brand by adding value to Global Automotive Industry in 
decades to come.

Change at Cavo Otomotiv
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Kaliteli ve güncel altyapı olanakları sunarak, katılımcılar için sinerji 
yaratan, edindiği bilgi ve becerileri küresel pazarda satabilecek, evrensel 
çevre kurallarına ve insana duyarlı, örnek ve önder bir Organize Sanayi 

Bölgesi olmaya kararlıyız.

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

Organized Industrial Zone that is sensitive towards environment and human 
beings and that can sell its know-how and skills in global market.



G ünümüz modern hayatın bize getirdiği güzellikler-
den(!) ötürü birçoğumuz zamanımızın neredeyse 
tamamını işyerlerinde veya ofislerimizde geçiri-

yoruz. Tüm bunlara ilave olarak günlük çalışma koşulla-
rımızın zorluğu ve koşturmacalar eklenince, işyerlerinde 
doğru beslenme  seçeneklerine ulaşmak çok daha güç 
hale geliyor.

Ofiste doğru beslenme yaklaşımları denilince  aklımıza ilk 
gelen nokta harekesiz günler , masa başında sürekli vakit 
geçirme hali sonucunda ortaya çıkan olumsuz durumlar 
olabiliyor. Peki bu masa başı halini değiştirmemize katkı-
da bulunabilecek ipuçları neler olabilir.

• Saat başı alarm kurup, bir iki dakika ofis turu atabiliriz.

• İletilecek dosya evraklar asansör yerine merdiven kulla-
nılarak yapılabilir.

• Masa başı basit egzersizlerle dolaşımımızı harekete ge-
çirebiliriz.

Tüm bunlarla ofiste hareketliliğimiz bir tık ileri taşısak, 
arttırmış olsak da olayın kilit  noktası sağlıklı  beslenme 
seçeneklerine, imkanlarına geliyor.

Ofiste, toplu beslenmede biz ofis çalışanları üzen ilk ve 
önemli başlık, özellikle sağlıklı ve tatmin etmeyen öğlen 
yemek seçenekleri oluyor. Her ne kadar farkında ve biliyor 
olsak da ana yemek içeriklerinin tatmin edici ve doygun-
luk hissini desteklememesi, yanında servis edilen -siders, 
yancı- grubun- yoğun karbonhidrat içerikli; makarna, pi-
lav, börek, kısır, bulgur vb gibi seçenekleri doymaktan çok 
tatmin olmak, iyi hissetme halini artırmak için tabağımıza 
aldığımızın farkına varmak ilk adım olabilir.

Tabi ki toplu sunulan yemeklerde, ev koşullarında pişirilen 
tencere yemeği kalitesi ve tatmini vermese dahi, doygun-
luk halini artırmak adına, iş yeri tabağında en az bir porsi-
yon kalsiyum grubu; yoğurt, cacık, ayran  türevleri ve buna 
ilave bol renkli bir salata seçeneğinin olması fizyolojik  

OFİSTE SAĞLIKLI 
BESLENMENİN İPUÇLARI

Dyt. Çağıl Kıran

48 Ocak-Şubat-Mart 2020

SAĞLIK



doygunluğu artırarak ihtiyaçları karşılayarak, günün geri 
kalan kısmı için bizi daha iyi hazırlayacaktır. Bu noktada 
imkanımız varsa yanımızda mini kapta salata taşımak, 
öğlen  öğünününde doyma desteği olacak ve bizim seçe-
ceğimiz/seçtiğimiz pilav, makarna grubu yerine geçecek 
ve sağlıklı beslenme davranışımızı destekleyecektir.

Bunların yanı sıra özellikle iş yerlerinde, iş verenlerin,firma 
sahiplerinin de değişikle destekleyici ve iyileştirilmiş yeme 
teknikleri uygulamaları, bizim daha az basit karbonhidrat 
alımımıza ve yönelimimize destek olacaktır.

Şahane bir uygulama ve ‘’GÖZÜMÜZ NEDEN DOYMAZ’’ 
isimli kitaptan alıntılama ile örneklendirecek olursam, Ri-
chard Thales ve Cass Sunstein’in NUDGE (Dürtme) isimli 
kitabında yemekhane büfesinin arkasına bir ayna asıldı-
ğında yapılan bir uygulamada, bireylerin daha çok meyve 
almayı tercih ettikleri ve tatlı reyonuna daha az ilgi gös-
terdikleri ortaya çıkmış’ evet gördüğümüz üzere aslında 
elimizdeki elma ile kendimizi daha sağlıklı bir resimde 
görmeyi daha çok tercih ediyoruz. Yemekhanelerde veya 
şirket restoranlarında yemek barlarının arkasında  asılı bir 
‘’AYNA’’ Evet enteresan değil mi? henüz Türkiye’de böyle 
bir uygulama görmesek de  yakın zamanda görmek ümi-
diyle. 

Yine bu çalışmalara ilave olarak Google’ın gıda prog-
ramlarında holdingin, yemek seçtiğimiz barların önüne 
sağlıklı ibareleri ve farkındalığı artıracak; minik ama etkili 
detaylardan esinlenebilir. Google’da  yapılan uygulamayı 
ele alırsak; trafik lambalarının sisteminde yola çıkarak bir 
gıda seçimi planı oluşturuyorlar. 

YEŞİL etiketli grup - her zaman tüketilebilir; zeytinyağ-
lı sebze, salata, meyve, protein grupları. SARI olan grup 
arada sırada tüketilebilir ama çok sık tercih edilmemeli, 
pilav/makarna/kızartmalar vb gruplar KIRMIZI olan grup 
ise çok sık tüketilmemesi gereken grup paketli gıdalar/
meşrubat/ tatlı gibi gruplar. Evet belki biraz esinlenme ile 
bu ufak ama etkili beslenme adımlarının temelini atabili-
riz. Ofiste daha çok sağlıklı seçimlere yönelebiliriz.

Öğlen yemeği seçimlerinden sonra karşımıza, ofiste sağ-
lıklı beslenme denilince en önemli iki nokta çıkıyor; ATIŞ-
TIRMALIKLAR!

Sabah iş yoğunluğu sebebiyle de zamanın nasıl geçtiği-
ni,acıktık mı farketmeden öğleni bulmuş oluyoruz. Ama 
günün ikinci yarısı bize aynı şevkatle yaklaşmıyor olabilir. 
Özellikle öğlen yemekten sonra kahve yanı atıştırmalık 
paketli gıdalar ofiste karşımıza çıkan ve bizi yanıltan gı-
daların başında geliyor. Peki bu duruma nasıl yaklaşalım,-
nasıl üstesinden gelelim?

İlk yapmamız gereken ikindi vakti  karşımıza çıkan bu 
ataklardaki paketli gıdaları light/normal/diyet/ az yağlı vb. 
olanlar olarak hiç ayırmayalım. Evet, paketli gıda paketli 
gıdadır ve unutmayalım ki enerji korunumu ve dengesi 
gereği  şeker az bir bisküvi yediğimizi düşünüyorsak onun 

yerine yağ grubu ilaveli bir bisküvi tüketiyoruzdur. Bu se-
beple ilk yapmamız gereken diyet değil tüm paketli gıda-
lara eşit davranıp,hiç seçmemek, yerine kuruyemiş,kuru 
meyve yada yemekte çıkan taze meyve, sütlü kahve gibi 
atıştırmalıklarla desteklemek. Bunu aynı zamanda ofis 
arkadaşlarıyla paylaşarak yapmak, birimiz kayısı getirdi, 
birimiz badem biri de kahveleri yapsın ekip ruhu bozul-
masın ve aman bugün de bisküvi yiyelim olmasın.

Tüm bunların yanında, özellikle  gözden kaçan bir nokta 
ise su tüketimi, ofiste gerek yoğunluk, gerek size destek 
olan ofis çalışanlarının sürekli önünüze çay-kahve getir-
meleri sebebiyle  su içmeyi hep 2. Plana atıyor ve daha 
çok su kaybetmeye neden olan seçenekleri daha çok tü-
ketmiş oluyoruz. Su içmeyi nasıl destekleriz dersek, her 
lavabo sonrası 1 bardak su içme alışkanlığı veya her mola 
sonrası  1 bardak su içmeye çalışmayı deneyebiliriz

Ve son olarak, ofis gibi durmayan ama ofis beslenmesi 
ile çok ilintili olan “servis veya trafik” atıştırması saati. 
Evet tüm gün acısıyla tatlısıyla, toplantıyla, sunumu ve bir 
çok maille bitirdik, yeri geldi 10’a kadar saydık sakinleştik, 
yeri geldi tüm gün toplantıdan, sunumdan hiç çıkamadık 
ve akşam iş çıkışı saatimize ve serviste/trafikte  yapılan 
tüketimlerimize geldiğimiz noktada özellikle açlık tokluk 
durumumuzun, fizyolojik; yani gerçekten düşen kan şe-
keri ve karın açlığımı  ya da psikolojik olarak tüm günün 
getirdiği stresin sonucu ortaya çıkan duygusal ve rahat-
lama yeme davranışımızın olduğu belirlemek. Eğer ilki ise 
tabi ki sağlıklı atıştırmalık reyonunu arabaya da minik bir 
poşet olarak ekleyebiliriz. Ve yol boyunca biraz şekerimi-
ze destek olacak şekilde leblebi, fındık badem gibi yemiş-
lerden veya taze kuru meyvelerden destek alabiliriz. Ama 
eğer ikinci  seçenek olan, yemek yeme davranışımızı duy-
gusal ve rahatlama amaçlı olarak gözlemliyorsak; yemek 
yemenin bir hobi veya rahatlama davranışı olmadığını ve 
bunun kontrol edilemez düzeylere ulaştığında fizyolojik ve 
ruh -psikolojik sağlığımız üzerinde de negatif etkilere yol 
açacağını  unutmamalıyız. Trafikte/serviste yemek yeme 
tutumu yerine, bir kitap okumak, yalnızsak biraz yüksek 
sesle müzik dinlemek ve eşlik etmek, sakız çiğnemek 
stresimizi azaltacak egzersizlerden olabilir.

Sağlıklı beslenmenin, her şeyden önce bir alışkanlık ve 
davranış değişim süreci olduğunu kabul ettiğiniz, ofiste 
de evdeki günlük rutinlerimizde de öncelikle kendinizi ta-
nıyarak, alışkanlıklarını gözden geçirip; her gün aynı başa-
rı, performans ve mükemmeli -beklemeyerek-; kendinizi 
sevin.

Amacınız sağlıklı, sürdürebilir, keyifli bir yolculuk olsun;si-
zi baskılayan mutsuz eden beslenme yaklaşımları ve se-
çimleri unutmayın ki uzun vadede sadece sizi strese so-
kar. Umarım ofiste sağlıklı beslenme yaklaşımımız genel 
iyilik hali içinde kendinize uygun beslenme yolculuğunu-
zun, farkındalığınızın başlangıcı olur, hepimize az stresli 
bol gülücüklü çalışma ortamları olsun! l
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TOSB İK Komitesi’nden 
Öğrencilere Mülakat Deneyimi
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) İK Komitesi ve 
Anadolu Vakfı iş birliğiyle Türkiye’de ilk defa bir organize sanayi bölgesinde 
üniversite öğrencilerine “Mülakat Simülasyonu” deneyimi yaşatıldı.

T OSB’un ev sahipliğinde 20 üniversite öğren-
cisinin katılımıyla gerçekleşen “Mülakat Si-
mülasyonu”nda Birinci Otomotiv IK Müdü-

rü Yasemin GENÇ, Cavo Otomotiv IK Müdürü Sibel 
KOHEN, Eku Fren IK Müdürü Ersin KÜÇÜKTÜLEK, 
Çelikel IK Müdürü Meliha BABUR, Karat Güç IK Mü-
dürü Şermin ŞAHİN, Vle IK Müdürü Sevim ORTAKÇI, 
Toksan IK Müdürü Nebahat GÜGERCİN , Kanca IK 
Müdürü Veysel BOZTEPE ve Adient IK Müdürü Öz-
gür TABANLI gibi otomotiv sektöründe adından söz 
ettiren şirketlerin üst düzey insan kaynakları yöneti-
cileri öğrencilerle bire bir görüşme yaparak mülakat-
larını gerçekleştirdiler.

Öğrencilere organizasyona özel; kurumsal iletişim, in-
san kaynakları, muhasebe, üretim mühendisliği, planla-
ma ve iş geliştirme, lojistik, satış ve hukuk departman-
ları için iş ilanları açıldı. Öğrenciler iş ilanlarına başvuru 
yaparak görüşmelere alındılar. TOSB içerisinde yer alan 
şirketlerin üst düzey İK yöneticileriyle bursiyer öğrenci-
lerin bir araya geldiği etkinlikte öğrencilerin bir hayli he-
yecanlı oldukları gözlenirken aynı zamanda iş dünyası-
na ilk adımı atmanın mutluluğunu da yaşadılar.

TOSB içerisinde yer alan şirketlerin üst düzey İK yöne-
ticileriyle mülakatlarını gerçekleştiren öğrenciler sonra-
sında Birinci Otomotiv ve Adient firmalarına iş yeri gezi-
leri gerçekleştirdiler.

TOSB'DAN HABERLER
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Öğrencilerin mülakat heyecanı

Birinci Otomotiv İnsan Kaynakları Müdürü ve TOSB 
İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Yasemin Genç öğ-
renciler için önemli bir deneyimin yaşandığını belirterek, 
“TAYSAD ve Anadolu Vakfı iş birliği ile oluşturulan men-
torluk programında çalışmalarımı sürdürürken TOSB IK 
komitesi olarak bu sürece nasıl destek olabiliriz fikri bizi 
bu projeye götürdü. Öğrencilerimizle üst düzey İK yö-
neticilerini bir araya getirerek daha yolun başında olan 
öğrencilerimize bu süreçte destek olmanın heyecanını 
yaşıyoruz” dedi.

Öğrencilere özel olarak ‘Mülakat Süreçleri’ paneliyle de-
vam eden etkinlikte Anadolu Vakfı Genel Müdür’ü Se-
lim Güven, “Öğrencilerimize iş dünyasının ilk kapısını 
aralayarak şirketlerin üst düzey İK yöneticileriyle böyle 
bir etkinlikte buluşturdukları için TOSB’a ve kapılarını 
öğrencilerimize açan tüm firmalara teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu. Etkinlik, Panel moderatörü Cavo Otomotiv 
İK Müdürü Sibel Kohen ve panelistler Birinci Otomotiv IK 
Müdürü Yasemin Genç, Eku Fren İK Müdürü Ersin Kü-
çüktülek, Çelikel İK Müdürü Meliha Babur ve Karatgüç 
İK Müdürü Şermin Kalın’ın konuşmalarıyla sona erdi. l

Experience of 
Interview for 
Students from the 
TOSB HR Committee
University students have been given an opportunity to 
experience an “Interview Simulation” for the first time 
in an organized industrial zone in Turkey with the co-
operation of the TOSB HR Committee and the Anadolu 
Foundation.

During the “Interview Simulation” hosted by TOSB with 
the participation of 20 university students, senior exec-
utives of senior executives from companies, each has 
made a distinguished name for themselves in the auto-
motive industry such as Birinci Otomotiv Cavo Otomo-
tiv, Eku Fren Çelikel, Karat Güç, Vle Elektronik, Toksan 
A.Ş., Kanca A.Ş. and Adient, have had a face to face in-
terview with students.

For this organization, job adverts have been posted for 
the positions of corporate communication, human re-
sources, accounting, production engineering, planning 
and business development, logistics, sales and legal 
affairs, which students have been allowed to apply for. 
Students have applied for this job adverts and, inter-
viewed accordingly. During this activity, where the sen-
ior HR executives of the companies within TOSB have 
come together with scholarship students, it has been 
observed that the students were very excited and, hap-
py for taking their first step in the business world.

Senior HR executives of the companies within TOSB 
have interviewed with the students, who have then had 
an opportunity to visit the business places of Birinci 
Otomotiv and Adient. l

TOSB'DAN HABERLER
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Sürücüsüz Araç Test Parkuru, 
GeleceğinTeknolojilerine
Ev Sahipliği Yapıyor

Sürücüsüz ve elektrikli araçların ülkemizdeki test çalışmaları için, TOSB İnovasyon 
Merkezi ve İTÜ OTAM işbirliğiyle hayata geçirilen Sürücüsüz Araç Test Parkuru 
faaliyetlerine başladı. Otomotiv teknolojileri alanında Türkiye’nin yetkinliklerini 
artıracak olan parkurun ilk misafirlerinden birisi, elektrikli araçtan başka bir elektrikli 
araca kablosuz şarj imkân sağlayan yerli girişim Car4Future oldu. Aynı zamanda mobil 
uygulama üzerinden yakın çevredeki elektrikli araç sahiplerinin birbirleriyle iletişim 
kurmasının da önünü açan Car4Future, TOSB yerleşkesinde bulunan Sürücüsüz 
Araç Test Parkuru’nda ilk testlerini gerçekleştirdi.

T OSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM (Oto-
motiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme 
Merkezi) işbirliğiyle faaliyetlerine başlayan 

Türkiye’nin ilk “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” firma-
lar ve start-up’lar tarafından ilgi görmeye başladı.  
Kısa sürede sürücüsüz ve elektrikli araç teknoloji-
lerine yönelik birçok testin gerçekleştiği Sürücüsüz 
Araç Test Parkuru’nun ilk misafirlerinden birisi de 

TOSB'DAN HABERLER
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elektrikli araçtan başka bir elektrikli araca kablosuz şe-
kilde şarj imkân sağlayan yerli girişim Car4Future oldu. 
Aynı zamanda mobil uygulama üzerinden yakın çev-
redeki elektrikli araç sahiplerinin birbirleriyle iletişim 
kurmasının da önünü açan Car4Future, TOSB yerleş-
kesinde bulunan Sürücüsüz Araç Test Parkuru’nda ilk 
testlerini gerçekleştirdi.

“Geleceğe yönelik girişimlere birçok destek veriyoruz”

Türkiye’nin otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayisiyle 
dünyaya örnek olan ülkelerden birisi olduğunu hatırlatan 
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Yer-
leşkemizde bulunan ve TOSB İnovasyon Merkezi’mizin 
ve İTÜ OTAM’ın koordinasyonuyla açılan sürücüsüz 
araçlar test parkuru için beklentimizin çok üzerinde geri 
dönüşler aldık. Türkiye’de yeni nesil araçlarla ilgili her-
hangi bir çalışma varsa bunun TOSB’da olması bizleri 
çok sevindirir. Çünkü, burayı sadece bir üretim merkezi 
değil, aynı zamanda Ar-Ge ve inovasyon merkezi olarak 
da tanımlıyoruz. Bu kapsamda geleceğe yönelik giri-
şimler için altyapı, enstitü, yatırımcı ve hatta fonların ilgi 
duyması noktasında elimizden gelen her şeyi yapmayı 
çalışıyoruz. Bugün de çok değerli bir yerli girişim yerleş-
kemizdeki testlerini gerçekleştirdi. Car4Future’ın geliş-
tirdiği teknoloji otomotiv endüstrisi için büyük önem ta-
şıyor. Nasıl bugün telefonların kablosuz bir şekilde şarj 
edilmesi yaygınlaştıysa, gelecekte de kablosuz araç şarj 
etmenin önemi büyük olacaktır” diye konuştu.

“1 ayda 7 farklı firma test yaptı”

Sürücüsüz Araç Test Parkuru ile otonom araçlar üzerine 
çalışmalar yapan firmaların altyapı sıkıntısı yaşamaları-
nın önüne geçtiklerine değinen İTÜ OTAM Genel Müdü-
rü ve TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü Ek-
rem Özcan da, “Parkurumuzda 200 metre çift yönlü düz 
yol, 500 metre tek yönlü düz yol ve 3,8 km çevre yol ol-
mak üzere 3 parkurumuz bulunuyor. Son 1 ay içerisinde, 
içerisinde global markaların da bulunduğu 7 farklı firma 
ve kurum, hız sabitleyici, şerit tanıma, yaya ve levhaları 
tanıma, trafik ışıklarını algılama gibi çeşitli çalışmalarını 
parkurlarımızda yürütüyorlar. Parkurdan faydalanmak 
için İTÜ OTAM’a veya TOSB İnovasyon Merkezi’ne ta-
leplerini iletmeleri yeterli. Çalışmanın şekli ve süresine 
göre planımıza dahil edip, internete de erişebilecekleri 
çalışma ofisiyle birlikte hizmeti sunuyoruz. Son olarak 
yerli bir start-up, çok dikkat çekici girişiminin testlerini 
parkurumuzda gerçekleştirdi. Bu da aslında imkanlar 
ortaya koyulduğu takdirde yerli girişimcilerimizin oto-
motiv sektöründe ne kadar ileri gidebileceğinin bir gös-
tergesi” dedi.

Sürücüsüz Araç Test Parkuru, geçtiğimiz aylarda TOSB 
İnovasyon Merkezi  ve İTÜ OTAM  işbirliğinde devreye 
alınmıştı. Parkur, Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde 
tüm kurum, kuruluş ve start-up’lara hizmet veriyor. l

Self-Driving Car 
Test Track Hosts the 
Technologies of the 
Future

The Self-Driving Car Test Track established with the 
cooperation of the TOSB Innovation Center and ITU 
OTAM carry out tests for self-driving and electric 
card in our country has started to operate. One of the 
guests for this track intended to increase the level 
of competencies of Turkey in the field of automotive 
technologies was Car4Future, a local enterprise offer-
ing a solution for wireless charging from an electric car 
to another. Car4Future, which also allows the owners 
of electric cars in an immediate vicinity to communi-
cate with one another through a mobile application, 
has conducted its first tests on the Self-Driving Car 
Test Track located in the premises of TOSB.

“7 Different Companies Test Their Cars in 1 Month”

Mentioning that this Self-Driving Car Test Track pre-
vents companies operating in the field of autonomous 
vehicles from having difficulties in terms of infrastruc-
ture, ITU OTAM General Manager and TOSB Innovation 
Center General Coordinator Ekrem Özcan said that “Our 
test facility has 3 test tracks: a two-way straight road 
of 200 meters, a one-way straight road of 500 meters 
and, a belt highway of 3.8 kilometers.  7 different com-
panies and institutions, among which there are global 
brands, have tested their vehicles in various fields such 
as cruise controls, recognition of pedestrians and traf-
fic signs, detection of traffic lights etc. during the last 1 
month. To make use of the test track, all they have to do 
is to submit their requests to the ITU OTAM or the TOSB 
Innovation Center. Based on the form and duration of 
the tests, we arrange our schedule and, provide them 
with this service also offering a working office with an 
internet connection. Most recently, a local start-up has 
carried out their tests concerning a very remarkable at-
tempt. This is an indication that how far local entrepre-
neurs could go in the automotive industry when neces-
sary opportunities are provided”. l
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OİB'den Otomotivdeki Girişimci 
Projelere Büyük Ödül
OİB, İTÜ Çekirdek Big Bang Girişimcilik 
Yarışmasında Türk otomotiv sanayinin 
gelişimine katkı sunacak beş projeye para 
ödülü verdi. OİB tarafından verilen, en 
büyük ödülü kazanan Sensemore projesi, 
dünyanın en küçük kablosuz titreşim 
sensörünü üretmesi ile ödüle layık görüldü.  

Baran Çelik, “Otomotiv sektörü Türkiye’nin toplam 
ihracatının beşte birini tek başına yapıyor. Her yıl 30 
milyar doların üzerinde ihracata imza atıyoruz ve bu 
yılı da dahil edersek son 14 yılın ihracat şampiyonu-
yuz” dedi.

U ludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birli-
ği (OİB), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI 
Teknokent tarafından düzenlenen İTÜ Çekirdek 

Big Bang 2019 Girişimcilik Yarışmasında Türk otomotiv 
sanayinin gelişimine katkı sunacak projeleri ödüllendir-
di. OİB, teknolojik girişimlerin sergilendiği Big Bang ya-
rışmasında 5 girişimci projeye ödüllerini verdi.

Büyük ödülü alan Sensemore girişim projesi, dünya-
nın en küçük kablosuz titreşim sensörünü üretmesi 
ile ödüle layık görüldü. Facilis Engineering, geliştirdiği 
ekipmanlarla yarış araçlarının piste hazırlanma sürecin-
de bir saatlik kazanç sağlamayı hedefliyor. Car4Future, 
dünya otomotiv endüstrisinin geleceğini oluşturan ve 
ağırlığını her geçen gün hissettiren elektrikli ve otonom 
araçlara yönelik blok zinciri ile şarj enerji paylaşım ağı 
geliştirdi. Yine Safe Tech projesi kritik altyapı tesislerini 
siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı korur-
ken, Xentron ise Akıllı ve bağlantılı vasıta platformunu 
hayata geçirerek ekosistemin en değerli ortağı olmayı 
planlıyor.

Baran Çelik: “Otomotiv bu yıl ihracatta 
14.şampiyonluğa ulaşacak”

OİB adına törene OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çe-
lik, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ve Denetim 
Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova katıldı. Proje sahipleri-
ne ödülleri dağıtan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran 
Çelik, törende yaptığı konuşmada OİB’in ihracattaki tek 
temsilcisi olduğu otomotiv sektörünün Türkiye’nin top-
lam ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirdiğini 
söyledi. Her yıl 30 milyar doların üzerinde ihracata imza 
atan sektörün bu yıl dahil edildiğinde son 14 yılın ihracat 
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şampiyonu olduğuna dikkat çeken Baran Çelik, “Günü-
müzde dünya otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşüm-
den geçiyor. Ülkemizin doğru ve yerinde yatırımlar ile bu 
dönüşümden önemli pay alması, hatta bu dönüşümde 
öncü rol üstlenmesi için OİB olarak girişimcilerin des-
teklenmesine büyük önem veriyoruz. Bu yüzden sekiz 
yıldır Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nı düzen-
liyoruz. OİB olarak projelerin sanayide hayat bulması ve 
yeni girişimciler yetiştirmek adına son beş yıldır da İTÜ 
ARI Teknokent ile iş birliği gerçekleştiriyoruz” dedi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fa-
tih Kacır: “Bütün hedefimiz Türkiye’den küresel düzey-
de milyon dolarları aşmış girişimler çıkarmak”

Etkinlikte konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Fatih Kacır; “Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı olarak, Türkiye’de teknoloji ekosistemine, girişim 
ekosistemine, Ar-Ge ve inovasyona elimizden geldiğin-
ce destek olmaya gayret ediyoruz. Bugün Türkiye’de, 
80’nin üzerinde Teknopark’ta, 5 binden fazla teknoloji 
geliştiren şirketimiz ve girişimimiz var. Özel sektörün 
AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 500’ü aşmış 
durumda. 2018 yılı Ar-Ge ve yenilik istatistiki verilerine 
göre, Ar-Ge’ye ayırdığımız payın bir önceki yıl olan 2017 
ile karşılaştırdığımızda memnuniyetle artmış ve yüzde 1 
barajını aşmış olduğunu görüyoruz. Hedefimiz ise bunu 
çok daha ileriye taşımak. Rakip ülkelerdeki gibi AR-GE’ye 

milli gelirden yüzde 3 ile yüzde 4 arası pay ayırabilmeyi 
ümit ediyoruz. Bütün bunlar aslında Türkiye’de büyük bir 
altyapının kurulduğunu gösteriyor. İTÜ ARI Teknokent 
gibi teknoparklarımız tabii bu sürecin öncüleri ve küre-
sel düzeyde başarılı girişimci çıkarma iddiası taşıyorlar. 
Bizim de bütün hedefimiz, Cumhuriyetimizi 100. yılına 
taşırken Türkiye’den küresel ölçekte unicornlar, milyar 
dolar değerini aşmış girişimler çıkarmak. Buradaki gi-
rişimlerimiz, destekçilerimiz ve yatırımcılarımızla bunu 
başararak, Türkiye’deki girişim ekosistemini daha ileri 
yaşayacağız” dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca: “İTÜ Çekirdek’te ülke-
mizdeki girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve 
başarılı iş fikirlerini doğru yatırımcılarla buluşturmayı 
sürdüreceğiz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluç-
ka Merkezimizi, erken aşamadaki girişimcileri destekle-
mek üzere 2012 yılında kurduk. Kurulmadan önce dün-
yadaki belli başlı merkezlerin özelliklerini ve Türkiye’deki 
uygulamaların iyileşme alanlarını inceleyerek yola çıktık. 
Yola çıkarken sahip olduğumuz vizyonu hayata geçirme 
başarımız sayesinde de hem Türkiye’de hem dünyada 
tanınan bir kuluçka merkezi haline gelmiş bulunuyoruz. 
İTÜ Çekirdek, uluslararası üniversite kuluçka merkezleri 
performans sıralaması olan UBI Global verilerine göre; 
üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında 
dünyada ilk 5’te yer alıyor.

İTÜ Çekirdek olarak kurulduğumuz yıldan beri 2 bini aş-
kın girişime ve 5 bini aşkın girişimciye destek verdik. 83 
milyon TL’yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimleri-
nin toplam değerlemesi 956 milyon TL’yi, toplam cirosu 
ise 65 milyon TL’yi aştı.

Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden 80’i aşkın grup 
ve Türkiye’de 63 farklı şehirden binlerce başvuru alan 
İTÜ Çekirdek’te ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini 
desteklemeyi ve başarılı iş fikirlerini doğru yatırımcılarla 
buluşturmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.l

OİB’in beş yılda desteklediği projeler
14,8 milyon TL yatırım aldı

Baran Çelik, OİB’in İTÜ Çekirdek’te beş yıl 
içinde desteklediği projelerin geldiği noktayı, 
rakamlar eşliğinde şu şekilde ifade etti: “OİB 
desteğiyle İTÜ Çekirdek’te beş yıl içinde top-
lam 180 otomotiv girişimi ofis, mentorluk, 
network ve Ar-Ge desteği gibi olanaklardan 
yararlandı. Otomotivde 77 girişim prototipi-
ni İTÜ Çekirdek içerisinde geliştirirken, 119 
girişim İTÜ Çekirdek’in atölye ve laboratu-
var imkanlarından faydalandı. 2019 yılında, 
Frankfurt Otomobil Fuarı’na 7 girişim, Hel-
sinki’de gerçekleşen Slush etkinliğine ise 3 gi-
rişim katılım sağladı. OİB, girişimlerin Ar-Ge 
faaliyetleri için de 400 bin TL’den fazla destek 
sağladı. Büyük bir çalışma azmi ve kararlılıkla 
yürüttüğümüz bu çabalarımız sonucunda; beş 
yılda destek verdiğimiz girişim projeleri top-
lam 14,8 milyon TL yatırım alırken, şirketlerin 
değerlemesi toplam 126 milyon TL’yi aştı. Bu 
girişimler toplam 44,4 milyon TL ciro gerçek-
leştirirken, 330 kişiye de istihdam sağladı.

Great Price from the OIB for 
Entrepreneurial Projects in 
Automotive

As a result of the ITU Core Big Bang 
Entrepreneurship Competition, the OIB has 
awarded prize money to five projects which will 
contribute to the improvement of the Turkish 
automotive industry. The project Sensemore that has 
won the biggest prize from the OIB was granted this 
award since it has manufactured the world’s smallest 
wireless vibration sensor.  
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ÇİN’İN 
TEKNOLOJİ 
TİTANLARI

Teknoloji Yazarı 
Rebecca A. Fannin

R ebecca A. Fannin küresel yenilik ko-
nusunda uzmanlığı olan bir yazar. 
Teknoloji yazarlığı ve medya girişim-

cisi olarak kariyerine Silikon Vadisi’nde risk 
sermayesiyle ilgilenen bir gazeteci olarak 
başladı. Pekin, Şanghay ve Hong Kong’dan 
gelen Çin’li girişimci patlaması hakkında 
yazan ilk Amerikalı gazetecilerden biri oldu.

Rebecca günümüzde, Forbes Dergisi için 
haftalık yazılar kaleme alıyor. CNBC.com 
için özel bir dosyalar hazırlıyor. Rebecca’nın 
gazetecilik kariyeri onu dünyanın önde ge-
len teknoloji inovasyon merkezlerine götür-
dü ve makaleleri Harvard Business Review, 
Fast Company ve Inc. Magazine’de de yer 
aldı.

Rebecca’nın ilk kitabı, “Silikon Ejderha: 
Çin, Teknoloji Yarışı’nı Nasıl Kazanıyor?” 
(McGraw-Hill 2008). Bu kitabından Aliba-
ba’dan Jack Ma’yı ve Baidu’dan Robin Li’yi 
ele almıştı.

İkinci kitabı “Start-up Asia” (Wiley 2011), 
Hindistan’daki yenilikçi çalışmaları ele aldı. 

Hindistan’ın bir sonraki adımı ve gelecekte 
neler yapmak istediğine dair gelişmeleri de-
ğerlendirdi.

Ayrıca, “Gelişmekte Olan Pazarlarda İno-
vasyon” (Palgrave Macmillan 2016) adlı bir 
ders kitabına katkıda bulundu. Yeni kitabı 
Hachette’in Nicholas Brealey Publishing ta-
rafından yayınlandı.

Çin’de tanıştığı ve röportaj yaptığı girişim-
cilerden ilham alan Rebecca A. Fannin, 
medya girişimcisi oldu. 2010 yılında, haf-
talık e-bülten yayınlayan, video ve podcast 
üreten ve küresel olarak inovasyon mer-

Çin’in teknoloji titanları geleceğin inovasyon dalgasına 
öncülük ediyor. Bunun yanısa Silikon Vadisi rakipleriyle 
karşı karşıya geliyorlar. Bu, şirketler için uzun yıllar boyunca 
devam eden bir yönetim ve strateji zorluğu sunacaktır. Çin'in 
Teknoloji Titanları Çin’in büyük teknoloji şirketlerini ele 
alıyor, oyuncuların kim olduğunu ve nasıl çalıştığını okurlara 
aktarıyor. Çin'in Teknoloji Titanları, Çinli teknoloji şirketlerinin 
detaylı profillerini ele alıyor. Çin'in süper güç statüsü için en 
önemli teknoloji sektörlerini değerlendirerek Çin'in yıllar 
içinde en gelişmiş yenilik ülkesi olacağının ipuçlarını sunuyor.
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A New Era Unfolds From Silicon 
Dragon To Tech Titans of China 

Rebecca Fannin
Author, Technology Consultant

I’m asked this question a lot now that I’m 
on the book tour. And the answer is: No, my 
new book Tech Titans of China is not an 
update of my first book, Silicon Dragon.

Silicon Dragon was about the first gen-
eration of internet entrepreneurs -- the 
founders of China’s BAT, Robin Li of Baidu 
in search, Jack Ma of Alibaba in e-com-
merce and Pony Ma of Tencent in gaming 
and messaging. My writing then covered 
the beginnings of China’s tech startups 
and how they originated, mainly by copy-
ing many of the finest ideas from Silicon 
Valley after education and career training 
at America’s best schools and companies.

China went on to become an innovation na-
tion to a degree far more than I could have 
imagined. My new book covers the new in-
novators and the sectors that matter most 
in China’s ascent.

I was one of the first American journalists 
to cover China’s entrepreneurial boom. My 
Silicon Dragon book, published in 2008, was 
forward-looking but didn’t capture the im-
pact that this new tech ecosystem in Chi-
na would have. Tech has become far more 
complex and diverse than a decade ago, 
with the rise of AI, mobile apps, big data, 
robotics, drones, and the sharing economy. 
This was only on the horizon then, and not 
mainstream like it is today.

kezlerinde düzenli etkinlikler programlayan 
medya ve etkinlik platformu Silicon Dragon 
Ventures’ı kurdu. Rebecca ayrıca büyük iş, 
teknoloji ve politika forumlarında sık sık ko-
nuşmacı olarak katılıyor.

Silikon Ejderha’dan Teknoloji Titanlarına

Rebecca A. Fannin ilk kitabı olan Silikon 
Ejderha’nın, ilk nesil internet girişimcileriy-
le ilgili olduğunu aktararak: “Çin’in yenilikçi 
teknoloji kurucuları olan Baidu’dan Robin 
Li, e-ticarette Alibaba ve Jack Ma’yı, oyun 
ve mesajlaşma alanında ise Tencent Pony 
Ma’yı ele aldım. Kitabım daha sonra Çin’de 
teknoloji girişimlerinin başlangıcını ve nasıl 
ortaya çıktıklarını ele aldı.

Çin, hayal edebileceğimden çok daha fazla 
bir yenilik ülkesi olmaya devam diyor. Yeni 
kitabım, yeni yenilikçileri ve Çin’in yükseli-
şinde en önemli sektörleri kapsıyor.

Çin’in girişimci patlamasını ile alan ilk Ame-
rikalı gazeteciden biriydim. 2008 yılında 
yayınlanan Silikon Ejderha kitabım ileriye 
dönüktü. Ancak Çin’deki bu yeni teknoloji 
ekosisteminin sahip olduğu etkiyi yakala-

madı. Teknoloji, yapay zeka, mobil uygula-
malar, büyük veri, robotik, ve paylaşım eko-
nomisinin yükselişi ile on yıldan daha önce 
çok daha karmaşık ve çeşitli hale geldi.

O zamanlar kimse Çin’in benzer bir şekilde 
Silikon Vadisi yaratabileceğine inanmadı. 
Yatırımcıları tarafından Çin’in bir rakip ola-
bileceği fikrine muazzam bir direnç vardı.

Şimdi, bu kavram kolayca kabul edilmek-
tedir. Bugün, yatırımcılar Amerikalı tekno-
loji uzmanları ve Washington, DC politika 
yapıcıları Çin’i ABD’nin teknoloji alanında 
devam eden küresel hakimiyetine açık bir 
rakip olarak görüyorlar. Bu, Çin’in iki süper 
gücü ile ABD arasında bir teknoloji soğuk 
savaşının geliştiğini görmemizin birincil ne-
denidir.

Çin Teknoloji Titanları, teknoloji devrimini 
başlatmak için bir araya gelen bir dizi eko-
nomik faktör tarafından beslenen yeni bir 
inovasyon çağına giriyor. Risk sermayesi 
Çin’de ABD pazarının büyüklüğüne eşit ola-
rak büyüyor. ABD Telekom devi Huawei’nin 
patent alanında bir çok başvurusu bulunu-
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revolution. Venture capital has swelled 
in China to nearly equal the size of the 
U.S. market and given rise to 86 unicorns, 
topped only by the U.S. at 151.  Patent 
applications from China have risen to 22 
percent of the world’s total, compared to 
23 percent for the U.S. Telecom giant Hua-
wei is the world’s top filer for new patents. 
Alibaba and Tencent rank among the ten 
most highly valued companies by market 
capitalization. Chinese research and devel-
opment spending is quickly catching up to 
the U.S. level. China already has the world 
lead on academic scientific papers and the 
speediest supercomputers. China’s entre-
preneurs with their 9-9-6 (12 hour days, six 
days per week) work habits can make their 
American counterparts look sleepy.

China is no longer copying from the U.S. 
Now the reverse is true. Facebook has cop-
ied WeChat in private group messaging 
and followed 15-second video app TikTok. 
Amazon has imitated Alibaba in e-retailing. 
Lime has followed China’s original Mobike 
and Ofo brands in bike-sharing.

The original China trio has branched out 
into new technologies that span many eco-
nomic sectors, from finance to transpor-
tation to healthcare. They are far more di-

Back then, no one believed that China could 
create a parallel Silicon Valley, a Silicon 
Dragon market. There was tremendous 
push back by Sand Hill Road investors to 
the idea that China could be a competitor.

Now, this concept is readily accepted.  To-
day, Sand Hill Road veterans, American 
technologists, and Washington, DC poli-
cy makers regard China as a clear rival to 
continued global dominance by the U.S. in 
tech. This is a primary reason we are see-
ing a tech cold war unfolding between the 
two superpowers of China and the U.S.

Tech Titans of China delves into a whole 
new era of innovation that has sprung up, 
fed by a host of economic factors that 
combined together to jump start this tech 

yor. Alibaba ve Tencent piyasa değeri ile en 
çok değer verilen on şirket arasında yer alı-
yor. Çin araştırma ve geliştirme harcamaları 
hızla ABD seviyesine yaklaşıyor. Çin zaten 
akademik bilimsel makalelere ve en hızlı 
süper bilgisayarlara dünya lideridir. Çin’in 
girişimcileri 9-9-6 (12 saat gün, haftada 
altı gün) çalışma alışkanlıklarıyla Amerikalı 
meslektaşlarından ayrılıyorlar.

Çin Artık ABD’den Kopyalama Yapmıyor

Artık tam tersi bir durum söz konusu. Fa-
cebook, WeChat’i özel grup mesajlaşması-
nın benzeri bir uygulamayı hayata geçirdi. 
Ardından 15 saniyelik video uygulaması 
TikTok’u uygulamaya koydu. Amazon, Ali-
baba’yı e-perakendecilikte taklit etmeye 
başladı. Lime, bisiklet paylaşımında Çin’in 

Çin ekonomisinde yapısal düzenlemelerin de-
rinleştirildiği bir dönemde, teknolojik inovasyon 
zincirinin endüstriyel gelişme zinciriyle kenetlen-
mesi ekonomik büyümeye bir dinamizm kazandır-
dı. Yılın ilk üç çeyreğinde yeni kalkınan endüstri-
lerin sanayideki oranı ve ileri teknolojiye dayalı 
üretim oranı sırayla yüzde 8,4 ve yüzde 8,7 arttı. 
Çin, yeni tur bilim ve teknoloji devrimi ile sanayi 
devrimi fırsatlarından da yararlanarak, başta 5G 
olmak üzere dijital ekonomiyi de geliştiriyor.
Daha ucuz, kaliteli ve verimli teknolojiler üret-
mek için Ar-Ge yatırımları yapıyor. Önceki yıl-
larda ucuzluğu sayesinde tercih edilirken şimdi 
kaliteli ürünleriyle dünyanın her noktasına büyük 
ihracatlar gerçekleştiriyor.
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My new book title also underscores the 
new business models that have originated 
in China: multi-functional super apps, mo-
bile payments, virtual goods purchases for 
livestreaming, AI-powered news and vid-
eo feeds, mini-shops in social media, and 
gaming baked into e-commerce.

With the U.S. and China facing off as tech 
rivals, a lot is at stake for America’s con-
tinued global dominance. Instead of adopt-
ing defensive tactics, it would be wise if 
the U.S. reexamined its own strengths and 
reinforced them. We’ll be exploring these 
topics in a series of events in New York on 
September 12, Boston on September 13 
and 16, and San Francisco on September 
27. If you want to voice your own opinion, 
join us.

versified and acquisitive than the FAANGs 
(Facebook, Amazon, Apple, Netflix and 
Google) in the U.S.  China’s BAT have su-
persized from two decades ago into pub-
licly listed tech giants with hundreds of mil-
lions of users. Their founders have made 
a fortune, ranked high on the Forbes list of 
top billionaires. They have become heroes 
in China and inspired the next generation 
who now can look up to their own national 
champions.

Tech Titans of China profiles a whole new 
group of up and comers that are game 
changers. It examines the tech sectors 
where China is getting ahead -- artifi-
cial intelligence,  electric vehicles, fintech, 
the sharing economy, facial recognition, 
drones, on-demand delivery, and more.

You can safely bet that China has a mas-
ter plan to own large chunks of the tech 
economy within the next decade. It is leap-
frogging in all these important techno-
logical sectors, and not overlooking such 
core areas as semiconductors where it is 
also pushing ahead but still lags.  China is 
also racing to get a lead in fifth-generation 
mobile communications, and has in recent 
years far outspent the U.S. on cell sites and 
wireless infrastructure.

orijinal Mobike ve Ofo markalarına benzer 
uygulamalar geliştirmeye başladı.

Çin şirketleri, finanstan taşımacılığa ve 
sağlık hizmetlerine kadar birçok ekonomik 
sektöre yayılan yeni teknolojilere dönüştü. 
ABD’deki FAANG’lardan (Facebook, Ama-
zon, Apple, Netflix ve Google) çok daha çe-
şitlendirilmiş ürün ve hizmetler uygulama-
ya koydular.

Çin’in teknoloji şirketleri, yirmi yıl önce yüz 
milyonlarca kullanıcılı halka açık teknoloji 
devlerinin yerini almaya başladılar. Kurucu-
ları, Forbes listelerinin en üst sıralarında yer 

aldılar. Çin’de kahraman oldular ve şimdi 

kendi ulusal şampiyonlarını geliştirebilecek 

yeni nesile ilham veriyorlar.

Bu şirketlerin önümüzdeki on yıl içinde 

Çin’in teknoloji ekonomisinin büyük par-

çalarına sahip olacak bir ana plana sahip 

olduğuna emin olabilirsiniz. Tüm bu önemli 

teknolojik sektörlerde bir sıçrama yapıyor-

lar. Çin ayrıca beşinci nesil mobil iletişimde 

liderlik etmek için yarışıyor ve son yıllarda 

ABD’yi çok geride bıraktı” dedi.

Çin, yaptığı son atılımlar ve 
politikalar ile hem teknoloji 
hem de insan gücü bağlamında 
elinde olan devasa nüfusu 
yönlendirmeler ve planlamalar 
ile gün geçtikçe daha efektif bir 
şekilde kullanıyor.
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Kadınları Fonlayan Kadınlar,
4. Kez Arya Retreat’te Buluştu

Peki Retreat Nedir? 

Sözlüklere göre geri çekilme, kafa dinleme, meselelere 
biraz dışarıdan bakma anlamına gelir. En büyük şirket-
lerden, en küçük sosyal girişimlere pek çok organizas-
yon, retreat etkinlikleri düzenler, kendi komüniteleriyle, 
tercihen farklı bir ortamda bir araya gelir, hedeflerini 
revize eder, daha verimli çalışmanın ve daha üretken ol-
manın yollarını arar. 

Arya; yatırım yapmanın, toplantı odalarının dışına taş-
ması, kişisel gelişim; sosyalleşme, öğrenme ve aynı 
zamanda ruhu beslemesine vesile olması gerektiğine 
inanıyor. Bunun için de yoğun iş hayatı içindeki tecrü-
beli melek yatırımcılar ve yatırımcı olmak isteyenler için 
tasarlanan, 100’e yakın yatırımcı ve iş insanının katıldığı 
Arya Retreat konferansı, 2016’dan beri Bodrum Casa 
dell’Arte ve Casa Hermanas Hotel’de gerçekleşiyor. 

Arya Yönetici Ortağı Deniz Duygu “Dünya’da kadın or-
taklı şirketlerin fonlanma oranı %6. Ancak kadınlar bir-
birlerine yatırım yapmaya başlarsa, aradaki açığı önemli 
şekilde azaltabiliriz. Daha çok kadının yatırımcı kimliğini 
keşfetmesi, melek yatırımcılığı öğrenmesi, Startup eko-

K adın yatırımcılar ve seçili girişimciler; #CüretEt 
teması ile hem eğlenip, hem birbirlerinden cüret 
etme hikayelerini öğrendi. Her yıl olduğu gibi bu 

sene de İnci Holding, Arzum, Fark Holding, Doğuş Çay 
gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst yönetim ve 
yönetim kurulu üyelerinden tanınmış melek yatırımcıla-
ra, Arya Hızlandırma Programı sonucu özel olarak se-
çilmiş girişimcilerden, sponsor markaların temsilcilerine 
ve basın mensuplarına kadar önemli kişilerin katılımıyla 
gerçekleşen Arya Retreat’e, Türkiye İş Bankası ve Farp-
las ana sponsor oldu.

Bu sene kilit konuşmacı olarak, Birleşmiş Milletler’den 
aldığı konuşmacı daveti ile dikkat çeken, Big Chefs res-
toranlarının kurucusu Gamze Cizreli, kendi cüret etme 
hikayesini paylaştı. Yatırıma cüret etmek için ise; ulus-
lararası bir yatırım ve varlık yönetim grubu olan, İngilte-
re merkezli Triangle Investments and Development’tan 
Deniz Noyan, melek yatırımın yanı sıra çeşitlilik içeren 
bir portföy yaratmanın önemi, finansal getirinin ötesin-
deki avantajlar ve Portekiz’de yapılabilecek yatırımla, 
kişinin kendisine ve ailesine neler katabileceğini anlattı.

ÜYELERDEN HABERLER

Ocak-Şubat-Mart 2020
60



Hippist

Budizz

Mixoper

Hippist, özellikle Türk modacıların ürünlerini İngilte-
re pazarına tanıtmak üzere kurulan, bir online satış 
mağazası.  Türk tasarım dünyasını tanıtmanın yanı 
sıra, pazardaki yerini ihracat payıyla güçlendirmeyi 
hedefleyen Hippist’in, 150 bin dolar yatırım alma he-
defi var. Alacağı yatırımın yüzde 64’ünü performans 
pazarlaması, yüzde 11’ini PR, yüzde 2’sini SEO çalış-
maları ve kalan yüzde 21’ini, takımını güçlendirmek 
için kullanmayı planlıyor. 

Birçok ebeveyn, çocuğu uyumuyorsa ya da kolik bir 
bebeği varsa; stresli, çaresiz ve travmatize olabiliyor. 
Budizz, içerisinde ağlama sensörü yer alan bir oyun-
cak ayı geliştirerek bebeklerin uyku arkadaşı olarak 
kullanmalarını sağlıyor ve içerisinde bulunan sensö-
rün çıkardığı seslerle bebeği sakinleştiriyor. 0-3 yaş 
bebeklere özel üretilen Budizz, aynı zamanda pedi-
atri uzmanları tarafından da öneriliyor. Budizz, 300 
bin TL yatırıma ihtiyaç duyuyor. Bu bütçenin yüzde 
36’sını takımını güçlendirmek, yüzde 40’ını satış, pa-
zarlama ve PR aktiviteleri, yüzde 24’ünü ise Ar-Ge 
çalışmaları için kullanacak

Mixoper; yapay zeka tabanlı, yerinde ve uzaktan 
destek platformudur. Yolda kaldınız ve lastiğinizi 
nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız ya da evinizde-
ki herhangi bir elektronik eşya ile ilgili teknik servis 
elemanı çağırmadan kolayca çözebileceğiniz bir 
problem yaşıyorsanız, Mixoper sizi video, ses ya da 
görüntülerle yönlendiriyor. Destek çağrı merkezleri 
arasında kurumsal düzeyde entegrasyon olarak kul-
lanılabilen bir hizmet olarak yazılım (SaaS) ve mobil 
uygulamadır.  Mixoper, çağrı merkezi çözüm süreç-
lerinin uzunluğu, iade ve değişim süreçlerinde hayal 
kırıklığı yaşayan müşteri, yanlış yetkili teknik servis 
gönderimlerine çözüm üretir. Mixoper, 350 bin dolar 
yatırım ile girişimini güçlendirmek istiyor. Bu bütçe-
nin yüzde 45’i satış & pazarlama, %25’i takımı bü-
yütmek, %20’si ise ürün geliştirme için kullanılacak.

Deniz Kahraman, Murat Kahraman
İş Modeli: B2C, E-ticaret

Sylwia Regulska Güney
İş modeli: B2C, İhracat, Toptan Satış

Alev Gedik
İş modeli: B2B, Aylık üyelik modeli

sistemine girerek iş ve teknoloji dünyasındaki gelişme-
leri yakından takip edebilmesi için çalışıyoruz” dedi. 

“Başarısız olmayacağını bilseydin,
neye cüret ederdin?”

Deniz Duygu “Pek çok kişi daha yolun başında, başarısız 
olacaklarını düşünerek bir şeylere adım atmaya cüret 
edemediği için vazgeçiyor. Hem yatırımcı hem girişimci 
tarafında bu aynı. Yatırım almaktan çekinen girişimciler 
gibi, maddi yönden ve deneyim anlamında yatırım yap-
ma potansiyelini kullanmaya çekinen kadınlar da var. 
“Acaba yapabilir miyim? Melek yatırımcılık nasıl yapılır? 
Kendimi nasıl geliştirebilirim? Benim yatırım stratejim 
ne olmalı?” gibi soruları yanıtlamak, bilgi ve diğer katı-
lımcılarla tecrübe paylaşmak için yıl içinde yaptığımız 
çalışmaları Arya Retreat’te taçlandırıyoruz” dedi.

Contemporary Istanbul’da da en çok ilgi gören stantlar-
dan birinin Arya standı olmasının sebebi “Başarısız ol-
mayacağını bilseydin, neye cüret ederdin?” sorusuydu. 
Arya Retreat de cüretkar katılımcıları, konuşmacıları ve 
girişimcileri ile bu sene de iz bırakan bir deneyim yaşattı. 

Women Funding Women 
Meet at Arya Retreat for 
the Fourth Time
Angel investors and entrepreneurs from the Arya Wom-
en Investment Platform with a vision to make invest-
ments mostly in companies with female partners have 
gathered together in Bodrum for the fourth time be-
tween October 3 and 6.

Female investors and select entrepreneurs have had fun 
together and shared stories about how to dare with the 
hashtag #CüretEt/Dare. Türkiye İş Bankası and Farplas 
were the main sponsors for Arya Retreat organized with 
the participation of very important people such as senior 
executives and board members of the leading compa-
nies in Turkey such as İnci Holding, Arzum, Fark Holding 
and, Doğuş Çay, and well-known angel investors, entre-
preneurs specially elected as a result of the Arya Accel-
eration Program, representatives from the sponsoring 
brans and press members in this year like every year.

As the key speaker in this year, Gamze Cizreli, founder 
of Big Chefs restaurants, who was invited by the United 
Nations to attend one of its meetings as a speaker, has 
shared her own story about how she has dared. Deniz 
Noyan from Triangle Investments and Development 
headquartered in England, an international management 
group of investments and assets, has talked about the 
importance of creating a portfolio containing a wide 
range of diversity in addition to angel investments, the 
advantages beyond the financial yields, an investment 
made in Portugal and, the capabilities of a person to con-
tribute to themselves and their families as an example of 
how to dare in the field of investment.l
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Mumo

Dermoda Derİ

Pacer

Nebyan Doğal

Balmumu, reçine ve hindistan cevizi yağının organik 
pamuklu kumaşa emdirilmesiyle üretilen yiyecek 
saklama ürünüdür. Mumo; streç film veya buzdolabı 
poşetine doğal olarak antibakteriyel bir alternatiftir. 
Yıkanabilir, tekrar tekrar kullanılabilir. Girişimin kendi-
ni bir üst kademeye taşımak için ihtiyaç duyduğu tu-
tar, 1,5 Milyon TL. Bu bütçenin planı; yüzde 20 Ar-Ge 
çalışmaları, yüzde 45 pazarlama ve yüzde 35 takımı 
büyütmek için kullanılacak. 

Dermoda, geliştirilen sürdürülebilir ekolojik deri üre-
timinde yüzde 30 daha az su kullanımı ile zararlı 
kimyasal kullanmadan, bitkisel tanenler kullanılarak 
doğada biyo-bozunur ve alerjik etkiler göstermeyen 
deriler elde edilmektedir. Bu ekolojik deriler, özellikler 
bebek patiği ve ayakkabı gibi doğrudan cilde temas 
eden ürünlerin yanı sıra, otomotiv döşemelerinde 
güvenle kullanılmaktadır. 300 bin TL yatırıma ihtiyacı 
olan Dermoda, üretim süreçlerini güçlendirmek için 
bu bütçenin yüzde 50’sini kullanacak, yüzde 35’iyle 
materyal alımı yapacak ve yüzde 15’iyle takımını 
güçlendirecek.

Yeni nesil öğrenme ve yönetim aracı Pacer, şirket içi 
eğitimlerde kullanılıyor. Birden fazla lokasyonda hiz-
met veren şirketler, Pacer modelleriyle iç eğitimlerini 
dijitalleştirebiliyor. Kullanıcı dostu ara yüzüyle Pacer, 
2014’ten beri şirketleri “öğrenme toplulukları” haline 
getirmeyi hedefliyor. Pacer’ın isteği 1,2 Milyon TL. 
Bu bütçenin yüzde 63’ünü takımını büyütmek için, 
yüzde 17’sini ise pazarlama aktiviteleri için kullana-
cak. 

Nebyan Doğal; kullanıcılarına antibiyotiksiz, doğal 
döngüsünde yetişmiş hayvanlardan elde edilen, 
kaynağı belli et ve şarküteri ürünleri sunuyor. Ka-
radeniz yaylalarında yüzyıllardır dedeleri tarafından 
devam ettirilen yaylacılığı, doğal hayvancılığı tanıtı-
yor. Nebyan Doğal’ın almayı hedeflediği 1,8 Milyon 
TL yatırımın %30’u pazarlama, yüzde 20’si materyal 
alımı, yüzde 20’si yeni kiralanacak gereçler ve yüzde 
25’i çiftçilik giderlerine ayrılacak.

Işınsu Kaya
İş modeli: B2C (online satış), B2B 

Sevda Köksal Daban
İş modeli: B2B

Mecal Topantas
İş modeli: B2B, Saas

Nazlı Uyanık Yıldız
İş modeli: B2C, E-ticaret

7 kadın girişimci Retreat’te
yatırım almaya cüret ediyor.

Arya’nın girişimleri hızlandırarak yatırımcı karşısına çık-
maya hazırlayan programı Arya Retreat Pitching Chal-
lenge’dan finale kalan kadın girişimciler, şirketlerine 
fon alabilmek için yatırımcılara sunum yaptı. Globalde 
başlatılan plastik atıklarla mücadeleye, sürdürülebilir ve 
tekrar kullanılabilir ambalaj malzemesiyle katılan Mumo 
Wrap, Akdeniz tasarımcılarının ürünlerini başta İngiltere 
olmak üzere dünyaya ulaştıran Hippist, büyük şehirle-
re doğal et ve şarküteri ürünlerini getiren Nebyan Do-
ğal, kurumları  sosyal eğitim platformlarına dönüştüren 
eğitim teknoloji şirketi Pacer LMS, patentli ve Türkiye’de 
imal edilen uyku arkadaşı Budizz, satış sonrası müşteri 
desteğine yeni bir boyut kazandıran dijital asistan Mixo-
per ve ekolojik deri üretimi yapan Dermoda Deri yatırım-
cı karşısına çıkarak yatırım almaya cüret etti.l
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TOYOTETSU'dan
Ağaçlandırma Çalışması
Çekül Vakfı ve TOYOTETSU İletişim Komitesi işbirliği ile 27 Kasım 2019 tarihinde Silivri’de, TOYOTETSU 
Başkanıda dahil olmak üzere  her seviye ve bölümden çalışanların emeğiyle 700 fidan toprakla buluşturularak 
“TOYOTETSU Korusu” oluşturuldu. 

T OYOTETSU ailesi olarak çevremizi ve doğamızı 
korumak adına, kaynağında atık ayrıştırma ve 
kısıtlı doğal kaynakların verimli kullanması gibi 

“sıfır atık” temelli birçok çalışma yapmaktayız. Bu ça-
lışmaların arasında bizim için en değerli olanları, kalıcı 
davranış değişikliği oluşturmak adına, hem çalışanla-
rımız ve hem de ailelerimizde çevre korumaya yönelik 
farkındalığı artırmak için yaptığımız teşvik edici organi-
zasyonlardır.

“En iyi yatırımımız doğayı korumamız” prensibiyle yola 
çıkarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlemiş 
olduğu, 11 Kasım 2019 tarihli “Geleceğe Nefes” Ağaç 
Dikme Organizasyonu kapsamında, Kasım ayı boyunca, 
şirketimizin iç ve dış bahçesine üst yönetimimiz, kıdemli 
müdürlerimiz, müdürlerimiz ve çalışanlarımız tarafın-
dan toplam 287 adet fidan dikilmiştir.

Bu etkinliğin yanı sıra Çekül Vakfı ve TOYOTETSU İle-
tişim Komitesi iş birliği ile 27 Kasım 2019 tarihinde 
Silivri’de, başkanımız da dahil her seviye ve bölümden 
arkadaşlarımızın emeğiyle 700 fidanı toprakla buluştu-
rarak “TOYOTETSU Korusu”nu oluşturduk. Ülkemize ve 
çevremize faydalı olmanın gurur, memnuniyeti ve sevin-
ci ile etkinlik tam bir şenlik havasında gerçekleşmiştir. 
Bu değerli organizasyon için emeği geçen herkese te-
şekkür ediyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu sene 25’incisi dü-
zenlenen, “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” “Büyük İş-
letme Kategorisi Otomotiv ve Yan Sanayi Sektörü Çevre 
Ödülü” sahibi olan TOYOTETSU ailesi olarak kısıtlı doğal 
kaynakları göz önünde bulundurarak, sıfır atık hedefi ve 
kaizen bilinciyle sürekli iyileştirmelere ve tüm paydaş-
larımızı da içine alarak topluma katkıda bulunma çalış-
malarına devam edeceğiz.l
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TOSB, Japon Miyawaki Metodu 
İle “Doğal Orman” Oluşturuyor
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Sango iş birliğiyle “Miyawaki Yöntemi ile Doğal 
Orman” projesi kapsamında TOSB ağaçlandırma alanı içine 1250 adet fidan dikimini gerçekleştirdi.

E n Temiz OSB’ sertifikasını alarak çevreye du-
yarlılığını kanıtlayan TOSB, 3 Kasım Pazar günü 
gerçekleşen etkinlikte Sango önderliğinde, 714 

kişilik gönüllü ekibin desteğiyle TOSB ağaçlandırma 
alanlarına 1250 adet fidan dikimini gerçekleştirdi.

TOSB’un ev sahipliğinde gerçekleşen “Miyawaki Yönte-
mi ile Doğal Orman” projesi, tohumlar ve doğal orman-
lar konusunda uzman ve dünya genelinde 15 ülkede 40 
milyondan fazla ağaç dikimini sağlayan çevreci ve bilim 
insanı 90 yaşındaki japon ekolojist Akira Miyawaki’nin 
kendi bulduğu yöntemle tsunami, heyelan gibi afetlere 
dayanıklı doğal bir yaklaşımı kapsıyor.

TOSB, which possesses the certification of “The 
Cleanest OIZ” proving its environmental awareness, 
has planted 1250 saplings in the afforestation areas 
of TOSB with the support of a team of 714 volun-
teers under the leadership of Sango during the ac-
tivity organized on November 3, Sunday.

The project “Natural Forest with Miyawaki Method” 
hosted by TOSB covers a natural approach resist-
ant to natural disasters such as tsunamis and land-
slides using a method developed by Akira Miyawaki, 
a 90 year Japanese ecologist and scientist, who is 
specialized in seeds and natural forests contributing 
to organizations resulting in more than 40 million 
trees planted in 15 countries.l

TOSB Creates a “Natural 
Forest” with the 
Japanese Miyawaki 
Method
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Akira Miyawaki, bitki ekolojisinde, tohumlarda ve 
doğal ormanların çalışmasında uzmanlaşmış bir 
Japon botanikçi ve uzmanıdır ve adıyla anılan 
Miyawaki Yöntemi ile tanınmıştır. Dünya çapında 
bozulmuş arazide doğal bitki örtüsünün restoras-
yonunda uzman olarak faaliyet göstermektedir.

1970’lerden bu yana, Akira Miyawaki doğal or-
manların değerini ve onları geri getirmek için acil 
ihtiyacı savundu. Miyawaki, Japonya’da Japon 
mavi meşesi, bambu yapraklı meşe, Japon kes-
tane ağacı ve defne ağacı gibi tapınaklar, mabetler 
ve mezarlıkların etrafında büyüyen ağaçları göz-
lemledi. Yerli türler olduğunu, birincil ormanın ka-
lıntıları olduğunu gösterdi. Aynı zamanda, Japon-
ya’ya özgü olan Japon sediri, selvi ve karaçam gibi 
ağaçların, yüzyıllarca Japonya’ya kereste üretmek 
için ormancılar tarafından kullanıldığını belirterek 
önemli katkılar ve bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Miyawaki Metodu Nasıl Çalışır?

Çağdaş Japon ormanlarının sadece % 0.06’sının 
yerli ormanlar olduğunu hesaplamıştır. Muazzam 
düşük bir oran! Türkiye’de durum nedir bilmek 
istiyor insan! Çağdaş ormanlar ne Japonya’daki 
jeobiyo-iklimsel koşullar için en dayanıklı ve en 
uygun bitki örtüsüne göre ne de iklim değişikliğine 
en uygun olan ağaç çeşitleri arasından seçilerek 
oluşturulduğunu tespit etmiştir.

Günümüzde “bozulmuş ormanlardaki doğal or-
man tohumlarını yerli ormanlardan kurtarmak 
için “ Miyawaki metodu ”olarak bilinen bir ekolo-
jik mühendislik yöntemi geliştirdi. Bu metodu test 
etti ve iyileştirdi, ekolojik teorileri ve deneylerinin 
sonuçlarını kullandı. Japonya’da ve çeşitli tropikal 
ülkelerde 1.300’den fazla bölgede, bazen büyük 
alanlarda, koruyucu ormanlarda hızla ve başarılı 
bir şekilde ormanları restore etti.

Uzmanların çoğu yağmur ormanlarının yok edil-
mesinden sonra hızlı bir şekilde restore edilmesi-
nin imkansız veya çok zor olduğuna inandı. Fakat, 
Miyawaki, orman örtüsünün hızlı bir şekilde res-
torasyonunun ve toprağın restorasyonunun, öncü 
ve ikincil seçkin bir seçim kullanılarak mümkün ol-
duğunu gösterdi. Yerli türler, yoğun ekildi ve miko-
rize edildi. Yerel bitki ekolojisinde çalışarak normal 
ağaç topluluğu içinde kilit rollere ve tamamlayıcı 
rollere sahip olan türleri kullanır.

Miyawaki 
METODu Nedİr?

Sango Türkiye Başkanı Hidekazu Hirano, Denso Türkiye 
Başkan Yardımcısı Akira Fujii, Sekiso Türkiye Başka-
nı Shoji Takizawa, TOSB Genişletilmiş Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Özdeşlik, TOSB Bölge Müdürü Murat 
Demir, Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Şahin başta 
olmak üzere Sango ve TOSB personelleri, TOSB üye 
firma çalışanlarının da katılımıyla fidan dikimi etkinliği 
gerçekleşti. Etkinlikte konuşma yapan Demir, “Çevre-
ye saygılı ve yeşil alanların fazlalaşması için çaba sarf 
eden bir OSB olarak gerek en temiz, gerekse en yeşil 
OSB unvanlarını kazandık. TOSB bugün 2 milyon 800 
bin metrekarelik alanının 258 bin metrekaresinde park 
ve orman alanı bulunan, 50 bin yetişmiş ağacı olan ye-
şil bir organize sanayi bölgesidir. T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan ‘En Temiz OSB’ sertifikasını alarak çev-
reye duyarlılığımızı bir kez daha kanıtladık. Ayrıca, 300 
dönüm ormanı ile ‘En Yeşil OSB’ unvanına da sahip ol-
manın mutluluğunu yaşıyoruz ” dedi.l
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D üğmenin giysilerde kullanılmaya başlamasının 
13. yüzyıla kadar gittiğini yazıyor kitaplar. Kadın 
ve erkek kıyafetlerinde ters yerlerde olmasının 

nedenini ise erkekler varlıklı olsun olmasın kendileri giyi-
nirken, kıyafetlerdeki bu lüks aksesuarı kullanan zengin 
kadınların yardımcıları tarafından giydirilmeleri olarak 
açıklıyor. Bu nedenle kadın kıyafetlerinde düğmeler sol-
da yer almaya başlamış.

Geçmişin bu lüks aksesuarı günümüzde sıradan bir 
obje haline gelirken sporda, siyasette, ekonomide işler 
kötüye giderken birilerinin bastığından şüphe duyulan 
paranoyak bir objeye de dönüşüverdi. Sorumluluktan 
kaçmak isteyenler her kötüye gidişte düğmeye kimin 
bastığını arar oldu.

Oysa gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de 
yanlış gider. Örneğin bütçe disiplini kaybedildiğinde Tür-
kiye’nin başına gelenlere bakmak bunu anlamaya yeter.

2019 bütçe kanununda 80,3 milyar TL’lik net borçlanma 
limiti tanımlanmıştı. Bunu kısaca borçlanma ile anapara 
ödemesi arasındaki fark olarak tanımlayabiliriz. Haziran 
ayına geldiğimizde bu limite çoktan ulaşılmıştı. Kanun 
değişikliği olmadan bu limitin yüzde 10 oranında artırıl-
ması imkânı bulunmakta ki o da yaklaşık 88,3 milyar TL 
ediyor. Temmuz ayında bu limit de aşıldı.

Peki, ne yapıldı? Torba kanun içerisine eklenen bir mad-
de ile Ekim ayında 2019 yılının net borçlanma limiti 70 
milyar TL artırılarak 158,0 milyar TL’ye revize edildi. 

Söyleyin, Düğmeye
Hanginiz Bastı?
Geçmişin bu lüks aksesuarı günümüzde sıradan bir obje haline gelirken sporda, siyasette, ekonomide işler 
kötüye giderken birilerinin bastığından şüphe duyulan paranoyak bir objeye de dönüşüverdi. Sorumluluktan 
kaçmak isteyenler her kötüye gidişte düğmeye kimin bastığını arar oldu.

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış 
gider. Örneğin bütçe disiplini kaybedildiğinde Türkiye’nin 
başına gelenlere bakmak bunu anlamaya yeter.

Dr Ali Orhan YALÇINKAYA
Ekonomist
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TCMB’den yapılan kar ve ihtiyat akçesi transferi ile tek 
seferlik bedelli askerlik, imar barışından gelen gelir ak-
tarımları da göz önüne alındığında durumun ne kadar 
vahim olduğu daha net anlaşılabilir.

Önceki senelerde Nisan ayında bütçeye aktarılan kar, 
2019 yılında Ocak ayında yapılan olağanüstü genel 
kurulla yine erken tahsil edilmiş ve toplam 37,5 milyar 
TL’lik kar transferinin 33,8 milyar TL’si Ocak 2019’da 
bütçeye aktarılmıştı. Ancak Merkez Bankası’nın Tem-
muz ve Ağustos aylarındaki ihtiyat akçesi transferi ile 
birlikte TCMB’nin 2019 yılındaki toplam aktarımı (ku-
rumlar vergisi hariç) 78,3 milyar TL’ye ulaşmıştı. Buna 
rağmen 2018 yılında 72,61 milyar TL açık veren bütçe-
nin 2019 yılında 130 milyar TL düzeyinde bir açıkla yılı 
kapatacağı anlaşılıyor.

İşte böylesi bir tablo, 2020 yılında bütçe hedeflerinin 
tutturulması konusunda zorlukların devam ettiğini dü-
şündürüyor.

İngiltere Merkez Bankası eski başkanlarından Josiah 
Stump “sorumluluklarımızdan kaçınabiliriz, ama kaçın-
manın sonuçlarından kaçamayız.“ derken kaçanların 
yazının başlığındaki soruya sığınacaklarını acaba hiç 
aklına getirmiş midir?

Biz cevabını verelim: Düğmeye kimin bastığını hepimiz 
biliyoruz. l

Dikkatinizi çekerim 80,3 milyar TL ile çıkılan yolda gel-
diğimiz nokta 158,0 milyar TL. Yani iki katı bir artıştan 
bahsediyoruz. Yılı da bunun hemen altında 157 milyar 
TL düzeyinde kapatacağımız anlaşılıyor.

Bütçe disiplini kaybedilince Hazine’nin iç borç çevirme 
oranı da yükseldi. Borç çevirme oranı, vadesi gelen ana-
para ve faiz ödemesi için ne kadar yeni borçlanma ya-
pıldığını gösterir. Bu oran 2019 için yüzde 132,4 olurken, 
aynı zamanda 2003 yılına kadar geri giden veri setindeki 
en yüksek seviyeye de karşılık gelmekte.

“Peki, onun için ne öngörülmüştü?” diye sorabilirsiniz. 
2019 yılı duyurusunda Hazine yüzde 93,5’lik bir iç borç 
çevirme oranı hedefliyordu. Oysa 2020 yılı finansman 
programını açıklarken yüzde 121 olarak revize edilen 
2019 tahmini değerinin de üzerinde bir gerçekleşme 
ile yılı kapattık. Hazine’nin 2020 yılında iç borç çevirme 
oranını ise yüzde 104 olarak öngördüğünü hatırlatayım 
bu arada.

Bütün bunları bir başka yerden bütçe gerçekleşmele-
rinden de izleyebiliyoruz. Bütçe gelirleri, ekonomik bü-
yümedeki yavaşlama ve vergi tahakkuk-tahsilat oran-
larındaki düşüşün etkisi ile geriledi. 2019 yılı Kasım ayı 
itibariyle genel bütçe vergi gelirlerinde tahakkuk-tahsilat 
oranı yüzde 75,5 ki bu bir önceki senenin tamamındaki 
yüzde 78,7’ye göre gerilemeyi ifade ediyor. Bütçede tah-
silat yapılamadığı gibi harcamalar da kontrolden çıkmış 
vaziyette.
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Türkiye’nin Otomobili Sahneye Çıktı 

‘Yeni Lige’ Yolculuk Başladı

T ürkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022 
yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci 
devam eden C-SUV modelinin ön gösterim ver-

siyonunu tanıttı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekle-
şen Yeniliğe Yolculuk Buluşmasında C-SUV modeliyle 
birlikte bir de C- Sedan konsepti gösterildi.

Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018’de gerçekleşen ve 
kuruluşundan 18 ay sonra tasarım ve mühendislik ça-
lışmalarının geldiği noktayı gösteren ilk ön gösterim 
aracını ve Sedan konseptini gün ışığına çıkaran TOGG, 
Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Bursa’nın Gem-

Turkey’s Automobile Gets 
on the Stage, the Journey 
to the ‘New League’ Begins

During the meeting held in the Informatics Valley, the 
Turkey’s Automobile Joint Venture Group (TOGG) 
has shared information on its progress during the 
last 18 months and, how it will lead the technolog-
ical transformation in Turkey. Founded based on a 
synergy between the Union of Chambers and Com-
modity Exchanges of Turkey and, Anadolu Group, 
BMC, Kök Group, Turkcell and Zorlu Group with ex-
periences in different areas such as retail, automo-
tive, telecommunication and consumer electronics, 
and on a unique cooperation model unprecedented 
in Turkey, TOGG has put on the stage its premier ve-
hicles heralding the transformation of the automo-
tive to a mobility ecosystem.

The Turkey’s Automobile Joint Venture Group (TOGG) 
has introduced the premier version of the mod-
el C-SUV, for which the development process is in 
progress and, which will start to be manufactured in 
2022. During the Meeting “Journey to the Innovation” 

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 
Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirdiği ‘Yeniliğe 
Yolculuk’ buluşmasında, kuruluşundan bugüne 
geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye’de 
teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceğini 
paylaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile perakende, otomotiv, telekomünikasyon ve 
tüketici elektroniği gibi farklı alanlarda deneyimleri 
olan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, 
Turkcell, Zorlu Grubu’nun sinerjisi ve daha önce 
Türkiye’de benzeri olmayan bir iş birliği modeliyle 
kurulan TOGG, otomotivin mobilite ekosistemine 
dönüştüğünün habercisi ilk ön gösterim araçlarını 
ülkemiz ve dünya sahnesine çıkardı.
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held in the Informatics Valley, Gebze, the concept of 
C- Sedan has been introduced together the model 
C-SUV.

Officially founded on June 28, 2018 and revealing its 
first premier vehicle and the concept of Sedan, which 
shows the progress of design and engineering stud-
ies during the last 18 months, the TOGG will lay the 
foundation of its factory to be established in Gemlik, 
Bursa, the heart of the Turkish Automotive Industry, 
in 2020. It will manufacture 5 different models on a 
joint e-platform, the intellectual and industrial proper-
ty rights of which will completely belong to it, by 2020.

Turkey’s Automobile considered by the Ministry of In-
dustry and Technology as one of the strategically im-
portant projects within its targets for 2023 will also be 
one of the pioneers of the technological development.

Underlining its assertion by registering 2 separate 
genuine patents at the very beginning of the project, 
the TOGG will trigger the development of the mobili-
ty ecosystem on smart devices in Turkey with many 
“first” and “best” ideas and approaches. As of 2022 
when it will start manufacturing, it will take part in the 
industry as the first manufacturer of non-classic, full 
electric SUV in Europe.l

lik ilçesinde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında 
atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hak-
ları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerinde 
5 farklı model üretecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri 
içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak de-
ğerlendirilen Türkiye’nin Otomobili, hedeflenen teknolo-
jik dönüşümün de öncülerinden olacak.

Projenin hemen başında 2 ayrı özgün patenti kayda ge-
çirerek iddiasının altını çizen TOGG, birçok ‘ilk’ ve ‘en’leri 
ile de Türkiye’de mobilite ekosisteminin akıllı cihazlar 
etrafında gelişimi harekete geçirecek. Üretime başla-
yacağı 2022 yıllı itibariyle de Avrupa’nın klasik olmayan 
doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olarak endüstride 
yerini alacak.

Dönüşüm daha yeni başladı

Yeniliğe Yolculuk buluşmasında otomotivin mobilite 
ekosistemine dönüşümünü anlatan TOGG CEO’su M. 
Gürcan Karakaş da, dünyada oyunun kurallarının değiş-
tiğine vurgu yaparak ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesine 
doğru zamanda ve doğru yerde start verildiğini söyledi. 
Teknoloji alanında, sosyal alanlarda ve düzenleyici ku-
rumların kararlarında etkisi yoğun

biçimde hissedilen mega trendlerin otomobili ev ve iş-
ten sonra yeni bir yaşam alanına dönüştürdüğünü ifade 
eden Karakaş, “Bu dönüşümle otomotivdeki kâr havuz-
ları el değiştiriyor. Sektörde büyüme talep bazlı mobilite, 

veri bazlı iş modelleri, otonom ve paylaşım çözümleri 
gibi daha kârlı yeni işlerden gelecek” diye konuştu. Ka-
rakaş, “Dünyada elektrikli ve bağlantılı otomobil yarışın-
da herkes yolun başında. Bu yarışta çevik, yaratıcı, iş 
birliğine açık ve kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı 
olacak. Biz de doğru zamanda doğru yerdeyiz” diye söz-
lerine devam etti.

Üretecekleri ilk aracın bir SUV olduğunu belirten Kara-
kaş, bunun nedenini ise şöyle anlattı: “Dünyada ve Tür-
kiye’de son 5 yılda en hızlı büyüyen ve gelecek 5 yılda 
en hızlı büyüyecek segment SUV. Bunun yanında Türk 
tüketicilerinin sahip olmayı en fazla istediği ancak yerli 
alternatifin yok denecek kadar az olduğu bu segmentin 
beğenilen bir marka oluşturmak için en uygun başlangıç 
olduğunu biliyoruz.”

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’nin

Türkiye’nin Otomobili’nin fikri ve sınai mülkiyet hakları-
nın yüzde 100 Türkiye’ye ait olduğunu belirten M. Gür-
can Karakaş, “Profesyonel bir bütünlükle, Türkiye’nin 
küresel markasını ortaya çıkarmak için var gücümüzle 
ve dünyanın en iyileriyle çalışıyoruz. Daha yola çıkarken 
15 yıllık yol haritamızı adım adım planladık. Ortalama iş 
tecrübeleri 10 yılın üzerinde, işinin ehli, işine adanmış, 
küresel tecrübesi olan, ağırlıklı mühendislerden kurulu 
bir ekip oluşturduk. Her geçen gün büyüyen ekibimiz 
114 kişiye ulaştı. Çevik, hızlı kararlar alabilen bir orga-
nizasyon oluşturduk ve kullanıcı odaklı bir yaklaşım 
benimseyerek, her faaliyetimizde pazar ve kullanıcı 
beklentilerine kulak veriyoruz. Ülkemizin tüm tecrübe 
ve yetkinliklerini önemsiyoruz. Varsa ülkemizdeki, ülke-
mizde henüz yoksa dünyadaki en iyi iş ortaklarını bulup 
onlarla kendi mühendislerimizin yönetiminde iş birliği 
yaptık, yapmaya devam ediyoruz. En önemlisi, dünya-
nın önemli oyuncularını inceleyerek ve kıyaslayarak be-
lirlediğimiz “olmazsa olmaz başarı kriterlerinden” taviz 
vermeden yol alıyoruz. Yeni bir otomobil markasını inşa 
ederken aynı zamanda küresel bir marka ortaya çıkarıp 
dünya ile rekabete giriyoruz. Geniş ürün gamıyla, tasa-
rımsal cazibesi, teknolojik yetenekleri, endüstriyel gücü 
ve kültürümüzden ilham alan detayları ile Türkiye’nin 
Otomobili’ne kavuşacağız” dedi.l
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Borderline Kişilik 
Bozulması

Bilim ve Teknolojinin
Kişiliğe Yansımaları ve 

İnsanoğlunun 
teknolojik değişimin 
hızına ayak 
uydurabilmesi için 
farklı bir bakış 
açısı  geliştirmesi ve 
bunu içselleştirmesi 
gerekmektedir. 
Çünkü teknoloji 
son hızla ilerlerken 
insanoğlunun 
davranışı bu hıza 
erişememekte ve 
çoğu kez gerisinde 
kalarak benliğini 
kaybetmektedir.

B ilim genel anlamda  “do-
ğayı veya nesnel bir ko-
nuyu bilme isteğinden 

yola çıkarak, deneysel yöntemlere, 
nesnel gözlemlere ve verilere da-
yanarak genel doğrulara ve temel 
yasalara ulaşmak için gerçekleşti-
rilen sistematik araştırma süreci” 
olarak tanımlanmaktadır. Tekno-

loji ise “bilimin insanın pratik yaşam gereksinim-
lerinin karşılanmasına veya çevresini denetleme, 
biçimlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik 
uygulamaları” anlamına gelmektedir. Bir insan 
etkinliği olarak teknoloji insanlık tarihinde bilim-
den daha önce somutlaştırılmıştır.

Bilimsel ilerlemeye koşut olarak teknoloji de aynı 
hızda hatta günümüzde teknoloji bilimden çok 
daha hızla gelişip ilerlemektedir. Şu an sahip ol-
duğumuz teknolojik yenilikler insana bilim-kurgu 
filmi gibi gelmektedir. Eskiden sadece filmlerde 
görebildiğimiz ve o dönem bizlere hayal ötesi 
gelen olaylar günümüz dünyasının vazgeçilmez 
yapıtaşları haline gelmiştir. 

İnsanoğlunun bu hıza ayak uydurabilmesi için 
farklı bir bakış açısı  geliştirmesi ve bunu içsel-
leştirmesi gerekmektedir. Çünkü teknoloji son 
hızla ilerlerken insanoğlunun davranışı bu hıza 
erişememekte ve çoğu kez gerisinde kalarak 
benliğini kaybetmektedir.

Bilim doğayı taklit ederek bugünkü gelişmesine 
ulaştı  ve adeta doğa bilim için bir başlangıç nok-
tası oldu.  Doğa ya da doğal sistemler milyarlar-
ca yıllık süreç içerisinde kendi dinamiği ile birçok 
değişim geçirerek insanlığa mükemmel sonuçlar 
verdi.

Doğa, insanoğlu için mükemmel bir yaratıcılık 
örneği gösterirken, insanoğlu bu yaratıcılıkları da 
aşarak  doğa üstü keşiflere imza atmaktadır. Do-
layısıyla suyun kaynağının hangi dereye akacağı 
bilinmediği için insanoğlu  da bir bilinmeze doğ-
ru sürüklenmektedir. Yani, bizler doğada bulunan 
temel maddelerle yetinmemekte, onlarla birlikte 
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yeni maddeleri keşfederek bir anlamda kendi geleceği-
mizi tehlikeye atmaktayız. Çünkü bu yeni keşifler hem 
doğal varlıkları ve doğal sistemleri hem de insanoğlu-
nun kendi dünyasını yok etmeye yönelmektedir.

Uzun yıllar her bilim dalı kendi alanında uzmanlaşırken 
öğrenme kapasitesinin gelişmesiyle birlikte bilim dalları 
da iç içe  geçerek disiplinler arası çalışmalar arttı. Bilim 
dünyasındaki bu işbirlikleri bilim ve teknolojide de çok 
büyük atılımlar yarattı. Bilim dalları daha da özelleşti ve  
kendi içinde kısımlara ayrıldı. Örneğin fizik kuantum fi-
ziği, katı hal fiziği, deneysel fizik gibi dallara; kimya da 
inorganik, organik ve biyokimya gibi dallara ayrıldı. An-
cak bilim ve teknolojideki bu ilerlemenin gelecekte hangi 
etkileri doğurabileceğini öngörmek gibi önemli bir soru-
nu karşımıza çıkardı. 

Bilim ve teknolojideki inanılmaz ilerleme insanoğlunun 
davranışını değiştirdiği gibi devletleri de değiştirmeye 
başladı.  Gelişmiş ülkeler bu değişime ayak uydurmakta 

fazla zorlanmazken varlığını sürdürmeye çalışan birçok 
ülke ise değişime uyum sağlamaya çalışmaktan yorgun 
düştü. Bu yüzden bazı ülkeler değişime ayak uydurma 
bağlamında yeni yasa ve yönetmelikler çıkarırken  aslın-
da kendi insanındaki olumlu ya da olumsuz davranışları 
göz ardı etti. Batı kültürü materyalist ve dinamik yükseli-
şinde kendi yoluna devam ederken doğu kültürü bundan 
çok uzak kaldı. Çünkü yağ ve suyun birbirine karışma-
dan ayrık kalması gibi  insanoğlu da bilgiyi ve düşünceyi 
birbirinden ayırmaya başladı. Bilgi sahibi olmadan fikir 
sahibi olunmayacağını kavrayamadı. 

Bizler içgüdüsel olarak çoğalmak ve kaliteli yaşamak 
için uğraşıyoruz ama yaşantılarımızın tüm bu gelgitleri 
arasında doğadan da bir o kadar uzaklaşıyoruz. Özgül 
anlamda yasalar ve yaptırımlar ayrı ayrıdır ama ne ya-
zık ki insanoğlu bunları birbirine karıştırıyor. İş hayatında 
insanlar tüm bu bilgi ve düşünce karmaşası içerisinde 
ulaştıkları ilerleme yüzünden ciddi bir ruh sağlığı sorunu 
olan Borderline gerçeğiyle yüzleşiyor. Yani bir anlamda 
Martin Luther King’in söylediği gibi “Kuşlar gibi uçmayı, 
balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, ancak kardeşçe yaşama-
yı unuttuk” ya da “insanlığımızı kaybettik”.

Borderline Kişilik Bozulması(BKB) genç erişkinlik döne-
minde başlayan, kişilerle olan ilişkilerde, kendilik algısın-
da ve duygulanımda tutarsızlıklar ve ani dürtüsel dav-
ranışlarla kendini gösteren bir kişilik bozulmasıdır. BKB;  

1- Gerçek ya da hayali bir terk edilmeden kaçınmak için 
çılgınca çaba harcama,

2- Karşısındakileri aşırı büyütüp, göklere çıkarma ve aşı-

Batı kültürü materyalist ve dinamik yükselişinde 
kendi yoluna devam ederken doğu kültürü 
bundan çok uzak kaldı. Çünkü yağ ve suyun 
birbirine karışmadan ayrık kalması gibi  
insanoğlu da bilgiyi ve düşünceyi birbirinden 
ayırmaya başladı. Bilgi sahibi olmadan fikir 
sahibi olunmayacağını kavrayamadı. 
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rı değersizleştirip gözden düşürerek, yerin dibine sokma 
gibi başkalarına aşırı değer/değersizlik verme ile giden 
tutarsız ilişkiler gösterme,

3- Kimlik karmaşası denilen kendini algılayışında, önem 
verilen kültürel- ahlaki değer anlayışında değişkenlikler 
yaşama,

4- Kendine zarar verme olasılığı fazla olan, iki ya da 
daha çok durumda sonunu düşünmeden, aniden ya-
pılan eylemlere yol açma (aniden çok para harcama, 
madde kullanımı, hızlı ve tehlikeli araç kullanma, birden 
aşırı yemek yeme, önceden düşünülmeyen uygunsuz 
cinsel davranışlar),

5- Yineleyen bir şekilde intihar girişimleri, intihar tehdit-
leri, kendi kendine zarar verme (bıçak, jilet vs. ile kendi 
cildini kesme, sigara ile kafayı yakma),

6- Duygu durumunda aşırı tepkililiğe bağlı olarak sürek-
li duygusal değişkenlik durumu (saatler içinde değişen 
sürelerde birbirini izleyen öfkelilik, üzüntü, kaygı, sevinç 
dönemleri),

7- Kişinin kendisini sürekli olarak boşlukta hissetme,

8- Öfkeye hakim olamama (sık sık kavgalara karışma, 
yüksek sesle hakaret, çığlık atma),

9- Stresle ilişkili, gelip geçici, kendine kötülük yapılacağı 
düşünceleri ya da dissosiyatif belirtiler biçiminde orta-
ya çıkar ve daha çok bunlardan beşini taşıyan kişilerde 
görülür.

BKB sıklıkla kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve 
duygulanımdaki değişkenlik ve belirgin dürtüsellik gibi 
sorunlara odaklıdır. Öncelikle kişinin kendisine ilişkin 
algıları değişkenlik gösterir. Kendisini güzel, başarılı biri 
gibi hissederken birden değişkenlik göstererek kendi-
sini çok önemsiz biri olarak algılayabilir. Bu değişken-
lik insanları algılamasına da yansır. İlişkide olduğu kişi 
kendisi için dünyanın en harika insanıyken, bir anda çok 
kötü bir insan haline gelebilir. Bu nedenle ilişkileri yoğun 
ve fırtınalıdır, iyi kötü arasında dalgalanmalar çok belir-
gindir. 

Yalnızlığa tahammülleri çok azdır. BKB gösteren kişiler 
doldurulamaz bir boşluk hissi yaşarlar. Hep birilerinin 
varlığına gereksinim duyarlar. İlişki kurduğu insana ta-
parcasına bağlanır, onun sevgisini kazanabilmek için 
yoğun çaba harcar, karşılığını alamadığını düşündüğün-
de taptıkları kişi nefret ettikleri kişiye hızlıca dönüşür.

Bu kişilerin kendilerine güven duyguları çok kırılgan ol-
duğu için insanlar tarafından kabul edilmeye ya da red-
dedilmeye karşı aşırı derecede hassastırlar. Ayrılık ya da 
isteklerinin olmaması durumlarında yoğun öfke ve diğer 
belirtiler yaşanır. 

Bu kişilere karşı öfkelerini net bir şekilde sergiler, sonra-
sında bundan dolayı suçluluk, pişmanlık, utanç duygu-
ları yaşar ve kendilerini değersiz, zayıf, kötü hissetmeleri 
pekişir. BKB olanlar aşırı terk edilme korkusu yaşarlar. 
Terk edilme duygusunun yarattığı panikle devamlı mü-
cadele ederler. Bunu engellemek için tehdit etme, intihar 
girişiminde bulunma gibi yollara başvurabilirler. Dürtü-
sel cinsel ilişkiler, sık partner değişimi sıklıkla görülebilir. 
Öfkelerini kontrol etmede zorluk yaşarlar.

BKB olan kişilerde depresyon sıkça görülür. Duygula-
nımdaki iniş çıkışlar yani ruh halinde sürekli değişimle-
rin olması BKB’nin bir duygudurum bozukluğu (Bipolar 
bozukluk/manik depresif bozukluk) sınıfında değerlen-
dirilmesi gerektiği sorusunu gündeme getirmiştir.

Çağımızda bilgiye anında ulaşılabiliyor ve bu yolda dü-
şüncelerimizi sıkça değiştirebiliyoruz. Bu bağlamda, bil-
gi kirliliğinin de serbestçe bulunduğu bir ortamda  sağ-
lıklı ve doğru bilgiye erişim daha çok önem kazanıyor. 
Bilgi sahibi oldukça duygu ve düşünceler de değişiyor ve 
bu değişim ister istemez çocuklarımızın üzerinde kur-
duğumuz disiplini ve düşünme tarzlarımızı da değiştir-
memizi gerektiriyor. Çünkü çocuklar dünyamızın gerçe-
ği haline gelen değişim iletilerini bizlerden çok daha hızlı 
algılıyor ve pekiştiriyor. Çocuklar zekalarına göre kendi 
yaratıcı zihinlerinin uygulayıcısı da olabiliyor. İleri zeka-
lı çocuklar (11-14 yaş aralığında) insanlığa ve dünyaya 
ciddi bilimsel katkılar sunabiliyor. Bu katkılar ile dünya-
da daha birçok inanılmaz değişim yapabilme şansımız 
artıyor. Ancak bu katkının daha kaliteli ve kalıcı olması 
için özellikle blu çağındaki çocuklara sağladığımız bes-
lenme, sevgi, psikolojik sağlık ve disiplin koşullarının çok 
daha kaliteli hale getirilmesi şart oluyor.

Evet, zeka insanlığı yükseltiyor ama yine aynı zekayla in-
sanlığın ve doğanın sonunu hazırlıyoruz. Ve ister inanın 
ister inanmayın, bunun henüz farkında olamıyoruz.

Sağlıklı bir nesil için kişilik bozukluğuna yol açmadan 
önce kendimizi sonra da çalışanlarımızı ve çocuklarımı-
zı doğru ve nitelikli bilgi ile donatmak zorundayız.l

Referanslar: Prof. Dr. Alaeddin Bobat, Prof. Dr. M. Orhan 
Öztürk, Prof. Dr. Radu Doru, Dr. Doğan Şahin
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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.
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KALİTE

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.

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



79Ocak-Şubat-Mart 2020

TOSB ÜYELERİ

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
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OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.
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