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Murat DEMİR
TOSB Bölge Müdürü

Türkiye’deki otomotiv endüstrisi; dijital dö-
nüşümde öncü rol üstleniyor.   Tedarik Sa-
nayi de  bu yarışın içinde yer alarak birçok 
yeni otomasyon çözümünün doğmasına 
öncülük ediyor. Kendi inovasyon ekosis-
temini yaratmış bir ihtisas organize sanayi 
bölgesi olan TOSB’da bu konuda yoğun 
mesai harcıyoruz. 2019 yılının ilk altı ayın-
da TOSB İnovasyon Merkezi olarak yürüt-
tüğümüz tüm projelerde hedeflediğimiz 
gibi ilk olmayı başardık.  Dijital dönüşüm 
sergileri ile toplamda 34 teknoloji firması 
TOSB’da  sanayici ile bir araya gelme fır-
satı yakaladı. Aynı şekilde sanayici aradığı 
dijital çözümü bu sergilerde buldu. Girişim 
Evi mizde yaptığımız Başarılı Startup Ta-
nıtımlarında sunulan çözümler sektörün 

önde gelen firmaları tarafından beğenildi ve 
çalışmalar başladı. Gururla bahsetmek istediğim bir diğer oluşum da Otomotiv Mentor 
Ağı; 2 hafta içinde yurtiçi ve yurt dışından 30 mentör başvurusu alarak hayata geçen 
projeyle mentörlerimiz ilk hafta 20 girişimci görüşmesi yaparak sektörün hızını bir kez 
daha ortaya koydu. Yakın zamanda TOSB IK Komitesi ve  İzgören Akademi işbirliği ile 
düzenlediğimiz Ahmet Şerif İZGÖREN’in de katılımıyla gerçekleşen, Geleceği Yönet-
mek konusunun ele alındığı İvme Zirvesi yoğun ilgi gördü. Bu sayımızda Ahmet Şerif 
İzgören’ in röportajını da keyifle okuyacaksınız. 

Taegutec Kesici Takımlar A.Ş. kurucu ortağı Murat ERGİN ile 1916 yılında Kore’de ku-
rulan Taegutec’in kuruluş hikayesini ve yatırımlarını, gelecek planlarını konuştuk. Rö-
portajın özetini Korece olarak da bulabilirsiniz.

Teknokauçuk Ar-Ge Direktörü Volkan ERTEM, inovasyon çalışmalarının altyapısını na-
sıl hazırladıklarını ve hızla gelişen sektörün katma değeri yüksek ürünlere nasıl dönüş-
tüğünü anlattı. Keyifle okuyacaksınız.

Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdeşlik kuruluş 
hikayelerini, 30 yılı aşkın tecrübesi ve uyguladığı yönetim modeli ile dijitalleşmeye ba-
kış açılarını bizlerle paylaşırken 2. nesil yöneticilere en güzel örnek olarak kızı Beste 
Özdeşlik ile kadın sanayici olmak ve geleceği şekillendirmek konularını görüştük.

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz daha bir çok makale ve röportaj ile bu sayımızda da 
karşınızdayız. Keyifli okumalar diliyorum.

Gelecek sayıda görüşmek üzere...
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Ömer BURHANOĞLU
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı
TOSB Chairman of the Board

Yeni Yatırımlara
Ev Sahipliği Yapıyoruz

Sayın TOSB Üyeleri,
Değerli Sanayici Dostlar,

K atılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla ilerleyerek 
hedeflerimize ulaştığımız bir dönemi geride bırak-
tık. Bir bütün olarak hedeflerimize ulaşmak için 

değişime ayak uydurup, sürekli gelişip, sınırları zorlayarak 
hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. 

Geçtiğimiz dönemlerde TOSB olarak neler yaptığımızı kı-
saca siz değerli okuyucularımız ve üyelerimizle paylaş-
mak istiyorum.

Türkiye’de İlk defa bir organize sanayi bölgesinde, otomo-
tiv endüstrisinin gelecek piyasa ihtiyaçları doğrultusun-
da yeniden yapılandırılması amacıyla T.C. Doğu Marma-
ra Kalkınma Ajansı (MARKA) ile 1 Milyon TL’lik anlaşma 
yaptık. TOSB ve MARKA’nın birlikte hazırladığı bu projede; 
kamu kuruluşları, üniversiteler, kuluçka merkezleri ve sa-
nayiyi bir araya getirerek TOSB inovasyon ekosistemini 
oluşturmayı hedefledik.

Bunun dışında, Türk otomotiv sanayisinin mekanik test 
konusunda dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla geliştiri-
len ve üretilen ürünlerde katma değer artışı sağlamak için 
TOSB-BIAS Otomotiv Test Merkezini faaliyete geçirdik.

TOSB’da yer alan 6 büyük otomotiv tedarik sanayi üre-
ticisinin, TOSB içerisinde toplamda 190 milyon Euro’yu 
bulacak yeni yatırımları için ev sahipliği yapıyoruz

Bu yıl 6 yeni yatırım ile atağa geçiyoruz. 120 bin met-
rekarelik bir alanda kurulacak altı yeni üretim tesisin 
toplam yatırım hedefi ise 190 milyon Euro olacak. 
Beyçelik, Autoliv, Tırsan, Kar Plastik, Cengiz Makine, 
Mazsan gibi tedarik sanayinin önemli şirketlerinin 
üretime dönük sıfırdan yeni yatırımlar yapacaklar.

Bunun dışında yabancı şirketlerin de ilgilisini çe-
kiyoruz. 2019 yılında tedarik sanayinde büyük ya-

tırımlar olacak. Emniyet sistemleri üreticisi olan 
İsveç merkezli Autoliv, 20 milyon Euro’luk yatırım 
bütçesi ile inşaatına başladığı yeni fabrikasında 
direksiyon, emniyet kemeri ve hava yastığı üre-
timi yapacak. Üretim yapan iki fabrikasını da 
TOSB’a taşıyacak olan Autoliv, Haziran ayına ka-
dar üretime geçmeyi planlıyor. 

Buna ek olarak sözleşmeyi yeni imzaladığımız 
Kar Plastik yaklaşık 10 milyon Euro’luk yatırım 
ile TOSB’da yer alacak. Tırsan, test sürüş mer-
kezi açacak. Tofaş, Ford gibi dev şirketlere üre-
tim yapan ve otomotiv sektörüne panel radyatör 
üretimi de yapan Beyçelik Gestamp’ta yeni tesis 
yatırımları ile bu yıl TOSB’da yerini alacak. Yeni 
yatırımlarla doluluk oranı yüzde 90’ları aştı. Geb-
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Dear Industrialist Friends,  

W e left a period of achievements of goals 
behind through which we have moved 
on with a participatory and transparent 

management approach. We keep pace with change 
and continue to progress in line with our goals by 
constantly evolving and pushing the boundaries in 
order to achieve our goals as a whole. 
I would like to provide our readers and members a 
brief outlook on our recent achievements as TOSB. 
A deal of One Million TL has been made with T.C. 
Eastern Marmara Development Agency (MARKA) 
to serve the purpose of restructuring an organised 
industrial zone in line with the automotive indus-
try’s future market needs. This was a first for Tur-
key. The project, which was developed by TOSB 
and MARKA, brought public institutions, universi-
ties, incubation centers and industry together in 
order to create TOSB innovation ecosystem. 
Additionally, we have activated TOSB-BIAS Auto-
motive Testing Center with the aim of increasing 
added value of products that are developed and 
produced to reduce the dependence of Turkish au-
tomotive industry on mechanical testing.
We host new investments, which totals aproxi-
mately 190 million euros, of 6 major automotive 
supply industry manufacturers who are located in 
TOSB. 
This year we will move on with 6 new investments. 
The total investment objective of the six new pro-
duction facilities to be established in an area of 
120 thousand square meters will be 190 million 
euros. Supply industry’s important companies 
such as Beycelik, Autoliv, Tırsan, Kar Plastik, Cen-
giz Makine, Mazsan, will make new investments in 
production from scratch. 
We also attract interested foreign companies. In 
2019, there will be large investments in the sup-
ply industry. Autoliv, a Swedish manufacturer of 
safety systems, will produce steering, seatbelts 
and airbags in its new factory, which has started 
to be constructed with an investment budget of 20 
million Euros. Autoliv, which will carry both of its 
two production plants to TOSB, plans to start pro-
duction by June.
Additionally, Kar Plastik, with whom we have re-
cently signed a contract, will take its place at TOSB 
with an investment of approximately 10 million 
euros. Tırsan will open the test drive center. As a 
supplier of automotive giants such as Tofaş, Ford 
and a manufacturer of panel radiator for automo-
tive industry, Beyçelik Gestamp will also be located 
at TOSB this year with their new investments. With 
new investments, the occupancy rate exceeded 90 
percent. In addition to our contribution to the Geb-

ze bölgesine sağladığımız katkının yanında 25 bin kişiye 
de istihdam sağlıyoruz. 2019 yılında gerçekleşecek yeni 
yatırımlarla ilk etapta 2 bin kişilik yeni istihdam sağlamış 
olacağız. TOSB İnovasyon Merkezi Otomotiv Mentorlerini 
vizyonumuza, misyonumuza, geleceğe emin gözlerle ba-
kabilen, cesur, yenilikçi, genç, dinamik, iz bırakmak isteyen 
çalışma arkadaşlarımızı da kurumumuza dahil etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz.

Kurumsal yapımızı sağlamlaştırmak için nitelikli bir kad-
ro oluşturmak üzere hukuk, mevzuat, idari ve mali işler, 
kurumsal iletişim kadrolarımızı oluşturduk. Kurum olarak 
daha etkin bir eğitim stratejisi oluşturulması adına eğitim 
danışmanlığı hizmeti almaya başladık.

TOSB olarak eğitime verdiğimiz önemi
her defasında vurguladık

Gebze Teknik Üniversitesi ile 2’nci mezunlarımızı verdiği-
miz MBA programımızın yeni dönemini de yüksek bir ka-
tılımla başlattık.

TOSB olarak eğitim ko-
nusunda kurumsal ya-
pıya geçmek için daimi 
bir eğitmeni bünyemize 
katarak TAYSAD ile koor-
dineli olarak üyelerimizin 
ihtiyaçlarına uygun, mavi 
yaka eğitimlerine aralıksız 
devam ediyoruz. İzgören 
Akademi ile ortaklaşa ha-
yata geçirdiğimiz  ‘İvme 
ile Geleceği Yönetmek 
Lidelik Zirvesi’ yoğun ilgi 
gördü. İzgören akademi 
eğitmenlerinin katkısıyla 
gerçekleştirdiğimiz bu et-
kinlikleri farklı başlıklarla 
devam ettirmeyi planlıyo-
ruz.

TOSB Sosyal Tesisinde 
bulunan anaokulunun işletilmesinde yaşanan aksaklıkla-
rı çözerek, Gebze’de faaliyet gösteren bir eğitim kurumu 
ile yapılan yeni sözleşme neticesinde önümüzdeki eği-
tim-öğretim döneminde çalışanlarımıza hem anaokulu 
hem de kreş olarak hizmet vermeye başlayacağız.

TOSB’un sorunları, çözüm önerileri ve geleceğine yönelik 
projeksiyonları TurkishTime Ortak Akıl Toplantısı’nda gö-
rüştük.

Turkishtime ve Halkbank’ın organize sanayi bölgelerinde 
düzenlediği ‘Ortak Akıl Toplantıları’nın 12’ncisi bölgemizde 
gerçekleşti. Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde dü-
zenlenen toplantıda, TOSB’un sorunları, çözüm önerileri ve 

Gelenekselleşen spor 
turnuvalarımız yoğun 
ilgi görüyor. TOSB 
içerisindeki firmaları 
bir araya getiren 
turnuvamıza bu yıl 
rekor seviyede katılım 
gerçekleşti.  Toplamda 
40’ın üzerinde TOSB 
firması ve 1.000 
sporcunun katıldığı 
turnuvalara kadın 
sporcu iştirakini 
de artırmak için 
oluşturduğumuz 
kurallarla daha renkli 
ve eğlenceli hale 
getirdik. 

We Host New 
Investments 
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geleceğine yönelik projeksiyonlar konuşuldu ve oluştu-
rulan rapor tüm katılımcılarla paylaşıldı. 

Spor Turnuvalarına ilgiyi ve katılımı artırdık

Son 12 yıldan bu yana aralıksız devam eden ve gelenek-
selleşen spor turnuvalarımız yoğun ilgi görüyor. TOSB 
içerisindeki firmaları bir araya getiren turnuvamıza bu 
yıl rekor seviyede katılım gerçekleşti.  Toplamda 40’ın 
üzerinde TOSB firması ve 1.000 sporcunun katıldı-
ğı turnuvalara kadın sporcu iştirakini de artırmak için 
oluşturduğumuz kurallarla daha renkli ve eğlenceli hale 
getirdik. 

Kültürel faaliyetlere önem verdik

TOSB’da ülkemizin tanınmış  fotoğrafçılarından  Ersin 
Alok’un Türk sanayisinin gelişimini gözler önüne seren 
“Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi” isimli Fotoğraf 
Sergisini büyük bir katılımla gerçekleştirdik.

Önümüzdeki dönemde de yine iyi planlanmış, öngörülü 
ve temkinli bir yaklaşımla, yaşanan değişimleri dikkatle 
analiz ederek, alabileceğimiz pozisyonla ilgili bize es-
neklik kazandıracak adımları atarak işlerimizi yönetece-
ğiz. Yenilikçi ve öncü karakterimizden ödün vermeden, 
işlerimize dört elle sarılacağız ve faaliyette bulunduğu-
muz her alanda paydaşlarımıza ve ekosistemimize de-
ğer katmayı sürdüreceğiz.l

Bu yıl 6 yeni yatırım ile atağa geçiyoruz. 120 bin 
metrekarelik bir alanda kurulacak altı yeni üretim 
tesisin toplam yatırım hedefi ise 190 milyon Euro olacak. 
Beyçelik, Autoliv, Tırsan, Kar Plastik, Cengiz Makine, 
Mazsan gibi tedarik sanayinin önemli şirketlerinin 
üretime dönük sıfırdan yeni yatırımlar yapacaklar.

ze’s development as a region, we provide employment 
for 25 thousand people. With the new investments to 
be realized in 2019, we will be providing two thousand 
additional jobs for people. 
We are happy to include TOSB Innovation Centre Au-
tomotive Mentors in our institution. They are brave, 
innovative, young, and dynamic. They are able to look 
at our vision, mission and future with a keen eye, and 
they want to make a mark. 
Strengthening our institutional structure in terms of 
human resources, we have recruited law, legislation, 
administrative and financial affairs and corporate 
communication staff. We started to receive consultan-
cy on training with the aim of creating a more efficient 
training strategy.  
As TOSB we have always emphasized the importance 
of training
We have always emphasized the importance of train-
ing for us and accordingly we have commenced the 
new term of our MBA programme with Gebze Techni-
cal University with a high participation rate. The pro-
gramme had its second group of graduates. 
As TOSB, we constantly continue our blue collar train-
ings in accordance with the needs of our members 
in coordination with TAYSAD by adding a permanent 
trainer to our corporate structure.
Our “Summit on Managing the Future with Momen-
tum”, which was held in partnership with İzgören 
Academy, attracted great attention. We are planning to 
continue these activities with different titles with the 
contribution of İzgören academy trainers.
Due to the new contract with an educational institu-
tion operating in Gebze, we will start to provide our 
employees both kindergarten and nursery school ser-
vices in the next education-teaching period by solving 
the problems experienced in the operation of the kin-
dergarten located in TOSB Social Facility.l
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TaeguTec Mühendislik
ve Hizmet Üretiyor

Murat ERGİN
TaeguTec Kesici Takımlar A.Ş.
Kurucu Ortak–Genel Müdür TaeguTec’in kuruluş öyküsünden ve ürün 

gruplarından bahseder misiniz? 

F irmamızın geçmişi 1916 yılına dayan-
maktadır. O zamanki adıyla ‘’Korea 
Tungsten’’ firması, bugün uçlarımızı 

üretirken kullandığımız Tungsten madenini çı-
karmak üzere kuruldu. Kesici Takım Sektörün-
de 103 yılı doldurmuş tek firmadır. 1998 yılında 
IMC (International  Metalworking  Companies) 
Firması, Korea Tungsten’i satın alıyor ve adını 

TaeguTec olarak değiştiriyor. TaeguTec  
adı, firmamızın ana merkezinin bulunduğu 
Taegu (Daegu) şehri ile Technic (Teknik) 
sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Bağlı 
bulunduğumuz IMC Grubun sahibi Warren 
Buffet’tır. (Berkshire Hataway). Ortağımızın 
Warren Buffet olması bize finansal gücün ya-
nında moral gücü de veriyor.

TaeguTec 1916 yılında Kore’nin 
Taegu şehrinde kurulmuş dünyadaki 
ilk kesici takım firmasıdır. Üretimine 
karbür uçların yapıldığı hammaddeyi 
yani tungsten tozunu üreterek 
başlayan firma, hammaddede 
edindiği tecrübeyi imalatta 
kullanarak büyük bir avantaj elde 
etmiştir. Son yıllarda fabrikaya 
yaptığı yatırımlarla en son teknolojiyi 
kullanan en eski firma olma 
özelliğine sahiptir.
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TaeguTec’in dünya genelinde 
2.000’den fazla çalışanı bulunuyor. 
Bizim hikayemiz Türkiye’de 1997 yılın-
da 2M Çözüm şirketini kurarak başladı. 
1999 yılında TaeguTec’in Türkiye Mümessili 
olduk, ardından hızla artan pazar payımız Kore 
ile ortaklık gerçekleştirmemizi sağladı. Bugün ana 
merkezimiz dışında 3 şubemiz, 15 bayimiz, imalatı-
mız, 70 çalışanımız var.

Ürün yelpazesine gelince; talaşlı imalatta kullanılan tor-
na ve freze tezgahlarının kullandığı her tür kesici takım 
mevcut. 25.000’in üzerinde ürün çeşidiyle imalat sektö-
rüne ürün ve hizmeti birlikte götürmek için çalışıyoruz.  
Başta otomotiv olmak üzere, havacılık, makine imalatı, 
kalıpçılık, savunma sanayi, demiryolu gibi endüstrilere 
özel standart çözümler sunuyoruz.  

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

TaeguTec Türkiye’nin hedefleri her zaman yüksek. Kesi-
ci Takım sektöründeki en büyük 2 firmadan biriyiz. 2018 
yılında hedef koyduğumuz büyüme rakamlarına ulaşa-
madık. Ama bu bizim moralimizi bozmadı aksine daha 
çok çalışmak için motive etti. 

İmalata yeni başladık sayılır, 5 yıl oldu. Türkiye’nin önde 
gelen imalatçılarına sarf malzemesi üretmek çok gurur 
verici. Artan talepler gereği her yıl tezgah parkurumuza 
ilaveler yapıyoruz ve 2019 yılının 2. yarısında da bu an-
lamda büyümeye devam edeceğiz.

TaeguTec Ar-Ge çalışmalarından bahseder misiniz? 

TaeguTec Kore’nin çalışanlarının %10’nunu Ar-Ge’de is-
tihdam ediyor. Ayrıca cirosunun her yıl % 7’sini Ar-Ge’ye 
ayırıyor. Bu durum sanırım TaeguTec vizyonunu önemli 
anlamda açıklıyor. 

TaeguTec, Kore’nin Avrupa dışındaki tek imalat birimi 
olan TaeguTec Türkiye, bu sorumluluğu başarıya dö-
nüştürmek için sürekli çalışıyor. Türkiye’de Ar-Ge Mer-
kezimiz bulunmuyor. Kendi yetiştirdiğimiz tasarımcı-
larımız, sürekli yeni tasarımlar ile daha iyisini bulmaya 
çalışırken, mühendis kadromuz da üniversite lerdeki de-
ğerli öğretim görevlileri ile iş geliştirme ve Ar-Ge alanın-
da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyorlar.

TaeguTec Produces 
Engineering and Service  

Murat ERGİN
TaeguTec  Kesici  Takımlar A.Ş.
Founding Partner – General Manager 

Could you briefly tell us about the history and 
product groups of TaeguTec?

The history of our company dates back to 1916. 
At that time “ Korea Tungsten” was established 
to produce the Tungsten mineral, which we use 
to manufacture our tips. It is the only company 
that has left 100 years behind in the sector of 
cutting tools. In 1998, IMC (International Met-
alworking Companies) acquired Korea Tung-
sten and changes as TaeguTec. The TaeguTec 
name is a combination of the Taegu (Daegu) City, 
where our HQ is located, and the word “Technic”. 
The IMC group we are affiliated with belongs to 
Warren Buffett (Berkshire Hataway). It provides 
us both moral and financial power to have War-
ren Buffet as partner. 

Taegutec has more than 2,000 employees world-
wide. Our story starts with the foundation of 2M 
Solutions in Turkey in 1997. In 1999, we became 
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TaeguTec’i Endüstri 4.0’ın hangi ayağında 
konumlandırıyorsunuz? Sizce Türkiye Endüstri 4.0’ın 
neresinde bulunuyor? 

TaeguTec dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren glo-
bal ölçekte büyük bir oyuncu. Kore’deki imalatımızda 
otomasyon her imalat kademesinde çok yaygın. Ancak 
üretimde şu an itibari ile Endüstri 4.0’a geçilmediğini 
söyleyebilirim.

TaeguTec Türkiye’ye gelecek olursak, ilk olarak bina 
yatırımımızdan bahsetmek isterim. BMS-Building Ma-
nagement System-Bina Yönetim Sistemi’ni- Türkiye’de 
ilk ve Avrupa’da üçüncü olarak kullanan firmayız. Bu 
sistem ile bilgisayar kontrollü tesis yönetimi sağlamak-
tayız.

BMS sistemimizin avantajı iklimlendirmeden, taze hava 
oranlarına, aydınlatma otomasyonundan, tezgahlardaki 

대구텍은 1916년 한국의 대구에서 설립

된 세계 최초의 절삭공구 기업입니다. 

당시 ‘한국 텅스텐’이라는 이름으로 현재 절

삭날을 생산할 때 사용하는 텅스텐 광물을 채취

하기 위하여 설립되었으며 절삭공구 분야에서 

103년을 이어온 유일한 기업입니다.

대구텍은 전세계에 2천명 이상의 직원을 보유하

고 있습니다. 저희는 터키에서 1997년 ‘2M 솔

루션’을 설립하여 사업을 시작하였으며, 1999

년 대구텍의 터키 대리인이 된 이후 빠르게 성

장하는 시장 점유로 한국과 파트너쉽을 체결하

였습니다.

대구텍은 한국에서 근무하는 직원의 10%를 연

구직원으로 두고, 매해 매출의 7%를 연구개발

에 투자하고 있으며 이는 대구텍의 비전을 어느

정도 보여준다고 생각합니다. 저희도 또한 제

조 향상을 위해 터키에서 제품 개발을 위해 연

구 노력하고 있습니다. 연구개발센터는 없지만 

대학의 훌륭한 교수들과 함께 공동 연구를 진

행함으로써 지속적인 발전을 꾀하고 있습니다. 

대구텍 터키는 대구텍의 유럽 외 유일한 제조 

기점이며 이러한 책임을 성공으로 이끌기 위해 

끊임없이 노력하고 있습니다. 설계 직원들을 육

성하여 지속적으로 새로운 설계로 더 나은 향상

을 위해 노력하고 있으며, 우리 엔지니어들 또

한 대학에서의 교육담당자들과 함께 사업개발 

및 연구개발 분야에서 함께 노력하고 있습니다.

대구텍은 세계의 많은 국가에서 사업을 진행하

는 글로벌 규모의 주자입니다. 한국의 제조공

정에서 자동화는 각 제조단계에서 매우 보편

적입니다. 저희는 BMS (Building Management 

System-건물관리시스템)를 터키에서는 처음으

로, 유럽에서는 세번째로 사용한 기업이며, 이 

시스템으로 컴퓨터 제어 설비관리를 제공하고 

있습니다.

저희는 TOSB (터키 자동차 부품산업공단) 에 위

치하여 물류연결의 접근성이 용이하며, Sabiha 

Gökçen (사비하 굑첸) 공항과 근접하여 해외 배

송 및 국내외 고객의 방문이 용이합니다. 인프

라 서비스, 신속하고 쉬운 솔루션 및 터키 수출

에서의 성공적 위치를 보유한 TOSB 내에 위치

함을 자랑스럽게 생각합니다. 또한 TOSB 내에

서 여러 훌륭한 기업과 함께 하는 것은 매우 큰 

동기를 부여하며 우리의 비전을 더욱 발전시킵

니다. 이러한 TOSB 내의 소통은 큰 장점입니다. 

마지막으로 명확히 하고 싶은 것은,  대구텍은 

엔지니어링 및 서비스 제공 회사로서 고객은 우

리의 주인이며 저희는 고객에 서비스를 제공하

는 것으로 존속한다는 것입니다.

Murat Ergin: “BMS -Building Management 
System-Bina Yönetim Sistemi’ni- Türkiye’de ilk 
ve Avrupa’da üçüncü olarak kullanan firmayız. 
Bu sistem ile bilgisayar kontrollü tesis yönetimi 
sağlamaktayız.”
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Turkey representative of Taegutec, and then our 
rapidly growing market share enabled us to part-
ner with Korea. Today we have 3 branches, 15 
dealers, manufacturing and 70 employees in ad-
dition to our HQ.  

As for the product range, we have all kinds of 
cutting tools that are used by turning and milling 
machines used in machining. We work to provide 
both products and services for manufacturing 
sector with more than 25,000 kinds of products. 
We offer standard solutions specifically for in-
dustries such as automotive, aerospace, ma-
chinery manufacturing, molding, defense indus-
try, railway, etc.

Did you achieve your goals for 2018? What are 
your investment plans for 2019?

TaeguTec Turkey has always had high goals. We 
are one of the two largest companies in the sec-
tor of cutting tools. In 2018, we could not reach 
the growth figures that we set as targets. But 
this didn’t break our spirits, but rather motivated 
to work harder.

It’s been 5 years since we started manufactur-
ing. It is a proud for us to produce for prominent 
manufacturers of Turkey. Due to increasing de-
mands, we add to our machine park every year 
and in the second half of 2019 we will continue 
to grow in this sense.

Could you tell us about TaeguTec 
R & D activities?

I believe this can be explained by numbers best. 
10 percent of TaeguTec Korea’s employees are 
working in R & D and 7 percent of the turnover is 
dedicated to R & D each year. We are also making 
efforts to develop products in Turkey in order to 
improve our production. We do not have our own 
R & D Center, our joint projects with our esteemed 
teachers at universities help us to improve our-
selves. TaeguTec Turkey is the only manufactur-
ing unit of TaeguTec Korea outside Europe. And 
we continuously put effort to transform this re-
sponsibility to a success. Our designers, trained 
internally, works on the better versions with new 
designs while our engineers work together with 
academics in the field of business development 
and R&D.l

soğutma sıvılarına kadar sürekli ısı takibi, uyarılar, ener-
jinin verimli kullanılmasına yönelik anlık kontrol sağla-
ması.

TaeguTec’in ürün grupları içerisinde Endüstri 4.0 konu-
sunda müşterilerimize katkı sağladığımız sistemlerimiz 
de mevcut. Örneğin Takım Yönetim Sistemimiz – 
MATRIX, insansız bir imalatın, stok yönetim kademesini  
oluşturuyor.  

Türkiye’deki imalatımıza bakacak olursak dijital dönü-
şümün başlangıç safhalarındayız. Datayı toplama ve 
kullanma kısmını yapabiliyoruz, tezgahlarımız 24 saat 
operatör olmadan otomasyon ile de çalışabiliyor. Ancak 
tüm imalatımızın birbiri ile iletişim kurması safhası için 
zamana ihtiyacımız var. Çok yakın bir gelecekte Türki-
ye genelinde de Endüstri 4.0’a geçilmesini beklememek 
gerekiyor. Ancak bu vizyona sahip üreticilerimizin, uy-
gun şartlar oluştuğunda dijital dönüşüme yatırım yapa-
caklarını düşünüyorum.

Sektörel anlamda ve ayrıca ülke ekonomisi ile ilgili 
değerlendirme alabilir miyiz? 

Dünyanın en güçlü ekonomilerine baktığınızda ya yeraltı 
doğal kaynaklarının olduğunu ya da üretimde çok ileri 
gittiklerini görürsünüz. Türkiye ekonomisini güçlü gör-
mek istiyorsak, yeraltı kaynaklarımız olmadığı için sana-
yileşmeyi hızlandırmak ve üretim kapasitesini artırmak 
durumundayız. Şanslı olduğumuz nokta, Türk insanının 
yetenekli ve korkusuz olması. Bu özellikler sayesinde, 
ekonomik durgunluk zamanlarında bile yatırım yapan 
insanlar bu ülkeyi geleceğe taşıyacaktır. 2018 yılında 
başlayan ve hala devam eden ‘’paranın azlığı’’ sebebiyle 
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değerli hale gelmesi, kredi faizleri ve kurların artması, 
içinde bulunduğumuz imalat sektörünü ve dolayısıyla 
kesici takım sektörünü de etkiliyor. Ancak güzel haber, 
krizler mutlaka bitiyor ve ardından sektörün hacmi mut-
laka gelişiyor.  

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

TOSB Otomotiv sektörünün kalbi konumunda. Bir vücut 
için kalp ne kadar önemli ise, TOSB Otomotiv sektörü 
için o kadar önemli. Bizimde TOSB içerisinde faaliyet 
göstermemiz, Otomotivin merkezinde olma avantajı 
sağlıyor.

TaeguTec Kore’de hem sektör lideri hem de 3 ana oto-
motiv sanayinin (Hyundai-Kia-GM) ilk sıradaki kesici 
takım tedarikçisi olarak ön plana çıkıyor. Bizler de Tür-
kiye’de TaeguTec’in Otomotiv Ana ve Tedarik Sanayiine 
yakın olması ve Kore’deki tecrübeyi aktarması gerekti-
ğini düşündük. Bu yüzden de TOSB içinde üretime geç-
meye karar verdik.

Lojistik bağlantılarına yakınlığı, yurtdışı gönderilerimiz 
ve yurt içi-yurt dışı misafirlerimizin ulaşımı açısından 
Sabiha Gökçen’e olan yakınlığı da çok önemli. Altyapı 
hizmetleri, hızlı ve kolay çözümleri, Türkiye ihracatında-
ki konumu ve başarısı ile TOSB içerisinde bulunmaktan 
gurur duymaktayız. 

Ayrıca TOSB içinde yer alan firmaların değerli yönetici-
leriyle bir araya gelmek hem çok motive edici hem de 

vizyonumuzun gelişmesinde oldukça önemli bir etken-
dir. TOSB içindeki bu  keyifli iletişim de ayrıca büyük bir 
kazanç.

Ek olarak belirtmek isterim ki; TaeguTec, Mühendislik ve 
Hizmet firmasıdır. Müşterilerimiz bizlerin patronu. Bizler 
onlara hizmet ederek varlığımızı sürdürüyoruz. Çalışan-
larımız bu bilinçle çözüm ortağı olduğumuz müşterileri-
mizde teknik çalışmalar yapıyorlar. Tüm çalışanlarımızın 
çok iyi seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Bayilerimiz, 
bizler gibi TaeguTec’i ileriye taşıyan itici güçler. Bu ve-
sile ile müşterilerimize, bayilerimize ve çalışanlarımıza 
bizi sektörde ikinci sıraya taşıdıkları için teşekkür etmek 
istiyorum.l
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TaeguTec Ailesinden
Anlamlı Mesaj

1 Mayıs, emek vererek çalışanların birlik ve daya-
nışma günü olarak uzun yıllardır kutlanıyor. Emek 
veren çalışanları ile dayanışma içinde olduğunu 

her fırsatta vurgulayan TaeguTec Türkiye, çalışanları ile 
birlikte olmak adına bir etkinlik düzenledi. Genel Mü-
dürümüz Murat Ergin’in de katılımı ile Çenedağ Mesire 
Alanı’nda sabahın erken saatlerinde biraraya gelen eki-
bimiz, Genel Müdürümüze gün içinde taleplerini birebir 
iletme fırsatı buldular.

Sardunya’nın ikramları ile başlayan doğa yürüyüşü et-
kinliğimiz ailelerin de katılımı ile renkli ve oldukça eğ-
lenceli geçti. Düzenlenen fotoğraf yarışmasında birbi-

rinden güzel ve özgün fotoğraflar yarışırken birinciliği 
13 yaşındaki Elif Duru Çınaroğlu “Kelebek” fotoğrafı ile 
kazandı. Ayrıca bu güzel etkinliğe en uzaktan katılım 
sağlayan Teknik Satış Mühendisimiz Osman Yeşildemir 
ile etkinliği öneren Proje Uzmanımız M.Vedat Tuncel’e 
ödülleri aynı gün takdim edildi. Yürüyüşten yorgun dö-
nenleri mükemmel bir barbekü ile karşılayan Sardunya, 
tüm yorgunluğumuzu unutturdu.

Ülke olarak 1 Mayıs ruhunu özgürce yaşadığımız daha 
huzurlu, daha adil, daha birliktelik dolu günlerde birara-
ya gelmek dilekleri ile etkinliğimiz son buldu.l

TaeguTec çalışanları için bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
doğanın tam kalbinde can buldu. 

Elif Duru Çınaroğlu’nun birincilik kazanan fotoğrafı
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Sistem Teknik’in 
DNA'sında 
Ar-Ge Var

Endüstriyel elektronik cihazlar 
üretmek amacıyla 1979’da ku-
rulan ve 1981 yılından itibaren 
endüstrinin ihtiyaçları doğrultu-
sunda sanayi fırınları ve ısıl işlem 
fırınları üretiminde yoğunlaşan 
Sistem Teknik Sanayi Fırınları, 
faaliyetlerine TOSB’da 8 bin met-
rekare kapalı alana sahip tesisle-
rinde, otomotiv, havacılık, demir 
çelik başta olmak üzere tüm sek-
törlerde kullanılan endüstriyel fı-
rınların üretimini yapmanın yanı 
sıra, yakma sistemleri konusunda 
danışmanlık hizmeti veriyor. 

Mehmet ÖZDEŞLİK
Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
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Sistem Teknik’in kuruluşundan bugüne kısaca 
gelişimini okurlarımızla paylaşır mısınız?

S istem Teknik, 1979 yılında Ankara’da ben ve iki 
girişimci genç mühendis tarafından endüstriyel 
elektronik cihazlar üretmek üzere kurduk. İlk 

yıllarda üniversiteler için elektrokimya cihazları ve en-
düstriyel sektörler için sıcaklık kontrol, basınç kontrol 
cihazları tasarladık ve üretik.

Sıcaklık kontrol cihazları Sistem Teknik’i endüstriyel fı-
rınlarla ile tanıştırdı. O dönemde, endüstri sektörlerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda sıcaklık kontrol ve otomasyon 
önem kazanıyordu. Elektronikçi kimliğimizle endüstri-
yel fırın ihtiyaçlarına da cevap vermeye başladık. Süreç 
içinde fırın imalatı ana dalımız haline geldi.

İlk endüstriyel fırınımızı 1983 yılında Kütahya Azot Sa-
nayii dökümhanesinde kullanımak üzere yaptık. Meka-
niği ve elektroniği en işi şekilde bir araya getirip, müşteri 
ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak fırınlar üretmek için 
elimizden gelenin en iyisini yapma çalıştık.

1980 sonrası Türkiye’de devlet ağırlıklı ekonomiden özel 
sektör öncelikli ekonomiye doğru geçiş süreci başladı.
Bu sürece ayak uydurarak 1985 yılında da İstanbul Ka-
raköy’de şubemizi açtık. Yine o dönem Tersane, Banka-
lar, Necatibey Caddeleri Türkiye ekonomisinin kalbinin 
attığı, ticaretin döndüğü yerlerdi. 

Anadolu’da imalat yapılsa da hammadde İstanbul’dan 
temin ediliyordu. 1989 yılında Ankara’da fırın üretip, İs-
tanbul’daki müşterilere satış yapmak yerine imalatımızı 
İstanbul’a taşıdık.

Bu süreçte ihracata nasıl yöneldiniz?

1994 yılında yaşadığımız ekonomik kriz, bize sadece iç 
pazara üretim yapmanın çok riskli olduğunun sinyalle-
rini verdi. İhracatın önemli bir dönüm noktası olacağına 
karar verdik. Hedef ülke Almanya’yı seçerek, fuarlara 
katılmaya başladık.

Yüksek standartlarda ürünlerin Almanya satılabilir ol-
ması gerçeği bizi bu ülkeye yöneltti. Almanya’da kabul 
görmek bir anlamda dünyanın her yerinde kabul göre-
bilmek anlamına geliyordu.

İhracat uzun soluklu bir süreçti, çok emek verdik. İlk ih-
racatımızı 1986 yılında gerçekleştirdik. Bu satış başarı-
nın arkasında, bir dergide yayınlanan ilanımız ve Ürdün 
Ticaret Ateşemizin firmamızla ilgili olumlu görüşlerinin 
etkili olduğunu çok sonradan öğrenebildik.

Daha sonra Yunanistan ve İsrail pazarlarına girdik.İs-
rail’e yaptığımız ihracattan hiç para kazanamadık. Ama 
uluslararası ticaret ile ilgili çok şeyi de öğrenmiş olduk.
Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak krizi yaşarken 

dahi Yunanlı müşterimiz, bizi başka müşterile tavsiye 
etti. Bu sayede pek çok ülkede yeni müşteriler kazan-
mamızı sağladı.

Bugün, Amerika’dan Çin’e, İsveç’ten Kenya’ya kadar ge-
niş bir coğrafyada, bir çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Yine 
Almanya en önemli ihracat pazarlarımızdan biri. Bunun 
yanı sıra Almanya’daki makine üreticileri ile birlikte 
uluslararası pazarda ortak projeler gerçekleştiriyoruz.

Bu yıl kuruluşunuzun 40'ıncı yılını kutluyorsunuz. 40 
yılın dönüm noktaları nelerdir?

2005 yılında TÜBİTAK Teknoloji Ödülü’nü kazandık. 
2006 yılında vakum fırınlarında hidrojen kullanımı ile 
ilgili ilk patentimizi aldık. 2000’li yıllarda pazar potan-
siyelimiz gelişti. Dudullu’daki fabrikamıza sığamaz hale 
geldik. 2008 yaşanan küresel krizde inşaatına başladı-
ğımız TOSB’daki fabrikamızı zorlanarak bitirdik. 

2009 yılında demir, çelik bazlı malzemeler için fırınlar 
üreten bölümü yeni fabrikamıza taşıdık. 2011 yılında 
alüminyum bazlı malzemeler için fırınlar üreten bölümü 
TOSB 14. Caddede satın aldığmız ayrı bir fabrikaya taşı-
dık. O tarihten bugüne TOSB’daki iki fabrikada, ayrı fakat 
kardeş kuruluş olarak yaklaşık 300 kişilik bir ekiple ça-
lışıyoruz. Her iki kuruluşumuz Ar-Ge Merkezine sahip.

Hangi sektörlere ürün tedarik ediyorsunuz?

40 yıldır; demir çelik, alüminyum, seramik, cam dahil 
olmak pek çok sektöre binin üzerinde endüstriyel fırın 
tedarik ettik.

Taşıt araçları ile ilgili de kara, hava, raylı sistem ta-
şıt araçları için üretim yapan bir çok firma müşterimiz 
oldu. Mako, Valeo, Omtaş, Parsan, ZF Shacs, Autoneum, 
Ecoplas, Olgun Çelik, Dikmek Otomotiv, Estaş, CMS, 
Cevher Jant ve Çemtaş bu sektördeki önemli referans-
larımızdır.

Ayrıca bu otomotiv sektörüne kalıp, takım ve ticari ısıl 
işlem yapan firmalar da müşterilerimiz. TOSB’da Asil-
çelik, Shnider Elektrik, Voest Alpne, Ravago, Kanca fir-
malarına ürün ve hizmet tedarik ediyoruz. Yurt dışında 
Continental, Valeo, Cotrel, Caveo, Bishoff, HZP sayılabi-
lir. Bu firmaların bazılarının küresel fırın tedarikçisiyiz. 
Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya’da da bu firmalara hiz-
met ediyoruz.

Hava taşıtları ile ilgili, TEI, TAI, THY, Kale-Pratt firmala-
rına; raylı sistemlerde Durmazlar, HZP gibi kuruluşlar 
referanslarımız arasında.

2018 yılı nasıl geçti, hedeflerinize ulaşabildiniz mi?

2016 ve 2017 yılında hem yurt içinde hem de yurtdışın-
da, bizim için ilk, hatta dünyada da ilk defa uygulanacak 
çok önemli siparişler aldık.
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Bu projeleri sonuçlandırmak için işimize odaklandık, 
aşırı çalıştık. Sonuca ulaşmayı hedefledik, bu yüzden 
biraz gerçekliğin dışında kaldık.

2018 yılında bu hatayı tekrarlammak istemedik, iyi bir 
analiz yaparak, daha planlı olduk. Bu açıdan çalışan 
memnuniyetimiz ve verimlilik açısından olumlu sonuç-
lar elde ettik. 

Ayrıca organizasyon anlamında önemli değişiklikler 
gerçekleştirdik. Değişen şartlar ve endüstrilerde dijital 
değişimi göz önüne alarak şirketimizin yönetim kurulu-
na gençlerimizi dahil ettik, onlara yetki ve sorumluluklar 
verdik.

Sektörümüzü tanıyan, aynı zamanda otomasyon ve ya-
zılım konusunda uzman bir arkadaşımızı yönetim kuru-
lumuza aldık. Endüstride dijital dönüşüm için kalıcı bir 
yapı oluşturduk.

Ar-Ge Merkezimiz de araçlarda ağırlığı azaltmaya yö-
nelik yenilikçi üretim metodları, kompozit malzeme den 
parça üretimi ve farklı malzemeler için fırınlar konusun-
da çalışmalar yaptık başarılı sonuçlar aldık. Bunun dı-
şında fırınlarda enerji verimliliği konusunda çalışmaları-
mız oldu. Verimliği yüksek yakıcılar ve ısı geri kazanımı 
konusunda ciddi çalışmalarımız var.

Özellikle kompozit malzemeler için elektrik rezistansı ve 
gaz ısıma yerine infrared ve mikrodalga ile ısıtma ko-
nusunda önemli bir yol katettik. Hatta bir müşterimizin 
fırınından çıkan parçalar araçlara takılmaya başlandı.

Bunun dışında hizmet sektöründe de büyümeyi hedef-
ledik. Türkiye’de bizim üretimimiz dışında, yurtdışından 
gelen bir çok fırın bulunuyor. Bu fırınların servis ve yedek 
parça ihtiyacnı karşılamak için Almanya’da konusunda 
uzman bir firma ile 2011 yılında Sarvion şirketini kur-

muştuk. 2018 yılında Sarvion’un tüm hisselerini satın 
alarak hem iç hem de küresel pazarda daha etkin hale 
getirdik.

Sarvion olarak, şu an Valeo’nun Rusya’daki tesisinde 
önemli bir modernleştirme projemiz devam ediyor. Yurt 
içinde ve dışında endüstriyel fırınlara yedek parça ve 
hizmet sağlıyoruz.

Bunun dışında Sistem Teknik Otomotiv firmamız, 25 yılı 
aşkındır otomotiv boya tesislerinde yaygın olarak kul-
lanılan Maxon Yakıcı ve Yakma Sistemlerinin Türkiye 
distribütörü olarak faaliyet gösteriyor.

Sistem Teknik olarak otomotiv ana sanayinde Hyundai, 
Mercedes, Honda, Tofaş, Renault gibi markalara yakma 
sistemleri konusunda Sistem Teknik Otomotiv olarak 
hizmet verip, ısı değiştiriciler tedarik ediyoruz.

Ar-Ge çalışmalarınızdan söz edebilir misiniz?

Sistem Teknik’in genlerinde Ar-Ge var. Ar-Ge Merkezi-
mizde ileriye yönelik, yenilikçi ürünlerin dışında müşteri-
lerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. 

Teklif aşamasında müşterilerimizin parçalarını fırın-
larımızda test ediyoruz. Tasarım aşamasında analiz 
ve simülasyon programlarıyla optimum sonuçları elde 
edecek çalışmalar yapıyoruz. Tasarımlarımızı sürekli 
geliştirip, iyileştiriyoruz.

Dijital dönüşüm konusunda neler yapıyorsunuz?

Almanların öncü olduğu ve endüstri 4.0 diye adlandırı-
lan sanayide dijital dönüşüm çok hızlı gerçekleşiyor. İn-
sanların yaptığı bazı işleri 2000’li yılların başından beri 
robotlar yapmaya başlamıştı. Biz de buna uygun olarak 
fırınlarımızda yükleme ve boşaltma süreçlerimizde ro-
botlar veya otomasyon manupülatörlerini kullanıyoruz. 

Our company is specialized in the produc-
tion of industrial furnaces. Today Sistem 
Teknik  is a leading company in the design 
and manufacturing of heat treatment fur-

naces for ferrous and non-ferrous industry in TÜRKİ-
YE.  Sistem Teknik  manufactures custom designed 
heat treatment plants on turn-key base.
Our Product Line Covers: Protective Gas Atmosphere 
Furnaces, Hardening & Tempering Furnaces, Brazing 
Furnaces, Bright Annealing Furnaces, Gas Carburizing 
& Nitriding Furnaces, Gas Generators, Aluminum Age-
ing & Solution Heat Treatment Furnaces, Log Heating 
& Homogenizing Furnaces, Special Process Furnaces 
& Instrumentation, Aluminum Melting/Holding Fur-
naces, Furnaces & Ovens for Aluminum Extrusion 

Lines, Aluminum Foil/Coil Annealing Furnaces, Heat 
Treatment Lines.
We supply high-tech heat treatment installations to 
our customers by providing innovative design and ef-
fective engineering, know-how, supervision during the 
plant erection and start-up, commissioning, operation 
and training. 
We are ready to manufacture custom-design heat 
treatment furnaces and satisfy our customers by ap-
plying ISO 9001 quality assurance system.  We will be 
next to be with you on your heat process demand . 
If you are planning to build a new heat treatment plant 
or refurbish an existing one, call us right away for the 
supervision of your specific need. 

Sistem Teknik Industrial Furnaces
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Üretim prosesleri ile ilgili bir çok veriyi yıllardar beri 
SCADA sistemleri ile toplayarak, rapor haline getiriyor 
ve arşivliyoruz.

Parçalar görüntü işleme sistemleri sayesinde otomatik 
olarak tanımlanıyor. Barkod ile fırınlarımızdaki üretim 
online olarak takip edilebiliyor. Satış sonrası destek için 
fırınlarımıza uzaktan erişim sağlayıp, yaşanacak olası 
sorunları giderebiliyoruz.

Sistem Teknik bünyesinde geliştirilen yazılımlar, ısıl iş-
lem reçete ve üretim optimizasyon programlarımız var.
Bu yazılımlar yurt içinde pek çok ısıl işlemci tarafından 
kullanılıyor. Bunun yanı sıra Çin’deki hızlı tren fabri-
kasında ısıl işlem fırınlarının kullanımında da devreye 
alındı. Bu anlamda endüstri 4.0’a büyük ölçüde hazırız 
diyebilirim.

Endüstri 4.0 ile yeni beklentiler doğrultusunda fırınları-
mıza yapay zekayı katmayı, değişen müşteri beklenti-
lerine daha iyi cevap veren, yanlış kullanmaların önüne 
geçen, bakım aralıklarını optimize eden fırınlar yapmayı 
da kısa vadede planlamaktayız.

Sektörel anlamda ülke ekonomisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Endüstriyel fırın üretici ve tedarikçilerini ve temsil eden 
EFSİAD adında derneğimiz var. Ben derneğin kurucu 
başkanı olarak da görev yapıyorum.

EFSİAD olarak GTİP bazında Türkiye’nin sektörel yıllık it-
halat ve ihracat rakamlarını araştırdık. Ortaya yıllık baz-
da ortalama 180 milyon dolar ithalata karşın 80 milyon 
dolar ihracatımız olduğu ortaya çıktı. Yılda 100 milyon 
dolar olarak gerçekleşen açığı kapatma hedefimiz var.

Öte yandan bu açık, sektörümüz açısından önemli bir 
iş potansiyeline de işaret ediyor. Ülkemiz sanayilerinin 
ihtiyaç duyduğu bir çok fırını yerli olarak yapabilecek 

kapasitedeyiz. Bu hedef için sanayicilerimizin ve devle-
timizin de destek vermesi gerekiyor. Bu destek parasal 
değil, sektöre güven ve fırsat verilmesiylesiyle mümkün 
olacak.

TOSB’da üretim yapıyorsunuz. TOSB için neler 
düşünüyorsunuz?

TOSB’da üretim büyük bir ayrıcalık, çok nezih bir or-
tamdayız. Planlı ve iyi yönetilen OSB’mizde çok kaliteli 
üretim yapan tanınmış bir çok firma arasında olmaktan 
mutlu ve gururluyuz.  Yurt dışından gelen misafirlerimiz 
de TOSB’u beğeniyorlar.

Bu bölgede en büyük sorunumuz yeterli ve kalifiye ele-
man bulamamaktır. Çözüm olarak TOSB’u genç ele-
manlar için cazip hale getirmemiz gerekiyor. Gençlerin 
eğitimine yönetim ve firmalar olarak katkı vermemiz ge-
rekiyor. Ayrıca TOSB içindeki Hatice Bayraktar Endüst-
ri Meslek Lisesi’ne sahip çıkmalıyız. Çok yakınımızda 
Sabancı, Gebze Teknik Üniversitesi gibi kaliteli yüksek 
öğrenim kurumları var. Bölgedeki üniversiteler ile yakın 
ilişki kurarak, yetişen gençleri işletmelerimize kazandır-
mak için çalışmalar yapılmalı diye düşünüyorum.

Bir de TOSB’da üretim yapan firmalar birbirlerinin neler 
yaptığını, hangi tür yetkinliklere sahip olduklarını tam 
olarak bilmiyorlar. Gelen müşterilerimize de gösterebi-
leceğimiz bazı tanıtım dokümanları olmalı.

Bunun dışında, gençlere destek verme yeni fikirlerin 
filizlenmesine olanak sağlama anlamında kurulan Gi-
rişim Evinin çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Fir-
malarımızın da bu oluşumda ortaya çıkan yeni fikir ve 
ürünlerin hayata geçirilmesine destek hem kendilerine 
hem de gençlere faydalı olmalarını diliyorum.l
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Tekno Kauçuk Ar-Ge Yönetmeni 
Volkan ERTEM:

Tekno Kauçuk’tan kısaca söz edebilir misiniz?

T ekno Kauçuk, 1959 yılında Doğan Lastikçilik 
adıyla kuruldu. 2001 yılında yeniden yapılanma 
sürecinde Tekno Kauçuk adını aldı. Tekno Kau-

çuk; günümüzde havalı fren körükleri için membranlar,  
kazan körük contaları başta olmak üzere çamaşır maki-
naları için kauçuk parçalar, elekrik sistemleri için kablo 
geçiş conta ve körükleri, kauçuk-metal antivibrasyon 
elemanları, savunma sanayi için elastomer ve tel hat 
tiplerinde titreşim ve darbe sönümlerdiriceler üretiyor.

Tekno Kauçuk ürettiği ürünlerle başta otomotiv olmak 
üzere beyaz eşya, savunma ve havacılık sektörlerinde 
hizmet veriyor. Volkswagen’in tasarım ortağı seviyesin-
de tedarikçisiyiz. Türkiye’de imal ettiğimiz mamulleri-

Tekno Kauçuk’u rakiplerinden 
ayıran en önemli özellik, ihtisas 
konusu ürünlerde tasarım ortağı 
olma kapasitesi ve imkanlarıdır. 
Yalnızca ürünümüz değil, 
ürünümüzün kullanım alan ve 
koşullarına dair bilgi birikimine 
sahip uzman mühendisleri ile 
Tekno Kauçuk, geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de birçok projede 
müşterilerinin yanındadır.

“Müşterilerimizin 
Tasarım Ortağıyız”
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miz dünyanın her yerindeki VW montaj hatlarına ihraç 
ediliyor ve araçlara monte ediliyor.  Motor takozları gibi 
otomotiv sektörünün en yüksek gereksinimlere sahip 
parçaları dahil olmak üzere her türlü elastomer parçayı 
geliştirebilmek için tüm simülasyon ve test imkanlarına 
ve bilgi birikimine sahibiz. Savunma sanayiindeki ça-
lışmalarımız ise Milgem projesiyle başladı, bu projede 
10 yılı aşan bir süredir tedarikçi olarak çalışmaktayız. 
Milgem gemisinin titreşim ve şok sönümlendiricilerinin 
mühendislik hesaplarını, mamul üretimini yapıyoruz.

Savunma sanayiine başka ne tür hizmetler 
sunuyorsunuz?

Milgem projesiyle başlayan süreç, ülkemizde tasarımı 
ve imalatı yapılan diğer savaş gemileriyle sürüyor. Bu 
gemilere ekipman üreten alt yüklenicilere ürün, mühen-
dislik ve test konusunda da hizmet sunuyoruz. 

2013 Yılından itibaren test hizmetlerini devreye aldık. 
Bu kapsamda bünyemizde bulunan şok test ve titreşim 
test merkezini 17025 standardı kapsamında akredite 
ettik. Bu kapsamda savunma sanayine test hizmetleri 
vermeye başladık. Askeri tersaneler, Aselsan ve Otokar 
gibi firmalara cihaz üreten firmalar, şok ve kabul testle-
rini Tekno Kauçuk’ta gerçekleştiriyorlar. Bunun yanı sıra 
çevresel dayanım testleri gibi testler de gerçekleştiriyo-
ruz.

2017 yılından itibaren de 
havacılık sektörüne ürün 
geliştirme ve mühendis-
lik desteği vermeye baş-
ladık.

Kauçuk parçalar 
dışında hangi parçaları 
üretiyorsunuz?

Tekno Kauçuk özünde 
bir elastomer firması-
dır. Günümüzde artık 
ürettiğimiz ürünler sa-
dece kauçuk parçalar-
dan oluşmuyor. Kauçuk 
parçalardan sönümleyici 
eleman üreten bir firma 
konumuna geçtik. Sa-
vunma sanayinde bu ko-
nuda çok talep alıyoruz. Ayrıca Tusaş (TAI) ve Baykar 
Makina gibi havacılık sektöründen gelen elastomer 
parça taleplerine de cevap veriyoruz. Ayrıca başta ka-
uçuk ürünlerden ibaret sönümleyici elemanlar tedarik 
ederken, sonrasında çelik halattan ibaret sönümleyici 
elemanlar geliştirdik.

Otomotiv sektöründe neler yapıyorsunuz?

Otomotiv sektörüne ürün tedarik etmek bizim ana işle-
rimizden biridir. 2000’li yıllardan itibaren otomotiv sek-
törüne ürün tedarik ediyoruz. İlk yıllarda Build to Print 
denilen teknik resime dayalı parça üretimiyle sektörde 

Could you please tell us about Tekno 
Kauçuk? 

Tekno Kauçuk was founded in 1959 under 
the name of Doğan Lastikçilik and renamed as Tekno 
Kauçuk during the structuring in 2001. Today Tekno 
Kauçuk produces membranes for air brake bellows, 
rubber parts for washing machines especially for boiler 
bellows seals, cable passage seal and bellows for elec-
trical systems, rubber-metal antivibration elements, 
and vibration and pulse dampers in the elastomer and 
wire line types for defense industry.

Tekno Kaucuk provides services in automotive, white 
goods, defense and aerospace sectors with its prod-
ucts. We are supplier of Volkswagen at design partner 
level. Our manufactured in Turkey products are export-
ed to VW assembly lines all over the world and installed 
in the vehicles. We have all the simulation and testing 
capabilities and knowledge to develop all kinds of elas-
tomer parts, including the highest requirements of the 
automotive industry, such as engine mounts. Our work 
in the defense industry began with the Milgem project; 
we have been working as a supplier for more than 10 
years in this project. We manufacture products and 
make vibration and shock absorbers engineering calcu-
lations of Milgem ship. 

What other services do you offer to the defense 
industry?

The process, which started with the Milgem project, 
continues with other warships designed and manufac-
tured in our country. We provide services for product, 
engineering and testing to the subcontractors that pro-
duce equipment to these ships.

We started the test services in 2013. In this context, we 
have accredited the shock testing and vibration testing 
center within the scope of the 17025 standard. In this 
context, we started to provide testing services to the 
defense industry. Military shipyards, firms such as Asel-
san and Otokar, companies that produce devices carry 

Volkan ERTEM
Tekno Kauçuk Sanayii A.Ş.
R&D Director 

Tekno Kauçuk, 
yaklaşık 60 yıllık 
tecrübesi ve 4 
fabrikası ile 
teknolojiyi ön 
plana çıkarmış 
dinamik ve esnek 
yapısı sayesinde, 
ihtisas konularında 
lider şirket 
olma hedefine 
emin adımlarla 
yürümektedir. 

"We are design 
partners of our 
customers" 
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yer aldık. 12 yıl önce Volkswagen’le çalışmaya başladık. 
Build to Print parçalarla hizmet verirken, 2010 yılından 
itibaren tasarım içeren parçaları da tedarik etmeye baş-
ladık. Böylece parçaların hem tasarımını hem de ima-
latını yapar hale geldik. Şu anda Volkswagen, en büyük 
müşterimiz durumundadır. Bugün, ciromuzun yüzde 
30’unu tasarım ortağı olduğumuz Volkswagen’den kar-
şılar hale geldik.

Tekno Kauçuk’un bir çok üretim tesisi var. Bu konuda 
bilgi verebilir misiniz?

Tekno Kauçuk’un GOSB’da 17 bin metrekare, TOSB’da 
5.500 metrekare, Düzce’de 16 bin metrekare, Manisa’da 
1000 metrekare olan üretim tesislerinin yanı sıra Mek-
sika’da kauçuk ve metal parçaların üretimine yönelik 
ortaklık yaptığı üretim tesisi bulunuyor. GOSB fabrika-
mızda otomotiv ve savunma sanayine yönelik parçalar 
üretiyoruz. Temel olarak kauçuk enjeksiyon yöntemi ile 
üretim yapıyoruz. TOSB’daki tesisimizde kompresyon 
imalat metoduyla membran dediğimiz ürünler üretiyo-
ruz. Bunlar havalı frenler için kullanılıyor. Hatko, Knor 
Bremse ve Arfesan gibi tedarikçilere ürün sağlıyoruz. 
Avrupa’nın en büyük üreticisi konumundayız.

Düzce Kaynaşlı’da karışım tesisimiz var, ürünlerimizde 
kullandığımız hammaddeyi üretiyoruz. Aynı zamanda 
başka tedarikçilere de hammadde sağlıyoruz. Mani-
sa’daki tesisimiz, beyaz eşya sektörü için Vestel’e ürün 
tedarik ediyor. Çamaşır makinalarının kazan körüğü 
için üretim yapıyoruz. Meksika’da ortaklık kurduğumuz 
Tekno RC firmamızla Audi fabrikası için motor takozu 
üretiyoruz. Bunun yanı sıra Kuzey ve Güney Amerikada 
bulunan ana sanayiler ile temasımızı geliştiriyoruz.

Ar-Ge Merkezi sürecinizden söz edebilir misiniz?

2010 yılından itibaren tasarım içeren parçaların üretimi-
ne başladık. Böylece hem ürün geliştirme hem de Ar-Ge 
faaliyetini bir arada yürüttük. İlk yıllarda 10 mühendis-
le çalışırken, zaman içinde mühendis sayımız artmaya 

out their shock and acceptance tests in Tekno Kauçuk. 
In addition, we carry out tests such as environmental 
strength tests. As of 2017, we started to provide prod-
uct development and engineering support to the avia-
tion sector.

What parts do you produce apart from rubber parts?

Techno Kauçuk is an elastomer company. Nowadays, 
the products we produce do not only consist of rubber 
parts. We became a company that produces damping 
elements from rubber parts. The defense industry is 
very demanding in this regard. We also respond to the 
demands of elastomer parts from the aerospace sector 
such as Tusas (TAI) and Baykar Makina. In addition, we 
have supplied damping elements consisting primarily of 
rubber products and then developed damping elements 
consisting of steel ropes.

What do you do in the automotive industry?

Supply of products to the automotive sector is one of 
our main works. We have been supplying products to 
automotive sector since 2000s. In the first years, we 
took part in the sector with the production of parts 
based on technical drawings called Build to Print. We 
started working with Volkswagen 12 years ago. While 
serving for Build to Print parts, we have started to sup-
ply pieces that include design since 2010. Thus, we 
have become to make both the design and manufacture 
of the parts. At the moment, Volkswagen is our biggest 
customer. Today, we have 30 percent of our turnover 
from Volkswagen, where we are design partner.

başladı. Mevzuattaki sayıya ulaşınva Ar-Ge Merkezi 
destek kapsamına başvurduk. 2017 yılında kontrol ve 
onay süreçlerinden geçerek Ar-Ge Merkezi olarak tes-
cillendik. Şu an da 29 arkadaşımızla Ar-Ge Merkezimiz-
de faaliyet gösteriyoruz.

Ar-Ge Merkezinizin hedef ve projeleri neler?

Hem ürün geliştirme hem de Ar-Ge faaliyetlerini yürü-
tüyoruz. Otomotiv, savunma ve havacılık sektörleri için 
ürün geliştirme faaliyetlerini sürdürüyoruz. Türkiye’de 
henüz tasarımı ve imalatı mümkün olmayan, havacılık 
sektöründe kullanılan bilgi gizliliğinden dolayı ismini 
veremediğim bir takım elastomer parçaları geliştiriyo-
ruz. Bu önemli bir işgücümüzü alıyor. Bunun yanı sıra 
otomotivde ileriye yönelik elektronik bileşenler içeren 
aktif sönümlendirici dediğimiz elastomer parçaların da 
Ar-Ge faaliyetlerini yürütüyoruz. Bunlar bir kaç yıl içinde 
seri imalat olgunluğuna gelebilecek parçalar ve ülkemi-
ze önemli anlamda katma değer sağlayacak.

Test hizmetlerinizden söz edebilir misiniz?

Otomotivde bizim başlıca işimiz elastomer olduğundan; 
elastomer karakterizasyon testleri bizim uzmanlık alanı-
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Tekno Kauçuk has many manufacturing facilities. 
Could you give information about this?

Tekno Kauçuk has 17,000 square meters of production 
space in GOSB, 5,500 square meters in TOSB, 16,000 
square meters in Düzce and 1000 square meters in 
Manisa, and a joint manufacturing facility in Mexico for 
the production of rubber and metal parts. In our GOSB 
factory, we produce parts for automotive and defense 
industry. We mainly produce by rubber injection meth-
od. In our TOSB plant, we produce products that we call 
membranes by means of compression manufacturing 
method. They are used for air brakes. We provide prod-
ucts to suppliers such as Hatko, Knor Bremse and Arfe-
san. We are Europe’s largest producer.

We have a mixing plant in Kaynaşlı, Düzce and we pro-
duce the raw material we use in our products. We also 
provide raw materials to other suppliers. Our facility in 
Manisa supplies products to Vestel for the white goods 
sector. We are producing for the boiler bellows of wash-
ing machines. We produce engine wedges for the Audi 
factory with our Tekno RC company, which we partnered 
in Mexico. We are also developing our contact with the 
industries in North and South America. l

mızı oluşturur. Ancak test ekipmanlarımız sadece elas-
tomer değil, hidrolik makinalarla pistonlar ile 500kN’a 
kadar her çeşit test hizmetini verebiliyor. Bunun dışında 
yorulma testleri konusunda deneyim sahibiyiz. Özellikle 
otomotiv sektörünün gereksinim duyduğu, araçtan top-
lanan kuvvet veya yol dataların laboratuvarda araç üstü 
sıcaklıkları dahil tekrar oluşturularak, test numunelerine 
uygulanması ile gerçekleştirilen ve gerçek yorulma ko-
şullarını en iyi simule edecek 3 eksenli yorulma testini 
Türkiye’de sadece biz yapabiliyoruz.

Ayrıca çevresel dayanım testleri ve iklimlendirme kabin-
lerimiz var. -70 ile +150 derecelere kadar nem kontro-
lü ve çevresel yaşlandırma testleri yapabiliyoruz. Yine 
korozyon testlerimiz de mevcut. 19 Ekim 2016 tarihi ile 
itibariyle TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standartına uygun 
olarak Türkak’tan akreditasyon sürecini tamamladık. 
Türkiye’de MIL-STD-810F/G şok ve titreşim testlerini 
gerçekleştirebilen sayılı laboratuvarlar arasında yer alı-
yoruz. MIL-S-901D şok testlerini gerçekleştirebilen tek 
tesis olmayı başarmış durumdayız.l
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Sarvion, Bakım ve Revizyonlarla 
Verimlilik Sağlıyor

Sarvion endüstriyel fırınlar üzerinde 
uzmanlaşmış bir mühendislik firmasıdır. 
Müşterilere proses iyileştirme konusunda 
destek ve danışmanlık vermektedir. Fırın 
tiplerine yönelik hazır bakım prosedürlerinin 
yanında yerinde inceleme ve ölçümler ile 
ihtiyaca yönelik çözümlerini müşterilerine 
sunuyor.

Beste ÖZDEŞLİK
Sarvion Genel Koordinatörü 

Sarvion hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

S arvion, Sistem Teknik Endüstriyel Fırınlar’ın için-
den doğmuş bir şirkettir. Sistem Teknik olarak 
1979 yılından bugüne fırın üreticiliği yapıyoruz. 

Ülkemizde yurt dışından gelen ya da burada üretilen bir 
çok endüstriyel fırın bulunuyor. Bu fırınların satış sonra-
sında bir takım servis ve yedek parça ihtiyacı oluşuyor. 
Özellikle yurtdışından gelen fırınların bu ihtiyaçlarına 
hızlı cevap almaları zor olduğundan servis ve revizyon 
konusunda Sistem Teknik’ten destek almak isteyen fir-
malar oluyordu. Biz de bu ihtiyaca cevap vermek için 
bu fırınlara yeni bir firma açarak hizmet vermeye karar 
verdik.

2010 yılında Almanya’nın Hagen kentinde bulunan Avi-
on Europe şirketi ile ortaklığa giderek, endüstriyel fırın 
sektöründe hem ürün tedarik ettiğimiz firmalara ser-
vis ve yedek hizmeti vermeye başladık. Sistem Teknik 
ve Servis kelimelerini “Avion” ile birleştirerek “Sarvion” 
markasını ortaya çıkartık. Kurulduğundan bu yana sek-
töre servis, revizyon ve yedek parça temin ederek ısıl iş-
lem sektörüne ciddi katkılarda bulundu. Sarvion, Sistem 
Teknik’in bilgi birikimiyle de endüstriyel fırınlarda bir çok 
revizyona imza attı. 2018 yılının Kasım ayında Sistem 
Teknik, Sarvion’un tüm hisselerini satın aldı. Yüzde yüz 
Türk şirketi haline geldi.

Siz Sarvion sürecine nasıl dahil oldunuz?

Ben, satın alma sürecinden önce Sistem Teknik’deki gö-
revlerimi devrederek Sarvion şirketinde çalışmaya baş-

ladım. Sarvion genç ekibi ve dinamik yapısıyla enerjisi 
çok yüksek bir şirket. Kısa zamanda Sarvion ile bütün-
leştim. Satın almadan sonra çalışma arkadaşlarımız ve 
şirketin yapısı değişmedi. Geçiş sürecini hızla tamamla-
dık. Ben de şu an genel koondinatör olarak görev yapı-
yorum. Bunun yanı sıra Sistem Teknik’te yönetim kurulu 
üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum.

Sistem Teknik’teki süreciniz nasıldı?

Sistem Teknik’de üç yıldır görev yapıyorum. Ama çocuk-
luğumdan beni şirketin içinde doğup büyüdüm. Yazları 
okul sonrası zamanımın çoğu Sistem Teknik’de geçti, 
mezun olduktan sonra da adeta evim oldu. İşe müşte-
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ri sahasında başladım. Fırınların devreye alınmasında, 
kurulumunda ve revizyonlarında bulundum. Bu işlere 
adapte olmam konusunda çok faydalı oldu. Kurulumda 
görev almak, müşterilerle birebir çalışmak benim için 
büyük bir fırsattı. Bunun avantajıyla Sarvion’a geldim. 
Bir çok prosesin içinde yer alıp ve farklı müşteri bek-
lentilerini buradaki süreçlere aktardım. Sarvion bir çok 
farklı sektöre hizmet veren bir şirket. Bu da birbirinden 
farklı proseslerdeki ihtiyaçları karşılayabilmeyi gerekti-
riyor. Sistem Teknik’in bunca yıldır üretmiş olduğu farklı 
tipte fırınların deneyimini Sarvion olarak kullanabiliyo-
ruz.

Yeni projeleriniz ve hedefleriniz nelerdir?

Sarvion olarak yedek parça tedarik ederek, endüstriyel 
fırınlara servis hizmeti sunuyoruz. Kısa zamanda 7/24 
hizmet verecek bir altyapıyı kurduk. Müşterilerimiz haf-
tanın 7 günü 24 saat işletmelerinde çalışıyor. Yaşanı-
lanacak olası sorunlara günün her saatinde karşılık 

Beste Özdeşlik: “Demir çelik sektöründeki 
tesislerin çoğu hiç durmadan çalışmak 
durumundadır. Kısa süreli bir duruş 
bile işletmeye büyük bir maliyet olarak 
dönmektedir. Bu sebeple önleyici bakım ve 
anında müdahale büyük önem arz etmektedir. 
Bunun bilincinde olarak 7/24, ulaşıldığı 
anda yola çıkabilecek şekilde bir teknik servis 
altyapısı kurduk. Ayrıca fırınların CQI-9, 
AMS2750 gibi standartlara uygunluğunu 
muayene edebilmekteyiz.”

Could you please give information 
about Sarvion?

Sarvion is a company that was born 
from within the System Teknik Industrial Fur-
naces. Sistem Teknik has been working as fur-
nace manufacturer since 1979. In Turkey we do 
have furnaces either imported from abroad or 
produced here. However, after sales of the im-
ported furnaces can be problematic when a need 

Sarvion ensures 
efficiency with 
maintenance and 
revisions 
Beste ÖZDEŞLİK
Sarvion General Coordinator 

Sarvion is an engineering company 
specialized in industrial furnaces. It 
provides support and consultancy to 
customers about process improvement. 
Besides the ready-to-care procedures for 
furnace types, it offers on-site inspection 
and measurements and needs-related 
solutions to its customers
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verebiliyor, müşterinin üretiminin aksamamasını sağlı-
yoruz. Ayrıca revizyon projelerimiz var. Örneğin, Ereğli 
Demir Çelik Fabrikası’nda tandiş ısıtmalarında kok ga-
zından doğal gaza dönüşümü ve yakma sistemlerinin 
yenilenmesi projesini gerçekleştirdik. Kok gazı kirli bir 
gaz olması sebebiyle sürekli olarak temizlik ve bakım 
ihtiyacına sebep olmaktadır. Yaptığımız revizyon sonu-
cunda işletmenin bakım maliyetlerinde ciddi bir tasarruf 
sağlamış olduk.

Bunun yanı sıra refrakter yenilemesi yaparak komple 
izolasyon tamiri gerçekleştiriyoruz. Hareketli mekaniz-
malardaki sorunları giderebiliyoruz. PLC ve SCADA re-
vizyonları ile de proses kontrolü, izlenebilirliği ve rapor-
lanması konusunda destek verebiliyoruz.

Sarvion’un en büyük mottosu “enerji verimliliği”dir. Kim-
se havayı ısıtmak için para harcamak istemiyor, ortaya 
çıkan enerjiyi verimli ve doğru kullanmak istiyor. Bizim 
işimiz de tam burada başlıyor. Yanma verimliliğiyle ilgili 
yeni teknolojileri yakından takip ederek, müşterilerimize 
çözümler sunuyoruz.

Müşteri profiliniz nasıl?

Geçtiğimiz yıllarda Sarvion daha çok iç pazara yönelik 
hizmet sunuyordu. Bu yıl daha fazla yurt dışı pazarla-
ra yönelmeye başladık. Yurt dışında yürüttüğümüz belli 
başlı projelerimiz var. Endüstri-
yel fırınlarda revizyon talebi her 
zaman oluşuyor. Küresel alanda 
da burada bir boşluk var, bizde 
bu konuda hizmet veriyoruz. 
Hizmet üretmenin yanı sıra ye-
dek parça satışı da yapıyoruz. 
Önce İngiltere’ye yönelidik, Al-
man firmaları ile görüşüyoruz. 
Rusya’da süreci devam eden 
büyük bir projemiz var.

Danışmanlık ve denetim hiz-
metlerinde kalite çok önemli bu 
konuda neler yapıyorsunuz?

Fırın denetimi konusunda ak-
redite bir kuruluş olma yolun-
da ilerliyoruz. ISO 17020 stan-
dardına göre akredite olmak 
istiyoruz. ISO 17020, muayene işini tarafsız bir şekilde 
gerçekleştirme yeteneğine olan güvenini güçlendiren 
uluslararası bir standarttır. Bu konuda danışmanlık alı-
yoruz. Çok uzun bir süreç, çok da çalışmamız gerekiyor. 
Bu belge ile endüstriyel fırınları muayene eden ve serti-

arise for service or spare parts as the manufac-
turers may not be quick as domestic ones to re-
spond these needs. This is how we decided to 
open this company. 

In 2010, in partnership with Avion Europe, a 
company located in Hagen, Germany, we start-
ed to provide service and replacement services 
to the companies we supply products in the in-
dustrial furnace sector. We combined the words, 
technic, service, Avion, which gave us Sarvion 
as the brand name. Since its foundation, it has 
made significant contributions to heat treatment 
sector by supplying service, revision and spare 
parts. Since then, the company has made signif-
icant contributions to the heat treatment sector, 
supplying spare parts. Sarvion has made many 
revisions in industrial furnaces with the know-
how of Sistem Teknik. In November 2018, Sis-
tem Teknik acquired all shares of Sarvion and it 
became a hundred percent Turkish company.

What are your new projects and objectives?

By supplying spare parts as Sarvion, we offer 
service to industrial furnaces. We established an 
infrastructure that will provide 24/7 service in a 

short time. Our custom-
ers work 24 hours a day, 
7 days a week. We are 
able to respond to the 
possible problems to be 
experienced at any time 
of the day and ensure 
that the production of 
the customer is not in-
terrupted. We also have 
revision projects. For 
instance, in Ereğli Iron 
and Steel Factory, we 
have realized the trans-
formation of coke gas 
from natural gas to nat-
ural gas and renewal of 
burning systems. As the 
coke gas is a dirty gas, it 

constantly requires cleaning and maintenance. 
As a result of our revision, we have achieved sig-
nificant savings in the maintenance costs of the 
enterprise.

In addition, we perform complete insulation re-
pair by refractory renewal. We can solve prob-
lems in moving mechanisms. With PLC and 

Most of the facilities in the iron and 
steel industry have to work without 
stopping. Even a short term halt is a 
great cost to the business. Therefore, 
preventive maintenance and immediate 
response are of great importance. With 
this in mind, we established a technical 
service infrastructure on a 24/7 basis. 
We are able to inspect the conformity 
of the furnaces to the standards such 
as CQI-9 and AMS2750.
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fika veren bir firma haline gelmek istiyoruz. Ayrıca bilgi 
yönetim sistemini kuruyoruz, ekibimizi yetkinleştiriyo-
ruz. Hali hazırda yaptığımız fırın homojenlik (TUS) testi, 
SAT testi gibi muayeneleri akredite bir kuruluş olarak 
yapmak istiyoruz. Ayrıca fırınlarla ilgili müşterilerimize 
standartlara uygunluk belgesi vermeyi de hedefliyoruz. 
Sarvion’un hedeflerinden biri de bir projenin yapılabilir-
liğini, fırının müşteri beklentisini, şartnameye uygunlu-
ğunu denetleyebilen bir firma olmaktır.

Müşterileriniz neden sizi tercih ediyor?

Hem Sistem Teknik hem de Sarvion olarak belki de en 
önemli özelliğimiz ürünümüzün ve verdiğimiz hizme-
tin arkasındaki sağlam duruşumuzdur. Önceliğimiz ise 
müşterilerimizi memnun etmektir. 40 yıldır sektördeki 
lider varlığımızın sebebini buna bağlıyorum. Firmalar 
servis ve revizyon işlerinde bizi tercih etmelidir. Çünkü 
Sistem Teknik ailesi olarak ciddi bir bilgi birikimi ve kuv-
vetli bir ekibimiz var. Endüstriyel Fırın üreticisi olarak bu 
hizmeti belki de en doğru verebilecek firmayız. Ar-Ge 
merkezi olarak çalıştığımız için kendi üretim alanımız-
da test yapabilme olanağımız var. Bu da müşterilerimiz 
için geliştirdiğimiz bir sistemi analiz ve test etmemiz 
için bize kolaylık sağlıyor. Ayrıca yanma, akış ve fiziksel 
özellikleri dijital ortamda simule ederek optimizasyon 
yapabiliyoruz.

Sarvion genç ve dinamik bir profil çiziyor. Bu dinamizm 
nereden geliyor?

Sarvion, her zaman çok genç, eğlenceli ve dinamik bir 
şirket oldu. Sarvion’a dahil olmadan önce, içimden “Ben 
de keşke Sarvion’da çalışsaydım” dediğim oldu. Sarvi-
on’da çalışmak aklımdan geçmezken, genel koondintör 
olarak göreve geldim. Benim enerjim Sarvion ekibinin 
dinamizmi iyi bir sinerji ortaya çıkardı, ekip olarak keyif-
le çalışabiliyoruz bu da çok güzel bir şey.l

SCADA revisions, we can support process con-
trol, traceability and reporting.

Sarvion’s most important motto is energy effi-
ciency. Nobody wants to spend money to warm 
the air, wants to use the resulting energy effi-
ciently and accurately. Our business starts right 
here. We follow the new technologies related to 
combustion efficiency and offer solutions to our 
customers.

Quality is very important in consulting and 
auditing services, what do you do about it?

We are on the way to becoming an accredited 
organization for furnace supervision. We want 
to be accredited according to ISO 17020 stand-
ard. ISO 17020 is an international standard that 
strengthens confidence in the ability to conduct 
the inspection work in an unbiased manner. We 
receive consultancy on this. It is a very long 
process, we need to work hard. With this docu-
ment, we would like to become a company that 
inspects and certifies industrial furnaces. We 
are establishing an information management 
system, and empowering our team. We would 
like to add new processes to our processes such 
as oven homogenisation, TUS tests and to make 
them as an accredited organization. In addition, 
we aim to provide standards compliance certifi-
cates for our customers. One of the goals of Sar-
vion is to be a company capable of controlling 
the feasibility of a project, customer expectation 
of the furnace and compliance with the specifi-
cations.

Why do your customers prefer you?

As both System Technique and Sarvion, our 
most important feature is our firm standing 
behind our product and service. Customer sat-
isfaction is our priority. I believe this is why we 
led the sector for 40 years in the sector. Compa-
nies should choose us for service and revision 
works. Because, as the Sistem Teknik family, we 
have a strong knowledge and a strong team. As 
an industrial furnace manufacturer, we can pro-
vide the most accurate service. Since we work 
as an R & D center, we have the opportunity to 
test in our own production area. This enables us 
to analyze and test a system we have developed 
for our customers. In addition, we can make op-
timization by simulating combustion, flow and 
physical properties in digital environment.l
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Sistem Teknik 
40 Yaşında

Y arım asra yakın süredir arkadaş olan iki ismin 
Sistem Teknik Endüstriyel Fırınlar Ltd. Şti. Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Obalı ve Sistem 

Teknik Sanayi Fırınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özdeşlik´in selamlama konuşmaları ile baş-
layan gecede Türkiye´de sektöründe zirvede yer alan, 
dünya çapında alanında ilk 3 firma arasında yer alma 
başarısı gösteren Sistem Teknik´in kuruluşunun 40. yılı 
çalışanların katılımı ile kutlandı.

Akşam yemeği ile başlayan 40. yıl kutlamasında Sistem 
Teknik Ailesi hep bir arada olmanın mutluluğunu yaşa-
dı. Yönetim kurulu üyelerinin tümünün birlikte 40. yıl 
pastasını kesmesinin ardından sanat yönetmeni Özlem 
Abacı´dan eğitim alan Sistem Teknik çalışanlarından 
ve yöneticilerinden oluşan koro sahne aldı. Birbirinden 

güzel eserlerin koro tarafından seslendirildiği gecenin 
finalinde ise O ses Türkiye yarışmasında finalist olan 
Sistem Teknik çalışanı ve ses sanatçısı Orhan Arslan ve 
Ayşegül İnanç Grup Tılsım´ın eşliğinde bir konser verdi.

1 Nisan 1979 yılında Ankara´da elektronik cihaz üretimi 
için kurulan kısa bir süre sonra faaliyet alanını genişle-
terek 1983 yılında ilk endüstriyel sanayi fırınını Kütahya 
Azot Dökümhanesi için üreten ve faalyete geçiren  Sis-
tem Teknik, 40 yılda 7 kıtada onlarca ülkede yüzlerce 
sanayi kuruluşunda 1350’nin üzerinde sanayi fırını üre-
timi gerçekleştirdi. Her biri bir Ar-Ge çalışması olan pro-
jelerle 7 kıtada hizmet veren Sistem Teknik üretiminin 
yüzde 70´lik bömülünü ihraç ederek ülke ökonomisine 
önemli katkılar sağlıyor.l

Türkiye´de sektöründe zirvede yer alan, dünya çapında alanında ilk 3 firma arasında yer alma 
başarısı gösteren Sistem Teknik´in kuruluşunun 40. yılı çalışanların katılımı ile kutlandı.

Beste Özdeşlik, Levent Sindel, Mehmet Özdeşlik, Gökhan Lale, Beril Özdeşlik
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Chemetall Yangın ve İlkyardım Tatbikatı
eğlenceli bir dille karikatürize edildi.
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Farplas Genel Müdürü Ali Rıza AKTAY:

“Dijitalleştirerek 
Verimliliğimizi Artırıyoruz”

Endüstri 4.0’ın Türk sanayisine ne gibi faydalar 
getireceğini öngörüyorsunuz? Türkiye bu yarışın 
neresinde?

H ızlı iyileştirme yaparak üretimdeki verimliliğin 
artırılmasında ve yeni iş modellerinin gelişti-
rilmesinde, Endüstri 4.0 teknolojilerinin önemi 

büyük. Türkiye’nin bu teknolojiler yardımıyla, katma de-
ğerli üretim olanakları ile bir üretim üssü olmaya ve yeni 
teknoloji geliştirmeye devam eden bir ülke olması çok 
olası.  

Farplas Genel Müdürü Ali Rıza 
Aktay, tasarım evresinden ürünlerin 
müşteriye teslimine kadar olan tüm 
süreçleri; önce yalınlaştırıp, sonra da 
dijitalleştirerek verimliliği artıracak 
şekilde iyileştirmeyi hedeflediklerini 
dile getirdi.

Farplas Uçtan uca dijital bir 
şirket dönüşümünü tamamlamayı 

hedefliyor.
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What led you to digital 
transformation? 

Quality expectations of our custom-
ers has been constantly increasing over the 
years. The most efficient execution of this pro-
cess is of utmost importance in terms of sus-
tainability of our company. Within the framework 
of our strategies for growth and globalization, 
the need to produce in different locations at the 
same standards and to manage different loca-
tions from a single center has also emerged. All 
these issues made digital conversion mandato-
ry.

What will be the benefits of digital 
transformation for your company?  

The benefits of digital transformation for our 
company may be as follows;

1- Automatic collection of data by moving all 
processes to end-to-end digital systems,

2- Ensuring traceability,

3- Collecting the data on a common platform; 
and transforming them into successful business 
results; 

4- Ensuring that systems can supply decision 
support systems directly without manual inter-
vention,

5- Reducing the cost of failure by using the col-
lected data in predictive maintenance applica-
tions,

Ali Rıza AKTAY
Farplas 
Farplas General Manager 

“We increase 
productivity by 
digitalisation” 

Bu alana liderlik eden ve ismini koyan ülkeler var. Türki-
ye, hızla bu konuları konuşmaya ve anlamaya başlamış, 
ülke geneline yayılabilecek şekilde birçok bilgilendirme-
ler yapılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
liderliğinde bir endüstride dijital dönüşüm yol haritası 
hazırlanmıştır. Bu çerçevede alınacak aksiyonların hızı, 
yaygınlık ve etkinliği; ülkemizin bu yarıştaki yerini be-
lirleyecektir. Belirlenen öncelikli alanlarda, teknoloji ge-
liştirme kabiliyeti olanlar ile ihtiyaç sahipleri arasındaki 
köprünün kurulması ve bilgi düzeyi yüksek bir kitle ye-
tiştirilmesi, en önemli unsurları oluşturmaktadır.

Dijital dönüşüm çalışmalarına hangi ihtiyaçlardan 
dolayı başladınız?

Müşterilerimizin kalite beklentisi, yıllar geçtikçe sürekli 
artmaktadır. Müşterilerimizin istediği kalitedeki ürünü, 
istediği zaman ve istediği miktarda teslim ederken; bu 
sürecin en verimli şekilde yürütülmesi, şirketimizin sür-
dürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bü-
yüme ve globalleşme stratejilerimiz çerçevesinde çok 
farklı lokasyonlarda aynı standartlarda üretim yapabil-
me ve farklı lokasyonları tek bir merkezden yönetebilme 
ihtiyacı da ortaya çıktı. Tüm bu konular, dijital dönüşü-
mü zorunlu hale getirdi.

Dijital dönüşümün şirketinize sağlayacağı
faydalar neler?

Dijital dönüşümün şirketimize sağlayacağı faydaları 
aşağıdaki başlıklarda sıralayabiliriz:

• Tüm süreçlerin uçtan uca dijital sistemlere taşınarak, 
verilerin otomatik olarak toplanması,

• İzlenebilirliğin sağlanması,

• Verilerin ortak bir platformda toplanması, anlamlan-
dırılarak başarılı iş sonuçlarına dönüştürülmesi,

• Sistemlerin karar destek sistemlerini manuel müda-
hale olmadan direkt besleyebilmesinin sağlanması,

• Toplanan verilerin kestirimci bakım uygulamalarında 
kullanılarak, arıza maliyetlerinin azaltılması,

• Sıfır hata hedefimizi sağlayabilmek için süreci insan 
inisiyatifinden çıkarıp, farklı teknolojiler kullanarak, 
kalitenin yerinde ve sistemlerle sağlanması,

• Tüm lojistik süreçlerinin insana bağlılıktan çıkarılıp, 
sistem üzerinden yönetilmesinin sağlanması,

• Fabrika içerisindeki malzeme ve bitmiş ürün akışları-
nın AGV dediğimiz otonom araçlarla yapılmaya baş-
lanması,

• Farklı lokasyonlardaki ve farklı ülkelerdeki fabrika-
ların; aynı standartlarda, tekrarlanabilir ve en verimli 
şekilde yönetilmesi.

 Ali Rıza Aktay, General Manager of Farplas, 
stated that they aim to improve all processes 
from the design phase to the delivery of the 
products to the customer in a way that would 
increase efficiency by simplifying first and then 
digitalizing them.  
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Özetle; tasarım evresinden ürünlerin müşteriye teslimi-
ne kadar olan tüm süreçleri; önce yalınlaştırıp, sonra da 
dijitalleştirerek verimliliğimizi artıracak şekilde iyileştir-
meyi hedefliyoruz.

Bu hedefleri gerçekleştirmeyi nasıl planlıyorsunuz?

Öncelikle dijitalleşme seviyemizi ölçebilmek için dış 
kaynak kullanarak bir değerlendirme yaptık. Bu de-
ğerlendirme sonrasında dijital dönüşüm yol haritamızı 
oluşturduk ve dijital dönüşüm projelerini belirledik. Bu 
projelerin temelinde gerekli olan veri alt yapımızı güç-
lendirmek ve sistemlerin birbiri ile bağlantısını sağla-
mak için SAP Hana geçişi projesi, üretimde MES (Ma-
nufacturing Execution System) kurulumu ve yeni ürün 
geliştirme sürecini elektronik ortama taşıyan PLM (Pro-
duct Lifecycle Management) projelerini yürütüyoruz. 
Ek olarak, farklı Endüstri 4.0 konularında da (Artırılmış 
Gerçeklik, Görüntü İşleme, Veri Anlamlandırma ve Enerji 
İzleme Sistemleri vb.) çalışmalar yapıyoruz. Tabii dijital 
dönüşümü başarabilmek için çalışanların yetkinlikle-
rinde de ciddi bir dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır. En-
düstri 4.0 konuları içinde ‘bizim geliştirmek istediğimiz 
yetkinlikler neler olmalı’ bunları belirledik. Bu konularda 
gelişim sağlamak için de çalışmalar yapmaya başladık. 
Örneğin Ar-Ge mühendisi arkadaşlarımız, veri analitiği 
ile ilgili bir master programına devam ediyorlar.

Bu süreci ayrı bir ekiple mi yönetiyorsunuz?

Farplas’ta tüm dijital dönüşüm çalışmaları, dijital dö-
nüşüm kurulu liderliğinde yürütülmektedir. Kurul; fab-
rikamızda farklı süreçleri yöneten bölüm müdürleri, 
direktörler ve fabrika genel müdür yardımcımızdan oluş-
maktadır. Kurul üyeleri, kendi görev ve sorumluluklarına 
ek olarak dijital dönüşüm programının yönetilmesinde 
de görev almaktadırlar. Dijital dönüşüm kurulunda, be-
lirlenen projelerin koordineli bir şekilde yürütülmesi ve 
etkin takibinden sorumlu bir program yöneticimiz de 
ayrıca bulunmaktadır. Dijital dönüşüm projeleri çok di-

6- In order to achieve our goal of zero error, we 
remove the process from human initiative and 
use different technologies,

7- Ensuring that all logistic processes are re-
moved from human attachment and managed 
through the system,

8- Initiation of materials and finished product 
flows within the factory by means of autono-
mous vehicles which we call AGV,

9- Ensuring standard, repeatable and most effi-
cient production in different locations and fac-
tories.  

In summary; all the processes from the design 
phase to the delivery of the products to the cus-
tomer; We aim to improve our productivity by 
first simplifying and then digitizing.

How do you plan to achieve these goals?

First of all, we used external resources to meas-
ure our digitalization level. After this evaluation, 
we created our digital transformation roadmap 
and identified digital transformation projects. 
We carry out SAP Hana transition project in or-
der to strengthen our data infrastructure and to 
connect the systems with each other, which are 
the foundations of these projects, and installa-
tion of MES (Manufacturing Execution System) 
in production and PLM (Product Lifecycle Man-
agement) projects that carry the new product 
development process to the electronic environ-
ment. In addition, we are working on different 
Industry 4.0 issues (Augmented Reality, Image 
Processing, Data Meaning and Energy Monitor-
ing Systems, etc.). In order to achieve the dig-
ital transformation, a serious transformation is 
needed in the competencies of the employees. 
In Industry 4.0 topics, we have identified what 
are the competencies that we want to develop. 
We have also begun to work on these issues. For 
example, our R & D engineer colleagues continue 
their master’s degree in data analytics.

How do you spread this culture within the 
company?

In order to increase our knowledge about In-
dustry 4.0 and digital transformation, we par-
ticipated first in seminars, conferences and 
trainings. We invited and organised talks with 
various guest speakers in order to increase the 
awareness of all employees within the company. 
Internal trainings on digital transformation and 
industry 4.0 technologies were organized. Train-
ings and activities to be held in 2019 were also 
planned.l
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Gelecek hedefleriniz neler?

• Uçtan uca dijital bir şirket dönüşümünü tamamlamak,  

• Üretimimizde, insan – robot entegrasyonunu sağla-
mak,

• Tekrarlı işleri, robot ve uygulamalara devrederken; iş 
gücümüzü katma değerli alanlara yöneltmek,

• Farklı pazarlardaki üretimlerimizde de yüksek kalite ve 
standardı, bu teknolojiler ile sağlamaktır.

Dijital dönüşüm ile ilgili yaptığımız ve yapacağımız tüm 
çalışmalar, hem mevcut süreçlerimizi iyileştirmemizde, 
hem de globalleşerek büyümemizde büyük önem ta-
şımaktadır. Konuyu çok önemsiyoruz. Dijital dönüşüm 
konusunda, otomotiv yan sanayi şirketleri içinde öncü 
bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.l

Sıfır hata hedefimize ulaşmak için görüntü işleme 
teknolojisinin kullanıldığı “akıllı masa” dediğimiz ekip-
manları kullanmaya başladık. Bu ekipman; parçalar-
daki hataları, insandan bağımsız olarak saptamakta ve 
saptanan hatalı parçaları kilitleyerek, müşteriye akışını 
engellemektedir. 

Fabrika içi ve fabrikalar arası lojistik akışların iyileşti-
rilmesi, kaynak ihtiyaçlarının net tespiti ve etkin kulla-
nımının sağlanması amacı ile simülasyon programları 
kullanılarak yürütülen diğer bir projemiz de başarı ile 
tamamlandı. Bu projede edinilen kazanımlarla yeni 
bir projenin ya da bir değişikliğin lojistik akışlarında-
ki etkisi önceden hesaplanabilir hale geldi. Kurulacak 
yeni bir tesisin “akıllı fabrika” olarak kurulması ile ilgili 
tesis tasarımı projesi, simülasyon programı kullana-
rak tamamlandı. Otonom malzeme taşıma sistemler 

(AGV’ler) hakkındaki bilgi seviyemizi artırmak ama-
cı ile farklı tiplerdeki AGV’ler araştırıldı ve tesis içinde 
denemeleri yapıldı. Bu çalışma sonrasında bizim için 
hangi AGV tiplerinin uygun olduğu belirlendi ve bu AGV 
ile pilot çalışma kararı verildi. Yenilikçi fikirleri ve iyileş-
tirme önerilerini web ortamında toplayabildiğimiz ve 
yönetebildiğimiz farklı fikirler platformu devreye alındı. 
Ana trafo, holler ve yardımcı tesislerin enerji kullanım-
larının izlenmesi ile ilgili sistem kurulumu tamamlandı. 
Trafo akım ve gerilim değerleri, endüktif-kapasitif de-
ğerler, harmonik değerler ve kompresör hava ölçümleri 
izlenmeye ve verileri toplanmaya başlandı. Bu verilerin 
izlenmesi ve analiz edilmesi ile problemlerin tespiti ko-
laylaştı. Aynı zamanda kestirimci bakım uygulamaları 
için de bir başlangıç noktası oluşturuldu. 

Bugüne kadar elde edilen başarılar

siplinli bir şekilde yönetilmektedir. Bu da çalışmaların 
tabana yayılmasını sağlamaktadır.

Şirket içinde bu kültürü nasıl yaygınlaştırıyorsunuz?

Öncelikle Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konusunda 
bilgimizi artırabilmek için seminerler, konferanslar ve 
eğitimlere katılım sağlandı. Şirket içindeki tüm çalışan-
ların farkındalığını artırmak için konuk konuşmacılar 
şirketimize davet edilerek, söyleşiler organize edildi.  Di-
jital dönüşüm ve endüstri 4.0 teknolojilerinin anlatıldığı 
iç eğitimler düzenlendi. 2019 yılı içinde düzenlenecek 
eğitimler ve faaliyetler de planlandı.

İşbirliklerinizden bahseder misiniz? 

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu’nun aktif 
bir üyesiyiz. Bu platform, Türkiye’yi Endüstri 4.0 tekno-
lojilerini geliştiren, üreten ve satan bir ülke konumuna 
getirmek için üniversiteleri merkeze koyarak; iş dünya-
sı, sivil toplum kuruluşları ve kamuyu içine alan bir yapı 
kurmayı ve bu yapıyı geliştirmeyi hedefleyen bir plat-
formdur. 

Buna ek olarak OTEP’in (Otomotiv Teknoloji Platformu) 
yapmış olduğu çalışmalarda aktif olarak yer almakta-
yız. Üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem veriyoruz. 
İstanbul Teknik Üniversitesi ile makinelerden toplanan 
verilerin anlamlandırılmasıyla ilgili bir bitirme proje-
si devam ediyor. Çok modüllü akıllı imalat sistemleri 
ile ilgili yazdığımız Tübitak TEYDEB projesinde de yine 
İstanbul Teknik Üniversitesi ile çalışmalarımız devam 
edecek. Görüntü işleme ve otonom taşıma sistemleri 
konusunda da iş birliklerimiz bulunuyor.
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12. Geleneksel 
TOSB Spor Turnuvası
Heyecan ve Coşkuyla
Tamamlandı
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Bu yıl 12’incisi düzenlenen geleneksel TOSB Spor Turnuvası sona erdi. 
Rekor katılımla gerçekleşen turnuvaya 962 sporcu katıldı. 12 yıldan bu 

yana aralıksız her yıl düzenlenerek TOSB içerisindeki firmaları bir araya 
getiren turnuvaya bu yıl da 40 TOSB firmasından katılım oldu. 4 farklı 

dalda yeteneklerin sergilendiği turnuvanın galiplerine 2 Mayıs Perşembe 
günü gerçekleşen barbekü partisi sonrasında ödülleri takdim edildi.

28 40 962 103
KATEGORİDE ÜYE FİRMA SPORCU KADIN SPORCU

KATILDI

TURNUVASI
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LANGIRT

• EN İYİ İKİLİ - İMGE AKAR VE EZGİ BULUT / 
VOESTALPİNE 

• EN CENTİLMEN TAKIM - 
BENTELER TEAM / ELİF BOZDEMİR VE 

SERCAN KAHRAMAN 

LANGIRT BRANŞI 3.’SÜ 
SANGO /  VOLKAN BİLGİ 
VE AHMET KAYA, 2.'Sİ 
CAVO / OKAN KÖKEN VE 
ABDURRAHİM PÖGE VE 
ŞAMPİYON - FARBA / 
ERCAN AYDIN VE
AYDIN GÜL

FUTBOL

• EN CENTİLMEN TAKIM - HASÇELİK  
• 26 GOLLE GOL  KRALI - MURAT DANIŞAN / ÇELİKEL 

•  EN İYİ TARAFTAR - ÇELİKEL 
• 12. GELENEKSEL SPOR TURNUVASININ FUTBOL BRANŞI 3.’SÜ PİMSA 

OTOMOTİV,  2.’Sİ ÇELİKEL VE  ŞAMPİYON -  MURAT TİCARET  
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12. GELENEKSEL SPOR TURNUVASININ MASA TENİSİ 
BRANŞI 4.’SÜ EMEL AKSOY / NOVARES, 3.’SÜ SELMA 

YILMAZ / HP PELZER PİMSA, 2.’Sİ  SELİME KUŞ / 
PİMSA OTOMOTİV VE ŞAMPİYON SUNA AĞGEZ / HP 

PELZER PİMSA 

masa tenİsİ

BOWLİNG

12. GELENEKSEL SPOR 
TURNUVASININ MASA 
TENİSİ BRANŞI 4.'SÜ 
PİMSA OTOMOTİV 
/ ADNAN ÖZYEĞİT, 
3.'SÜ HAKAN KOCA 
/ PİMSA OTOMOTİV, 
2.'Sİ HASAN GÜLEÇ 
/ BİRİNCİ OTOMOTİV 
VE ŞAMPİYON HAKAN 
KARAKOÇ / PİMSA 
OTOMOTİV 

• SAYI KRALI FATİH 
TEMİZER / ALBA KALIP  
• BOWLİNG BRANŞI 3.'SÜ 
ALBA KALIP, 
2’Sİ ÇELİKEL 
VE ŞAMPİYON KANCA

• EN CENTİLMEN TAKIM - TOKSAN
• 3. EN ÇOK SAYI ATAN KADIN SPORCU ÖZLEM PİLAV / TOKSAN

• 2. EN ÇOK SAYI ATAN KADIN SPORCU NEŞE BAŞOĞLU / ÇELİKEL
• SAYI KRALİÇESİ -GÖZDE ATICI / AUTOLİV

• 3. EN ÇOK SAYI ATAN ERKEK SPORCU KENAN DEMİRHAS / ÇELİKEL
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TOSB, İzgören Akademi 
Eğitmenlerini Ağırladı
TOSB IK Komitesi koordinatörlüğünde ve İzgören Akademi iş birliği ile “İvme 
ile Geleceği Yönetmek” liderlik zirvesi TOSB Workinn Otel’de gerçekleşti. 

Ahmet Şerif İzgören ve Ömer Burhanoğlu
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L iderlik zirvesinin açılış konuşmasını yapan TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Oto-
motiv sektörü değişimin lider endüstrisi. Yapılan 

ilk uygulamalar önce otomotiv sektöründen çıkıyor. Bu-
nun için insan kaynakları bülümü bu değişim ve dönü-
şüme hazır olmak durumunda” dedi. 

TOSB ve İzgören Akdemi iş birliği gerçekleşen “İvme ile 
Geleceği Yönetmek” liderlik zirvesi, yoğun ilgi ile karşı-
landı. Ömer Burhanoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı 
liderlik zirvesinde İnsan kaynağının önemine değinerek 
“Bütün bu şirketiminizde yapacağımız değişim dönü-
şüm sonunda dönüp dolaşıp insan elinden çıkacak bu 
yüzden insan kaynağı çok önemli. Bütün işlerin artık al-
goritmalarla yapıldığını çok rahat görüyoruz. O açıdan 
bizim kesinlikle analitik kabiliyeti olan ve data analizini 
çok rahatlıkla bütün uygulamalara aktarabilecek, tekno-

lojiyi çok yakından takip edebilecek, çok yönlü, kabili-

yetli, değişimlere ayak uydurabilecek elemanlara ihtiyaç 

var” dedi.

İzgören Akademi Eğitmenleri Liderlerin değişim basa-

maklarında başarılı adımlar atabilmeleri için gerekli olan 

bilgi, yöntem ve deneyimlerini aktararak katılımcılara 

keyifli dakikalar yaşattılar.

İzgören Akademi Eğitmenleriden Umut Sav, “Geleceğin 

Çevik Şirketleri”ni Gökhan Yenipazar, “Girişimcilik ve 

Mücadele Ruhu”nu,  Ömer Emre Kaya, “Kurumsal Ge-

lişim Modeli”ni ve Ahmet Şerif İzgören ise “Geleceği 

Yönetmek” konularını ele alarak iş dünyasında geleceği 

şekillendirmek ve odaklanılması gereken noktaları de-

ğerlendirdiler.l

Umut Sav Gökhan Yenipazar
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Ömer Emre Kaya Ahmet Şerif İzgören
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Türk Sanayisinin Gelişimi 
TOSB’da Sergilendi

T OSB’un ev sahipliğinde 18 Şubat Pazartesi günü 
saat 16.00’da başlayan sergide 52 yıllık bir ça-
bayla günümüze kadar ulaşan fotoğrafların, 

sanayideki gelişimin yanı sıra fotoğraf teknolojisindeki 
değişimle de dikkatleri üzerine çektiğini belirten Bur-
hanoğlu, ”Cumhuriyetin ilk dönemlerinde endüstride el 
işçiliği öne çıkıyordu. Daha sonra 1960’lı yıllarla beraber 
makinalar endüstride kullanılmaya başlanıldı. Bu dö-
neme 2. sanayi dönemi diyebiliriz. Bugün ise endüstri 
4.0’dan söz ediyoruz. Bugünlere geldiğimiz süreçte sa-
nayide makinaların kullanımı, üretim süreçlerinin geliş-
tirilmesinde yenilikçiliği ve ürün geliştirmeyi hayatımızın 
bir parçası haline getirdi. Özetle bugünün endüstrisini 2. 
sanayi dönemine borçluyuz” dedi.

TOSB ev sahipliğinde 18 Şubat’ta başlayan, usta fotoğraf sanatçısı Ersin 
Alok’un “Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi” üç hafta 
boyunca Türk sanayisinin gelişimini gözler önüne serdi.
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Sanayi devriminin bir dönemine ışık tutan fotoğrafların 
TOSB’da sergileniyor olmasından dolayı mutluluğunu 
dile getiren Burhanoğlu, “Fotoğraf sanatının ülkemizde-
ki yaşayan en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul 
edilen Ersin Alok bir dönemi gözler önüne seriyor. Ken-
disine teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.

52 yıllık bir serüven

Usta fotoğraf sanatçısı Ersin Alok ise, ”Sanayinin tekno-
lojiyle tanışmaya başladığı ilk yıllar olarak kabul edilen 
1966, Türk Sanayisi için bir dönüm noktası olarak ka-
bul edilir. Türk sanayisinin üretimde yaşadığı zorluklar 
ve onun üstesinden gelen Türk sanayicileri, yeni bilgi 
kuşaklarını sanayilerine katmak şartı ile dünya ürünleri 
içindeki standarda uymayı kendilerinde görev bilmişler-
di. Bu düşüncenin meydana getirdiği yeni teknoloji ve 
onun makine parkları sanayimize büyük hamleler geti-
rerek, ürünlerin yurt dışına ihracatını ve yurt dışında sa-
nayi pazarlarındaki yerini almasını sağlamıştır. Dünya 

pazarlarındaki bu savaşta, kendine yer bulabilmek, kali-
te, dayanıklılık, yeni teknoloji ve fiyat politikası olmasına 
karşın, emtianın gücü kabul edilen elde ediliş şeklinin, 
broşür, kitap, film gibi görsel materyallerle desteklen-
mesi sonunda büyük atılımlarla Türkiye, dünya pazar-
larındaki yerini almıştır. Fotoğrafın bilinmeyen gücü, 
sanayi yapım güçleriyle birleşerek Türkiye’de sanayi fo-
toğrafı, onun vazgeçilmez bir gücü olarak ortaya çıkma-
sında önemli bir rol oynamıştır. 1966 yılında başlayan 
görsel çalışmalar, günümüze kadar getirilmiştir. Bu ser-
gi, 52 yıllık bir çabanın ardında sanayideki gelişmenin 
yanında, fotoğraf teknolojisindeki yeniliklerin boyutunu 
da göstermektedir” diye konuştu.l
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TOSB-TURKISHTIME 
Ortak Akıl Toplantısı 

Turkishtime ve Halkbank´ın organize sanayi bölgelerinde düzenlediği ‘Ortak 
Akıl Toplantıları’nın on ikincisi, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi´nde gerçekleşti. 

P rof. Dr. Emre Alkin’in modera-
törlüğünde düzenlenen top-
lantıda, TOSB’un sorunları, 

çözüm önerileri ve geleceğine yönelik 
projeksiyonlar konuşuldu. TOSB Ortak 
Akıl Toplantısı´na; Altınbaş Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Al-
kin, Halkbank KOBİ Pazarlama-1 Daire 
Başkanı Hakan Başaran, TOSB Başkan 
Vekili ve EKU Fren ve Döküm Sanayi Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Du-
daroğlu, Faydasıçok Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, 
Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ahmet Bayraktar, Halk Finansal Kiralama 

Genel Müdürü Coşkun Çabuk, Cavo 
Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı 
Igal Zakuto, Egebant Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, 
Voestalpine High Performance Metal 
Genel Müdürü Mustafa Önder Yücel, 
Sistem Teknik Sanayi Fırınları Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Özdeşlik, 
Hexagon Studio Genel Müdürü Murat 
Özkan, Küçükoğlu Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Neslihan 
Küçükoğlu Demirtaş, Tekiş Kalıp Ge-
nel Müdür Yardımcısı Şamil Özoğul ve 
Turkishtime Yönetim Kurulu Başkanı 

Filiz Özkan katıldı.l
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TOSB, Kanserli Çocuklara
Umut Vakfı'nı Ağırladı

Hastanelere çocukların 
tedavileri için şehir dışından 
gelmek zorunda kalan ve 
bu nedenle mevcut işlerini 
kaybeden ebeveynlere 
istihdam sağlayan Umut 
Kafe, İstanbul’un çeşitli 
noktalarında çay, kahve ve 
atıştırmalık servisi yaparak 
ebeveynlere ek maddi destek 
sağlıyor.

TOSB İnovasyon Merkezi,
Otomotiv Mentorleri Ağı 
Lansmanıyla Girişimcilerle Buluştu

2 haftada 28 farklı firmadan başvuru alarak yoğun ilgi ile karşılanan Otomotiv Mentor Ağı, hayata geçirildi. Sektöründe en 
az 10 yıl iş tecrübesine sahip Mentorler, bilgi ve deneyimlerini otomotiv girişimcileri ile paylaştı. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Burhanoglu’nun katılımıyla gerçekleşen lansmanda “ TOSB İnovasyon Merkezi Tanıtımı, Otomotiv Mentorları Ağı 
Tanıtımı, Mentor Arayüz Programı Kullanımı ve Mentordan Beklentilerimiz” konuları ele alındı.
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TOSB Girişimcileri 
Desteklemeye 
Devam Ediyor

TOSB Inovasyon Merkezi 
koordinatörlüğünde 2’nci kez 
“Sanayide Dijital Dönüşüm Sergisi” 
düzenlendi. 

D ünyanın her yerinde dijitalleşmeye önem verildi-
ğini vurgulayan Burhanoğlu, “Dijitalleşme prog-
ramlarının farkında olanlar bu alanda yatırım 

yapıyor. Yatırım yapmayanlar ise geride kalıyor. Bizler 
de sağlam durup geleceğe yatırım yapmalıyız. Dünya 
dijitalleşme konusunda çok hızlı ilerliyor. Bizde TOSB 
olarak teknolojiye ayak uydurmaktan öte, onu uyguluyor 
olmak ve geleceğe yön veriyor olmak istiyoruz. Bu viz-
yon ile girişim projelerini dinleyerek onlara çözüm sun-
maya devam etmek bizi dünya standartlarına taşıyarak, 
asıl hedefimize ulaştıracaktır” diye konuştu.

“TOSB olarak dijitalleşmeye öncülük etmek istiyoruz”

Burhanoğlu, “Ateşin, tekerliğin, buharlı makinanın bu-
lunması neyse bugün de dijitalleşme aynı şekilde gele-
ceğe yön veriyor. Otomotiv sanayi tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de yeniliklerin öncüsü bir sektör. Kimse-

nin bundan kaçma şansı yok. TOSB olarak dijitalleşme 
konusunda öncülük etmek istiyoruz. Ayrıca TOSB’un 
hem girişimciler hem de yatırımcılar için bir pazar alanı 
olmasını hedefliyoruz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu 
sergi ile de sürekliliğin sağlanması adına çok güzel işle-
re imza atacağımızı belirterek sergiye katılan ve destek 
veren herkese teşekkür ediyorum”

18 girişimci yatırımcılarla buluştu

TOSB İnovasyon Merkezi Koordinatörlüğünde gerçekle-
şen ve yoğun ilgi gören Sanayide Dijital Dönüşüm Ser-
gisi’nin ikincisinde, Paper Work, Eight, Hudop, Konzek, 
Mavis, NoviMod, Kobi Mühendislik, Robsen, Visio Me-
chanis, Teknosin, Tubu, RWMS, White, Total Materia, Sk 
Robotik, İfilo ve Modsim Ergonomi’den sektöre hizmet 
veren önemli girşimciler yatırımcılarla buluştu.l

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Burhanoğlu, “ilkinde yoğun ilgi gören 

sergimiz, girişimlerini sunmak ve çözüm 
bulmak isteyen firmalar tarafından bir 

fırsat kapısı oldu. Üç girişim projesi 
yatırımcılarla anlaşma sağladı. Bir firma 

ise projesiyle görüşmelerine devam ediyor. 
Girişimcilerimizin arkasında olarak onları 

desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
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İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı Devam Ediyor

Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 11 Şubat 2019 tarihinde 3. Dönem 
mezunlarını vermek üzere eğitim-öğretim yılına başladı.  2017-2018 Eğitim Öğretim yılını tamamlayan 25 öğrencimiz; I. dönem 
3 ders,  II. dönem 4 ders ve III. Dönem 3 ders alarak 10 ders+ 1 proje teslimiyle mezun oldular. Dersler Pazartesi ve Çarşamba 
günleri, 2 ders ve 1 ders şeklinde yapılmaya devam ediyor

TOSB Sanayicilerinin her yıl ramazan ayında gerçekleştirdiği 
erzak dağıtımı Çayırova İlçesinde ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmak üzere muhtarlıklara teslim edildi.

Ramazan Erzak 
Paketleri İhtiyaç 
Sahiplerine 
Ulaştı

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

T OSB olarak sürekli gelişim ve sürdürülebi-
lir kalkınma ilkleri doğrultusunda topluma ve 
çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluklarımızın 

bilinciyle güvenli çalışma ortamı uygulamalarının En-
tegre Yönetim Sistemi (TS EN ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemin, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yö-
netim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yönetim Sistemi) denetimleri TÜV Rheinland 
tarafından gerçekleştirildi.

Entegre Yönetim Sisteminde TS EN ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemin, TS EN ISO 14001:2015 Çevre 
Yönetim Sistemi versiyonlarına geçiş denetimler ba-
şarıyla gerçekleştirildi. Başarılı geçen denetim sonra-
sında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 
TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifi-
kaları güncellendi.l
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Hayvanlar İçin Barınma 
ve Beslenme Noktaları

“Yuvayı Yap Ödülü Kap” yarışmasıyla 
TOSB Hatice Bayraktar Lisesi 

öğrencilerinin tasarladığı kulübeleri, 
TOSB Anaokulu öğrencileriyle eğlenceli 

bir etkinlik eşliğinde boyayarak 
kullanıma hazır hale getirdik. Barınma 

ve beslenme noktalarını belirlenen 
yerlere yerleştirildi.

TOSB'da Tüm Duyurular Açıkhava Led Ekranda
İletişimde süreklilik esasıyla her an her bireye duyurularımızın ulaşması amacıyla son yılların en 
popüler görsel reklam aracı, yüksek ışık teknolojili led ekranımız TOSB Güney girişte faaliyete 
geçti.

TOSB Elektronik Bilgi Yönetim Sistemini 
Uygulamaya Koydu

Evrakların elektronik ortamda incelenmesi 
ve imzalanması amacıyla Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi kuruldu. Arşivde bulunan tüm 
belgelerin dijital ortama aktarılması kapsamında 
gerekli çalışmalara başlanmış olup şu anda 
belgelerin % 90'ı dijitalleşmiş durumdadır.
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Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleri Yenilikçilik 
ve İşbirliği Paneli 

S anayi Teknoloji İl Müdürlüğü, Küsi çalışma Gru-
bu ve TOSB İşbirliğiyle düzenlenen ‘Ar-Ge Mer-
kezleri Destek ve Teşvikleri’nin anlatıldığı ‘Ar-Ge 

ve Tasarım Merkezlerinde İyi Uygulama Örnekleri’nin 
paylaşıldığı panelin açılış konuşmasını TAYSAD Yöne-
tim Kurulu Üyesi Berke Ercan ve TOSB Bölge Müdürü 
Murat Demir gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi Tekno-
loji Fakültesi Otomotiv Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Abdulkadir Cengiz ve Kocaeli Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı sanayi üniversite işbirlik-
lerinin geliştirilmesi ile ilgili görüşlerini aktardılar. Marka 
Proje Uygulama Birim Başkanı Onur Aladağ ve Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ise devlet teşvikleri-
nin arge konusundaki gelişmeleri ile ilgili bilgi verdi.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde iyi uygulama örnekleri 
ile ilgili anlatımları Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş. 
Fabrika Müdürü Orhan Aslan, Kanca El Aletleri Dövme 
Çelik ve Mak. San. A.Ş. Ar-Ge Direktörü Taner Makas ve 
Farplas Otomotiv A.Ş. İnovasyon Direktörü İffet İyigün 
Meydanlı gerçekleştirdi.l

R & D and Design Centers Innovation 
and Collaboration Panel

The Panel, which was held in cooperation with Industry 
Technology Provincial Directorate, KÜSİ Working Group 
and TOSB, focused on topics like R&D Centres Support 
and Incentives, and Best Practices for R&D and Design 
Centres. 
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Elektrikli ve Otonom 
Araçlar İçin Paylaşımlı 
Şarja Büyük Ödül   

İhracatın lider sektöründe geleceğin tasarımlarını ödüllendiren 
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda birinciliğe; elektrikli ve 
otonom araçlara yönelik blok zinciriyle geliştirdiği şarj enerji paylaşım 
ağıyla Oğuzhan Sarıtaş liderliğindeki Car4Future Technologies girişim 
projesi layık görüldü. 

T ürkiye’nin otomotiv sektöründe sadece üretim 
değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasa-
rım Merkezi olması vizyonu ile hayata geçirilen 

“Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”nda ödüller 
sahiplerini buldu. Türk otomotiv endüstrisinin ihracat-
taki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İh-
racatçıları Birliği (OİB) tarafından 2012 yılından bu yana 
Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışmada, 
birinciliğe Oğuzhan Sarıtaş liderliğindeki ekibin hazır-
ladığı Car4Future Technologies girişim projesi ile layık 
görüldü. Dereceye girenlere toplam 250 bin TL ödülün 

dağıtıldığı yarışmada Car4Future Tech-
nologies girişim projesi, dünya otomotiv 
endüstrisinin geleceğini oluşturan ve ağır-
lığını her geçen gün hissettiren elektrikli ve 
otonom araçlara yönelik blok zinciri ile ge-
liştirdiği şarj enerji paylaşım ağıyla 70 bin 
TL’lik büyük ödüle hak kazandı. 

Yarışmada ikinciliği Çağlar Aksu’nun lider-
liğindeki ekibe ait Sensemore, üçüncülüğü 
de Berk Şahin’in liderliğindeki ekibin hazır-
ladığı Parxlab girişim projesi aldı. Derece-
ye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki 
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YARIŞMADA İLK 5 DERECEYE 
GİREN PROJELER 

AR Flip (30 bin TL)
Otomobil ve ticari araçların ön camlarına Aug-
mented Reality (Artırılmış Gerçeklik) entegras-
yonu, aerodinamiğin iyileştirilmesi, kör nokta 
faktörünü ortadan kaldırma, sanal sürücü asis-
tanlığı, akıllı sürüş, güvenlik ve konfor iyileştir-
meleri geliştirdi. 

Parxlab (50 bin TL ödül)
Park noktalarına yerleştirilen kablosuz, uzun 
ömürlü, yüksek teknolojili sensörler ve bu sen-
sörlerden gelen verileri işleyen yapay zeka tek-
nolojisi ile sürücülere boş park noktalarını ve 
işletmeye park noktasında oluşan veriyi göstere-
rek hem sürücü hem de işletme tarafında yüzde 
50-60 oranında verim artışı sağlıyor. 

Sensemore (60 bin TL ödül)
Sensemore, kestirimci bakım, kalite kontrol ve 
Ar-Ge alanında kullanılmak üzere sensörler ile 
donatılmış bir donanım, mobil aplikasyon ve bu-
lut yazılım çözümü geliştirdi. 

Car4Future Technologies 
(70 bin TL ödül)
Elektrikli ve otonom araçlar için blok zinciri ile 
şarj enerji paylaşım ağı geliştirdi. 

ENLIL-Dikey Eksenli Rüzgar Türbini
(40 bin TL ödül)
Metrobüs ve Karayollarında araçların ürettiği 
rüzgarı kullanarak yenilenebilir enerji üreten ve 
üzerinde bulunan sensörler ile şehir hakkında 
verileri elde eden akıllı rüzgar türbini geliştirdi. 

yıl süresince yurtdışında eğitim ve İTÜ ARI Teknokent 
iş birliğinde kuluçka merkezinde projelerini geliştirme 
hakkı da elde etti. 

Bu yıl “Otomotivde Dijital Dönüşüm” temasıyla OİB Yö-
netim Kurulu’nun ev sahipliğinde Sabancı Üniversite-
sinde gerçekleştirilen yarışmaya, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TİM Başkanı 
İsmail Gülle de katıldı. 

Baran Çelik: “Türkiye, otomotivde değişimin parçası 
olmak zorunda”

Açılışta konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çe-
lik, üst üste 13 yıldır ihracat lideri olan ve geçen yıl Cum-
huriyet tarihinin ihracat rekorunu kırarak 31,6 milyar 
dolar rakamına ulaşan otomotiv endüstrisinin, dünyada 
kalite bilinci, üretim kabiliyeti, tedarik alt yapısı olarak 
mükemmel bir noktada olduğuna dikkat çekti. Her dört 
dakikada 12 araç üreten, 10’unu ihraç eden ve 148 bin 
dolarlık gelir elde eden Türk otomotiv sektörünün dün-
yada yaşanan yüksek teknoloji ve dijital dönüşüme 
dayalı değişimin bir parçası olması gerektiğini vurgula-
yan Çelik “Geleneksel araçlar yerini elektrikli, bağlantılı, 
yapay zekaya sahip otonom araçlara bırakıyor. Ulaşım 
maliyetlerini düşürecek olan robot-taksiler/robot-araç-
lar gibi yeni iş modelleri çıkacak. Bunun için araştırmacı, 
yenilikçi, yaratıcı ve girişimci gençlere her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” dedi. 

OİB’in düzenlediği yarışmanın Yürütme Kurulu Başkanı 
Ömer Burhanoğlu “Nesnelerin interneti 15 trilyon dolar-
lık bir pazar yaratacak. Bu pazarda otomotive düşen pay 
3 trilyon dolar. Dolayısıyla sektör olarak önümüzde çok 

Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede 
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büyük bir pazar potansiyeli var. Girişim ekosistemini bir 
araya getirmeye çalıştığımız bu etkinlikle de gençlerin 
önünü açarak pazardan daha fazla pay almaya çalışı-
yoruz. Gençlere cesaret ve imkan vermemiz gerekiyor” 
dedi. 

Hasan Büyükdede: “Yerli katkıyı artıracak çalışmalar 
yapıyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede 
“Dünyada dijital otomotive dönüşümde bizim için büyük 
fırsat var. Geri kalmışlığın büyük avantajını kullanabi-
liriz. Otomotivde yerli katkıyı artıracak çalışmalarımız 
sürüyor” dedi. 

İsmail Gülle: “Yüksek teknoloji payını yüzde 15’e 
çıkarmalıyız”

TİM Başkanı İsmail Gülle de “Şu anda 180 milyar do-
lar civarında olan ihracatta sevindiren husus; ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 87’lere ulaştı. İhracatta 
yüksek teknoloji oranını da yüzde 3,5’tan gelişmiş ülke-
ler gibi yüzde 15’lere çıkarmalıyız” dedi. 

M. Gürcan Karakaş: “Yerli otomobilin 1.000’e yakın
özelliğini belirledik”

Serdar Kuzuloğlu’nun sunumuyla gerçekleşen etkinlik-
te Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su M. Gür-
can Karakaş “Türkiye’nin Otomobili Projesi ve Otomo-
tiv Ekosisteminin Dönüşümü” başlıklı konuşmasında 
Türkiye’nin otomobiline ilişkin olarak “Küresel rekabet 
eden, yeni nesil doğuştan elektrikli, otonom sürüş se-
viyesi 3’e hazır, bağlantı ve internete uyumluluk olarak 

başından itibaren planlı, akıllı bir cihaz olacak” dedi. 
TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısı-
na, yeni start up’lardan yeni yan sanayilere kadar ge-
niş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını kaydeden 
Karakaş, “Türkiye’nin teknoloji konusunda sinerji yara-
tacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım 
yapacağız. 2022 yılında C segmenti SUV araçla pazara 
giriyoruz. İki-üç yıldan sonra AB merkezli ihracat pazar-
larına yönlendirmek istiyoruz. Bu projenin hesabı, kita-

M. Gürcan Karakaş 
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bı aslında 15 sene. 2022 yılına kadar piyasaya çıkana 
kadar, her hafta her ay ne yapacağımız programlandı. 
Planı tıkır tıkır işletiyoruz. Gelecekte ev, işyerinden sonra 
otomobilin kendisi teknoloji ile bir yaşam alanına dönü-
şecek. Otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümü bu 
anlamda önemli bir fırsat yaratıyor. Akıllı evler, binalar, 
şehirler ile etkileşimi olan bir dünyadan bahsediyoruz. 
Biz de bu nedenle bir otomobilden daha fazlasını hedef-
liyoruz. Otomobilin 1.000’e yakın özelliğini bugünden 
belirledik” dedi. 

Dünyada 29 OEM firmasının mobilite ekosistemine 10 
yılda 300 milyar dolar yatırım planladığını belirten Kara-
kaş “Sadece Çin 136 milyar dolar yatırım yapacak. 2022 
yılına kadar da 60 yeni model elektrikli araç piyasaya gi-
recek. Çin’de 500 start up şirketi var. 1 milyar dolardan 5 
milyar dolara kadar paraları var. Ve bu şirketlerin dörtte 
üçü sadece araçlarda mobilite sistemi ile ilgileniyorlar” 
dedi. 

Antoine Aoun: “Türkiye pazarına yatırıma 
devam edeceğiz”

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun de Türki-
ye pazarına yatırıma devam edeceklerini söyledi. Oyak 
Renault olarak yılda 378 bin otomobil ürettiklerini, üre-
timlerinin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini belirten Aoun, 
“İhracatımız 3 milyar Euro’yu geçiyor. 7 bin civarında 
çalışana sahibiz. Türkiye’ye yatırım yapmaya devam 
kararı aldık. Biz bu pazarın gücüne inanıyoruz. Dijital 
dönüşümde iki yılda en üst seviyeye ulaşacağız. Türkiye 
mühendis ve teknisyen açısından çok zengin. Avrupa ve 
dünya ile yarışacak düzeyde hatta onlardan daha da ileri 
seviyede.” l

T he contest was initiated with the vision 
of Turkey becoming not only a producti-
on base but also an R&D, Innovation and 

Design Center. The contest has been conducted 
since 2012 by OIB with the support of Ministry 
of Trade and in cooperation with Turkey’s Expor-
ters’ Assembly (TIM). The first prize was granted 
to Car4Future Technologies stat up led by Oğuz-
han Sarıtaş. A total of 250.000 TL prizes dist-
ributed among the awarded contestants. The 
Great Prize amounted 70.000 TL was granted for 
the charging energy sharing network developed 
by block chain for electric and autonomous ve-
hicles, which are considered to be the future of 
the automotive. 

Second place in the competition was held by 
Sensemore, which was led by Çağlar Aksu, and 
Parxlab initiative project prepared by the team 
led by Berk Şahin held the third place. With the 
support of the Ministry of Trade, the winners 
also gained the right to develop their projects in 
the incubation center in cooperation with ITU ARI 
Teknokent and abroad for two years. Industry 
and Technology Deputy Minister Hasan Büyük-
dede and TIM President İsmail Gülle attended 
the competition which was held at Sabanci Uni-
versity hosted by OIB Board of Directors.

Automotive’s Future Design Contest 
which rewards future designs in export’s 
leading sector, has ended. Car4Future 
Technologies Start Up Project, led by 
Oğuzhan Sarıtaş, is granted with the 
great prize with their charge energy 
sharing network, which is developed 
with blockchain for electric and 
autonomous vehicles. 

Shared Charge 
for Electric and 
Autonomous Vehicles 
Gets the Great Prize

Antoine Aoun 
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watchX
Kendi Akıllı Saatini Kendin Yap

Y erli bir girişim olan 
watchX, kişilerin kendi 
giyilebilir platformlarını 

geliştirmeleri diledikleri gibi modi-
fiye etmeleri ve yazılım / donanım 
becerilerini geliştirmeleri amacıyla 
kuruldu. 2017 yılında Gaziantep 
Teknopark’ta küçük bir kuluçka 
ofisinde Enes ÇALDIR ve Mustafa 
TÜLÜ ile birlikte başlayan yolculuk 
kısa sürede 42 farklı ülkede müşteri 
buldu.

Peki tam olarak nedir bu watchX? Çocukken yaptığımız 
maketler ve modüler oyuncaklar gibi düşünün. Kutudan 
parçalar halinde çıkan watchX’i sanki bir maket yapıyor-
muş gibi talimatlara uygun bir şekilde birleştiriyorsunuz. 
Daha sonra bilgisayarınıza USB kablosu aracılığı ile 
bağlayıp saatinizi programlamaya başlıyorsunuz. 

Programlama ise çok esnek bir konu. İsterseniz program-
lamaya yeni başlayanlar için sürükle-bırak mantığı ile basit 
algoritmalar geliştirebilirsiniz. Eğer kendinize güveniyor-
sanız Arduino veya Atmel Studio programlama arayüzleri 
ile daha gelişmiş programlar da yazabilirsiniz. Bütün bu 
programlama işleri ile uğraşmayıp “ben watchX’i sadece 
gündelik saat olarak kullanmak istiyorum” derseniz sizin 
için önceden hazırlanmış saat arayüzleri de mevcut.

watchX’in güçlü olduğu alan sadece yazılım da değil tabi-
ki. Bu kadar esnek yazılım altyapısını aynı şekilde güçlü 
ve esnek bir donanım altyapısı ile de destekliyor. Mimarisi 
Arduino Leonardo altyapısına sahip olduğu için kolayca 
programlanabiliyor. Üzerinde bulunan hareket, sıcaklık, 

basınç, dijital pusula gibi sensörl-
erin yanı sıra Bluetooth bağlantı 
teknolojisini de kullanıyor.

Teknik açıdan çok başarılı, peki 
bu müşteri için ne ifade ediyor? 
watchX ipleri tamamen müşteril-
erin eline bırakıyor. Bu sebepten, 
müşterileri çok çeşitli. STEM eğitim 
alanında kodlamayı yeni öğrenen 
gençler, hastaların hareketlerini 
takip etmek isteyen araştırmacılar 

ve fabrika ortamında çalışanlar arası iletişim kurmak ist-
eyen Ar-Ge personeli.

watchX projesinden sonra gelen taleplerden en önemlisi 
belkide buydu. Günümüzde endüstri 4.0 hızla uygulanma-
ya başlanırken fabrika içinde iletişim de daha fazla önem 
arzetmeye başladı. Üretim hattında duraksama yaşan-
ması, makine parkurunda arıza ya da acil bir durumda 
çalışanların hızlı bir şekilde durumdan haberdar edilmesi 
fabrika içindeki verimliliğin artmasında büyük bir etken.

watchX ekibi bu konunun üstüne eğilerek 3 fazda haya-
ta geçecek bir fabrika akıllı saati projesinin çalışmalarına 
başladı. Şu anda Gebze Sanayi Bölgesi’nde 2 büyük oto-
motiv firması ile testler sürmekte ve ürün hızla geliştiril-
mekte.

Akıllı cihazların her geçen gün daha büyük bir önem arzet-
tiği bu günlerde, giyilebilir teknolojiler konusunda faaliyet 
gösteren watchX ekibi ilerleyen süreçte bu alandaki prob-
lemlere çözüm sunarak ülkemizin de bu alanda söz sahibi 
olmasını hedefliyor.l

watchX ipleri tamamen 
müşterilerin eline bırakıyor. 
Bu sebepten, müşterileri çok 

çeşitli. STEM eğitim alanında 
kodlamayı yeni öğrenen gençler, 

hastaların hareketlerini takip 
etmek isteyen araştırmacılar ve 
fabrika ortamında çalışanlar 
arası iletişim kurmak isteyen 

Ar-Ge personeli
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what is watchX

watchX is a Do it Yourself easy to program Smartwatch 
Kit for STEM Education. It’s also a great development kit 
for makers and electronics enthusiast.

It consist of an electronics board packed with a lot of 
sensors, bluetooth and charging circuit. watchX box 
also includes display, battery, USB cable, double sided 
bands and a nato strap. Users assemble the watch with 
simple steps then watchX is ready to be programmed. 

Programming the watchX is easy, users from age 9+ 
can easily program the watchX with Scratch, drag and 
drop programming language. Users can make a simple 
program with Scratch that counts jumps to an advance 
one a smartwatch watch-face.  

What makes watchX Unique

watchX is unique by being only wearable STEM Educa-
tion Kit! This allows users to experience what they make 
in everyday life! This is really game changer! All the ot-
her products available for STEM Education don’t have a 
practical use case in real life! However; users can 
use their own application simply by wea-
ring it in everyday life!

watchX also unique by presenting 
new elements to STEM Educati-
on, STEM A++ (Art and Activity). 
As we all aware, obesity started 
to become a thread for kids as 
well! Since watchX is wearable 
like a watch, Thanks to our va-
riety of sensors such as accele-
rometer, gyroscope, magnetome-

ter, barometric pressure sensor, users learn coding with 
activity based applications such as, walking, jumping, 
running and climbing. 

Here is how it works, first instructor teaches how an 
accelerometer works and how  it detects jumps. Then 
user write it’s own code to detect a jump and buzz the 

buzzer. After that user unplug the USB cable, 
wear the watchX and starts to jump to test 

the code. After that, user adds another 
feature, such as when jump detected, 

light the LEDs. Then more jumping. 
After that user adds displaying the 
counted jumps on the display. This 
simple example leads to at least 30 
minutes of jump time:) 

watchX does not have a case. Users 
print their own watchX cases with 3D 

printers. We provide them reference case 
designs. This allows them to understand 

how additive manufacturing works. We also pre-
sent 3D model files of watchX so that users can design 
and print their very own watch cases. 

How we get started

We resigned from our high salary work and started cha-
sing our dream. We maxed out our credit cards, made a 
working prototype and initiated crowdfunding campa-
ign. We received %210 more orders then we anticipated. 
We have customers from 45 countries heavily from UK, 
USA and Japan. We are currently looking for distribu-
tors.l

Make Your Own Smart Watch
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D ijital çağ, bilgisayar ve iletişim teknolojisinde 
21. yüzyıldan itibaren sıra dışı bir hızla gerçek-
leşen gelişmeler neticesinde; geleneksel yön-

temlerin yerini dijital süreçlere bıraktığı dönem olarak 
adlandırılabilir. Bu çağ, tarih ve medeniyetler boyunca 
aktarılan bilginin teknolojide çığır açıcı gelişmelere dö-
nüştüğü dönemdir. Dijital çağın barındırdığı teknolojik 
gelişmeler; insanların, firmaların, politika yapıcıların ve 
hatta hükümetlerin karar alış biçimlerini ve diğer önemli 
davranış kalıplarını şekillendirerek sosyal ve ekonomik 
alanda hızlı bir değişime sebep olmaktadır.  

Dijitalleşme, ticari hayat içerisinde bilginin üretimini, iş-
lenmesini, iş yapış süreçlerini ve müşteri beklentilerini 
de etkilemektedir. Dijital çağın getirdiği teknolojik dönü-
şüme ayak uydurmak, otomotivden sağlığa kadar birçok 
sektördeki işletme için değişen pazar dinamikleri ve re-
kabetçi piyasa koşullarına uyum sağlamanın en önemli 
şartlarından biri olmuştur. Tüm dünya genelinde işlet-
meler pozisyonlarını koruyabilmek, müşteriye daha yük-
sek kalitede ürün ve hizmet sunabilmek için dijitalleşme 

Dijital Çağda İş Dünyası, 
Toplum ve İnsan 

Prof. Dr. Ebru TÜMER 
KABADAYI
Gebze Teknik Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dekanı

Sanayi işletmeleri; üretim 
sistemlerini düşük maliyetli, az yer 

kaplayan, az enerji harcayan, az ısı 
üreten, ancak bir o kadar da yüksek 

güvenilirlikte çalışan donanımlar 
ve bu donanımları çalıştıracak 
işletim ve yazılım sistemleri ile 

geliştirmektedir. Bu sayede; süreç ve 
işgücü verimliliği, üretim esnekliği 

artmakta, maliyetler düşmekte, 
üretim süreçlerinin çevre üzerindeki 

olumsuz etkileri azalmaktadır.  
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yolunda ilerleme ihtiyacı duymaktadır. Türkiye’nin de 
dahil olduğu 42 ülkede 4 bin 600 işletme üzerinde ger-
çekleştirilen “Dell Technologies Digital Transformation 
Index”  araştırması, şirketlerin yalnızca  yüzde 3’ünün 
herhangi bir dijital planı bulunmadığını, geriye kalan 
tüm firmaların dijitalleşme sürecinin farklı aşamaların-
da yer aldıklarını göstermiştir. Araştırma, işletmelerin 
yüzde 4’ünün tüm formlarıyla dijital dönüşümü işletme 
DNA’sına dahil ettiğini,  yüzde 31’inin dijital dönüşüme 
başarıyla adapte olduğunu, yüzde 37’sinin dijital dönü-
şüm sürecini yakından takip ettiğini, gerekli uyum plan-
larını ve yatırımlarını yaptıklarını, yüzde 25’inin sürecin 
başında olduğunu ve dijitalleşme yatırımlarına yeni 
başladıklarını ortaya çıkarmıştır. 

Dijital dönüşüm sürecinde ilerlemiş firmaların üretim, 
bilgi teknolojileri, pazarlama, finans ve müşteri hizmet-
leri alanlarında teknolojiden yoğun şekilde faydalandığı 
görülmektedir. Adobe tarafından yayımlanan “Digital 
Intelligence Briefing: 2018 Digital Trends” başlıklı rapor, 
dünya genelinde iyi performans gösteren şirketlerde, 
geleneksel araçlara kıyasla bulut teknolojisi, yapay zeka 
gibi dijital araç kullanımlarının çok daha fazla olduğu-
nu göstermiştir.  Özellikle imalat sektöründe, endüstri-
yel robotik teknolojisinin bulut tabanlı teknolojilerin ve 
yapay zeka uygulamalarının yüksek bir ivmeyle süreç-
lere entegre edildiği görülmektedir. Sanayi işletmeleri; 
üretim sistemlerini düşük maliyetli, az yer kaplayan, az 
enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yük-
sek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları 
çalıştıracak işletim ve yazılım sistemleri ile geliştirmek-
tedir. Bu sayede; süreç ve işgücü verimliliği, üretim es-

nekliği artmakta, maliyetler düşmekte, üretim süreçleri-
nin çevre üzerindeki olumsuz etkileri azalmaktadır.  Bu 
açıdan bakıldığında dijital çağda işletmelerin rekabet 
avantajlarını koruyabilmeleri ve hayatta kalabilmeleri 
için temel şart, dijital dönüşüm desteği ile verimlilik ve 
değer artışını sağlamaktır. Mikro ölçekli bu başarı elde 
edildiğinde ulusal ekonomiye sağlanan fayda da arta-
caktır. Teknoloji yoğun ürün ihracatı ile döviz rezervle-
rinde artış, yerel kaynakların etkin ve verimli kullanımı 
ile sürdürülebilir kalkınma, dışa bağımlılığın azalışı ve 
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daha yüksek kişi başı gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) 
mümkün olacaktır. 2016 yılında, TÜSİAD işbirliği ile 
Boston Danışmanlık Grubu tarafından yürütülen çalış-
maya göre; Türkiye ekonomisinin 
Endüstri 4.0 konseptlerini kullana-
rak küresel değer zincirine tam en-
tegrasyonu ile Türkiye, % 3’e varan 
rekabet avantajı elde edecektir.

Dijital çağın getirdiği fırsatlar de-
ğerlendirilirken, hedeflenen değer 
ve verimlilik artışının uygun insan 
kaynağının istihdamı ile de ilişkili 
olduğu unutulmamalıdır. Dijital ça-
ğın gerekleri ile firmaların iş gücü 
talebi hem nitelik hem de nicelik 
açısından değişmektedir. Bunu en 
açık örneği, imalat süreçlerinde 
otomasyon teknolojisinin yaygın-
laşması ile düşük vasıflı iş gücüne 
olan ihtiyacın azalmasıdır. Avrupa Ekonomik ve Sosyal 
Komitesi’nin yayımladığı “Impact of Digitalisation and 
the On-Demand Economy on Labour Markets and the 
Consequences for Employment and Industrial Relati-
ons” başlıklı raporda; güçlü ekonomiye sahip Avrupa 
Birliği ülkeleri (Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Kral-
lık) için yapılan tahminlere göre, gelecekte otomasyonla 
gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek faaliyetler yakla-

şık olarak 63 milyon tam zamanlı çalışanın yaptığı işe ve 
1,75 trilyon Euro - yıllık ücrete karşılık gelmektedir.   Di-
jital  dönüşümün işgücü piyasaları üzerindeki olası ne-

gatif etkilerinin azaltılması için 
işletmelere,  politika yapıcılara  
ve eğitim kurumlarına önemli 
görevler düşmektedir.  

İşletmeler düzeyinde, haliha-
zırdaki insan kaynağının dijital 
dönüşümün gereklerine uy-
gun hale getirilmesine yönelik 
stratejiler geliştirilmelidir. The 
Deloitte Times’ın “2018 Küre-
sel İnsan Kaynakları Trendleri” 
araştırma raporuna göre; Tür-
kiye’deki işletmelerin % 28’i 
mevcut çalışanlarını yapay zeka 
ve robotik teknolojilerin gerek-
tireceği yetkinlikler konusunda 

donanımlı hale getirebilecek programları olmadığını dile 
getirirken sadece % 35’i mevcut işgücü kaynağını bu 
yönde eğitmeyi planladığını belirtmektedir. Oysa dijital 
dönüşümün istihdam süreçlerinde yaratacağı yapısal 
değişimi yumuşatmak için işletmeler, mevcut çalışan-
ların yapay zeka ile perçinlenmiş makinelerle uyumlan-
ma süreçlerini hızlandırmaya; çalışanlarına büyük veri 
analizi, otomasyon süreçlerinin kontrolü ve izlenmesi, 

Kısa vadede alınacak bu 
önlemlerin ötesinde uzun 

vadede dijital çağ teknolojileri 
alanında yetkin işgücünün 
artırılması ancak  yeni bir 

eğitim bakış açısı ve yeni bir 
beceri seti tanımlanması ile 

mümkün olacaktır.
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yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda yetkinlik kazan-
dırmaya yönelik planlamalar yapmalıdır. 

Kısa vadede alınacak bu önlemlerin ötesinde uzun va-
dede dijital çağ teknolojileri alanında yetkin işgücünün 
artırılması ancak  yeni bir eğitim bakış açısı ve yeni bir 
beceri seti tanımlanması ile mümkün olacaktır. TÜ-
SİAD’ın 2016 yılında hazırladığı “Türkiye’nin Küresel 
Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0” ra-
porunda da işaret edildiği gibi, üretim sektöründe, önü-
müzdeki 10 yıllık süreçte nitelikli olmayan işçi ihtiyacın-
da 400-500 bin kadar azalma beklenirken, yaklaşık 100 
bin kadar da yüksek nitelikli yeni çalışan ihtiyacı olacağı 
tahmin edilmektedir.  Bu kapsamda; Bilgi Teknolojileri/
Nesnelerin İnterneti tabanlı çözümler,  endüstriyel bil-
gisayar yazılımları, kullanıcı arayüzü veya giyilebilir 
teknoloji tasarlama, endüstriyel veri bilimi,  robot koor-
dinasyonu, bulut hesaplama, veri güvenliği, şebeke ge-
liştirme gibi alanlarda teknik becerilere; değişime ayak 
uydurma, teknolojiye güvenme ve uyum sağlama gibi 
kişisel niteliklere sahip işgücünün yetiştirilmesi büyük 
önem taşımaktadır.

Bu noktada yeni teknolojilere uygun beceri, yetenek ve 
yetkinliklere sahip nitelikli iş gücü yetişmesi hususunda 
üniversitelere, sanayi ve kamu temsilcilerine çok önemli 
görevler düşmektedir. Bizler de, GTÜ İşletme Fakültesi 
olarak, ülkemizin büyüme ve kalkınma potansiyeli açı-
sından, küresel rekabet koşullarında en önemli avanta-

jımız ve kaynağımız olan genç nüfusumuzu; doğru so-
rular sorabilen, araştıran ve analiz yapabilen bir kuşak 
olarak yetiştirmenin kritik bir öneme sahip olduğunun 
bilincindeyiz. Bu bilinçle, dijital çağın gereklerine uyum 
sağlayacak şekilde sürekli güncellenen ve geliştirilen 
lisans ve lisansüstü programlarımız aracılığıyla dijital 
dönüşümün gereklerine hakim iş profesyonellerini ye-
tiştirme gayreti içindeyiz. Ayrıca, kaliteli eğitimimizin ve 
dijital çağ ile uyumlu politikalarımızın sürekliliğini sağ-
lamak amacıyla dünyanın işletme alanındaki en pres-
tijli küresel akreditasyon kurumu olan, 48 farklı ülkede 
dünyanın en iyi üniversitelerini de kapsayan 716 eğitim 
kurumunu akredite eden AACSB’ye (The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business International) 
üye olmuş bulunmaktayız. GTÜ İşletme Fakültesi ailesi 
olarak, AACSB akreditasyon sürecinin kattığı dinamizm 
ile dijital dönüşümün gereklerine hakim, sürekli gelişim 
felsefesini benimsemiş, Ar-Ge çalışmaları ile yenilikçi 
ve katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanmasını ve ti-
carileştirilmesini, üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi ön 
planda tutan girişimciler ve yöneticilerin;  dijital dönü-
şümün getirdiği avantajları küresel rekabet avantajına 
çevirmeye haiz pazarlama ve üretim stratejistlerinin; 
veri analizi ve dijital iş süreçleri gibi alanlarda donanımlı 
ekonomist ve finansçıların yetiştirilmesi yolundaki faa-
liyetlerimizi sürdürmekteyiz.l
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“İşini İyi Yapmak, 
Pazarlama İhtiyacını 
Gereksiz Kılar”

AHMET ŞERİF İZGÖREN:

Ahmet Şerif İzgören: “Bir insan 
nereye gideceğini bilmiyorsa, 

nereye gittiğinin de önemi 
olmadığına göre, öncelikli 

seçenek, gidilecek hedefin tespit 
edilmesidir. Zaten gideceği yeri 
bilmeyen tekneye, hiçbir rüzgâr 

yardım edemez. Şunu aklınızdan 
asla çıkarmayın: Şu hayatta 

sizin hakkınızı yiyecek sizden 
başka birisi yoktur.”
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Ahmet Şerif İzgören kimdir? Bize kısaca kendinizden 
bahsedebilir misiniz?

1 965 yılında İzmir’de doğdum. Kuleli Askeri Lise-
si’nin ardından 1987’de Hacettepe Üniversitesi 
İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun oldum.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde üsteğmen rütbesine kadar 
görev yaptım. 1991 yılında  TSK’dan istifa ederek ayrıl-
dım. Ankara Üniversitesi TÖMER’in Bursa’daki kurucu 
müdürlüğünü yaptım, daha sonra özel sektörde iki şir-
kette genel müdürlük görevinde bulundum.

1996 yılında şuan İzgören Akademi olan Academy Inter-
natıonal’ı kurdum. 1998-2003 yılları arasında, İngilte-
re’deki Northampton Üniversitesi Sunley Management 
Center’la iş birliği projesini yürüttüm. 2001 yılında, bir yıl 
KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyeliği 
görevinde bulundum.

İzgören, İngiltere, Danimarka, Almanya, Avusturya gibi 
ülkeler de dâhil olmak üzere 2000’i aşkın eğitim ve se-
miner verdim. Türkiye Uğur Böcekleri Programının ku-
rucu liderliğini yaptım. Programın amacı; dürüstlük, iş 
kalitesi, girişimcilik değerleriyle birlikte hoşgörü ve yurt 
sevgisi ilkelerini yaymaktır. Programa katılan gençler 
aldıkları eğitim sonrası Çocuk Esirgeme kurumları, ceza 
evleri, ilköğretim okulları ile Anadolu’nun birçok kasaba 
ve köyünde 200 bini aşkın vatandaşımıza ücretsiz eği-
timler vermiştir. Türkiye Uğur Böcekleri Programı kap-
samında ben de gönüllü bir uğur böceğiyim.

Vizgo.net Etkili İletişim, Avcunuzdaki Kelebek Can-
lı Seminer, Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Profesyonel 
Yönetim Becerileri, Takım Çalışması, Sunum Teknikleri 
ve Avcunuzdaki Kelebek setlerinde eğitmen olarak yer 
almaktayım.

Hala İzgören Akademinin de içinde bulunduğu altı şirke-
tin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekteyim. 
Ayrıca yayımlanmış kitaplarım bulunmaktadır.

Kişisel gelişim için neler söyleyebilirsiniz?

Benim bu konuda çalışmam yeterince var mı, bilmi-
yorum. Yazdığım, hayat üzerine olan kitapları belki bu 
anlamda kategorize ettiniz. Birkaç kişisel gelişim kitabı 
okumaya kalktım. Gerçekten okuyamadım kitabı. Çünkü 
kitaplarda bazı şeyler görüyorum. İnsanlara gerçekten 
menü muamelesi yapıyorlar. Herkesin karakteri fark-
lı, duyguları ve potansiyeli farklıdır. Bütün bu farklı in-
sanlara aynı modeli ortaya koyup “başaracaksın, şöyle 
başarırsın, cep telefonunu böyle yenilersin” diye hırs 
empoze edersen; ortalıkta birbirinin üzerine basmaya 
çalışan, birbirinin üzerinden para kazanmaya çalışan 
hırs küpü insanlar yaratırsın. “Birisi yaparsa, sen de ya-
parsın” gibi sloganlar var. İnsanları dolduruşa getiriyor-
lar. ABD’li bir yüzücü var, Michael Phelps. Bir yarışmada 
sekiz madalya alarak rekor kırdı. Adamın ayak numarası 

54. Allah paleti baştan vermiş adama. Sense insanla-
rı dolduruşa getiriyorsun “o yaptıysa sende yaparsın” 
diye. Ancak öyle değil. Herkesin mutlu olacağı şey fark-
lı. Bu yüzden kişisel gelişim okuyacağınıza Mevlana 
okumanın, arkeoloji okumanın, hayatta başarılı olmuş 
kişilerin hayatlarını okumanın -amaç onlar gibi başarılı 
olmaksa eğer- ve onlardan dersleri kendi başına çıkar-
manın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Adamlar 
gelip size ders vermeye kalkıyorsa, bilin ki üzerinizden 
dolarları kazanmaya çalışıyorlardır. O Amerikan kitap-
larının hepsinde para, başarı, hırs anlatıyorlar. Dostluk, 
kardeşlik, insanlık, efendilik, yardımlaşma kelimeleri ke-
sinlikle geçmiyor.

Motivasyon kaynağınız nelerdir?

Doğa beni motive ediyor, çocuklarım, deniz mesela çok 
motive ediyor. İş arkadaşlarım beni çok motive ediyor. 
büyük bir ekibiz ve hepsi pırlanta gibi insanlar.Bu arada 
sokak hikayeleri beni çok motive eder. Sokakta yaşanıl-
mış içerisinde iyilik bulunan tüm hikayeler beni çok ciddi 
motive ediyor.

Ben o insanlardan etkilendim diyecek olsaydınız, onlar 
kimler olurdu?

Çok gündelik bir hayat yaşıyoruz, benim örneklerim 
ananem, babaannem, babam, annem, kız kardeşim… 
Yani etrafımda model alabileceğim çok iyi kalpli insan-
lar var. Berber Mehmet amcam var, okuyamamış berber 
olmuş ama onun ahlakı acayip etkiliyor beni.

Girişimcilik projeniz nedir? Bilgi verir misiniz?

Son döneme baktığımda dört tane girişimcilik projem 
var. Birisi İzgören Akademi. 1996’da kuruldu, şu anda 
yirmi yıla ulaşıyor. Eğitim ve danışmanlık alanında hiz-
met veriyor. 5 bölge müdürlüğümüz ve 3 temsilciliğimiz 
var. Diğeri elma yayınevi. 1998’de kuruldu. Bir milyo-
nun üzerinde kitap yayınladı. Çocuk kitapları ve yöne-
tim kitapları yayınlıyor. Bağımsız bir şirket olarak çalı-
şıyor.Bir diğeri Uğur Böcekleri Projesi. Son girişimcilik 
projem ise, Kara Oklar Çiftliği adında bir organik tarım 
çiftliği kurduk ve organik tarım yapmaya başladık.Ben 
ilk dördünü anlatmak yerine en sonuncuyu anlatıyım. 
Manisa Demirci’de bir grup meyve ağacı gördüm. Bun-
ların meyveleri ne oluyor? Diye sorduğumda “Hocam 
ilaç yok bunlar dökülüyor” dediler. İlaç yok dediği kayı-
sı, badem gibi meyveler. Avrupa’da kilosu 34-40 Euro. 
“Bunları yurtdışına satsanız.” dediğimde“Hocam bizim 
burada olmaz” dediler. En çok duyacağınız cümle budur 
Türkiye’de. “Bizim burada olmaz.”Biz o araziyi aldık. 80 
dönümdü ilk aldığımızda. Şimdi biraz daha büyüdü, yak-
laşık 150 dönüm oldu. 5 bine yakın ağaç dikildi oraya. 
Badem ağacı ağırlıklı olarak. Orda şimdi organik tarım 
yapıyoruz..l
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Ayla Algan

“Yaratıcılıkta kendine dönüş var. İnsan günde bir 10 dakika kendine, ne 
halde olduğuna bakmalı. Hayal kurmalı, neleri yapmak istediğini hatırlamalı. 
Yaratıcı drama muhakemeyi geliştirir, kalıplardan çıkar.”

Hayatın içindeki oyun, eğlence, anlam kayboluyor” diyen usta sanatçı, 
insanları yeniden oyun oynamaya çağırıyor. “Oyunlarla, canlandırmalarla, 
doğaçlamalarla, hiçliğe inat, varız” denmesini istiyor. 

Müzik ve Tiyatroyu iç içe yaşıyor ve bizlere 
yaşatıyorsunuz, Sanat hayatınıza nasıl başladınız?

S anat hayatıma 5 yaşında başladım. Çünkü bizim ev 
konservatuar gibiydi, Büyük babam piyano çalar-

dı. Annem Avrupa’da öğrendiği dansları gelir öğretirdi. 
Chopin Concerto dinlerdik o yaşlarda. Baleye giderdim, 
şarkı söylerdim. Bizim ev biraz şu an da kurduğum Ya-
ratıcı Drama gibiydi. İnci San’la Hacettepe’de kurduk 28 
yıl kadar oldu. İstanbul Drama Sanat Akademisinde Li-
derlik eğitimi olarak veriliyor, MEB’e de bağladırlar. 

Çok iyi sonuçlar alıyoruz, 4 yaşından 15-16 yaşa kadar, 
sonra da hem bu yaşlara, hem de yetişkinlere Kamera 
Önü (Reklam, Dizi, Sinema Oyunculuğu) eğitimleri veri-
yorum.

Birçok keyifli anı biriktirmişsinizdir. En keyifli anınızdan 
bahseder misiniz?

En keyifli anılarım eski orta oyunu tiyatrosunda oyna-
mış yaşlı sanatçılarlaydı, Behzat Butak, Bedia Muhavvit, 
Vasfi Rıza Zobu, tabi ki Muhsin Ertuğrul, batı tiyatrosunu 
bize kuran, hocam ve rejisörüm. Onlarla birlikte çok anı-

larımız var, çok komik insanlardı, Bedia hanım benimle 
hep şakalaşırdı, “çok güzel kocan var, boyanmıyorsun, 
hep seyahate gidiyorsun bırakıp bırakıp, derdi, ben de 
“üzülmeyin Bedia hanımcığım, ben onu hamile bıraktım” 
diyordum. Gülüyordu, ruhları ışık olsun. 

İstanbul Drama ile yolunuz nasıl kesişti?

Ben o buluşmayı bir mucize gibi sayıyorum. Sanki yıllar-
dır tanışıyor gibiydik, Yasemin hanımla, Bilge hanımla. 
İyi ki yollarımız kesişti.

Drama nedir? Drama ile Kurumsal yaşamı nasıl 
eşleştiriyorsunuz?

Drama insanın gündelik üstü bir faaliyetidir. Yani yanlış-
larını da olumsuzluklarını da görür ve düzeltirsin. 

Tarihsel süreçteki yeri; İyi-doğru-güzel sorunsalı dü-
zeyinde Platon ve Aristoteles’in düşünceleri ile başlar. 
Platon Mimesis’e (taklit- öykünme) kavramını Aristo-
teles Mimesis’e dayalı Poiein ( yaratma) kavramını öne 
sürer.l

Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan dünyadaki sayılı kadın oyuncu 
arasında yer alan usta sanatçı Ayla Algan’ın 60 yıllık sanat hayatı sayısız 
tiyatro oyunu ve sinema filmiyle dolu… Sanatın her dalında başarılara 
imza atan Ayla Algan, yaratıcı drama teknikleriyle herkesi kendi 
sahnesinde başrol oynamaya davet ediyor.
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Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı 
olan Ayla Algan, Yunus Emre’nin şiirlerini Almanca, 
Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus 
Emre’yi dünyada tanıttı. Onu halka mal eden ise miza-
hi bir dili olan “Koca Öküz” adlı şarkısı oldu. Tiyatroda 
Hamlet rolünü oynayan dünyadaki sayılı kadın oyuncu 
arasında yer alan sanatçı, tiyatro alanında eğitmenlik ya-
pıyor. Ailenin tek çocuğu olan Ayla Algan, çocukluğunda 
piyano, bale ve şan dersleri aldı. Ortaokulu İstanbul’daki 
Notre Dame de Sion’da, liseyi Fransa’daki Versailles Li-
sesi’nde okudu. Lise öğrenimi devam ederken tanıştığı 
Beklan Algan ile evlendi. Amerika’da New York Actor 
Studio Actor’s Repertuary The-
atre’s of Broadway sahne 
eğitimi alan sanatçı, 
Türkiye’ye dön-

dükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları’nın kadrosuna 
girdi ve 1961’de Tarla Kuşu oyunu ile tiyatroda ilk rolü-
nü oynadı.

1975’te dünyaya gelen kızına Yunus Emre’den esinlene-
rek “Sevi” adını koydu. 1973’te Bulgaristan’daki Ulus-
lararası Altın Orfe Şarkı Yarışması’nda savaş karşıtı bir 
şarkı söyleyerek ikincilik ödülünü alan Algan’a aynı yıl 
devlet sanatçısı unvanı verildi ve UNICEF Onur ödülüne 
layık görüldü. 1977’de Polonya Sopot Festivali’nde Oda 
Kızılderililerinin sorunları üstüne bir şarkı ile dünya 
birinciliği kazandı. 1993’te Tiyatro Araştırma Laboratu-
varı’nı (TAL) kurdu ve burada pek çok deneysel projeye 
imza atarak genç tiyatro oyuncularının eğitimine katkıda 

bulundu. 2011’de İstanbul Drama Sanat Akademisi 
Genel Sanat Yönetmenliği ve bunun yanında, 

tiyatro ve yaratıcı drama metodu kullanarak 
yabancı dil eğitimi olan “İngilizce Tiyat-
ro Sertifika Programı” ve “Sinema-Ti-
yatro Oyunculuk Atölyesi” eğitmenliği 
görevlerini üstlendi.

“Yaratıcı ve Çağdaş Tiyatro Teknik-
leri kursu” ile de ünlü oyunculara 
oyuncu koçluğu yapan Ayla Algan, 
şirketlere verdiği yaratıcı drama 
eğitimleriyle ruh ve bedenin uyu-
munu ortaya çıkartıyor.
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Bakarsan Bağ,
Bakmazsan Ağ Olur

Ş u sıralar uzun süredir görüşmediğiniz birini hiç-
bir sebep olmadan, sadece sesini duymak için 

hiç aradınız mı? Aramadığınız zaman şu anki duru-
munuzda bir değişiklik olmayacağı aşikar, peki ara-
dığınız zaman yaşayabileceklerinizi hiç düşündünüz 
mü? Bir adım daha ileri gidelim; aradığınız kişi şu 
dönemde tam da ihtiyacınız olan bir şeye sahipse, 
siz bundan nasıl haberdar olabilirdiniz? Peki; sevdi-
ğiniz, sık görüştüğünüz yakın çevrenizdeki kişilerin 
kaç tanesinin hedeflerini ve hayallerini biliyorsunuz? 
Onları istediklere yere götürecek araç sizdeyse ve 
siz o çok sevdiğiniz insanlara bunları, onların gitmek 
istedikleri yeri bilmediğiniz için veremiyorsanız bu 
durum size nasıl hissettirirdi?

Bu tip basit sorularla aslında ilişkilerimize gösterdi-
ğimiz özeni test edebileceğimiz gibi aynı zamanda 
gelişim fırsatlarımızı net bir şekilde görebilir, bunlar 
için hızla ve kolaylıkla aksiyon alabiliriz. Bunu ne 
kadar istediğimizi kendimize sormak veya bunları 

Etkileşimde olduğumuz kişiler 
ilk temasımız sonrasında birer ağ 
olarak hayatlarımıza katılıyor; 
ancak bu ağları sürdürülebilir 
bağlara dönüştüremediğimiz
takdirde bu büyülü dünyanın 
güzelliklerinden faydalanmak 
mümkün olmuyor. Tahmin
edeceğiniz üzere; bir ağı bağ yapan 
şeyler; ona gösterilen özen, ona 
ayrılan zaman ve ona sağlanan 
tutarlılık ve sürekliliktir. 

Burak KARSLI
Qmark Danışmanlık A.Ş. 

MAKALE
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yaptığımız zaman hissedebileceğimiz doyumu merak 
etmekle başlıyor her şey. 

Günümüzde “Network” olarak anılan ve kişiden kişiye 
tanımının değiştiği bir ilişki ağı yönetim kavramı mev-
cut (Dilimizde, derdini sağlıkla anlatabilen bir karşılığı 
olmaması sebebiyle yazı genelinde Network/ing olarak 
kullanılacaktır.). Katıldığım programlarda katılımcılara 
“Networking nedir?” diye sorduğumda enteresan bazı 
yanıtlar alıyorum. Bunlardan en çarpıcı olanlarını; torpil 
sistemi, menfaat ağı, kuyrukta öne geçme, kartvizit alış-
verişi, avcılık, etkinliklerde birileri ile tanışma, satış ağı 
başlıklarında toplayabilirim sanırım.

Görüldüğü üzere bir kavramı ve bu kavrama bakış 
açımızı, onu tanımlarken kullandığımız değer ve duy-
gu barındıran kelimeler epey şekillendiriyor. Örneğin; 
“Networking nedir?” sorusunu İkinci Yeni Akımı’nın 
önemli şairlerinden Cemal Süreya’ya sorsak ve o da bize 
“Güzel hayat isteyen, güzel insanlar biriktirsin.” dese, 
yukarıdaki ezberler bir anda bozulmaz mıydı? Peki tanı-
ma böyle bakmaya başladığımızda Networking için neyi 
farklı yapmaya başlardık?

Networking için benim inandığım tanım ise: almadan 
vermenin erdemiyle çevrendeki insanları hedeflerine 
ulaştırma sanatı olduğudur. Bu tanımlama sonrasında 
çevremdeki kişilerin hedef ve hayallerini öğrenmek, on-
ları gitmek istediklere yere götürebilecek kaynaklarımı 
sürekli arttırmak, bu kaynakları gözden geçirmek ve ola-
sı iş birliği fırsatlarını taraflara sunmak aldığım başlıca 
aksiyonlar olarak sıralanabilir.

Bu fırsatları çoğaltmak için daha fazla insanı nasıl ta-
nıyabileceğimizi düşünelim. Burada İngiliz antropolog 
Robin Dunbar’ın her insanın ortalama 148 kişi ile etki-
leşimde olduğunu, bu sayının 100 ile 230 kişi arasında 
değişebildiğini ortaya koyduğunu söylesem her bir tanı-
dığımız kişinin aslında nasıl kalabalık bir etkileşim gü-
cünde olduğunu idrak etmemize yardımı olur mu? Peki 
biz bu fırsattan nasıl yararlanıyoruz?

Yeni insanlarla tanışmayı bir şölene çeviriyor muyuz? 
Keith Ferrazzi “Asla Yalnız Yeme” kitabında: “Tanıdıkla-
rınızı başkalarına tanıştırmak için şevkle çaba göster-
miyorsanız kendi çevrenizi oluşturmanız da mümkün 
değildir.” derken aslında Networking için sadece birileri 
ile tanışmanın değil, bir de tanıştırmanın önemini çok 
güzel vurguluyor. Diğer taraftan kim olduğumuz, ne iş 
yaptığımız, nasıl çalıştığımız, hedeflerimiz ve hayalleri-
miz başkaları tarafından bilinmiyorsa bizi kim çevresi 
ile tanıştırabilir ki? O kişinin çevresindeki itibarını gü-
venceye alacak yegane şey, sizi tanıması ve size gü-
venmesidir. Bunu sağlamak için yöntemlerimizi gözden 
geçirmek ve zaman zaman güncellemek oldukça fayda 
sağlayacaktır.

Bu konu üzerinde düşünme egzersizi yaparken Stanley 
Milgram’ın “Küçük Dünya / 6 Derece Uzak” deneyini de 
anmak faydalı olacaktır. Milgram’ın teorisine göre dün-
ya üzerindeki herhangi iki insanın arasında sadece 6 kişi 
vardır. Milgram bu teorisi için yaptığı deneyde katılım-
cılardan, kendilerine verdiği mektupları sadece kişisel 
tanışıklıkları aracılığıyla belirlenmiş bir kişiye ulaştırma-
larını istemiştir. Deney sonucunda mektubun 6 kişiden 
geçerek hedefine ulaştığını görülmüştür. Günümüzün 
teknolojik imkanları ve birçok mecradaki bağlantıda 
olma halimiz dikkate alındığında benzer deneyler sonu-
cunda artık herhangi iki kişi arasında sadece 4 kişi yer 
aldığı görülmektedir. Birbiri ile alakası olmadığını dü-
şündüğümüz iki ayrı tanıdığımızı bir fotoğraf karesinde 
görüp şaşırmalarımız genellikle bu durumdan kaynak-
lanıyor. Burada bağlantılarımızın gücüne inanmak, yola 
çıkmak için en önemli motivasyonumuz olabilir.

Özetle; Networking kavramını hayatlarımızda hakkıyla 
yaşatabilmek için avcılığı değil de çiftçiliği seçmemiz 
gerektiği her geçen gün en önemli gerçeklik olarak kar-
şımıza çıkıyor. Etkileşimde olduğumuz kişiler ilk tema-
sımız sonrasında birer ağ olarak hayatlarımıza katılıyor; 
ancak bu ağları sürdürülebilir bağlara dönüştüremedi-
ğimiz takdirde bu büyülü dünyanın güzelliklerinden fay-
dalanmak mümkün olmuyor. Tahmin edeceğiniz üzere; 
bir ağı bağ yapan şeyler; ona gösterilen özen, ona ay-
rılan zaman ve ona sağlanan tutarlılık ve sürekliliktir. 
Şimdi siz karar verin; ilişkilerinize bakmayıp hayatınızı 
ağlarda mı yaşayacaksınız, yoksa onlara bakıp, onları 
sulayıp yaşantınızı sürükleyici bağlarla, bostanlarla mı 
donatacaksınız. Unutmayın; çevreniz en önemli zengin-
liğimizdir.l

MAKALE

Nisan-Mayıs-Haziran 2019
63



T ürkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci yarısından 
beri oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. 2018 
yılının Ağustos ayında yaşanan kur şokundan 

sonra Eylül ayında açıklanan “Yeni Ekonomi Programı 
(YEP)” piyasalar tarafından gerçekçi ve ayakları yere ba-
san bir program olarak tanımlandı. Kur şokunun hemen 
ardından başta TCMB ve BDDK olmak üzere kamu ku-
rumları tarafından atılan koordineli adımlar ve açıklanan 
programın yarattığı iyimser hava piyasalarda TL varlık-
lar üzerinde olumlu fiyatlama yarattı. 

YEP’e konulan makroekonomik hedefler arasında %15,9 
olarak belirlenen enflasyon hedefi gerçekleştirilebilir bir 
hedef olarak tanımlanırken, %2,3 olarak belirlenen 2019 
yılı büyüme hedefi konusunda kafalarda soru işaretleri 
vardı. Yatırımcıların üzerinde en hassas biçimde dur-
dukları veri ise Bütçe Açığı oldu. 80,8 milyar TL olarak 
belirlenen 2019 yılı Bütçe Açığı’nın, 2019 yılı GSYİH’ye 
oranın ise %1,8 olarak gerçekleşeceği ekonomi yönetimi 
tarafından öngörüldü. Bu veri üzerinde bu kadar hassa-
siyet ile durulmasının nedeni ise Türkiye’nin elindeki tek 
çıpanın mali disiplini olması idi.

Piyasanın genel beklentisi 31 Mart 2019 tarihinde ya-
pılacak olan yerel seçimlere kadar bütçe açığında bir 
miktar artış yaşanabileceği, seçimlerin bitmesi ve 4,5 
yıllık seçimsiz dönemin başlaması ile birlikte özellikle 
mali disiplin konusunda taviz verilmeyeceği ve hedefin 
tutturulacağı yönünde idi. Ancak hesapta olmayan bir 
tablo ortaya çıktı ve Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi 
yönünde karar verdi ve yeni seçim tarihini 23 Haziran 
2019 olarak belirledi. Piyasa ise bu karara ilk tepkiyi 
beklendiği gibi negatif verdi. 31 Mart seçimlerine 5,58 
seviyesinden giren dolar kuru 6,25 seviyesini test etti. 
Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizleri %25, 10 yıllık tahvil faiz-
leri %21 seviyesine yükselirken, uluslararası piyasalar-
da Türkiye’nin 5 yıllık tahvil CDS priminin 500 seviyesini 
test ettiğini gördük.

Son açıklanan Nisan ayı verilerinde ise Bütçe Açığı’nın 
Ocak-Nisan döneminde 54,4 milyar TL, Nisan 2018-Ni-
san 2019 döneminde ise 104 milyar TL düzeyinde ger-
çekleştiği gördük. Açıklanan son veri ile birlikte yüzde 
1.8 olarak hedeflenen Bütçe Açığı/GSYİH oranı yüzde 
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Mert YILMAZ
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2.6 düzeyine yükseldi. Bu trend 
terse döndürülemezse yıl so-
nunda bu oranın yüzde 3.5’ler 
düzeyinde gerçekleşmesi ne 
yazık ki sürpriz sayılmaz. 

2019 yılının ilk dört aylık döne-
minde ortaya çıkan yaklaşık 55 
milyar TL’lik açığın yine yak-
laşık 43 milyar TL’lik kısmının 
Mart ve Nisan aylarında ortaya 
çıkmış olması ve seçimlere yak-
laşık 45 gün olması piyasalarda 
popülist uygulamaların devam 
edeceğine ve bütçe açığının 
daha da büyüyeceğine ilişkin 
kaygıları güçlendirdi. Son açıklanan verilerde Ramazan 
ve Kurban bayramlarında emeklilere verilecek ikramiye-
ler yer almıyor. 

Üzülerek ifade etmek isterim ki; Türkiye ekonomisi bir 
sarmala girdi. Bütçe Açığı’nın yükselmesi borçlanma ih-
tiyacını yükseltecek, bu durum otomatik olarak iç ve dış 
borçlanma maliyetlerinin yükselmesine yani faizlerin 
artmasına neden olacaktır. Faizlerin artması TL’nin de-
ğer kaybetmesine neden olacaktır. Türkiye’nin bugünkü 
üretim modeli nedeni ile artan döviz kurları enflasyonu 
yukarı doğru itecek, yükselen enflasyon tekrar faizleri 
yükseltecek ve bu sarmal devam edecektir. 

Bu döngüden ancak serbest piyasa kuralları çer-
çevesinde ve rasyonel politikalar ile çıkmamız 
mümkün olabilir. Reel sektörün özellikle borç 
sorunu verimlilik esasları ile çözülmelidir. Ülke 
ekonomisine katkı sağlama ümidi kalmamış 
şirketleri hala sistemde tutmaya çalışmak, 
yüzdürmeye çalışmak, işini iyi yapan, riskini 
yöneten, katma değer yaratan şirketlerin de 
uzun vadede riske edilmesi anlamına gelmek-
tedir. Sistem işini iyi yapanla yapmayanı, riski-
ni doğru yöneten ile yönetmeyeni ayırma-
lıdır. Ülkenin kıt kaynağı verimlilik 
ve katma değer parametreleri 
üzerinden kullandırılmalıdır.

Diğer taraftan seçimin ip-
tali yönünde verilen karar 
2019 yılının Türkiye Eko-
nomisi açısından kayıp 
bir yıl olmasına neden 
olacak gibi görünüyor. 
Yapmamız gereken çok 
şey, çözmemiz gereken 
çok sorunumuz varken 
ve bunlar büyük bir bö-

lümü de yapısal sorun iken 
zaman kaybına tahammülü-
müzün olmadığı bir dönem-
de ne yazık ki koca bir yılı 
heba ettik gibi gözüküyor.  

Türkiye önce yatırımcı gü-
venini tesis edecek sonra-
sında da yeni ve güçlü bir 
hikaye yazmak zorunda. 
Eğer bunları tesis edemez-
sek önümüzdeki dönem dış 
politika ve jeopolitik riskleri 
de hesaba kattığımızda Tür-
kiye için daha da sorunlu bir 
hale gelebilir. Uluslararası 

konjonktür, aralarında Türkiye’nin de olduğu gelişmek-
te olan ülkelerin lehine eserken ve pek çok ülke bundan 
nemalanırken biz maalesef kendi kendimize yarattığı-
mız sorunlar ile bu fırsatı elimizin tersi ile ittik ve nega-
tif ayrıştık. Şimdi o rüzgar terse dönüyor ve ne yazık ki 
gene hazırlıksız yakalandık. 

Bugün ortaya çıkan tabloyu iyi okumamız ve ona göre 
çözümler üretmemiz gerekiyor. Seçimlerin iptal kararı 
sonrası ortaya çıkan bu tabloda sorun artık ekonomik 
değil siyasidir. Seçimlerin yenilenmesi kararı özellikle 
yabancı yatırımcı nezdinde Türkiye’nin demokrasi, hu-
kuk ve seçim güvenliği konularında ciddi bir algı bozul-

masına neden oldu. Bu konu ile ilgili en somut gös-
terge ise 500 seviyesine dayanmış CDS primidir.

Gelinen bu noktada yaşanabilecek yeni bir 
kur atağı karşısında –ki oranın 6,25 üzeri bir 
USDTRY seviyesi olduğunu düşünüyorum-- 
TCMB’den bir faiz artışı beklenebilir. Ancak 
bu sorunun faiz artışı ile aşılamayacağının, 
sorunun çözümünün TCMB’de olmadığının 
kabul edilmesi gerekiyor. Güven ortamı tesis 
edilemedikçe, döviz fiyatları aşağı geldikçe 

gerek bireysel gerekse kurumsal 
yatırımcılar bu seviyeleri 

alım fırsatı olarak değer-
lendirmek isteyecekler-

dir. Yapılması gereken 
serbest piyasa ku-
ralları çerçevesinde 
TL’ye olan güveni 
tesis etmektir. Faiz 
oranları bugün-
kü hali ile bile çok 
yüksektir. Ancak 
bunun kaynağı 
hali hazırda yük-

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

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

değer yaratan şirketlerin de uzun 
vadede riske edilmesi anlamına 

gelmektedir. 
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sek seyreden enflasyon oranıdır. Faizlerin daha da art-
ması reel kesim başta olmak üzere toplumun pek çok 
kesimi üzerine yeni bir yük bindirecektir. Ancak 12 Hazi-
ran’da yapılacak olağan PPK toplantısında bir faiz indi-
rime kesin gözü ile bakılırken bugün geldiğimiz noktada 
tekrar faiz artışını konuşuyor olmamız gerçekten çok 
üzücüdür. 2019 yılı başında öngörüler yıl sonuna kadar 
TCMB’nin faiz oranlarında 500-600 bps indirime gide-
ceği yönünde iken bu beklentinin Mayıs ayı ortalarında 
rafa kaldırılmış olması düşündürücüdür.

Elbette ki; Türkiye’nin en önemli risklerinden bir tanesi 
de dış ilişkiler. Özellikle S-400 konusu Türkiye ile ABD 
arasında önemli bir gündem maddesi olmaya devam 
etmektedir. Geçtiğimiz günlerde gerek iç gerekse dış 
basında Türkiye’nin Rusya ile imzaladığı S-400 sözleş-
mesini iptal ettiği yönünde haberler çıksa da resmi ma-
kamlar bu haberi yalanladı. Şahsi fikrim Türkiye ile ABD 
arasındaki bu sorunun diplomatik yollarla çözüleceği 
yönündedir. Ancak bu süreçte fiyatlamalar üzerinde 
olumlu/olumsuz etki yaratabilecek pek çok şey konu-
şulacak, yazılacaktır. 

Ama şunu da göz ardı edemeyiz; Türkiye ile ABD ara-
sında yaşanacak yeni bir gerginlik zaten kırılgan olan 
ekonomimizin daha da zorlanmasına neden olabilir. Bu 
başlık altındaki sorunu sadece S-400 konusu olarak 
değerlendirmek de doğru olmayacaktır. Suriye konusu, 
İran yaptırımları, son günlerde ısınmaya başlayan Doğu 
Akdeniz konusu gibi pek çok başlık TL varlıkların fiyat-

laması üzerinde iki yönde de hareketliliğe neden olabi-
leceği için yakından izlenmelidir.

2019 yılı hedefleri içi bugünkü tabloyu veri kabul ederek 
şu öngörülerde bulunmak mümkün olabilir. 

• Yüzde 2.3 olarak hedeflenen büyüme oranının yaka-
lanması mümkün görünmüyor. Yüksek olasılıkla 2019 
yılı genelinde küçülen bir Türkiye ekonomisi ile karşı 
karşıya kalacağız. 

• Döviz kurlarında yeni bir şok yaşanmaz ise enflasyon 
hedefi tutturulabilir görünüyor. 

• Yüzde 12,1 olarak belirlenmiş İşsizlik Oranının daha 
yüksek seviyelerde gerçekleşmesi ise ne yazık ki ka-
çınılmaz görünüyor. 

• Öngörülenden daha yüksek oranda bir bütçe açığı 
gerçekleşecek gibi duruyor. 

• Faiz oranları yüksek seyretmeye devam edecek. Hatta 
yükseliş olasılığı düşüş olasılığından daha fazla görü-
nüyor. 

Bu zorlu süreçten ülkemizin en kısa sürede ve daha da 
güçlenerek çıkmasını diliyorum.

Bu yazı ile sizlerle buluşmamı sağlayan TOSB Yönetim 
Kurulu’na başta Sayın Başkan Ömer Burhanoğlu’na te-
şekkür ediyor, Genel Kurulun TOSB ailesine hayırlı olma-
sını diliyorum. l
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Apartman Sahne
Eğlenirken Öğretiyor

Kurulduğu günden bugüne 
özellikle kurumlara özel 
etkinliklerinde ve eğitim 
programlarında çözüm ortaklığı 
yapmak adına neler yapılabileceği 
üzerine titiz çalışmalar yürüten 
Apartman Sahne, bu amaç için 
tiyatro tekniklerinden nasıl fayda 
sağlayabileceğini büyük özenle 
araştırıyor. 

Apartman Sahne’nin yönetim 
ekibinde; daha önce lojistik, 

kongre organizasyonu, emlak gibi 
farklı sektörlerde yıllarca çalışmış 

daha sonrasında kendini tiyatro 
alanında kariyer yapmaya adamış 

oyuncular bulunuyor.

A partman Sahne 2018 yılının Şubat ayında kapı-
larını seyircilere, atölye öğrencilerine ve kurum-

lara açan Kadıköy, Koşuyolu’nda bulunan bir tiyatro 
ve sanat mekanı. Yerleşkesinde elli kişi kapasiteli bir 
tiyatro salonuna, provalar ve atölyeler için kullanılan 
özel olarak tasarlanmış aynalı bir salona ve ziyaret-
çilerin keyifli vakit geçirebilmeleri için dizayn edilmiş 
küçük bir kafeye sahip olan kuruluş bu işletme dahi-
linde tiyatro alanında çalışmalar yürütüyor.
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Kurulduğu günden bugüne özellikle kurumlara özel et-
kinliklerinde ve eğitim programlarında çözüm ortaklığı 
yapmak adına neler yapılabileceği üzerine titiz çalışma-
lar yürüten Apartman Sahne, bu amaç için tiyatro tek-
niklerinden nasıl fayda sağlayabileceğini büyük özenle 
araştırıyor. Apartman Sahne bu çalışmaları sonucu or-
taya iki farklı ürün koymuş durumda. K.R.E.Ş. ve Rep-
layback adında iki kalabalık ekibe sahip olan Apartman 
Sahne, bu ekiplerin temsil ettiği “Doğaçlama Tiyatro” 
ve “Playback Tiyatro” türlerinin yardımlarıyla kurumlara 
etkinliklerinde, eğitim programlarında kullanmak üzere 
farklı, verimli ve esnek çözümler sunabiliyor.

K.R.E.Ş.’den doğaçlama tiyatro

K.R.E.Ş. nam-ı diğer Kreatif Şaklabanlar bir Apartman 
Sahne ekibi. Modern doğaçlama tiyatro alanında çalış-
malar yürüten ekip şirketlere kreatif, akılda kalıcı ve eğ-
lenceli çözümler vadediyor. Kurumların en eğlenceli çö-
züm ortağı mottosuyla faaliyetlerine devam eden ekibin 
kadrosunda 11 oyuncu, 1 ışık oyuncu, 1 müzik oyuncu 
olmak üzere toplam 13 kişi bulunuyor.

Doğaçlama tiyatro seyirciyi de oyunun içine katan in-
teraktif bir tiyatro türü. Oyuncular seyircilerden aldıkları 
yönelimlerle önceden hazırlık yapmadan oyunu saniye-
ler içinde o anda kuruyorlar. Seyirciyle oyuncu arasında 
yüksek empati kurulmasını sağlayan bu teknik eğlence-
ye samimi bir zemin hazırlıyor. Bu tür içerisinde birçok 
farklı, eğlenceli, yaratılışı gereği komik format barındı-
rıyor.

Doğaçlama tiyatronun tekniklerine hakim, bu alanda 
düzenli çalışmalar yürüten profesyonel oyunculardan 

kurulu olan K.R.E.Ş. ekibi, bu türün sağladığı esnek 
özelliklerden yararlanarak kurumlara eğlenceli içeriklere 
sahip etkinlikler ve eğitim programları sağlıyor.

K.R.E.Ş. Kurumlara etkinlik düzenliyor

K.R.E.Ş. her etkinliği özel olarak görüp etkinliğin hedefi-
ne, mesajına göre kendi oyunlarına ve eğitim programla-
rına şekil verebilen bir ekip. Ekibin iletişim bölümündeki 
oyuncular etkinliklerden önce kurumun organizasyon 
kadrosundaki yetkililerle toplantılar yapıyor ve ilk olarak 
kurumun etkinlik kapsamındaki hedef veya hedeflerini 
tespit ediyor. K.R.E.Ş. elindeki sayısız doğaçlama tiyat-
ro tekniklerinden hangilerinin bu etkinliğe en iyi şekilde 
uyum sağlayabileceğini önce kendi içinde, daha sonra 
kurum yetkilileriyle gözden geçiriyor ve gidilecek yol 
beraber belirleniyor. K.R.E.Ş. etkinlik boyunca kurumun 
hedef veya hedefleriyle bütünleşiyor ve bu doğrultuda 
doğru ve verimli bir performans sergilemek için çalışı-
yor.

Apartman Sahne genel sanat yönetmeni Sıla Erkan, 
K.R.E.Ş. vasıtasıyla komedinin ve kahkahanın bütünleş-
tirici etkisinin şirketlerin hedefleri ve mesajlarıyla bir-
leştiğini böylece ortaya akılda kalıcı, verimli, eğlencesi, 
enerjisi yüksek etkinlikler çıktığını söylüyor.

K.R.E.Ş. Eğlenceli Eğitim Programları

Apartman Sahne ekibi kurumlara sunmak istediği hiz-
metlerle ilgili araştırmalar yaparken bir doğaçlama tiyat-
ro ekibinin ve büyük ya da küçük ölçeği farketmeksizin 
bir şirket ekibinin ortak hedeflere doğru yol alırken ben-
zer özelliklere sahip olmak durumunda olduğunu fark 
etmiş. Bunun üzerine ekip olma bilinciyle ilgili verimli ve 
eğlenceli doğaçlama tiyatro çalışma programlarını şir-
ket ekipleri için özel olarak tasarlama konusunu etraflı-
ca ele almış. Bir doğaçlama tiyatro ekibinin hedeflerine 
bağlı bir ekip olmasını sağlayan prensipleri bulunmak-
tadır; Sahnede anında ve hızlıca yaratılan oyunla ilgili 
olarak sahnedeki oyuncular birbirine güvenmeli, birbi-
rini dinlemelidir. Bir oyuncu diğer oyuncuyu düşünme-
den hareket etmemeli, seyirciye sağlıklı bir seyir zevki 
sunmak için üzerine gereğinden fazla yük almamalı ve 
oyuncu arkadaşıyla paslaşarak oyunu en verimli şekil-
de ilerletmelidir. Kriz anında oyuncular birbirleri üzerine 
gidip panik yapmak yerine durumu soğukkanlı şekilde 
karşılayıp çıkış yolunu sakince ve hızlıca aramalı, or-
tak hedefi yani oyunu en verimli şekilde sahnelemelidir. 
Tıpkı bir doğaçlama tiyatro ekibi gibi bir şirket çalışma 
grubu da faaliyetleri sırasında bu tarz özelliklere sahip 
olmalı ve ortak hedef doğrultusunda uyumlu bir şekilde 
çalışmalıdır. K.R.E.Ş. bu paralellikten yola çıkarak kar-
şılıklı fikir alışverişleriyle eğlenceli ve interaktif eğitim 
programlarını kurumlar için tasarlıyor.
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Replayback Hakkında

Replayback, Apartman Sahne tarafından kurulan bir di-
ğer ekip. Playback tiyatro alanında çalışmalar yürüten 
ekibin kadrosunda 8 oyuncu, 1 moderatör, 1 müzisyen 
ve 1 ışık oyuncu olmak üzere toplam 11 kişi bulunuyor.

Playback tiyatro türü 1975 yılında Jonathan Fox’un yap-
tığı alternatif çalışmalar sonucu ortaya çıkan bir tiyatro 
türü. Seyircinin oyuna katılımını performansın temel di-
reği olarak konumlandıran bu tür, izleyicileri duyguların 
ve anıların etkileyici dünyasına götürüyor. Bu türde oyun 
boyunca isteyen seyirciler yaşanmış gerçek anılarını 
moderatör yardımıyla profesyonel oyuncu topluluğuna 
anlatıyorlar, ardından oyuncular önceden herhangi bir 
hazırlık yapmadan seyirciden o an dinledikleri hikayeyi 
özel teknikler kullanarak, ışığın ve müziğin yardımıyla 
canlandırıyor. Hikayenin sahibine anısını farklı açılar-
dan tekrar sunan, gerektiğinde eğlenceli gerektiğinde 
hüzünlü performanslarla anlatan kişiyi ve performans 
sırasında orada bulunan diğer izleyicileri duyguların 
yardımıyla farklı bir atmosfere sokan Replayback ekibi, 
hikaye sahibine kendi hikayesini ondan bir parça olarak 
sunuyor. Bu performanslar öncesinde çok sıkı eğitim 
ve prova süreçlerinden geçen ekip hikaye sahibi kişinin 
herhangi bir şekilde bu performanstan olumsuz olarak 
etkilenmemesi için profesyonel bir bilinç ve çabayla ha-
reket ediyor. Anlatan kişinin kendini farklı açı veya açı-
lardan tekrar görme şansı yakaladığı bu performansta, 
diğer izleyiciler de farklı zaman ve mekanlarda kendi 
yaşadıkları ama bir çok açıdan benzer hikayelerini hatır-
layarak farklılığın içindeki aynılığa şahit olurlar.

Apartman Sahne’nin playback tiyatro çalışmalarına li-
derlik eden Burak Soytemiz ve Çağatay Sevdi bu türün 
bir amaç peşinde koşan fakat bu koşu sırasındaki yo-
ğunluk ve sorumluluk bilincinden dolayı birbiriyle yeteri 
kadar konuşma fırsatı bulamayan, birbirlerine acı, tatlı 
hikayelerini anlatma fırsatı yakalayamayan ekiplere et-
kileyici bir atmosferde buluşma, konuşma, birbirlerine 
farklı ama aynı hikayelerini profesyonel bir gösteri eş-
liğinde anlatma imkanı verdiğini söylüyor. Bu gösteri, 
amacı aynı ama görevleri farklı olan kalabalık bir şirket 
kadrosuna, orta ölçekli bir proje grubuna ya da küçük bir 
departmana sergilenebilir şekilde tasarlanmış.

Replayback ekibi seyirciyle arasını gösterinin başından 
sonuna kadar çok iyi tutan bir ekip. Gösteri başlamadan 
önce seyirci karşılanıyor ve hatta seyirciler bulundukla-
rı ortama kolayca alışsınlar diye ekibin müzisyeni şova 
uygun eserlerle açılışta seyirciye müzik performansı 
sergiliyor. Seyircinin ortama ısınmasını sağlamak için 
çeşitli teknikler kullanan ekip gerekli iletişimi kurduktan 
sonra izleyicilerden hikayelerini dinlemeye ve duygulara 
can vermeye başlıyor.

Yaşadıkları tecrübelerden yola çıkarak yorumda bulu-
nan ekip, destekledikleri ve gelişmesine katkı sağladık-
ları playback tiyatro’nun şirketler içerisindeki iletişim 
problemlerini minimize edecek güce sahip olduğunu 
söylüyor.l
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Toyota'dan Farplas'a
Büyük Ödül

F arplas; Toyota tarafından, Dünya genelinde böl-
gesel başarılarıyla öne çıkan şirketlere verilen 
“Regional Contribution Awards 2018” ödülüne 

(Avrupa Bölgesi Katkı Ödülü’ne) layık görüldü.

Farplas’ın sadece Türkiye’den değil, Avrupa’dan da tek 
şirket olarak aldığı ödül, Farplas’ın CEO’su Ömer Burha-
noğlu’na Toyota’nın Japonya’da düzenlediği, bizzat To-
yota Başkanı’nın katıldığı ve dünyanın çeşitli ülkelerin-
den tedarikçilerin de yer aldığı büyük bir törenle takdim 
edildi.

Aile şirketi ruhuyla, kurumsal yapıyı oluşturabilmiş na-
dir şirketlerden biri olan Farplas; Toyota Türkiye’nin ku-
rulduğu günden itibaren tedarikçisi olup, her yıl kendini 
geliştirerek, Toyota anlayışına uyum göstermiş ve tüm 
hizmetler toplamında gerçekleştirmiş olduğu başarıyla, 
Avrupa bölgesinin en iyisi seçilmiştir.  Bu ödül; sadece 
Farplas için değil, Türk otomotiv tedarik sanayi adına da 
büyük bir gururdur.  Farplas; vizyoner yönetim anlayışı 
ve profesyonel ekibi eşliğinde, bir sonraki ödül için de-
ğer yaratmaya devam ediyor.l
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Patent Verileri Işığında
Otomotiv Sektörü

O tomotiv sektörü inovasyon ve Ar-Ge çalışma-
larının çok yoğun olduğu bir sektör. Pek çok 
sektör gibi bu sektörde 1800 yıllarının sonu ve 

1900 yıllarının başında gelişmeye başlamış. Fakat ge-
çen zaman içerisinde her açıdan bir hayli değişim gös-
termiş durumda.

Dünya üzerinde şu an inovasyon projelerinin %33’ü bilgi 
teknolojileri sektöründe, %11’lik dilim ise otomotiv ve te-
lekomünikasyon teknolojilerinde gerçekleştirilmektedir. 
Dünya üzerindeki %55 inovasyon çalışmaları üç sektör-

Hakan ÖZCAN
Destek Patent

Dünya üzerindeki yüzde 55 inovasyon 
çalışmaları üç sektörde toplanmaktadır ve bu 
üç sektörden biri otomotivdir. 

Ar-Ge Harcamalarında İlk 10 Otomotiv Firması

Ar-Ge Harcamaları
(Milyar USD)

Ar-Ge Harcamaları
(Milyar USD)

Ar-Ge Harcamaları
(Milyar USD)

Firma 2016 Firma 2017 Firma 2018

Volkswagen 14.2 Volkswagen 13.8 Volkswagen 15.8

Toyota 9.9 Toyota 9.8 Toyota 10.0

GM 7.5 GM 8.1 GM 7.3

Daimler AG 7.2 Daimler AG 7.8 Daimler AG 7.1

Ford Motor 6.7 Ford Motor 7.3 Ford Motor 8

Honda 6.2 Honda 6.5 Honda 7.1

Bayerische 5.1 Bayerische 5.2 Bayerische 5.9

Nissan 5.0 Nissan 4.6 Nissan 4.6

Denso 3.8 Fiat 3.9 Denso 4.2

Fiat 3.4 Denso 3.9 Fiat 3.9
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de toplanmaktadır ve bu üç sek-
törden biri otomotivdir. Otomotiv 
sektörünün kendi içerisinde son 
yıllarda inovasyon çalışmaları al-
ternatif güç kaynaklarına yönel-
miş durumda. Projelerin %23’ü 
alternatif enerji kaynakları üzeri-
ne. Otomotiv sektörünün İlk gelişimi Amerika kıtasında 
gerçekleşiyor. Özellikle şu an kullandığımız pek çok ürü-
nün ilk çalışmaları 1850-1940 yılları arasında Amerika 
ve bir miktarda Avrupa’da gerçekleştiriliyor. 1970-1975 
yıllarından başlayarak otomotiv sektörü dinamiklerinin 
10-15 yılda bir değiştiği gözlemlenmektedir.

Sektöre ait patent verilerinin yorumu ile 1975 yılına ka-
dar sektör Amerika başta olmak üzere birazda İngiltere, 
Fransa ve Almanya tarafından yönetilirken 1975 sonrası 
ikinci dünya savaşı mağlup ülkesi Japonya ve Alman-
ya’nın sektörde daha ön plana çıktığı gözlemlenmek-
tedir. 1997 yılı sonrası Amerika’nın sektördeki etkisinin 
iyice azaldığı ve Japonya ve Almanya’nın sektöre hâkim 
olduğu anlaşılmaktadır. 2011 yılı itibariyle sektöre yeni 

bir oyuncu dahil olmaktadır. Bu 
yeni oyuncu Çin’dir. Japonya, Al-
manya sektörel liderliği bir başka 
ülkeye kaptırmak istememektedir. 
Amerika’da Çin’e benzer şekilde 
sektöre ciddi yatırımlar yapmak-
tadır.

Sektörün önümüzdeki günlerde telekomünikasyon sek-
törüne benzer şekilde ciddi bir savrulma yaşayacağını 
söylemek kehanet olmaz. Bu durum ciddi fırsatlar ba-
rındırdığı gibi ciddi tehditler de barındırmaktadır. Kuru-
luş yılı 20 yılı geçmeyen ve faaliyetleri arasında bir tek 
araç bile üretmemiş firmalar sektörde radikal buluşlara 
ve uygulamalara imza atmaktalar. Otonom sürüş, alter-
natif enerji vb. projeler bunlardandır. 

Ülkemiz demografik, coğrafi ve sektörel tecrübesi ile 
sektörden ciddi pay alma potansiyeline sahiptir. Kendi-
mize ait marka ile üretim yapmak avantajlar sağlayaca-
ğı gibi değişen otomotive sektörüne özellikle yedek par-
ça temini gerçekleştirmek bizler için daha da avantajlı 
hala gelmemizi sağlayabilir.l

Sektörün önümüzdeki 
günlerde telekomünikasyon 

sektörüne benzer şekilde ciddi 
bir savrulma yaşayacağını 
söylemek kehanet olmaz. 
Bu durum ciddi fırsatlar 

barındırdığı gibi ciddi 
tehditler de barındırmaktadır. 
Kuruluş yılı 20 yılı geçmeyen 
ve faaliyetleri arasında bir tek 
araç bile üretmemiş firmalar 
sektörde radikal buluşlara 

ve uygulamalara imza 
atmaktalar.
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Dünyaya Bir De 
Böyle Bakın!

Gökyüzünün o müthiş mavi tonunu, 
ağaçların yemyeşil yapraklarını cam gibi ve 
rengarenk görmek istemez miydiniz? Tıpkı 
kaliteli televizyonlarda gördüğümüz gibi. Her 
şey o kadar parlak ve nettir ki o an orada 
bulunmak istersiniz. Görme bozukluklarının, 
yaşam kalitesini etkilediği bir gerçek. Göz 
numaranız olduğunda net görebilmek için 
gözlük kullanmanız veya lens takmanız 
gerekir. Ama ikisini kullanmak da ayrı bir 
derttir. Bazılarımız lens takarken zorlanır, 
gözleri batar, kaşınır. Gözlük ise zaman zaman 
sıcakta terletir, bunaltır, soğukta buhar izi olur. 
Bir de kadınsanız; uzun uzun emek vererek 
yaptığınız o göz makyajınız, gözlüklerin 
ardında kimsenin dikkatini çekmez. Çünkü 
kullandığınız gözlük, onu kapatır. Bu noktada 
teknolojinin bize sunduğu bir rahatlık vardır ki 
o da Excimer lazer uygulamaları!  

Dr. Başak Bostancı
İstanbul Okan Üniversitesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

E xcimer lazer uygulamaları ile gözlük kullanımın-
dan kurtulmak mümkün. Peki günlük yaşamımızı 
oldukça kolaylaştıran bu lazer uygulamaları ne-

dir? Nasıl ve kimlere uygulanır? “Excimer lazer uygu-
lamaları ileride olacağınız bir göz tedavisine(katarakt 
ameliyatı dahil) engel ya da sebep değildir” diyen İstan-
bul Okan Üniversitesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Bostancı, daha iyi 
görebilmemiz için merak edilenleri anlatıyor.

Hangi Hastalara Excimer Lazer Tedavisi Uygulanır?

18 yaşını doldurmuş ve son 1 yılda göz numarası de-
ğişmemiş hastalarda korneaları tedaviye uygun ise 
uygulanabilir. Miyop şikayeti olan hastalarda 8-10, hi-
permetropta 5, astigmat sorunu olan hastalarda ise 6 

numaraya kadar olan hastalarda Excimer lazer tedavisi 
yapılabilir. 

Tedavi Süreci Nasıldır?

Öncelikle hastanın düzeltilmesi gereken göz numarası 
tespit edilir. Gözlüksüz ve gözlüklü görme oranlarına 
bakılır. Daha sonrasında göz kapakları ve gözün diğer 
kısımları mikroskop ile incelenir. Korneanın topografi 
haritası çıkarılarak korneanın kalınlığına ve eğriliğine 
bakılır. Yapılan incelemeleri takiben gözde görme kali-
tesini bozabilecek kusurlar tespit edilir. Excimer lazerde 
amaç korneayı yeniden şekillendirerek görme kusurunu 
azaltmaktır. Excimer lazer sadece gözün en dış şeffaf 
kısmı olan korneaya uygulanır. Çevresindeki dokulara 
zarar vermez. İşlem yapıldıktan sonra hasta istirahate 
alınır. Gözler bandajlanmaz fakat koruyucu kontakt lens 
takılır. Hasta dinlenme odasında gözlerini dinlendirir. 
Operasyondan yarım saat sonra göz kontrolü yapılır ve 
hasta taburcu edilir.
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Lazer İşlemi Sonrasında Ertesi Gün Hasta Günlük 
Yaşantısına Geri Dönebilir!

İşlem sonrasında işlem tipine göre; 2-3 saatten 1,2 
güne göre gözlerde yaşarma, yanma olabilir. Bu sürenin 
ardından hasta günlük yaşamına dönebilir. 

Kimler Excimer Lazer Olamaz?

Kişi hamile ise ya da sistemik yara yeri iyileşmesini et-
kileyecek kontrolsüz bir hastalığı varsa, gözünde ciddi 
kuruluk mevcutsa veya başka bir göz hastalığı varsa bu 
hastalara uygulanması önerilmez. 

Bunun dışında 18 yaşını geçmemiş 1 sene içerisinde 

göz numaraları yarım numaradan fazla artan hastalara 
önerilmemektedir.

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Yapılması Gerekenler 

Ameliyat öncesinde muayeneye gelen hastalar 1 hafta 
öncesinde lenslerini bırakmalılar. Operasyon sonrasın-
da 5 gün süreyle göze su temasından kaçınılmalı ve 
makyaj yapılmamalıdır. Gözlerin korunması adına yine 
güneş gözlüğü kullanımı önerilir. 3 hafta havuza gir-
mekten kaçınmalıdırlar. Gözler ovalayıp kaşınılmama-
lıdır. Lazer operasyonu ehil ellerde, güncel teknolojik 
gereçler ile doğru seçilmiş hastaya uygulanır ise son 
derece yüz güldürücü bir uygulamadır.l

Gözler hakkında bilinmeyenler
Her gözde her biri ışığa duyarlı 107 milyon hücre 
bulunur

Yedi milyon koni hücresi renkleri ve detayları gör-
menize, 100 milyon çubuk hücre de siyah ile beyazı 
ayırt etmenize yardımcı olur. Yani esasen gözünüz-
deki hücrelerin 10’da birinden azı renkleri algılar.

20/20 Görsellik = Normal Görsellik

Karmakarışık yazılan sayılar bile gözler tarafından 
çok hızlı bir şekilde fark edilebilir. Fakat yapılan bazı 
göz testlerine göre 20/20 tam olarak istenen göz 
görseli değildir. Testte var olan bir sıradaki küçük 
noktayı görebiliyorsanız bu 20/16 görsele sahip ol-
duğunuz anlamına gelir. Normal bir insanın görme 
yeteneği ise 20/8’dir.

Göz Kırpma

Ortalama dakikada 17 defa, saatte 14,280, günde ise 
5,2 milyon defa gözlerimizi kırpıyoruz. Kitap okur-
ken, biriyle konuşurken veya şarkı söylerken göz 
kırpma sayımız daha da artıyor.

Göz Kası

Vücudumuzdaki en hızlı kası hareketi göz kırpma 
hareketidir. O kadar hızlı bir şekilde göz kırpabiliriz ki 
saniyede 5 ya da daha fazlayı bulabilir.

Göz Objektifi

Göz objektifi var olan bütün kameralardan daha hız-
lıdır. Bir noktaya odaklanmış ufak bir çocuğun ob-
jektifinde bu hızı daha açık bir şekilde yaşarız. Bir 
odanın içinde durun ve birçok farklı notaya bakın. 
Daha sonra aynısını her hangi bir kamera ile yapın 
aradaki zaman farkını açıkça göreceksiniz.

Diyabet sıklıkla ilk olarak göz muayenesinde teşhis 
edilir

Tip 2 diyabet hastaları genellikle semptom göster-
mezler, yani bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler. Bu 
tip diyabet normal olarak göz muayenesi sırasında, 
gözün arkasında kanayan küçük damarların görün-
mesiyle ortaya çıkar.

Gözleriniz kör noktalara adapte olabilir

Glokom gibi belli başlı göz sorunları görüşünüzde 
kör noktaların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Tıp-
kı ters çevrilmiş görüntüye alışmanız gibi beyniniz 
boşlukları doldurarak kör noktalara adapte olmanızı 
sağlar.l
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Uganda
Uganda düzenli yağış alan bereketli topraklara; bakır, al-
tın gibi mineral rezervleri ile son zamanlarda keşfedilen 
petrol yatakları gibi önemli doğal kaynaklara sahip. İş 
gücünün %82’sinin istihdam edildiği tarım, ekonominin 
en önemli sektörüdür. İhracat gelirlerinin büyük kısmını 
ise kahve ihracatı oluşturuyor.
Toplam işgücü varlığı 15,8 milyon olan Uganda’da bu ra-
kamın %71’i tarım sektöründe, % 7’si sanayi sektöründe, 
%22’si de hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. 
Ülkede işsizlik oranı %10’un altında, %9 civarındadır. 
Uganda’da mevcut 47 tane havaalanı vardır ancak bun-
lardan sadece 5 tanesi asfaltla döşenmiş uçak pistine 
sahiptir. Entebbe, Arua, Gulu ve Moyo havaalanlarında 
uluslararası uçuşlar yapılmaktadır. THY’nin Entebbe ha-
vaalanına düzenli seferleri mevcuttur.

Fotoğraf: Emre Topdemir

Nisan-Mayıs-Haziran 2019
77

DÜNYA TURU



ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

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

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

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

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

BEYÇELİK 
GESTAMP A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

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

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

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

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

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

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

FARBA AYDINLATMA SİSTEMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ

FARPLAS
OTOMOTİV A.Ş.

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

GÜRSETAŞ
DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HASÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

HASPARLAK
ÇELİK SAN.TİC.AŞ.

HEKSAGON
MÜH.VE TASARIM A.Ş.

HP PELZER PİMSA
OTOMOTİV A.Ş.

HÜRSAN MÜH.
İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

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

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

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

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

KARAKAYA PRES 
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KARAT
GÜÇ SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

KAYNAK TEKNİĞİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

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

MA-PA MAKİNA
PARÇALARI END.A.Ş.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

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

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

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

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

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

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

MARKALAR ŞEHRİ

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

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

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

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

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

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.
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ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

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

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

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

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

BEYÇELİK 
GESTAMP A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

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

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

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

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

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

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

FARBA AYDINLATMA SİSTEMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ

FARPLAS
OTOMOTİV A.Ş.

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

GÜRSETAŞ
DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HASÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

HASPARLAK
ÇELİK SAN.TİC.AŞ.

HEKSAGON
MÜH.VE TASARIM A.Ş.

HP PELZER PİMSA
OTOMOTİV A.Ş.

HÜRSAN MÜH.
İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

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

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

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

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

KARAKAYA PRES 
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KARAT
GÜÇ SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

KAYNAK TEKNİĞİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

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

MA-PA MAKİNA
PARÇALARI END.A.Ş.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

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

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

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

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

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

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

MARKALAR ŞEHRİ

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

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

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

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

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

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.
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İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
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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 
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CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
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YAPIŞKAN FİLM TİC. VE SAN. A.Ş.

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

EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ
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VE DÖKÜM SAN.A.Ş.
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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.
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ÇELİK SAN.TİC.AŞ.
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MÜH.VE TASARIM A.Ş.
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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 
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SEKİSO
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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
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TAEGUTEC KESİCİ
TAKIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.
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TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

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

TOYOTETSU
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