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Kıymetli Okuyucular,

2018 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz pro-
jelerimizde de her zaman olduğu gibi İh-
tisas Organize Sanayi Bölgesi olmamızın 
farklılığını yansıttık. Ford Otomotiv’in ku-
rucusu Henry Ford’un “Bir araya gelmek, 
bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir 
gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başa-
rıdır.” söyleminden ilham alarak  çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalışmanın 
etkili sonuçlarını en somut haliyle gör-
düğümüz komitelerimizin son çalışması 
2018 Gelişim Zirvesi dir. TOSB IK Komi-
tesi öncülüğünde Enerji Verimliliği, Çevre 
ve ISG Komitelerinin katkılarıyla başarıyla 
gerçekleştirdiğimiz zirve geleceği inşa 
etme vizyonumuzun en önemli adımıdır. 

Komitelerimize katkılarından dolayı teşekkür 
ederim.

Keyifli röportajlarla üyelerimizi daha yakından tanımaya devam ediyoruz. TOKSAN 
Otomotiv A.Ş.  Yönetim Kurulu Üyesi  Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile Küçükoğlu 
Holding’in  yatırımlarını ve gelecek planlarını görüştük.

BİRİNCİ Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Birinci ile aile şir-
ketlerinde kurumsallaşma ve ikinci kuşağın “kurumsallaşma” konusuna bakış açısını 
konuştuk.

CPS Pressform San. Ve Tic. A.Ş.nin genç yöneticileri Genel Müdür Serkan Alan ve  Fab-
rika Müdürü Özgür Yurtgan’ın dijital fabrika olma yolunda ilerlemelerini değerlendirdi-
ler.

TOSB - BİAS Test Merkezi Genel Müdürü Aydın Kuntay yeni teknolojiler ve ürünlerin 
katma değeri yüksek fırsatlara nasıl dönüştüğünü bizlere anlattı.

TOSB İnovasyon Merkezi Koordinatörümüz Ekrem Özcan, TOSB’da oluşturulan İno-
vasyon Ekosistemi ve sistemin gelişimi adına tüm paydaşlar ile birlikte planlanan yol 
haritasını bizlerle paylaştığı makaleyi de keyifle okuyacaksınız.

TOSB’un görevlerinden biri haline gelen Start-up’ların tanıtımına bu sayımızda da de-
vam ediyoruz. OİB’in İTÜ Çekirdek Big Bang Girişimcilik Yarışması’nda Türk otomotiv 
sanayinin gelişimine katkı sunacak 5 firmayı bu sayımızda yakından tanıyabilirsiniz.

Bu vesileyle 2019 yılının ülkemiz ve bizler için barış, refah ve huzur getirmesini dilerim.

Ocak-Şubat-Mart 2019
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TOSB'DAN MESAJ

Sektörün Hızını 
Yakalamak

Sayın TOSB Üyeleri,
Değerli Sanayici Dostlar,

D ünyadaki hızlı değişimde yerimizi alabilmek ve 
özellikle katma değerli sektörler yaratmak ülkemiz 
açısından büyük önem arz etmektedir. Buradaki 

kritik husus Türkiye’deki şirketlerin kurumsal yapılaşması 
ile sürdürülebilirliğini sağlayıp yenilikçi yatırımlarla gelece-
ğe hazırlanmaları olacaktır.

2018 de bir yandan bu hızlı değişimi yakalamak bir yandan 
da dövizdeki dalgalanmanın yarattığı krizle uğraşmak ana 
gündemimiz iken, İhracat ağırlıklı, küresel müşterileri olan 
sektörler bundan en az etkilenenler oldu. Otomotiv sektörü 
bu anlamda  ne kadar yakınsak da şanslı sayılabileceğimiz 
krizlerden en az etkilenen sektörlerin başında geliyor. Ta-
biki bu şansa dayanıp rahatlamamız mümkün değil; Her 
krizi fırsata çevirip nasıl daha fazla ihracat yaparız nasıl 
küreselleşme yolunda adımlar atarız, kalitemizi ve reka-
betçiliğimizi artırmak için proseslerimizi endüstri 4.0 uy-
gulamaları ile nasıl iyileştiririz, gelecekte ki otomotiv dün-
yasında da yer alabilmek için nasıl işbirlikleri ve yatırımlara 
girmemiz lazım, hangi tip organizasyon ve insan kaynağını 
yaratmamız lazım, stratejik yapılanmamıza inovasyonu 
nasıl adapte ederiz gibi sorulara cevap bulmak bunlar için 
kararlı olmak ve kaynak ayırmak zorundayız.

 İşte TOSB olarak içinde bulunduğumuz bu şartları da göz 
önünde bulundurarak her alanda yenilenmeye devam edi-
yoruz. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile 
yeni iş imkanları yaratma ve enerji verimliliğini artırma gibi 
ekonomik ve çevresel sorunlara da kalıcı çözümler bulmak 
çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Otomotiv sektörü hızla değişiyor, TOSB İnovasyon Merkezi 
ile bu hızı yakalamaya çalışıyoruz. Otomotiv sektöründeki 
değişimin çok hızlı olduğunu biliyoruz. Gelecek 10 yılda 

TOSB olarak içinde 
bulunduğumuz  şartları göz 
önünde bulundurarak her alanda 
yenilenmeye devam ediyoruz. Bu 
kapsamda Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmaları ile yeni iş imkanları 
yaratma ve enerji verimliliğini 
artırma gibi ekonomik ve çevresel 
sorunlara da kalıcı çözümler 
bulmak çalışmalarımızın temelini 
oluşturmaktadır.

Ocak-Şubat-Mart 2019
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TOSB'DAN MESAJ

otomotivin yüzde 50’si bağlantı teknolojilerinden olu-
şacak. Bu değişime ayak uydurmak için ilk etapta oto-
motiv sektöründeki bütün paydaşları bir araya topladık. 
Yatırımcı ağları geliştirebilmek için hem ana sanayinin 
hem de yan sanayinin ilgisini çekmek üzere çalışma-
larımızı da sürdürüyoruz. Hedeflediğimiz inovasyon 
merkezindeki yatırımcı ağı için ilk önce Türk Ekonomi 
Bankası (TEB) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bir 
Girişim Evi faaliyete geçirdik. Başarılı Start-up’ları bes-
lemek, ürünlerini deneyebilmek ve yatırımcılara göste-
rebilmek amacıyla Türkiyenin ilk ihtisas organize bölge 
TIM TEB ihtisas girişim evini TOSB içerisine getirdik. 
Bildiğiniz gibi Girişim Evi projesinin otomotiv sanayinin 
gelecek ekonomisine hazırlığını içeriyor. Yaratılan bu 
ekonominin çok kıymetli olduğunu biliyoruz ve bu işin 
bir tarafında da TOSB olsun istiyoruz. 

İnovasyon Ekosistemi için melek yatırımcılar büyük 
önem taşıyor. Bu anlamda kısa bir süre önce gerçek-
leştirdiğimiz Melek Yatırımcılık Paneli ile yatırımcıları 
ve girişimcileri bir araya getirdik. Otomotiv yan sana-
yinde faaliyet gösteren firma sahiplerinin hızla değişen 
teknolojilere ayak uydurabilmesi ve yatırımlarının ‘akıllı 
para’ olarak  evrilmesi için neler yapılabileceğini ve  ka-
munun bu yatırımlara bakış açısını konuştuk.. 

TOSB Gelişim Zirvesi ile çok büyük bir aile olduğumuzu 
gösterdik. TOSB olarak bünyemizde faaliyetlerde bu-
lunan kurum ve kuruluşların kurumsallaşmalarına ve 
sürdürülebilirliklerine katkı sağlamak görevlerimizden 
biridir. Özellikle sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye 
insan kaynağı ve kurumları yarına taşıyacak akıl terini 
akıtacak, karar vericilerin gelişimine katkı sağlamak 
birinci önceliğimiz olarak belirledik. Otomotiv sektörü 
dünyadaki hızlı değişimin öncüsü. Bizler üyelerimize, 
sanayicilerimize altyapı ile ilgili hizmetler vermenin dı-
şında, insan kaynakları ve özellikle otomotivin geleceği 
ile ilgili konularda vizyon açıcı ve farkındalık yaratacak 
aktiviteler gerçekleştirmek istiyoruz. Gelişim Zirve-
si TOSB’un otomotiv sektöründe inovasyon başkenti 
olma vizyon ve misyonu üzerine yapmış olduğu çok 
önemli bir çalışma olarak yerini aldı. Bu değerli orga-
nizasyona öncülük eden TOSB IK Komitesini tebrik 
ediyorum.  

TOSB BİAS Test Merkezi çalışmalarını sürüdürüyor. 
Otomotiv sektöründe yeni nesil araçlar ile birlikte yeni 
nesil üretim kavramlarının da konuşulması gerekiyor 
konu ile ilgili eğitim programlarını da yaygınlaştırdık, 
özellikle TOSB Bias Test Merkezi ile yürütülen “Öğle 
Seminerleri” ile yeni nesil araçlar ve teknolojilerine yö-
nelik eğitimler büyük ilgi görüyor. 

Otomotivde farkındalığını diri tutup, bunun diğer sek-
törlere de örnek oluşturması gerekiyor. TOSB’un bu-

Dear Industrialist Friends, 
It is very important for our country to keep 
up with the rapid change in the world and 
create specifically value added sectors. 

The critical issue here is that the companies in Turkey 
should be prepared for future by innovative investments 
via ensuring their sustainability through their institution-
alization.  
Main topic of 2018 was to keep up with this rapid change, 
while dealing with crisis created by the fluctuation in for-
eign exchange. Export-oriented sectors with global cus-
tomers were the least affected. In that respect, it is a must 
to admit that automotive is one of the lucky sectors. Even 
though we are affected by crises, we are still one of those 
who are least affected. But of course we cannot rest on 
this chance. We have to search answers for questions such 
as: How do we turn crises into opportunity, and increase 
export? How do we become more global? How do we im-
prove our processes through industry 4.0 applications in 
order to increase our quality and competitiveness? What 
kind of cooperation and investments should we focus on to 
become a part of global automotive? How do we adapt in-
novation in our strategic structure? Based on the answers 
we must be decisive to do what it takes to do and we must 
fund them. 
As TOSB, we continue to renew ourselves in all areas by 
considering these conditions. In this context, our hot top-
ic is to find reliable permanent solutions to economic and 
environmental problems such as R & D and innovation ef-
forts, creating new jobs and increasing energy efficiency. 
The automotive sector is changing rapidly and we try to 
keep up with this change via TOSB Innovation Centre. We 
know that the change in the automotive sector is very fast. 
In the next decade, 50 percent of the automotive indus-
try will be made up of connected technologies. In order to 
keep up with this change, we gathered all the stakeholders 
in the automotive sector. We continue our efforts to attract 
attention of investor networks. We started an Enterpreneur 
House at our first innovation centre, which is implement-
ed by TEB and TIM. This was us bringing this Entrepreneur 
House into TOSB just to nurture successful start-ups, try 
their products and show them to the investors. As you 
know this project is very dear to us and we want TOSB to 
be included in this. 
Angel Investors are crucial for innovation ecosystem. We 
have recently organised a panel on that matter and gath-
ered investors with entrepreneurs. We have discussed 
how supply companies’ owners can keep up with rapidly 
changing technologies and to make their investments 
evolve into smart money.
TOSB Development Summit showed that we are a big 

Keeping Up With
The Sector

Ocak-Şubat-Mart 2019
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güne kadar alt yapı çalışmaları alanında yaptığı faali-
yetler örnek bir OSB haline geldiğini biliyoruz. Bundan 
sonra da ekipman kullanımı, laboratuvar hizmeti ve 
eğitim alanlarında dünya standartlarına ulaşmayı 
sağlayacak,  üst yapı ile ilgili yenilikler gerçekleştire-
cektir. 

Gelişim için bilimsel tabana oturmak şart, bu mantık 
ile hareket etmek için öncelikle Üniversite-Sanayi İş-
birliği kuvvetlenmelidir. Bu kapsamda üniversitelerle 
ile işbirliklerimiz büyük ölçekte Autocup projesiyle 
bir aşama kaydetmiştir. TOSB’u Start-up firmaların 
test alanı olarak kullanmalarını istediğimizden bah-
setmiştim. Bu işbirliği ile bilim, girişimci ve yatırımcı 
üçgeni çok daha iyi filizlenecektir. TOSB bu konuda 
elinden geleni yaparak pozitif bir faktör olarak kata-
lizör görevi görecektir. Ayrıca Gebze Teknik Üniver-
sitesi (GTÜ) ile ortaklaşa yüksek lisans programına 
devam ediyoruz, farklı yüksek lisans programları için 
de talepleri değerlendirerek bu işbirliğini geliştirerek 
sürdürmek hedefindeyiz.  

Mavi yaka eğitimlerine önem veriyoruz. TAYSAD ile 
birlikte bir taraftan beyaz bir taraftan mavi yaka eği-
timlerine ağırlık veriyoruz. Eğitim olmadan bir şey 
olması mümkün değil. Biz çalışanlarımızı emek gü-
cünün yanında  akıl gücünü de görmek istiyoruz. En-
düstri 4.0 çağında  artık bir çok şey otomasyon ile ro-
botları ile yapılıyor. Bunları kullanabilen hatta bunlara 
program yazabilen elemanları nasıl yetiştiririz bunun 
arayışı içindeyiz.

TOSB’da 2016 yılında faaliyetlerine başlayan İK, İSG, 
Çevre ve Enerji Verimliliği Komiteleri daha etkin ça-
lışmanın yöntemlerini aramak için çıktıkları yolda bir 
arada olmanın ve paylaşmanın yarattığı güç ile emin 
adımlarla ilerliyorlar. Komitelerin kurulduktan son-
ra ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürmeleri 

Ömer Burhanoğlu: 
“Otomotivde farkındalığı diri 
tutup, bunun diğer sektörlere 
de örnek oluşturması gerekiyor. 
TOSB’un bugüne kadar alt 
yapı çalışmaları alanında 
yaptığı faaliyetler örnek 
bir OSB haline geldiğini 
biliyoruz.”

family. It is our duty to contribute institutionalization and 
sustainability of the companies located here. It is our pri-
ority to contribute qualified human resource need of the 
sector and development of decision makers of the sector. 
Automotive is the pioneer of change in the world. Therefore 
we would like to conduct visionary and awakening activi-
ties on automotives’ future, human resources in addition 
to providing infrastructure services. Development Summit 
has been an important step on TOSB’s vision and mission 
to become innovation capital of automotive sector. I would 
like to congratulate HR Committee of TOSB once again for 
their efforts on this organisation. 
TOSB BIAS is going on. New generation vehicles, as well as 
new generation production concepts, should be discussed 
in the sector. This is why we disseminated trainings on 
these matters. Specifically lunch seminars that take place 
during lunch time is a hit among peope. 
It is needed to keep awareness up and become an ex-
ample for other sectors in automotive industry. We know 
that TOSB has become an exemplary OIZ in the field of 
infrastructure works. From now on, it will achieve world 
standards in the fields of equipment use, laboratory ser-
vice and education and will realize innovations about the 
superstructure.
University-Industry Cooperation should be strengthened 
to act with a scientific basis for development. In this con-
text, our cooperation with universities has made a progress 
with the Autocup project on a large scale. I mentioned that 
we want to use TOSB as a test area for start-ups. With this 
collaboration, the triangle of science, entrepreneur and 
investor will germinate much better. TOSB will serve as a 
positive factor by doing its best in this regard. In addition, 
we continue our master’s degree program in partnership 
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TOSB’un ihtisas OSB olma özelliğinin bir parçasıdır. 
Komiteler ne kadar etkin çalışırsa, OSB’mizin sorun-
larını, özellikle bölgemizin ve sektörümüzün sorun-
larının çözümünde ve hazırlanacak olan projelerde 
daha verimli olacağımıza inancımız tamdır.  

TOSB  3 bini beyaz yakalı, 22 bini de mavi yakalı ol-
mak üzere yaklaşık 25 bin çalışanı ile büyük bir ai-
ledir. TOSB içinde gözetmeye çalıştığımız inovasyon, 
Ar-Ge, sanat, spor, sosyal sorumluluk oluşan bir bu-
ket ile bütünsel yaşam alanına ulaşabilmektir.

Bu vesile ile, TOSB’un kurumsallaşması adımlarında, 
sanayicilerinin katılımcılığının artmasında, kronikleş-
miş problemlerin çözülmesinde, geleceğe bakan bir 
vizyonun sağlanmasında  destek veren, emeği geçen 
yönetim kurulu üyelerimize, Organize bölge çalışan-
larına, komite üyelerimize, denetleme kurulumuza, 
danışmanlarımıza ve en önemlisi siz kıymetli  sana-
yicilerimize ve çalışanlarına TOSB adına teşekkürleri-
mi ve şükranlarımı sunar,  2019’un bolluk bereket ve 
huzur getirmesini dilerim. l

with Gebze Technical University (GTÜ), and we aim to 
maintain this cooperation by evaluating demands for dif-
ferent graduate programs.
We care about blue collar training. Together with TAYSAD, 
we focus on trainings both for blue and white collars. It’s 
not possible to have anything without training. We want to 
see the power of mind as well as the labour force. In the era 
of Industry 4.0, a lot of things are done with robots with au-
tomation. We are in search of how we can raise people that 
can use these robots, furthermore program these robots? 
The HR, OHS, Environment and Energy Efficiency Commit-
tees, which started their activities in 2016, are moving on 
firmly with the strength of being together and sharing the 
way they go in search for methods of working more effec-
tively. It is because of TOSB being a specialized OIZ that 
these committees work with their first day excitement. The 
more effective the committees work, we are confident that 
we will be more efficient in solving the problems of our OIZ, 
in particular the problems of our region and our sector, and 
in the projects to be prepared.
TOSB has about 25 thousand employees. 3.000 of these 
are white collar and the rest is blue collar. What we look 
for TOSB is a holistic living space composed of innovation, 
r&D, art, sports, social responsibility. 
I’d like to take this opportunity to thank to our Board Mem-
bers, OIZ staff, committee members, supervisory board 
members, consultants and mostly to our dear industrial-
ists and their employees, in short whoever supported and 
contributed us in providing a future vision, solving chronic 
problems, increasing participation and taking steps to-
wards institutionalization of TOSB. I wish 2019 bring more 
prosperity and peace to all of you. 

“TOSB Gelişim Zirvesi ile çok büyük bir 
aile olduğumuzu gösterdik. TOSB olarak 
bünyemizde faaliyetlerde bulunan kurum 
ve kuruluşların kurumsallaşmalarına ve 
sürdürülebilirliklerine katkı sağlamak 
görevlerimizden biridir.”
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Melek Yatırımcılık ve 
Girişim Sermayesi

TOSB, “Melek 
Yatırımcılık ve Girişim 

Sermayesi” panelinde, TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 

Burhanoğlu, inovasyon ekosistemi 
için melek yatırımcılara ihtiyaç 

duyduklarını belirtti.

T OSB İnovasyon Merkezi koordinatörü Ekrem 
Özcan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 
‘Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi’ pa-

neli ile Otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren fir-
ma sahiplerinin hızla değişen teknolojilere ayak uy-
durabilmesi ve yatırımlarının ‘akıllı para’ya evrilmesi 
için neler yapılabileceği konuşuldu. Panelin açılış 
konuşmasını yapan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Burhanoğlu, “TOSB içerisinde kurmayı planla-
dığımız İnovasyon Ekosistemi için melek yatırımcılar 
büyük önem taşıyor” dedi.

“Otomotiv sektörü hızla değişiyor”

Otomotiv sektöründeki değişimin çok hızlı olduğunu 
belirten Burhanoğlu, “Otomotiv sektörü hızla değişi-
yor, gelecek 10 yılda otomotivin yüzde 50’si bağlantı 
teknolojilerinden oluşacak. Bu değişime ayak uydur-
mak için otomotiv sektöründeki bütün paydaşları bir 
araya toplamak istiyoruz. 

Moderatörlüğünü TOSB İnovasyon Merkezi Koordinatorü Ekrem 
Özcan’ın yaptığı panele, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle 
İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü vekili Dr. Hakan Ertürk, F+ Ventures 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı Hulusi Berik, İş Girişim Sermayesi Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi İhsan Elgin konuşmacı olarak katıldılar.

Şimdilik yatırımcı ağları konusunda eksiğimiz var. 
Bu yatırımcı ağlarını geliştirebilmek için hem ana 
sanayinin hem de tedarik sanayinin ilgisini çekmek 
istiyoruz. Hedeflediğimiz inovasyon merkezinde-
ki yatırımcı ağı için ilk önce Türk Ekonomi Bankası 
(TEB) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bir Gi-
rişim Evi oluşturduk. Buradaki başarılı Start-up’ları 
beslemek, ürünlerini deneyebilmek ve yatırımcılara 
gösterebilmek amacıyla oyun ve test sahasını TOSB 
içerisine getirdik. Bilimsel altyapı oluşturmak için de 
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F+ Ventures
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahu Serter

Ekrem Özcan

T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Mali Sektörle 
İlişkiler ve Kambiyo Genel 
Müdürü Vekili 

Dr. Hakan Ertürk

Keiretsu Forum Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı

Hulusu Berik

İş Girişim Sermayesi 
Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi 

İhsan Elgin

6 üniversite ile işbirliği içindeyiz. Projelerimizi bütçelen-
dirmek için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile 
çalışıyoruz ve oradan 1 milyon Türk Lirası fon sağladık. 
Ekosistemin eksiklerini giderebilmek için melek yatırım-
cılara ihtiyacımız var” dedi.

Sektörün önemli isimleri bir araya geldi

Moderatörlüğünü TOSB İnovasyon Merkezi Koordinatö-
rü Ekrem Özcan’ın yaptığı panelde konuşmacı olarak yer 
alan F+ Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter, 
melek yatırımcılığın öneminden ve sektördeki melek ya-

TOSB 
İnovasyon 
Merkezi 
Koordinatorü
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tırımcılık rolünden bahsederken, Keiretsu Forum Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı Hulusu Berik, melek yatırımcılık 
ağından ve yatırımcı ile girişimcilerin nasıl buluştuğu ile 
ilgili bilgiler verdi. İş Girişim Sermayesi Bağımsız Yö-
netim Kurulu Üyesi İhsan Elgin girişimciler, projeler ve 
kuluçka merkezleri hakkında bilgi verirken, T.C. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo 
Genel Müdürü vekili Dr. Hakan Ertürk kamunun melek 
yatırımcılar ve yatırım ağları ile ilgili çalışmalarından ve 
bu doğrultudaki fonlardan bahsetti.l

“Angel Investment and Venture Capital” panel 
is facilitated by Ekrem Özcan, Coordinator of 
TOSB Innovation Center. The panel focused on 

how supply companies’ owners can keep up with rapid-
ly changing technologies and to make their investments 
evolve into smart money. Panel is initiated with opening 
speech by TOSB President Ömer Burhanoğlu, who said: 
Innovation Ecosystem that we are trying to build within 
TOSB is very important for angel investors. 

“Automotive Sector Rapidly Changes” 

Burhanoğlu stated that the change in the automotive 
sector is very fast and added: Sector changes rapidly, in 
the next decade fifty percent of automotive will be com-
posed of connected technologies. To keep up with this 
change, we want to gather all the stakeholders in the 
automotive industry together. For the time being, we are 

lacking in investor networks. In order 
to develop these investor networks, we 
want to attract both automotive and 
supply industry. For our targeted in-
novation center’s investor network we 
established an “Entrepreneur House” 
with Turkish Economy Bank (TEB) and 
Turkey Exporters Assembly (TIM). We 
brought the game and test field into the 
TOSB in order to feed the successful 
start-ups, try their products and show 
them to the investors. We cooperate 
with 6 universities to create scientific 
infrastructure. In order to finance our 
projects, we are working with the East 
Marmara Development Agency (MAR-
KA) and from there we have provided 1 
million Turkish Liras. We need angel in-
vestors to eliminate the shortcomings 

Angel Investment and 
Venture Capital

of the ecosystem.

Important names of the industry came together

The panel was facilitated by TOSB Innovation Center Co-
ordinator Ekrem Ozcan. During the panel,  President of F + 
Ventures Ahu Serter elaborated on the importance of an-
gel investment and the role of angel investors in the sector. 
Keiretsu Forum Turkey President Hulusu Berik elaborated 
on angel investor networks and how investors meet entre-
preneurs. İş Private Equity Independent’s Board Member 
İhsan Elgin presented information about entrepreneurs, 
projects and incubators, while Deputy General Manager of 
Financial Sector Relations and Exchange of The Ministry 
of Treasury and Finance, Hakan Ertürk talked about the 
public sector’s work on angel investors and investment 
networks and the funds in this direction.l

Murat Selek, TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Burhanoğlu, A. Fatih Tamay, 
TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dr. Mehmet Dudaroğlu
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Gelişim Zirvesi ile
Sektöre İnsan Kaynağı 
Sağlanacak

TOSB İK Komitesi’nin Kariyer.
net ve İKODAK işbirliği ile 
düzenlediği “TOSB Gelişim Zirvesi” 
gerçekleştirildi. Zirvede TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Burhanoğlu, otomotiv sektörünün 
ihtiyaç duyduğu kalifiye insan 
kaynağı ile kurumları yarına 
taşımanın birinci öncelikleri 
olduğunu vurguladı. 

T ürk iş dünyasında sürdürülebilirlik kavramının 
özellikle katma değerli sektörler yaratmak ba-
kımından büyük önem arz ettiğini belirterek ko-

nuşmasına başlayan Burhanoğlu, “Burada önemli hu-
sus Türkiye’deki şirketlerin kurumsal tekamüliyetlerini 
tesis ederek geleceğe hazırlanmalarıdır. TOSB olarak 
bizler de bünyemizde faaliyetlerde bulunan kurum ve 
kuruluşların kurumsallaşmalarına ve sürdürülebilirlikle-
rine katkı sağlamak için pek çok komite kurduk.Özellikle 
sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağı ve 
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kurumları yarına taşıyacak akıl terini akıtacak, karar ve-
ricilerin gelişimine katkı sağlamak birinci önceliğimiz-
dir“ dedi.

“Otomotiv sektörü dünyadaki hızlı değişimin öncüsü”

Otomotiv sektöründe her şeyin çok hızlı geliştiğini belir-
ten Burhanoğlu, “Otomotiv sektörü dünyadaki hızlı de-
ğişimin öncüsü. Gelişim Zirvesi bu yönden çok önemli. 
Bizler üyelerimize, sanayicilerimize sadece altyapı ile 
ilgili hizmetler vermenin dışında, insan kaynakları ve 
özellikle otomotivin geleceği ile ilgili konularda vizyon 
açıcı ve farkındalık yaratacak aktiviteler gerçekleştir-
mek istiyoruz. Bunların tam ortasında Gelişim Zirvesi 
çok önemli bir yer teşkil ediyor” diye konuştu.

“İç ve dış tüm paydaşlarımızla network
alanı tesis ediyoruz“ 

“TOSB Gelişim Zirvesi” ile kurumsal gelişim profesyo-
nelleri, danışmanlar, insan kaynakları yöneticileri, aka-
demisyenler ve sosyal bilimcilerin bir araya gelerek 
sosyal gelişimi ve etkileşimi desteklemeyi hedefledik-
lerini belirten Burhanoğlu, “Komitelerimiz, bölgemizde-
ki kurum ve kuruluşların yetkinlik alanları çerçevesinde 
proje ve argümanlar geliştirmekle kalmayıp, bölgemizin 
gelişimine, iç ve dış tüm paydaşlarımızla network ala-
nı tesis ederek kurumlarımızın gerek duyduğu sağlıklı 
iş platformları olarak önemli misyonlar üstlenmektedir.

Gonca AKA
TÜPRAŞ İnsan Kaynakları 
Koordinatörü, 
Endüstri ve Örgüt Psikoloğu

Mert YILMAZ
MY Eğitim Danışmanlık

Kurucu Ortağı

TOSB IK Komitesi Üyeleri
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Bugün TOSB İK Komitesinin düzenlediği Gelişim Zirve-
si’nde TOSB’un otomotiv sektöründe inovasyon baş-
kenti olma vizyon ve misyonu üzerine yapmış olduğu 
çok önemli bir çalışmadır.Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyor, tüm katılımcılara fayda sağlamasını diliyo-
rum” diyerek sözlerini noktaladı. 

“TOSB çok büyük bir aile”

Programı sebebiyle zirvede yer alamayan TAYSAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Alper Kanca, hazırlamış olduğu 
video ile mesajlarını aktardı. TOSB’un çok büyük bir aile 
olduğunu belirten Kanca,  “TOSB’da yaklaşık 25 bin çalı-
şan var. Bunun 3 bini beyaz yakalı 22 bin de mavi yakalı. 
TOSB içerisinde birçok komitemiz mevcut fakat bunlar 
içerisindeki en aktifi İK Komitesi. İK Komitesi’nin düzen-
lemiş olduğu bu program bugüne kadar TOSB içerisinde 

düzenlenen en kapsamlı program oldu. Umarım ilk kez 
gerçekleşen bu zirve tüm katılımcılar için fayda sağlar. 
TAYSAD Başkanı olarak bu güzel organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Zirveye geniş katılım

22 Kasım Perşembe günü Ramada Plaza İstanbul Asia-
AirportHotel’de gerçekleşen zirvede; yöneticiler, yöneti-
ci adayları, genç yetenekler ve kurumsal gelişim profes-
yonelleri bir araya geldi. Değerli konuşmacıların katılım 
sağladığı “TOSB Gelişim Zirvesi”, Kişisel ve Kurumsal 
Gelişim, Girişimcilik, İSG, İnovasyon, Enerji Verimliliği, 
Kalite Yönetimi, Ekonomi ve Yönetim Organizasyonu 
alanlarında sosyal gelişim ve etkileşime katkı sundu.l

Apartman Sahne 
doğaçlama tiyatro 
oyunu ile izleyicilere 
unutulmaz bir etkinlik 
yaşattı.

Prof. Cavide
UYARGİL
Akademisyen

Tuba Karagöz SEVER
Gelişime Yolculuk Koç-

Eğitmen ve Danışman, İKODAK 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Ömer Burhanoğlu had a speech at Develop-
ment Summit. He started his speech stating 
that sustainability is very important for Turk-
ish business world in terms of creating high 
added value sectors and added: The impor-

tant thing here for Turkish companies is to get prepared 
for future by ensuring their corporate evolution. As TOSB, 
we have established many committees to contribute in-
stitutionalization and sustainability of the company and 
institutions that operates in our zone. It is our first priority 
to contribute to the development of decision-makers, who 
will take our institutions to future, and the human resource 
that is needed by our sector.  

”Automotive industry is a pioneer of rapid
change in the world“

Stating that everything is developing very fast in the au-
tomotive sector, Burhanoğlu added: The automotive sec-
tor is the pioneer of rapid change in the world. The De-
velopment Summit is very important in this respect. We 
would like to carry out activities that will create vision and 
create awareness about human resources and especial-
ly the future of automotive, besides providing only infra-
structure-related services to our members and industrial-
ists. Among these development summit has an important 
place. 

“We provide networking space for our internal and 
external stakeholders”

Burhanoğlu explained the aim of Development Summit as 
gathering corporate development professionals, consult-
ants, HR managers, academicians and social scientists 
to support social development and interaction. He said: 
Our committees not only develop projects and arguments 

within the framework of the competence areas of the in-
stitutions and organizations in our region, but also carry 
out important missions as the healthy work platforms re-
quired by our institutions by establishing a network area 
with the internal and external stakeholders. Today, Devel-
opment Summit is a very important step of TOSB’s vision 
and mission to become innovation capital of automotive 
sector. This summit is organized by TOSB’s HR Committee 
and I would like to thank everyone for their contribution. 

TOSB is a big family 

TAYSAD Chairman Alper Kanca, who indicates that TOSB 
is a very big family, attended the summit via video-call and 
said: TOSB has about 25 thousand employees. 3.000 of 
these are white collar and the rest is blue collar. We have 
many committees within the TOSB, but the most active 
one is the HR Committee. This program, organized by the 
HR Committee, was the most comprehensive program 
ever organized in TOSB. I hope this summit will be ben-
eficial to all participants. I would like to thank everyone 
who contributed to this beautiful organization as TAYSAD 
President.

Broad participation to the summit

The Summit took place at Ramada Plaza İstanbul Asia 
Airport Hotel on 22nd November 2018. The summit gath-
ered managers, executive candidates, young talents and 
corporate development professionals. The summit, at-
tended by distinguished speakers, contributed to social 
development and interaction in the fields of Personal and 
Institutional Development, Entrepreneurship, OHS, Inno-
vation, Energy Efficiency, Quality Management, Economics 
and Management Organization.l

Development Summit Will Contribute 
Sector’s Human Resources
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Burhanoğlu: Ucuz İş Gücü 
Artık Tarih Oldu

Türkiye’de ilk defa bir OSB’de “Sanayide Dijital 
Dönüşüm Zirvesi ve Sergisi" gerçekleşti

O tomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi (TOSB) Inovasyon Merkezi koordinatör-
lüğünde Türkiye’de ilk defa bir organize sanayi 

bölgesinde “Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi ve Sergisi” 
yapıldı.

TOSB Inovasyon Merkezi koordinatörlüğünde düzenle-
nen Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi ve Sergisi’nde açılış 
konuşmasını yapan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Burhanoğlu Sanayide dijitalleşmenin önemine değinerek, 
“Otomotiv sanayi bütün endüstrilerin önünde tüm yeni-
likleri uygulayan sanayilerin başında geliyor. Bizlerde bu 
oyunculardan bir tanesi olarak hızlı dönüşüme ayak uy-
durmaya çalışan firmalar olarak dijitalleşmenin arkasında 
kalamayız. Artık yarın dediğimiz şey o kadar çabuk geliyor 
ki, biz bugün yarını konuşmak zorundayız. O açıdan da di-
jital dönüşüm bizler için çok kıymetli” diye konuştu.

Endüstri 4.0 hareketinin aşırı otomasyon sistemiyle kalifi-
ye eleman üzerine kurulduğundan ucuz işçilikten bahset-
menin mümkün olmadığını belirten Burhanoğlu, “Endüstri 
4.0 ile ucuz iş gücü artık tarih oldu. Çünkü inovasyon ve 
baş döndüren bir hızla üretim hayatının içine giren tek-

Sanayide dijital çözüm örneklerinin bir arada 
sunulduğu “Sanayide Dijital Dönüşüm 

Zirvesi”nde konuşan TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Burhanoğlu, ”Endüstri 4.0, 

dolayısıyla dijitilasmenin üretim endüstrisine 
girmesinin en büyük nedeni uçtan uca 

entegrasyon, işgücünü ve hataları minimize 
etme, kalite ve üretimde standardizasyonu 

saglamasıdır. Bu da artık sadece ucuz işgücü 
ile rekabeti tarih kılıyor. Hayatımıza giren bu 

dijitalleşmenin arkasında kalamayız. Tüm 
dünya ile rekabet etmek için dijital dönüşümü 

tamamlamalıyız” dedi.
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noloji, üretimde hata payını en aza indirdiğinden, bu yeni 
teknolojileri işletmek de daha kalifiye iş gücüne olan ihti-
yacı daha da artırıyor. Bu nedenle, ucuz iş gücü artık ha-
yal. İleride ucuz işçilikten hatta klasik mühendislikten bile 
bahsetmek mümkün olmayacak. Bu sebeple üretimde di-
jital dönüşüm bizim için artık olmazsa olmaz bir durumda” 
diye konuştu.

“Bu zirve ve sergi bir başlangıç”

Türkiye’de ilk defa bir organize sanayi bölgesinde dijital 
dönüşüm zirvesi ve sergisinin gerçekleştiğini vurgulayan 
Burhanoğlu, bugün bir sergi ve zirve ile başladıklarını ama 
hedeflerinin kalıcı ofisler ve kalıcı yerler olduğunu belirte-
rek gerçekleşen zirve ve serginin bir başlangıç olduğunu 
dile getirdi.

Dijital çözüm örneklerinin yatırımcılarla buluştuğu ser-
gide Kirpidoc, Innocentrum, Threaddinmotion, Proente 
Otomosyan, Togitek, Devecitech-Enlil, Pitcher, GET Elekt-
rikli Araçlar by Getratron, Simularge, Nexthorizons, Novo-
sim, Createchnic, ETOM Teknoloji ve ArGe, HangaarLab, 
Infotron, Patika Robotics, Triomobil, Formcnc ve Doruk 

Otomasyon gibi bir çok firma ürünlerini sergileme fırsatı 
buldu. Sergi alanı açılışından sonra zirvede;Yeni Nesil Ta-
şıyıcı Robotlar ve Dijital Dönüşüme Etkisi, Katmanlı İma-
lat Teknolojileri, Kestirimci Bakım ve Kestirimci Kalite’nin 
Üretim Süreçlerinde Uygulanması, Üretim Hatlarının Dijital 
Dönüşümünde Simülasyon Uygulamaları, Kağıt ve Kutu-
dan, Etkileşimli ve Oyunlaştırılmış İnovasyon Yönetimine, 
Ticaretin İşletim Sistemi, Güvenli ve Kontrollü Dosya Pay-
laşımı, Endüstriyel IoT ile Tasarruf ve Verimlilik Fırsatları, 
IoT, AR ve AI uygulamaları konuları masaya yatırıldı.

TOSB İnovasyon Merkezi hakkında

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile 3 Eylül 
2018 tarihinde imzalanan proje ile ilk adımı atılan TOSB 
İnovasyon Merkezi; TOSB’daki firmaların ve çalışanla-
rın yeni teknolojileri hızlı bir şekilde deneyimlemesi adına 
ortam sunmak, başarılı Start-up’lar ile TOSB üyelerini bir 
araya getirerek gelişimlerini sağlama ve otomotiv sektö-
rüne kazandırmak, sektörde ve girişimcilik ekosisteminde 
‘akıllı para’nın gelişimini sağlamak amacıyla TOSB’da ku-
rulmuştur. l
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“Fırsatlar, olaylara farklı 
bakabilenleri bulur”

Yakup BİRİNCİ
Birinci Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Birinci Automotive
Vice Chairman of the Board

Yakup Birinci, “Herkesten 
farklı düşünebilmek ve fırsatları 

farkedebilmek tüm işlerde olduğu 
gibi otomotiv de başarıyı getiren 

önemli becerilerden birisidir” 
diyerek, olaylara alışıldık ve 

beklendik bakış açılarıyla 
bakmanın başarı getirmeyeceğine 

değiniyor. Yakup Birinci, Her 
zaman fırsatlar olaylara farklı 

bakabilenleri bulur. Ya da 
tersden bakarsak fırsatları ancak 

sorgulamacı bir bakış açısıyla 
farkedebilirsiniz” diye konuştu.
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”Opportunities find 
people that look

 different“
Could you please tell us about the foundation of Birinci 
Otomotiv? 

Our father Mehmet Birinci was a repairman and lathe 
expert in Yol Su Elektrik (YSE) a state institution of the 
period in Trabzon in 60s. He always dreamed of starting a 
business by coming to Istanbul. This dream of our father 
is the origin of our company’s vision. Our father realizes 
his dream and comes to Istanbul. After facing some 
failures, he goes back to Trabzon. But he keeps his dream 
to come back to İstanbul. When he returned to Trabzon, 
he continues to his work as a lathe expert and he also 
becomes competent in crank grinding. After a while, he 
turns back to Istanbul. He becomes a member of recently 
established Atatürk Industrial Estate in Maslak, Istanbul 
and starts to produce machining companies.

In 1986, he moved his workshop to IMES Industrial Estate. 
At that time, he is doing the press-forming of the parts we 
call the hot forging. On the other hand, he starts to take 
businesses that he used to supply. Then the business start 
to expand, as well as the family. 

How was Birinci Automotive shaped?

My father loves his business and manufacturing. However, 
after a while, his visionary and adventurous point of view 
transforms into a structure that no longer takes risk. He 
starts to dream raising his five kids and moved to a coastal 
town with my mother. But my birth changes his plans. I 
started working when I was 6,5 years old. In our family, 
business and family were very interblended for a long time. 

Birinci Otomotiv’in kuruluşunu okurlarımızla
paylaşır mısınız?

6 0’lı yıllarda  Trabzon’da dönemin devlet kurumu Yol 
Su Elektrik’te (YSE) torna ve tamir bakım ustası ola-
rak çalışan babamız Mehmet Birinci’nin hayalinde 

hep İstanbul’a gelerek iş kurma hayali var. Babamızın bu 
hayali, bizim şirketimizin vizyonunun da aslında kökenini 
oluşturuyor.

Babamız, hayalini gerçekleştirip İstanbul’a geliyor. Bu ge-
lişinde bir takım başarısızlıklar yaşayarak tekrar Trabzon’a 
geri dönüyor. Fakat bu dönüşü kararlı bir şekilde gerçek-
leşiyor. Kendini tekrar toplayıp yeniden İstanbul’a dönme 
amacını hep içinde diri tutuyor. Trabzon’a döndüğünde 
tornacılığa devam ediyor. Bu süreçte krank taşlama ko-
nusunda yetkinleşiyor. Bir süre sonra yeniden İstanbul’a 
yöneliyor.

İstanbul Maslak’ta henüz 
yeni kurulan Atatürk Sa-
nayi Sitesi’ne çalışarak 
biriktirdiği paralarla üye 
oluyor. 1974 yılında faali-
yete geçen Site’de döküm 
firmalarının talaşlı imalat 
işlerini yapmaya başlıyor. 

1986 yılına gelindiğinde 
atölyesini İMES Sanayi 
Sitesi’ne taşıyor. O dönem 
de sıcak dövme dediğimiz 
parçaların preste şekillen-
dirme işlerini yapıyor. Bir 
yandan da önceden teda-
rikçisi olduğu işleri kendisi 
yaparak, satışını gerçek-
leştiriyor. Daha sonra işler gelişirken bir yandan da Birinci 
ailesi de genişlemeye başlıyor. 

Ailenizden de kısaca bahsedebilir misiniz?

Biz beş kardeşiz. Ben ailemizin en küçüğüyüm, dört ab-
lamın eşleri ile beraber çalışıyoruz. Bunun yanında Birinci 
Otomotiv’de en büyük ablam da yönetim kurulunda görev 
yapıyor.

Birinci Otomotiv daha sonra nasıl şekillendi?

Babam işini ve üretmeyi çok seviyor. Fakat bir süre sonra 
onun vizyoner ve maceracı bakış açısı bir noktadan son-
ra artık risk almayan bir yapıya dönüyor. Beş çocuğunu 
büyütüp okutup, annemle bir sahil kasabasına yerleşme 
hayalleri kurmaya başlıyor. Fakat babamın bu planlarını 
benim en küçük kardeş olarak gelişim bozuyor.

Ben 6,5 yaşında çalışmaya başladım. İşin şakası bir yana, 
biz de çok uzun zaman iş ve aile iç içe geçmiştir. Babam, 

Birinci 
Otomotiv’de 580 
kişi çalışıyor. 
Bunun 120’sini 
beyaz yakalı 
çalışanlar 
oluşturuyor. 
Üretilen parçaların 
yüzde 65’i 
ticari araçlar 
sektöründe, diğer 
kısmı ise binek 
otomobillerde 
kullanılıyor. 
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günde 15-16 saat çalışıyordu. Babamızı iş günleri çok gö-
remiyorduk, hafta sonları bizi alıp işe götürürdü. Bu durum, 
hem üretime hem de sanayiciliğe karşı bizlerde bir ilgiyi 
de başlatmış oldu. Çalışmanın ve üretmenin erdemini bize 
öyle bir aşıladı ki, babam istese de istemese de bu aşı tut-
muş oldu.

Babamın, “artık geldiğimiz yer iyi bir nokta, burada dura-
lım” dediği yerde ben babamın girişimci ve vizyoner bay-
rağını alıp devam ettirmemiz gerektiğine inandım. Daha da 
geliştirebileceğimize inandım, ben de kendime göre hedef-
ler koydum. İşimizin sürekliliği ve gelişimi için çalışmaya 
başladım.

Bu arada 1994 yılında bir yer değişikliği daha yaşadık. 
Sancaktepe daha geniş bir alanda üretim yapmaya baş-
ladık. Benim dönemimde de TOSB’a gelmek kısmet oldu.

TOSB’la ilk ilişkileriniz nasıl başladı?

Babam, TOSB’un ilk kuruluş dönemindeki katılımcılardan-
dır. 15 bin metrekare bir alan üzerinde 9 bin metrekarelik 
bir fabrika alanı olan yerimiz vardı. TOSB’a gelme nokta-
mızda daha büyük bir alan ihtiyacımız oldu. Bu yüzden ilk 
yerimizin satışını yaparak, şu andaki yerimizi satın aldık. 
TOSB’daki fabrikamız yaklaşık 42 bin metrekaredir. Böyle-
ce önümüzü görecek şekilde tasarlayabileceğimiz bir yer 
oldu. 2014 yılında TOSB’a taşındık. TOSB’a geldiğimizde, 
daha önceden yapmadığımız yeni işlere girdik.

Kurumsallaşma konusunda neler düşünüyorsunuz?

Kurumsallaşma aile şirketlerinin hep klasik konusu ve ön-
celiğidir. Babam işin başındayken Birinci Otomotiv’de çok 

My father was working for 15 - 16 hours a day. We couldn’t 
see our father during work days and he was taking us to 
work during weekends. This is how our interest in industry 
and manufacture grow. He gave us the virtue of working 
and the production so much that it stayed with us whether 
he wanted it to be or not. And I believed that we have to 
take over the flag and continue to run when my father said 
“where we are is a good point, so let’s stay here”. I believed 
that we could develop it more and therefore I identified new 
goals. I started to work for sustainability and development 
of our business. In 1994 we moved once again, this time to 
Sancaktepe. During my term, we moved to TOSB. 

How did you start your first relationship with TOSB?

My father was one of the participants in TOSB’s founding 
period. We had a factory area of 9 thousand square meters 
on an area of 15 thousand square meters. We needed a 
larger area at the point of coming to TOSB. That’s why we 
sold our first place and bought our current location. Our 
factory in TOSB is approximately 42 thousand square 
meters. It was a place we could design so that we could 
see ahead. In 2014, we moved to TOSB. When we came to 
TOSB, we entered new areas that we had not done before.

Could you please tell us about the products produced by 
Birinci Otomotiv?

Our products change the shell of our company almost every 
decade. We started as contractors, which was not a long 
period. Until 2000 we were producing bolts. At that time, 
we came to a crossroads and we decided to improve our 
expertise in forging parts. We started to invest in forging 
presses. Now we produce steel products used in the engine 
of the vehicle, on the axle, in the transmission, in the entire 

Yakup Birinci: “Otomotiv kültürünü benimsemiş 
firmalardan oluşan TOSB gibi bir organize sanayi 
bölgesi hepimiz için çok önemli. Ayrıca bölgemize 
niteliklerinin kazandırdığı önemli bir prestiji var. 
TOSB’da olmak, üretim yapmak da önemli bir prestij.”
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iyi işleyen bir model vardı. Sonrasında bizler, bu modeli na-
sıl geliştiririz konusunda da önemli çalışmalar yaptık. Biz 
bir aile şirketiyiz, ailemizden gelen gücün verdiği sinerjiyle 
çalışıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Kemal Demir-
baş hem kuzenim hem de eniştem oluyor. Kendisi üretim 
konusuyla ilgilenirken, ben daha çok pazarlama ve iş ge-
liştirme konularına bakıyorum.

Babam çalışırken ekibini; kendine yakın olan insanlardan 
oluşturdu. Ailesinden potansiyel taşıdığı insanlarla iyi bir 
ekip kurarak bir noktaya taşıdı. Ben çalışma hayatına baş-
layınca, babam kendi hayallerini gerçekleştirmek için geri 
çekildi. Benim önümü açtı, ondan aldığım vizyon ve kendi 
hedeflerimle Birinci Otomotiv’i daha da ileriye taşımaya 
çalışıyorum.

2005 yılından sonra ben şirketin gideceği yöne liderlik et-
meye başladım. Fakat bizim işimiz bir ekip işi. Öte yandan 
aile içinde de bir bütün olması gerekiyordu. Biz ikinci jene-
rasyonda bunu başararak hedeflerimize yürüyoruz diye-
bilirim. Birinci Otomotiv’de iyi bir modeli hayata geçirdik. 
Şimdi bizim çocuklarımız büyüyor. İleride bu modelimizi 
korumak ve sürekliliği sağlamak adına da çalışmalarımız 
var.

Birinci Otomotiv’in ürettiği ürünler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Bizim ürünlerimiz firmamımızın 10’ar yıllık dönemlerinde 
giderek kabuk değiştiren parçalardır. Biz ilk başka fason 
imalat yapıyorduk, bu kısa bir dönem sürdü. 2000 yılına 
kadar olan dönemde civata üretiyorduk. O dönem bir yol 
ayrımına geldik. Dövme parçalar konusunda uzmanlığımı-
zı ilerletme kararı aldık. Dövme preslerine yatırım yapmaya 
başladık. Şu anda bir aracın motorunda, aksında, şanzı-
manında yani bütün aktarma grubunda ve şaside kullanı-
lan çelik ürünler üretiyoruz. 

Bunun dışında son 10 yıllık dönem içinde montajlı ürünler 
üretmeye yöneldik. Burada da ürün gamı değişmeye baş-
ladı. Kabin barı, stabilizatör, çamurluk plaketleri gibi biraz 
daha montaj, kaynak gibi operasyonlar isteyen ürünleri de 
üretmeye başladık. 

Bugünlerde 2,5-3 yıla yakın bir süredir üzerinde çalıştığı-
mız bir ürünü de devreye aldık. İlk seri imalata başlayarak 
müşterimize teslimat yaptık. Bu ürün araçların otomatik 
basamaklarında kullanılacak. Bu ürün bizim için önem ta-
şıyor, gelecekte yapacağımız ürünlerin başlangıç noktası 
diye kabul ediyoruz. Tamamen elektro-mekanik çalışan, 
farklı komponentlerin biraraya geldiği ve çok az bölümünü 
içeride üretip, kalanını mühendislik çalışması olarak dışa-
rıda ürettiğimiz önemli bir ürün. Bu bizim gelecek vizyonu-
muzda olmak istediğimiz yere götürecek.

Öte yandan dövme işlerimizde kapasitemizi artırıyoruz. Bu 
konudaki yeri ürünleri gamımıza katıyoruz.

transmission group and on the chassis. During the last 
decade we started to manufacture assembled products. 
Here, the product range began to change. Therefore, we 
have started also to produce products such as cabin bar, 
stabilizer, fender plaques and some more assembly and 
welding operations. Nowadays, we have been working 
on a product that we have been working on for 2.5 years. 
We started the first series production and delivered to our 
customer. This product will be used in automatic steps of 
vehicles. This product is important to us as we accept it as 
the starting point of future products. It works completely 
electro-mechanical and it consists different component. 
This is a product, of which few parts are produced inside; 
the rest of the engineering is produced outside. This will 
take us where we want to be in our future vision. On the 
other hand, we are increasing our capacity in forging 
works. We add new products to our range.

Who supplies your product groups?

80 percent of our products are supplied by the automotive 
industrialists. The rest is going to Tier1 producers. Our 
products are not included in the after-sales market. This 
was an important decision for us. When we started to 
export in 1994, we had a complete automotive after-sales 
experience. We had two options before us; either to work 
for OEMs or for aftermarket. We decided to go on with 
automotive industry as it would be operationally difficult 
to go on in both sides.  

Birinci Automotive has 580 employees. Of these, 120 are 
white-collars. 65 percent of the parts we produce is used 
in commercial vehicles sector and the other part is used 
in passenger cars. We also supply parts to the metal and 
agricultural sectors. We ship 15 million pieces per year. 
The tonnage is equivalent to 15 thousand tons.

Our direct export is around 60 percent. But the rest of 
the domestic shipments are also export products. When 
we add all these, we have an export capacity of about 82 
percent.
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Could you tell us about your R & D and product 
development side?

If you do not have strong engineering skills, you cannot 
meet your customers’ requirements or provide them 
more than what they expect only by product or beautifully 
designed spaces. Customers do have a very simple 
perspective: you say you do it, you should know the best. 
You cannot go to a customer after the deal and ask what 
they would think. Think about vehicle lightening issue, 
if this has not become a concern of manufacturers, 
someone else would have focus on it. As our customers 
do have other suppliers, who are in competition, this would 
mean staying behind the race. 

This is why we put great emphasis on our engineering unit. 
Indeed, while we were focusing on small deals, having a 
strong engineering department became a powerful force 
for us. We have changed with this drive and turned in to 
understand understanding expectations and develop 
products. Our R&D center is currently working on vehicle 
lightening as an important matter of the future. This is the 
new reality of the world’s automotive industry. Sector does 
not keen on hot steel anymore, which indeed is the main 
course of our business. This is a threat for our business. 
The future is here. Therefore we take steps to work on 
composite materials and aluminum. We have monthly 
innovation meetings, where we discuss suggestions of our 
employees and review R&D center’s topics. From time to 
time I ask the participants: When do we produce the car? 
We laugh about it but we are aware that this should be the 

“Beş çocuklu bir ailenin en küçük 
ferdi olarak 1978 yılında, İstanbul’da 
doğdum. Çok küçük yaşlarda, özellikle yaz 
dönemlerinde aile şirketimiz olan Birinci’de 
üretimde çalışmaya başladım. 2001 
yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, işletme 
bölümünden mezun olduktan sonra, Birinci 
Otomotiv satış departmanında profesyonel 
hayata başlayıp, eş zamanlı olarak 2004 
yılında Marmara Üniversitesi’nde Sermaye 
Piyasası ve Borsa yüksek lisansımı 
tamamladım. Üretim, finans, muhasebe ve 
satış departmanlarında çeşitli görevlerde 
bulundum. Birinci Otomotiv’de bilgi işlem, 
satış, finans ve mühendislik birimlerinden 
sorumlu İcra Kurulu üyeliği görevini 
üstlendikten sonra halen Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapmaktadır.
Fotoğraf, müzik ve fitness ile amatör 
seviyede kendimi geliştirmeye 
çalışmaktayım; ayrıca Coactive Koçluk 
becerilerimi hem kişisel, hem profesyonel 
hayatımda kullanmaktayım. Evli ve 1 çocuk 
babasıyım.”
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Ürün gruplarınızı kimler tedarik ediyor?

Bizim ürünlerimizin yüzde 80’i ana sanayiciler tarafından 
tedarik ediliyor. Geri kalan kısmı Tier1 üreticilere gidiyor. 
Bizim hiç bir ürünümüz satış sonrası pazarda yer almıyor. 
Bu da bizim için önemli bir karardı. 1994 yılında ihracata 
başladığımızda, tamamen otomotiv satış sonrası tecrü-
besine sahiptik. Ya OEM’lere ya da aftermarkete çalışmak 
konusunda kararımızı ana sanayiler tarafında kullandık. 
İkisini bir arada yürütmenin operasyonel zorlukları var.

Birinci Otomotiv’de 580 kişi çalışıyor. Bunun 120’sini be-
yaz yakalı çalışanlar oluşturuyor. Ürettiğimiz parçaların 
yüzde 65’i ticari araçlar sektörüne, diğer kısmı ise binek 
otomobillerde kullanılıyor. Otomotiv dışırda metal ve ta-
rım sektörlerine de parça tedarik ediyoruz. Yılda 15 milyon 
adet parça sevkediyoruz. Tonaj olarak da 15 bin tona denk 
geliyor.

Bizim direk ihracatımız yüzde 60 civarındadır. Fakat geri 
kalan yurt içi sevkiyatlar da indirek ihracat ürünü var. Tüm 
bunları da eklediğimizde yüzde 82 civarında bir ihracat ka-
pasitemiz var.

Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarınızdan söz edebilir 
misiniz?

“Müşterinin ihtiyacına cevap vermek, beklentinin ötesinde 
hizmet sunmak” dediğinizde mühendislik birimi kuvvetli 
değilse bunu sadece ürün ya da güzel fabrikalar yaparak 
sağlayamazsınız. Müşteri çok basit bir bakış açısına sa-
hiptir. “Bu prosesi yapıyorsan, bu işi en iyi sen bilirsin” di-
yor. Bu bakış açısına sahip müşteriye, “müşteri acaba ne 
düşünür” diye yaklaşamazsınız. Örneğin araç hafifletme 
konusunda, imalatçılar sürekli kafa yormazsa, zaten birile-
ri bunu yapacaktır. Çünkü müşterimizin bir çok tedarikçisi 
var, rekabet var. Bu da yarışın gerisinde kalmak anlamına 
geliyor.

vision for future and products. With this vision we may 
quickly cross the paths. 

How is it possible to make a difference in global 
competition?

Globalization has now reached a certain level of saturation. 
The priority for the countries has begun to stand out as 
its own people and welfare. It becomes increasingly 
important to produce locally, consume locally and develop 
your own local production systems. Trade wars started to 
be visible in the world. We don’t know how long this trend 
will last but we have to keep up with this development.

You can do this by becoming visible where the customers 
are. This used to be considered as a part of image 
management but it is incredibly important in this era. As 
Birinci Automotive, we try to keep up with this trend as 
well and we bought a company in Germany, which give our 
German customers the message that we are here, we are 
one of you. Even though we continue to produce in Turkey, 
it is the right thing to do to be a local there. 

Think about forging, no American firm works with suppliers 
from outside of US but Turkey, India and China have the 
potential in that field. Due to the trade wars, in case of 
obstructions that take place in these regions, they do not 
want to be effected and they ask for suppliers that produce 
in US. This indeed brings an opportunity. We just need 
to read the world from a different point of view and take 
chances with this opportunity. I think that risk appetite 
should be increased as the world is full of opportunity. On 
the other hand it is such unfortunate that this period is 
financially fragile.  In addition to all that, our suppliers have 
built a significant know how in Turkey. During this period 
we may focus on improving our engineering skills, turn 
our country into a design center. It is the right thing to do 
to distribute physical and mechanical power to different 
locations.l
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Biz, bu bakış açısıyla mühendislik birimimize önem verdik. 
Aslında daha küçük çaplı işler yaparken, mühendislik biri-
mimizin kuvvetli olması bizim için çekici bir güç oldu. Biz 
bu itici ve çekici güçle kabuk değiştirdik, ürün geliştirmeye 
ve beklentileri anlamaya yöneldik. Şu anda Ar-Ge Merkezi-
miz; geleceğin önemli konuları olan araç hafifletme konu-
sunda çalışmalar yapıyor.

Artık dünya otomotiv sektöründe bir realite var, bu bize 
doğru hızla geliyor. Sektör çeliğe çok sıcak bakmıyor. Bu-
gün bizim bütün işimizin ana maddesi çelik. Burada bir 
tehdit var. Gelecek artık, “gelecek” değil, gelmiştir. Bu açı-
dan kompozit malzemeler, alüminyum üzerine çalışmalar 
yapmaya adım atıyoruz.

Ayda bir kez inovasyon toplantıları yapıyoruz, çalışanla-
rımızdan gelen önerileri değerlendiriyoruz. Hem de Ar-Ge 

Merkezinin konsantre olacağı çalışmaları gözden geçiri-
yoruz. Bu toplantılarda bazen şakayla karışık “otomobili 
ne zaman üretiyoruz” diye soruyorum. Buna gülüyoruz, 
ama  öte yandan bu bakış açısıyla geleceğe ve ürünlerimi-
ze bakmamız gerekiyor. Bu vizyon, bize aradaki yolları hızlı 
katetmemizi de sağlayabilir.

Geleceği nasıl yakalıyorsunuz?

Birinci Otomotiv’in en önemli özelliği her zaman vizyon sa-
hibi olması. Kişisel olarak, dünyada kimin ne yaptığına dair 
her zaman bir merakım var. Dünyayı ve müşterileri takip 
etmek önemli geliyor. Bunun en önemli yolu araştırmaktan 
geçiyor. 

Geçen hafta Scania ziyaretimiz oldu, bu görüşme de yıllık 
faaliyet raporlarını rica ettim. Şimdi onu okuyorum, şirket-
lerinin hedeflerine vizyonlarına bakıyorum. Scania nelerle 
uğraşıyor? Benim onu yakalamam ve anlamak gerekiyor. 
Şu an Scania’nın tedarikçisi değiliz, ileri de biz onlara neler 
üretebiliriz diye araştırıyorum. 

Bunun dışında rakiplerin neler yaptığına bakıyorum. Artık 
pazarda bazı bilgilere çok kolay ulaşılabiliyor. Yine müm-
kün olduğunca geziyorum, bugüne kadar 100’den fazla 
fabrikayı gezdiğimi biliyorum. Dövme alanında bir çok ül-
kede, bir çok farklı lokasyondaki tesislere gittim. Onların ne 
yaptıklarına bakarak, bizim nasıl daha iyi yapabileceğimize 
dair çıkarsamalarda bulunuyorum.

İşimiz aslında bir yarış, bu yarışta ne kadar hazırlıklı olu-
nursa öne doğru ulaşmak daha kolay oluyor. Bunun dışın-
da sektörde, dünyada megatrendler var. Bunun rüzgarını 
da hissetmek gerekiyor. Ben hala içten yanmalı motor tek-
nolojisinde bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Elektrikli 
araçlar o kadar da hızlı hayatımıza girmeyecek. Fakat öte 
yandan batarya teknolojisindeki yenilikler bu teknolojinin 
gelişimini hızlandıracak. 

TOSB’da olmak, üretim yapmak
önemli bir prestij

TOSB, hem kuruluş fikri itibariyle, hem de bir araya 
gelen sanayiciler anlamında büyük bir vizyon taşıyor. 
Bu yüzden sizlerin aracılığıyla TOSB’un fikir babalarını, 
bunu hayata geçirenleri bir kez daha saygıyla anmak 
istiyoruz. Biz, TOSB’a gelmeden önce bir çok bölgede 
fabrika arayışlarımız oldu. Daha ekonomik, daha 
müşteriye yakın, daha büyük alanlar karşımıza çıktı. 
Bana göre şu anda İstanbul ve Kocaeli çalışan profiline 
sahip, otomotive üretim yapan bir firma için tek 
alternatif TOSB’dur. Otomotiv kültürü dediğimiz olgu 

bir bütündür. Bu kültürün hissedilmediği bir bölgede, iş 
yaparken ve çözüm ararken de zorlanılır.

Otomotiv kültürünü benimsemiş firmalardan oluşan 
TOSB gibi bir organize sanayi bölgesi hepimiz için çok 
önemli. Ayrıca bölgemize niteliklerinin kazandırdığı 
önemli bir prestiji var. TOSB’da olmak, üretim yapmak 
da önemli bir prestij.

TOSB’un gelişmeye açık olan yönlerinden biri de üyeler 
arası işbirliğidir. Bu konuda çekimser kaldık, ama 
bunun kırıldığını üyeler arasında iletişimin artığını 
gözlemleyebiliyorum. Belki bizim gibi ikinci kuşak 
sanayiciler bu iletişimin artmasına vesile olacak diye 
düşünüyorum.

Nesnelerin interneti üretim biçimlerini 
değiştirmeye başladı. Birinci Otomotiv 
olarak ilk etapta bu konu üzerinde çalışmaya 
başladık. Eskiden operatorlerimiz, elle kağıt 
üzerine bilgiler doldurur, birisi de bunları 
bilgisayara aktarırdı. Bunu dijital hale 
getirmenin ve zaman kazanmanın yollarını 
araştırdık. Öte yandan ortaya çıkan verileri 
de anlamlı hale getirmek gerekiyordu. Bir 
yazılım ve donanım alt yapısı kurduk. Bunu 
bize ait olan KOBİ Mühendislik adlı yazılım 
şirketimiz gerçekleştirdi. Sadece sanayi, 
sadece makina sadece daha fazla ürün ve 
prosese odaklanmak yerine yazılım işine 
de odaklandık. Bu program bir ihtiyaçtan 
doğdu.
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Bütün bunların yanı sıra üretimin ve sektörün dışında 
dünyada neler olduğuna bakmak gerekiyor. Teknolojinin 
başka alanlarda gelişimi üzerine dikkatimizi geliştirmenin 
önemine inanıyorum. Günlük sorunlar her zaman günde-
mimizi meşgul edecek, bunları bir haber gibi görmemek 
gerekiyor. Gelişen olaylar üzerine risk analizi yaparak bize 
yansımalarını değerlendirmek önemli geliyor.

Küresel rekabette nasıl fark yaratılmalı? 

Küreselleşme artık belli bir doygunluğa ulaştı. Ülkeler için 
öncelik kendi insanı ve refahı olarak öne çıkmaya başla-
dı. Kendi ülkesinde tüketmek, kendi ülkesinde üretmek ve  
kendi üretim sistemini geliştirmek giderek önem kazanı-
yor. Dünyada görünür anlamda ticaret savaşları da başla-
mış oldu. Bu eğilimin ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama 
kesinlikle bu gelişime ayak uydurmamız gerekiyor.

Bunun yolu müşterilerin olduğu yerlerde, “biz buradayız” 
demekten geçiyor. Bu durum eskiden sadece imaj yönün-
den önemliydi. Bugün çok önemli hale geliyor. Birinci Oto-
motiv olarak bu eğilime biz de ayak uydurarak, Almanya’da 
bir firma satın aldık. Bunun anlamı Alman müşterilerimize 
biz burdayız mesajı vermektir. Aslında arka planda bir Türk 
firması olarak yerelde üretim yapmaya devam edeceğiz. 
Ama orada lokal olmayı da doğru buluyorum.

Bugün Amerikalı bir firma kendi ülkesi dışında hiç bir döv-
me firması ile çalışmıyor. Oysa bu konuda Türkiye, Hindis-
tan ve Çin potansiyel haline gelmiş durumda. Bu potansi-
yel bölgelerde ticaret savaşları sonucu bir takım engeller 
olması durumunda işleyişinin etkilenmemesi için Ameri-

ka’da üretim yapan tedarikçi talebinde bulunuyorlar. Bu 
durum aslında bir fırsat taşıyor, bu fırsatı değerlendirmek 
için hem konsantre olmak gerekiyor, hem de dünyayı baş-
ka okumak gerekiyor. Bana göre risk iştahını yükseltmek 
gerekiyor, dünya bir fırsat taşıyor. Öte yandan bu dönemin 
finansal yönden kırılgan olması bir şansızlık. 

Bütün bunların yanı sıra otomotiv tedarikçilerinin de ülke-
mizde oluşturduğu büyük bir bilgi birikimi var. Mühendislik 
faaliyetlerini geliştirerek ülkemizi tasarım merkezi haline 
getirebilir, fiziksel ve mekanik gücü de farklı lokasyonlara 
dağıtmak gerekiyor.l
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TOSB- BİAS Öğle Seminerleri 
Tüm Hızıyla Devam Ediyor

6.sı düzenlenen TOSB-Bias Öğle 
Semineri’nin 21 Aralık oturumunda, Dr. 
Polat ŞENDUR’un Otomotiv sektöründe 
yakıt ekonomisi konusunda artan rekabet 
ve emisyon gereklilikleri ile ilgili yasal 
düzenlemeler otomotiv firmalarının ürün 
geliştirme süreçlerinde, simulasyon ve 
optimizasyon araçlarını daha verimli 
kullanmalarının zorunlu kılınması konusunda 
değerlendirmelerde bulunduğu eğitim oldukça 
ilgi gördü.

TOSB Anaokulu Öğrencileriyle 
Kulübelerimizi Boyadık

‘Yuvayı Yap Ödülü Kap’ yarışmasıyla TOSB 
Hatice Bayraktar T.E.M. Lisesi öğrencilerinin 

tasarladığı kulübeleri, TOSB Özel Bilge 
Anaokulu öğrencileriyle eğlenceli bir etkinlik 

eşliğinde boyayarak kullanıma hazır hale 
getirdik. Barınma ve Beslenme noktalarını çok 

yakında belirlenen bölgelere yerleştireceğiz.
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Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova Belediye 
Başkanı TOSB'u Ziyaret Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın İbrahim 
Karaosmanoğlu ve Çayırova 
Belediye Başkanı Sayın Şevki 
Demirci OSB’mizi ziyaret etti. 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 
Naci Faydasıçok ve TOSB Bölge 
Müdürü Sayın Murat Demir’den 
bölgemiz faaliyetleri ile ilgili bilgi 
aldı.

TOSB Yönetim Kurulu 
TOSB IK Komitesi Üyelerini Ağırladı

TOSB Genişletilmiş Yönetim Kurulu’nun 5 Aralık 
Çarşamba günü gerçekleşen toplantısına davet 

edilen TOSB IK Komitesi Üyeleri,  Gelişim Zirvesi’18 
organizasyonundaki başarılarından ve katkılarından dolayı 

Tema Vakfı sertifikalarını aldı
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“Değişken Durumlarda 
Ücret Yönetimi” Konferansı 

Korn Ferry’den Kerim Erdem’in sunumuyla 
gerçekleşen “Değişken Durumlarda Ücret 

Yönetimi” konferansı başarıyla gerçekleşti. 
Ücret döneminde gerçekleşen konferans 

katılımcılar tarafından faydalı bulundu ve 
oldukça ilgi gördü.

"Dijital Fabrika Yönetimi Çözümleri" Semineri 
TOSB İnovasyon Merkezi Girişim Evi Seminerleri'nin İlki 'Dijital Fabrika Yönetimi Çözümleri' 
Semineri TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Naci Faydasıçok'un katılımıyla gerçekleşti. Seminerde 
Otomotivin başarılı startup'ları HangaarLab Kurucu Ortağı Cihat Kahraman, NextHorizons 
Kurucusu Davut Şadoğlu ve Simularge Kurucu Ortağı Buryan Turan sunumlarını gerçekleştirdi. 
TOSB İnovasyon Merkezi Girişim Evi Seminerleri ve startup tanıtımları devam edecek.

TOSB İtfaiye Ziyareti Her yıl 25 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında 
kutlanmakta olan İtfaiyecilik Haftası 
kapsamında, TOSB Bölge Müdürü Murat 
DEMİR, Bölge Müdür Yardımcıları Ramazan 
ŞAHİN,  Recep PEHLİVANLAR ve TOSB 
Çalışanları TOSB İtfaiye Müdürlüğü’ne 
ziyarette bulundu. TOSB İtfaiye Müdürü 
Muammer DAL’ ın karşıladığı grup itfaiye 
binasını gezerek  teşkilat ile ilgili bilgi aldı.
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TOSB’dan Kan ve Kök Hücre Bağışı
TOSB ve Türk Kızılay’ının işbirliği 
çerçevesinde, kan bağışı ve kök hücre 
bağışı konusunda farkındalık oluşturmak 
için düzenlemiş olduğu kampanyada 
TOSB çalışanları kan bağışı ve kök 
hücre konusunda eğitim alarak bağışta 
bulundular.

TOSB Girişim Evi, 
Girişimcilerimizin 
Kullanımına Açıldı
TOSB İnovasyon Merkezi TİM-TEB Girişim 
Evi'nde, girişimcilerle TOSB üye firmalarımız 
bir araya gelmeye başladı. Başarılı otomotiv 
girişimcilerimizden HangaarLab, İnovasyon 
Merkezinde firmalarımıza ürünlerini 
anlatıyor. Diğer girişimcilerimizi de TOSB üye 
firmalarımızla görüşmeye, TOSB'da çalışmaya 
Girişim Evi'mize bekliyoruz.

TOSB Düzenlediği Etkinliklerle 2019'a
Hızlı Bir Giriş Yaptı

TOSB düzenlediği etkinliklerle 2019'a hızlı bir giriş yapıyor. Aynı gün 
yapılan 4 etkinlik ile tüm salonlarını doldurdu. Sanayide Dijital Dönüşüm 
Sergisi, Farplas Sap Lansmanı, Arpek İSG Eğitimi, Viasea yeni dönem 
lansmanı olmak üzere  4 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
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Pimsa Otomotiv 
Belgelendirme Sürecini Tamamladı

"ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" ve "BS10012:2009 Kişisel Veri Koruma 
Bilgi Yönetim Sistemi" belgelendirme süreçlerini başarı ile tamamladı.

Kalıpyansan'dan
Yeni Ürün

ISO 10243 standardında kalıp yayı üretimini 
gerçekleştiren Kalıpyansan, Türkiye’de 
ilk ve tek üreticisi olduğu yeni nesil çelik 
kalıp yaylarına alternatif seçenekler ekliyor. 
Yeni seri kalıp yayları, kalıp ve makine 
kullanıcılarına yüksek performanslı alternatif 
seçenekler sunan Kalıpyansan ultra ağır ve 
ekstra hafif yüklü  kalıp yaylarını tanıttı.

TOSB - Anadolu Sağlık 
Merkezi İşbirliği

“Size sağlıklı bir teklifimiz var” 
sloganıyla başlatılan işbirliği oldukça ilgi 
gördü.  Sağlıklı ve kişiye özel beslenme 
alışkanlıkları geliştirmeniz ve sürdürmeniz 
için Uzman Diyetisyenimiz Başak 
Göksel TOSB Yönetim Merkezi’nde siz 
danışanlarını kabul ediyor.

ISO 2700

ISO 27001 belgesi, kuruluşların kendilerinin ve müşteri-
lerinin gizli bilgilerini güvende tutmalarına ve yönetme-
lerine yardımcı olan bir ISO belgesidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin 
finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşte-
ri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir 
çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini ta-
nımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebi-
lir veya azaltabilir. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik 
önlemlerini yerine getirirler. Bu, yalnızca bugün değil, 
gelecek için de uyguladığınız yöntemleri sürekli olarak 
incelemenize ve hassaslaştırmanıza yardımcı olur. ISO 
27001, işinizin saygınlığını ve şirket itibarınızı korur. 
Müşterilerinize ve tüm paydaşlarınıza güven vererek işi-
nize değer katar.

BS 10012 Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

BS 10012 Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi stan-
dardı, şirketlerin Veri Koruma Yasası 1998 (the Data 
Protection Act 1998) ile uyumlu bir yönetim sistemi kur-
maları ve sürdürmeleri için kullanılan iyi uygulama (best 
practice) standardıdır.

Ocak-Şubat-Mart 2019
30

TOSB'DAN HABERLER



Kaliteli ve güncel altyapı olanakları sunarak, katılımcılar için sinerji yaratan, 
edindiği bilgi ve becerileri küresel pazarda satabilecek, evrensel çevre 

kurallarına ve insana duyarlı, örnek ve önder bir Organize Sanayi Bölgesi 
olmaya kararlıyız.

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

Industrial Zone that is sensitive towards environment and human beings and that can 
sell its know-how and skills in global market.
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“A designer knows he has achieved perfection not 
when there is nothing left to add, but when there 
is nothing left to take away” -Antoine de Saint Exupéry

Toksan Otomotiv A.Ş. Değişen 
Dünyada Daha Nitelikli ve Büyük 
Hedeflere Odaklandı

Küçükoğlu Holding 2025 vizyonuna 
uygun atılımlarına devam ediyor

T oksan Otomotiv A.Ş., Ak Pres Otomotiv A.Ş., Ak 
Teknik, Kalıp İmalat A.Ş. ile Bursa, Sakarya ve 
Kocaeli’deki fabrikalarında otomotiv devlerine 

orijinal parça ve kalıp üreten Küçükoğlu Holding, 2025 
Stratejik Planı doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. 

Sanayici İbrahim Küçükoğlu tarafından 1985 yılında 
İstanbul’da kurulan TOKSAN Otomotiv A.Ş., ile temel-
leri atılan Küçükoğlu Holding; TOKSAN Otomotiv A.Ş, 
AK-PRES Otomotiv A.Ş, AKTEKNİK Kalıp İmalat A.Ş, 
AK AUTOMOTİVE D.O.O. firmaları ile Bursa, Adapazarı, 
Kocaeli ve Slovenya’nın Koper şehrinde kurulu 6 fab-
rika ile OEM’lere parça üretiyor. Holding Şirketlerinden 
AKTOY Motorlu Araçlar A.Ş. ise İstanbul Avcılar’daki 

11 bin 500 metrekarelik çevreci yeşil bina özelliğine 
sahip Toyota Aktoy Plaza’da ise sıfır ve ikinci el araç-
ların alış, satış, servis, yedek parça, kasko ve sigorta 
hizmetleri veriliyor. 

Küçükoğlu Holding Şirketleri, 1500 kişilik istihdamı ile 
sektörün önemli kuruluşları arasında yer alıyor. Oto-
motiv sektöründe inovatif çalışmaları ile dikkat çeken 
ve lider yan sanayi olma hedefi ile hareket eden Küçü-
koğlu Holding şirketlerinde; çeki demiri, pedal grupları, 
darbe sönümleyiciler, motor braketleri, gövde parçala-
rı, torpido paneli parçaları, kapı ve kaput kilit karşılık-
ları, bagaj-kaput menteşeleri ve kalıp imalatı yapıyor.

Neslihan Küçükoğlu DEMİRTAŞ
Küçükoğlu Holding

Yönetim Kurulu Üyesi
Küçükoğlu Holding

Board Member
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Küçükoğlu Holding 
Continues its Initiatives 
In Line With its 2025 
Vision

Toksan Otomotiv focused on more 
qualified and greater goals in 
changing world. 

Küçükoğlu Holding, which manu-
factures original parts and molds for automotive 
giants at its factories located in Bursa, Sakar-
ya and Kocaeli with Toksan Otomotiv, Ak Pres 
Otomotiv, Ak Teknik, Kalıp İmalat, continue its 
investments in line with its 2025 Strategic Plan. 

Küçükoğlu Holding was founded in İstanbul in 
1985 by industrialist İbrahim Küçükoğlu as Tok-
san Otomotiv. Currently the group is composed 
of Toksan Automotive, Ak-Pres Automotive, Ak-
teknik Kalıp İmalat, Ak Automotive D.O.O com-
panies and manufactures parts for OEMs at six 
factories located in Bursa, Adapazarı, Kocaeli 
and Slovenia. 

 AKTOY Motorlu Araçlar, a company of the group, 
provides sales, purchase, spare parts, auto in-
surance and insurance services at Toyota Aktoy 
Plaza, which is a green building, located in İstan-
bul, Avcılar over a 11.500 m2 area.

Having 1500 employees, Küçükoğlu Holding 
Companies are amongst the prominent compa-
nies of the sector. The companies draw attention 
with innovative works in automotive sector and 
act to be the leader of supply industry.  Tow hitch, 
pedal groups, impact dampers, motor brackets, 
body parts, torpedo panel parts, door and hood 
lock provisions, luggage-hood hinges and mold 
manufacturing continues in the companies. 

Toksan Otomotiv A.Ş., which currently produc-
es in its factories in Bursa and Kocaeli, exports 
75 percent of its production. Being as one of the 
top 1000 industrial enterprises of Turkey, Toksan 
Automotive’s products are being used in leading 
automotive brands of the world. 

We have asked our questions to learn more 
about Toksan Automotive, the first company of 
the group, to Board Member of the Group, Nesli-

Toksan ve Küçükoğlu Holding şirketleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Babamız İbrahim Küçükoğlu tarafından 1985 yılında te-
melleri atılan Küçükoğlu Holding, otomotiv sektörünün 
önemli markalarına orijinal parça üretme hedefi ile yola 
çıktı. TOKSAN Otomotiv A.Ş., 1985 yılında İstanbul’da 
faaliyete geçti. 33 yılda büyümesini sürdürerek; çeki 
demiri, pedal grupları, darbe sönümleyiciler, motor bra-
ketleri, gövde parçaları, torpido paneli parçaları, kapı ve 
kaput kilit karşılıkları, bagaj-kaput menteşeleri ve pedal 
kutuları üretiyor. Halen Bursa ve Kocaeli’deki fabrika-
larımızda üretim yapıyoruz ve bu üretimin yüzde 75’ini 
ihraç ediyoruz.

2001 yılında Bursa’da Nilüfer Organize Sanayi Bölge-
si’nde modern tesislerine taşınan TOKSAN Otomotiv 
A.Ş., 2005 yılında TOSB’daki (Otomotiv Yan Sanayi İh-
tisas Organize Sanayi Bölgesi) fabrikasını kurdu. 2011 
yılında Ar-Ge Merkezi belgesini de alan TOKSAN Oto-
motiv A.Ş., sektörün gelişimine katkıda bulunuyor. 1990 
yılında Bursa’da kurulan AK-PRES Otomotiv A.Ş’de Bur-
sa ve 2008 yılında Sakarya’da 2. OSB’de kurulan tesis-
lerinde sektöre şasi ve 
gövde parçaları üretiyor 
ve üretiminin yüzde 55’i 
ihraç ediyor. 2015 yı-
lında Holdingimiz bün-
yesinde bağımsız bir 
şirket haline gelen AK-
TEKNİK Kalıp İmalat A.Ş 
ise kısa süre önce Bursa 
OSB’deki yeni modern 
tesisine taşındı ve ih-
racata dönük projeler 
yapıyor. Bu tesisimiz 
otomotiv sektörünün 
ihtiyacı olan Transfer, 
progressive ve tandem 
kalıp imalatının yanı sıra 
fikstür ve montaj hatla-
rı üretimi yapmaktadır, 
kısa süre önce de İtalyan 
Palladio Holding’e bağ-
lı Slovenya’daki Cimos 
Kinamatics şirketini Ak 
Automotive D.O.O. adı ile bünyemize kattık. Mekanizma 
ve sistem parçaları üretiminde  faaliyet gösteren Slo-
venya’daki şirketimiz, Avrupa’da yüzde 15’lik bir pazar 
payına sahip ve Audi, Bentley, Lamborgini, BMW, Aston 
Martin gibi Premium araçların pedal grupları, menteşe-
leri ve el frenlerini üretiyor. Bu şirketimizin üretim alanı 
17 bin metrekare civarındadır.

Bursa ve Kocaeli’deki 
fabrikalarında 
üretim yapan 
Toksan Otomotiv 
A.Ş, üretimin yüzde 
75’ini ihraç ediyor. 
Türkiye’nin ilk 1.000 
sanayi kuruluşu 
arasında yer alan 
Toksan Otomotiv 
A.Ş., tarafından 
imal edilen parçalar 
dünyanın önde 
gelen otomobil 
markalarının 
milyonlarca 
otomobilinde 
kullanılıyor.
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Küçükoğlu Holding, sektörün farklı bir kulvarına AKTOY 
Motorlu Araçlar A.Ş ile bu yılın başlarında İstanbul Av-
cılar’da adım attı. Leed Gold sertifikalı Çevreci yeşil bina 
özelliğine sahip 11 bin 500 metrekare büyüklüğündeki 
11 katlı Toyota Aktoy Plaza’da; Toyota ve Lexus marka 
araçların satış ve servis hizmetleri, ikinci el araç alım 
satımı, filo kiralama, kasko, sigorta hizmetleri de veriyor.

Küresel otomotiv şirketleriyle çalışan Küçükoğlu Hol-
ding, riskleri yönetebilmek, çevresel ve sosyal anlamda 
üstüne düşen sorumlulukları yerine getirebilmek için 
sürdürülebilirlik stratejisi ile faaliyetlerini devam ettiri-
yor.

TOSB’da faaliyet gösteren Toksan hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

TOKSAN Otomotiv A.Ş., 1985 yılında İstanbul’da ku-
rulduğundan itibaren 
OEM’lere Tier 1 tedarik-
çi olarak hizmet verme-
ye başladı. 2001 yılında 
Bursa’daki otomobil 
fabrikalarına yakın lo-
kasyonda hizmet etme 
stratejisi ile Bursa’ya 
taşındı. 2006 yılında da, 
Toyota ve Toyota ku-
ruluşu olan müşterile-
re yakın olabilmek için 
TOSB’da fabrikasını 
açtı. Toksan, soğuk şe-
killendirilmiş sac parça 
üretimini ve üretmiş ol-
duğu parçaların kaynak 
birleştirme ve montaj 
operasyonlarını da ya-
parak müşterilerine ni-
hai ürünler konusunda 
hizmet vermektedir. TOSB’da faaliyet gösteren Toksan 
üretim tesislerinde Honda, Toyota gibi ana sanayilerin 
yanı sıra Toyotetsu, Denso ve Benteler gibi otomotiv 
sektörünün devlerine üretim yapmaktayız.

Siz iş hayatına nasıl başladınız?

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu-
yum. O dönem mimarlık okuduğum için hayatımdan çok 
memnundum. Mimarlık; hem sanatı hem matematiği, 
hem çizimi, hem de geometriyi içinde barındırıyor. Üç 
boyutlu görme yeteneği kazandım. Benim gelişimime 
çok katkısı oldu. Sevdiğim ana konular, matematik ve 
rakamlardı. Çalışma alanımı genişletme ve çok daha 
geniş bir perspektif kazanma düşüncesiyle Koç Üniver-
sitesi’nde işletme üzerine MBA eğitimi aldım. Bugünkü 
bakış açımı ve geniş düşünme yeteneğimi çok yönlü 

han Küçükoğlu Demirtaş. 

Could you please give information about 
Toksan Automotive and Küçükoğlu Group? 

Toksan Automotive was founded in 1985 in 
İstanbul. This also marks the beginning of 
the Küçükoğlu Group, which is founded by 
İbrahim Küçükoğlu, our father.  The aim of the 
company was to produce original parts for 
major brands of automotive sector. The com-
pany continued its steady growth in these 33 
years. Currently we produce tow hitches, ped-
al groups, shock absorbers, engine brackets, 
body parts, glove box parts; door and hood 
lock provisions, luggage-hood hinges and 
pedal boxes. We manufacture at our facto-
ries located in Bursa and Kocaeli and export 
75 percent of our production.  Toksan moved 
to Nilüfer Organized Industrial Zone in Bursa 
in 2001 and then established TOSB plant in 
2005.  Toksan Automotive received R&D cer-
tificate in 2011 and since then it contributed 
to the development of the sector. AK-PRES 
Automotive, established in 1990 in Bursa and 
opened its facilities in 2008 in Sakarya’s 2nd 
OIZ, produces 

chassis and body parts and exports 55 per-
cent of its production. AKTEKNIK Mold Manu-
facturing Inc., which became an independent 
company in our Holding in 2015, has recently 
moved to its new modern facility in Bursa OIZ 
and is engaged in export-oriented projects. 
This plant produces fixtures and assembly 
lines for the automotive industry as well as 
the production of transfer, progressive and 
tandem molds, and recently acquisition of 
Cimos Kinamatics in Slovenia, owned by the 
Italian Palladio Holding, has been completed.  
Our company in Slovenia, which operates in 
the production of mechanism and system 
components, has a market share of 15 per-
cent in Europe and produces pedal groups, 
hinges and hand brakes for premium vehi-
cles such as Audi, Bentley, Lamborgini, BMW, 
and Aston Martin.  The production area of 
this company is around 17 thousand square 
meters. Küçükoğlu Holding took a step to-
wards a different track of the sector in Istan-
bul Avcılar at the beginning of this year. The 
company operates at Leed Gold certified 11 
thousand 500 square meters of green green 
building features 11-storey Toyota Aktoy 

2015 yılında % 14 
olan kadın çalışan 

sayımızı 2017 yılında 
% 22’e yükselttik. 

Kadın çalışan 
sayımızı artırmak 

önceliklerimiz 
arasında yer 

alıyor. Biz otomotiv 
sektöründe kadın 

istihdamına değer 
veren ve kadın 

çalışanların sayısının 
artmasına yönelik 
çalışmalar yapan 

nadir gruplardanız.
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eğitim almama borçluyum. MBA sonrası Çuhadaroğlu 
Holding’de çalışmaya başladım. Tekliflendirme ve Satış 
Departmanında görev yaptım. Bu süreçte ayrıca mali 
müşavir oldum.

Yine o dönem babam ve ailem Bursa’ya taşındı. Orada 
fabrikamız olmasına rağmen bir insan kaynakları danış-
manlık şirketi aracılığıyla Uludağ Gazoz Fabrikası’nda 
kendime iş buldum. Orada Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısına bağlı olarak çalıştım. İki yılsonunda İhracat 
Müdürlüğü teklif edildiğinde 2003 yılında kurucumuz 
olan sevgili ve değerli babamız İbrahim Küçükoğlu’nu 
kaybettik. 

Çalıştığım işten ayrılarak sahip çıkma düşüncesiyle 
kendi işimize döndüm. Kardeşim Oğuzhan Küçükoğlu 
ile birlikte şirketimizi babamın bıraktığı yerden teslim 
aldık. 

O süreç nasıldı?

Babamız İbrahim Küçükoğlu kurumsallığa çok önem 
vermişti. O yüzden o dönemki AK-PRES Otomotiv A.Ş 
ve TOKSAN Otomotiv A.Ş., fabrikalarımızda kurumsal 
bir yapılanma vardı, çeşitli müdürlükler ve profesyonel 
Finans & Muhasebe kadrosu olması ile işlere alışma sü-
recimiz hızlı ve kolay oldu. O gün iki şirketimiz vardı, bu-
gün yedi şirketle babamızın manevi varlığıyla işlerimizi 
sürdürüyoruz. Yakın zamanda da Slovenya’da güzel bir 
yatırım yaparak uluslararası arenaya açıldık. Biz tüm 
Holding ERP alt yapısında SAP kullanıyoruz, süreçleri-
miz tam entegre etmiş durumdayız, kurumsal yönetişim 
ilkelerini sağlıyoruz, ayrıca ikinci jenerasyona başarı ile 
geçmiş ve kurumsal altyapısını güçlendirerek devam 
eden bir grubuz, üçüncü jenerasyona geçiş için bugün-
den hazırlığımızı yapıyoruz.

Plaza and provide Toyota and Lexus brand 
vehicles sales and services, second-hand 
vehicle buying, fleet leasing, automobile in-
surance, insurance services. Working with 
global automotive companies, Küçükoğlu 
Holding continues its activities with its sus-
tainability strategy in order to manage the 
risks and fulfill its responsibilities in environ-
mental and social terms.

Could you please give us some information 
about Toksan in TOSB?

TOKSAN Automotive has been serving to 
OEMs as Tier1 supplier since its estab-
lishment in 1985 in İstanbul. The company 
moved to Bursa in order to provide its ser-
vices close to automotive factories. Then 
back in 2006 TOSB factory was established 
in order to be close to Toyota and other cus-
tomers that are Toyota companies. Toksan 
provides its customers with final products by 
making cold formed sheet metal parts pro-
duction and welding jointing and assembly 
operations. Toksan production facilities op-
erating at TOSB, produces for automotive gi-
ants like Honda, Toyota and Toyotetsu, Den-
so and Benteler as well. 

What does Küçükoğlu Group produces within 
the scope of Toksan Automotive? 

We manufacture cold formed sheet metal 
parts to the automotive sector. In addition, 
hinges, locks and mechanisms as value-add-
ed products are our specialty.  Our mission 
as TOKSAN Automotive is to design and pro-
duce high tech system parts for automotive 
industry companies and become one of the 
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TOKSAN Otomotiv A.Ş., özelinde, Küçükoğlu Holding 
sektöre hangi ürünleri üretiyor?

Otomotiv sektörüne soğuk şekillendirilmiş sac parçalar 
üretiyoruz. Bunun yanı sıra katma değerli ürünler olarak 
menteşe grubu, kilitler, mekanizmalar bizim uzmanlık 
alanımızdır. TOKSAN Otomotiv A.Ş., olarak misyonu-
muz Otomotiv Ana Sanayi Firmalarına yüksek teknolo-
jide sistem parçaları tasarlamak, üretmek ve menteşe 
grubunda dünya lideri olarak 2025 yılında Türkiye’nin 
ilk 300 sanayi kuruluşu arasında yer almak. Bu yolda 
da güçlü ve birbirine inanan ekibimizle emin adımlarla 
ilerliyoruz.  Biz otomasyona ve dijitalleşmeye çok önem 
veren bir grubuz, endüstri 4.0 kapsamında 2025 yılı 
stratejik planlarımız doğrultusunda çalışmalarımız pro-
fesyonel olarak devam etmektedir

Sürdürülebilirlik çalışmalarınızdan söz edebilir misiniz?

Otomotiv sektörü; teknoloji, malzeme, tüketici ihtiyaç-
larının değişmesi ve dünya kentlerinde giderek nüfusun 
artması gibi pek çok eğilimle birlikte hızla değişiyor. 
Müşteri beklentileri de, bu değişime daha çabuk yanıt 
veren, kişiselleştirilmiş ve daha sorumlu ürünlere doğru 
yöneliyor. Küçükoğlu Holding olarak bu koşullara uyum 
sağlayarak sektörümüzde kalıcı olmayı ve koşulsuz 
müşteri memnuniyeti ile büyümemizi sürdürülebilir kıl-
mayı hedefliyoruz. 

Topluma ve çevreye duyarlı büyüme stratejimiz kapsa-
mında sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı müş-
terilerimiz ve tedarikçilerimizin bulunduğu geniş değer 
zincirine yaymayı kendimize görev bildik. Bu bakış açı-
sından yola çıkarak, 4 yıldır GRI onaylı Sürdürülebilirlik 
Raporumuzu yayınlıyoruz ve tüm paydaşlarımıza ulaş-
tırıyoruz.

İnsan kaynakları konusunda neler yapıyorsunuz?

Mavi yakada çoğunlukla lise mezunu, beyaz yakada da 
lise, üniversite ve doktora seviyesinde eğitim almış ça-
lışan profiline sahibiz. Bu açıdan personelimizin niteliği 

top 300 industrial enterprises of Turkey by 
becoming a world leader in the hinge group 
by 2025. We take firm steps towards this ob-
jective as a strong and committed team. We 
are a group that attaches great importance 
to automation and digitalization, and within 
the scope of Industry 4.0, our work continues 
in line with our 2025 strategic plan. 

Could you please tell us about your R&D 
activities?

Our R&D center is established in 2011 with 
the aim of meet demands and requirements 
of customers, contributing to the develop-
ment of automotive sector, as well as guid-
ing the sector and enabling innovation. We 
believe in the importance of knowledge and 
experience sharing, as well as disseminat-
ing innovation culture for the continuity of 
R&D activities.  We conduct studies on pro-
totyping development, process improvement 
and some products that we do not produce 
in the field of hinge parts at our R&D center. 
Volkswagen finds our 

R & D work very important. In addition, we are 
carrying out TÜBİTAK TEYDEP (Technology 
and Innovation Support Programs Depart-
ment) projects.l
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oldukça yüksektir. Şirketlerimizin teknolojik gelişmeye 
ayak uydurmakla kalmıyor, insan kaynaklarımıza da 
bu gelişime uygun eğitimler veriyoruz. Entelektüel ser-
mayenin niteliğini, kalitesini verdiğimiz eğitimlerle ve 
kullandığımız teknolojik araçlarla artırmayı hedefleyen 
bir strateji izliyoruz. Bunun için teknolojinin gelişimini 
yakından izliyor ve dijitalleşme projeleri yürütüyoruz. 
İnsan kaynaklarımızı ve teknolojideki gelişimi beraber 
ele alıyoruz.

Uzun yıllardır en az 5 yıllık planlar hazırlıyoruz. Bunları 
yıllara indirgediğimizde tepe yönetimden aşağıya doğ-
ru yayılan stratejik planlarımız doğrultusunda hedef-
ler belirliyoruz. Bu doğrultuda da bir eğitim akademisi 
kurarak, çalışanlarımıza kurumsal hafıza, MBA, yetkin-
lik, rotasyon, kariyer ve gelişim programları yaptırmayı 
planlıyoruz. Holdingimizin ana felsefesi İnsana saygıdır, 
bu bilinç ile sürdürülebilirlik raporumuzdaki değer katar 
sloganımızdan yola çıkarak tüm çalışanlarımıza değer 
katmaya devam ediyoruz, Grubumuzda toplam 1500 
kişiyi, TOSB’daki fabrikamızda da 400 kişi istihdam edi-
yoruz.

Ar-Ge çalışmalarınızdan söz edebilir misiniz?

Müşteri talep ve ihtiyaçlarına daha doğru yanıt vermek, 
otomotiv sektörünün gelişimine değer katmak, aynı za-
manda sektöre yön vermek ve inovasyonu hayata geçir-
mek amacıyla 2011 yılında Ar-Ge Merkezimizi kurduk.  
Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliği için kurum içi inovasyon 
kültürünün yaygınlaştırılmasına; bilgi birikimine ve ka-
zanılmış tecrübelerin öğrenimine büyük önem veriyoruz.

Ar-Ge Merkezimizde sadece süreç iyileştirme değil, pro-

Babamız İbrahim Küçükoğlu, Kastamonu’da 
Endüstri Meslek Lisesi mezunu idealist ve hayalleri 
olan kendine inanan bir genç. Dedem ise yerel 
gazete çıkarıyor ve matbaa işleri ile uğraşıyor. 
Dönemin okuyan ve vizyoner insanlarından biri. 
Babamın hayali olan İstanbul’a giderek üniversite 
okumasını destekliyor. Böylece tüm aile de onunla 
birlikte İstanbul’a geliyor. Babam okurken, bir 
yandan da çanta kilidi yapan bir fabrikada çalışıyor. 
Mezun olunca çalıştığı fabrikada hızlı adımlarla 
yükseliyor ve Teknik resmi çok iyi olan İbrahim 
Küçükoğlu, o fabrikanın her biriminde çalışıyor. 
Özellikle kalıp üzerinde deneyim sahibi oluyor. 
Fabrika sahibi kapatma kararı alıyor ve bu arada 
ülkemizde de otomotiv sektörü gelişme döneminde. 
Otomobiller babamın dikkatini çekiyor ve zihninde 
onların kapı kilit sistemlerini yapma fikri oluşuyor. 
Bu hayali doğrultusunda bir prototip oluşturuyor 
ve Renault fabrikasına gidiyor. Dönemin vizyoner 
genç mühendisi İbrahim Küçükoğlu bu sayede 
Renault’un dikkatini çekiyor. Bu adımla işlerimizin 
ileriye doğru büyüyecek ilk adımı atılıyor. 

totip geliştirmem ve uzmanı olduğumuz menteşe par-
çalarında üretemediğimiz bazı ürünlerle ilgili çalışma-
lar yapıyoruz. Volkswagen, Ar-Ge çalışmalarımızı çok 
önemli buluyor. Ayrıca TÜBİTAK TEYDEP (Teknoloji ve 
Yenilik Destek Programları Başkanlığı) projeleri yürütü-
yoruz.l

Küçükoğlu Holding çalışanlarına kurumsal hafıza, MBA, yetkinlik, rotasyon, kariyer 
ve gelişim programları yaptırmayı hedefliyor.
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CPS Pressform, 
Dijital Fabrika Olma 
Yolunda Adımlar Atıyor

CPS Pressform San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Serkan 
Alan: “Hafifletme çalışmalarının yanı sıra endüstri 

4.0 projeleri ile kararlı ve yüksek verimli prosesler 
oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Mevcutta Türkiye 

ortalamasının üzerinde olan robot kullanımımızı, dünya 
ortalamasına 2019-2020 yıllarında erişerek bu konuda 

da diğer paydaşlarımıza örnek olmayı hedefliyoruz.”

Özgür Yurtgan
CPS Pressform San.

Ve Tic. A.Ş. 
Fabrika Müdürü

Serkan Alan
CPS Pressform San.

Ve Tic. A.Ş. 
Genel Müdürü
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Could you tell us about the foundation of the 
CPS Pressform?

Serkan Alan: CPS’s story starts at a welding 
workshop set up in Germany back in 1992. 

The company achieved a horizontal growth with acqui-
sitions and reached an important point in its sector until 
2007. At that time, CPS had factories in Germany and Slo-
vakia. In September 2007, it is decided to make investment 
in Turkey. Following this decision, both CPS Textile and 
CPS Pressform companies were founded in Turkey. CPS 
Textile produces special textile products that ensure that 
the vehicles are not affected by weather conditions dur-
ing the overseas transportation process. CPS Pressform 
supplies chassis, brake and seat parts to the automotive 
industry. Right after our kick off in Turkey, we faced 2008 
global crisis, which we turned into an opportunity and we 
made business deals worth of 40 to 50 million euros in 
Germany. Following this step, we immediately moved our 
production to Turkey and established our factory at TOSB.  
We achieved a 100 percent growth due to the operational-
ization of our mold factory in Turkey and new projects we 
took on in 2015. As of 2016, we became a company with 
300 employees at TOSB.  In 2013, we started a restruc-
turing process in our company which led use to move on 
with a younger team at management level. I and our fac-
tory manager Özgür Yurtgan have started working at CPS 
Pressform at a very young age. 

Could you give us information about CPS Pressform’s 
products?

Serkan Alan: We produce sheet part molds, low or high 

CPS Pressform’un kuruluşunu bize anlatır mısınız?

S erkan Alan: CPS’nin temelleri 1992 yılında Alman-
ya’da bir kaynak atölyesi kurmasıyla atıldı. 2007 
yılına kadar satın almalarla yatay bir büyüme ger-

çekleştirerek sektöründe önemli bir noktaya geldi. O dö-
nemde Almanya ve Slovakya’da fabrikaları olan CPS’de 
2007 yılının Eylül ayında Türkiye’ye yatırım yapma kararı 
alındı.

Bu kararın ardından hem CPS Tekstil hem de CPS Press-
form şirketleriyle Türkiye’de fabrika kuruluşu gerçekleşti. 
CPS Tekstil, araçların deniz aşırı taşınması sürecinde hava 
koşullarından etkilenmemesini sağlayan özel tekstil ürün-
leri üretiyor. CPS Pressform ise otomotiv sektörüne şasi, 
fren ve koltuk parçaları te-
darik ediyor.

2007 yılında Türkiye’de 
kuruluşumuzun hemen 
ardından 2008 küresel kri-
zi ile karşı karşıya kaldık. 
Küresel krizi bir fırsata çe-
virerek, Almanya’dan tu-
tarı 40-50 milyon Euro’yu 
bulan iş anlaşmaları ya-
parak, bunların üretimini 
Türkiye’ye taşıdık. Böyle-
ce TOSB’daki fabrikamız 
kurulmuş oldu. 

2014 yılında kalıp fabrika-
mızın faaliyete geçmesi 
ve 2015 yılında gerçekleş-
tirdiğimiz yeni projeler ile 
yüzde yüz bir büyüme sağladık. 2016 yılında TOSB’da 300 
kişi istihdam edilen bir işletme haline geldik.

2013 yılında şirketimiz yeniden yapılanma sürecine girdi. 
Genç bir ekip yönetim kademelerinde görevlendirildi. Ben 
ve fabrika müdürümüz Özgür Yurtgan’da çok genç yaşta 
CPS Pressform’da işe başladık.

CPS Pressform’un ürettiği ürünler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Serkan Alan: Sac parça kalıpları, düşük veya yüksek adetli 
sac parçalar, emniyet parçası gibi kritik parçalar, yüksek 
mukavemetli alüminyum parçalar, kaynaklı ve/veya mon-
tajlı komponentleri 17 bin m² kapalı alanda üretmekteyiz.

Otomotiv sektöründe gittikçe önem kazanan ağırlık ve 
emisyon azaltma trendine cevap verecek şekilde her ge-
çen gün uzmanlığımızı artırmaktayız. Bu doğrultuda özel 
bilgi ve tecrübemizle alüminyum parçalarını şekillendirip, 
montajı yapılmış olarak müşterilerine sunmaktadır.

CPS Pressform Acting 
Towards To Be a Digital 
Factory

CPS Presform, sac 
parça kalıpları, 
düşük veya 
yüksek adetli sac 
parçalar, emniyet 
parçası gibi kritik 
parçalar, yüksek 
mukavemetli 
alüminyum 
parçalar, kaynaklı 
ve/veya montajlı 
komponentleri 
17 bin m² kapalı 
alanda üretiyor.
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Daimler AG’nin doğrudan tedarikçisiyiz, onun dışında kü-
resel alanda faaliyet gösteren önemli Tier1 firmalara ürün 
tedarik ediyoruz. Üretimimizin büyük bölümü Almanya, 
Hollanda, Hindistan, Brezilya, Çin ve Kore’ye çalıştığımız 
Tier1 firmalar tarafından gönderilmektedir.

TOSB dışında Marmara Geri Dönüşüm Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bir kalıphanemiz bulunuyor. Ürünlerimizin ka-
lıplarını buradan tedarik etmekteyiz.

CPS Pressform’un gelecek hedefleri nelerdir?

Serkan Alan: CPS Pressform olarak geleceğe hazırlanırken 
öncelikle kurum kültürünü tepe yönetimden mavi yakalı 
personelimize kadar yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun yanı 
sıra otomotiv sektörü, paydaşlar ve iş ortaklarımız nezdin-
de firmamızın bilinirliliğini artırmayı hedefliyoruz. Genç bir 
yapıya sahibiz, bu heyecan ve dinamikle bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da belirlediğimiz hedeflere ulaşa-
cağımızdan şüphemiz yok.

En büyük hedeflerimizden biri örnek olmaktır. CPS Pres-
sform, gün geçtikce büyümesini sürdürüyor. Bizim oda-
ğımız yurtdışı ve özellikle Almanya pazarıydı. Yaşanılan 
krizler, ticaret savaşları bize bütün yumurtaları tek sepete 
koymamayı öğretti. Bu bakışla vizyonumuzu genişletme-
yi de hedefledik. Bu doğrultuda 2017 yılının Kasım ayın-
da Ar-Ge Merkezi’mizi devreye aldık. Artık Endüstri 5.0’ın 
tartışıldığı bir sektörde bir adım daha ötesini görebilmek 
için adımlar atmaya çalışıyoruz. Dünyada şu anda robot 
otomasyon ortalaması firma başına 65’tir. Türkiye’de ise 
bu rakam 23’tür. CPS Pressform’da ise 37’dir. 2019 viz-
yonumuzda, önce dünya ortalamasını yakalama hedefini 
koyduk. 2020 ve sonrasında onunda üzerine çıkarak örnek 
teşkil etmek istiyoruz.

En son Euro/TL ve Dolar/TL arasındaki paritelere göre ül-
kemiz düşük maliyetli bir ülkedir. Bu açıdan bizlerin tek-
nolojimizde, bilgi birikimizle ve tasarım yetkinliğimizle tüm 

quantity sheet metal parts, critical parts such as safety 
parts, high-strength aluminum parts, welded and / or as-
sembled components over a closed area of 17 thousand 
m².

We are increasing our knowledge day by day in order to 
meet the increasing weight and emission reduction trend 
in the automotive sector. In that respect, we deliver alumi-
num parts to our customers as shaped and assembled by 
our knowledge and experience. 

We are a direct supplier to Daimler AG, and we supply 
products to major Tier1 companies operating globally.  
Most of our production is distributed to Germany, Nether-
lands, India, Brazil, China and Korea by Tier1 companies. 
In addition to TOSB, we also have a molding house in the 
Marmara Recycling Organized Industrial Zone. We supply 
mold of our products from here.

What are the future goals of CPS Pressform?
Serkan Alan: As CPS Pressform, while getting prepared for 
the future, we would like to expand our corporate culture 
from the top management to our blue collar personnel. In 
addition, we aim to increase the visibility and publicity of 
our company among automotive sector, stakeholders and 
business partners. We have a young structure, with this 
excitement and dynamics we have no doubt that we will 
achieve the goals we have determined as before.

One of our biggest goals is to be an example. CPS Press-
form continues to grow day by day. We were focused on 
international markets, specifically German market. How-
ever, all crises, trade wars taught us not to put all eggs in 
one basket. With this vision, we aimed expansion.  

Our focus was on overseas and especially on the German 
market. The crises, trade wars taught us not to put all the 
eggs in one basket. With this look, we also aimed to ex-
pand our vision. Therefore, we launched our R & D Center 
in November 2017. We now try to take steps to see one 
step further in an industry where Industry 5.0 is started to 
be discussed. At present, the robot automation average is 
65 per company. In Turkey the figure is 23. The CPS Press-
form is 37. In 2019 vision, we first set the goal of catching 
the world average. We would like to set an example in 2020 
and beyond.

How are things at R&D side? 
Özgür Yurtgan: Our R & D Center develops projects in or-
der to support the sector’s efforts in carbon emission and 
vehicle mitigation. We aim making improvement studies 
on vehicle lightening both in the customer side and in our 
country.

Together with our customer Wabco, we are working on the 
use of composite materials in brake bellows. We made 
component part samples from composite and fiber ma-
terials.  These parts are in lifecycle test currently. On the 
other hand, we are working on some innovations in our 
mold technology in order to make our products with the 
finer materials the same. In short, we have important steps 
in both Industry 4.0 and mitigation.l

Serkan Alan: “Konu sadece yaşlı ve 
tecrübeli olmak değildir. Önemli olan o 
vizyonla geleceğe bakabilmektir”
1989 yılında Kayseri’de doğan Serkan Alan, 
Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü mezunudur. İsveçte bir yıl eğitim 
alan Serkan Alan, iş hayatına CPS 
Pressform’da atıldı. Şu an genel müdürlük 
görevini yürüten Alan CPS Pressform’da 
sırasıyla, Lojistik Planlama Müdürlüğü, 
Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde 
bulundu.
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dünyaya hizmet veriyor olmamız gerekiyor. Bu açıdan hem 
kendimiz hem de tedarikçilerimiz için önemli bir örnek ol-
mak istiyoruz.

CPS Pressform’un otomasyon sisteminden söz edebilir 
misiniz?

Özgür Yurtgan: CPS Pressform’da 185 kişi istihdam edili-
yor. Endüstri 4.0 çalışmaları için adımlar atıyoruz. Aslında 
ülkemizde Endüstri 3.0 bile zor uygulanıyor. Ar-Ge Merke-
zimizin kurulmasından sonra robot ve cobot yatırımıyla 
maliyetlerimizi düşürerek sistemi daha otomatik hale ge-
tirdik.

Ülkemizde görece olarak işçilik ücretlerinin Avrupa’ya göre 
az olmasına rağmen, sektörümüz insan kaynağı maliyet-
lerinde sorunlar yaşıyor. Bu sorunları daha azaltmak daha 
teknoloji odaklı üretim için otomosyan sistemi kaçınıl-
mazdır.

Yeni robot yatırımlarımız için üretimimizde pilot bölgeler 
belirledik. Dijitalleşme konusunda bu bölgelerde önemli 
adımlar atarak bir değişime gitmeyi hedefliyoruz. Bu ko-
nuyla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Endüstri 4.0’a 
birden bütün fabrikamızı geçireceğiz diye bir iddiamız 
olmamasına rağmen teknolojinin getirdiği bütün olanak-
ları kullanıyoruz. 2020 yılı içinde devreye alınacak önemli 
müşteri projelerimiz var, bu açıdan o döneme fabrikamızı 
dijital olarak hazırlamamız gerekiyor.

Serkan Alan: Sektörümüzdeki robotik uygulamaların art-
ması sektör çalışanlarında  bir huzurluğa neden oluyor. 
Bunun çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Aslında bun-
dan 10 yıl önce “YouTuber” diye bir meslek olacağı aklınıza 
gelir miydi? Bu açıdan baktığımızda her yenilik bir başka 
yeniliği ve mesleği de beraberinde getiriyor. Teknolojinin 

ve üretimin gelişimiyle yeni alanlar açılıyor. Bugün robot 
yazılımcılığı, programcılığı, kodlama gibi mesleklerin ge-
lişimi için adımlar atılıyor. Bizler de işletmemizde çalışan 
teknisyen arkadaşlarımızı robotik uygulamalar konusunda 
gerek üniversite eğitimi gerekse mesleki eğitimler almaları 
konusunda sonsuz destekliyoruz.

İnsanları işsiz bırakarak maliyetleri azaltmak hedefimiz 
değil. Asıl hedefimiz insanların emek yoğun yaptığı fizik-
sel işleri robotlara yaptırıp, onların beyinlerini çalıştırarak 
iş gücünü kullanmaktır.

Ar-Ge çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Özgür Yurtgan: Bunun yanı sıra araçlardaki karbon salı-
nımı ve araç hafifletme konularında sektör çalışmalarına 
destek olmak amacıyla Ar-Ge Merkezimiz projeler geliş-
tiriyor. Araç hafifletme konusunda hem müşteri tarafında 
hem de ülkemiz anlamında geliştirme çalışmaları yapma 
hedefimiz var.

Müşterimiz Wabco ile birlikte fren körüklerinde kompo-
zit malzemeler kullanılması konusu üzerine çalışıyoruz. 
Kompozit ve fiber malzemelerden komponent parça nu-
muneleri yaptık. Şu an bu parçalar ömür testlerinde de-
nenmekte. Öte yandan daha ince malzeme ile ürünlerimiz 
aynılarını yapmak için kalıp teknolojimizde de bazı yenilik-
ler üzerinde çalışmaktayız. Kısaca, hem Endüstri 4.0 hem 
de hafifletme konusunda önemli adımlarımız bulunuyor.

Küresel rekabet otomotiv sektörünü nasıl etkiliyor?

Serkan Alan: Türkiye’de bizim işimizi yapan rakip firmalar 
bulunuyor. Biz onları bir rakip olarak görmüyoruz. Onların 
kazandığı projeler belki ortaklaşa çalışabiliriz. Bu açıdan 
CPS Pressform olarak rekabet öncesi işbirliğini önemsi-
yoruz.

Özgür Yurtgan: “Genç yöneticiler olarak 
yapabileceklerimizin farkındayız. Bu kadar 
bilgi birikimine dayalı bir sektörde genç 
yöneticiler geleceği belirleyecek”
1988 doğumlu Özgür Yurtgan, Metal 
Öğretmenliği mezunudur. Üniversite’de 
Kaynak Mühendisliği okuyan Yurtgan 
ayrıca Metal Mühendisliği eğitimi de aldı. 
İş hayatına otomotiv sektöründe başlayan 
Özgür Yurtgan, TOSB’da üretim yapan 
Kanca A.Ş. ve Benteler’de çalıştı. 2014 
yılında CPS Pressform’a Kaynak Bölüm 
Şefi olarak adım attı. Bugün CPS Pressform 
Fabrika Müdürü olarak görev yapıyor.
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Bizim makina parkurumuz çok yeni, beş yıl önce böyle bir 
parkur kimsede yoktu. Yani CPS’de 2013 yılında 3 tane 
transfer tezgahı varken, o gün sadece otomotiv tedarik 
sanayinde faaliyet gösteren bir firmada bir tane vardı. Bu 
yüzden geleceği yakalamak için sürekli yatırım yapmak, 
sürekli para harcamak gerekiyor. 

En büyük rakiplerimiz Çin’li firmalar. 43 tane transfer tez-
gahı olan firmalara sahipler. Bu zor rekabet koşullarında, 
kuvvetli yanlarımızı öne çıkarmalıyız. Avrupa’ya yakın ol-
mamız hem en büyük avantajımız hem de mesafe kısa 
da olsa en büyük zorluklarımızdan biri. Çünkü hem Asyalı 
hem de Avrupalı gibi davranıyoruz. İşimize geldiğinde Al-
man, işimize geldiğinde ise Ortadoğulu oluyoruz. Bu açı-
dan bu bir handikap.

Artık dünyadaki firmalar gibi Almanlar da öncelikle çalışa-
cağı firmaların güvenilirliğine bakıyorlar. Avrupa firmalara, 
“yaparız, ayarlarız” yaklaşımın çok güven vermiyor. Eski-
den bir model 10 yıl boyunca üretilir ve devam ederdi. Şim-
di yılda bir otomobil modeli üretiliyor. Bir çok parça tedarik 
ediliyor. Kalıp üretim süreleri 18 haftadan 12 haftaya, 12 
haftadan 10 haftaya düştü. Yani müşteri baskısı giderek 
artıyor. 

Bu açıdan esneklik çok önem kazanıyor. Kısa sürelerde 
yabancı tedarikçilerin yapamayacağı ya da üretemeyeceği 
parçaları aynı kalitede üretiyoruz.

TOSB için neler düşünüyorsunuz?

Serkan Alan: Almanya 80 milyon nüfusa sahip, en büyük 
kentlerinin nüfus yoğunluğu 3 milyonu bile geçmez. İstan-

bul’da 18 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Almanlar 
nüfus yoğunluğunu öyle dağıtmışlar ki biz bunu başara-
mamışız. Bursa, Kocaeli ve Gebze bölgesinde otomotiv 
yatırımları yoğunlaşmış durumda. Diğer sanayiler otomo-
tiv endüstrisinde olduğu gibi Anadolu’da kümelenebilirler, 
sanayileşme anlamında yeni merkezler yaratılabilir. Böyle-
likle, beraber çalışmanın, birlikte iş yapmanın ve maliyetleri 
minimize etmenin yolları da açılabilmiş olur.

TOSB’da bu anlamda önemli bir bölgede yer alıyor. Bir çok 
merkeze yakınlığı onun cazibesini artırıyor. Örneğin bölge-
mizin lojistik avantajı çok iyi. Biraz önce söz etmiştim, ra-
kiplerimizi hep iş ortağımız olarak görmek istiyorum. Tür-
kiye olarak rekabet öncesi işbirliklerine TOSB gibi avantajlı 
bölgelerde tesis edebiliriz.

Biz, TOSB sanayicileri birbirimizi gördükçe birbirimizin ne-
ler yaptığımızı bildikçe beraber büyümenin de fırsatlarını 
yakalarız. TOSB ve TAYSAD’ın yaptığı çalıştaylar, düzen-
lediği semirler, bilgilendirme toplantıları bana çok değerli 
geliyor.

Özgür Yurtgan: TOSB’un yaptığı etkinlikleri takdirle izliyo-
ruz. Özellikle mavi yakalı personel için verilen eğitimlerden 
yararlanmak istiyoruz. Bu yıl TAYSAD’ın sosyal sorumluluk 
projesi olan ADMOG’da yer aldık.l
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F + VENTURES, 
Change Point’e
Yatırım Yaptı

F + Ventures, BMW i Ventures, Siemens, Daimler Tru-
cks & amp; Buses, American Electric Power ve Linse 
Capital dahil 9 farklı yatırımcı; bu son tura da dahil 

olarak yatırımını artırdı.

2007 yılında Amerika’da kurulmuş olan Charge Po-
int’in; Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’da toplamda 
57.000’den fazla şarj istasyonu bulunuyor. Charge Point, 
aldığı bu yatırımla birlikte; var olan istasyon ağını genişlet-
meyi ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi planlıyor. Charge 
Point’teki bir sonraki hedef, halka arz. 

Otomotiv, endüstri, sanayi, teknoloji, yatırım, turizm, in-
şaat sektörlerindeki 10’u aşkın şirketiyle ülke ekonomisi-
ne katkıda bulunan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ahu 
Büyükkuşoğlu Serter’in yaptığı Fark Holding; akıllı ulaşım 
teknolojilerine yatırım yapan kurumsal sermaye şirketi F+ 
Ventures’ı 2016’da kurarak; iş hacmini ve hizmet verdiği 
sektörleri daha da büyüttü.

F+ Ventures, değişen teknolojilere ayak uydurmak ve yeni-
likleri geleneksel iş modellerine entegre etmek üzere, akıllı 
ulaşım teknolojilerine yatırım yapan, kurumsal sermaye 
bazlı bir şirket. 

F+ Ventures, Charge Point’e ilk yatırımını 2016 yılında ger-
çekleştirmişti. Son yatırım turuna da dahil olan F+ Ventu-
res; sadece şarj istasyonları değil, elektrikli araçlarla ilgili 
alanlardaki yatırım fırsatlarını da değerlendirmeye devam 
ediyor. 

F+ Ventures’ın Charge Point’in dışında yatırım yapılan ve 
aktif olarak birlikteliklerin devam ettiği; Comodif, Garaj 
Sepeti, Valens şirketleri mevcut. Ağırlıklı olarak Amerika, 
Avrupa kıtalarında ve İsrail’deki tohum sonrası ve Seri A 
yatırımlarına hazırlanan girişimleri incelemeye devam edi-
yor.l

Fark Holding’in 2016 yılında kurulan kurumsal 
bazlı sermaye şirketi F + Ventures’ın da yatırımcısı 
olduğu, dünyanın en geniş elektrikli araba şarj 
istasyonu ağı işleticisi Charge Point, Series H 
yatırım turunda, 240 milyon dolar yatırım alarak, 
kurulduğu günden beri aldığı toplam yatırımı, 500 
milyon dolara çıkardı.

Fark Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahu Büyükkuşoğlu Serter

F + VENTURES INVESTED IN 
CHARGE POINT

Charge Point received 240M 
USD amount of investment at 
Series H investment tour and in-
creased its investment from the 
establishment up to 500 M USD. 
Charge Point is the world’s larg-

est electric car charging station 
network operator. Fark Holding’s corporate venture com-
pany F + Ventures is an investor of the company.  9 dif-
ferent investors, including F + Ventures, BMW i Ventures, 
Siemens, Daimler Trucks & amp; Buses, American Electric 
Power and Linse Capital were included in this last round 
and increased their investments. l
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İnovasyon Ekosistemi 
Oluşturmak

Ekrem ÖZCAN
Girişimci Geliştirme Danışmanı, Yazar, 

Otomotiv Teknolojileri Koordinatörü

“İnovasyon Ekosistemi”.. Evet, inovasyonun gelişimi 
adına gerekli olduğu belirlenen tüm paydaşların geli-
şimine ve aralarında sinerji oluşturulmasına da odak-
lanarak bir inovasyon ekosistemini hayata geçirmeyi 
hedeflemek. Geçtiğimiz hafta TOSB’da düzenlediğimiz 
“Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi” panelinin açı-
lışında Ömer Bey, hedeflenen inovasyon ekosisteminin 
paydaşlarını sıralayıp hangi paydaşlarda ne durumdayı-
zı çok güzel özetledi.

TOSB İnovasyon Merkezi başlığı altında oluşturulmaya 
çalışılan İnovasyon Ekosistemi’nin 13 tane paydaşı var: 
Tedarik Sanayi, Ana Sanayi, Fonlar, Kuluçka Merkezle-
ri, Enstitüler, Üniversiteler, Test Merkezleri, Dijitalleşme 
Ofisleri, Girişimciler, Girişim Evleri, Sivil Toplum Kuru-
luşları, TÜBİTAK TEYDEP, Yatırımcı Ağları.

Bu 13 paydaştan özellikle 6 tanesi ile epey ilerlenmiş 
durumda. Örneğin ‘Fonlar’. Projeleri bütçelendirmek için 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile çok yakın 
çalışılıyor ve oradan başlangıç olarak 1 milyon TL’lik bir 
fon sağlandı. Kuluçka Merkezi başlığı altında özellikle 
İTÜ Çekirdek’te yetişen başarılı otomotiv girişimcileriyle 
iç içeyiz. Otomotiv girişimcilerinin bulunması, değerlen-

Ç ok rastladığımız bir proje değil: “Ekosistem 
Oluşturmak”.. Genel izlenimlerimize dayanarak 
rahatlıkla söyleyebiliriz ki, ekosistemin çoğun-

lukla bir parçasına odaklandık, hayata geçirilmesini, ge-
lişimini hedefledik ama ekosistemin tüm paydaşlarıyla 
tamamını odağımız haline getirip adımların buna göre 
atıldığını pek görmemişizdir. Bu açıdan TOSB (Otomo-
tiv Yan Sanayi İhtisas Organize Bölgesi) Yönetim Kuru-
lu’nun, Ömer (Burhanoğlu) Bey’in vizyonuyla böyle bir 
oluşumu hedeflemesi takdire şayan. Nedir bu oluşum? 

Ocak-Şubat-Mart 2019
44

TOSB İNOVASYON MERKEZİ



Temmuz-Ağustos-Eylül 2018

TEDARİK 
SANAYİ

FONLARANA SANAYİ

TOSB
İNOVASYON

MERKEZİ

KULUÇKA
MERKEZLERİ

YATIRIMCI
AĞLAR

TÜBİTAK
TEYDEP

ENSTİTÜLER

ÜNİVERSİTELER

TEST 
MERKEZLERİ

ENDÜSTRİ 4.0
DİJİTALLEŞME

OFİSİ
GİRİŞİMCİGİRİŞİM EVLERİ

TİM-TEB

SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI

TAYSAD-OSD-OTEP 
Otomotivde Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu
TÜSİAD Endüstri 4.0 Çalışma Grubu
Sanayi Bakanlığı Endüstri 4.0 Çalışma Grubu

•

•
•
•

dirmelerden geçirilmesi, eğitilmesi, geliştirilmesi işlerini 
İTÜ Çekirdek, OİB ile birlikte yürüttüğü örnek işbirliği ile 
zaten yıllardır başarılı bir şekilde yerine getiriyor. İşte 
İTÜ Çekirdek, TOSB İnovasyon Ekosisteminde de yerini 
‘kuluçka’ başlığı altında paydaş olarak alıyor ve İnovas-
yon Merkezi, başta tedarik ve ana sanayi olmak üzere, 
İTÜ Çekirdek’in diğer paydaşlarla sinerjisini artırmaya 
yönelik çalışmalar yürütüyor. Yine hazır olan paydaş-
lardan biri TEB TİM Girişim Evi.  TOSB İnovasyon Mer-
kezi’nde kurulan bu girişim evi ile, girişimciler TOSB’un 
imkanlarından daha fazla ve daha rahat yararlanma im-
kanı bulacaklar.

Peki TOSB İnovasyon Ekosistemi’nde tüm paydaşlar 
hazır mı? Şimdilik hayır. Peki gelişmeye açık olan ya 
da eksik olan taraf ne diye sorduğunuzu duyar gibiyim. 
Paylaşayım.. Örneğin ‘yatırımcı ağları’ kısmı.. Özellikle 
‘akıllı para’ diye tabir ettiğimiz yatırımcılar kısmı ek-
sik. İşte Ekim ayında TOSB’da düzenlediğimiz panelin 
amaçlarından biri de bu konudaki farkındalığı artır-
maktı.. Otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren firma 
sahiplerinin hızla değişen teknolojilere ayak uydurabil-
mesi ve yatırımlarının ‘akıllı para’ya evrilmesi için neler 
yapılabileceğini örneklerle göstermekti. Dinleyicilerden 
epey takdir ve teşekkür aldığımız bu panelde, bilgi ve 
deneyimlerini paylaşan konuşmacılarımız Ahu Serter’e, 
Hulusi Berik’e, Dr. Hakan Ertürk’e ve İhsan Elgin’e teşek-
kürlerimizi iletiyorum. l

TOSB İnovasyon Merkezi’nde kurulan 
girişim evi ile, girişimciler TOSB’un 
imkanlarından daha fazla ve daha rahat 
yararlanma imkanı bulacaklar.

Kırmızı renkliler, ekosistemin öncelikli gelişmeye açık alanları
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OİB adına törene OİB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ömer Burhanoğlu ve Şerife Eren 
katılarak ödülleri proje sahiplerine verdi. OİB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, 
yaptığı konuşmada “OİB olarak Türkiye’nin 
yalnızca bir üretim üssü değil, aynı zamanda 
Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olması 
vizyonu ile hareket ettiklerine dikkat çekerek 
“Bu doğrultuda yedi yıldır sürdürdüğümüz 
Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve 
Komponent Tasarım Yarışmasınında toplam 1 
milyon 159 bin TL nakdi ödülü proje sahipleri 
ile buluşturduk” dedi.

OİB'den Otomotivdeki Girişimci 
Projelere 300 Bin TL Ödül
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB), İTÜ Çekirdek Big Bang Girişimcilik 
Yarışmasında Türk otomotiv sanayinin gelişimine 
katkı sunacak sekiz projeye toplam 300 bin TL 
para ödülü verdi. “Daha az atık daha çok enerji” 
sloganıyla geliştirdiği projesi ile OİB tarafından 
büyük ödüle layık görülen Laska Energy, lastik 
gibi kauçuk bazlı atıklardan termo-kimyasal 
yöntemle yüksek kalitede ham maddeler ve elektrik 
enerjisi elde ediyor. 

hale getirmeyi sağlıyor. Proje, aynı zamanda dinlenme 
tesisleri, yol yardım, sigorta teklifi gibi araç sahiplerinin 
farklı ihtiyaçlarına da çözüm getiriyor.

OİB tarafından verilen büyük ödülü kazanan diğer proje-
lerden olan modüler platforma sahip L6/L7e sınıfı elekt-
rikli mini araç Ecomod, hedef pazarların ulaşımı, lojistik 
ve F&B hizmeti gibi ihtiyaç çeşitliliği düşünülerek ortak 
şasi ve güç aktarımı platformu ile birlikte bir çok opsi-
yonel yapı parçası tasarlanarak geliştirildi. BenzinLitre 
projesi de tüm akaryakıt istasyonlarını güncel fiyatları, 
doğru lokasyonları ve tesis-içi imkanları ile listeleyerek 
kullanıcıların tasarruf etmesini ve karar verme sürecini 
akıllı hale getiriyor.l

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

Big Bang 2018 Girişimcilik Yarışmasında Türk otomotiv 
sanayinin gelişimine katkı sunacak projeleri ödüllen-
dirdi. OİB, teknolojik girişimlerin sergilendiği Big Bang 
yarışmasında sekiz girişimci projeye toplam 300 bin TL 
para ödülü dağıttı.

OİB tarafından verilen en büyük ödülün sahibi olan Las-
ka Energy projesi 70 bin TL alırken, Ecomod projesi 60 
bin TL ve BenzinLitre projesi de 50 bin TL’nin sahibi 
oldu.  “Daha az atık daha çok enerji” sloganıyla geliş-
tirdiği projesi ile OİB tarafından büyük ödülün sahibi 
olan Laska Energy, lastik gibi kauçuk bazlı atıklardan 
termo-kimyasal yöntemle yüksek kalitede değerli ham 
maddeler ve elektrik enerjisi elde edi-
yor.

OİB tarafından verilen diğer büyük ödü-
lü kazanan modüler platforma sahip 
L6/L7e sınıfı elektrikli mini araç olan 
Ecomod da hedef pazarların ulaşımı, 
lojistik ve yiyecek-içecek hizmeti gibi 
ihtiyaç çeşitliliği düşünülerek ortak 
şasi ve güç aktarımı platformu ile bir-
likte bir çok opsiyonel yapı parçası ta-
sarlanarak geliştirildi.

Yine BenzinLitre projesi de tüm akarya-
kıt istasyonlarını güncel fiyatları, doğru 
lokasyonları ve tesis-içi imkanları ile 
listeleyerek kullanıcıların tasarruf et-
mesini ve karar verme sürecini akıllı 
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BenzinLitre

Y erli bir girişim olan Benzinlitre uygulamasını, 
uygulamayı kullanacak sürücüleri en doğru 
akaryakıt istasyonuna yönlendirme hedefiyle 

geliştirdik. 10 aydır hizmet veriyoruz. Veri tabanımızda 
12 binin üstünde istasyon konum bilgileri, güncel fi-
yatları ve market, lastik tamir, kahve gibi tam 35 tesis 
özelliğiyle beraber listeliyoruz. Hangi benzinlikte oto yı-
kama, temiz tuvalet, market var? BenzinLitre bu bilgilere 
ulaşabileceğiniz tek platform. 80 kuruşa varan litre başı 
fiyat farklılıklarına göre, BenzinLitre kullanarak tek de-
poda 50 TL tasarruf edebiliyorsunuz. 109 markanın ta-
mamına uygulama üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Üstelik 
yol deneyiminizi güzelleştirmek için 250’nin üzerinde 
dinlenme tesisine de BenzinLitre’ye ekledik. Uygulama 
üzerinden tek tuşla indirimli Yol Yardım hizmeti de ala-
biliyorsunuz. BenzinLitre uygulama marketlerde ‘’ben-
zin’’ yazdığınızda ilk sırada. Ayrıca İTÜ Çekirdek’in finali 
Big Bang’te 10000’in üzerinde projeden son 20 projesi 
arasında gösterildik ve ödüllere layık görüldük. 

Kullanıcı bazlı veri payla-
şımı üzerinde şekillenen 
BenzinLitre’de fiyatları 
kullanıcılar güncelliyor biz 
de onları sponsorlarımı-
zın sağladığı 20 TL oto-
gaz, 50-75 TL akaryakıt, 2 

günlük rent a car gibi 
hediyelerle ödül-
lendiriyoruz. 

29 milyon aracın 
ve 22 milyon ehliyet-
li sürücünün olduğu 
ülkemizde akaryakıt 
sektörü 160 mil-
yar TL’lik bir ha-
cimle Türkiye’nin 
en büyük sektörü. 

Biz de BenzinLitre 
olarak 45 bin kişilik bir 

komünitiyiz. Üstelik kul-

lanıcılarımızda yüzde 52 oranından aktif. Yakıt alırken 
kullanıcılarımızın akıllı tercihini yapmasını sağlıyoruz. 
Topluluğumuz her geçen gün büyüyor.

Tüm bunları 6 kişi gerçekleştirdik. CEO’muz Görkem 
Ünel, dijital pazarlama alanında tecrübeli. Criteo, Trend-
yol ve HepsiBurada’da ekipler yönetti ve Adliye Bakan-
lığında bilirkişi. CMO Berin Yıldırım’ın da dijital pazarla-
ma üzerinde danışmanlık tecrübeleri var. Yarına Umut 
Ol Derneği’nin kurucusu. Köy okullarında eğitimde fırsat 
eşitliğini sağlamak adına çalışmalar yapıyor, çocukla-
ra kod eğitimi veriyor. CTO’muz Hüseyin Küçük, 7 yıl-
lık yazılım tecrübesine sahip, Falladdin, Kafa Topu gibi 
projelerin yazılım ekiplerinde yer aldı. Aynı zamanda 
öğretmen. Enes Özgör ise Tasarımcımız. Ekranlarınızda 
gördüğünüz her şeyde Enes’in dokunuşları var. Yaratıcı-
lığı ve bakış açısıyla bizi her zaman şaşırtıyor. Oğulcan 
Muci genç yeteneğimiz, Marmara Üniversite’sinde eko-
nomi okuyor. BenzinLitre’de ise gerek dijital pazarlama 
& iş ortaklıkları gerekse “data doğrulama” konusunda 
uygulamayı geliştirmemize destek oluyor. SEO skoru-
nun yükselmesinin en büyük sebeplerinden biri. l

Kullanıcı bazlı veri paylaşımı ile en uygun benzin, dizel ve otogaz 
fiyatlarını, en yakın istasyonları, sevdiğiniz kahve markalarını, en 

temiz istasyonları, en geniş market opsiyonları ile farklı yıkama 
türlerini, mescit, lastik tamiri gibi bir istasyondan bekleyebileceğiniz 

bilgileri bulabileceğiniz yeni bir yerli uygulama: BenzinLitre.

BENZİNLİTRE

BenzinLitre aims to create a perception of “I will 
go to the most proper gas station” instead of “I 
will take my chances with the first gas station I 
see”. The application provides you the locations 
of the closest gas stations. What makes it differ-
ent from its rivals is that BenzinLitre shows you 
the prices for fuel, diesel and LPGs. 

You can also make searches based on types 
of fuel. When you make the search, it gives you 
the gas stations that provide cheapest options. 
When you click on the station, you also get de-
tails about the station such as when it is open, 
its shopping facilities, restaurant, toilet etc. 
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Drivee

Araçların kazaya karışması durumunda,  acil durum çağrı 
merkezine otomatik mesaj göndererek çağrı merkezinin araç içerisi 
ile iletişime geçmesini ve acil müdehale ekiplerinin olay yerine hızlı 

ve bilinçli ulaşmasını sağlar. Kaza durumunda sürücü bilincini 
kaybetse dahi sistem otomatik olarak acil müdehale ekiplerinin olay 

yerine ulaşmasını sağlar. 

Ü lkemizde ve dünyada her yıl binlerce trafik ka-
zası meydana gelmekte ve çok vahim sonuçları 
olmaktadır. Drivee kurucuları olarak çok yakın 

bir arkadaşımızı trafik kazasında kaybettikten sonra, bu 
acıyı başkalarının yaşamaması için Drivee’yi geliştirme-
ye başladık.

Drivee, akıllı sensörlerle donatılmış bir telematik cihaz-
dır. Önceliğimiz kazanın önüne geçebilmek, eğer geçile-
meyecek bir durum olursa da kazazedeleri hızlı ve dedi-
ke müdahale ile hayatta tutmaya çalışmaktır . 

Sürücülerin sürüş dinamiklerini analiz ederek kişiye 
özgü risk planlaması yapmaktayız. Böylece sürüş dav-
ranışlarını geliştirerek oluşabilecek kazaları engelleme-
ye çalışıyoruz. Kaza olması durumunda ise çarpışma 
sensörleri kazayı algılamakta ve araç içerisi ile otomatik 
olarak iletişime geçilmektedir. İhtiyaç halinde kaza lo-
kasyonuna en yakın acil müdahale ekibine durum bil-
dirilmektedir. Burada kaza sonrası ilk dakikalar “Altın 
Saat” hayati önem taşımaktadır. Drivee ile konum ve 
kişi bilgisine ulaşan acil müdahale ekibi , yaralıya hızlı 
ve dedike bir şekilde yardım edebiliyor. Araç içinde yer 
alan kişiler bilincini kaybetseler bile sistem otomatik 
devreye girdiğinden , müdahale ekibi olay yerine hızlıca 
yönlendirilebilmektedir. Bu aynı zamanda işyeri olarak 

geçen şirket araçları için acil durum eylem planlaması 
yapılmasına olanak sağlamaktadır.

eCall/bCall, concierge, raporlama (araç bakım yöneti-
mi), sürücü davranışı ölçme/puanlama ve kişiye özgü 
risk analizi servislerini sunmaktayız. Araç filosu olan 
kurumsal şirketler, Filo kiralama şirketleri  , otomotiv 
ana bayileri ve markalar ile Türkiye’de ilerleyerek, iki yıl 
içerisinde Almanya ve İtalya pazarına açılmayı hedefle-
mekteyiz.

Güvenlik açığı olan diğer alternatif metotlara göre  ke-
sintisiz bir koruma sağlayan Drivee, kolay kurulumu ile 
de dikkat çekiyor. Drivee, araç sisteminden bağımsız 
çalışan bir cihaz olduğundan , aracın garanti kapsamını 
da etkilememektedir.Harici bataryaya sahip olması ve 
kendi gsm modülü olması sebebiyle diğer alternatiflere 
göre daha güvenlidir.

Drivee, kaza anında zaman kazandırarak hayata tutun-
manızı sağlar.l

DRIVE
In case of a traffic accident, Drivee SafeCALL al-
lows call center to be able to connect into the 
car and provides fast and conscious accessibi-
lity of emergency crew to the certain location of 
the accident via sending an automatic message 
to the call center.
In case of an emergency situation (heart attact 
etc.), call center connects into the car by only 
pushing SafeCall button on Drivee SafeCall de-
vice and emergency units refer to your location 
according to your needs.
In case of a traffic accident, emergency units re-
fer to your location automatically even you lost 
your consciousness.
You do not lost time by trying to explain your lo-
cation .Emergency unit will reach your location 
without loosing time to find out where you are.
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İltema

İltema, farklı disiplinlerin bir araya getirilmesiyle, yerli 
kaynaklar kullanılarak, yeni nesil ileri teknoloji malzemelerin 

araştırma ve geliştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği ve 
bunların son kullanıcıya ulaşan ürünlere dönüştüğü bir 

merkez olmayı hedeflemektedir.

İ ltema kurucu ortaklar Ayhan Prepol ve Mustafa Erol 
tarafından TÜBİTAK desteği ile 2016 yılında İzmir’de 
kurulmuştur. İltema, teknik tekstiller alanında düşük 

voltajlar altında pil, adaptör desteği ile çalışabilen doku-
ma kumaşları üretmektedir. Üretilen kumaşlar, outdoor 
ürünleri, savunma sanayi, koruyucu kıyafetler, çadırlar, 
yatak ve ev tekstili ve otomotiv sanayi gibi alanlarda uy-
gulanabilmektedir. 

Yeni nesil elektrikli araçlarda önemli olan unsurlardan 
biri olan araç menzilini; geliştirilen verimli araç ısıtma 
sistemleri ve bu sistemin mevcut sistemlere göre ha-
fif tekstil esaslı malzemeler olması ciddi oranda olumlu 
yönde değiştirmektedir. Diğer taraftan bu ürünlerin yerli 
imkânlar kullanılarak geliştirilmiş olması, ülkemiz adı-
na ciddi katma değer potansiyeli barındırmaktadır. Bu 
kapsamda otomotiv iç panel, koltuk, döşeme gibi OEM 
üreticileri İltema’nın potansiyel müşterileri olarak de-
ğerlendirilebilir.l

İltema was founded in Izmir in 2016 by the founding 
partners Ayhan Prepol and Mustafa Erol with the sup-
port of TÜBİTAK. İltema operates in the field of tech-
nical textiles and produces woven fabrics which can 
work under low voltages with the support of batteries 
and adapters. Fabrics can be used in outdoor products, 
defense industry, protective clothing, tents, bedding and 

home textile and automotive industry. In terms of auto-
motive, these fabrics significantly contribute to vehicle 
range, which is one of the most important features of 
the new generation electric vehicles, through developed 
efficient vehicle heating systems, as well as the fact 
that this system, different than current systems, is ba-
sed on lightweight textile based materials. On the other 
hand, the fact that these products have been developed 
by using local options has a serious added value poten-
tial in our country. In this context, OEM manufacturers 
such as automotive interior panels, seats, upholstery 
can be considered as potential customers of İltema. l

Big Bang | Start-up Challenge: Dünyanın lider girişimcilik etkinliklerinden biri olmayı hedefleyen Big 
Bang, erken aşama teknoloji girişimlerini iş dünyası ile buluşturmaktadır. Her yıl Kasım ayında, teknolojik 

girişimlerin sahnelendiği, rekabetin yüksek olduğu ve temponun hiç düşmediği “Türkiye’nin Girişimcilik 
Sahnesi Big Bang”; girişimcileri yatırımcıların ve fonların odağı haline getirmekte, girişimcilerin 

şirketleşme aşamalarında finanse edilmesine, yatırımcılarla tanışma ve olası müşterilere erişebilmesine 
destek olmakta ve toplamda 17 milyon TL değerinde (2017 verileri) ödül ve yatırıma erişmesine olanak 

sağlamaktadır.
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Kodeco

KODECO bünyesinde inovatif fikir ve ileri 
mühendislik proje çalışmalarını kapsayan 

bir girişim.. Özellikle araç tasarım ve 
prototiplendirme hizmetleriyle kendi alanında 

yenilikçi projeler yürüten Ar-Ge girişimi. 

K odeco’nun kuruluş hikayesi 2011 yılında Tübitak 
Formula G Güneş Arabaları yarışları ile başladı 
esasında. Ege Üniversitesi Güneş Enerji Ens-

titüsü’nde doktora çalışmalarıma devam ederken, bu 
yarışmada üniversiteyi temsil edecek takımın kaptanı 
seçildim. Aracın yapım aşamasında, farklı bölümlerde 
okuyan mühendislik öğrencilerinden bir takım oluştur-
dum ve 4 ay gibi bir sürede yarış aracımızı ürettik.  So-
nuçta; şehir hayatında kullanılabilecek, ihtiyaç duyduğu 
enerjinin tamamını güneş enerjisinden karşılayacak üç 
tekerlekli aracımızı güneş ekibi  olarak ürettik. Bu araç  
turistlerin gezdirilmesi amacıyla, Türkiye’nin ilk Citta 
Slow (Sakin Şehir) seçilen Seferihisar’da kullanılmaya 
başlandı. 

İlk ürünümüz Ecotour; diğer elektrikli araçlardan farklı 
olarak patentli tasarımına entegre ileri fotovoltaik tek-
nolojisi sayesinde tükettiği enerjinin tamamını güneş 
enerjisinden geri kazanabilmektedir. Bu özelliği saye-
sinde kullanıldığı işletmeye çok düşük kullanım maliyeti 
yansıtmaktadır. ECOtour aynı zamanda gürültü ve emis-
yon kirliliği oluşturmayan çevre dostu bir araçtır.

ECOMOD ise tercihen güneş enerjisi takviyeli elektrik-
li ve dört tekerlekli aracımız. Şu anda üretimi devam 
ediyor ve aracımızın sürüş testlerini 2018 Aralık ayın-
da yapmayı planlıyoruz. Bu aracımızda inovatif özel-
liği olan akıllı enerji yönetim sistemi tasarladık. Araç; 
motor gücü, ağırlık ve hız sınırlaması bakımından L6e 

sınıfı hafif araç kılasmanına uygun olup şartname kıs-
taslarına uygun olarak geliştirilmiştir. ECOMOD’un farklı 
sektörler için ticarileştirilmesini planladık. Hedef pazar-
ların ulaşım, lojistik ve F&B hizmeti gibi ihtiyaç çeşitli-
liği düşünülerek ortak şasi ve güç aktarımı platformu 
ile birlikte bir çok opsiyonel yapı parçası tasarlanarak 
geliştirilmiştir. ECOMOD, havaalanlarında tak-çıkar ba-
tarya sistemiyle kargo aracı olarak kullanılabilecek ya 
da kampus ve etkinliklerde kahve servis aracı olarak da 
tasarlanabilecektir.Tip onayı sonrasında da şehirde ula-
şım aracı olarak kullanılabilecektir.

OTOMOD ise şu andaki vizyon projemiz. 1511 proje 
onayıyla birlikte FEV Türkiye ile insansız kampüs ara-
cımızın, OTOMOD’un,  projesini başlatmış bulunmakta-
yız. Bu aracımızın özellikle kampüs ve havaalanlarında 
yer almasını hedefliyoruz. Barkod sistemiyle çalışan bu 
aracımızda kontrol paneli de yer alacak.Yolcular araca 
binmeden önce koltuklarını rezerve edebilecek ve desti-
nasyon süresini görebilecek l

KODECO
KODECE is an initiative that includes innovative 
ideas and advanced engineering projects. It is 
an R&D initiative that implements innovative 
projects in its field through providing specifical-
ly vehicle design and prototyping services. Our 
first product is Ecotour. It is different than other 
electric vehicles due to its advanced photovolta-
ic technology, which is integrated to its patented 
design. Due to this technology the vehicle can 
recover all energy it consumed from the sun. 
ECOMOD is preferably solar powered electric 
and four wheeled vehicle. Its production contin-
ues and it is planned to carry out driving tests at 
the end of 2018. OTOMOD is our current vision 
project. We have started OTOMOD Project, which 
is autonomous campus vehicle, with FEV Turkey 
after the 1511 project approval. We aim to use 
this vehicle in campuses and airports. 
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Laska

Laska,  kullandığı atıklardan temiz yakıt, çelik ve karbon 
siyahı üretmektedir. Elde edilen yakıt doğrudan elektrik 
enerjisine çevrilir. Karbon siyahı ise zenginleştirilerek 
tekrar üretime ham madde olarak kazandırılmaktadır.

Karbon siyahı normal şartlarda ham petrolden elde edi-
len, kauçuk ve otomotiv endüstrisi için kritik öneme sa-
hip bir ham maddedir. Türkiye’de hiç üretilmemektedir. 

Geri kazanım işlemi sonucunda lastik miktarının yüzde 
35 kadarı karbon siyahı olarak geri kazanılır. Karbon si-
yahı günümüzde birçok sanayi kolunda temel hammad-
de veya katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Karbon 
siyahı yapısına ve kullanım oranına bağlı olarak kauçuk 
temelli maddelerin dayanıklılığını, kuvvetini, rengini ge-
liştirmekte ve genel performansını arttırmaktadır. 

Ortaya çıkan karbon siyahı piyasa karbon siyahına kı-
yasla çok daha ekonomik olduğu için belli üretim sa-
halarında dolgu ve katkı malzemesi olarak kullanılmaya 
çok uygundur. 

Karbon siyahı; kablo, konveyör bant, taşıyıcı bantlar, 
hortum, paspas, siyah poşet, kauçuk hamurla karışım, 
oto yedek parçaları, ısı yalıtımı, kauçuk malzemelerde 

L aska, Onur Güdü ve Mert Kılınçel tarafından ku-
rulmuştur. Yönetim bilimi, makine mühendisliği, 
kimya mühendisliği, malzeme bilimi alanlarında 

eğitim almış 5 kişilik uzman kadrosuyla faaliyetlerine 
devam etmektedir.

Şirket; dünyada ve Türkiye’de her yıl ortaya çıkan atık 
lastikleri etkili bir şekilde değerlendirmekte, katma de-
ğeri yüksek ürünler olarak ekonomiye kazandırmaktadır.

boya maddesi, taban malzemesi, plastik ve yangın sön-
dürme olarak farklı sanayi kollarında kullanılmaktadır.

Laska piyasada ki rakiplerine oranla yüzde 50 daha saf, 
yüzde 70 daha fazla karbon içeriğine sahip bir malzeme 
üretmekte olup bu anlamda Türkiye’de tektir. l

Laska,  kullandığı atıklardan temiz yakıt, çelik ve karbon siyahı 
üretmektedir. Elde edilen yakıt doğrudan elektrik enerjisine çevrilir. 

Karbon siyahı ise zenginleştirilerek tekrar üretime ham madde 
olarak kazandırılmaktadır.

LASKA
Laska produces clean fuel, steel and carbon 
black from the wastes it uses. The fuel obtained 
is converted directly into electrical energy. Car-
bon black is enriched and re-produced as raw 
material.
Carbon black is a raw material which is obtained 
from crude oil under normal conditions and is 
critical for rubber and automotive industry. no 
not produced in Turkey.
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“Yeni teknolojiler ve ürünler katma 
değeri yüksek fırsatlar sunuyor”

BİAS Mühendislik Genel Müdürü 
Aydın KUNTAY:

Kısaca BİAS’ın kuruluş öyküsünden
söz edebilir misiniz?

B İAS, savunma sanayisinde çalışan Ar-Ge Mü-
hendisleri tarafından 1997 yılında kuruldu. Baş-
langıcından bugüne kadar faaliyet alanını tasa-

rım, simülasyon, test ve doğrulama oluşturdu. Bunun 
yanı sıra değişik sektörlerde ürün geliştirme projelerinin 
içinde yer aldı. Gerek yazılım, test-ölçüm sistemi tedari-
ği, gerekse mühendislik hizmeti verdi. 

2003 yılında Ford Otosan’la yapılan Cargo aracı ömür 
projesi, otomotivde simülasyon-test sürecini baştan 
sona yaşadığımız kapsamlı ilk iş oldu. Türkiye’de yol-
lardan, Belçika’da ise özel test pistinden veriler topladık, 

İnovatif firmaların yeni ürün 
geliştirmeleri ve mevcut ürünlerini 
iyileştirmeleri için en önemli 
unsurlardan biri ürettikleri 
parçaların testlerini yapabilecekleri 
test merkezleridir. TOSB içinde 
faaliyet gösteren TOSB-BİAS 
Otomotiv Test Merkezi bu açıdan 
önemli bir misyonu üstlenmiş 
durumda.
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simülasyonlar ve laboratuvar testleri yaptık. Tüm bu ve-
rileri bir araya getirip işleyerek Cargo aracına özel, hız-
landırılmış ömür test senaryosu gerçekleştirdik. Sonun-
da da laboratuvarda test düzeneği kurarak ömür testleri 
yapıldı. Belçika’daki test pistinde belirlenen senaryoya 
göre araç koştu. O günden bu yana benzeri çok sayıda 
işi otobüs, traktör, kamyon, binek otomobil, askeri araç, 
treyler gibi çok çeşitli araçlara uyguladık.

Sektörden gelen talepler doğrultusunda 2006 yılından 
itibaren kendi test-ölçüm sistemlerimizi geliştirme-
ye başladık. Çoğunlukla otomotive hitap eden onlarca 
makina ve ölçüm cihazı tasarladık ve ürettik. Savunma 
sektöründeki işlerimiz özel test makinaları ve çeşitli 
silah alt sistemleri geliştirmek oldu. Makina sektörüne 
yönelik geliştirdiğimiz ve patentli ürünümüz olan Bias 
Multi Servo© presini, ayrı bir firma kurarak ticarileştir-
dik.

BİAS gerek Ar-Ge sektörünün içinde olmasının getirdi-
ği teknolojiyi yakından takip etme avantajıyla, gerekse 
iyi mühendislik birikimiyle yeni ürün geliştirme işlerine 
kolay adapte olabiliyor. Mevcut faaliyet alanımız içinde 
yerli olarak üretebileceğimiz ve ticarileştirebileceğimiz 
bir çok ürün olduğunu görüyoruz. TÜBİTAK, KOSGEB 
gibi devlet destekli projeleri de sonunda ticari ürünler 
geliştirebilmek için yapıyoruz.

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

2018 yılı Türkiye için kolay bir yıl olmadı. Bir çok siyasi 
ve ekonomik gelişmeye tanık olduk. Buna rağmen Tür-
kiye, ürün geliştirme projelerini rafa kaldırmadı.  Türk 
sanayi artık Ar-Ge yapmadan, kendimizi başkalarından 
farklı kılacak ürün ve hizmetler üretmeden gelişemeye-
ceğimizi biliyor. Bu durum BİAS’a hem fırsatlar sunuyor 
hem de sürekli kendini geliştirme görevi veriyor. 2018’de 
finansal hedeflerimizi yakalayacağız. Yaşanan ekono-

”New Technologies 
And Products Offer 
High Value Added 
Opportunities“

Could you please tell us about histo-
ry of BIAS Engineering? 
BİAS was founded in 1997 by R & D 
Engineers working in the defense in-

dustry. It has been providing services in the fields 
of design, simulation, testing and verification from 
the beginning of the company. In addition to that, 
we have been involved in product development 
projects from various sectors. We also provided 
software, testing measurement supply as well as 
engineering services.    
Ford Otosan’s Cargo vehicle lifecycle project, 
which took place in 2003 was our first comprehen-
sive service that we were involved from kick off to 
closing phase in simulation - testing process. We 
collected data from roads in Turkey and private 
testing track in Belgium, and we conducted sim-
ulations and lab tests. After processing all these 
data we created accelerated lifecycle test scenario 
specific for Cargo vehicle. At the end, we build test 
set ups in the lab and conducted lifecycle tests. 
According to the scenario identified in Belgium test 
track, the vehicle ran. Since then we have conduct-
ed these kind of work for many bus, tractor, truck, 
passenger vehicle, military vehicle and trailers.  We 
started to develop our own test-measurement sys-
tems since 2006 in line with the demands from the 
sector. We have designed and produced dozens of 
machines and measuring devices that are mostly 
for automotive. Our work in the defense industry 
has been to develop special testing machines and 
various sub-systems of weapons. We have devel-
oped our patented product Bias Multi Servo © pres 
and commercialized it under a new company. 
BİAS can easily adapt to new product development 
works with the advantage of being able to closely 
follow the technology brought by the R & D sec-
tor. In our current field of activity, we see that there 
are many products that we can produce and com-
mercialize locally. We implement state supported 
projects like TUBITAK, KOSGEB, in order to develop 
commercial products.  
Have you reached the goals you have set for 2018? 
What are your investment plans for 2019?
2018 was not an easy year for Turkey. We have 
witnessed many political and economic develop-
ments. Despite this, Turkey did not put product 
development projects onto shelf. Turkish industry 

Artık en beklemediğiniz parçanın bile kendisinin 
tanıması bekleniyor. Parçanın, kendisi ile ilgili 
durumu araca, aracın da bağlantılı şekilde 
buluta iletecek. Bununla beraber hem önleyici 
bakımlar, hem de aracın genel çalışma koşulları 
ile bilgi iletilmesi süreçleri günümüzün önemli 
konularından biri olacak. Yakın bir gelecekte 
her parçada sensörler olacak. Sensörleştirme, 
sensör koyma gibi süreçler ülkemizin çok da hazır 
olmadığı bir konudur. Sensörün kendini üretme 
konusunda bir takım eksiklerimiz var. Ama öte 
yandan bir de bu konuda bir girişimcilik kapısı da 
aralanıyor.
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mik problemler, firmaların 2019’da yatırımlarını daha 
dikkatli yapmaya, ortak projeler geliştirmeye, kaynakları 
verimli kullanmaya iteceğini düşünüyoruz. TOS-BİAS 
olarak, biz de müşterilerimize bu hedefleri başarmaları 
için destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.

TOSB-BİAS Otomotiv Test Merkezi hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Bugün itibariyla dayanıklılık, ömür, titreşim, şok, iklimsel 
çevre koşulları testleri, motor testleri, emisyon, titreşim, 
gürültü, gerilme ölçümü gibi test hizmetlerini sunuyo-
ruz. Bazı tip onay testleri için de test laboratuvarı ola-
rak çalışıyoruz. Gerek yaptığımız anket çalışmalarından, 
gerekse teknolojiyi yakından takip ederek elde ettiğimiz 
bilgilere dayanarak test merkezinin kabiliyetlerini artır-
maya çalışıyoruz. Sanayimizin bugün ihtiyaç duyduğu 
termal şok, solar test gibi diğer çevresel test yatırım-
larını planımıza aldık. Bunların yanı sıra sanal sürüş 
platformları, HIL-SIL gibi platformları, ADAS testleri gibi 
konularda kendimizi geliştiriyor ve gelecekte bu testleri 
de sanayimiz hizmetine sunmak istiyoruz.

TOSB’da yer almak sizin için nasıl avantajlar sağlıyor? 
Bunun yanı sıra sizin varlığınız TOSB üyelerine ne gibi 
avantajlar sağlıyor?

TOSB bilgi veren ve katılımcılığı önemseyen bir yapı. 
Çoğu kurumsal, dünya çapında iş yapan büyük işlet-
melerin yeraldığı TOSB, kurumsallaşmayı destekleyen 
eğitimler veriyor. Bununla beraber dijital dönüşümün 
farkında olan ve bu hızlı değişime ayak uydurabilmek 
için girişimciliği destekleyen bir yapı. Büyük kurumların 
kendi ürünlerinde bir yandan Ar-Ge’ye odaklanıp dünya 
çapında rekabetçi oyuncular olmasını hedeflerken diğer 

knows that we cannot develop without producing 
R & D and producing products and services that 
will differentiate ourselves from others. This situa-
tion offers BIAS both opportunities and continuous 
improvement task. We will achieve our financial 
targets in 2018. We think that economic problems 
will cause the companies to make their invest-
ments more carefully in 2019 and lead to develop 
joint projects and use the resources efficiently. As 
BİAS, we will continue to support our customers to 
achieve their goals.
Could you tell us about the BIAS’ TOSB Automotive 
Testing Center?
Currently we offer testing services such as re-
sistance, lifecycle, vibration, shock, climatic en-
vironmental tests, engine tests, emission, vibra-
tion, noise, stress measurement. We also work 
as a testing laboratory for some type of approval 
tests. We try to increase the capabilities of the test 
center based on the information we have obtained 
from surveys we conduct and close follow up on 
technology.  We have included other environmen-
tal testing investments such as thermal shock 
and solar testing that our industry needs today. In 
addition to these, we develop ourselves on virtual 
driving platforms, platforms such as HIL-SIL, ADAS 
tests and we would like to present these tests to 
our industry in the future.
What kind of advantages does being in TOSB pro-
vide for you? Besides, what kind of advantages 
does your presence offer to TOSB members?
TOSB is a structure that gives information and 
cares about participation. Having members from 
major corporations and companies operate world-
wide, TOSB provides trainings that support insti-
tutionalization. However, it is a structure that is 
aware of digital transformation and supports en-
trepreneurship to keep up with this rapid change. It 
aims to achieve innovation by encouraging entre-
preneurship while enabling major players to focus 
on R&D in their own products to become worldwide 
competitive players. The members of TOSB and 
TAYSAD present themselves to automotive indus-
try as part of a major organization not individual-
ly. So they manage to open the doors they cannot 
open alone. On the other hand, TOSB created an 
ecosystem by embracing entrepreneurs, establish-
ing a common test center, keeping university rela-
tions active and guiding the institutionalization. 
As BİAS, we are very pleased to have this force by 
our side and we try to operate and continuously 
improve BİAS TOSB Automotive Testing Center in 
such manner. We are working to provide the best 
possible testing services for automotive industry, 
starting from TOSB members, today and in the fu-
ture.
Could you tell us about your lunch seminars?
Automotive supply industry increasingly opens to 

Tasarım yapma bilinci giderek artıyor
Test yapmadan bir ürünü doğrulamadan tasarım yap-
mak çok mümkün değildir. Eskiden ürün aracın üzerine 
takılıyor, araç kilometrelerce yol yapıyordu. Bunun so-
nucunda ürün değerlendiriliyordu. Bugün tasarım alter-
natifleri ve araç tipleri farklılaştı. Bu çok pahalı bir süreç 
haline geldi. Günümüzde testlerin büyük bir kısmı sanal 
ortamda gerçekleşleştiriliyor. Sonra laboratuvarda ta-
sarımı doğrulayacak testler yapılıyor. En sonunda ise 
saha testine gidiliyor. Biz BİAS olarak bu testlerin her 
aşamasında tedarikçilerimize yardımcı oluyoruz.

Bugün, ana sanayi tedarik ettiği parçaların sadece üre-
tilmesini değil aynı zamanda tasarımının da yapılmasını 
istiyor. Tasarım görevi verilince bu tasarımın doğrulan-
ması görevini de aynı zamanda tedarikçiye vermiş olu-
yor. 
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international markets, develop new products and 
designs. Automotive follows technologies with the 
support of TOSB and TAYSAD in matters like elec-
tric vehicles, digitalization, ADAS, autonomous ve-
hicles, lightening, new materials.  Our automotive 
industry is also involved in project development 
activities in these fields. Therefore, our supply in-
dustry finds the opportunity to implement learning 
projects that would be reference in the future. Es-
sentially, our lunch seminars aim to contribute this. 
Experts present their technical work in different 
fields. We conduct seminars bi-weekly. In order to 
use time efficiently, we planned the seminars dur-
ing lunchtime. Prior to seminars we offer snacks. 
After the seminar, we take our participants to BIAS 
TOSB Automotive Test Center to enable network-
ing. 

How do you prepare for the future of the automo-
tive sector?

Electrical, autonomous, connected and shared ve-
hicles are the subject of today. These are the four 
main trends that determine the future of the sector. 
An autonomous vehicle needs to run a 275 million 
mile road test to verify it. Of course, it is not pos-
sible to do this. Tests for all vehicles today have 
reached 8 million kilometers. Therefore, all these 
scenarios will be made primarily in virtual envi-
ronment. We prepare ourselves towards this de-
velopment. We currently focused on improving our 
knowledge. 

Besides, car lightening is one of the most impor-
tant issues of our day. High-strength steels, alu-
minum alloys, composite materials require differ-
ent test methods. We also prepare ourselves for 
this development. We plan various applications of 
these tests.l

taraftan girişimciliği özendirerek inovasyonu yakala-
mayı hedefliyor. TOSB ve TAYSAD üyeleri ana sanayiye 
kendilerini tek tek değil büyük bir organizasyonun par-
çaları gibi sunuyor. Böylece tek başına açamayacakları 
kapıları açmayı başarıyorlar. Diğer taraftan girişimcile-
re kucak açarak, ortak test merkezi kurarak, üniversite 
ilişkilerini aktif tutarak, kurumsallaşmaya yol göstererek 
kendi etrafında bir eko sistem yaratmış. BİAS olarak bu 
gücün yanımızda olmasından son derece memnunuz ve 
biz de TOSB-BİAS Otomotiv Test Merkezi’ni aynı ülkü-
lerle hizmet edecek şekilde işletmeye ve sürekli geliştir-
meye çalışıyoruz. Başta TOSB üyeleri olmak üzere oto-

TOSB’da üretim yapan firmalara genelde iki test aşama-
sında destek oluyoruz. Bunlardan biri ürünün geliştirme 
testleri. İkincisi ise regülasyonlara uygun testlerdir. 
Geliştirme testlerinin mutlak bir sertifikasyona dayan-
ması gerekmiyor. Tedarikçilerin ürünlerine istedikleri 
çok farklı testleri uygulama yetkinliğine sahibiz. Bunlar 
tamamen müşteriye özel testler olarak gerçekleşiyor. 
Ayrıca otomotivdeki regülasyonların getirdiği bir takım 
testler var. Tedarikçilerin bu testleri geçmeleri için des-
tek veriyoruz. Tip onay testlerinde ise biz bazı belge-
lendirme kuruluşlarının test laboratuvarı olarak hizmet 
veriyoruz. Belgelendirme kuruluşları bizim yaptığımız 
testlere müşahitlik yaparak tedarikçilere tip onay belge-
lerini veriyorlar.

Ocak-Şubat-Mart 2019
55

ÜYELERİMİZDEN



motiv sanayimizin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu 
test hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için çalışıyoruz.

Öğle seminerlerinizden bahseder misiniz?

Otomotiv tedarik sanayi giderek artan biçimde yurtdı-
şına açılmaya, yeni ürünlere girmeye, tasarım yapma-
ya çalışıyor. Otomotivde elektrikli araçlar, dijitalleşme, 
ADAS, otonom araç, hafifleştirme, yeni malzemeler ko-
nularında TOSB ve TAYSAD’ın da desteğiyle teknoloji 
takip ediliyor. Otomotiv ana sanayimiz de bu alanlarda 
proje geliştirme faaliyetleri içinde. Böylece tedarik sa-
nayimiz referans teşkil edecek öğrenme projelerini yap-
ma şansı buluyor. Esasen biz de Öğle Seminerleri dizi-
si ile buna katkıda bulunmayı amaçladık. Konularında 
uzman konuşmacılar, değişik alanlarda yaptıkları teknik 
çalışmaları sunuyorlar.

Seminerleri iki haftada bir yapıyoruz. Katılacak olanların 
işgücü zamanından en az süre kaybı olması için semi-
nerleri öğlenleri, seminer öncesinde atıştırmalık yiyecek 
sunarak planladık. Seminere gelenlere TOSB-BİAS Oto-
motiv Test Merkezi’ni gezdirmek suretiyle test alanında 
yeni bağlantılar kuruyoruz.

Otomotiv sektörünün geleceğine nasıl 
hazırlanıyorsunuz?

Elektrikli, otonom, bağlantılı ve paylaşımlı araçlar günü-
müzün konusu. Bunlar sektörün geleceğini belirleyen 
dört ana eğilim. Bir otonom aracın doğrulanabilmesi için 
275 milyon kilometre yol testi yapması gerekiyor. Elbet-
te bunun yapılabilmesi çok mümkün değil. Günümüzde-
ki tüm araçlar için yapılan testler 8 milyon kilometreye 
gelmiş durumda. Dolayısıyla bütün bu senaryolar önce-

BIAS Öğle Seminerleri'nde konularında uzman 
konuşmacılar, değişik alanlarda yaptıkları
teknik çalışmaları sunuyorlar.

Aydın Kuntay, 1992 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında yine ODTÜ 
Makina Mühendisliği Bölümü’nde master derecesi aldı. 
Mezun olduktan sonra savunma sanayince görev yapan 
Aydın Kuntay, doktora çalışması yapmak üzere Kanada’ya 
gitti. 1997 yılında BİAS Mühendisliği kurdu. Halen genel 
müdür görevini yürütmektedir. 

likle sanal ortamda yapılacaktır. Biz de bu gelişime karşı 
kendimizi hazırlıyoruz. Şu anda bilgi birikimi konusunda 
kendimizi geliştiriyoruz.

Bunun yanı sıra araç hafifleştirme günümüzün en 
önemli konularından biri. Yüksek mukavemetli çelikler, 
alüminyum alaşımlar, kompozit malzemelerin gerektiği 
test yöntemleri de çok farklılaşıyor. Bu gelişime de ken-
dimizi hazırlıyoruz. Bu testlerin değişik uygulamalarını 
planlıyoruz.l

Ürün geliştirme süreci bizim işimiz olduğu için teknolojiyi 
çok yakından takip ediyoruz. Bu sayede BİAS Mühendislik 
olarak ürün geliştirme konusuna çok yakın olduk. Hem 
ürün geliştirenlere hizmet veriyoruz hem de kendimiz de 
ürün geliştiriyoruz. Bias Multi Servo© presini geliştirerek 
ticari bir marka haline getirdik. Bu ürünümüz makina 
sektörüne yönelik olarak tasarlandı. Bunun yanısıra bir çok 
test makinası yaptık, bunlar otomotiv ve diğer sektörlerde 
kullanılmaktadırlar.
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Yaratıcı Drama İle Kendini Yeniden 
Keşfedebilmek Mümkün

Bütünsel Yaşam Koçu ve Yaratıcı Drama 
Lideri Sandra Bahar, yaratıcı dramanın 
kurgusal akışın içinde oynayarak, 
doğaçlamalar yaparak, sanatın her dalına 
temas ederek, yaratıcılığını geliştirerek, zihnen, 
bedenen ve ruhen kendini keşfedebildiğin ve 
keşfettikçe dengeye getirebildiğin bir yöntem 
olduğunu dile getirdi.

Sandra BAHAR
İstanbul Drama Sanat Akademisi
Bütünsel Yaşam Koçu &
Yaratıcı Drama Lideri

Bütünsel yaşam nedir ? İş ve yaşam dengesini nasıl 
sağlamalıyız?

B ütünsel Yaşam önce kendimiz sonra çevremizle 
olan ilişkilerimizi kapsar. Kendimizle olan ba-
ğımızı güçlendirdikçe etrafımızdaki ilişkiler ve 

olaylar da istediğimiz yönde dönüşmeye başlar. İş, aile, 
sağlık, maddi durum gibi birçok alanda dengemizi ne ka-
dar sağlayabilirsek yaşamdan da o kadar keyif alabiliriz. 
Yaşamdan keyif aldıkça özellikle iş yaşamında daha çok 
verimli olabilir, istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz.

Düşünce, duygu ve davranışlarımızın farkındalığı yap-
tığımız her işin daha verimli bir hale gelmesini sağlar. 
Düşüncelerimiz bizde zaman zaman farklı duygular 
uyandırıyor, bu duygular da davranışlarımızı farklı şekil-
de etkiliyor. Aynı olaya bazen tepkisel bazen de anlayan 
olarak yaklaşabiliyoruz. Tüm yaşamımızda bu davranış-
ların deneyimlerinden oluştuğunu düşünürsek, yaşamı-
mızı dönüştürebilmek için bu süreci iyileştirmeye, fark 
etmeye başlamamız çok önemlidir. 

Kendimizi anladıkça, sınırlarımızı ve gelişim alanlarımızı 
fark ettikçe içimizdeki bütünlük tüm çevremize yansı-
maya başlayacaktır. İş yerinde bir kişinin dönüşümü, 
tüm iş arkadaşlarına yansıyarak onları etkileyecek ve bu 

dönüşüm tüm firma için yararlı olacaktır. Herkes birbi-
rini hem yaşamda hem iş hayatında daha iyi anlamaya 
çalıştığında uyum ve güven içinde dengeli bir şekilde 
yaşam başlayacaktır.

Beyaz yaka olarak başladınız iş hayatına İstanbul 
Drama Sanat Akademisi ile devam etme kararınız nasıl 
oluştu?

Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan 
sonra yaklaşık 13 yıl teknoloji sektöründe yazılım, sa-
tış, pazarlama alanlarında çalıştım. ERP sektöründe 
birçok fabrikanın süreçlerini, ihtiyaçlarını gözlemleme 
şansına sahip oldum. Tüm bu deneyimleri birleştirerek 
firmalardaki çalışanların sıkıştıkları noktaları, ihtiyaç 
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duydukları alanları göz önüne alarak eğitim tarafında 
ilerlemeye karar verdim. Koçluk, etkili iletişim, nefes ve 
farkındalık eğitimleri ile işletmeler, okullar gibi birçok 
farklı platformda eğitimler vermeye başladım. Yaratıcı 
Drama yöntemi ile tüm bu süreçteki birikimleri bir çatı 
altında toplayarak bütünsel bir yaklaşım sunabilmeye 
başlamak beni çok heyecanlandırdı. Eğitim alanında yıl-
larca birikimi olan İstanbul Drama Sanat Akademisi’nde 
yaratıcı drama liderlik eğitimini tamamladım. Şimdi de 
kurumsal geçmişe sahip deneyimli eğitmenlerin olduğu 
bir kadroda yer almaktan mutluluk duyuyorum.

Bize biraz İstanbul Drama Sanat Akademisi’nden 
bahseder misiniz?

İstanbul Drama Sanat Akademisi; 2002 yılından itiba-
ren faaliyette olan Netbil Eğitim Danışmanlık bünyesin-
de Ayla Algan Sanat Yönetmenliğinde Akademisyen Dr. 
Bilge Katipoğlu  tarafından hayata geçirilmiştir. 

Akademinin amacı sanatın tüm kollarından beslenerek 
var olan Yaratıcı Drama tekniğini eğitim ve öğretimde 
kullanarak bireylerde ve kurumlarda farkındalık oluştur-
mak ve gelişimlerine katkı sağlamaktır.

“Oyun, yaratıcılık, iletişim, etkileşim, kendiliğindenlik, 
paylaşım, üretim…” bu kadar güzel sözcüğü sanat ve 
drama ile bir araya getiren İstanbul Drama Sanat Aka-
demisi sanatın iyileştirici gücünün yanı sıra birleştirici 
ve güzelleştirici bir gücü olduğuna da inanarak eğitim-
lerini sürdürmektedir.

Bünyesinde çocuk ve genç yaş gruplarına yönelik Ya-
ratıcı Drama, Genç Tiyatro, Oyunculuk Müzik atölyeleri 
olmasının yanı sıra yetişkinlere Yaratıcı Drama Liderliği, 
Kamera Önü Oyunculuk, İmaj Yönetimi gibi eğitimler ve-
rilmektedir. İstanbul’da yer alan dört şubesinin dışında 
Bursa ve Bodrum’da da faaliyetlerini sürdürmektedir. 

22 Kasım 2018 günü 
TOSB’un gerçekleştirdiği 
Gelişim Zirvesi’nde, Sandra 
Bahar katılımcılara Yaratıcı 
Dramayla keyifli anlar yaşattı.

What is holistic life? How should 
we ensure work and life balance?

Integral Life first covers our rela-
tionship with ourselves and then 

our environment. As we strengthen our connec-
tion with ourselves, relations and events around 
us start to transform in the direction we want. As 
long as we ensure our balance in different areas 
of life such as business, family, health, finances, 
we can enjoy our life as much. And as we en-
joy life, we can be more productive especially in 
business life; we can reach the goals we want.

Our awareness of our thoughts, feelings and be-
haviors makes every job we do more efficient. 
Our thoughts evoke different emotions from time 
to time; these feelings affect our behavior in dif-
ferent ways. We can approach the same event 

Sandra Bahar
Istanbul Drama Art Academy & 
Holistic Life Coach
Creative Drama Leader

People Rediscover 
Themselves Through 
Creative Drama 
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Yaratıcı Drama ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Yaratıcı dramanın en güzel yanlarından biri hızlı bir şe-
kilde grubu kaynaştırarak herkesin yaşamdaki gerçek 
rollerinden, kimliklerinden sıyrılmasına uygun bir plat-
form hazırlaması. Bunu sağlamada yapılan ısınma ça-
lışmalarının, oyunsu süreçlerin doğaçlamaların, oluşum 
ve değerlendirmelerin bir kurgu içerisinde olmasının bü-
yük payı vardır. Bu tasarlanmış kurgunun içinde kendini 

unutarak grubun sinerjisi ile özüne doğru bir yolculuk 
yapıyorsun diyebiliriz. Böyle grubun ihtiyacına yönelik 
olarak özel olarak tasarlanmış, güvenli ve bir o kadar da 
doğal, spontan, yaratıcı ortamlarda bulunabilmek çok 
kolay değil. 

Grubun ihtiyacına yönelik olarak tasarlanan içerik akı-
şında; ısınma ile önce ortama ve zihinsel olarak yapaca-
ğın çalışmalara alışıyorsun, sonrasında oyunlar yardımı 
ile çalışılan konuya entegre olmaya başlıyorsun. Doğaç-
lama ile spontan bir şekilde her türlü olayı deneyimleme 
ve prova etme şansına sahip oluyorsun. Tüm yapılan 
çalışmalarla ilgili ortaya somut ve yaratıcı bir ürün ta-
sarlıyorsun ve son olarak da yine kurgu içerisinde de-
ğerlendirme yaparak o oturumun örtük olarak kazan-
dırmayı hedeflediği kazanımları elde etmiş oluyorsun. 
En değerli tarafı da bu örtük kazanımların tasarlandığı 
her bir kurgunun o firmanın ihtiyacına yönelik, o firma-
nın değerlerine ve kültürüne göre spesifik geliştirilmiş 
olması.

Güven, iletişim, uyum, odak, anda kalma, empati, takım 
çalışması, yaratıcılık bunun gibi birçok konuda tasar-
lanmış kurgunun içinde gelişim sağlamaya, farkındalık 
kazanmaya başlayabiliyorsun. Sınırsız bir zihin alanın-
da kişileri bir anda bir ortamda, bir olayın içinde hisset-
tirebiliyorsun. Bir eğitimde bir müzede bir heykel iken 
başka bir gün bir bakmışsın bir çizgi film karakteri ola-
rak toplumsal bir soruna çözüm buluyorsun. Bir anda 
kırmızı halıda yürüyen bir ünlü iken, bir anda çocuklu-
ğunda oynadığın deve cüce, katil kim, ebeleme gibi bir 
oyununu içinde bulabiliyorsun kendini. Sınırlarını zorlar-

Yaratıcı dramanın en güzel yanlarından biri hızlı bir 
şekilde grubu kaynaştırarak herkesin yaşamdaki gerçek 
rollerinden, kimliklerinden sıyrılmasına uygun bir platform 
hazırlaması.

TOSB GELİŞİM ZİRVESİ
Gelişim Zirvesi etkinliği bizler için çok 
keyifli geçti. Çok güzel geri dönüşler 
alıyoruz. Birçok firma ile görüşmelere 
başladık. Bu bölgede motivasyon, 
iletişim, takım çalışması, kültürler 
arası uyum, toplantı ve zaman yönetimi 
gibi konularda gelişim sağlamanın 
çok ihtiyaç duyulduğunu belirliyoruz. 
Yaratıcı Drama yönteminin esnekliği 
sayesinde her firmaya özel eğitim 
çözümlerimizi oluşturmaya heyecanla 
devam ediyoruz. Bu kapsamda TOSB 
firmalarına özel “İŞ’te Bütünsel 
Yaşam” ve “Yeni Yıl’da Her An’da 
Varım!” atölye çalışmalarımıza tüm 
firmaları bekliyoruz. Hem tanışıp 
hem de yaratıcı drama yöntemini 
deneyimlemelerine vesile olacak bu 
çalışmada firmalarda verimliliği 
artıracak farkındalık çalışmalarını 
deneyimliyor olacağız.
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ken, rollerin içinde ne kadar keyif alabildiğini gördükçe 
kendi potansiyeline kendin bile şaşırmaya başlıyorsun. 
Gittikçe süreçten daha çok keyif almaya, kendin gibi 
olmaya, güvenli bir ortamda korkularınla yüzleşmeye, 
sosyalleşmeye, empati kurmaya, motive olmaya, he-
deflerini gözden geçirmeye ve ortaya çıkardığın yaratıcı 
çalışmalarına hayran kalmaya başlıyorsun. 

Kısacası kurgusal akışın içinde oynayarak, doğaçla-
malar yaparak, sanatın her dalına temas ederek, yara-
tıcılığını geliştirerek, zihnen, bedenen ve ruhen kendini 
keşfedebildiğin ve keşfettikçe dengeye getirebildiğin bir 
yöntemdir Yaratıcı Drama.

Yaratıcı Drama Yöntemini kurumsal hayatta kullanma-
nın avantajı nedir yaptığınız eğitimlerden örnekler pay-
laşabilir misiniz?

İstanbul Drama Sanat 
Akademisi olarak Ya-
ratıcı Drama yöntemini 
kullanılarak yaptığımız 
eğitimlerde, didaktik 
eğitimlerin aksine, ya-
şanmışlıklardan yola çı-
kılması, aktif katılım, rol 
oynama ve rol değişimi 
gibi yöntemler kullanıl-
ması, katılımcıların bir 
yandan kendi ile ilgili 
farkındalığı arttırırken bir 
yandan da birlikte ça-
lıştığı kişileri ve onlarla 
paylaşımlarını gözlemle-
me şansına sahip olma-
sını sağlar.

Diğer eğitim yöntem-
lerinden farklı olarak 
atölyelerin her kuru-
mun hedef ve ihtiyacına 
uygun olarak yeniden 
tasarlanması, kurum 
çalışanlarının yeni ve ka-
lıcı beceriler kazanması 
noktasında maksimum 
fayda elde edilir.

Bazı atölye başlıklarımızdan örnek vermek gerekirse; 
Liderlik Becerisi Geliştirme, Problem Çözme, Toplantı 
Yönetimi, Değişimi Yönetmek, Özyönetim Becerilerinin 
Geliştirilmesi, Motivasyon, Kriz Yönetimi, Kurumsal Ne-
zaket, Kuşaklararası Farklılık, Takım Olma, Zaman Yö-
netimi, Etkin İletişim, Kurum Aidiyeti , Empati, Çatışma 
Yönetimi.l

sometimes as reactive and sometimes as the 
one who needs to understand. Considering that 
our lives are composed of the experiences from 
these behaviors, it is very important that we be-
gin to improve and realize this process in order 
to transform our lives.

As we understand ourselves, as we become 
aware of our limitations and areas of develop-
ment, the integrity within us will begin to reflect 
on our entire environment. The transformation of 
a person in the workplace will affect all of their 
colleagues and will be beneficial for the entire 
company. When everyone tries to understand 
each other better in life and in business life, life 
will begin in a balanced way in harmony and 
trust.

Could you please tell us about İstanbul Drama 
Art Academy? 

Istanbul Drama Art Academy was initiated by 
Academician Bilge Katipoğlu, PhD, under the art 
direction of Ms. Ayla Algan within the scope of 
Netbil Education Consultancy which has been 
operating since 2002. 

The aim of the academy is to raise awareness 
in individuals and institutions and to contribute 
to their development by using the existing Crea-
tive Drama technique in education and training, 
which is nurtured from all parts of arts. 

Bringing different concepts such as game, crea-
tivity, communication, spontaneity, sharing and 
production with art and drama, İstanbul Drama 
Art Academy continues its trainings by believing 
in the healing, unifying and beautifying power of 
art.    

There are Creative Drama, Young Theather, Act-
ing, Music workshops for kids and youngsters in 
the academy, as well as trainings for adults such 
as Creative Drama Leadership, Acting, Image 
Management. We have four branches in İstanbul, 
as well as activites in Bursa and Bodrum. 

What is the advantage of using the Creative Dra-
ma Method in corporate life?

As İstanbul Drama Art Academy, we conduct our 
trainings by using creative drama methodology. 
Contrary to didactic trainings, different method-
ologies such as experience sharing, active par-
ticipation, role playing, role shifting is used in 
these trainings. By using these methods, partici-
pants increase their self awareness while having 
a change to observe people working with them 
and what they share. 

Yaratıcı Drama, 
kurgusal zeminde 
oluşturulan 
ısınma, oyun, 
doğaçlama, oluşum 
ve değerlendirme 
aşamalarını içeren, 
bireylerin düşünce, 
duygu ve davranış 
potansiyellerinin 
harekete geçirilerek 
yaşantılarına daha 
esnek ve geniş açıdan 
bakabilmelerini 
sağlayan bir eğitim 
yöntemidir.
İŞTE BÜTÜNSEL 
DENGE için (1 Y 3 
D) Yaratıcı Drama 
yöntemi ile
Düşünceni Fark Et
Duygunu Yükselt
Davranışınla 
Harekete Geç
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Cavo Otomotiv'den Eğitime
Anlamlı Destek

2-3 Aralık 2018 tarihlerinde Cavo 
Otomotiv ve MEÇED Derneği 
Van İlinin Gevaş İlçesine bağlı 
Gündoğan Köyü ilkokulu’na kışlık 
giysi yardımında bulunarak, 
80 çocuğun yüzünü güldürdü.

U zun yıllardır TOSB ve bölgede yer alan sosyal 
kurumlara destek olmaya çalışan Cavo Otomo-
tiv, bu yıl sosyal sorumluluk konusuna farklı bir 

bakış açısı ile yaklaştı. Konuyla ilgili olarak dergimize 
bilgi veren Cavo Otomotiv İnsan Kaynakları Sorumlusu 
Sibeh Kohen, “Faaliyet gösterdiğimiz Marmara bölgesi, 
birçok açıdan Türkiye’nin en şanslı bölgelerinden biri. 
Dolayısıyla bu sene kendi bölgemiz sınırlarından çıkıp, 
diğer bölgelere nasıl destek olabiliriz diye düşündük.

Her zaman olduğu gibi çocuklar bizim önceliğimiz oldu 
çünkü ülke olarak özlediğimiz yarınlara kavuşmak, an-
cak bugün güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamlarda büyü-
yen çocuklarımız sayesinde olacağının bilinci ile hedef 
grubumuzu yine çocuklar olarak seçtik” diye konuştu.

İlk aşamada,  Memleketimizin Çocuklarının Eğitimine 
Destek Derneği ile tanıştıklarını ifade eden Sibeh Ko-
hen, “2014 yılında kurulan dernek, şu ana dek Türkiye 

çapında Gayrı safi milli hâsıla açısından en dezavantaj-
lı olan 5 ilde toplam 700’e yakın çocuğa destek vermiş 
durumda. Hiç bir zorluğa yenilmeden, amatör ruh ile son 
derece profesyonel şekilde organize olan MEÇED’in, bi-
zim sosyal sorumluluk projesi stratejimize son derece 
uygun bir ortak olacağına karar verdik. 

MEÇED ile beraber aynı seçim metodunu kullanarak 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın da yönlendirmesi ile, Van ili, 
Gevaş ilçesine bağlı Gündoğan Köyü’nde yer alan ilko-
kul öğrencilerinin kışlık kıyafet anlamında desteğe ihti-
yacı olduğunu öğrendik.

Bu durumu Cavo çalışanları ile paylaştık ve beklentile-
rimizin üstünde bir bağış topladık. Bu noktada çalışan-
larımızın ülkelerine ve çocuklara olan hassasiyetini tec-
rübe etmek bizim için son derece mutluluk verici oldu” 
dedi.
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Yapılan bağışlar ile çocuklara, kışlık bot, mont, atkı ve 
şapka seti alındı. 2-3 Aralık 2018 tarihlerinde tüm yar-
dımları dağıtmak için Cavo’yu temsil eden 7 kişilik bir 
ekip Van’a doğru yola çıktı.

Geleceğimizi önceden bilen çocukların heyecanı göz-
lerinden okunuyordu diye konuşan Siben Kohen, “Son 
derece kısıtlı şartlarda okuyan fakat yine de yüzlerinden 
gülümsemeleri eksik olmayan çocuklara kışlık kıyafet-
lerini dağıttık. 

Gerçek bir ihtiyaca karşılık verebilmenin mutluluğunu 
yaşadığımız o gün, çocukların mahcup ama içten gü-
lümsemelerini görmek, kışı en azından kıyafet olarak 
daha iyi bir şekilde atlatabileceklerini bilmek bize tarif-
siz bir mutluluk verdi.

Bu güzel ve duygusal anları şirketimize canlı bağlana-
rak tüm çalışanlarımızla paylaştık. Kocaeli’nden gelen 

alkış sesleri, Van’daki çocuklarımızı daha da mutlu etti. 
O anda ülke olarak,  birbirine bağlı bir bütün olduğumu-
zu iliklerimize kadar hissettik.

Ülkemizin batısı ile doğusu arasında imkânlara ulaşma 
anlamında büyük farklar var. Nasıl ki bir kuş, tek kanadı 
ile uçamaz ise, ülkemiz de, gelişimi tüm bölgeleri ile eşit 
paylaşır ise çok daha sağlam adımlar ile ilerleyecek.

Ülkemizin batısında ve doğusunda büyüyen tüm ço-
cuklar bizim, ülkemizin geleceği. Hepsi içinde büyük bir 
potansiyel barındırıyor, yeter ki gerekli imkânlar verilsin. 

Biz Cavo ve MEÇED olarak elimizden geldiğince bu güzel 
çocuklara mütevazı destekte bulunduk ve bundan son-
ra bulunmaya devam edeceğiz. Üstlendiğimiz bu görev 
ülkemizin göklerde özgür ve güçlü bir şekilde uçtuğunu 
görmeden bitmeyecek” dedi. l
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Fotoğrafçılıkta mesajın açık, orta ve koyudan 
oluşan üç leke ile aktarıldığını belirten Ersin Alok, 
üç lekeli fotoğrafın, fotoğraf mimarisi açısından 
değişmez bir kural olduğunun altını çiziyor.

İLKLERİN FOTOĞRAFÇISI:
ERSİN ALOK

Fotoğraf sanatının usta ismi Ersin Alok, fotoğrafın 
sistemler ve ritimler içinde, “ışık-biçim oyunu” 
olduğunu, fotoğrafta gördüğümüzün aslında perspektifte 
kaybolanlardan ibaret olduğu tespitini yapıyor.

Dünyada ve Türkiye’de bir çok ilkin tem-
silcisi olarak “Fotoğraf” denince akla siz 
geliyorsunuz. Sanat uğraşınıza resim 
ile başladınız fotoğrafa geçiş hikayenizi 
paylaşır mısınız bizimle?

A nkara Atatürk Lisesi’nde 1953 
yılında okurken, resim yapmak 
büyük bir tutkumdu. Aradan ge-

çen dört yılın sonunda babam bana bir 
Agfa 6x9 kutu makina hediye etti. Bu kutu 
makinayla ilk fotoğrafı çekmek için, An-
kara Güven Park’a gittim. Beyaz mermer 
koltuklarında bir çift yakın bir şekilde ko-
nuşuyorlardı... Ben de fotoğraf çekmenin 
telaşı ve heyecanı ile arkalarına geçip, gül 
fidanlarının arasından fotoğraflarını çek-
tim. Makinadan çıkan ‘’çlıııkk’’ sesi, erke-
ği rahatsız etti. Yanıma gelerek çekilen 
fotoğrafı benden istedi. Ben de kendisine 
iki üç gün sonra okula gelirse, verebilece-
ğimi söyledim. Oradan ayrıldıktan sonra 
merakımdan, makinanın arkasını açıp, ne 
çektim diye bakmak istedim. Tabi hiçbir-
şey görmedim. Sonra, makinanın filminin 
yıkanması için fotoğrafçıya götürdüğüm-
de, yıkama sonunda bana simsiyah bir 
film verdi. İki gün sonra, fotoğrafını almak 
için gelen beye filmin yandığını söyledim. 
O da ısrarla çekilen fotoğrafı istemeye 
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devam etti. Gittikçe büyüyen tartışmadan sonra bana iki 
tokat attı. Ve dedi ki; yarın fotoğrafları istiyorum. Eğer 
getirmezsen ne yapacağımı biliyorsun... Eve geldiğimde 
babama bu olayı anlattım. Babam da, karakola konuyla 
ilgili bilgi verdi ve okul çıkışına emir eri ile bir bekçinin 
gelmesini sağladı. Okul çıkışında, fotoğrafa meraklı bey, 
tekrar gelip beni buldu. Ve fotoğrafın olmadığını tekrar-
ladığım zaman yakama yapışıp yumruk atacaktı ki emir 
eri elini tuttu. Ve beraberce Sarar İlkokulu’nun yanındaki 
karakola gittik. Komiser, olayın ne olduğunu bana sor-
du. Ben de anlattım. Aynı olayı, fotoğrafını isteyen kişiye 
de sordu. Sonuçta komiser, bana avuçlarımı açmamı 
söyledi. Onar tane coptan sonra, ben oradan ayrıldım. 
Hayatımda ilk çektiğim fotoğraf, bana böyle bir macera 
yaşattı. Sonraki yıllarda yaptığım çekimlere de bu yansı-
dı ve insan fotoğrafı çekmemeye gayret ettim.

Dağcılıkla  ilgilendiğim dönemlerde, dağ fotoğrafları çe-
kerek günümüze kadar geldim.

Fotoğrafçılığa sadece sanat olarak yaklaşmadınız, tek-
nik olarak gelişmesine katkı sağlayacak buluşlarınız var 
bu konuda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Fotoğraf, benim istediğim görünümleri verebilmek için 
yetersiz kaldı. Onu istediğim konuya getirebilmek için ilk 
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önce objektifle aramdaki bağları çözmem gerekiyordu. 
Bunun için olan ya da olmayan filtreleri denemeye baş-
ladım. Analog fotoğraftaki filmin emisyonu ile ve hid-
rokinon ve karbonatla oynayarak yıkama formülündeki 
değişikliklerle düşündüğüm fotoğraflara yaklaşmaya 
çalıştım. Fotoğrafta en önemli şey; koyu leke, açık leke 
ve orta lekenin blok dağılımlarıdır. Tabi ki dört nokta 
arasındaki düzlemin altın ölçü değerleriyle biçimlenme-
si, leke ve kadraj boyu ile orantılıdır. 

Hiçbir fotoğraf sanattan yoksun düşünülemez...

Endüstriyel fotoğrafçılık sizin için ne ifade ediyor? 

Çağdaş yaşamın içinde pek çok şey endüstriyel üreti-
min süzgecinden geçerek bize gelir.Bu süzgeçte, fayda, 
kolaylık, daha kısa zaman ve işlevsellik ön plana çıkar. 
Endüstriyel fotograf üreten ile kullanan arasında bir bü-
tünlük sağlamalıdır. Sonuç, Endüstride , canlıların dün-
yasına bir hizmettir. Bunun fotografik değeri ise bu dü-
şünceler eşliğinde ürünün fotograf içindeki yeridir.

Fotoğrafçı, çektiği endüstriyel işin ne olduğunu bilmek 
durumundadır. Fotograf çeşitli dallara ayrılmış olma-

sına karşın, endüstriyel fotografta, fotoğrafçıyla olay 
arasındaki bağ, önemli bir noktadır. Fotografçı objektif 
olarak, konuyu kendi bilgisi ile birleştirerek çekmek du-
rumundadır. Bu da endüstriyel fotografçı seçimine, ne 
kadar özen gösterilmesi gerektiğinin göstergesidir. 

Endüstriyel fotografçılık, bir disiplin isteyen iştir. Bugün-
kü şartlarda, gelişen dijital fotoğraf makinesi teknolojisi 
içinden en uygun makina parkının seçilmesi ve doğru 
sonuçlara ulaşılması için kullanılması gerekmektedir. 
Cep telefonları teknolojisi henüz bahsettiğimiz düzeye 
ulaşamamıştır.

Teknoloji sanatı nasıl etkiliyor?

Çağdaş buluşlar, elektronik ortamın kullanılmasında 
tabi ki büyük güçler ve farklılıklar getirmektedir. Analog 
fotograf içindeki kıymetlerin, farklılaşması dijital maki-
nalarla daha farklı boyutlara ulaşmaktadır. Bir fotoğraf-
ta en önemli şey, elde ettiğiniz görüntünün kalitesinin 
yüksek olmasıdır. Başka bir deyişle tram veya piksel 
değerlerinin yüksekliği, diğer konularının yanında en 
önemli buluş zincirinin bir parçasıdır. 
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Bir fotografın cep telefonu ile çekilmiş olması bugünkü 
şartlar içinde, not defterine yazı yazmak gibidir. Oysa 
fotograf biçim büyüklüğü, renk doygunluğu, detaylarda 
netlik ve anlatıma yardım eden ışık ile bütünleşir. 

Optik, perspektifin endüstriyel fotoğrafçılıkta bozula-
mayacak tek unsurudur. Ayrıca, proporsiyon ( cisimlerin 
birbirleri ile arasındaki oran) bozukluğu, kabul edilemez 
unsurlardandır. Bunun için fotoğrafta optik, fotoğraf 

olayının doğuşundaki ana unsurdur. Kısaca belirtmek 
gerekirse; teknoloji sanatçının üretimini kolaylaştırmak-
tadır.

81 yaşında hala Fotoğraf çekiyor yaşamınızı bununla 
sağlıyor yaşam enerjinizi bununla devam ettiriyorsu-
nuz. Dijitalleşen bir Dünya da varlığınızı sürdürmenizin 
sırrı nedir? 

Bu genel olarak hayata bakış açımla ilgili olmakla bir-
likte, teknolojik gelişmeleri her zaman çok yakından 
takip ederim ve kullanmaya çalışırım. Bunun, çağımızın 
yaşam iksiri olduğuna inanırım. Hayat, hayatı istediğin 
zaman güzel olur. l

1937 yılında doğan Ersin Alok, Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü ile I.I.T.I Akademisi Ticaret 
ve Gazetecilik Bölümlerini bitirdi. Mimar Sinan 
Üniversitesi Fotoğraf Enstitüsü’nün kuruluşunu yaptı. 
Sanat uğraşına resimle başlayan Alok, ilk sergisini 
1953 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 
salonlarında açtı. Sualtı çalışmalarına 1955 civarında 
başladı. Dünyanın çeşitli yerlerinde derin su dalışları 
yaparak fotoğraflar çekti. Türkiye’de ilk Kızıldeniz 
dalışını gerçekleştirenlerdendir.

1989’da Dünya Fotoğrafçıları Birliği, Helsinki’de 
Alok’a Asya’yı temsil etme hakkını vererek, DOĞA 
temalı Panoromik Üçgen Sergisini üç sanatçı ile açtı.

Beş milyona yakın diadan oluşan arşiviyle Türkiye’nin 
ilk DIABANK’ını kurdu (1967). Video, Beta-Com 
stüdyolarını endüstriyel ve antropoloji konularında 
kullanılmak üzere kurdu (1998). Alok, Endüstri 
Fotoğrafçılığı konusunda önemli çalışmalar yaptı. 
Broşür, Pankart, Kitapçık ve Fuar Sergileri hazırladı.

Arkeolojik ve Mimari Fotoğraf çekimi konusunda 
gerçekleştirdiği buluşlarıyla da ünlüdür. Fotoğrafta 
renk, kontraslığın kontrolu, mavinin kuvvetlendirilmesi 
gibi konularda keşifleri vardır.
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PIONEER PHOTOGRAPHER:
ERSİN ALOK

Photography has never been just a form of art for you. You 
have inventions that will contribute its technical develop-
ment. Could you please share your ideas on this? 

P hotography had its shortcomings when it came to 
give me the scenes I wanted.  I had to understand 
the links between me and the lens in order to take 

it to the subject I wanted.  This is why I started to try filters 
that are fit or not. I try to reach photos that I think of via 
changes in the formula of washing by trying hydroquinone 
and carbonate and emission of the analog photograph’s 

film.  The most important thing in photography is the 
block distribution of dark, light and medium stains. And 
of course, the shaping of the plane between four points 
with golden ratio is directly linked with stains and the size 
of the frame.  You can’t think of photography without art. 

What does industrial photography mean to you?

In contemporary life many things come to us through the 
filter of industrial production. In this filter, benefit, con-
venience, shorter time and functionality come to the fore. 
The industrial photograph must provide integrity between 
the producer and the user. At the end, industry is a ser-
vice for the world of living things. The photographic value 
of this is the place of the product in the photo accompa-
nied by these thoughts. The photographer needs to know 
the nature of the industrial work he is working on. Even 
though the photograph is divided into several branches, 
the connection between the photographer and the event 
is an important point in industrial photography. The pho-

Ersin Alok, the master of photography, 
explains photography as a “light-shape game” 
that takes place in systems and rhythms and 
says that what we see in the photograph 
consists of those actually disappearing in 
perspective.

Ocak-Şubat-Mart 2019
68

SANAT



tographer has to take photo of the subject by merging it 
with their knowledge in an objective way. This indicates 
the importance of choosing industrial photographer.  In-
dustrial photography is a work that requires a discipline. 
In today’s conditions, it is necessary to choose the most 
suitable machine park from the developing digital camera 
technology and to use them to achieve the correct results. 
The technology of mobile phones has not yet reached the 
level we are talking about.

What is the impact of technology over art? 

Contemporary inventions, of course, bring about great 
powers and differences in the use of electronic media. 

Ersin Alok states that the 
message in the photography 
is transmitted with three 
spots which are composed as 
light, medium and dark. He 
underlines that this three spotted 
photograph is an unchanging 
rule in terms of photographic 
architecture.

The differentiation of the values within the analogue photo 
reaches different dimensions with digital machines. The 
most important thing in a photograph is that the quality 
of the image you get is high. In other words, amongst the 
other things, the pitch of the tram or pixel values is a part 
of the most important invention chain.

A photo taken by a mobile phone is like writing in a note-
book under the current conditions.  However, photography 
integrates with form size, color saturation, clarity in detail, 
and light that helps narrative.  Optical is the only element 
of the perspective that cannot be distorted in industrial 
photography. In addition, proportion (the ratio of objects 
with each other) is an unacceptable element. For this pur-
pose, optics in photography is the main element in the 
birth of the photography. 

In brief, technology facilitates production of the artist. At 
the age of 81, you still take photos, make a living out of 
this and you continue your life energy with this. What is 
the secret of your survival in a digitalizing world?

This is mostly related to my view towards life but I closely 
follow and use technological developments.  I believe this 
is the elixir of life in this age. Life becomes beautiful when 
you want it to be. l
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Ar-Ge ve İnovasyona Yapılan Yatırımlar, 
Katma Değerli Üretimin Önünü Açacak

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Yamankaradeniz, Fikri ve Sınai Haklar 
alanında yaptığı sektör değerlendirmesinde; 
bir ülkenin sürdürülebilir bir ekonomik 
büyüme gösterebilmesi için ihracatın yoğun 
olduğu sektörlere odaklanması gerekiyor. Bu 
sektörlerde söz sahibi olabilmek için de Ar-
Ge ve inovasyona yatırım yapılmalı, katma 
değerli üretimin önü açılmalı. Bu yatırımlar 
sonucunda da yeni patentler alınmalı ki 
rakiplere karşı pazarda rekabet üstünlüğü 
sağlansın.

Kemal Yamankaradeniz
Destek Patent
Yönetim Kurulu Başkanı 

“Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz 
için Ar-Ge yatırımlarımızı artırmamız gerekiyor”

D evlet bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçek-
leştirilen hesaplamalara göre 2017 yılında Ar-
Ge için bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artışla 10 

milyar 710 milyon TL harcama yapıldı. Bu sonuca göre 
2017 yılı bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleş-
tirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki 
oranı yüzde 0,34, devlet bütçe harcamaları içerisindeki 
payı ise yüzde 1,4 oldu. Bütçe başlangıç ödenekleri esas 
alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2018 yılı 
merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen 
başlangıç ödeneği 12 milyar 950 milyon TL oldu.

2023 yılına kadar yıllık yüzde 3 ve yaklaşık 60 milyar 
dolar Ar-Ge harcamaları hedefi belirlendi. 2023 yılında 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz için 
Ar-Ge yatırımlarımızı artırmamız gerekecek. 

2018 yılının ilk 10 ayında marka ve patent başvuruları

Marka ve Patent başvuruları geçtiğimiz yılın ilk 10 aylık 
bölümünde 4 bin 822 yerli patent başvurusu gerçekleşti, 
2018 yılının aynı döneminde ise yaklaşık yüzde 5 artış 
göstererek,  patent başvurusu 5 bin 66’ya ulaştı. 

2018 yılının ilk 10 ayında ise marka başvurularında 
azalma gerçekleşti

Geçtiğimiz yılın 10 aylık bölümünde 84 bin 80 olan mar-
ka başvurusu 2018 yılının aynı döneminde 83 bin 921’e 
düştü. 

Yerli patent başvuru sayısını il bazında değerlendirme-
miz gerekirse 2017 yılında 3 bin 795 adet ile İstanbul 
olurken,bin 206 adet ile Manisa, 823 adet yerli patent 
başvurusu ile Ankara, Ankara’dan sonra 440 adet yerli 
patent başvurusu ile Bursa ve  Bursa’nın ardından 343 
yerli patent başvurusu ile Kocaeli ili 2017 yılında en çok 
yerli patent başvurusu yapan 5 il sıralamasında yerini 
aldı.

Marka başvurularında ise 2017 yılında ilk sırayı 49 bin 
683 adet yerli marka başvuru sayısı ile İstanbul, 8 bin 
536 adet başvuru sayısı ile Ankara, 7 bin 60 yerli marka 
başvuru sayısı ile İzmir, İzmir’den sonra 4 bin 847 adet 
başvuru sayısı ile Bursa ve ilk beşte son sırayı 3 bin 946 
adet marka başvurusu ile Gaziantep aldı.
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M üşterileri için daha fazla katma değer yarat-
mayı hedefleyen Hasçelik, taşlı testere (abra-
sive cut-off technology) ile yatırımlarına bir 

yenisini daha ekledi. Türkiye’nin önde gelen vasıflı çelik 
çubuk üreticisi Hasçelik, ileri teknoloji taşlı testere ke-
sim makinaları üreticisi Braun markasıyla gerçekleştir-
diği yatırımı ile yeni taşlı testeresini üretim hattına dâhil 
etti. 

Hasçelik, taşlı testere sayesinde alaşımlı, orta ve yük-
sek karbonlu çelik çubuk ürünlerini daha yüksek kaliteli 
kesim yüzeyi ile müşterilerine teslim edilebilecek. Aynı 
zamanda daha pürüzsüz ve düzgün kesim yüzeyi sa-
yesinde müşterilerinin kesim firesini azaltmayı hedef-
lemektedir. 

32 mm. ve 122 mm. çaplarda, C60 – C90 yüksek kar-
bonlu, 100Cr6, 42CrMo4, 5140, 55Cr3, 51CrV4,  30Cr-
NiMo8 vb. alaşımlı yuvarlak çelik çubuklarda soğuk 
kesme kabiliyetine sahip olan yeni nesil taşlı testere ile 
kesim kapasitesi de artmış olacaktır.

Yaptığı yatırımlarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre konu-
larına öncelik veren Hasçelik, 20.000 m3/saat, max. 5 
mg/Nm3 toz emisyon kapasitesine sahip kartuş tip toz 
toplama sistemli kesme makinası ile Avrupa standartla-
rına uygun toz emisyonu da sağlayacaktır. 

Faydasıçok Holding şirketlerinden biri olan Hasçelik, 
1968 yılından beri başta otomotiv, makina sanayileri 
olmak üzere ülkemizde ve dünyada birçok alanda kul-
lanılan sıcak haddelenmiş vasıflı çelik çubuk üretiminde 
önde gelen firmalardan biridir.  IATF 16949:2016 Oto-
motiv Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip tesi-
sinde üretim yapan Hasçelik, 2017 yılında Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 321. sırada yer al-
mıştır.  Tüm dünyada uluslararası ticaretin prestij sem-
bolü sayılan ‘Yetkili Yükümlü Statüsüne’ sahip şirket 
ayrıca Turquality marka desteği üyesidir.l

Hasçelik Continues Its 
Investment That Increases 
Added Value 
Hasçelik is going to deliver alloy, medium and high 

carbon steel bar products to its customers with its high 

quality cutting surface via its stone chainsaw. Through 

this, the company aims to reduce its customers’ cutting 

waste due to its smoother and even cutting surface. 

Being as a part of Faydasıçok Holding companies, 

Hasçelik has been one of the leading companies in 

production of hot rolled steel bars, which are used 

in many fields mainly in automotive and machinery 

industries in our country and the world since 1968. 

Hasçelik continues its production in its facility which 

is certified with IATF 16949: 2016 Automotive Quality 

Management Systems. The company has been ranked 

321 in 2017 on Turkey’s Top 500 Industrial Enterprises 

list. As an Authorized Economic Operator, which is 

considered as the prestige of international trade, 

Hasçelik is also a member of Turquality brand support 

program. l

Hasçelik’de Katma Değer Artıran 
Yatırımlar Devam Ediyor 

Hasçelik, ileri teknoloji taşlı testere kesim 
makinaları üreticisi Braun markasıyla 
gerçekleştirdiği yatırımı ile yeni taşlı testeresini 
üretim hattına dâhil etti. 
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İstanbul’dan Fethiye’ye
Bir Beyaz Yakalı Hikayesi

Bir aşçı, bir mühendis... İşletmeci Şef Hilal HATİP ve İşletmeci Ömer 
Emre ORHAN; Farklı alt yapılardan gelseler de Kayaköy’ü sevdiler. 
İsmini Kayaköy’den alsın, ismi gibi bereketli olsun isteyerek; Kayaköy’ün 
meşhur incirlerinin ismini işletmesini yaptıkları lokantaya verdiler.

süre Çin’de yaşadım; Çinli aşçılara Türk mutfağı konu-
sunda eğitimler verdim. Şu sıralar Fethiye Kayaköy’de 
İncir adında restoranımızı işletiyorum.  

Böyle radikal bir yola gitmeme sebep 
olan “beyaz yakalı” algısından 

rahatsız olmamdı. Aslında 
rahatsız eden, beyaz ya-

kalı olmak değildi. Be-
yaz yakalı dediğimiz 

de her meslek gibi 
işini yapan insandır. 
Bir taksiciden, bir 
kasaptan ya da bir 
şeften onu ayıran 
pek farklı bir şey 

yoktur; fakat komedi dizilerine konu olan veya eleşti-
rilen “beyaz yakalı”ya olduğundan fazla yüklenen an-
lamlardır. Beyaz yakalının, mutlu olabilmek için kendini 
kandırdığı etiketlerdir. TDK’daki tanımı “üretim süre-
cinde bedensel gücüyle çalışmayıp düşünsel etkinlikte 
bulunan, maaş veya ücret karşılığında çalışan memur, 
teknik personeldir.” İşin pratiğine, şehrin karmaşasının 
insana yüklediği fiziksel yorgunluklarını, iş koşullarını, 
stresin yükünü veya çalışma saatlerini değerlendirdiği-
nizde, beyaz yakalının işi, bir mavi yakalıdan daha azdır, 
daha kolaydır diyebilir misiniz? Bence bunu söyleyebil-
mek zor. Beyaz yakalının kendini daha iyi hissetmesi 
için etiketlerle  yaratılan gerçek olmayan bir dünya var. 
Bu gerçek dışılık insanı rahatsız ediyor.  Kullanılan te-
lefonun, aracın markası, giyilen ayakkabı, ofise girerken 

Hayallerinin peşinden koşan 
bir beyaz yakalı olarak bizim-
le hikayenizi paylaşır mısınız? 
Hayatınızdaki bu radikal kararı 
alma nedeniniz neydi? Kurum-
sal hayattan ayrılmaya nasıl ka-
rar verdiniz?

HİLAL HATİP: İngiliz Dili ve Ede-
biyatı bölümünden mezun ol-
duktan sonra yerli ve yabancı 
şirketlerde satış, pazarlama ve 
marka yöneticiliği pozisyonla-
rında çalıştım. Ardından Mutfak 
Sanatları Akademisi’nde Pro-
fesyonel Aşçılık eğitimi aldım 
ve mutfak sektörüne adım at-
tım. Bir Türk restoranına mutfak 
danışmanlığı yapmak üzere bir 
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eldeki kahve bardağı, koldaki saat, eldeki çanta.. Hepsi 
beyaz yakalıya nasıl mutlu olması gerektiğini öğretmeye 
çalışıyor sanki. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz ve mut-
luluğun bunlar olmadığını biliyoruz.

Kurumsal hayattan ayrılmaya karar vermemi sağlayan 
şey, insanların bu gerçek olmadığını gördüğüm mutluluk 
konusunda birbirini parçalarcasına hırslı olmalarıydı. 
Kavgalarıydı. Durup düşünürdüm: ne için?  

ÖMER EMRE ORHAN: Aslında benimki yarı bir kopuş hi-
kayesi denebilir. Henüz yolun daha çok başındayım. Okulu 
çok severek okudum ben, birçok mühendis arkadaşımın 

zıttı olarak. Mezun olduk-
tan sonra da hep severek 
çalıştım. Teknik bir insan 
olmaktan mutlu oldum, bir 
yandan da akademik kari-
yerime devam ettim. Hem 
yoğun çalışırken hem de 
doktora yaptım. Fakat ar-
tık bir noktadan sonra “Bu 
mücadele ne için?” “Ne-
yin peşinde koşuyorum?” 
soruları ağır basıyor. Bu-
lunduğu pozisyonu hak 
etmeyen insanlar, sürekli 
birisi için çalışıyor olma 

durumu insanı bir değerlendirme yapmaya itiyor. Bende 
de böyle oldu, tamam mesleğimi seviyorum ama kendimi 
10 sene sonra da böyle görmek istiyor muyum diye sor-
dum kendime ve cevabım hayır oldu. Bir de gezmeyi çok 
seviyorum 2005’ten beri toplam 64 ülke gezdim. Dünyada 
toplamda 240’tan fazla ülke var. Herkes bana ne kadar çok 
gezmişsin diyor ama ben kalanı düşündüğümde kurumsal 
hayatta çalışarak, bana tanımlanan izin günleriyle istedi-
ğimi yapamayacağıma karar verdim. Yukarıda söylediğim 
gibi tam olarak kurtulamadım ama yolu yarıladım, sonu da 
gelecek diye umuyorum.

Ankara’da başladığım hayatıma, 2010’dan beri İstanbul’da 
devam ediyordum. Kendime göre konforlu bir hayatım 
vardı. Evimle işimin arası 15 dakika idi araçla, hatta bazen 
öğle aralarında eve gidip uyuduğum oluyordu. Ama artık 
İstanbul’un da çekilmez hale geldiğini gördüm. Sen ne ya-
şıyorsun ki de çekilmez hale geldi diyenler olabilir, herkes 
kendi dünyasında yaşıyor tabi. Ben 8 senede İstanbu’un 
sürekli kötüye gittiğini ve artık burada olmak istemediği-
me karar verdim. O yüzden 2018’de İzmir’e taşındım. Hala 
bir şirkette çalışıyorum ama mesela üniverstede ders de 
veriyorum. İncir’de de Hilal’le beraber bir şeyler yapıyoruz.

İNSAN NE İSTEDİĞİNİ İYİ BELİRLEMELİ

HİLAL HATİP: Neden beyaz yakalı olmayı 
sevmediklerini iyi analiz edebilmeleri gerekiyor; 
çünkü beyaz yaka hayatını bırakmak da ayrı bir 
moda, ayrı bir etiket! Tıpkı çok seyahat etmenin bir 
etikete dönüşmesi gibi. Beyaz yakalının bir takım 
konforları var. Her sabah arabayla kahveciye 
uğrayıp, elinizde sıcak kahve bardağıyla sıcak ve 
aydınlık ofise giriyorsunuz. Bense buz gibi bir sabaha 
uyanıp, kışsa donarak ateş yakmak ya da bunaltıcı 
sıcak bir yaz sabahında erkenden kalkıp soğan 
doğramak zorundayım. Deniz ayaklarımın altındadır, 
manzara harikadır, başımı kaldırıp gökyüzüne 
baktığımda yıldızları görebilirim ama gece yola 
yürürken bir domuz ailesiyle karşılaşabilirim ya da 
yarı zehirli bir kedi gözlü yılan yanımdan süzülüp 
giderken denk gelebilirim. İnsanın, nasıl mutlu 
olacağını değerlendirmesi gerekiyor. Alternatif bir 
yaşamda mutlu olmayabilir her insan, ne istediğini iyi 
belirlemek gerekiyor. 

ÖMER EMRE 
ORHAN: Her 
zaman mutlu olmak 
zorunda değiliz ama 
yaptığımız işten 
keyif almak birçok 
şeyden önde geliyor 
bence. Herkesin 
hayatı kendine özel 
olduğu için bence 
keyif alacakları şeye 
ulaşmak için adım 
atmak çok önemli.
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Çıktığınız bu yolculukta karşılaştığınız sorunlar oldu 
mu? Nasıl üstesinden geldiniz?

HİLAL HATİP: Alışık olduğunuz düzenden çıkıp bambaş-
ka bir sisteme adım atıyorsunuz. İyi ya da kötü, kurumsal 
bir şirkette çalışmanın veya şehirde yaşamanın getirdiği 
belirli konforları da göz ardı edemeyiz. Bu konforları terk 
edip, bilmediğini bir coğrafyada, bilmediğiniz bir sisteme 
adapte olmaya çalışmak kolay değil. Öngöremediğiniz so-
runlarla ilgili sakin ve sabırlı olmayı öğreniyorsunuz. So-
runları çözmek için sabırlı olmaktan başka yapabileceğiniz 
bir şey yok. Alıştığınız düzen dışında, insanların bambaşka 
şekillerde de mutlu olabildiğini, yaşayabildiğini görüyor, 
öğreniyorsunuz. Çünkü beyaz yakalı dünyanın içindeyken, 
başka bir alternatif olmadığına, en iyisinin bu olduğuna 
kendinizi inandırıyorsunuz. Eski bir beyaz yakalı olarak, za-
man planlaması,  çalışma şartları, iş yapış şekli konusunda 

katı olduğumu fark ettim. Oysa artık yaşadığım yer Muğla, 
hayat daha yavaş akıyor, telaş yok, hayat öyle akıveriyor 
gari! İnsanları zorlayarak iş yapamıyorsunuz, şirketteki gibi 
ast-üst ilişkisi yok, daha yatay bir düzlemde yaşamayı öğ-
reniyorsunuz.

ÖMER EMRE ORHAN: İnsan dediğimiz yaratık konfora ve 
kolaylığa çabuk alışmak için programlanmış sanki. Hele 
alıştığı durumdan kurtulmak büyük bir zorluk insan için. 
Bence en büyük sorun alışılmış durumun dışına çıkmak. 

Çünkü yıllarca garantici 
bir zihniyetle yetiştiril-
dik onu gördüm ben son 
zamanlarda. Memur bir 
ailenin iki çocuğundan bi-
riyim ben. Hep garanti bir 
işimiz olsun, varolan dü-
zene karşı sesimizi fazla 
yükseltmeden çalışalım, 
bunlarla geçti hayatımız. 
Ama sorgulayan, dünyayı 
anlamaya çalışan biri için 

bu yeterli olmuyor. Dünyayı gezmek, görmek isyan ola-
sılığını daha da tetikliyor. Sonunda ne kadar konforlu bir 
ortamda olursanız olun o kabuk size yetmiyor ve patlıyor-
sunuz. 

Benim durumum da tam böyle oldu. Biraz risk alarak artık 
bulunduğum konforlu hayatı bırakmak istedim. Çünkü bu 
hayat insanı biraz da olduğu yerde kurutuyor bence. Üste-

HERKESİN HAYATI KENDİNE ÖZEL

ÖMER EMRE ORHAN: Benim beyaz yakalılara 
en önemli tavsiyem herhalde yaptıkları şeyleri ve 
yaşadıkları hayatı sorgulamaları olacaktır. Gerçekten 
yaptıkları şeyden keyif alıyorlar mı? Mutlu olarak mı 
geçiriyorlar zamanlarını? Her zaman mutlu olmak 
zorunda değiliz ama yaptığımız şeyden keyif almak 
birçok şeyden önde geliyor bence. Herkesin hayatı ve 
kendine özel olduğu için bence keyif alacakları şeye 
ulaşmak için adım atmak çok önemli.

ÖMER EMRE 
ORHAN: Biraz 
risk alarak artık 
bulunduğum konforlu 
hayatı bırakmak 
istedim. Çünkü bu 
hayat insanı biraz 
da olduğu yerde 
kurutuyor.
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sinden gelmenin tek yolu bence kafa olarak insanın kendi-
ni hazırlaması ve harekete geçmesi.

İncir Kayaköy’ün hikayesini anlatır mısınız?

HİLAL HATİP: Ortağım Emre ile bir gıda üzerine bir STK’da 
gönüllü çalışırken tanıştık. Gıda ve mutfak kültürümüz ko-
nusunda benzer kaygılarla yola çıktık. Anadolu coğrafya-
sının hem ürün, hem de kültür olarak çeşitliliği çok fazla. 

Ama artık lokantala-
rın mönülerine bak-
tığınızda “schnitzel” 
veya “fajita” görebi-
liyorsunuz. Özellikle 
bir turizm şehrinde, 
kendi coğrafyamızın 
tarifleriyle, ürünle-
riyle yemekler yap-
manın önemli oldu-
ğunu düşünüyoruz. 
Lokantamızın ismini 
de o bölgeye özgü 
ürünleri düşünürken 
keşfettik, ismini Ka-
yaköy’ün incirinden 
alsın istedik. Kaya-
köy’ün İncir’i çok 

lezzetli, ayrıca “incir bandırması” adını verdikleri dağ kekiği 
ve defne ile lezzetlendirdikleri farklı bir kurutma yöntemle-
ri var. İncir’in mönüsünde, Anadolu’nun farklı kültürlerine 

İncir’in Pancar Mezesi 
Hem hazırlaması pratiktir; hem de rengiyle sofranıza 
canlılık katar.

3 orta boy pancar

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

3 diş sarımsak

1 su bardağı tahin

1 tatlı kaşığı tuz

Pancarları delmeden ya da bıçakla kesmeden 
haşlıyoruz. Normal ocakta 1 saatten fazla sürebilir. 
Daha hızlı haşlamak için düdüklü tencere 
kullanabilirsiniz. Düdüklü tencereye, üzerini geçecek 
kadar su ile birlikte pancarları koyup, kapağını 
kilitleyip, ocağı açın. Düdüklü tencerenizden buhar 
sesi çıkmaya başladıktan sonra altını kıstıktan sonra 
20 dakika haşlayın. Tencere tamamen soğuduktan 
sonra açın ve pancarların kabuklarını soyup 
rendeleyin. Üzerine sarımsakları rendeleyin. Tahini, 
süzme yoğurdu ve tuzu ekleyip güzelce karıştırın. 

Lokantamızın ismini de 
o bölgeye özgü ürünleri 
düşünürken keşfettik, 
ismini Kayaköy’ün 
incirinden alsın istedik. 
Kayaköy’ün İncir’i çok 
lezzetli, ayrıca “incir 
bandırması” adını 
verdikleri dağ kekiği ve 
defne ile lezzetlendirdikleri 
farklı bir kurutma 
yöntemleri var. İncir’in 
mönüsünde, Anadolu’nun 
farklı kültürlerine ait 
tariflere yer veriyoruz. 
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Girişimci olmak için kadın olmak
bir engel değil

HİLAL HATİP: Kadın girişimcilerin özellikle bir başlık 
olarak değerlendirilmesi çok güzel. Kadın girişimcilere 
yönelik birçok destek var ve işe katılım oranındaki 
eşitsizliği düşününce kadına gösterilen bu pozitif 
ayrımcılığın doğru olduğunu düşünüyorum. Öncelikle 
erkek egemen bir dünyada erkek gibi olmadan, kadın 
olarak var olabilmeye çalışmak çok zor. Kadın girişimci 
olmak hiç kolay değil; ama bir taraftan iş yapmanın 
cinsiyeti yok. Siz çalışmak isterseniz, bir iş yapmak 
isterseniz kadın-erkek fark etmez, zorluğu ne olursa 

olsun o işi yaparsınız. İnsan yeter ki bir iş yapmak 
istesin, daha da önemlisi adım atmaya cesaret edebilsin. 
Kimle konuşsanız, herkesin proje fikirleri var. Projesi 
demiyorum bakın, proje fikirleri var. Proje ile proje fikri 
arasında bir fark vardır. Sanki insanlar, proje fikirleri 
üreterek mutlu oluyor; fakat hiç biri proje aşamasına 
geçemiyor. Her gün onlarca yeni proje fikri üretmeye 
zaman harcamak yerine, bir fikri gerçekleştirmeye enerji 
harcamak daha mantıklı geliyor bana. Çabalamaktan, 
terlemekten korkmadan, kaçmadan fikrine, kendine 
inanarak çalışmak çok önemli. Girişimci olmak için kadın 
olmak bir engel değil; zorluk daha çok zihinlerimizde, 
kendimize inancımızda. 

ait tariflere yer veriyoruz. Ege’nin portakallı enginarından, 
Güneydoğu Anadolu’nun mutebbeline, Ermeni mutfağının 
topiğinden, Edirne’nin tava ciğerine, Batı Karadeniz’in incir 
uyutmasına bir çok unutulmuş yemeği hazırlamaya gayret 
gösteriyoruz. Vegan ve vejeteryan alternatifler sunuyoruz. 
Türk mutfağının sadece kebaptan ibaret olmadığını gös-
termeye çalışıyoruz. Özellikle yabancı turistler, daha önce 
görmedikleri yemekleri deniyorlar ve yoğun ilgisi gösteri-
yorlar.

ÖMER EMRE ORHAN: Ortağım Hilal’le İstanbul’da bir STK 
aracılığı ile tanıştık. Orada birkaç projede beraber çalıştık. 
Ara ara yaptığımız sohbetlerde artık bizim de bir yerimiz 
olması gerektiğine karar verdik. Bunun için bildiğimiz bir-
kaç yere bakmaya başladık. 
Önce Datça’da bir butik otel 
gündeme geldi. Orası olma-
dı. Sonra ben bir haftasonu 
Fethiye Kayaköy’de ortaokul 
arkadaşımı ziyarete gittim. 
Yıllardır görüşmediğim bir 
arkadaşımdı, haftasonu vakit 
geçirdik sohbet ettik. Onun 
da Kayaköy’de bir yeri oldu-

ğunu öğrenmiştim, ben de ona niyetimizden bahsettim. 
Döndükten birkaç hafta sonra aradı ve bir ki yer söyledi. İlk 
fırsatta gittik baktık beğendik ve hesaplarımızı yaptıktan 
sonra başlamaya karar verdik.

İncir küçük, samimi ve sıcak bir yer. Kendimiz bir yere gitti-
ğimiz zaman aradığımız tarzda bir yer olsun diye uğraştık, 
sanırım oldu da. Sahiplerini tanıdığınız, hal hatır sorduğu-
nuz, sohbet ettiğiniz. Açık havada, yeşillikler içinde bir yer. 
Ben kendimizi amatör profesyoneller olarak tanımlıyorum. 
Samimiyiz ama işimizi olabildiğince iyi yapmaya çalışıyo-
ruz. Daha çok yolumuz var, eksiklerimiz var ama tecrübe 
her şeydir. Fırsatı olan herkesi bir gün gelip denemesi için 
İncir’e bekliyoruz.l

Beyaz yakalı dünyanın 
içindeyken, başka bir 
alternatif olmadığına, 
en iyisinin bu 
olduğuna kendinizi 
inandırıyorsunuz. Eski 
bir beyaz yakalı olarak, 
zaman planlaması,  
çalışma şartları, iş yapış 
şekli konusunda katı 
olduğumu fark ettim. 
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Ropdöşambır Giymek

Ali Orhan YALÇINKAYA
Ekonomist

F ransız yazar ve filozof Denis Diderot 1768’de 
“Eski Ropdöşambırımdan Ayrılmanın Pişman-
lıkları” adıyla bir makale kaleme alır ve ilk defa 

1772’de yayımlanır. Aydınlanma hareketinin en bilinen 
filozoflarından birini böyle bir makale yazmaya iten ne-
dir peki?

Diderot’un yaşadığı maddi sıkışıklığı duyan Rus impara-
toriçesi Büyük Catherine, 1765 yılında onun kütüphane-
sini satın alır ve 25 yıllık maaşını da peşin ödeyerek bu 
sıkışık durumdan kurtulmasını sağlar.

Sorun da bu noktada, Diderot’a yeni bir ropdöşambır he-
diye edilmesiyle başlar. Önce ropdöşambırın yazı masa-
sıyla uyumsuz olduğunu fark eder filozof. Aldığı yüklü 
paranın vermiş olduğu rahatlıkla yazı masasını değiş-
tirmeye karar verir ilkin. Bunu evinin yeni ropdöşambırla 
uyumlaştırılması süreci takip eder. Koltuk, halı, sandalye 
ne varsa yenileriyle değiştirilirken bu elde avuçtakilerin 
de yitip gitmesine ve borçlu hale gelmesine neden olur 
filozofun. Eskilerin efendisiyken, yenilerin kölesi olur 
adeta. İşte, böylesi bir tüketim çılgınlığı yazdırır bu ma-

kaleyi. Tüketim sarmalından bahseden ilk kişi olduğu 
için de bir kavram olarak Diderot Etkisi ortaya çıkar.

Filozof Diderot’un elde avuçta ne varsa kaybetmesinin 
psikolojik arka planında kendi içindeki ve çevresindeki 
parçaları birleştirerek, onları tam ve bütün olarak al-
gılama gayreti olduğu söylenir. Tıpkı bir şarkıda ya da 
kitaptaki sözler parça parça bir anlam ifade etmezken 
sözcüklerin bir bütün içerisinde algılandığında bir anlam 
kazanması gibi. 

Bütünün, parçaların toplamından daha fazla anlam ifa-
de etmesinden hareketle önce küresel düzeyde ne oldu-
ğuna bir bakalım istedim ben de.

IMF’in G-20 zirvesi için hazırladığı rapor ticaret savaş-
larının ve Brexit’in olası etkilerini sıralamaktaydı. Ticaret 
savaşları aşağıdaki grafikte 5. Seviye olarak belirtilen 
düzeye çıktığında, yani “tüm cephelere yayıldığı” du-
rumda dünya ekonomisinin büyümesine etkisinin yılda 
0,8 puan daralma yönünde olacağını söylüyordu. Çin 

Türk filmlerinde kahramanlardan birinin üzerinde ropdöşambır varsa,
bilin ki kötü şeyleri daha görmediniz.
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Devlet Başkanı, Amerikan ürünlerinin Çin’den alımları-
nı artırma sözü verirken, Trump da 90 gün süreyle Çin 
ürünlerine ek vergi getirmeyeceğini belirtti. Trump ve Xi 
Jinping’nin G-20’deki zirveden uzlaşı ile ayrılmaları pi-
yasalara rahat bir nefes aldıracak.

Piyasaları rahatlatan bir diğer gelişme ise ABD Merkez 
Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, Fed’in politika 
faizinin şu anda sağlıklı ABD ekonomisini ne hızlandı-
ran ne de frenleyen seviye tahminlerinin “hemen altın-
da” olduğunu belirten iyimser mesajlarıydı. Bu, üç yıllık 
sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaşmakta olduğunun 
sinyali olarak yorumlanırken, Fed’in Ekim ayı toplantı 
tutanakları da Powell’ın açıklamalarını destekler nite-
likteydi. Bu yılın son toplantısında Fed faiz artırımına 

giderken, önümüzdeki yılı 2 faiz artışı öngörüsüyle ka-
pattı. Oysa daha bir ay önce Fed Başkanı yaptığı konuş-
mada, politika faiz oranının nötr seviyeden “çok uzakta” 
olduğunu ve Fed’in bu seviyenin ötesinde bile politika-
sını sıkılaştırabileceğini belirtmişti.

“Yeni bir referans noktası, diğer tüm referans noktala-
rının değerini yitirmesine neden olur” düşüncesini ek-
sene alarak başladığım yazıyı, söylenişi kendisinden 
daha karizmatik olan ropdöşambır ile ilgili bir tespitimle 
bitireyim: 

Türk filmlerinde kahramanlardan birinin üzerinde rop-
döşambır varsa, bilin ki kötü şeyleri daha görmediniz. 

Güzel bir yıl dileklerimle. l
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Meme Kanserinde
Farkındalık Yaratmak

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen 
kanser türlerinin başında geliyor. Bu nedenle 
de meme kanserinde erken tanının önemine 
dikkat çekmek amacıyla Ekim ayı “Meme 
Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirlendi. 
Bu ayda erken tanı, tedavi yöntemleri gibi 
konularda birçok kurum ve kuruluş, meme 
kanseri ile ilgili toplumu bilinçlendirmeye 
yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Prof. Dr. Metin Çakmakçı
Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi 
Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi 
Direktörü 

Meme kanserinin belirtileri nelerdir?
Nasıl farkına varılır?

M eme kanseri, genel olarak meme dokusunun 
herhangi bir yerinden kaynaklanabilen ve en 
sık kanallarda oluşan kanser türüdür. Meme-

deki sütü yapan keseciklerde ve bunları taşıyan kanal-
larda gelişir. Tüm dünyada kadınlarda görülen kanserler 
arasında birinci sırada yer alan meme kanseri, ağırlıklı 

olarak menopoz sonrasında görülürken, son yıllar-
da ciddi olarak 40 yaş altı kadınlarda da sık-

lıkla görülmeye başlanmıştır. ABD’de her 8 
kadından birinin, yaşamı boyunca meme 
kanserine yakalanma riski taşıdığını, er-
keklerde ise görülme sıklığının kadınlara 
oranla çok düşük olduğu görülüyor. 

Ancak teknolojik gelişme ve erken tanı 
olanakları, meme kanserinde yaşam ka-

yıplarının düşük olmasını sağlıyor. Bunun 
yanında Batı ülkelerinde sivil toplum kuru-
luşlarının çalışmaları ve hükümetlerin sağ-

lık politikaları sonucu toplumda meme 
kanseri bilincinin artırılması, meme 

kanserine bağlı ölüm oranlarının düşük kalmasını sağ-
layan bir başka unsur.

Meme kanserinin kadınlara özgü bir hastalık olduğu sa-
nılır. Ancak meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 1’i er-
keklerde görülür. Erkeklerde bu kadar az görülmesinin 
iki nedeni, erkeklerde meme dokusunun nispeten azlığı 
ve erkeklerin hormonal yapısının kadınlardan farklı ol-
masıdır. Erkeklerde meme kanseri daha çok 60 yaş üs-
tünde görülür. Çok az erkek hastalığın farkına varır ve bu 
nedenle hastalık tanısı kadınlara göre daha geç konur; 
kanser tanısı konduğunda da hastalık genellikle ilerle-
miş olur ve tedavisi de zorlaşır. Dolayısıyla, erkeklerin de 
bu konuda duyarlı olmaları ve vücutlarındaki değişiklik-
lerin farkında olmaları çok önemli. 

Meme kanserinin belirtileri:

Meme kanserinde önemli olan, belirtiler ortaya çıkma-
dan hastalığı yakalayabilmek. Çünkü belirtilerin geliş-
mesi, hastalığın ilerlediği anlamına geliyor.
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Meme kanserinde en sık görülen belirtiler; 

l	Memede ya da koltuk altında ele gelen kitle, 

l	Memenin boyutunda veya şeklinde oluşan değişiklik, 

l Meme başından kanlı akıntı gelmesi, 

l	Memenin derisinde veya meme başında şekil ve renk 
değişikliği, 

l	Meme veya meme başında içeriye doğru çekilme ol-
ması,

l	Memede kitle olmamasına rağmen koltukaltında ya 
da boyunda bir beze oluşması.

Bazı risk faktörlerine sahip kadınlarda meme kanseri 
görülme ihtimali artıyor. Ancak yine de risk faktörleri-
ni taşımayan kişilerin de meme kanserine yakalanması 
mümkün. 

Meme kanserinde ileri yaş önemli bir risk faktörünü 
oluşturuyor. 50 yaş üzerinde olan kadınlarda meme 
kanseri görülme sıklığı, 50 yaşın altında olan kadınlar-
dan 4 kat daha fazla oluyor. Bu nedenle, özellikle 50 yaş 
üzerindeki kadınlarda tarama testlerinin önemi artıyor. 

Meme kanseri risk faktörleri:

l	Ailede meme kanseri öyküsünün bulunması, 

l	Adetlerin erken yaşta başlamış olması (12 yaş altı), 

l	Doğum yapmamış olmak,

l İlk doğumu 30 yaş sonrasında yapmış olmak, 

l Geç yaşta menopoza girmek, 

l	Kilolu olmak ve özellikle menopoz sonrası kilo almak, 

l	Sigara tüketmek riski artırıyor. 

Erken tanının yararı nedir? 

Meme kanseri tedavisi erken evrelerde yüzde yüz sağla-
nabilir. İleri evrelerde tedavi seçimleri hastaların yaşam 
kalitesini düşürebiliyor.

Meme kanseri riski yaşla birlikte artar. Düzenli hekim 
kontrolleri içinse anlamlı yaş sınırı 40-45 yaşlar ara-
sıdır. Risk altında olanların 40 yaşından sonra her yıl, 
risk altında olmayanların ise 45 yaşından sonra her yıl 
muayene, mammografi ve ultrasonografi çektirmeleri 
öneriliyor. 

Kişide özel bir risk varsa da daha sık doktor kontrolüne 
gitmesi öneriliyor. Mammografi ise bugün için meme 
kanseri açısından en değerli tarama testidir. Memenin 
yapısı nedeniyle bazen mamografi fazla bir bilgi vere-
miyor ve bu durumlarda MR çekerek hastayı izlemek 
gerekebiliyor.l

Breast cancer is one of the most 
common cancer types in women. 
For this reason, October was de-
signated as Breast Cancer Aware-

ness Month to draw attention to the importance 
of early diagnosis in breast cancer.

Breast cancer is the type of cancer that can 
occur in any part of the breast tissue, but com-
monly seen in ducts. It develops in the ducts and 
lobules, where milk is produced.  Breast cancer, 
which ranks first among the cancers in women 
all over the world, is predominantly seen after 
menopause however in recent years it has star-
ted to be seen frequently in women less than 40 
years of age. One out of every 8 women in the 
US has a risk of developing breast cancer throu-
ghout their lives, while the incidence of males is 
very low compared to females. Nevertherless, 
technological development and early diagnosis 
helps to reduce mortality rate in lower percenta-
ges. Another factor that helps reduction of mor-
tality rate is high efforts on creating awareness 
on breast cancer. These works held by mostly 
NGOs and the health policies of the governments 
in the western world. 

Creating 
Awareness for 
Breast Cancer 
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Dişeti Hastalıklarınızın
Sebebi Stres De Olabilir

Günlük koşuşturmaca, iş veya okul hayatı 
derken strese girmemek pek mümkün 
değil. Stresin insan sağlığına zararları 
saymakla bitmiyor. “Klinik çalışmalar 
ve sistematik derlemelerde, günümüzün 
önemli problemlerinden olan stres ve dişeti 
hastalığı arasında pozitif bir ilişki olduğu 
saptanmıştır” diyen İstanbul Okan Üniversitesi 
Diş Hastanesi Periodontoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Çayır Tezal, 
stres ve dişeti ilişkisini açıkladı.

Prof. Dr. Gonca Çayır Tezal
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi 
Periodontoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

D işeti hastalığının temel nedeni, ağız bakımının 
yetersiz olması ve buna bağlı olarak dişler ve 
ağızdaki yumuşak dokular üzerinde mikroorga-

nizma yoğunluğu çok fazla olan biofilm yapının oluş-
masıdır. Başlangıç nedeni bu olmakla beraber, dişeti 
hastalığı çok faktörlü bir hastalıktır ve dişeti sağlığını 
etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır.

Diyabet ve Sigara Kullanımı Dişeti Hastalıkları
İçin Risk Faktörü!

Bakteriden zengin biofilm yapının birikmesini kolay-
laştırıcı dişlerde çapraşıklık, uyumsuz dolgu ve protez 
varlığı gibi faktörler dişeti hastalığına yatkınlığı arttırır. 
Diyabet varlığı ve sigara kullanımı dişeti hastalıkları için 
risk faktörüdür. Genetik yatkınlık da dişeti hastalıkları-
nın oluşumu ve gelişiminde etkilidir. Bu faktörler dışında 
ergenlik ve hamilelik gibi hormonal durumlar da dişeti 
hastalıkları ile ilişkilidir.

Stres ve Dişeti Hastalığı Arasındaki Herhangi Bir İlişki 
Var Mıdır?

Klinik çalışmalar ve sistematik derlemelerde günümü-
zün önemli problemlerinden olan stres ve dişeti hastalı-
ğı arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bireyleri 
strese ve depresyona sokan pek çok faktör bulunmak-

tadır. Sevilen birinin kaybedilmesi, boşanmalar, iş kaybı, 
maddi problemler gibi stres oluşturan faktörler kronik 
olarak dişeti ve çevre dokulara zarar verebilir. Bir bireyin 
belirli bir zaman süreci içerisinde spesifik bir hastalığa 
yakalanma olasılığı risk olarak bilinir. Stres; dişeti has-
talıkları için değiştirilemeyen bir risk faktörüdür, yani 
risk belirleyicisidir.

Sınav Dönemindeki Öğrenciler Risk Altında!

Akut bir dişeti hastalığı olan nekrotizan dişeti hastalı-
ğı ilk olarak cephede savaşan askerlerin ağzında teşhis 
edilmiştir. Bu hastalık stres faktöründen oldukça etki-
lenmekte ve stres altında olan sınav dönemindeki öğ-
rencilerde sıklıkla oluşmaktadır. 

Stres Dişeti Tedavisini de Olumsuz Etkiler!

Stresli bireylerde ağız hijyeni eksikliği ve buna bağlı ola-
rak dişeti hastalığına yatkınlık ortaya çıkar. Dişlerde sık-
ma ve gıcırdatma, daha çok sigara tüketimi de görülür. 
Bunlar da dişeti ve çevre dokulara zarar verebilir. Stres 
ayrıca vücutta adrenal korteksten kortizol hormonu 
üretimini arttırır, kortizol de bizi hastalıklardan koruyan 
bağışıklık sistemini baskılar. Dişeti hastalığı oluşumuna 
zemin hazırlar. Stres ve depresyon varlığı, hastalık olu-
şumu ve gelişimine yatkınlık dışında uygulanan dişeti 
tedavisin sonucunu da negatif yönde etkilemektedir.l
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Diş bakımı nasıl olmalı?
Diş fırçasını çok uzun süre kullanmak

Sürekli kullanımda (haftada yedi gün boyunca gün-
de iki defa) bir diş fırçasının ortalama ömrü üç aydır. 
Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanızı değiştir-
meniz gerekir; çünkü diş fırçasının kılları yıpranır. 
Kıvrılmış veya kırılmış kıllar dişlerinizi düzgün şe-
kilde temizleyemez. Birkaç ay sonra diş fırçasında 
bakteri ve gıda parçacıkları birikmeye başlar. Diş fır-
çanızı üç ayda bir değiştirdiğinizden emin olun.

Dişlerinizi fırçalamaya yeterince zaman ayırmamak

Bir diş fırçalama seansı için önerilen süre iki dakika-
dır. Ortalama bir kişinin dişlerini fırçalama süresi ise 
sadece 45 saniyedir. 2 dakikadan kısa fırçalama, diş 
macunundaki florürün diş minesine ulaşması için 
yeterli bir zaman değildir. Fırçalama süresi kısal-
dıkça ağız hijyeni eksik yapılır. Çoğu zaman dişlerin 
kenarları veya ağzın arkası ihmal edilir. Ben bunun 
için zamanlayıcılarla birlikte elektronik diş fırçalarını 
öneriyorum. Zamanlayıcı yoksa bir kronometre, iki 
dakika süren bir şarkının melodisini veya telefonu-
nuzu kullanın. Dişlerinizi iki dakikadan az fırçalama-
mak için elinizden geleni yapın.

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzı su ile durulamak

Diş macununu tükürüp atabilirsiniz. Ancak ağzınıza 
su girdiğinde diş macununuzdaki florürün verimli-
liğini düşürür. Bazılarınız ağzını arındırmak isteye-
cektir. Su yerine florür içeren bir gargara veya ağız 

yıkama suyu kullanın. Ayrıca su içmek veya içecek 
tüketmek için dişlerinizi fırçaladıktan sonra en az 
yarım saat bekleyin.

Diş ipi kullanmamak

Henüz günlük diş ipi kullanmayı alışkanlık haline ge-
tiremediyseniz; hemen başlamalısınız. Diş fırçanızın 
ulaşamadığı dişler arasındaki artıkları çıkarmak için 
günde en az bir kez diş ipi kullanmak gerekir. Fırça-
lama ve diş ipi ile çıkartılmayan artıklar dişlerinizde 
bakteri cenneti oluşturur. Günün sonunda hep diş ipi 
kullanın.

Dilinizi temizlemiyorsanız…

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağız kokusunu önle-
mek için dilinizi mutlaka temizleyin. Dil temizleyicisi 
kalan bakterileri dilden sıyırır. Dişlerinizi fırçaladık-
tan sonra dilinizi temizlemek için fırçanızın kıllarını 
da kullanabilirsiniz. Dişlerinizi her fırçaladığınızda 
dili temizlemek önemlidir.

Yanlış teknikle fırçalamak

Dairesel hareketler, dişler arasındaki boşlukların 
temizlenmesinde daha nazik ve etkilidir. Diş fırça-
sı hem dişler hem de diş etleri ile temas etmelidir. 
Geniş yan yana hareketler, dişlerinizle diş etleri ara-
sındaki yumuşak doku astarına zarar verebilir. Fır-
çanızı ön ve alt dişlerin arkasında dikey olarak eğin 
ve fırçanın sadece ön yarısını kullanarak yumuşak 
hareketler yapın..l
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Asya’nın Detroit’i
TAYLAND 
OICA verilerine göre Tayland’ın motorlu araç parkı 2015 
yılı itibariyle 15,5 milyon adettir. Ülkede  her  1000  kişiye  
düşen  motorlu  araç  sayısı 228’dir.  Karşılaştırma  yapı-
labilmesi  açısından bu rakam Pakistan’da 17, Endonez-
ya’da 87, Filipinler’de 38, Vietnam’da 23’dür. IHS Markit 
verileri ise Tayland hafif motorlu araçlar parkını 2018 yılı 
için 16 milyon  adedin üzerinde vermektedir.  Özetle Tay-
land, Malezya ile birlikte araç sahipliğinde bölgede önde  
gelen ülkelerden birisidir.
Tayland bölgenin önemli motorlu araç üreticilerinden bi-
risidir ve ülkede çok sayıda otomotiv firmasının yatırımı 
bulunmaktadır. OICA verilerine göre 2017 yılında ülkede 
motorlu araçlar üretimi  yüzde 2,3  artarak  2 milyon ade-
de yükselmiştir.
(Detaylı bilgi için: UİB Tayland Ülke Raporu, 2018) Fo
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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.

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

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
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.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

VLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

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

TEKNO KAUÇUK
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.

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL 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.

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

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
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.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

VLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

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

TEKNO KAUÇUK
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.

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

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.

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

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
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.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

VLE ELEKTRONİK
OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.

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

TEKNO KAUÇUK
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.

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.
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