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Değerli Okuyucular,

T OSB Dergi yeni sayısında deği-
şen yüzü, gelişen içeriği ve tüm 
yenilikleri ile sizinle buluşuyor. 

Elbette ki değişim ve gelişim doğal bir 
istek; Charles Darwin, “En güçlü ya da 
en akıllı değil, değişime en iyi uyan 
ayakta kalır.” demiş. Var olan düzen 
içinde hiçbir şey yerinde durmaz ve bu 
durumda bizlerin hep olduğumuz gibi 
kalması beklenemez. Her an bir deği-
şim ve gelişim içindeyiz… 

Sanayi ise sürekli gelişim ve değişim 
gerektirir kaldı ki Endüstri 4,0’da ma-
kineler bizim aklımızla kendilerini yö-
netmeye başladılar. Makineler bu ge-
lişmiş yapılarını; internet ile sağlıyorlar 
yani “Nesnelerin İnterneti” (IoT); deği-

şim ne kadar hızlıysa siz de o kadar hızlanmalısınız.

TOSB da bu değişime ayak uydurarak yepyeni bir bakış açısı ile yoluna devam ediyor. TOSB 
Dergi bunun görsel kanıtıdır; birazdan okumaya başlayacağınız keyifli röportajlarla üyelerimizi 
daha yakından tanımaya ve tanıtmaya başladık. Her sayımızda 5 tanıtım röportajı yer alacak; 
TOYOTETSU’nun yeni Başkanı  Masahiro NOMURA ile yapmış olduğumuz keyifli röportajı Ja-
ponca olarak da sayfalarımızda göreceksiniz. 

Türkiye’de şasi üretimini gerçekleştiren ilk örnek firma olan Beyçelik Gestamp Şasi Fabrika 
Direktörü Haluk DÜZGÜN ile yeni yatırımlarını konuştuk. 

OSB’mizde 195 milyon TL’lik yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Tırsan’ın, TOSB’da  
61 milyon 216 bin TL yatırımla şirketin ikinci Ar-Ge Merkezini kurma çalışmalarını Ar-Ge Di-
rektörleri Tugay YILMAZ ile Adapazarı’ndaki ilk Ar-Ge merkezlerinde görüştük.

İçerisinde 172.000 m2‘lik özel ormanıyla, yeşiliyle gurur duyduğumuz OSB’mizde üyemiz 
Sango, 2006 yılından bu yana geliştirerek sürdürdükleri “Sango Doğal Orman Yetiştirme Pro-
jesi” ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Üyelerimiz yalnızca üretim yapmıyor; Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı (HAFEV) Yönetim Kurulu 
Başkanı Selcen FAYDASIÇOK, başlattıkları “Sedefteki İnciler” projesiyle kız öğrencileri mühen-
dislik eğitimi almaları konusunda nasıl bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ve bu projeye nasıl 
başladıklarını anlattı.

Röportajlarımız kadar keyifle takip edeceğiniz birçok makale, TOSB’dan ve dünyadan haberler 
oldukça ilginizi çekecek.

Değişimin devamı olacak sonraki sayıda buluşmak dileğiyle; Hepinizin yeni yılını TOSB ailesi 
olarak kutlarız. 

EDİTÖRDEN

Murat DEMİR
TOSB Bölge Müdürü
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TOSB'DAN MESAJ

We develop projects 
considering everybody's 
needs
Dear TOSB Members, 
Dear Industrialists,

We held our General Assembly 
Meeting in June and with your 
votes and decision, we started 
a new era, which we believe will 

be very important for TOSB’s future: self-gov-
ernance. As known, law No: 4562, law on OIZs 
states the inclusion of local governments and 
local bodies in the establishment of the OIZs 
to eliminate bureaucratic problems.  This was 
included considering the initial requirements of 

Hepimizin ortak ihtiyacı
projeler üretiyoruz

Ömer BURHANOĞLU
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı
TOSB Chairman of the Board

Sayın TOSB Üyeleri,
Değerli Sanayici Dostlar,

O lağan Genel Kurulumuzu Haziran ayında ger-
çekleştirerek; siz değerli üyelerimizin kararı ile 
TOSB’un geleceği için çok önemli olan ve yeni bir 

başlangıç olarak adlandırdığımız seçimli öz yönetime geç-
miş bulunmaktayız.

Bildiğiniz gibi, TOSB üye toplantısında alınan öz yöne-
time geçiş kararı; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi 
Kanunu’nda belirtildiği gibi; sanayi odalarının, valiliklerin, 
belediyelerin işin içine dahil edilmesi, sadece kuruluş sıra-
sındaki bürokratik problemlerin çözümü için öngörülmüş, 
belirli bir doluluğa ulaşıldığında; artık belediye, valilik ve 
diğer kuruluşların ihtiyacı olmayacağı düşünülerek tercih 
hakkı OSB’lere verilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’de bi-
zim gibi doluluk oranı yüksek OSB’lerde nerede ise tamamı 
“öz yönetim” ile idare edilmektedir.

Öz yönetime geçişle birlikte, TOSB’a getirdiğimiz yeni ve 
farklı yönetim anlayışıyla oluşan misyonumuz; şeffaf,  
hesap veren, çoklu katılım sağlayan, üye problemlerine 
çözüm arayan, inisiyatif alan, endüstri 4.0 çağına yatırım 
yapan, gençler ile değişime, profesyonel kadroya ve ku-
rumsallaşmaya önem veren bir yönetim anlayışı getirmek-
tir. Bununla birlikte, artık kendi ihtiyaçlarımıza göre özgün 
bütçe ve proje yönetimi yapabiliyoruz.. 

Görev almak isteyen herkese kapımızı açarak, paylaşılan 
bir yönetimle etkin bir şekilde çalışmaya başladık. Tüzük 
gereği sınırlı sayıda 5 kişiden oluşan yönetim kurulu sa-
yısını yeterli bulmadığımızdan, katılımın artırılması için 
yedekler ve denetim kurulu üyeleri ve ayrıca komitelerle 
katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışıyla her 2 yönetim 
kurulu toplantısından birini genişletilmiş olarak yapıyoruz. 
Bu sayede bir sonraki dönemin de tecrübe kazanmış genç 
üyeleri TOSB yönetimindeki sürekli değişim ve tazelenme 
için hazır olacaktır.
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TOSB'DAN MESAJ

Sadece bilgi verilen değil, katılım sağlayan, projelerin içinde 
olan, yönetimin strateji ve hedeflerinden öncelikli haberdar 
olup, yorum ve katılım yapan bir üye iletişimi sağlıyoruz.

Kanun ve yönetmeliklerin çizdiği sınırlar içerisinde üye 
çıkarlarını maksimum düzeyde koruyan ve çözüm ortağı 
anlayışı ile üyelerine yaklaşan bir anlayış getirdik. Tüm 
imkanlarımızı, bölgemizin ve üyelerin sanayi faaliyetlerini 
desteklemek, sanayiciler adına projeler üretmek ve ge-
liştirmek için kullanıyoruz.  Bakanlık ve genel müdürlük-
lerle birlikte çalışma grupları oluşturma çalışmalarımızı 
başlattık, bu sayede mevcut mevzuatın sanayiciler lehine 
yeniden düzenlenmesi için çaba gösteriyoruz. Bunun için 
çevre OSB’ler, Sanayi Odaları ve OSBÜK ile sürekli temas 
ve işbirliği içindeyiz.

Büyüyen şirketlerimizde olduğu gibi TOSB’da da kurumsal 
bir yönetimin gerçekleştirilmesi için; konularında yetkin, 
nitelikli bir kadro oluşturduk; mali ve idari işlerden sorumlu 
bölge müdür yardımcısı ataması yaptık, kurumsal iletişim 
uzmanımız göreve başladı. Sanayicinin yanında kanunlara 
ve yönetmeliklere uygun çözüm ortağı anlayışında, hak-
kaniyetli uygulamalar yapan bir ekip oluşturduk.  Mevcut 
kadrodan azami şekilde yararlanıp; altyapı, IT, mimari, hu-
kuk, mevzuat, idari isler ve maliye konularında gerçek uz-
man bir kadro ile doğru bilginin yönetim kuruluna aktarıl-
masını sağlayarak doğru 
kararları hızlı bir şekilde 
alınması ve tüm sorunla-
rın çözüme kavuşturduğu 
bir sistem yaratmak üzere 
çalışmalarımızı başlattık..

Bilindiği gibi, TOSB’un 
hizmet sağlayıcı özelliği-
ne uygun olarak, yeni ihti-
yaçlar ortaya çıkmaktadır. 
Bu ihtiyaçları karşılaya-
cak yeni personel istih-
damı sağlanarak, özellikle 
Endüstri 4.0 mantığıyla 
dijital alt yapı hizmetleri 
IOT (nesnelerin interneti) 
uygulamalarına ağırlık ve-
rilecek. Bu anlamda hızla 
değişen otomotiv dünya-
sına TOSB’un ayak uydur-
ması sağlanıyor. işlevsel 
çalışma grupları oluşturu-
lup hızla değişen, dijitalle-
şen dünyamızda özellikle 
de yıkıcı akımların yaşan-
dığı otomotiv endüstrisin-
de hızla devreye girecek 

TOSB’un hizmet sağlayıcı özelliğine uygun 
olarak, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. 
Bu ihtiyaçları karşılayacak yeni personel 
istihdamı sağlanarak, özellikle Endüstri 
4.0 mantığıyla dijital alt yapı hizmetleri 
IOT uygulamalarına ağırlık verilecek. Bu 
anlamda hızla değişen otomotiv dünyasına 
TOSB’un ayak uydurması sağlanıyor. 

the OIZs but after a while, when a certain amount of oc-
cupancy is achieved, OIZs has their own rights to choose. 
Currently almost all OIZs that have a similar occupancy 
rate in Turkey are managed by self-governance.

With the new self-governing system, we have a new mis-
sion, which is formed by the new and different manage-
ment approach we brought to TOSB management. It is 
to bring a management approach that is transparent, ac-
countable, participatory, solution oriented, initiator, invest-
ing to industry 4.0 and for which change, professionalism 
and institutionalism is utmost important. Along with this, 
we are now capable of managing our own budget and pro-
jects in line our needs.    

We have started working effectively via shared manage-
ment, which is open to everyone who would like to contrib-
ute. In line with the regulation there should be 5 people on 
the board. We believe this is not sufficient. Therefore we 
conduct one of every two board meetings as an extend-
ed meeting with deputies, supervisory board members 
and committees in a participatory and pluralistic man-
ner. In this way, we believe young members of TOSB will 
gain relevant experience for the continuous change and 
refreshment in TOSB management.  We pursue a differ-
ent communication with members which will not be one 

sided, where we will not 
only inform about but in-
volve the members to our 
projects, strategies and 
objectives. 

We brought an under-
standing that protects 
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IOT uygulamalarında projeler yaratıp; hem karşılıklı etki-
leşimden, hem de ortaya çıkacak alt yapı ihtiyaçlarından, 
TOSB üstüne düsen rolün bi-
lincinde. TOSB’un değişime ve 
ilgili yapılanmaya giden öncü 
bir OSB olmasını sağlanacak 
bir alt yapı planlıyoruz. Bu an-
lamda hepimizin ortak ihtiyacı 
olan projeler üretmek adına 
girişimlerimizi başlattık. 

Daha önce bahsettiğimiz gibi 
büyük projelere TOSB’un adı-
nı yazdırmak istiyoruz.  Start 
up girişim evinin kurulması, 
böylelikle yeni nesil otomotiv 
anlayışının yarattığı yeni eko-
nomiden genç girişimcilerin 
desteklenerek üyelerimizin 
yatırımcılığına yeni boyut ka-
zandırılması ve bir otomotiv 
araştırma enstitüsünün böl-
gemizde faaliyet göstermesi 
için gerekli işbirlikleri görüş-
melerine başlıyoruz. Yalın 
Üretim / Endüstri 4.0 danışma 
ofisinin kurulması ve dijital alt yapıya yatırım yapılıp, veri 

members’ interests and approaches them with solu-
tion partner mindset within the boundaries drawn by 
the laws and regulations. 

We try to take all opportunities to support industrial 
activities of our region and its members, to produce 
and develop projects on behalf of industrialists. We 
have started gathering working groups with the min-
istries and the general directorates and we are striving 
to reorganize the existing legislation in favor of indus-
trialists. For this we are in constant contact and co-
operation with the surrounding OIZs, the Chambers of 
Industry and OSBÜK.

We have gathered competent and qualified staff for 
our team, and assigned a deputy zone manager re-
sponsible from financial and administrative affairs, 
hired a communications specialist in order to carry out 
an institutional management in TOSB as in our grow-
ing companies. We formed a team who will support 
industrialists in pursuit of a lawful and legally compe-
tent solution partners. We started our work to create a 
system which will solve any kind of problem and en-
able quick decision making by ensuring accurate in-
formation to board via this competent team, who are 
specialized on IT, law, architecture, administrative work 
and finance. Apparently, the service provider nature of 
TOSB leads to need of new competencies. Therefore, 
we will focus on digital infrastructure services (IOT) 

TOSB'DAN MESAJ

TOSB’un 2017 ve sonrasında yapacağı büyük projeler var. 
TOSB gibi bir yapıda kesinlikle bir start-up girişim evinin 
kurulması ve yeni nesil otomotiv anlayışının yarattığı yeni 
ekonomiden genç girişimcilerin desteklenmesi gerekiyor. 

Öz yönetime geçişle 
birlikte, TOSB’a 
getirdiğimiz yeni 
ve farklı yönetim 
anlayışıyla oluşan 
misyonumuz; şeffaf,  
hesap veren, çoklu 
katılım sağlayan, 
üye problemlerine 
çözüm arayan, 
inisiyatif alan, 
endüstri 4.0 çağına 
yatırım yapan, 
gençler ile değişime, 
profesyonel kadroya 
ve kurumsallaşmaya 
önem veren bir 
yönetim anlayışı 
getirmektir. 
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saklanması ve güvenliği için bulut alt yapısı oluşturulması 
ve sizlerden gelecek farklı önerilerin değerlendirilip hayata 
geçirilmesi. Bu çalışmalarda, üyelerin profesyonel kadro-
sundan daha fazla destek alınacaktır. Aynı şekilde çalışma 
gruplarında görev alan TOSB yöneticileri de konularında 
yetkin, aktif proje yöneticileri görevini üstleniyorlar.

Hepimizin zamanının büyük bir kısmı işimizde, bölgemiz-
de geçiyor. Yaşantımızda zamanımızın evimizden çok 
daha fazla kısmını işyerimizde harcıyoruz. Dolayısıyla böl-
gemizi salt bir üretim bölgesi olarak değil, aynı zamanda 
çevre düzenlemeleri, yeşil alanlar ve sanatsal oluşumlarla 
sosyal hayatımızın bir parçası haline getirme hedefindeyiz. 
Bunu da hem OSB yönetimi olarak genel alanlarda uygula-
yacağız, hem de kendi parsellerimizle buna destek vererek 
sanayi ve doğanın birlikte nasıl olabileceğini göstereceğiz. 

Saygılarımızla,

applications within the context of industry 4.0 by hiring 
new staff. In that respect, we will ensure TOSB to keep up 
with rapidly changing automotive world. 

TOSB is aware of its responsibilities and leading role in 
terms of both interaction and future infrastructure needs, 
as well as the project development for IOT applications that 
will rapidly be actualized in automotive industry, where de-
structive trends may be experienced. We are planning an 
infrastructure for TOSB that would enable it to be a pioneer 
in change and relevant structuring. In that sense we start-
ed every initiative to develop mutual projects. 

As mentioned before, our aim is to involve TOSB into ma-
jor projects. We have started to consult on establishing 
an entrepreneur house for startups, which will enable to 
create a new dimension to the creativity of our members, 
eand leading the discussion on establishment of an auto-
motive research institute to the region. We will get support 
of the professional team on matters like establishment of 
a consultancy office for lean production / industry 4.0, in-
vestment on digital infrastructure, cloud infrastructure for 
data storage and security and other recommendations 
from your side by our members. In the same way, TOSB 
managers are going to be a part of working groups as ac-
tive project managers, where they are already competent 
in the relevant subject.

We spent most of our time at work, in our region. Some-
times we spent more time at work than our home. There-
fore we do not consider here just a plain production area 
but also we aim to make this place a part of our social 
life through recreation services, green spaces and artistic 
formations. We will implement this in both public areas as 
OSB management and support it in our own plots to show 
how industry and nature can be together.

Regards, 

TOSB'DAN MESAJ

Kanun ve yönetmeliklerin çizdiği 
sınırlar içerisinde üye çıkarlarını 
maksimum düzeyde koruyan ve 
çözüm ortağı anlayışı ile üyelerine 
yaklaşan bir anlayış getirdik. Tüm 
imkanlarımızı, bölgemizin ve üyelerin 
sanayi faaliyetlerini desteklemek, 
sanayiciler adına projeler üretmek ve 
geliştirmek için kullanıyoruz. 
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TOSB'DAN HABERLER

TOSB'DA YENİ DÖNEM

1992 yılında oluşturulan TOSB Müteşebbis 
Teşekkülü 25. yılında OSB Kanunu gereği, 
sanayi parsellerindeki 2/3 doluluk oranını 
sağlayarak 1. Olağan Genel Kurulunu 
gerçekleştirdi. Bölge Müdürlüğü Binası 
Konferans Salonu’nda toplanan 85 sanayici, 
kuruluşundan bugüne kadar süre gelen 
Müteşebbis Heyetle yönetim şeklini yapılan 
oylama sonucu Genel Kurul ile yönetim olarak 
değiştirdi.

Otomotiv sanayiinin kalbi olarak nitelenen TOSB Otomotiv 
Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
08 Haziran 2017 tarihinde ilk Genel Kurul Toplantısını 
gerçekleştirerek yeni bir döneme adım attı.
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TOSB Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Emre İNCEKARA, Tolga Kaan DOĞANCIOĞLU, Oğuzhan DENİZ,

İbrahim HATİPOĞLU, Yakup BİRİNCİ
TOSB Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Esat DOLGUN, Selahattin GÜLBEYAZ

TOSB Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Mehmet ÖZDEŞLİK, Oğuzhan KÜÇÜKOĞLU

l Misyon
l Genel Strateji
l Yönetim Paylaşımı
l Network

Başkan

l Finansman
l Yatırımlar
l Raporlama
l Temsil

Ömer BURHANOĞLU

Başkan Vekili

Dr. Mehmet DUDAROĞLU

l Protokol
l Devlet, paydaş İlişkileri
l Hukuki Konular

Yönetim Kurulu Üyesi

Alper KANCA

l Üye İlişkileri
l İmar ve Diğer Mevzuat 

Çalışmaları
l Proje Komiteleri (idari)
l İnşaat Projeleri
l Sosyal Faaliyetler

Yönetim Kurulu Üyesi

A. Naci FAYDASIÇOK

l Ofis Yönetimi
l Kurumsal Yapı
l İdari İşler
l Proje Komiteleri (teknik)

Yönetim Kurulu Üyesi

İgal ZAKUTO
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TOSB'DAN HABERLER

TOSB Olağanüstü
Genel Kurulu
Organize sanayi bölgeleri içinde Ar-Ge, 
Endüstri 4.0’a geçiş, üniversite-sanayi işbirliği 
alanlarında öncü görevler üstlenen TOSB’ 
un, gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı’nda yeni yatırım kararları çıktı.

G enel Kurul’un açılışında konuşan 
ve TOSB’ un ülke ekonomisine, 
bulunduğu bölgeye olan katkıla-

rına dikkat çeken TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Ülkemizin 
gerçekleştirdiği ihracata baktığımızda 
otomotiv sektörü diğer ihracatçı sektör-
lerin açık ara önünde. Otomotiv sektörü 
içinde Otomotiv Yan Sanayi hatırı sayılır 
bir paya sahip. Öyle ki TOSB ’un Marma-
ra Bölgesi’ne ve bulunduğu şehre olan 
ekonomik katkısı, yıllık 1,5 milyar dolar 
ihracat ve 12 milyar liralık bir ciro olarak 
karşımıza çıkıyor. 77 sanayi kuruluşunun 
faaliyet gösterdiği bölgemizde 20 bin ki-
şiye istihdam sağlanıyor” dedi.

Yeni vizyon ve misyon

TOSB yeni yönetiminin, “Şeffaf, he-
sap veren, çoklu katılım sağlayan, üye 
problemlerine çözüm arayan, inisiyatif 
alan, endüstri 4.0 çağına yatırım yapan, 
gençler ile değişime, profesyonel kadro-
ya ve kurumsallaşmaya önem veren bir 
yönetim anlayışı getirmek” vizyonu ile 
göreve geldiğine dikkat çeken Başkan 
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TOSB'DAN HABERLER

Burhanoğlu, “Markalaşma gelişi-
mini hızlandırmak, itibar ve rekabet 
gücümüzü artırmak, değişim ve ge-
lişimi desteklemek ve bu süreci etkin 
şekilde duyurmak için TOSB olarak 
iletişim ve gündem yönetimini en iyi 
yapan OSB olma misyonu ile hareket 
edeceğiz” diye konuştu.

TOSB Ar-Ge merkezleri

Türkiye’deki mevcut 365 Ar-Ge mer-
kezin yaklaşık yüzde 3’ünün sadece 
TOSB’ da yer aldığına dikkat çeken 
Başkan Burhanoğlu, “Bölgemiz 12 
adet Ar-Ge merkezine sahip nadir 
OSB’lerden. Buna ek olarak 172 dö-
nüm içerisinde 50 bin yetişmiş ağaç 

ile de TC Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığınca ‘En temiz OSB’ sertifikası ile 
ödüllendirilmiş bir organize sanayi 
bölgesiyiz” diye belirtti.

“Yeni bir OSB alanına ihtiyaç var”

Seçilen yeni yönetim kurulu ile 
TOSB’ un otomotiv sektörünün ge-
lecek yarınlarının inşası için yeni viz-
yon ve misyonlar üstlendiğini ifade 
eden Burhanoğlu, “Yaklaşık 70 mil-
yon TL’ye mal olacak yeni yatırımlar 
ve halihazırda yapılan müracaatlar 
sonrası özel sektörün gerçekleştire-

ceği tesis yatırımlarının sonucunda artık TOSB’ da yer kalmayacak. Sanayi-
ciler olarak artık bulunduğumuz bölgeye sığamıyoruz. Temelleri atılacak yeni 
üretim tesislerinde üretim ve kapasiteyi artırabilmek için özellikle bodrum 
katlarının daha verimli kullanılması gerekiyor. Bunun için de bodrum katla-
rının inşaat alanından sayılmaması konusunda yasal düzenlemelere ihtiyaç 
var. Eski üretim tesislerinde bunu sağlamak zor gözükse de yasal düzenle-
meler ile yeni yapılacak üretim tesislerinde bunun önü açılarak bodrum kat-
larının da üretime katılması sağlanabilir” dedi.

Üniversite-sanayi işbirliği

Üniversite-sanayi işbirliği, sanayi üretiminin endüstri 4.0’a entegrasyonu, Ar-
Ge alanlarında TOSB’un diğer OSB’ler için öncü ve örnek bir görev üstlen-
diğini ifade eden Başkan Ömer Burhanoğlu, “Bu kapsamda TOSB ve Gebze 
Teknik Üniversitesi arasında yapılan protokol sonucu 2 yıl süre içerisinde 
onlarca genç sektöre kazandırılmak üzere ihtisas gördü. Bir yandanda Ko-
caeli Üniversitesi’ne yapılan burs yardımlarımız da devam ediyor. Amacımız 
gençlere olan yatırımlarımızı artırarak, Ar-Ge’ye ve ülke gelişimine katkı sağ-
lamak. Pek çok üniversite ile akademik kurumlarda üretilen fikir ve projelerin 
endüstriye kazandırılması için de pek çok proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.l
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“Türkiye’de ilk kurulan
şasi üretim fabrikasıyız”

Beyçelik Gestamp Şasi
Fabrikası Direktörü
Haluk Düzgün:

Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

2007 yılında Beyçelik Gestamp Şasi Fabrikası ku-
ruluşu sürecinde göreve başladım.  Kalite Müdü-
rü olarak görev yapıyordum. Daha sona sırasıyla 

Üretim Müdürü, Operasyon Müdürü görevlerini üstlen-
dim. 2012 yılından bu yana da Fabrika Direktörü görevi-
ni sürdürmekteyim.

Beyçelik Gestamp hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Temelleri 1976 yılında atılan Beyçelik Holding’in lo-
komotif şirketlerinden Beyçelik Gestamp 2007 yılında 
İspanya merkezli uluslararası alanda otomotiv metal 

sektöründe ilk sırada bulunan Gestamp Automocion ile 
Beyçelik’in yüzde 50 oranında ortaklığı sonucu kuruldu. 
Beyçelik Gestamp Otomotiv Yan Sanayi Metal Sektörün-
de kalıp, teçhizat ve komponent tasarlıyor, geliştiriyor ve 
üretiyor. Beyçelik Gestamp 5 lokasyonda 9 fabrikasıyla 
141 bin metrekare alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Beyçelik Gestamp Şasi Fabrikası’nın kuruluşu 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Beyçelik Gestamp bünyesinde yer alan Beyçelik Ges-
tamp Şasi Fabrikası 2007 yılında TOSB’de Ford Oto-
motiv’e üretim yapmak için 30 milyon Avro yatırımla 
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Beyçelik Gestamp Şasi Fabrikası’nın faaliyetleri ve 
yürüttüğünüz projeler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ford seri üretiminden sonra yeni müşteriler edinmek 
hedefiyle Beyçelik Gestamp Şasi olarak iş geliştirme 
faaliyetlerimizi geliştirdik. Bu faaliyetlerimiz sonucunda 
2014 yılında Toyota’dan ilk nominasyonumuzu alarak 
ilk projemizi başlattık. 
Ekim 2014’te başlattığı-
mız ve 2016 yılı Eylül ayın-
dan beri Toyota için seri 
üretimi devam eden bu 
proje kapsamında Toyota 
Türkiye için yüksek teknik 
know-how içeren gövde 
ve şasi parçaları üretiyo-
ruz. Bu projemizin başarı-
sındaki temel; Gestamp’ın 
küresel alandaki tecrübesi 
ile bizim yereldeki tec-
rübemizin birleşmesidir. 
Beyçelik Gestamp Şasi, 
Proje Yönetimi alanında 
proaktif yaklaşımı, prob-
lem çözme becerisi, ekip-
lerini projeye adaması ve 
proje kilometre taşlarına 
uyum başarısı ile Proje 
Yönetimi alanında Toyo-
ta’dan takdir ödülü aldı. 
Bu başarımız sayesinde 
Toyota’nın yeni projele-
rinde nominasyonlara hak kazanarak iş hacmimizi ar-
tırdık.Bu proje kapsamında üretilecek parça TOSB’deki 
tesisimizde üretilerek Toyota Türkiye ve Avrupa’ya sevk 
edilecek.  Bu iş hacmindeki artış trendininin sürdürüle-

kuruldu. Beyçelik Gestamp Şasi 
Fabrikası Türkiye’de ilk defa 
yüzdeyüz şasi odaklı olarak ku-
rulan fabrikadır. Biz kurulmadan 
önce ana sanayi firmaları bu 
ürün grubunu kendi içlerinde 
(inhouse) üretmekteydi. Bizim 
kuruluşumuzla birlikte Ford, 
motor beşiği gibi emniyet par-
çası özelliği taşıyan bir ürünü 
yan sanayinin üretimine verdi. 
2012 yılında Ford’un Transit 
Projesi’nin devreye girmesiyle 
motor beşiği, salıncak kolu ve 
arka ölü aks üretimine başlamış 
olduk. Bu projedeki parçaların 
tasarımı da bize aittir.

bilirliğini sağlamak için de gerekli tüm organizasyonel 
kaynaklarımızı seferber ediyoruz.

İş geliştirme alanında diğer bir faaliyetimiz ise Ford Av-
rupa(FoE) oldu. 2015 yılı itibari ile bir modelin tüm şasi 
komponentleri için nominasyonu biz kazandık. Projede 
şu anda seri üretimleri gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile 
birlikte yine aynı segmentteki bir aracın tüm şasi kom-
ponentlerinin nominasyonunu 2017 yılı başında ka-
zandık. Böylelikle Ford’un Avrupa’da  ilgili segmentteki 
araçlarının en önemli şasi tedarikçilerinden birisi olduk.  

Ar-Ge çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Türkiye’de şu anda olmayan bir teknoloji ve bilgi birikimi 
ile şasi üretimi yapıyoruz.  Bunun mühendislik çalışma-
larını İspanyol ortağımız Gestamp’ın Avrupa’daki mü-
hendislik merkezlerinden yürütüyoruz. Bu operasyonları 
Türkiye’de yürütmek için 2009 yılında Bursa’da kurulan 
Ar-Ge Merkezimiz ve 2017 yılında kurulan Tasarım Mer-
kezimiz üzerinden çalışmalarımızı başlattık. Bu mer-
kezler aracılığıyla şasinin know-how’unu Türkiye’ye ta-
şımak için çalışmalarımız devam ediyor. 

Gestamp’ın Ar-Ge çalışmaları ve kendi Merkezlerimizde 
yürütülen çalışmalar sayesinde fabrikamızda Endüstri 
4.0’ın temelini oluşturmaya başladık. 

TOSB’de yapacağınız yeni yatırımlar nedir? 

TOSB’de şu anda Beyçelik Gestamp Şasi Fabrikası ola-
rak 10 bin metrekare alanda 280 kişi ile faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Yeni projelerimizi destekleyen yeni bina 
ve ekipman yatırımlarımızla 2019 yılında 25 bin metre-
karede 600 kişi ile üretim yapar hale geleceğiz. Bugün 
40 milyon Avro olan ciromuz 2019 yılı itibari ile 100 mil-
yon Avro’ya ulaşacak. 

Bu yeni yatırımımızda en son teknolojiye sahip transfer 
sistemlerini içeren press hane, full otomasyonlu robo-

YATIRIMLAR

Beycelik Gestamp 
Şasi, yüksek 
teknoloji ve robot 
otomasyonlu soğuk 
şekillendirme, 
robotik MIG / MAG 
kaynak, kataforez, 
boya sonrası talaşlı 
imalat ve burç 
çakma prosesleri ile 
üretim yapmaktadır. 
Beyçelik Gestamp 
Şasi tasarımı olan 
salıncak kolları, 
motor beşiği, 
arka aks, şasi 
taşıyıcı kolları 
ve depo kapağı 
mekanizmaları 
üretmektedir.
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tik montaj hatları (MIG / MAG), 
spot), tüm OEM Korozyon bek-
lentilerini karşılayacak ED hattı 
ve amaca yönelik tasarlanmış 
talaşlı/talaşsız ekipmanlar yer 
alacak. İspanyol ortağımızın 
yenilikçi yaklaşımlarımıza da 
katkısı tartışılmaz. Gestamp’ın 
ortaklığıyla gelen yeni tekno-
lojileri, sektöre fark getirecek 
inovasyonları da sistemimize 
hızlıca adapte ediyoruz. Bunlar-
dan birisi de “hot stamping” sı-
cak şekillendirme teknolojisidir. 
Mevcutta Bursa’daki Beyçelik 
Gestamp fabrikamızda kullanı-
lan “hot stamping” Sıcak Şekillendirme teknolojisi ile 
üretilen alt parçaların full otomasyonlu montajlarını bu-
rada gerçekleştireceğiz. Benzer şekilde sektörde yeni 
geliştirilmiş, yüksek mukavemetli sacların soğuk şekil-
lendirilmesi ve robotik alt montajları yapılarak müşteri-
lere sevk edilecek. 

TOSB’nin içinde yer almanın size sağladığı katkılar 
nelerdir?

TOSB’un Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi olarak bizim esas iş kolumuza yönelik bir or-
ganizasyon yapısı var. TOSB hem iş güvenliği hem de 
endüstriyel ilişkiler açısından önemli hizmetler sunuyor.
Otomotiv sektörü hızlı dinamiklere sahip bir sektör. Di-
ğer sektörlerin her zaman bir kaç adım önünde gider. Bu 
açıdan TOSB bu prensiplere uygun çalışmakta ve çok 

kaliteli bir hizmet sunmakta-
dır. Bu da bizim için çok de-
ğerli bir katkı tabiki. 

Otomotiv yan sanayinin 
son durumu ile ilgili 
yorumlarınızı alabilir miyiz?

Ana sanayi işin doğası gere-
ği, işi parçalara bölerek yö-
netebilme yeteğine sahip. Bu 
işin tedarikçilere taşınması 
durumunda aynı anda bir 
çok konuya hakim olan insan 
kaynağı olması gerekiyor. Bu 
tür yüksek teknoloji gerekti-
ren iş kolları için nitelikli in-
san kaynağına yönelik 

sektörün yatırım yapması gerekiyor. Kendi 
bünyemizde de bu konuda çeşitli 
çalışmalarımız bulunuyor.l

Türkiye’de şu anda olmayan 
bir teknoloji ve bilgi birikimi ile 
şasi üretimi yapıyoruz.  Bunun 

mühendislik çalışmalarını İspanyol 
ortağımız Gestamp’ın Avrupa’daki 

mühendislik merkezlerinden 
yürütüyoruz. Bu operasyonları 

Türkiye’de yürütmek için 2009 yılında 
Bursa’da kurulan Ar-Ge Merkezimiz 

ve 2017 yılında kurulan Tasarım 
Merkezimiz üzerinden çalışmalarımızı 

başlattık.

TOSB’un 
O t o m o t i v 

Yan Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi ola-

rak bizim esas iş kolumuza yönelik 
bir organizasyon yapısı var. TOSB hem iş gü-
venliği hem de endüstriyel ilişkiler açısından 
önemli hizmetler sunuyor.Otomotiv sektörü 
hızlı dinamiklere sahip bir sektör. Diğer sektör-
lerin her zaman bir kaç adım önünde gider. Bu 
açıdan TOSB bu prensiplere uygun çalışmakta 
ve çok kaliteli bir hizmet sunmaktadır.

YATIRIMLAR
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"We are the first chassis factory 
established in Turkey” 

Beyçelik Gestamp Chassis Factory Director 
Haluk Düzgün:

Could you please briefly inform our readers about 
Beyçelik Gestamp? 

Being one of the locomotive companies of Beyçe-
lik Group, which was founded in 1976, Beyçelik 
Gestamp was established in 2007 as a 50 per-

cent partnership between Beyçelik with Gestamp Au-
tomocion, which is Spain based and ranked first in the 
international automotive metal sector.

Beyçelik Gestamp designs, develops and manufactures 
mold, equipment and 
components for auto-
motive supply industry’s 
metal sector. Beyçelik 
Gestamp operates at 9 
factories in 5 different 
locations over a 141.000 
sqm area. 

What about Beyçelik 
Gestamp Chassis Fac-
tory? Could you please 
give us information 
about the factory? 

Beyçelik Gestamp Chas-
sis Factory, a part of 
Beyçelik Gestamp, was 
established with an in-
vestment of 30 million 
Euros to manufacture 
for Ford Automotive at 
TOSB in 2007.  It is the 
first hundred percent 
chassis focused facto-
ry in Turkey. Prior to the 
foundation of our facto-
ry, this segment was produced in house.  Following our 
establishment, Ford has contracted the supply indus-
try for the production of motor headstock, which has a 
safety feature. We have commenced headstock, swing 

arm and rear dead axel production as of 2012 as soon 
as Ford’s Transit Project has started. We also design 
the components of this project. 

What kind of investments you foresee in TOSB? 

We operate with 280 people over a 10.000 sqm area 
at TOSB. We have new building and equipment invest-
ments that will support our new projects and as of 
2019, we will be manufacturing over 25.000 sqm with 
600 people.  Our 40 million euros turnover is expected to 
reach 100 million euros by 2019.  This new investment 
will cover an ED line that will meet the OEM corrosion 
expectation requirements, a press atelier that com-
prises advanced technology transfer systems and fully 
automated robotic assembly lines (MIG/MAG, spot), as 
well as machined and unthreaded equipments tailor de-
signed. 

Our Spanish partner’s contribution to our innovative 
approaches is unquestionable.  We quickly integrate in-
novations, which would bring difference to the sector, 
and new technologies to our system. One of them is hot 
stamping, heated forming technology.  We will make ful-
ly automated assemblies of the lower parts here, which 
are currently produced via heated forming technology, 
hot stamping, at our Beyçelik Gestamp factory in Bur-
sa. Along with that, newly developed high strength steel 
sheets’ cold forming and robotic subassemblies will be 
made and shipped to customers. l

Beycelik 
Gestamp Chassis 
manufactures via 
state-of-art and 
robot automated 
cold forming, 
robotic MIG / MAG 
weld, cataphoresis, 
post-painting 
machining and 
bushing processes. 
The Beyçelik 
Gestamp Chassis 
manufactures swing 
arms, engine nuts, 
rear axle, chassis 
carrier arms and 
tank lid mechanisms, 
which are designed 
in house. 

Our manufacturing is based on a technol-
ogy and know-how that is not available 
in Turkey right now. The engineering part 
of these works is being conducted by our 
Spanish partner Gestamp at their engineer-
ing centers in Europe. We have established 
our R&D Center in Bursa in 2009 and our 
design center in 2017 in order to conduct 
these activities in Turkey. 
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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

“Avrupa'nın bir numaralı araç pres 
parçası üreticisi olmayı hedefliyoruz”

Toyotetsu Türkiye Başkanı
Masahiro NOMURA:

Toyotetsu Türkiye

T oyotetsu, Toyota Tekko isminin kısaltılmış ha-
lidir.  Şirketin geçmişi 1946 yılına dayanmak-
tadır. 1970 yılında Japonya’daki fabrika sayısı 

3’e çıktı. 1995 yılında yurt dışındaki ilk fabrikasını En-
donezya’da açtı. Günümüzde Japonya’da, Çin’de, En-
donezya”da, Filipinler’lerde, Hindistan’da, Kanada’da, 
ABD’de ve Türkiye’de üretim tesisleri bulunmaktadır. 

Yurt dışındaki üretim tesisleri de Türkiye’de üretilen 
aynı parçaları üretmektedirler. Önce pres sonra kay-
nak proseslerine girdikten sonra her ülkenin Toyota 

fabrikalarına parça tedariği yapılmaktadır. Toyotet-
su’nun ürün gamını oluşturan parçalar başlıca iki ana 
gruba ayrılır. Bunlar gövde, şasi ve montaj parçalarıdır.

2015 yılında Toyotetsu olarak bütün satış oranlarımız 
için önemli bir hedef koyduk. Toyotetsu olarak bu he-
defimizi gerçekleştirdik. Şimdiki hedefimiz ise 2022 
yılında dünya genelinde belli bir satış rakamına ulaş-
mak.

Yine ayrıca dünya genelinde üretim yapan Toyotetsu 
şirketlerinin faaliyetlerinin bir hedefi de, bulundukları 
bölgedeki ekonomiye katkı sağlamaktır.
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Amacımız hafif ve güçlü gövde parçaları üretmek

Toyotetsu bir aracın gövde, şasi ve montaj parçalarını 
üretiyor. Ana sanayi bizden araç hafifletme konusunda 
destek bekliyor. Bütün dünyada daha az kaynak kullana-
rak, çevreci araçlar üretilmek isteniyor. Araçta kullanılan 
parçaların hafifletilmesi bir yandan güvenlik sorunlarını 
ortaya çıkarıyor. O yüzden bizim amacımız hafif ve güçlü 
gövde parçaları üretmek. Şu anda Toyota ile bu parçaların 
ürün geliştirmesini yapı-
yoruz.

Özellikle Fransa ve İn-
giltere’de 2014 yılından 
bu yana elektrikli araç 
kullanımı artarak gelişi-
yoruz. Bunun yanı sıra 
dünyada çevre kirliliği ve 
küresel ısınmaya karşı 
önemli derece hassa-
siyetler oluşuyor. Araç-
ların hafifletilmesi ça-
lışmaları, çevre kirliliğin 
önlenmesi konusunda 
önemli adımlardan bi-
ridir. Biz bu yüzden bu 
konulara yoğunlaşmış 
durumdayız. Sadece 
Türkiye’de değil tüm 
dünyada araçlar kullanılacak, bu yüzden çevre kirliliğini 
önlemek için elimizden geleni yapacağız.

Araç hafifletme konusundaki çalışmalar Japonya’daki Ar-
Ge Ofisimiz tarafından yapılmaktadır. 2012 tarihinde To-
yotetsu Türkiye olarak Ar-Ge Merkezi olduk. Böylece ürün 
geliştirme konusunda bizde yetkinlik kazanmaya başla-
dık. Biz şu anda üretim verimliliğini artırmaya yönelik Ar-
Ge faaliyeti yürütüyoruz.

Toyota Adapazarı fabrikasında üretilen hibrit C-HR mo-
deline parça tedarik ediyoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman 
hibrit araçlar, benzin ya da dizel araçlar gibi görünür. Fakat 
araçların iç işleyişi göründüğü gibi değildir. Benzinli araç-
lar sadece motor var, hibrit araçlarda ise ekstra paneller 
için bir sürü braketler ekleniyor. Biz bunun için farklı farklı 
bir çok parça üretmekteyiz. Örneğin fren pedalları da fark-
lılık göstermektedir. Biz hem benzinli hem de hibrit model-
lere parça üretmekteyiz.

Toyotetsu’nun TOSB’daki fabrikasında 1.200 mavi yakalı, 
300 beyaz yakalı personel çalışıyor. Toyotetsu Türkiye’nin 
yıllık cirosu ise yaklaşık 2 milyar Euro’dur.

TOSB 15 yılda büyük bir ilerleme kaydetti

Toyotetsu’da yeni göreve gelmeme rağmen 2002 ve 2003 
yıllarında Türkiye’ye gelerek bu fabrikamızda ve bölgede 
incelemelerde bulunmuştum. TOSB’da o zaman şirketle-
rin sayısı şimdikinin yarısı kadardı. Bölgenin etrafı da he-
nüz çok gelişmemişti. Bizim yanımızdaki arazi de boştu. 

Sürekli iyileştirme vizyonuyla fir-
mamıza 2012 tarihinden itibaren 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından, Ar-Ge Merkezi belgesi 
verilmesi uygun görülmüştür. 60’ın 
üzerinde teknik ve deneyimli kad-
romuzla Otomotiv sanayine hizmet 
vermekte, TÜBİTAK-Teydeb ve SAN-
TEZ projelerini üniversiteler ile işbir-
liği içinde gerçekleştirmekteyiz.

Toyotetsu yüzde yüz 
Japon sermayeli, 
dünya genelinde 
10 bin kişiden 
fazla çalışanı ve 18 
farklı lokasyonda 
fabrikası bulunan 
otomotiv tedarik  
sanayii firmasıdır. 
Kanada, Amerika, 
Çin, Endonezya, 
Hindistan, Japonya 
gibi ülkelerde 
fabrikaları 
bulunuyor. 
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Bu yıl Türkiye’ye atanıp, 
TOSB’a geldiğim zaman 
bir çok fabrikanın üre-
time geçtiğini, bölge-
nin geliştiğini gördüm. 
15 yılda bölgenin hızla, 
olumlu anlamda değiş-
tiğini size söyleyebilirim.

Bunun yanı sıra İstan-
bul’dan buraya gelen 
yollar ve aktarma mer-
kezleri daha modern 
oldu. Benim ilk geldi-
ğimde boğazda iki köprü 
vardı. Şimdi boğazdaki 
köprü sayısı üçe çıktı. 
Ayrıca Bursa’ya gidişi 
çok hızlandıran körfez 
köprüsü de iş dünyasına 
bir hız kattı. Otobanlar 
çoğaldı, otobanların ya-
nındaki bitki örtüsü ise 
bana güzel geliyor.

Bunun yanı sıra Türki-
ye’de yollara daha fazla 
otomobil görüyorum. 
Yolların ve trafiğin artan 
araç sayısına göre ye-
niden düzenlenmesinin 
gerekli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca elektrik kesintileri 
önemli bir problem, bu konuda bölgenin hassasiyetinin 
yüksek olduğunu biliyorum. Ama genel olarak Türkiye’de 
elektrik kesintileri sanayiyi olumsuz etkilemektedir. Elekt-
rik kesintileri yaşandığında, çalışan makinelerimiz duru-

Avrupa’daki tek 
üretim lokasyonu 
Gebze’de bulunan 
34 bin metrekare 
kapalı alana sahip 
bizim fabrikamızdır. 
2001 yılında kurulan 
Toyotetsu Türkiye, 
kurulduktan sonra 
çeşitli projelerde 
yer almıştır. 
Müşterilerimiz 
arasında Toyota’nın 
Türkiye, İngiltere, 
Fransa ve Güney 
Afrika fabrikaları, 
Honda Türkiye ve 
Peugeot Citroën 
grubu bulunmakta. 
Bu fabrikalarda 
üretilen araçların 
gerek body parçaları, 
gerekse şasi parçaları 
olsun, büyük bir 
kısmını biz üretiyoruz. 

Dünya genelinde üretim yapan Toyotetsu şirketlerinin faaliyetlerinin 
bir hedefi de bulundukları bölgedeki ekonomiye katkı sağlamaktır.

ÜYELERİMİZDEN

yor, arada kalan parçalar hurdaya çıkıyor, verimliliğimiz 
etkileniyor.

Türkler iş konusunda çok cesaretli

Japonya’dayken, Türklerin çok çalışkan olduğu ve iş yap-
ma konusunda öngörülerinin yüksek olduğunu duymuş-
tum. Burada göreve başladığımızda bunun doğru bir yak-
laşım olduğunu gördüm. Toyotetsu’da bir çok iş kolu ve 
süreç var, Türk çalışanlar her bölümde ve aşamada dene-
mekten kaçınmıyorlar. “Biz bunu yapamıyoruz” görüşün-
de değiller. “Biz yaparız” hatta “Elimizden geleni yaparız” 
felsesi hakim.

Ben aracın fren pedalıysam, Türkler gaz pedalı gibi

Japonya’da üniversiteden mezun olduktan sonra Japon-
ya’daki Toyoto Tekko’da  işe başladım. İlk görevim kalıp 
tasarım bölümüydü. Japonya’da işe başladıktan 15 yıl 
sonra Amerika Kentucky’de TTEA isimli bir fabrika kurmak 
istedi. Fabrikanın kuruluşundan itibaren 4 yıl boyunca 
orada görev yaptım. Tekrar Japonya’ya döndüm, yine ora-
dan Kanada fabrikasında görev yapmak için Kuzey Ame-
rika’ya döndüm. Kanada’da da burada olduğu gibi başkan 
pozisyonunda 5 yıl görev yaptım. Kanada’dan tekrar Ja-
ponya, oradan da Türkiye’ye geldim. Haziran ayından bu 
yana Toyotetsu Türkiye Başkanı olarak görev yapıyorum.

Ben, karakter olarak oldukça endişeli bir yapıya sahibim. 
Çok fazla “yapabilirim” ya da “yaparım” diye kesin konu-
şamıyorum. Ama Türk iş arkadaşlarımın “yaparız” ya da 
“yapabiliriz” demesi beni çok rahatlatıyor. Belki ilginç bir 
örnek olacak; bir aracın hem fren hem de gaz pedalı var. 
Şirkette ben aracın fren pedalıyım. Türkler gaz pedalı gibi. 
O yüzden burada iyi bir denge sağlıyoruz. Çok fazla gaza 
basarsanız bir yere çarpabilirsiniz. Ya da hep frene basar-
sanız gidemezsiniz, ilerleyemezsiniz.l
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“Our aim is to become
the number one press part 
manufacturer of Europe”

Toyotetsu Turkey President
Masahiro NOMURA:

Toyotetsu Turkey

A bbreviation of Toyota Tekko’s, Toyotetsu’s history 
goes back to 1946.  In 1970, the company have 
had 3 factories in Japan and opened its first inter-

national plant in Indonesia in 1995. Currently the company 
has plants in Japan, China, Indonesia, Philippines, India, 
Canada, USA and Turkey. 

The facilities abroad manufacture the same products as 
in Turkey.  Each country’s Toyota factories product sup-
ply is made following two processes: first press and then 
welding. Toyotetsu has two main product gums; body and 
chassis & assembly parts. 

As Toyotetsu, we have identified an important objective for 
our whole sales in 2015 and we achieved it. Our current 
objective is to reach a significant number of sales in the 
world as of 2022. Additionally, all Toyotetsu companies’ 
activities aim to contribute to the economy of their region. 

Our aim is to produce lightweight and strong body parts

Toyotetsu manufactures the body, chassis and mounting 
parts of a vehicle. Automotive industry expects our sup-
port in lightening the vehicles. The common trend in the 
world is to manufacture environment friendly vehicles by 
using fewer resources; however this lightening may reveal 
safety problems. Therefore we aim to produce light and 
strong body parts. We currently conduct product develop-
ment activities in cooperation with Toyota. 

Electric vehicle usage has been increasingly growing in 
France and England since 2014. On the other hand, a sig-
nificant amount of awareness rose about environmental 
pollution and global warming in the world. Therefore we 
focus on these subjects. It is obvious that the vehicles will 
be used in Turkey and world, so we will do our best to pre-
vent the pollution. 

Our lightening activities are conducted by our R&D center 
in Japan. As Toyotetsu Turkey, we became an R&D center 
in 2012 and we became capable of product development.  
Currently we focus on R&D activities related to production 
efficiency. We provide supply materials for Hibrit C-HR, 
which is manufactured in Toyota Adapazarı. Though the 
hybrid vehicles look alike fueled or diesel vehicles from 
outside, their processes are different. You only have en-
gines in fuel vehicles but for the hybrids there are addition-
al panels, brakets and etc. That’s why we produce different 
components. For instance, brakes have differences. We 
produce both for hybrid and fuel vehicles. 

Toyotetsu’s TOSB factory employs 1200 blue collars, 300 
white collars. Annual turnover of the company is about 2 
billion euros. l

We have one production location in Eu-
rope, which is our factory in Gebze, es-
tablished over a 34.000 sqm closed area. 
Toyotetsu Turkey, which was established 
in 2001, took part in different projects.  
We may mention Toyota’s Turkey, Eng-
land, France and South Africa factories, 
Honda Turkey and Peugeot Citroën group 
among our customers. We produce a 
large amount of components (i.e. body 
parts, chassis parts) of the vehicles pro-
duced in these factories. 
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豊鉄（トヨテツ）トルコ支店長

Masahiro NOMURA

豊鉄トルコ

豊鉄（トヨテツ）とは豊田鉄工の短縮名です。会社の歴
史は1946年にさかのぼります。1970年には、日本国内
の工場が3工場に増加しました。1995年にインドネシ
アで初めての外国での工場を開設しました。現在では、
日本、中国、インドネシア、フィリピン、インド、カナ
ダ、米国、トルコに製造工場があります。 

海外の製造工場でも、トルコで生産されている同じ部品
を生産しています。プレス後、溶接工程に入った後、各
国のトヨタ工場に部品が供給されます。豊鉄の部品は製
品ラインを構成する2つの主要なグループに分かれてい
ます。これらは車体、シャーシ及び組み立て部品です。

豊鉄は2015年に、すべての売上比率で重要な目標を設

定し、豊鉄として、この目標を実現しました。現在の目
標は、2022年に全世界で特定の販売数に達することで
す。

また、世界中の生産に従事している豊鉄会社活動の目標
の一つは、各地域の経済に貢献することです。

目標は、軽くて強いボディパーツを生産することです。

豊鉄は自動車の車体、シャーシ及び組み立て部品を製造
しています。業界は、車両の軽量化についてのサポート
を私たちに期待しています。世界中でもっと少ない資源
を使用して環境にやさしい車両を生産することが望まれ
ます。車両に使用される部品の軽量化は 一方で安全の
問題を生み出しています。

“ヨーロッパで一番の自動車プレス部品メーカー
を目指しています。
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従って、弊社の目標は、軽くて強い車体部品を作ること
です。現在、トヨタとこの部品の製品開発を行っていま
す。

特にフランスや英国では2014年以降、電気自動車の使
用がますます増えています。さらに、世界で環境汚染や
地球温暖化が重大視されています。車両の軽量化研究は
環境汚染の防止の重要なステップの一つです。だからこ
そこれらの問題に焦点を当てています。トルコだけでな
く世界中で車は使用されます。その為、環境汚染を防ぐ
ために可能な限りの取り組みを行います。

車両の軽量化に関する研究は、日本の研究開発事務所に
よって行われています。2012年、豊鉄トルコとして、
研究開発センターになりました。そこで、製品開発に力
を入れ始めました。現在、生産効率向上のための研究開
発を行っています。 

トヨタアダパザル工場で製造されたハイブリッドC-HR
モデルには部品を供給しています。外部から見ると、ハ
イブリッド車はガソリンまたはディーゼル車のように見
えます。しかし車両の内部動作は異なります。ガソリン
車にはエンジンだけがありますが、ハイブリッド車には
追加のパネル用に多くのブラケットが追加されていま
す。弊社はこれのために多くの異なる部品を生産してい
ます。例えば、ブレーキペダルも様々です。

弊社はガソリンとハイブリッドの両方のモデルのための
部品を生産しています。

豊鉄のTOSBにある工場には、生産現場で働く労働者は
1.200 人、生産に直接にはかかわらない労働者は300
人います。豊鉄トルコの年間売上高は約20億ユーロで
す。

TOSBは15年間で大きな進歩を遂げました

新しく赴任したばかりですが、2002年と2003年にはト
ルコに来てこの工場や地域を調べていました。TOSBで
は、その時の会社数は現在の半分でした。地域周辺もは
まだ発展していませんでした。弊社の隣にある土地も空
地でした。今年トルコへ赴任してTOSBに来た時、多く
の工場の生産が始まったのを見て、この地域が発展した
ことを実感しました。15年間で地域が急速に良い意味
で変わったと言いきれます。

また、イスタンブールからここへ繋がっている道路や乗
り換え所はもっと現代的になりました。私が最初に来た

時、海峡には2つの橋がありましたが今は海峡の橋の数
は３つになりました。さらに、ブルサへより早く行ける
湾岸橋も、ビジネス業界にスピードを与えました。高速
道路が増え、高速道路の脇にある植生はいい感じです。

また、トルコの道路には車が増えています。車の増加に
応じて道路や交通を再編制するする必要があると思って
います。また、停電は大きな問題です。これに関して地
域は敏感であることを知っています。しかし一般的に、
トルコの停電は工業にマイナスの影響を与えます。停電
が発生すると運転中の機械が停止し、機械の中に残る部
品が不良になって生産性に影響します。

トルコ人はビジネスで非常に勇気があります

日本に居た時、トルコ人は勤勉で仕事に関する先見性が
高いと聞いたことがあります。ここで任務が始まった
時、それが正しいことを実感しました。豊鉄には多くの
職務及び工程があります。トルコ人の従業員はそれぞれ
の部門や段階での試練を躊躇しません。「それを出来ま
せん」とは言わないのです。 「それをやります」また
は 「できる限りのことはやります」と言います。

もし私が車のブレーキだったら、トルコ人はアクセルの
ようです

日本で大学卒業後、日本の豊田鉄工株式会社に就職しま
した。最初の任務は金型設計部門でした。日本で働き始
めてから15年後、米国のケンタッキー州にTTEAという
工場を建設したかった為です。工場の設立から4年間そ
こで勤めました。その後、日本に戻り、カナダ工場で働
くため再び北米に戻りました。カナダでもここと同じよ
うにカナダ支店長として5年間勤めました。カナダから
再び日本に帰国し、そこからトルコに来ました。６月か
ら豊鉄トルコ支店長として務めています。

私は非常に心配性な性格です。はっきりと「やる」また
は「出来る」と言えません。しかし、トルコ人の同僚の
言う、「やる」また「出来る」は私を安心させます。お
かしな例かもしれませんが、車のブレーキもアクセルも
あると言えます。会社で私は車のブレーキのようです。
トルコ人従業員はアクセルのようです。だから我々がこ
こで良いバランスをとっています。あまりにも多くアク
セルを踏むとどこかにぶつかる可能性があり、連続でブ
レーキを踏むとどこにも行けないし進むことが出来ませ
ん。

ボックス
連続的な改善のビジョンのもとに、2012年以降、工業技術省
によって研究開発センター証明書を提出することが適切とみ
なされました。60名以上の技術と経験なスタッフが自動車工
業に貢献しており、TÜBITAK-Teydeb 及び SANTEZプロジ

ェクトを大学と協力して実現しています。
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Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı 
(HAFEV) Yönetim Kurulu Başkanı 
Selcen Faydasıçok, başlattıkları 
“Sedefteki İnciler” projesiyle kız 
öğrencileri mühendislik eğitimi 
almaları konusunda bilinçlendirmeyi 
hedeflediklerini söyledi.

T OSB’da uzun yıllardır üretim yapan Hasçelik’in 
bağlı olduğu Faydasıçok Holding bünyesinde 
kurulan ve eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile 

dikkat çeken Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı, “Sedefte-
ki İnciler” projesi ile kızların mühendislik eğitimi alması 
noktasında yoğun çaba gösteriyor. Vakfın Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selcen Faydasıçok, “Biz demir çelik sek-
töründe 50. yılını kutlayacak bir firmayız. Bu zamana 
kadar yaptığımız hayır işlerini, verdiğimiz bursları ku-
rumsallaştırmak ve kurucumuz babamız Hasan Fay-

“Ülkemizin geleceği
kadınların ellerinde”

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Faydasıçok Holding bünyesindeki HAFEV kız öğrencilerin 
mühendislik eğitimi alması için destek veriyor.

HAFEV Yönetim
Kurulu Başkanı
Selcen Faydasıçok:
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dasıçok’un adını nesiller boyu yaşatabilmek için Hafev’i 
kurduk” dedi.

Sanayici bir aile olduğumuz için
sanayiye dokunmak istedik

Eğitimin ülkemiz için en önemli konulardan biri olduğu-
na inanıyoruz. Geleceğe ve güçlü nesillere ancak eği-
timli gençler sayesinde ulaşabiliriz. 

Vakfımızın sadece burs veren okul yapan bir vakıf ola-
rak kalmasını istemedik. Geliştireceğimiz projelerle 
hem aktif olarak  çalışmak hem de mümkün olduğu ka-
dar fazla sayıda çocuğumuza gencimize ulaşmayı he-
defledik. Bunun için aylar süren eğitimler aldık, anketler 
araştırmalar yaptık. 

Bunların sonucunda kızların eğitimine destek olacak bir 
projeyle çıkmak fikri oluştu. Öte yandan sanayici bir aile 
olduğumuz için sanayiye de dokunmak istedik. Sana-
yide kadın istihdamının eksik olduğunu biliyoruz. Dert 
edindiğimiz konuların başında kadın istihdamı da ge-
liyordu. Böylece hepsini birleştiren projemiz “Sedefteki 
İnciler” ortaya çıktı.

Her sedefte bir inci bulmak istedik

“Sedefteki İnciler” ismi Hz. Mevlana’nın bir sözüyle 
ortaya çıktı. Hz. Mevlana der ki, “Her sedefte inci ol-
maz”. İşte biz de sedefteki incilerin sayısını çoğalt-
mak istiyoruz. Mühendis kızlarımız bizim incilerimiz 
olsun ülkemize faydalı 
katma değeri yüksek 
işler yapsınlar istiyo-
ruz. Projemizin özünde 
eğitimde cinsiyet ay-
rımcılığına dair tabuları 
yıkmak ve mühendislik 
okumaları konusunda 
yüreklendirmek yat-
maktadır. İki aşama-
lıdır; Birinci aşaması, 
liselere giderek kızlara 
mühendislik mesleğini 
tanıtma, onları neden 
mühendislik okumaları 
konusunda bilgilen-
dirme toplantıları yap-
maktır. İkinci aşaması 
ise üniversitede belirlediğimiz mühendislik bölümlerin-
de okumayı seçen kızlarımıza maddi ve manevi olarak 
destek olmaktır. Burs vermek, gönüllü mentörlerimiz 
ve eğitim seminer gibi çalışmalarla kişisel gelişimlerini 

desteklemek, staj imkanı vermek. Mezun olduklarında 
eğer isterlerse hem kendi şirketlerimizde hem de pay-
daşlarımızın şirketlerinde iş bulmalarına yardımcı ol-
mak istiyoruz.

Projenin ilk adımı Konya’da atıldı

Projeye Konya’dan başladık. Konya’nın gerek Fayda-
sıçok Holding olarak gerekse gönlümüzde çok özel 
bir yeri var. Bu sebeple ilk durağımız Konya olsun is-
tedik. Mayıs ayı içinde 4 okul gezerek 700 kız öğrenci-
ye ulaştık. Öğrencileri sıkmadan hem öğrenip hem de 
keyif alarak dinleyecekleri bir program hazırladık. Kendi 
şirketlerimizde çalışan 4 genç mühendis arkadaşımız 
kızlara kendi hikayelerini, neden mühendisliğin ülkemiz 
için önemli olduğunu, mühendislerin neler yaptıklarını 
anlattılar. Ayrıca Bosch CEO’ su Steven Young ve No-
vartis Türkiye Başkanı Güldem Berkman’ın videolarını, 
öğrencilere mesajlarını dinlettik. Son olarak hem mü-
hendis hem de kadın girişimcilerimizden Sevda Kayhan 
Yılmaz ve Çiğdem Doğan gelip konuşma yaparak ‘ne-
den mühendislik’ konusunu anlattılar. 

Destekleri bizi çok mutlu etti. Konya’da çok güzel iki 
gün yaşadık. Kızların ilgisi, enerjisi, coşkusu bizi çok 
sevindirdi. Okul yönetimlerinin memnuniyeti, ‘iyi ki gel-

“Sedefteki İnciler” ismi Hazreti Mev-
lana’nın bir sözüyle ortaya çıktı. Hz. 
Mevlana der ki, “Her sedefte inci ol-
maz”. İşte biz de sedefteki incilerin 
sayısını çoğaltmak istiyoruz. Mü-
hendis kızlarımız bizim incilerimiz 
olsun ülkemize faydalı katma değeri 
yüksek işler yapsınlar istiyoruz. Pro-
jemizin özünde eğitimde cinsiyet 
ayrımcılığına dair tabuları yıkmak ve  
mühendislik  okumaları konusunda 
yüreklendirmek yatmaktadır.

Burs vererek, gönüllü 
mentörlerimizle 
yapacağımız eğitim 
ve seminerlerle 
kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunarak, 
eğitim hayatları 
süresince staj imkanı 
sağlayarak ve 
mezun olduklarında 
isterlerse eğer iş 
bulmalarına yardım 
ederek kızlarımıza 
güç vermek, omuz 
vermek istiyoruz.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
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diniz’ demeleri, kızlarımızın ‘şimdiye kadar neredeydi-
niz’ sözlerini duyunca doğru bir proje yaptığımız anla-
dım. Hatta bir okuldaki müdür yardımcısı arkadaşımızın 
“okul tarihinde yapılan en iyi sunumu izledim” sözü bizi 
oldukça mutlu etti. 

Sanayide kadın istihdamının artırılmasına
katkı sağlamak istiyoruz

2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre (TÜSİAD ve 
McKinsey Women Matter araştırması) ülkemizde ka-
dının işgücüne katılımı %30. Bu oran OECD ülkelerin-
de ortalama %63 İzlanda’da ise %83. Aynı araştırmaya 
göre bu oranı 2025 yılına kadar OECD ortalamasına 
çıkarabilirsek GSMH %20 artış gösterecek. Yani daha 
zengin, daha kalkınmış daha gelişmiş bir ülkeye sahip 
olacağız. Hem neden nüfusumuzun yarısını oluşturan 
kadınlarımızı istihdama katmayalım? 

Bu projeyle hedefimiz mezun olup iş bulma sıkıntısı 
yaşayan mühendis kızlarımıza iş bulmalarına yardım 
etmektir. Mühendis olmalarını istememizin nedeni, 
dünya dijital dönüşüm içinde ve endüstri 4.0 uygular-
ken bizim bu sistemin dışında kalmamamız gerekiyor. 
Artık ülkemizde, katma değeri yüksek ürünler üretme-
miz gerekiyor. Tüm dünyada yabancı dil bilen, fen, tek-
noloji, mühendislik ve matematik alanında çocukların 
ve özellikle kızların eğitim almaları tavsiye ediliyor. Biz 
de kızlarımızın ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz ve 
mühendislik alanında çok başarılı olacaklarına inanıyo-
ruz bu anlamda onları teşvik ediyoruz. l

Eğitimin ülkemiz için en önemli 
konulardan biri olduğuna inanıyoruz. 
Geleceğe güçlü nesillere ancak 
eğitimli gençler sayesinde ulaşabiliriz. 
Vakfımızın sadece burs veren okul 
yapan bir vakıf olarak kalmasını 
istemedik. Geliştireceğimiz projelerle 
hem aktif olarak çalışmak hem de 
mümkün olduğu kadar fazla sayıda 
çocuğumuza gencimize ulaşmak 
istedik.

‘Kızlardan mühendis olmaz’ tabularını yıkmamız gerekiyor. Aksine kızlardan daha 
verimli ve başarılı mühendisler yetişiyor. Pozitif ayrımcılık yaparak kızlarımızın 

mühendis olmasını teşvik ediyoruz. Bunun için vakfımız, mühendislik bölümlerini 
kazanan öğrencilere bizlere başvurması halinde hem maddi hem de manevi destek 

veriyoruz. Bizler ülkemizin daha iyi kalkınması için kız mühendislerimize elimizden 
geleni yapacağız. Şu an bu meslekte erkekler daha ağırlıklı olarak çalışıyor. Bu böyle 
oldukça kuşun bir kanadı iyi diğer kanadı zayıf oluyor. Tam sağlıklı bir mühendislik 

eğitimi için kızların da bu mesleği yoğun olarak tercih etmesi gerekiyor.

%49,8 %32,6 %18
Türkiye nüfusunda 

kadın oranı 
İş gücünde
kadın oranı 

Türkiye’deki kadın 
mühendislerin oranı 
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“Otomotivin trendi değişirken
lojistiğin de değişiyor”

Tırsan Treyler Ar-Ge Direktörü 
Tugay YILMAZ:

Tırsan Treyler’in TOSB’daki 
ikinci Ar-Ge Merkezinde, tasarım 
ve geliştirme faaliyetlerimizle 
yarattığımız, müşteri odaklı, özgün 
teknolojilerle rekabetçi ürünler 
tasarlayıp üreteceğiz.

Tırsan Treyler’in vizyonu ihracat

Tırsan, 1977 yılında İstanbul’un Kartal ilçesinde 
kuruldu. Kuruluşuyla birlikte kamyon kullanımın-
dan çekici ve treyler kullanımına geçiş sürecinin 

öncülüğünü de yaptı. 1993 yılında Adapazarı’ndaki üre-
tim kampüsünün yatırımı tamamlanarak tüm üretim 
operasyonlarının bu kampüs içerisinde yapımına baş-
landı. Adapazarı kampüsü 95.000 m2’si kapalı olmak 
üzere toplam 365.000 m2’lik alandır. 

İhracat odaklı çalışan Tırsan Treyler, ürünlerini sadece 
Türkiye’ye yönelik değil, başta Avrupa ve  Dünya pazar-
ları olmak üzere 55 ülkeye sunmaktadır. Bu kapsamda  
Avrupa’daki lojistik akışı ve müşterilerin lokasyonu gibi 
bazı parametrelere bakılarak 1996 yılında Almanya’nın 
Goch bölgesinde üretim tesisi yatırımına başlandı. 

2012 yılında Moskova’nın yaklaşık 140 kilometre gü-
neyinde bir üretim tesisimiz açtık. En son 2017 yılının 
Temmuz ayında Almanya’nın güneyinde Ulm kentinde 
Kässbohrer markasının doğduğu şehre de ikinci bir te-
sisimizi devreye aldık. Bu tesisimiz ile sanayinin yoğun 
olduğu Güney Almanya, İtalya, Polonya ve çevre ülkelere 
daha yakın olabileceğiz.

Treyler Sektörünün İlk Ar-Ge Merkezi

55 ülkeye yaptığımız ihracat ve gerçekleştirdiğimiz üre-
tim yatırımları, bilgi birikimi anlamında Tırsan Treyler’i 
geliştirmiştir. 2009 yılında Ar-Ge Merkezi Kanunu’nun 
çıkmasının hemen ardından Ar-Ge Merkezi olmaya adım 
atmış ve  Treyler sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi olmuştur.

1972 Yılında Antalya’da doğan 
Tugay YILMAZ, ilk ve orta eğitimini 
Mersin’de tamamladı. 1995 
yılında İ.T.Ü. Uçak Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 2011 yılında 
Ar-Ge Koordinatörü olarak Tırsan 
A.Ş. ye katılan Yılmaz, halen Ar-Ge 
Direktörü görevini sürdürmektedir.
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"Logistics changes 
as automotive trends 
change”   

Tırsan Treyler’s vision is export

Founded in Kartal, İstanbul in 1977, Tırsan 
pioneered the transition from truck to tow 
truck and trailer. Its Adapazarı production 

facility, which gathered all production operations at 
one spot, was completed in 1993. This facility is built 
on an area of 365.000 m2, 95.000 m2 of which is 
closed area. 

Operating with a focus on exports Tırsan Treyler of-
fers its products in Turkey and 55 countries in Euro-
pean and global markets. Considering the parameters 
of logistics in Europe and customer locations, invest-
ment of a production facility in Goch region of Germa-
ny was commenced in 1996. 

Another production plant was opened in about 140 
km away south of Moscow in 2012. Second plant in 
Germany has started in Ulm, where Kässbohrer brand 
was born in 2017. This plant will allow us to be clos-
er to locations like Italy, Poland, South Germany and 
surrounding countries where the industry is heavily 
concentrated.

First R&D Center of Trailer Sector

Two main factors, exporting 55 countries and pro-
duction oriented investments has developed Tırsan 
Treyler’s know how capacity.  As soon as the law on 
R&D Centers came into force in 2009, Tırsan Treyler 
started to take necessary steps in accordance with 
law and became the first R&D center of trailer sector.  
Initially center’s operations started in a small space 
at the factory but then moved to its new location in 

Ar-Ge Merkezimiz ilk kurulduğu dönemde fabrika içe-
risinde küçük bir lokasyonda faaliyet gösterirken 2012 
yılında Adapazarı Fabrikası’ndaki yeni merkez inşaa 
edilerek faaliyetlerimizi burada sürdürmeye başladık. 
Hali hazırda 1.000 m2’si ofis alanları, 2.500 m2’si proto-
tip üretim ve test merkezi olmak üzere 3.500 m2’lik bir 
alanda 9. Faaliyet dönemini sürdürmektedir. 2017 yılına 
geldiğimizde, Adapazarı’ndaki Ar-Ge Merkezimiz fiziki 
sınırlarının sonuna gelmiş ve yetersiz kalmaya başla-
mıştır. Tırsan geleceğe yatırım anlayışı ve Avrupa lider 
üreticilerden biri olma yolundaki hedefleri doğrultusun-
da  21 Ekim 2017’de TOSB’da ikinci Ar-Ge Merkezimizin 
temelini attık.

Her ürün grubu için ayrı üretim teknolojisi ile üretim 
yapıyoruz

Çok hızlı büyüme eğilimi gösteren Tırsan’ın Adapazarı 
fabrikası 95 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 
365 bin metrekarelik bir üretim alanına sahip tam bir 
üretim kampüsüdür. Tırsan Avrupa’nın en geniş üretim 
gamına sahip treyler üre-
ticisidir. Çok farklı ürün 
grupları, çok farklı üretim 
teknolojileri kullanıyoruz. 

Tanker silo grubumuzda 
tamamen alüminyumdan 
mamul ürünler üretiyo-
ruz. Bunun dışında izo-
lasyonlu araçlarımız var, 
kompozit malzemeden, 
poliüretan CTP kombi-
nasyonuyla üretiliyor. 
Bunlar başka bir üretim 
teknolojisi ile üretilmek 
zorunda.

Çelik şasileri ile üretilen 
ve üstyapılı perdeli ürün 
grubu araçlarımız da var. 
Bunlar da başka bir üretim teknolojisi ile üretilmekte-
dir. Dolayısıyla aslında farklı üretim teknolojilerine sahip 
fabrikalardan oluşan bir kampüs içindeyiz. . 

Dünya mühendisliği bizim benchmarkımız

İhracat yaptığımız 55 ülkede ürünlerimizle rekabet eder-
ken aslında dünya otomotiv mühendisliğini benchmark 
alarak hareket ediyoruz.  

Son dönemdeki ihracat rakamlarımızda artış bizim doğ-
ru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu bize cesaret 
veriyor. İkinci Ar-Ge merkezinin yatırımı ile birlikte yeni 
ürünler ile üretim prosesleri ve yeni malzemeler gelişti-
rerek mühendislik çıtasını yukarıya taşıyacağız.

We are going to design and produce 
competitive products and customer oriented 
unique technologies that are created 
through our own design and development 
activities in Tırsan Treyler’s second R&D 
center at TOSB. 

Ar-Ge 
faaliyetlerinin en 
önemli çıktılardan 
bir tanesi de patent 
konusudur. Ciddi 
bir patent çıktımız 
var. Sadece Geçen 
yıl altmış patent 
başvurusu yaptık. 
Ondan önceki yıl 
yine altmış patent 
başvurusu yaptık. 
Toplamda da 189 
patent başvurusu 
yaptık.

Tugay YILMAZ
Tırsan Treyler R&D Director
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Ar-Ge Merkezimiz ciddi anlamda patent üretiyor

Ar-Ge faaliyetlerinin en önemli çıktılardan bir tanesi de 
patent konusudur. Ciddi bir patent çıktımız var. Sadece 
geçen yıl altmış patent başvurusu yaptık. Ondan önce-
ki yıl yine altmış patent başvurusu yaptık. Toplamda da 
189 patent başvurusu yaptık.

Yani Ar-Ge merkezinde endüstriyel haklar alanında ne 
kadar çok korumanız gereken yaratıcılık ortaya koyar-
sanız o kadar çok patent ihtiyacınız artıyor. Genelde 
başvurular açısından Türkiye’nin ilk 10’u içerisindeyiz. 
Toplamda 57 adet  yurtdışı için patent başvurumuz da 
var. Bunların dışında farklı platformların düzenlediği 
inovasyon ödülleri var. İki yılda bir Almanya’da yapılan 
Avrupa’nın en büyük ticari araçlar IAA fuarında inovas-
yon alanında yapılan bir ödül töreninde güvenlik kate-
gorisinde birincilik ödülü aldık. 

Treylerde müşteriye özel çözüm çok fazla

Adapazarı’ndaki Ar-Ge merkezimizde; bize bayilerimiz, 
ürün yönetimimiz üzerinden gelen yeni ürün taleplerini, 
pazar trendleri, rakiplerin hareketleri, sektördeki yeni-
liklerden ortaya çıkan yeni ürün taleplerinin kavramsal 
tasarımından seri imalata geçişine kadar ki bütün yeni 
ürün geliştirme sürecini yürütüyoruz. 

Bunun dışında ürünün yaşam döngüsü boyunca müş-
teriden gelen farklı versiyon talepleri oluyor. Treylerde 

Adapazarı facility in 2012. Currently, within the ninth 
term of its operations, the center has a total of 3.500 
m2 working area, in which 2.500 m2 is allocated for 
prototype and test center and 1000 m2 is allocated 
for office space. The spatial expansion of the center 
reached to its end as of this year. Therefore, second 
R&D center’s construction has started at TOSB on 
21 October 2017 considering Tırsan’s future invest-
ment approaches and objective of becoming one of 
leading European manufacturers. 

We use a different production technology for each 
product segment

Our Adapazarı plant has been built over an area of 
365.000 m2.  It is a production campus as a whole. 
95.000 m2 of this campus is closed area and the 
plant itself has a rapidly growing trend. As a trail-
er manufacturer, we have Europe’s widest product 
range and we use a different production technology 
for different product groups. For instance we have 
tanker silo group, for which we have to produce only 
aluminum based products. Or we also have vehicles 
with isolation, which requires composite material 
based production combined polyurethane with CTP. 
We have vehicles produced with steel chassis and 
superstructure curtain sided product groups. Each 
of these groups requires a different manufacturing 
technology and this is why we actually have a pro-

21 Ekim 2017 tarihinde TOSB'daki Ar-Ge Merkezinin 
temel atma töreni gerçekleştirildi.
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müşteriye özel çözüm çok fazla. O özel taleplerin yerine 
getirilmesi, ürünün ömrü boyunca rekabetçi kalabilmesi 
için üzerinde yapılması gereken güncellemeler, iyileştir-
meler de yine merkez bünyesinde sürdürülüyor. 

TOSB’daki Ar-Ge Merkezi

TOSB’daki Ar-Ge merkezimiz 9.600 m2’si prototip test 
ve prototip üretime ayrılmış toplamda 16.600m2 kapa-
lı alandan oluşacaktır. Bu Ar-Ge Merkezimizin 21 Ekim 
2017 tarihinde temel atma törenini gerçekleştirdik. 

TOSB’daki Ar-Ge Merkezimiz 150 araştırmacı kapasite-
li olacak. Prototip ve test merkezinde de teknisyen ve 
mavi yaka olarak da yaklaşık 150 kişilik bir kapasite ola-
cak. Tabi ki bunlar belli fazlar ile bu seviyeye ulaşacak. 

Ar-Ge teşvikleri daha çok işletmeye yönelik

Türkiye’de ilk Ar-Ge yatırımını yaparken aslında çok faz-
la bir destek yok. Sadece Ekonomi Bakanlığının vermiş 
olduğu yatırım teşviki var. Ar-Ge teşvikleri daha çok 
işletmeye yönelik. Ar-Ge ve test merkezini kurduktan 
sonra onu işletirken ki personel ile ilgili stopaj teşviki, 
kurumlar vergisinden 
muafiyetle ilgili konular, 
gelir vergisi ile ilgili bir 
takım destekler, onun 
dışında eğer TÜBİTAK 
destekli proje geliştiri-
yorsanız; o proje bazlı 
olmak üzere,  o projeye 
has yaptığınız bazı har-
cama ve giderlerin hibe 
olarak geri alınması du-
rumu var. Burada bence 
önemli bir eksiklik, ilk 
tesis kurulurken ki nak-
di desteğin olmaması. 

Otomotivde iki yıl aynı 
noktada kalmanız 
mümkün değil. Bugün 
için evet iyi ürünüm 
var, bunu devam ettirir 
ömrümü sürdürürüm 
diyemiyorsunuz. Ürün 
yaşam döngüleri çok 
kısaldı. İşe elektronik de dijitalleşme daha çok dahil olu-
yor, trendler değişiyor, artık yakıt ekonomisi ve karbon-
dioksit salınımı ile ilgili beklentiler çok değişiyor

Tırsan kendi bilgi birikimini yaratıyor

Otomotivde literatür oldukça geniş. Üniversitelere git-
tiğinizde otomotiv, beyaz eşya veya farklı bir sektör ile 
ilgili çalışan akademisyen kolaylıkla buluyorsunuz. An-

duction campus that is composed of a group of fac-
tories that have different production technologies. 

Our benchmark is global engineering

While exporting to 55 countries, we have one bench-
mark: global engineering. This is what lies beneath 
our competition and current sales figures indicate 
we are on the right path. This is encouraging for us. 
In our second R&D center investment, we will put 
a high bar for the competition by developing new 
products, product processes and new materials. 

Our R&D Center develops a significant number of 
patents

Patent is one of the most important outputs of R&D 
activities. In that respect, we have a significant 
amount of patent outputs. We have 189 patent ap-
plications, 120 of which were made in the last two 
years. This means that the need for patent increases 
in line with the creativity that requires protection in 
the field of industrial rights at R&D center. In terms 
of general applications we are among the top ten of 
Turkey. Additionally, we have 57 international ap-
plications. Apart from those, there are innovation 
awards. The biannual IAA fair of Germany hosted an 
award ceremony, where Tırsan received the grand 
prize in the safety category. 

There are too many tailored solutions for 
customers in trailer sector

We carry out all of new product development pro-
cess at our R&D center in Adapazarı. This starts with 
us receiving the demand through our distributors via 
our product management channels and includes the 
transition of conceptual design to mass production 
of new product demands, market trends, competi-
tion analysis, new product demands arise from sec-
toral trends.  Apart from that there may be custom-
ized version demands from customers throughout 
the product life cycle. There are too many custom-
ized solutions in trailers. We also carry out all these 
product updates and improvements at our center. 

R&D Center at TOSB

The new R&D center at TOSB will be built upon a 
16.600 m2 closed area, 9.600 m2 of which will be 
allocated to prototype test and production. We had 
its groundbreaking ceremony on 21st October 2017. 
This center will have a capacity of 150 researchers. 
There will be also 150 technicians & blue collars 
at the R&D Center, which will reach to these levels 
through different phases.l

Teknolojinin çok hızlı 
dönüşümüne şahitlik 
ediyoruz. Otomotivde, 
ulaştırmada ve 
sanayide birçok 
kuralın, beklentinin, 
gerçekliğin, çok kısa 
periyotlar içerisinde 
hızla değiştiğini, 
Otonom sürüş, 
bağlantılı araçlar, 
dijitalleşme, akıllı 
cihazlar, Endüstri 
4.0 ile ilişkili olarak 
Otomotiv 4.0, Lojistik 
4.0 gibi Mega 
trendlerin teknolojiye 
hızla yön verdiğini 
görüyoruz. 
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cak treyler kısmında durum biraz farklı. Treyler ile ilgili 
çalışma yapmaya kalktığınız zaman bu konuda çalışan 
akademisyen bulmak neredeyse imkansız. Son zaman-
larda bizim bazı geliştirmeler için bazı spesifik konu-
larda çalışmış akademisyen arayışlarımız oldu ancak 
bulamadık. Bu doğrultuda biz de problemlerimizi ilgili 
üniversite hocalarımız ile paylaşıyoruz,  kendilerine bir 
nevi case study olarak veriyoruz ve birlikte çalışmaya 
başlıyoruz. Burada Tırsan hem kendi Know-how’unu 
hem de treyler özelindeki ülke know-how’unu yaratan 
bir firma. Biz burada bu bilgiyi kendimiz yaratıyoruz. 

Türkiye’deki tedarikçilerimizi geliştiyoruz

Türkiye’deki tedarikçilerimizle co-design yaparak, bilgi 
aktarımı ve Adapazarı fabrikamızdaki test imkanlarımızı 
açarak destek oluyoruz. Keza Avrupa’daki tedarikçileri-
mize de bu anlamda katkı sunuyoruz. Onların geliştir-
dikleri ürünleri birlikte test ediyoruz ve co-design çalış-
maları yapıyoruz. Bu işbirliği çalışmalarımızı yeni Ar-Ge 
merkezimizde daha çok artırmak istiyoruz. 

Bu işbirlikleri Tırsan’ın önem verdiği konulardan biridir. 
Almanya’da inovasyon ödülü aldığımız projemizi müş-
terimiz ile birlikte geliştirdik. Onun ihtiyaçları doğrultu-
sunda problemini nasıl çözebileceğimizi ortaya koyduk. 

Biz tedarikçilerimizle, müşterilerimizle, diğer araştırma 
kuruluşlarıyla ve TOSB’un ekosistemini de kullanarak 
diğer otomotiv tedarikçileri ile işbirliği yapıyoruz ve yap-

maya devam edeceğiz. Bunun yanında İstanbul’daki 
üniversiteler ile işbirliği yaparak, başka bir avantaj ya-
kalamış olacağız. Yine keza havaalanına yakın olacağız. 
Yurtdışından gelen hocalarımız, tedarikçilerimiz artık 
bize çok daha kolay ulaşabilecekler. Tüm bu avantajları 
da kullanarak oradaki işbirlikleriyle de Ar-Ge faaliyetle-
rindeki verimliliği artırmak ana amaçlarımızdan bir ta-
nesi. 

Otomotivin trendi değişirken lojistiğin kendi trendleri 
de değişiyor

Teknolojinin çok hızlı dönüşümüne şahitlik ediyoruz.

Otomotivde, ulaştırmada ve sanayide birçok kuralın, 
beklentinin, gerçekliğin, çok kısa periyotlar içerisinde 
hızla değiştiğini, Otonom sürüş, bağlantılı araçlar, di-
jitalleşme, akıllı cihazlar, Endüstri 4.0 ile ilişkili olarak 
Otomotiv 4.0, Lojistik 4.0 gibi Mega trendlerin teknoloji-
ye hızla yön verdiğini görüyoruz. 

Bu değişim ve gelişim hızına ayak uyduramayan kuru-
luşların gittikçe rekabetçiliklerini kaybedip küçülerek, 
yerlerini inovatif, proaktif, pazara verimli ve hızlı çözüm-
ler sunabilen firmalara bıraktığını görüyoruz, önümüz-
deki günlerde de görmeye devam edeceğiz.

Bu hızlı gelişim ve dönüşüme hızla ayak uydurabilmek, 
sektöründe öncü bir kuruluş olarak bu gelişime yön ve-
rebilmek, bizler için zaten çok önemli bir parametre.

Bu değişimle birlikte “Inovasyon odaklı yeni ürün ge-
liştirme” metodolojilerini kullanarak; Hızlı, güvenilir, 
yenilikçi ve yaratıcı tasarımlar ortaya çıkarmak, araç-
larımızda düşük karbon emisyonu sağlayacak, yüksek 
teknolojili malzeme alaşımları, nanoteknoloji ürünleri ve 
kompozit malzemelerle ilgili temel mühendislik araştır-
malarını gerçekleştirmek, geliştirmelerimizde, bilgisayar 
destekli tasarım ve mühendislik, sanal ve arttırılmış ger-
çeklik uygulamaları ile gerçekleştireceğimiz ergonomi, 
yapısal dayanım, araç sürüş dinamiği ve aerodinamik 
simülasyonları ile araç performans ve dayanımının yük-
sek hassasiyette tespitini ile rekabetçi ürünler geliştir-
mek bizler için çok önemli.

Bu faaliyetlerin sonucu olarak ta müşterilerimize, Mo-
düler, esnek ve güvenli, düşük maliyetli, çevre dostu, 
Endüstri 4.0 ve Lojistik 4.0 ile uyumlu, akıllı sensor ve 
kontrol uniteleriyle donatilmis, sureclerin otomasyo-
nuna uygun, kendi icinde ve cevresindeki diger uretim 
ve tasima araclariyla haberlesebilen yüksek teknolojili 
araclar sunarak varolan rekabetçilik ve liderliğimizi sür-
dürmek önümüzdeki dönemin en önemli konularından 
olacaktır.l
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AR-GE

Tırsan 
Treyler,
2. Ar-Ge 
Merkezi’nin 
temelini 
TOSB'da attı

Tırsan Treyler, TOSB’da 2. Ar-Ge Merkezi’nin 
temelini attı. Merkezde her 3 ayda yeni ürün 
platformu geliştirme, Her ay geliştirilen 
bu platformlarda yeni ürün oluşturma ve 
her hafta bu ürünlere yeni versiyon üretme 
imkanına sahip olacak. 

T ırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Ülke-
mize ve ülkemizin geleceğine güveniyoruz ama 

her şeyden önce sektörün 40 yıldır lideri olarak bu gö-
rev bize düşüyor. Tırsan olarak çok büyük ve cesur bir 
yatırım gerçekleştiriyoruz. Yeni yapılacak Ar-Ge Mer-
kezimizde, treylerlere her türlü iklim ve yol koşullarında 
yüklü ve yüksüz testler yapılacak” diyen Nuhoğlu, bu 
zamana kadar Türkiye’de üretilen treylerler uluslararası 
testler için başka ülkelere gönderiliyordu. Global ölçekte 
rekabetçiliğimizi sürdürmemiz için bundan sonra ulus-
lararası testleri, kendi bünyemizde yapacağız” dedi.l

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesinin (TOSB) Başkanı Ömer 
Burhanoğlu da temel atma töreninde 
yaptığı konuşmada, “Ar-Ge yatırımı tüm 
yatırımlardan çok daha kıymetlidir” dedi.
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Sango Doğal Orman 
Yetiştirme Projesi

Sango Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Türkiye Başkanı Masayuki Hirako

Doğal orman oluşturmadaki amacınızı ve projenin gelişim 
aşamalarını anlatır mısınız?

B u topraklarda yıllar önce doğal olarak yetişen 
ağaçları dikerek, doğal orman oluşturmak temel 
amacımızdır. Bu amacı gerçekleştirirken, çevre ve 

topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz. Bu 
ormanlar ileride, bizleri ve torunlarımızı muhtemel doğal 
felaketlerden koruyacaktır.

Prof. Dr. Miyawaki’den öğrendiğimiz yöntem ile, doğal 
ağaçların tohumlarını toplayıp, fideler yetiştirmekteyiz, bu 
aktivite ile çalışanlarımızdaki aidiyat duygusunu geliştir-
mek istemekteyiz. Her yıl ormanlarımızın gelişimi takip 
edilmekte ve rapor edilmektedir. 

その土地に合った木を植え、森を造ることが基本目的です。
この目的を実現する際、環境及び社会に対する責任をも果
たしています。これらの森は将来災害から自分たちや子孫を
守ることになります。

宮脇先生から学んだ方法で、自然の木々の種を拾い苗を育
て、植樹をしています。この

活動で従業員の帰属感を育てたいです。

毎年森の成長をフォローし、報告を行なっています。

Beklediğiniz şekilde ilerliyor mu? Hedefe ulaşıldığında 
projeyi tamamlamış mı olacaksınız?

Sango grubu olarak 350.000 ağaç hedefinde ilerletmekte-
yiz. 2006 yıldan başlayıp, 2016 yılında 222.600 ağaç dikimi 
yapıldı.

2028 yıla yönelik yol haritası oluşturarak ilerletmekteyiz. 
Hedefe ulaştığında tamamlanacak , fakat Sıfır emisyon 
hedefi ile çevreye verdiğimiz karbondioksidi yutacak, or-
manlar yetiştirmeye devam edeceğiz.

三五グループとして35万本を目標に進めています。2006年
から始めて、2016年現在222,600本の植樹を行なってきま
した。

2028年に向けてロードマップを造り推進中です。目標達成
で完了ですが、その後は排出量ゼロの目標で環境に排出して
いる二酸化炭素を吸収する、森を育て続けていきます。
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Sango, üretimden kaynaklı atıkların çevreye zararlı 
etkilerine karşı, bu zararları yok eden tamamen doğal 
yetişen türlerden ormanlar oluşturmayı hedefliyor.

Kendi yetiştirdiğiniz fidanları dikmenizin sebepleri neler-
dir?

Kendi fidanlarımızı yetiştirme ile takım çalışması ve ça-
lışanlarımıza sahiplenme duygusunu artırmak istiyoruz. 
Tohumdan fidan yetiştirme çevreye karşı sorumluluğumu-
zu anlamamızı sağlayacaktır.

Bize Miyawaki Yöntemi’nden bahseder misiniz?

Prof. Dr. Miyawaki yöntemi esası doğal orman oluşturma 
temeline dayanmaktadır, doğada farklı çeşit ağaçlar nasıl 
rekabet içinde olursa, oluşturulacak doğal orman da aynı 
şekilde olmalıdır.

自分たちの苗を育てることで団結力と従業員の当事者意識
を向上させたいと考えています。種から苗を育てることは環
境に対する責任を理解することにもなります。

宮脇先生の方法は本来の自然の森づくりがベースとなって
います。自然では異なる樹種

が競争の中でいるのであれば、つくる自然の森も同じような
環境でなければならないと 考えています。

Bu proje ile doğal orman oluştururken kurum içinde de 
gelenekselleşen bir aktivite yaratmış oldunuz. Bu projenin 
kurum içi motivasyonunuza katkısı oldu mu?

Herkesin bir fidanı olsun sloganı ile, hem topluma karşı 
sosyal sorumluluğumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz, hem 
de kurum içindeki bağlılık duygusunu güçlendiriyoruz. Bu 
aktivite ile, kendi bahçesine de fidan yetiştiren çalışanları-
mızın olduğunu duymak bizleri memnun etmektedir.

Hedefe ulaşmak için aktivite olarak, PDCA’yu (Plan-Uygu-
la-Kontrol-Önlem) çevrimi ile, çalışanlarımızın motivasyo-
nuna olumlu katkı yapmaktadır. Çalışanlarımız mola saat-
lerinde yürüyüş yaptıklarında, rengarenk bir çevreyi görüp 
mutlu olmaktalar.

みんなの苗をのスローガンで、社会的責任を果たしているこ
とにもなります。そして、社内での忠誠心も強化されます。こ
の活動で、個人の庭でも苗を育て始めた従業員がいると耳に
して大変嬉しく思っています。

目標達成に向けての活動として、ＰＤＣＡを回し、従業員のモ
チベーションアップにつ

ながっています。従業員は休憩時間に散歩をして、彩りある
環境を眺めて幸せになっています。
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 SANGO, 1928 yılında 
Japonya’da kuruldu. Türkiye 
dışında ABD, Kanada, 
Çin, Tayland, Hindistan ve 
Endonezya’da fabrikaları 
bulunan; deniz aşırı bir çok 
ülkede teknik destek anlaşmaları 
olan otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren global bir 
firmadır.

SANGO TÜRKİYE, 2002 
yılında 100% Japon sermayeli 
olarak kuruldu.

Ana ürünleri; Paslanmaz 
Egzoz Sistemleri, Kapı Takviye 
Barı (DIB), Ön Konsol Destek 
Paneli (IPR), Manifold, Brace 
vb. kaynaklı parçalardır. 
Fabrikada kaynaklı parçalar 
dışında Paslanır-Paslanmaz 
kalitede yüksek frekanslı kaynak 
yöntemi ile DİKİŞLİ BORU 
üretimi yapılmaktadır. Özel 
prosesler için de PRES üretimi 
yapılmaktadır.

Sango Ormanı, Sango’nun 
dünya üzerindeki her bir 

üretim tesisinde Miyawaki 
Akira Hoca’nın önderliğinde 

yürütülmekte olan “Doğal 
Orman Oluşturma” toprağı 

iyileştirip bitki yetiştirme 
projesidir.

SANGO TI Doğal Orman Projesi” 2017 Ağaç Dikim Törenine katılan
Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan ŞAHİN, TOSB içinde böyle bir 

organizasyonun yapılamasından duyduğu memnuniyeti iletti.
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Kaliteli ve güncel altyapı olanakları sunarak, katılımcılar için sinerji yaratan, edindiği 
bilgi ve becerileri küresel pazarda satabilecek, evrensel çevre kurallarına ve insana 

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

By offering quality and up to date infrastructure facilities and creating synergy for the 
participants, we are determined to be an example and pioneering Organized Industrial Zone 
that is sensitive towards environment and human beings and that can sell its know-how and 

skills in global market.

Gebze Teknik Üniversitesi “2017-2018 Akademik 
Yılı Açılış Töreni” Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK 

teşrifleriyle gerçekleşti

Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK 
teşrifleriyle gerçekleştirilen Gebze 

Teknik Üniversitesi 2017-2018 
Akademik Yılı açılış töreninde,  TOSB 

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
BURHANOĞLU’na Gebze Teknik 

Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi 
Vakfına desteklerinden dolayı Başbakan 

Yardımcısı Fikri IŞIK ve Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk 

GÖRGÜN tarafından teşekkür plaketi 
takdim edildi.

EĞİTİM
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KOBİ’ler için Endüstri 4.0 
Tehdit mi? Fırsat mı?

Prof. Dr. Güner GÜRSOY
Okan Üniversitesi, İşletme ve 
Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

B ilinmeyene yönelik endişe ve korku 
duygularının oluşması insan 
olmamızın doğal bir tepkisi 

olmakla birlikte, bilimsel yaklaşımlar 
ve akılcılık ile geleceğimizi farklılaş-
tıracak olan Endüstri 4.0 konusunu 
çok boyutlu olarak sorgulamamız 
gerekir. Günümüzde en çok konu-
şulan ve farklı algılamaların oluştu-
ğu 4’üncü Sanayi Devriminin veya 
kısa adıyla Endüstri 4.0 kav-
ramının KOBİ’ler için ne 
gibi fırsatlar veya teh-
ditler getirebileceği-
ne bu çalışmada de-
ğinilmiştir. Endüstri 
4.0 siber fiziksel ro-
botların ve nesnele-
rin interneti odağın-
da gelişen teknolojik 
dönüşümün tetikle-
diği yeni bir paradigma 
olarak algılanmalıdır. En-
düstri 4.0’ın tanımı para-

digma değişimi olarak kabul gördüğünde radikal değişim-
lerin her alanda kendisini hissettireceğini de kabul etmiş 
oluruz. Değişim hızı üssel hızla ve çok daha fazla sıklıkla 
iş ve özel hayatımızın her türlü katmanına girmekte ol-
duğu için bu dönüşüme şimdiden bilinçli bir şekilde ha-
zırlanmamız hayatidir. Endüstri 4.0 sadece teknolojik 
boyutları veya üretim fonksiyonu özelinde değişim ile 
sınırlı olmayıp; yönetim ve iş modellerinde de paradig-
ma değişimini beraberinde getirmektedir. 

4’üncü Sanayi Devrimi Olarak Tanımlanan
Endüstri 4.0 Nedir?

Sanayi devrimlerine bakıldığı zaman 1712 yılın-
da buhar makinesinin icadı ile başlayan birinci 

sanayi devrimini, 19’ncu yüzyılda elektriğin 
ve seri üretim modellerinin yaygınlaşma-

sına imkân veren ikincisi izlemiştir. Me-
kanik sistemlerden otomasyona ge-

çiş olarak da ifade edilebilen 3’ncü 
sanayi devrimi, 20’nci yüzyılda 
bilişim teknolojilerinin ortaya 
çıkışı ile başlamıştır. Başlan-
gıçta mevcut sistemlerin ve 
iş akışlarının otomasyonu 

ENDÜSTRİ 4.0
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olarak başlayan uygu-
lamalar 21’nci yüzyılda 
süreçlerin geliştirilme-
sine dayalı olarak ye-
niden yapılandırılması 
ile devam etmiştir. Bu 
dönemde üretimde-
ki otomasyon zaman 
içinde evrilerek Malze-
me İhtiyaç Planlaması 
(MRP I), Üretim Kaynak 
Planlaması (MRP II) ve 
daha sonrada Kurum-
sal Kaynak Planlaması 
(ERP)’na dönüşmüştür. 
Seri üretim ile ölçek eko-
nomisini baz alan üretim 
modelinin öne çıktığı bir 
dönemdir. 

4’üncü sanayi devri-
mi olarak Endüstri 4.0, 
konsept olarak işgücü-
nün üretim hattından 
çıkartılmasına veya en 
azından kalifiye işgücü-
nün önemli ölçüde küçültülmesine imkân veren bir üretim 
ortamı oluşturma fikrinden çıkmıştır. Endüstri 4.0 ile akıl-
lı ürün ve sistemlerin oluşumuna imkân verecek şekilde, 
öğrenen ve ağ içerisinde birbirleriyle haberleşebilen siber 
fiziksel sistemlerin ve robotların yoğun olarak kullanıldığı 
ve kararların sürekli olarak optimize edildiği bir eko-sis-
temden bahsediyoruz. Böyle bir ortamın daha iyi anlaşı-
labilmesi için üretim hattında fiziksel olarak insan gücüne 
ihtiyaç duymayan “karanlık fabrika” kavramı tartışılmakta-

dır. Bu ortamda, nesnelerin interneti ile ağ içerisinde birbir-
leriyle sürekli olarak iletişim halinde bulunan siber fiziksel 
üretim sistemlerinin; aydınlatma, mola gibi temel insani 
ihtiyaçları olmaksızın, 7/24 üretim yapabilmeleri mümkün 
olacaktır. Endüstri 4.0’ı kavramlar ile açıklamak gerekirse 
sistemlerin ağ içerinde çoklu kolaborasyonunu ön plana 
çıkarabiliriz. Nesnelerin ve hizmetlerin interneti teknoloji-
leri ile öğrenen sistemlerin birbirleriyle sürekli haberleşe-
rek, belirlenen hedefler doğrultusunda ortak ve optimize 
edilmiş bir eko-sistem oluşturulmasından bahsediyoruz. 
Verimliliğin, kalitenin, üretim esnekliğinin ve miktarlarının 
artacağı, buna karşın maliyetlerin ve idari problemlerin 
azalacağı öngörüsü üzerine kurgulanan Endüstri 4.0 bera-
berinde sosyal, politik ve ekonomik sonuçlar doğuracaktır.

4’üncü sanayi devrimi olan Endüstri 4.0 konsept olarak 
işgücünün üretim hattından çıkartıldığı veya azaltıldığı bir 
ortamda kararların öğrenen algoritmalar ile siber fiziksel 
sistemler tarafından daha etkin bir şekilde verilmesini te-
min ederek; verimlilik, kalite artışı ve maliyetlerin düşürül-
mesi suretiyle gelişmiş ekonomilerin üretimde kaybettiği 
rekabet gücünü tekrar geri kazanması güdüsü üzerine 
kurgulanmıştır. Almanya tarafından teorik olarak geliştiri-
len Endüstri 4.0 ile gelişmiş ülkelerin mühendislik alanın-
da sahip olduğu rekabet gücünü olumuz etkileyen yüksek 
işgücü maliyetlerini devre dışına çıkaran veya en azından 
önemli ölçüde azaltan bir strateji izlemeyi hedeflemiştir.  

Akıllı Üretim 4.0

KOBİ’leri en çok etkileyecek boyutun üretim alanındaki de-
ğişimler olacağı gerçeği ile bu boyuta diğerlerine göre ön-
celik verilmiştir. Endüstri 4.0’ın konsept olarak çıkışı üretim 
odaklı olduğu için akıllı üretim kavramını açmak gerekir. 
Akıllı üretim sistemleri ile şirketlerin üretim alışkanlıkları 
ve modelleri köklü olarak değişecek. Üretim sistemlerinde 

Endüstri 4.0 konsept 
olarak işgücünün 
üretim hattından 
çıkartıldığı veya 
azaltıldığı bir ortamda 
kararların öğrenen 
algoritmalar ile siber 
fiziksel sistemler 
tarafından daha etkin 
bir şekilde verilmesini 
temin ederek; 
verimlilik, kalite 
artışı ve maliyetlerin 
düşürülmesi suretiyle 
gelişmiş ekonomilerin 
üretimde kaybettiği 
rekabet gücünü 
tekrar geri kazanması 
güdüsü üzerine 
kurgulanmıştır. 

ENDÜSTRİ 4.0
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tam dijitalleşme ve buna bağlı olarak sistem ve süreçler 
üzerinde tam hakimiyetin gerçekleşmesi mümkün ola-
cak. Verim ve kalite artışı birbirini tamamlayacak şekilde 
üretim 4.0’ı öne çıkarırken, daha çok ve daha iyi ürünün 
daha düşük maliyetlere üretimi mümkün olabilecek. Tam 
zamanında üretim (JIT) kavramı Endüstri 4.0’ın sunacağı 
teknolojik ve yönetsel yetenekler ile gerçek anlamını bula-
cak. Çünkü tüm süreçlerin alt detaylarına kadar şeffaf ola-
rak takip edilebildiği ve yönetilebildiği bu ortamda üretim 
çevikleşecek. Bu çevikliği zenginleştirecek diğer kavram 
ise 3D yazıcılar ile eklemeli üretimin gerçekleştirilebilme 
yeteneğinin kazanılmasıdır. Bunlara ilaveten tüm planla-
ma ve üretim süreçlerinin her aşamasına eklenecek karar 
destek sistemleri ile en küçük detaylarda optimizasyonlar 
temin edilebilecek. Sürprizlerin azaldığı bu akıllı üretim 
modelinde proaktif yaklaşım esas olacaktır. Talep daha 
tahmin edilebilir olacağından, talebe uygun üretim ve hatta 
tasarım değişiklikleri gündeme gelebilecek. Seri üretimde 
hayal bile edilemeyecek düzeyde ve çekme ekonomisinin 
sınırlarını zorlayacak şekilde müşteriye özgü esnek ve hızlı 
üretim çözümleri teknolojik gelişmelere paralel olarak ge-
liştirilebilecek. Proaktif risk yönetimi ile üretim süreçlerinin 
ve kalite standartlarının eş zamanlı olarak takibi ile sistem 
içerisine eklenecek uyarı ikaz sistemleri ile ön alarak dü-

zenlemeler ve düzeltmeler hızlı ve zamanından önce ha-
yata geçirilebilecek. Fabrika bünyesinde tüm sistemlerin 
birbirleriyle ortak çalışabildiği akıllı robotlardan oluşan ve 
insan gücüne fabrika içinde ihtiyaç duymayan akıllı (ya da 
karanlık) fabrikalar kavramına atıf yapmak faydalı olacak-
tır. 7/24 ve 365 gün sıfır hata üretim yapabilen bir karan-
lık fabrikanın kaç kişinin işini elinden alabileceği ve kaç 
alternatif eski teknoloji fabrikayı kapatacağını iyi değer-
lendirmek gerekir. Özellikle KOBİ’lerimizin düşük maliyetli 
üretime dayalı rekabet gücü bundan olumsuz etkilenebile-
cektir. Akıllı üretimin temelinde maliyet etkin ve esnek üre-
tim olduğundan, Endüstri 4.0 uyum sürecini geçemeyen 
KOBİ’lerimiz için 4’üncü sanayi devrimi bir tehdit haline 
dönüşebilir. Ancak bunu kendi rekabet gücünü geliştirmek 
için kullanabilenler ise çok daha avantajlı konumda ola-
caklar. Bu nedenle bugünden yarının Endüstri 4.0 tekno-
lojilerine ve iş modellerine uygun strateji ve politikalarının 
belirlenmesi ile altyapının tesisi önem arz etmektedir.

KOBİ’ler için Yol Haritası

KOBİ’lerin yapısal olarak Endüstri 4.0 uyum politikaları 
kapsamında avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Ölçek 
olarak büyük şirketlere nazaran daha küçük olmalarının 
getirdiği esneklik ve kısmen daha makul yatırım maliyetle-

rine katlanmak durumunda 
olmalarına rağmen KOBİ’le-
rin sermayelerinin nispeten 
küçük olması ve uzman 
personel sayılarının sınır-
lı olması gibi zayıf yönleri 
mevcuttur. Ancak KOBİ’lerin 
Endüstri 4.0 uyum strateji-
lerini ve politikalarına ilişkin 
yol haritalarını şimdiden şe-
killendirmeleri, şirketlerine 
rekabet avantajı getirecektir. 

1. KOBİ; kurum kültürü-
nü yeniden şekillendirerek, 
şirketin değişime uyum ve 
değişimi gerçekleştirebilme 
kapasitesini geliştirebilmeli-
dir. Bunun için çalışanlarının 
ve özellikle de yöneticilerinin 

değişim yönetim yetkinliklerini geliştirmeli ve organizas-
yonel olarak değişime uyum esnekliğini şimdiden temin 
edebilmelidir. Kültürel değişimde diğer önemli bir boyut da 
yönetsel ve teknolojik olarak yaratıcılığın ve yenilikçiliğin 
(inovasyonun) şirket politika ve karar süreçlerine entegre 
edilebilmesidir.

2. Dijitalleşme, yol haritasının önemli adımlarının başın-
da gelmektedir. KOBİ; süreçlerini yeniden yapılandırırken, 
kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemlerini etkin bir 

Akıllı üretim 
sistemleri ile 
şirketlerin üretim 
alışkanlıkları 
ve modelleri 
köklü olarak 
değişecek. Üretim 
sistemlerinde 
tam dijitalleşme 
ve buna bağlı 
olarak sistem ve 
süreçler üzerinde 
tam hakimiyetin 
gerçekleşmesi 
mümkün olacak. 

ENDÜSTRİ 4.0
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şekilde oluşturup kullanabiliyor olması, şirketin esnekliğini 
ve dayanıklılığını arttırabilecektir. Dijitalleşmenin en önem-
li altyapısını veri yönetimi teşkil edeceğinden bu noktada 
bulut teknolojilerinin ve büyük veri yönetim sistemlerin-
den gerektiği kadar faydalanılabilmelidir. KOBİ bünyesinde 
sensör teknolojilerinin ve otomasyon sistemlerinin kul-
lanılması kadar buralardan elde edilecek verilerin analiz 
edilerek optimize edilmesine imkân sağlayacak akıllı karar 
destek mekanizmalarının kullanımı arttırılmalıdır.

3. Endüstri 4.0, iş modellerinde farklılaşmaya yol açaca-
ğından şirketlerin kendi değer analizlerini gözden geçire-
rek farklı ne tür iş modelleri oluşturabileceklerini sürekli 
sorgulamalıdırlar. Geliştirilecek yeni iş modellerine dayalı 
olarak şekillendirilecek strateji ve politikalar KOBİ’nin re-
kabet gücünü pekiştirecektir. 

4. KOBİ; sermaye bütçelemesi kapsamında uzun vadeli 
projelerini belirlerken ve bunlara yatırım yaparken müm-
kün olduğunca Endüstri 4.0 altyapısına destek sağlayacak 
uyumlu sistemleri tercih etmesi ileride yapacağı yatırım-
lardan tasarruf edebilmesine imkân sağlayacaktır. Burada 
karşılaşılabilecek zorluk, henüz bazı Endüstri 4.0 stan-
dartlarının ve sistemlerinin tam olarak tanımlanmaması 
ve geliştirilmemiş olmasıdır. KOBİ üretim ve operasyonel 
sistemlerinde yaşam döngüsü itibariyle maliyet etkin sis-
temlere öncelik vermeleri önemlidir.  

5. KOBİ için en kritik yatırımların başında insana ve eğitime 
yaptığı yatırımlar gelecektir. Şirketi bu yolculuğa hazırlaya-
cak ve sistem ve süreç tasarımlarını yapabilecek düzeyde 
insan kaynakları profilinin geliştirilmesi önemlidir. Bunun 
için yeni yetenekler şirkete kazandırılırken aynı zamanda 
mevcut yeteneklerin daha da geliştirilmesi için çaba sarf 
edilmelidir.

6. Ar-Ge ve tasarım merkezinin KOBİ bünyesinde oluş-
turulabilmesi mümkün olduğu taktirde hem Endüstri 4.0 
uyum ve geçiş süreçlerini kolaylaştırırken aynı zamanda 
da şirketin devlet ve uluslararası teşvik, fon ve kaynaklar-
dan istifade imkânını arttıracaktır. Bu merkez vasıtasıyla 
KOBİ’nin üniversiteler ile iş birliği yapabilme kabiliyeti de 
gelişecek ve beraberinde ortak Ar-Ge çalışmaları hayata 
geçebilecektir.

7. Organize sanayi bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren KO-
Bİ’nin diğerlerine göre daha avantajlı olabilmesi, OSB’nin 
Ar-Ge’yi, üye şirketler arasındaki iç sinerjiyi destekleyen, 

inovasyona dayalı ortak yeni ürün geliştirme mekanizma-
larını uygulayabiliyor olmasına bağlıdır. OSB yönetimleri 
bünyelerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere bu altyapı des-
teğini sağlayabilecek şekilde kendi sistemlerinde Endüstri 
4.0 destek mekanizmalarını geliştirebilmesi çok faydalı 
olacaktır. Ayrıca OSB’ler teşkil edilirken veya geliştirilirken, 
yatay veya dikey kümelenme ile şirketler arasında iç siner-
jinin geliştirilebilmesine özel önem verilmelidir.

Sonuç itibariyle Endüstri 4.0’ın ayak sesleri hissedilir değil 
kendisi siluet olarak belirmeye başladığı bir dönemde KO-
Bİ’lerimiz kendi stratejik konumlanmalarını, iş modelleri ve 
teknolojilerini sorgulamalılar. İş dünyasında yeni normal; 
likiditenin azalma eğilimi ile birlikte küresel ekonomilerdeki 
talep daralmasından kaynaklanan azalan ticaret hacimle-
ri, artan rekabet ve düşük büyüme oranlarıdır. Endüstri 4.0 
farklı alt kırılımlarındaki boyutları ile ayrı ayrı sorgulanmalı 
ve buna ilişkin eksik alanlar belirlenerek, uzun vadeli deği-
şim ve yatırım planları hazırlanmalıdır. Böyle bir ortamda 
teknoloji ve iş modelleri ile farklılaşabilmek için şimdiden 
stratejilerini ve yatırımlarını sorgulayan ve belirleyen şir-
ketler yarınların kazananları olacaktır. KOBİ’lerimizin gele-
ceğimiz olduğu gerçeği ile KOBİ’lere sağlanacak her türlü 
teşvik, hibe ve desteklerin geleceğimize yapılan yatırım 
olduğu göz ardı edilmemelidir. l

Endüstri 4.0 farklı alt kırılımlarındaki 
boyutları ile ayrı ayrı sorgulanmalı ve 
buna ilişkin eksik alanlar belirlene-
rek, uzun vadeli değişim ve yatırım 
planları hazırlanmalıdır. Böyle bir 
ortamda teknoloji ve iş modelleri ile 
farklılaşabilmek için şimdiden stra-
tejilerini ve yatırımlarını sorgulayan 
ve belirleyen şirketler yarınların ka-
zananları olacaktır.

ENDÜSTRİ 4.0
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OSB Mevzuatında Değişiklik
7033 Sayılı Yasanın Getirdikleri

Av. Sedat KONURCA
TOSB Hukuk Müşaviri 

S anayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını 
sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunla-
rını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynak-

ları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden 
yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde 
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sınırları tasdik 
edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar da-
hilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek 
alanları ve teknoloji gelişme bölgeleri ile donatılıp planlı 
bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis 
edilmesiyle oluşturulan, kurulan, planlanan ve işletilen, 
kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet 
üretim bölgeleri olan organize sanayi bölgelerinin ve üst 
kuruluşlarının oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim 
ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kişi 
ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 
hükümleri kapsayan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunu, 15/04/2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmi Gazete 
‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanun zamanla bazı değişikliklere uğramış ise de bu deği-
şiklikler çok fazla değildir. 

Ancak, 01/07/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete 
‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin 
Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı 
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” ile gerek 4562 sayılı OSB Kanu-
nunda ve gerekse sanayiciyi ilgilendiren bazı kanunlarda 
geniş ve kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.   

Torba kanun niteliğindeki sözkonusu kanun gereği yapılan 
bu değişiklikler, OSB ‘nin kuruluşu, kamulaştırma işlemleri, 
işletme öncesi döneme ilişkin düzenleme, imar planlarının 
yapılması, organ üyelerinin ve çalışanların sorumluluğu, 
işletme dönemine ilişkin işlemler ile sanayiciyi ilgilendiren 
muafiyetler vs. gibi bir çok konuyu kapsamaktadır. 

Bu çalışmada, OSB kanunu ile ilgili olanlar bakımından, 
TOSB’un kuruluşunu tamamlamış olması ve genel kuru-
la geçmiş olması dikkate alınarak geldiği aşama itibariyle 
ağırlıklı olarak katılımcılarını ilgilendiren değişikliklerden ve 
diğer kanunlarla ilgili olanlar bakımından ise sanayiciyi il-
gilendiren değişikliklerden bahsedilmeye çalışılacaktır.

Bu değişiklikler şunlardır ;

1- Finansal Kiracı eskiden katılımcı değilken, artık katılımcı 
olarak kabul ediliyor. 

2- Ortak kullanım alanları ve hizmet destek alanlarının ta-
rifi yapılıyor.   

3- Genel Kurulun teşkilini müteakip OSB’nin organları ile 
ilgili olarak T. Ticaret Kanunu ‘nun Anonim Şirketlerin or-
ganları ile ilgili hükümler tatbik edilmekte iken, artık bu hü-
kümler tatbik edilmiyor.  

4- Önceden bir düzenleme yokken, artık OSB organlarında 
görev alanlar, vali hariç diğer OSB ‘lerin organlarında görev 
alamıyor.  

5- Yönetim Kurulu eskiden 5 asıl 5 yedek üyeden oluş-
makta iken, yeni düzenlemede bu sayı asgari kabul ediliyor 
ve 11 asıl ve 11 yedek üyeye kadar çıkılabiliyor.   
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6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri eskiden 2 yıl 
süre ile seçilmekte iken artık 4 yıl için seçilebiliyor.  

7- Bölge müdürünü artık Yönetim Kurulu atıyor.  

8- Arsa tahsisleri eskiden müteşebbis heyet ve/veya genel 
kurul tarafından yapılmakta iken, artık Yönetim Kurulu ta-
rafından yapılıyor.    

9- Hizmet ve destek alanları haricindeki parsellerde (sana-
yi parselleri) eskiden tek bir firma (katılımcı veya kiracısı) 
faaliyette bulunabilmekte iken, şimdi 6102 sayılı T. Ticaret 
Kanunu ‘nun 185. maddesinde tanımlanan “hakim ve bağlı 
şirketler” kapsamında bulunan birden fazla firma faaliyet 
gösterebiliyor.   

10- Tapu verme şartları eski kanunda belirtilmemiş iken, 
yeni kanun şartları belirliyor. Yönetmeliğin 106. Maddesi 
ile aynı olan bu düzenlemeye göre ; Tahsis bedeli borcu ol-
mayanlar veya “varsa bu borçları için teminat mektubunu” 
ve “ileride kesin olarak belirlenecek arsa bedelini ve yapı-
lacak yatırımlara itiraz-
sız katılacağını belirten 
noter tasdikli taahhüt-
nameyi” verenler, tesisi 
üretime geçmişse geri 
alım şerhsiz, geçmemiş-
se geri alım şerhli olarak 
tapularını alabiliyor.  

11- En az 10 kişilik is-
tihdam öngören yatı-
rımcılara OSB kararı ile 
tamamen veya kısmen 
bedelsiz tahsis yapılabi-
liyor. Bedelli tahsiste be-
del bakanlıkça ödeniyor.

12- Boş parseller için 
yapı ruhsatı alınması 
ya da OSB ‘nin uygun 
göreceği bir yatırımcıya 
devredilmesi için yasa-
nın yürürlük tarihi olan 
01/07/2017 tarihinden 
itibaren 1 yıllık süre veri-
liyor. Aksi takdirde parselin geri alınması gerekiyor. 

13- Önceden, kredi kuruluşlarının, alacaklarına karşılık ar-
sayı satın alması halinde katılımcı vasfını haiz olabilecek 
kişi veya kuruluşa 2 yıl içinde satma veya kiralama zorun-
luluğu getirilmekle birlikte, bunun müeyyidesi bulunma-
makta iken, yeni düzenlemede rayiç bedeli mukabilinde 
OSB ‘ye taşınmazı satın alma hakkı tanınıyor.   

14- Geri alım şerhsiz tapu verilmesi halinde tapu kaydı-
na konulan “taşınmazın icra yolu ile satışı dahil üçüncü 
kişilere devrinde OSB ‘den uygunluk görüşü alınması zo-

runludur şerhi”, artık OSB sınırları içinde bulunan ve OSB 
mülkiyetinde bulunmayan tüm taşınmazların tapu kaydına 
konuluyor.  

15- OSB ‘lerde bulunan binalar, kiraya verilmediği sürece 
emlak vergisinden muaf hale getiriliyor.  

16- OSB ‘lerde bulunan taşınmazların, “ifraz veya taksim 
veya birleştirme işlemleri” , “arsa tahsisi nedeni ile şerhi 
gerektiren işlemler” , “arsa ve üzerine inşa edilen binaların 
tahsis edilene devir ve tescili işlemleri” ve “cins değişikliği 
işlemleri” harçtan muaf hale getiriliyor.    

17-OSB ‘lerde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak 
düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler, Damga Ver-
gisinden istisna tutuluyor.   

18- OSBÜK ‘ün eskiden hukuki kişiliği yokken, şimdi özel 
hukuk tüzel kişiliği veriliyor. 

19- Yurtdışında OSB kurulabiliyor, kurulmuş olanlara ortak 
olunabiliyor ve   işletilebiliyor. 

20-OSB ‘ler gayrımenkul yatırım ortaklığı kurabiliyor. 

21-Elektrik enerjisi satışlarından alınan % 2 oranında TRT 
payı, sanayi sicil belgesine 

sahip işletmelerden artık alınmıyor.    

22-Hafta Tatili Kanunu yürürlükten kaldırılıyor ve böylelikle 
işletmelerin hafta sonu 

çalışma ruhsatı alma zorunluluğu artık kalmıyor.   

23-6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda yapılan değişiklik-
le sanayi sicil belgesi alması  gereken işletmelerin kapsa-
mı genişletiliyor.  

Ayrıca, yeni açılan sanayi işletmelerinin üretim faaliyetine 
geçmeden önce sanayi siciline ön kayıt olmaları ve ilgili 
idareler tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verile-
bilmesi için işletmenin sanayi siciline kaydolduğuna dair 
yazının aranması şartı getiriliyor. 

Sanayi siciline kayıt olması gerektiği halde kayıt yap-
tırmayan sanayi işletmelerine, kanunun yayımlandığı 
01/07/2017 tarihinden itibaren bir yıl içinde kayıt olmaları 
halinde idari para cezası uygulanmayacağı düzenleniyor.  

24-Kamu alımlarında, orta ve yüksek teknolojili yerli malı 
ürün teklif eden istekliler  ile yazılım ürünü teklif eden is-
tekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı sağlanması zo-
runlu hale getiriliyor.   

Ayrıca, yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve 
ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının 
yerli malı olması şartı getirilebiliyor.  

Gerek sanayiciye destek bakımından ve gerekse hukuki 
düzenleme bakımından henüz istenilen seviyede olma-
makla birlikte yine de önemli gördüğümüz bu değişiklik-
lerin özelde TOSB katılımcılarına, genelde ise ülkemiz eko-
nomisine yararlı olmasını diliyorum. l

Torba kanun 
niteliğindeki kanun 
gereği yapılan bu 
değişiklikler, OSB 
‘nin kuruluşu, 
kamulaştırma 
işlemleri, işletme 
öncesi döneme ilişkin 
düzenleme, imar 
planlarının yapılması, 
organ üyelerinin 
ve çalışanların 
sorumluluğu, 
işletme dönemine 
ilişkin işlemler ile 
sanayiciyi ilgilendiren 
muafiyetler gibi 
bir çok konuyu 
kapsamaktadır. 
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2050’de otomobil 
deneyimimiz acaba
nasıl olacak?

Halil AKSU
Gelecekhane Kurucusu
Founder of the Gelecekhane

SEKTÖRÜN GELECEĞİ

Our automobile 
experience: What would 
it be like in 2050?  

2017 is about to end. All plans regarding 
2018 has already been made or are being 
made. In 5 years’ time our republic will be 
100 years old! 2023. Then there will be 

2030, another decade will be over and then there will 
be 2050, with a glimpse of an eye the first half of the 
century is over!

Today’s 40 years olds will be in their 70’s at that time. 
We will be replaced by our children while we will be re-
placing our elders, whom would have already passed 
away from the earth. Life will continue to speed up and 
diversify…

İstanbul’s population will exceed 20 million and it is 
very likely that the number of vehicles in İstanbul will 
also exceed 10 million. Turkey’s population will exceed 
100 million, where more than 9 billion people will walk 
the earth. 

Our cities will be smart, as well as our buildings, houses, 
and offices.  Today’s smart phones will be in the form of 
watches, cubes, rings and other small devices. 

However, the instinct of freedom, curiosity and excite-
ment will continue to drive human beings. That drive will 
continue to take people on the streets. We, as humans, 
will continue to get in our cars and hit the roads. To find 
our loved ones, to take our children to dance classes, to 
meet friends, to visit moms or just to take a deep breath 
and say “oh”.

And obviously the vehicles of 2050 would be autono-
mous, mostly equipped with electric motors. Our vehi-

B ugünlerde 2017 yılını kapatmak üzereyiz. 2018 
planları yapıldı veya yapılmaktadır. Cumhuriyeti-
mizin 100. yıldönümüne çok az kaldı, sadece 5 yıl. 

2023 derken, 2030 olacak, bir on yıl daha geçecek, derken 
bu yüzyılın ortasına, 2050 yılına kavuşacağız. 

Bugünlerde 40’lı yaşlarda olanlar 70’li yaşlarda olacak. 
Çocuklarımız bizim yerimize geçecek, bizler ise artık bu 
dünyadan göç etmiş olan büyüklerimizin yerine geçmiş 
olacağız. Hayat hızlanmaya ve çeşitlenmeye devam ede-
cek... 

İstanbul nüfusu 20 milyonu geçmiş olacak. İstanbul’daki 
araç sayısı 10 milyonu geçmiş olma ihtimali çok yüksek. 
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cles will be much more environmental friendly, robust 
and comfortable. We will drive the vehicle whenever we 
want or the vehicle will drive autonomously. In some 
cases, for example in settings evaluated as dangerous, 
some people will not be allowed to drive. In some cases, 
like long highway drives, auto pilot will be on to relieve 
the driver. 

It is a blessing for truck drivers. On one hand, this will 
be an escape for them from the loneliness of the long 
roads but on the other hand, will they become useless 
and therefore unemployed? It is highly likely that this 
will not happen for a long time although the vehicles will 
become autonomous soon. But we will not be keen on 
such autonomy due to possible malfunctions, human-
itarian needs at arrival and departure points as well as 
our old habits. 

So, shall we have a look at the details of 2050’s car? 
What will be the components? What will be the produc-
tion process? How will it act in the big system? Will it be 
so different from today’s car or what will stay same as 
today? Why? 

Let’s think about passenger cars. There are different 
types with two, three, four, six tired versions and this 
will continue. Size may change depending on the num-
ber of passengers. But with its autonomy, a distinction 

Türkiye nüfusu 100 milyonu aşmış, dünya nüfusu da 9 Mil-
yarı aşmış olacak. 

Şehirlerimiz tümüyle akıllı hale gelmiş olacak, binalar akıl-
lı, evlerimiz, ofislerimiz akıllı hale gelmiş olacak. Bugünkü 
bildiğimiz akıllı telefonlar kol saatine, küpeye, yüzüğe ve 
benzeri küçük cihazlara dönüşmüş olacak. 

Ama insanın özgürlük iç güdüsü, merakı ve keşfetme dür-
tüsü onu yine harekete geçirecek, sokağa çıkaracak. Ara-
cımıza binip, yollara düşeceğiz. Sevgilimizi bulmak için, 
evladımızı dans kursuna 
götürmek için, arkadaş-
larla buluşmak için, an-
nemizi ziyaret etmek için 
veya sadece derin bir 
nefes alıp, ‘Oh’ demek 
için... 

Tabii ki 2050 yılındaki 
araçlar çoktan otonom 
hale gelmiş olacak. Pek 
çoğu elektrikli motorla 
donatılmış olacak. Araç-
larımız çok daha çevre 
duyarlı, sağlam, konforlu 
olacak. İstediğimizde aracı kullanıyor olacağız, istediği-
mizde araç kendi kendine gidecek. Bazı kişiler bazı ortam-
larda araç kullanmaları müsaadeli olmayacak, çünkü riskli 
olarak değerlendirilecek. Bazı yollarda ise oto pilot kendi-
liğinden devreye girecek, sürücüyü rahatlatacak, mesela 
otoyollarda, uzun ince düz yollarda... 

Kamyon şoförleri için bulunmaz nimet. Bir yandan uzun 

Araç, bina, şehir 
giderek dijitalleşecek. 
Bundan dolayı 
dijital teknolojilere 
hakim olmak, bu 
alanda inovasyon 
yapabilmek, aracı 
diğer unsurlarla 
entegre hale getirmek 
önem kazanacak. 

There will be more similar features and 
it becomes more and more apparent 

that cars, buildings, cities, they will all 
become digital gradually. Therefore it 
is and will be important to understand 
digital technologies, to innovate in this 
field and to integrate the vehicle with 

other elements. 
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such as driver seat, passenger seat will no longer exist. 
Nevertheless, equipment such as steer, control panels, 
gear and etc. has to be in the car for a possible driving 
experience. And for cases where no one wants to drive 
and everyone becomes a passenger, everyone, depend-
ing on their level of income, would like to enjoy a com-
fortable time in the car.  

Electric motors will become mainstream until 2050 and 
afterwards. This means vehicles’ batteries need to be 
improved in terms of their capacity and lifespan. It is 
for sure that the number of these vehicles will increase 
as long as driving distance increases, charging units 
become available in more locations, consumers be-
come more familiar with new paradigms and maybe the 
states provide incentives for using this kind of vehicles. 

Composite materials will be diversified and multiplies 
due to widespread use, cheapness and development 
of nanotechnology. Vehicles will become increasingly 
lighter and more robust at the same time. Today’s rac-
ing car technologies will of course be transferred to se-
rial passenger cars. 

Some modules would be produced through 3D printers 
where the service providers will take a printout whenev-
er it is necessary or the customer will shape everything 
based on their personal choices like it is a Lego. As the 
cities and buildings get smarter, traffic will be less of a 
problem. The smart device on your wrist will tell you in 
your ear how to go where through the most convenient 
route and services.

Parking will not be a problem anymore. Autonomous 
vehicles will go and park by themselves to underground 
car parks, which will also eliminate valet services. A va-
let will be an internal feature of the new vehicles. 

There will be more similar features and it becomes more 
and more apparent that cars, buildings, cities, they will 
all become digital gradually. Therefore it is and will be 
important to understand digital technologies, to inno-
vate in this field and to integrate the vehicle with other 
elements. 

The automotive industry, including its key brands and 
supply industry, will have to keep up with and further-
more lead the digital transformation towards 2050. In-
dustry 4.0, digitalization of production and Vehicle 4.0, 
digitalization of vehicles will be completed in the next 
2-3 decades. The current competencies of automobile 
manufacturers and supply industries are not enough for 
such transformation. It is utmost important providing 
or developing competencies related to big data, cloud 
computing, IoT and especially the artificial intelligence. 

Let’s visualize a day, an ordinary day in 2050.  You left 
your house with your family vehicle. First stop was your 
daughter’s kindergarten. The vehicle made the calcula-

yolların yalnız çilesinden kurtulacaklar. Ama diğer yan-
dan acaba gereksiz ve dolayısıyla işsiz hale mi gelecek-
ler? Muhtemelen daha uzunca bir süre, kamyon, otobüs, 
tramvay, tren ve benzeri pek çok araç otonom hale geldiği 
halde, teknolojinin arızalanma ihtimallerine karşı, alış ve 
varış noktasındaki beşeri gereksinimlerden ötürü, ve genel 
olarak asırlık alışkanlıklarımızdan dolayı araçların tümüyle 
insansız dolaşmaları içimize sinmeyecek. 

Peki, 2050 yılındaki otomobilin biraz da detaylarına baka-
lım mı? Bileşenleri neler olacak? Üretimi nasıl olacak? Bü-
yük sistemin içinde nasıl hareket edecek? Bugünkünden 
ne kadar farklı olacak, ne kadar aynı kalacak? Neden? 

Binek araç için düşüne-
lim. İki, üç, dört veya altı 
tekerli şekilleri var ve 
olmaya devam edecek. 
Taşıyacağı yolcu sayısı-
na göre ebadı değişebilir. 
Ancak sürücüsüz hare-
ket edebileceği için, artık 
sürücü, ve yolcu gibi bir 
ayrım ortadan kalkacak. 
Yine olası bir sürüş de-
neyimi için direksiyon, 
kontrol panelleri, vites, 
gibi ekipmanlar bulun-
ması gerekecek. Ama 
sürücünün aracı kul-
lanmadığı veya hiç kullanmayacağı durumlar için, herkes 
yolcu ve farklı gelir seviyelerine göre, herkes araç içinde 
geçireceği zamanın konforlu ve eğlenceli geçmesini iste-
yecektir. 

2050 yılına kadar ve sonrasında elektrikli motor yaygınla-
şacaktır. Elektrikli motorların yaygınlaşması için özellikle 
araçların pillerinin kapasiteleri ve ömürleri ciddi oranda 

SEKTÖRÜN GELECEĞİ

2050 yılına kadar 
ve sonrasında 
elektrikli motor 
yaygınlaşacaktır. 
Elektrikli motorların 
yaygınlaşması için 
özellikle araçların 
pillerinin kapasiteleri 
ve ömürleri ciddi 
oranda gelişmesi 
gerekecek. 
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tions for the most suitable route for you. The next stop 
is subway station; your son will go to his school by him-
self. You have things to talk about with your spouse and 
you put auto pilot on, which gave you and your spouse 
a ride to your offices. 

Then the car left for the service for its regular mainte-
nance. All preparations were made on the way. The ve-
hicle sent data on each part to the service unit and while 
the vehicle was on its way to the service unit, the neces-
sary parts needs to be changed have already been pro-
duced. The vehicle enters the service unit, operations 
are completed without a human touch, and all systems 
are updated.

The car left the service, picked up your daughter as it 
is programmed to do, pick your son from his sports 
training, drove to organic vegetable market on the way, 
bought healthy snacks and brought the kids home. The 
car went into sharing mode and left the neighborhood 
to pick the spouses and while doing this, the car carried 
three passengers and made a small income. 

As soon the project talks over, the parents met their ve-
hicle again, put the videoconference mode on, checked 
their daughter’s homework, ordered online the new test 
kit for their son. All other payments need to be done 
for the bridge, highway or any other micro payment re-
quired body were done by the car itself. 

Are you ready for such a world? Will you be the leader of 
this transformation? Do you have the necessary com-
petencies? Do you follow the necessary technologies? 
Do you know what’s going on in the world? Do you have 
an environment to experiment with different materials, 
technologies, production models, different collabora-
tions?

It is for sure that you will encounter many unknowns 
that you do not know, you never heard of or you will be 
able to solve only after your hundred and first trial. But 
you can be on this road only being as inquisitive, cou-
rageous, inquiring, learning, doing new business. Bright 
tomorrows become yours...l

gelişmesi gerekecektir. Erişim mesafesi uzadıkça, şarj üni-
teleri yaygınlaştıkça ve tüketici yeni paradigmalara alıştık-
ça, belki devletler bu araçları teşvik ettikçe, hızlıca sayıları 
artacaktır. 

Nanoteknolojinin gelişmesi, yaygınlaşması ve ucuzlaması 
sayesinde komposit malzemeler çeşitlenecek ve çoğala-
cak. Araçlar giderek daha hafif aynı zamanda daha sağlam 
hale gelecek. Bugün yarış arabalarında kullanılan tekno-
lojiler pekala seri binek araçlara da transfer edilebilir hale 
gelecek. 

Hatta bazı modülleri 3 boyutlu yazıcılarla üretilecek, aracın 
servisi gerekirse çıktısını alabilecek, tüketici kendi zevki-
ne göre şekil verebilecek ve Lego oyunu gibi, aracın farklı 
yerlerini kendine göre özelleştirebilecek, kişiselleştirecek.

Şehirlerin akıllanması, binaların akıllanması ile birlikte 
trafik sorununa büyük oranda çözüm bulunmuş olacak. 
Gideceğiniz yere en uygun rotayı, en uygun araç / ulaşım 
servislerini bileğinizdeki akıllı cihaz size söyleyecek ve ku-
laklıktan kulağınıza fısıldayacak. 

Park sorunu kalmayacak. Yer altındaki dev otoparklara 
sürücüsüz araçlar kendiliğinden gidip park edecekler. Vale 
servisine gerek kalmayacak. Vale aracın özellikleri arasın-
da sayılacak.

Buna benzer daha pek çok özellik sıralanabilir. Görüldüğü 
üzere araç, bina, şehir giderek dijitalleşecek. Bundan do-
layı dijital teknolojilere hakim olmak, bu alanda inovasyon 
yapabilmek, aracı diğer unsurlarla entegre hale getirmek 
önem kazanacak. 

2050’ye doğru giden süreçte, otomotiv sektörü, ana mar-
kaları ve yan sanayisi dahil olmak üzere, dijital dönüşüme 
ayak uydurması, hatta liderlik yapması gerekecek. Bir yan-
dan üretimin dijitalleşmesi, Endüstri 4.0, diğer yandan ara-
cın dijitalleşmesi, Araç 4.0 diyelim, önümüzdeki 2 – 3 onyıl 
içinde tamamlanacak. 

Composite materials will be 
diversified and multiplies due to 
widespread use, cheapness and 

development of nanotechnology. 
Vehicles will become increasingly 

lighter and more robust at the same 
time. Today’s racing car technologies 
will of course be transferred to serial 

passenger cars. 
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yapılması gereken işlemler hazırlandı, değişmesi gereken 
parçalar üretildi. Araç otomatik bir şekilde servis ünitesine 
girdi ve insan eli değmeden tüm işlemler yapıldı, tüm sis-
temler güncellendi. 

Araç programınıza uygun bir şekilde yuvadan kızımızı aldı, 
oğlumuzu spor antrenmanından aldı, yolda organik mana-
va uğrayıp, sağlıklı atıştırmalıkları temin etti ve çocukları 
eve teslim etti. Paylaşım moduna geçti ve evin bulunduğu 
mahalleden eşlerin iş yerinin bulunduğu mahalleye gider-
ken 3 yolcuyu taşıdı ve küçük de olsa bir gelir elde etti. 

Proje görüşmeleri biten anne ve baba tekrar araçlarına 
kavuştuklarında video konferans moduna geçtiler ve kızın 
ödevlerini kontrol ettiler, oğullarının da yeni deney kitle-
ri için internetten sipariş yaptılar. Yol boyunca yapılması 
gereken köprü, otoyol ve benzeri mikro ödemeleri ise araç 
kendi başına halletti. 

Böyle bir dünyaya hazır mısınız? Bu dönüşümün lideri siz 
olacak mısınız? Gerekli yetkinliklere sahip misiniz? Gerekli 
teknolojileri takip ediyor musunuz? Dünyada ne olup bitti-
ğinden haberdar mısınız? Değişik malzemeleri, teknolojile-
ri, üretim modellerini, farklı iş birliklerini deneme ortamınız 
var mıdır? 

2050’ye giden yolda mutlaka bugün tanımadığınız, bil-
mediğiniz, varlığından haberdar olmadığınız, ancak yüz 
denemeden sonra çözebileceğiniz pek çok bilinmeyen ile 
karşılaşacaksınız. Ancak sorgulayarak, öğrenerek, yeni iş 
birlikleri yaparak, meraklı ve cesur olarak bu yolculukta 
ilerleyebilirsiniz. Parlak yarınlar sizlerin olsun... l

Otomobil üreticilerin ve yan sanayisinin mevcut yetkin-
likleri bu dönüşüm için yeterli değildir. Acilen büyük veri, 
bulut bilişim, nesnelerin interneti ve özellikle yapay zeka ile 
ilgili yetkinlikler temin etmesi veya geliştirmesi gereklidir. 

Kısa bir örnek hikaye: 2050’de sıradan bir gün. Ailecek ara-
cınızla evden çıktınız. Önce küçük kızınızı yuvaya bıraktı-
nız, araç en uygun rotayı hesapladı. Oğlunuzu bir sonraki 
metro durağına bıraktınız, okula kendisi gidecek. Eşinizle 
konuşacağınız konular olduğu için oto pilot sizi ve eşinizi 
iş yerlerinize bıraktı. 

Araç sonra düzenli bakım için servis ünitesine gitti. Yol 
boyunca karşılıklı hazırlık yaptılar. Aracın tüm parçaları-
nın verilerini servis ünitesine gönderdi. Servis ünitesinde 
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Zeynep is a young girl who is mute due to 
an accident she has been to in her child-
hood. She sells flowers in order to make 
money for her treatment. One day her des-

tiny meets with five hard criminals who escaped 
from prison and murdered one police officer, as well 
as her father. This movie, Karateci Kız (Karate Girl) 
is a movie of anger, revenge and desire ( and a little 
bit love). Filiz Akın and Ediz Hun are the leads of the 
movie, which was made in 1973. 

That mute girl turns into a weapon master like a cold 
hearted assassin, as well as a female Jackie Chan. It 
was like her black belt was meant for those murder-
ers. Then one of those murderers, Ferruh, portrayed 
by late Bülent Kayabaş, shows the world one of the 

FİNANS

Ben Kolay Ölmem!

Ali Orhan YALÇINKAYA
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Baş Ekonomisti
Turkish Exporters Assembly
Chief Economist

Ç ocukken geçirdiği bir kaza nedeniyle dili tutulup 
konuşamayan ve bunun tedavisi için para birik-
tiren çiçek satarak hayatını kazanan Zeynep’in 

yolu, hapisten kaçan ve babası ile bir polisi öldüren beş 
azılı mahkûmla kesişir. Sonrasında öfkenin ve intikam ar-
zusunun (tamam, aşk da var) at başı koştuğu bir aksiyon 
filmidir Filiz Akın ile Ediz Hun’un başrolleri paylaştığı 1973 
yapımı “Karateci Kız” filmi.

Değme suikastçıya taş çıkartacak kadar iyi silah kullan-
makla kalmaz, içinden bir de Jackie Chan çıkar Zeynep’in. 
O kara kuşak bağlarken, peşinde olduğu mahkûmlar kara-
lar bağlayacaklarından habersizdir. İşte o azılı mahkûm-

I Do Not Die Easily!
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13 Aralık 2017 Fed Toplantısı için geçerli Hedef Oran Olasılığı
Current Target Rate Probabilities for 13 Dec 2017 Fed Meeting
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lardan sıra Ferruh’a (Bü-
lent Kayabaş) geldiğinde, 
dünya film tarihinin en ef-
sanevi ölümlerinden birine 
tanıklık ederiz.( https://
goo.gl/25NziL)

Bizler, öldürmeyen Allah 
öldürmüyor, diyerek iz-
lerken Ferruh ölmelere 
doyamaz ağır çekimde. 
Sinema tarihinin en uzun 
ölüm sahnesini çekmek de 
rahmetli Bülent Kayabaş’a 
nasip olur böylece. 

***

2016 yılına Amerika Mer-
kez Bankası Fed’in dört 
faiz artırımı yapacağı 
olasılığı ile girmiştik. Bu 
ihtimal Gelişmekte Olan 
Ülkeler (GOÜ) için özellikle 

most legendary and longest deaths of the movie history 
(https://goo.gl/25NziL).

While we watch the movie thinking that Allah does not 
kill if he does not want to, Ferruh keeps up dying in slow 
motion. This is how; late Bülent Kayabaş received the 
honour of shooting the longest death scene of the mov-
ie history. 

2016 was started with a possibility of a four points in-
crease in the interest rates by US Federal Reserve. This 
was no different than to be in the death group of World 
Cup for developing countries like us, who are in need of 
external financing and has current deficit. 

bizim gibi cari açık veren, dış finansmana ihtiyaç duyanlar 
ülkeler için Dünya Kupası elemelerinde ölüm grubuna düş-
mekten farksızdı.

Dört faiz artırımı olasılığı ile girilmiş olsa da Fed, 2016’da 
tek faiz artırımı ile yetindi. Fed’in bu temkinli yaklaşımının, 
Gelişmekte Olan Piyasalara (GOP) sermaye akışı konu-
sunda geniş alanı sağladığını gördük. 2017 yılına bu sefer 
üç faiz artırımı beklentisi ile girdik. ABD ekonomisinin per-
formansı düşünüldüğünde, GOP’ların “kusursuz bir dolar 
fırtınasına” tutulabileceği endişesi hâkimdi. Ve bir önceki 
yıldan farklı olarak iki faiz artırımı gerçekleştirildiği gibi 
Aralık ayında üçüncüsünün gerçekleşme olasılığı da yüzde 
82,7 olarak fiyatlanmakta (Grafik 1).

GRAFİK 1



Ekim-Kasım-Aralık 2017
49

FİNANS

Nevertheless, FED raised interest only one time In 2016. 
We have seen that this cautious approach of the Fed has 
provided a wide range of capital flows to the Emerging 
Markets (GOP). 2017 started with an expectation of a 
three points interest rate raise. Given the performance 
of the US economy, the concern that emerging markets 
can be held “in a perfect dollar storm” was around. How-
ever, different than last year, two interest rate increases 
were made this year and people are expecting a third 
one in December with a rate of 82.7 percent. (Chart 1) 

Nonetheless, the report of the International Finance 
Institute highlighted that global debt hit record levels 
by reaching $ 217 trillion (Chart 2) due to the impact 
of developing countries’ borrowing of $ 3 trillion. As of 
the first quarter of 2017, the ratio of the debt stock to 
the world’s annual GDP has reached 327 percent. In de-
veloped economies, public and private sector debt de-
creased by $ 2 trillion in 2016, while debt in emerging 
economies increased by $ 3 trillion and reached $ 56 
trillion.  

The situation is no different from that in here as well 
(Figure 3). The net movements of non-residents in the 
government securities and stock market indicate an in-
crease. But here it is useful to open the following brack-
ets: It is seen that the composition of the Balance of 
Payments, which we followed the quality of the capital 
inflows, shifted from long to short swings.

Long story short; everyone was expecting a long, very 
long death for the emerging markets due to decrease 
of global liquidity at the beginning of this year but now, 
where we stand, it seems no one is afraid of FED or the 
European Central Bank (ECB). And furthermore, without 
the fear there is this appetite for risk, it’s like everyone 
keeps yelling “shoot, shoot, I do not die easily” l

Buna rağmen Uluslararası Finans Enstitüsü’nün raporu 
gösterdi ki, küresel borç seviyesi, gelişmekte olan ülkelerin 
yaptıkları 3 trilyon dolar borçlanmanın etkisiyle 217 trilyon 
dolara ulaşarak rekor kırdı (Grafik 2). 2017 ilk çeyrek sonu 
itibariyle borç stokunun dünya yıllık GSYH’sına oranı yüz-
de 327’ye ulaştı. 2016 yılında gelişmiş ekonomilerde kamu 
ve özel sektör borcu toplam 2 trilyon dolar azalırken, ge-
lişmekte olan ekonomilerde borç 3 trilyon dolar artarak 56 
trilyon dolara yükseldi.

İçeride de durum bundan farklı değil (Grafik 3). Yurt dışı 
yerleşiklerin DİBS ve hisse senedi piyasasında gerçekleş-
tirmiş oldukları net hareketler artışa işaret etmekte. Ama 
burada şu parantezi açmakta fayda var: Sermaye girişleri-
nin niteliğini de izlediğimiz Ödemeler Dengesinde kompo-
zisyonun uzun vadeden kısa vadeye doğru yer değiştirdiği 
görülüyor..

Yıla başlarken bu sene küresel likiditenin azalmasıyla 
GOP’ların ölmelere doyamaması beklenirken gelinen nok-
tada kimsenin Fed’den ya da Avrupa Merkez Bankası’ndan 
(ECB) korkusunun olmadığı anlaşılıyor. 

Korku olmadığı gibi risk iştahıyla “Vurun ulan, vurun; ben 
kolay ölmem!” diyerek de meydan okuyor adeta. l

GRAFİK 3
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Kurumsal Direnç,
Yenilikçilik ve Yeni Başlayanlar 

Serhat ÇİÇEKOĞLU
sente.link Kurucusu
Founder, sente.link 

B azı kelimeler iş dünyasında dönem dönem popüler 
hale gelir ve eğilimleri belirleyici bir konuma ulaşır. 
İş dünyasının liderlerinden giderek daha sık duydu-

ğumuz, işletmelerin ve hatta toplumların karşılaştığı risk-
lere ilişkin herşeyi temsil eden “direnç” de bu kelimelerden 
birisi. Dr. Tom Mitchell ve Katie Ross toplumsal veya ku-
rumsal direncin belki de en basit fakat aynı zamanda en 
eksiksiz tanımını şöyle yapıyorlar: Temel olarak bir siste-
min, topluluğun veya bireyin sorunlar, beklenmedik olaylar 
ve değişimle nasıl baş edebildiğine dair bir konsept olan 
direnç, büyüyen risk ve belirsizlik ortamlarında sürdürüle-
bilir bir gelecek  için mevcut düşünceyi şekillendirmektir. 

Bu noktada şirketler, özellikle de aile işletmeleri açısından 
kurumsal dayanıklılığın tanımını bir parça daha değiştir-
mek gerekiyor. Aile işletmeleri için direnç, işletmenin sa-
dece ayakta kalabilmek için değil aynı zamanda gelişip, 
büyümesi için de değişimi öngörebilme ve buna yanıt ver-
me becerisi anlamına geliyor. Aileyle birlikte büyümesi ge-
reken aile işletmeleri, zaman içerisinde yenilik yapmaktan 
ya da bilançolarına ince ayar yapmaktan daha fazlasını 
gerçekleştirmek zorundadalar, çünkü günümüzde, bazen 
işletmelerin kaderini hızlıca etkileyen büyük değişimlerin 
bir yıldan az sürede gerçekleştiği sanayi değişim döngüleri 
önemli ölçüde küçüldü. Bu durumda işletmelerin önünde 
bu döngülerden faydalanmaya ya da makus talihlerini ka-
bul etmeye hazırlanmak dışında bir seçenek kalmıyor. Yani 
bir işletme, yeni pazarlar oluşturmaya ya da yeni iş ve iş-
letme modellerine yön veren yeni teknolojilerden faydalan-
maya başlamazsa, büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kalır 
ve büyümek yerine ayakta kalmanın savaşını verir.   

Ecolab Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su, yakın tarihli bir 
PwC makalesinde insanların nedense büyük şirketlerin 
güvenli ve istikrarlı olduğuna karar verdiklerini belirterek, 

Corporate resiliency,
Innovation, and Startups

In business world, it is not unusual for cer-
tain phrases to become popular and trend 
setting time to time. “Resilience” is such a 
word that recently became more and more 

adopted by business leaders to represent all things related 
to risks that the businesses or societies are facing. A defi-
nition offered by Dr. Tom Mitchell and Katie Ross is one 
that may be the simplest, yet the most complete definition 
of corporate or societal resiliency. According to Mitchell 
and Ross, “resilience is a concept concerned fundamen-
tally with how a system, community or individual can deal 
with disturbance, surprise and change, is framing current 
thinking about sustainable futures in an environment of 
growing risk and uncertainty.”1
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buna karşı çıkıyor: “Son 50 yıldaki gerçekler bence bu-
nun tam tersini göstermektedir. Şirketler devamlı bir şe-
kilde değişmezlerse, karşılaştıkları riskler azalmak yerine 
artmaktadır.” S & P 500 gibi tanınmış pazar endekslerine 
göz gezdirdiğinizde, işletme büyüklüğünün ve hatta geç-
mişinin bile iş canlılığının değerlendirilmesinde ne kadar 
yanıltıcı olabileceğini görürsünüz. Geçtiğimiz 15 yıl içe-
risinde, Fortune 500 şirketlerinin yüzde 52’si piyasadan 
silindi. 1955 yılında, S&P 500 şirketlerinin ortalama ömrü 
61 yıl iken 2015’te bu 17 yıla indi. Jim Collins, ünlü “Bu-
ilt to Last” kitabında, zamanın sınavlarına dayanabilmiş 
önde gelen işletmeleri kullanmıştı. Bunların bir kaçı, farklı 
nedenlerden dolayı, şimdiye kadar ortadan kayboldu. Bu 
kayboluşun ardında yatan neden ise bu işletmelerin uzun 
ömürlü olmak için kurulmamış olmaları değil, uzun ömürlü 
olabilmek için değişememeleriydi. 

From the lens of a corporation, and particularly for fami-
ly businesses, a slightly modified definition of corporate 
resiliency may be required. For family businesses, resil-
ience is the capability of the business to anticipate and 
react to change, not only to survive, but also to evolve and 
grow. Family businesses need to grow with the family. 
This implies that companies need to do more than sim-
ply innovate incrementally or tweak their balance sheets. 
Today industrial change cycles have shrunk dramatically 
in some cases where big shifts take place in less than a 
year effecting fortunes of businesses rather rapidly. Or-
ganizations need to prepare either to take advantage of 
such big shifts or to accept their unfortunate faith. If an 
organization doesn’t adopt, creating new markets or take 
advantage of emerging technologies driving new business 
and operating models, they will face great uncertainty, and 
hurdles to survive, rather than growing.

Sanayinin çehresini derinden ve hızla etkileyen 8 teknoloji

Eight technologies are deeply and rapidly impacting the industry landscape

YAPAY ZEKA
Artificial intelligence

NESNELERİN İNTERNETİ
Internet of Things (IoT) and 

connected devices

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR
Autonomous vehicles

BÜYÜK VERİ ANALİZLERİ 
VE BULUT

Big data analytics and 
cloud

ÖZEL ÜRETİMLER VE
3 BOYUTLU BASKI

Custom manufacturing and 
3D printing

ROBOTLAR VE DRONLAR
Robots and drones

SOSYAL MEDYA 
PLATFORMLARI

Social media and platforms

BLOKCHAIN
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Ulaşılması da ölçülmesi de zor bir kabiliyet olması nede-
niyle kurumsal direnç arayışı şirket liderlerinin gözünde 
sıklıkla ikincil ya da basit şekilde tanımlanmış muazzam 
bir çalışmayı gerektirmektedir. Kurumsal direncin oluştu-

rulmasının bir yolu, 
ve belki de en etkili 
bölümü, yenilikten 
geçer. Bu bağ-
lamda, yeniliğin 

In a recent PwC article, Douglas M. Baker, Jr., Chairman 
and CEO of Ecolab, Inc., said “Somehow people have de-
cided that big companies are safe and stable, and I would 
say the facts over the last 50 years suggest the opposite; if 
companies aren’t rapidly changing on a continuing basis, 
their risk is increasing, not decreasing.”3 A simple look at 
the well-known market indexes like S&P500 also tells how 
deceitful corporate size and even history could be when 
assessing the vitality of a business. In the last 15 years, 
52% of Fortune 500 companies have disappeared. In 1955, 
the average life-span of a S&P500 company was 61 years. 
Average life-span of a S&P500 Company dropped to 17 
years by 2015. In his infamous book “Built to Last”, Jim 
Collins used several prominent organizations that en-
dured the test of time for decades. Quite a few of them 
disappeared for various reasons by now. It is not because, 
they were not built to last. They didn’t change to last.

Corporate resiliency, is an extremely complex capability 
to achieve, and hard to measure. These make its pursuit 
a monumental task among the eyes of corporate lead-
ers, and often left on the side or defined simply. One way 
of building corporate resiliency, and the part that may be 
most impactful, is innovation. In this context, we should be 
simplifying the definition of innovation to detect opportu-
nity amidst disruption, in other words acting on emerging 
opportunities even in the most daunting circumstances.

In the ever rapidly changing industrial cycles due to im-
pact of emerging or vastly improved new high technology 
capabilities like memory processing, GPU programming, 
machine learning, vision computing.

Uygulama maliyetleri önemli ölçüde düşüyor

Cost of application is dropping significantly

Otomobiller, yeni nesil dijital 
ürünlerin, hizmetlerin ve 
kullanıcı deneyimlerinin 
platformu haline gelecek. 
Otomotiv sanayisinin aktörleri 
bu yeni ekosistemde kendi 
rollerinin ne olacağını 
düşünmek zorundalar.   
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tanımını, karmaşanın ortasında fırsatları yakalamak ya da 
başka bir deyişle, en zorlu koşullarda dahi gelişen fırsatlar 
üzerinden hareket etmek olarak basitleştirmeliyiz. 

Bellek işleme, GPU programlama, makine öğrenmesi, gör-
sel bilgi işleme gibi yeni ortaya çıkan ya da büyük ölçüde 
geliştirilmiş yeni yüksek teknoloji becerilerinin etkisinde 
hiç olmadığı kadar hızla değişen sanayi döngüleri içeri-
sinde sekiz teknoloji sanayinin çehresini derinden ve hızla 
etkiliyor. (Şekil 1)

Bu etkilerin, dünyanın herhangi bir yerinde teknoloji bazlı 
bir iş kurmanın belirgin şekilde azalan maliyetleriyle birleş-
mesi,  herhangi bir şirket liderinin kendi coğrafyası ya da 
endüstrisi dışından gelebilecek rekabeti de öngörmesini 
gerektiriyor. 

Yenilik, büyümeye ya da hayatta kalmaya yönelik bu tarz 
tehditler için en iyi savunmayı ve atağı sağlamakla bera-
ber, şirketlerin her zaman sahip olduğu bir yetenek değildir. 
Yenilik, hem kaynakların uzun dönemli taahüdünü hem de 

This, coupled with significantly reduced cost of starting a 
technology enabled business anywhere around the world, 
should require any business leader to anticipate competi-
tion from outside their geography and industry.

Innovation provides the best defense, and offense to deal 
with such threats to growth and survival. However, innova-
tion is not always an existing capability for corporations. It 
also is a capability that requires not only long-term com-
mitment of resources, but also a vastly different mindset 
towards employees, business partners, and customers. 
Especially, customers. Customers today are much more 
connected, informed and organized. They demand quite 
different value propositions from brands that transcends 
simple product or process offerings.

For example, design focus must also switch from design-
ing digital experiences that fit the car to designing physical 
experiences that fit the digital experience. The relationship 
between car and user has already changed fundamentally 
when the user does not drive, and is constantly and rapid-
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çalışanlar, ortaklar ve müşterilere 
yönelik farklı bir zihniyeti de ge-
rektirir. Bu noktada müşteriler bü-
yük önem taşırlar zira günümüzde 
müşteriler daha fazla bilgili, orga-
nize ve çevrim içi yaşıyorlar. Basit 
ürün ya da süreç sunuşlarının öte-
sine geçebilen farklı marka değer-
leri talep ediyorlar. 

Örneğin, tasarımın odağı da arabaya uyan dijital deneyim-
ler tasarlamaktan, dijital deneyimlere uyan fiziksel dene-
yimler tasarımlamaya doğru evrilmeli. Sürücüsüz araçlar, 
araba ile sürücü arasındaki ilişkiyi temelden değiştirmeye 
çoktan başlamış durumda ve sürekli ve hızlı şekilde ge-
lişiyor. Bu, bazılarının düşündüğü gibi 2020 başlarında 
gerçekleşirse, örneğin gayrimenkul gibi herhangi bir orta 
ya da uzun dönem yatırımlar bu durumdan etkilenecektir. 
Arabalar, yeni nesil dijital ürünlerin, hizmetlerin ve kullanıcı 
deneyimlerinin platformu haline gelecek. Otomotiv sana-
yisinin aktörleri bu yeni ekosistemde kendi rollerinin ne 
olacağını düşünmek zorundalar.   

Başarılı iş insanları bu tarz tehditleri genelde fırsat olarak 
ele alıyorlar. Gelecek büyümeyi mevcut ve geleneksel iş-
lerden yeni pazarlara ve sektörlere kaydırmayı düşünüyor-
lar ve sektörde yeni olan ve işlerini tehdit eden alışılmadık 
rakiplerle, yani yeni şirketlerle, rekabet etmeye hazırlanı-
yorlar. Akıllı liderler bu alışılmadık rekabetin, alışılmadık 
bir yaklaşım gerektirdiğini anlıyorlar. Yakın tarihli bir PwC 
anketi, direnç geliştirenlerin yeni şirketlerle ortaklığa daha 

ly evolving. If this happens in 
the early 2020s, as some sug-
gest, any mid – to long-term 
investments – real estate, for 
example – that are made now 
will be impacted. The car will 
become a platform for a new 
generation of digital products, 
services and user experienc-

es. Automotive industry participants need to think about 
what role their business will play in this new automotive 
ecosystem.

Successful business leaders, generally, deal with such 
threats as an opportunity. They are considering new mar-
kets and sectors to shift future growth from existing and 
traditional businesses, and prepare to compete with un-
usual competitors threatening their business with their 
fresh take on their industries: startups. Smart leaders, 
understand that this unconventional competition needs 
an unconventional approach. According to a recent PwC 
survey4, resilience builders are more likely to consider 
partnering with start-ups. For them, it is not a luxury or 
choice, it is a necessity.

One evidence of this is dramatically increased corporate 
venture capital programs established by global and local 
players around the world. It is not unusual to hear every 
day a well-known brand like Robert Bosch, Valeo or Del-
phi to partner with an accelerator or an incubator to de-
velop their corporate muscle to locate, learn, and adopt 
new technologies to strengthen their ability to grow and 

Bir işletme, yeni pazarlar oluşturmaya 
ya da yeni iş ve işletme modellerine 

yön veren yeni teknolojilerden 
faydalanmaya başlamazsa, büyük 
bir belirsizlikle karşı karşıya kalır 

ve büyümek yerine ayakta kalmanın 
savaşını verir.   
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yatkın olduklarını gösteriyor. Onlar için bu 
bir lüks ya da seçim değil, bir gereklilik. 

Tüm dünyada küresel ve yerel oyuncular 
tarafından oluşturulan şirket risk serma-
yesi programlarının önemli ölçüde art-
ması da bunu kanıtlar niteliktedir. Bosch, 
Valeo ya da Delphi gibi dünyaca tanınmış 
firmaların yeni şirketlerle ortak olduğunu 
her gün duyar hale geliyoruz. Bu şirket-
ler bunu kurumsal kaslarını geliştirmek, yeni teknolojile-
ri belirlemek, öğrenmek ve adapte etmek ve büyüme ve 
hayatta kalma becerilerini güçlendirmek için yapıyorlar. 
Bu tarz bir arayışın peşine düşmeden önce düşünülmesi 
gereken bir kaç başarı faktörü var. Bunların en önemlisi, 
uzun dönemli bir bağlılık içeren sistematik bir yaklaşım. 
Başarılı liderler bunu, sistematik olarak direnç oluşturma-
ya çalışmaları nedeniyle yapabiliyorlar ve bu yüzden de 
yeniliğin direnç oluşturmada önemli bir faktör olduğunu 
anlıyorlar. Bu liderler aynı zamanda ihtiyaç duydukları her 
şeyi yapamayacaklarının da farkındadırlar. Rekabetin hızı, 
işletmelerine yönelik tehditler dünyanın dört bir yanından 
ve birçok biçimde ortaya çıkarken, otomotiv üreticileri artık 
araştırmacılar gibi düşünmek, deneyim tasarımcıları gibi 
hareket etmek ve yazılım şirketleri gibi kodlamak zorun-
da kalacaklar. Yapısal, süreç ve tasarım değişimleri gere-
kecek ki bunlar da, mevcut otomotiv seçeneklerinin renk 
skalası ötesine geçeceği yeni bir dönem getirecek. Her 
ürün potansiyel bir hizmet taşırken, arabalarda bu durum 
daha da belirgin hale geliyor. Yeni şirketler bu duruma fay-
da sağlayabilirler. l

sustain. There are sev-
eral success factors 
to consider in such a 
pursuit. A systemat-
ic approach with long 
term commitment is 
the most important of 
all. Successful leaders, 
are able to do this be-

cause they systematically pursue resilience, and therefore 
they understand deeply that innovation is an essential ca-
pability to build resiliency. They also understand that they 
cannot build all they need internally. Pace of competition, 
threats to their businesses come from all around the world 
and in many forms. Automotive manufacturers will need 
to think more like researchers, act more like experience 
designers and code like software companies. Changes 
in structure, process and design will be needed, which in 
turn, usher in a new era where available automotive op-
tions will extend far beyond “any color, so long as it’s not 
black.” Every product is a potential service, with cars this 
is even more so. Startups can help. l

1-“Reslience: A Risk Management Approach”, by Dr. Tom 
Mitchell and Katie Harris, published by ODI, January 2012 
2-“Guidelines for Resilience System Analysis”, by OECD 
Publishing, 2014 3-“Resilience – A journal of strategy and 
Risk”, by PwC, 2015

4-“Resilience – A journal of strategy and Risk”, by PwC, 
2015

Ulaşılması da ölçülmesi de zor bir 
kabiliyet olması nedeniyle kurumsal 

direnç arayışı şirket liderlerinin 
gözünde sıklıkla ikincil ya da basit 
şekilde tanımlanmış muazzam bir 

çalışmayı gerektirmektedir.
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ÇEVRE

TOSB Çevre Komitesi
TOSB Çevre Komitesi, Çevre 
Mevzuatına uyum konusunda bilgi 
ve tecrübe paylaşımı amacıyla aylık 
toplantılarına devam ediyor.

Çevre mevzuatı uygulamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yö-
netilmesi, hammadde ve enerjiyi daha az kullanmayı, yeniden kulla-
nım ve geri dönüşümü artırmayı, daha az atık oluşturmayı ve tehlikeli 
atık miktarını azaltmayı amaçlayan çevreye duyarlı bir atık yönetim 
yaklaşımları ile önleyici çevre stratejilerinin proseslere, ürünlere ve 
hizmetlere sürekli olarak uygulanması ile verimliliğin artırılması ve 
çevre ve insana yönelik risklerin azaltılmasına yönelik bilgi ve tecrü-
be paylaşımları amacıyla TOSB üyelerinin çevre sorumluları/mühen-
dislerinin bir araya gelmeleriyle kurulmuş olan TOSB Çevre Komitesi, 
Çevre Mevzuatına uyum konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı ama-
cıyla aylık toplantılarına devam ediyor. TOSB Eğitim Danışmanı İlker 
EREL ‘in kısa bir sunumuyla oluşturulan TOSB Eğitim Haritası ile ilgili 
bilgi alarak, Çevre Konusunda kendi eğitim ihtiyaçlarını paylaştılar.
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TOSB Enerji Verimliliği 
Komitesi

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

TOSB Enerji Verimliliği Komitesi kuruldu

T OSB Enerji Verimliliği Komitesi, etkin bir şe-
kilde Enerji Yönetimine dair sorunların dile 
getirilmesi, mevcut durumun değerlendiril-

mesi ve çözümlere yönelik faaliyetlerin uygulamaya 
alınması; tüm göstergelerin ortak paydada buluş-
turulması ve iyileştirilme fırsatlarının oluşturulması 
amacıyla kuruldu.

Bildiğiniz üzere otomotiv sektöründe enerji  yoğun 
bir şekilde kullanılmakla birlikte her yıl Organize Sa-
nayi Bölgemizde enerji ihtiyacı ortalama % 20’nin 
üzerinde artmaktadır. Enerji maliyetlerinin azaltıl-
ması ve daha verimli kullanılması tüm firmaların 
öncelikli konusu olduğu düşünülerek, TOSB üye 
firmalarının enerji yöneticilerinin katılım ve katkıla-
rıyla bölgemizde Enerji Verimliliği Komitesi kuruldu. 
Bölgemizde enerjinin daha verimli kullanılması için 
çalışmalar yapılmaya başlandı.l

KOMİTE ÜYELERİ
Toksan Yedek Parça A.Ş. Arpek Arkan A.Ş.
Hasçelik A.Ş. CPS  Pressform  San.  ve  Tic.  A.Ş.
Teknokauçuk Adient Turkey
Farba A.Ş. Böhler Uddeholm Çelik San. Ve Tic. A.Ş.
Farplas A.Ş. MANN+HUMMEL Filtre San.ve Tic.Ltd.Şti,
Pimsa Otomotiv A.Ş. Kanca A.Ş.
Eku Fren Döküm San. A.Ş. Cengiz Makina San. ve Tic. A.Ş.
Birinci Otomotiv A.Ş. HP Pelzer Pimsa Otomotiv A.Ş.
Toyotetsu A.Ş. MAPA Makina Parçaları Endüstrisi A.Ş.
Murat Ticaret Kablo Sanayi A.S Hexagon Studio
Sango Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A. Ş. Neşe Plastik A.Ş.
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Çalışma grubumuz TOSB bünyesinde faaliyet gösteren 
şirketlerimizin İnsan Kaynakları penceresinden değerlen-
dirilmesi, şirketlerimize farklı bakış açısı yaratması bakı-
mından değer yaratmaktadır. 

Komite çalışmalarımız bölgemiz sorunlarının değerlen-
dirildiği, gelişmelerin paylaşıldığı, deneyimlerin yaşanan 
sorunlara çözüm bulunmasını kolaylaştırdığı bir zeminde 
devam etmektedir.

Ayrıca Sanayi – Üniversite iş birliğine önem veren, Sosyal 
Sorumluluk faaliyetlerini de önemseyen bir düşünce yapı-
sıyla da çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Merkezine insanı alan ve bu noktadan hareketle değer ya-
ratan şirketlerimizi, çağın gereği uygulamalar ile buluştur-
mak ve geniş katılımlı toplantılar ile ortak değer yaratma 
ana fikri ile çalışmalarımız şekillenecektir.

Komitemiz kurulduğu günden beri TOSB içinde bulunan 
şirketler arasında güzel bir sinerji yaratmıştır.

Komitemize katılan veya komitemizin ziyaret etmiş olduğu 
üye işyerlerimizin insan kaynakları sorumluları ile gerçek-
leştirdiğimiz görüşmelerde bu sinerjiyi daha iyi hissedebi-
liyoruz.  

Yapmış olduğumuz komite toplantılarında ele aldığımız 
sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerimiz, İşyerlerimiz-
deki faklı insan kaynakları uygulamalarının paylaşımı üye-
lerimize katkı sağlamıştır.

Bölgemizdeki kamu kurumları, üniversite, meslek liseleri 
ile gerçekleştireceğimiz görüşmeler-etkinlikler, katılabile-
ceğimiz sosyal sorumluluk projeleri, TOSB içinde gerçek-
leştireceğimiz etkinlikler Siz değerli meslektaşlarımızın 
komitemize katılımı veya vereceği destekle paylaşımları-
mızı çoğaltacaktır.

Ersin KÜÇÜKTÜLEK 

(TOSB İK KOMİTESİ ÜYESİ)
EKU Fren ve Döküm San. A.Ş.
İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Müdürü

Ercan KOÇAK
(TOSB İK KOMİTESİ BAŞKANI)
Takosan A.Ş.
İnsan Kaynakları Müdürü

TOSB İnsan
Kaynakları Komitesi

TOSB'DAN HABERLER

Çalışma Gruplarının Başarıya Etkisinin En Büyük İspatı; TOSB İnsan Kaynakları Komitesi

 İnsan kaynağının ve uygulamalarının hem her bir firma bünyesinde hem de TOSB genelinde daha etkin ve verimli bir şe-
kilde yönetilmesini amaçlayan TOSB İnsan Kaynakları Komitesi; İnsan kaynağının yönetimine yönelik sorunların yapılan-
dırılmış bir şekilde dile getirilmesini sağlayacak bir platform oluşturarak ve sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerin uy-
gulamaya alınmasını sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir. İnsan kaynağı yönetimine ait performans göstergelerinin 
ortak bir paydada buluşturulmasını ve iyileştirme fırsatlarının oluşturulmasını sağlayan, İnsan kaynağı motivasyonunu 
artıracak ve sosyal sorumluluğu yaygınlaştıracak faaliyetlerin gerçekleştirilmesine öncülük etmektedir. Komite üyelerini 
bu sayımızda yakından tanımanızı sağlayacağız.
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Komitemiz bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın 
İnsan Kaynakları sorumluları olarak Bölge Müdürlüğümüz 
arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayabilmek, firmala-
rımızda uygulanan insan kaynakları faaliyetleri hakkında 
bilgi sahibi olmak ve tecrübelerimizi paylaşmak maksa-
dıyla bir araya geliyor.

Amacımız bölgemiz firmalarının genel sorunlarına çözüm 
bulma noktasında öneriler oluşturmak, günümüz koşulla-
rını göz önünde bulundurarak tüm firmalarda çalışanlara 
değer katmak ve diğer organize sanayi bölgeleri için örnek 
teşkil etmektir. 

Grubumuz bölgemiz içinde nitelikli çalışan istihdamı, sos-
yal sorumluluk projeleri, iş sağlığı ve işçi güvenliği, sivil 
savunma tedbirleri ve güvenlik ile ilgili idari konular da 
firmalarımızın insan kaynakları sorumluları ile toplantımız 
platformunda tartışılıp, bu doğrultuda oluşturduğumuz 
gündem konuları aylık olarak raporlanarak katılımcılarımız 
ile paylaşılmaktadır. 

Sistemimizin insana bağımlı olduğunu bilerek, çok katılım-
lı toplantıların komitemize değer katacağına inanıyoruz.

Kuruluş hedefimiz tamamen içinde bulunduğumuz işlet-
melerin sorunlarına çözümler bulabilmek ve yönlendirmek 
idi. Ancak TOSB yönetiminin özelliklede Sn. Alper Kan-
ca‘nın komitemizi önemsemesi ve faaliyetlerimizi destek-
lemesi bizlere cesaret vermiştir. Kendisinin birçok toplan-
tıda bizlere eşlik ederek, komiteye olan önem ve güveni dile 
getirmesi stratejik ortak olma yolunda fırsatları yakalama-
mıza sebep olmuştur.  

TOSB Bölge Müdürü Murat Demir de aynı şekilde komi-
temiz toplantılarına eşlik etmesi ve taleplerimizin yerine 
getirilmesi sürecinde destek olması bu ilerlemeyi pekiştir-
miştir. Bu vesile ile hem Alper Bey’e hem de Murat Bey’e 
destekleri için müteşekkiriz. İlk dönemin gönüllü elçileri ile 
kurulan komitemizin, günümüzde işletme yönetimlerinin 
stratejik ortağı olan ve değer katan bir platform olma he-
definde koştuğunu söyleyebiliriz. 

Elif KAŞAR
(TOSB İK KOMİTESİ ÜYESİ)
İleri Mekanik Makine Kalıp İml. San.ve Tic. A.Ş.
İnsan Varlıkları Müdür Yardımcısı

Selim EŞME
(TOSB İK KOMİTESİ ÜYESİ)
Tekno Kaucuk Sanayii AŞ.
İnsan Kaynakları Yöneticisi

TOSB'DAN HABERLER
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Eğitim çalışmalarına
önem veriyoruz

TOSB'DAN HABERLER

Daha etkin hizmet için
eksik olan halkaları tamamlıyoruz

MALİ İŞLER DAHA DÜZENLİ 
OLACAK 

TOSB’da profesyonel bir 
yönetim kadrosu için mali 
ve idari işlerin daha düzen-
li hale gelmesi adına Eylül 
2017 itibariyle Recep Pehli-
vanlar Mali ve İdari İşlerden 
sorumlu Bölge Müdür Yar-

dımcılığı görevine getirildi. 

Recep PEHLİVANLAR yeni görevinde; yeni yatırım proje-
lerinin fizibilitelerinin hazırlanması, bankalarla finansman 
çalışmalarının yapılması, genel organizasyon raporlama 
ve idari işlemlerin yürütülmesi ve genel prensipler doğrul-
tusunda TOSB Bölge Müdürlüğü’nün mali ve idari işleri-
ni yürütecek olan Recep PEHLİVANLAR Denetçi ve Mali 
Müşavirlik kimliklerinin yanı sıra profesyonel fotoğrafçılık 
kimliği ile de yeni görevine farklı bir bakış açısı getirecektir.

KURUMSAL İLETİŞİM 
YAPILANIYOR

Markalaşma gelişimine 
katkıda bulunmak, itibar ve 
rekabet gücünü artırmak 
adına TOSB Kurumsal İle-
tişim Departmanı kuruldu. 
Ayça EKİM’ in TOSB ailesine 
katılımı ile hem iç hem de 

dış iletişime yön verilecek, kurumsal itibar, iletişim yoluyla 
yönetilecek.

HİZMETİ, SANAYİCİMİZİN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ

TOSB’un hedeflerinden haberdar olan, yorum ve katılım 
yapan bir üye iletişim platformu yaratmak adına üye ziya-
retleri gerçekleştiriyoruz. Bundaki amacımız ise;

• TOSB’un markalaşma gelişimine katkıda bulunmak, 

• OSB’ler içerisinde referans bir konumda yer almak, 

• Üyelerimizle iletişimimizi ve bağımızı kuvvetlendirmek.

Eğitim Koordinatörümüz İlker EREL TOSB Eğitim Haritası’ nı oluşturmak üzere üye ziyaretlerine devam ediyor. Verdiği KİŞİ-
SEL İMAJ - İLETİŞİM ve İÇSEL ZEKA Eğitimlerine gelen yoğun talep üzerine, tekrarları 2018 takvimine eklenmiştir. Ayrıca, 
yayınlanacak olan  2018 Eğitim Planlamamızda ağırlık vereceğimiz Mavi Yaka Eğitimleri, çalışanların yetkinliklerini bu pers-
pektiften ve sürekli gelişimi hedef alarak tasarlanmış eğitimler olacaktır.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği
yatırımlarının getirisi

Ugur ANIK
İş Güvenliği Uzmanı

İ ş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda uğranılan 
maddi ve maddi olmayan kayıplar çalışan, işveren ve 
işyerleri üzerinde çok büyük bir mali, sosyal ve psikolo-

jik yük oluşturmakta, ülkelerin ekonomilerini ve yaşam ka-
litesini azaltmakta, ekonomik ve sosyal gelişmeleri olum-
suz yönde etkilemektedir. Zor ekonomik koşullarda İSG 
maliyetlerinin parasal değeri önemli bir yer tutmaktadır. İyi 
bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, performans ve karlılığı 
da beraberinde getirmektedir veya getirmelidir. Ancak İSG 
ihmal edildiğinde toplumun en küçük bireyinden en büyük 
kuruluşlarına kadar herkes zarar görmektedir.

Güçlü bir ulusal İSG stratejisi ile;

• Daha az hastalık ile daha fazla verimlilik,

• Sağlık harcamalarında azalma,

• Daha verimli çalışma yöntemleri ve teknolojileri, sağlan-
maktadır.

İSG yatırımlarının olmadığı veya çok az olduğu işletme-
lerdeki maliyetler göz ardı edilmemelidir. Bu maliyetlerden 
bazıları kayıp iş günü maliyetleri veya tazminatlar gibi açık 
bir şekilde doğrudan maliyetler olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ancak bazıları vardır ki çalışana olan psikolojik ve sosyal 
etkileri gibi olup maliyetini belirlemek çok zordur ve dolaylı 
maliyetler olarak tanımlanmaktadır. İş kazası ve meslek 
hastalıklarının toplum üzerindeki ekonomik etkileri çalı-
şanlardaki moral kaybı, müşteri ve prestij kayıpları veya iş-
lerin azalması gibi görünmeyen etkiler de oluşturmaktadır. 
Son yapılan çalışmalar iş kazası ve meslek hastalıklarının 
birçok ülkeye maliyetinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının 
(GSYİH) %2,8 ile %3,8’i arasında değiştiğini göstermekte-
dir.

İSG yatırımlarının getirisini hesaplamak için Almanya’da 
kasaplar arasında bir çalışma yapılmıştır. Şirketler daha 
güvenli bıçaklar alarak veya sürücülerine güvenlik eğitim-
leri vererek İSG şartlarını arttırmış ve kazançları zaman 
içinde gözlemlenmiştir.

Sonucunda ise;

• Almanya’da sektör için yılda 1000’den daha az raporla-
nabilir kaza tespiti,

• Altı yıl içinde 40 milyon Euro değerinde maliyetlerde azal-
ma,

• Yatırılan her 1 Euro için 4,81 Euro kazanç, sağlandığı göz-
lenmiştir.

Büyük ve küçük işletmeler için iyi bir İSG, çok önemli eko-
nomik avantajlar sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar yük-
sek İSG standartlarına sahip işyerlerinde çalışan üretken-
liğinin arttığını, devamsızlığın ve tazminat ödemelerinin 
azaldığını göstermektedir. Bununla birlikte Uluslararası 
Sosyal Güvenlik Kurumunun (ISSA) yaptığı 19 ülkeden 337 
şirket ile yapılan “Şirketlerde iş sağlığı ve güvenliğine ya-
pılan yatırımların maliyet kazanç hesaplaması” araştırma-
sına göre iş sağlığı ve güvenliği için yatırılan her bir Euro 
işverene 2.2 Euro olarak geri dönmektedir. Bu fayda-mali-
yet oranlarının önümüzdeki yıllarda İSG yatırımlarını daha 
cazip hale getirmesi beklenmektedir.l
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TURNUVA

TOSB’DA 
TURNUVA 
RÜZGARI
Kıyasıya heyecanın yaşandığı turnuvalarda 
futbol kategorisinde 16 firmadan 21 
takım mücadele etti. Bowling turnuvasına 
16 firmadan 24 takım katılırken, langırt 
turnuvasına 10 firmadan 17 takım katıldı. 
Turnuvanın son gününde nihayete eren 
masa tenisi turnuvasına ise 16 firmadan 
60 kişi katıldı. Turnuvaların kazananları ise 
şöyle;

Langırt müsabakaları sonucunda Denso2 
firmasının takımı Umut TUNCER ve Öngüç 
ÖZER  birinci, Ravago1 firmasının takımı 
Savaş ALÇIN ve Erkan KESKİN ikinci ve 
Novaresteam firmasından İbrahim ÇİFTÇİ 
ve Muzaffer DEMİRHAN ise üçüncü oldu.

Bowling müsabakaları sonucunda, Alba Kalıp 
birinci, Çelikel ikinci ve Alba Plastik üçüncü oldu.

Futbol müsabakaları sonucunda, Autoliv1 takımı 
birinci, Sekiso takımı ikinci ve Autolıv2 takımı 
üçüncü oldu.

Masa tenisinde ise Pimsa Grubu birinci, Novares 
ikinci ve yine Pimsa Grubu 3. ve 4. oldu.

Bu yıl 10’ncusu düzenlenen Geleneksel 
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi (TOSB) spor turnuvaları 
büyük ilgiye sahne oldu. 27 Ekim 
Pazartesi günü yapılan masa tenisi 
müsabakalarıyla sona eren turnuvalara 
farklı kategorilerde kurdukları takımlar 
ile 30 TOSB firması katılım sağladı.

LANGIRT TURNUVASI

1. DENSO 2
(Umut TUNCER – Öngüç ÖZER )
2. RAVAGO1
(Savaş ALÇİN – Erkan KESKİN
3. NOVARESTEAM
(İbrahim ÇİFTCİ- Muzaffer DEMİRHAN)

MASA TENİSİ TURNUVASI

1. Hakan KARAKOÇ - PİMSA OTOMOTİV
2. Can DOĞAN  - NOVARES
3. Hakan KOCA - PİMSA OTOMOTİV
4. Adnan ÖZYİĞİT - PİMSA OTOMOTİV
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TURNUVA

FUTBOL TURNUVASI

1. AUTOLIV 1
2. SEKİSO
3. AUTOLIV2
Gol Kralı
Samet PATIR
En Centilmen Takım
BÖHLER UDDEHOLM

Müsabakalar tüm firmalara moral kaynağı oldu
Bowling müsabakalarından sonra kazananlara kupalarını takdim 

eden TOSB Bölge Müdür Yardımcısı Recep PEHLİVANLAR, “Katılan 
tüm firmalara, takımlarına ve sporcularına değerli katılımları, 

centilmence tavırları ve hoşgörüleri için sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz” dedi.

Futbol müsabakalarının finalinde yaşanan renkli anlara Sekiso 
Başkan Vekili Bay TAKIZAWA’da şahit olurken Autoliv Üretim Müdürü 

Ayşenur YILDIRIM takımlarına şampiyonluk kupasını verdi.

Centilmence ve hoşgörülü tavırlarıyla turnuvada yer alan tüm firmalar, 
takımlar ve sporcularına teşekkür ederiz.

BOWLİNG TURNUVASI

1. ALBA KALIP
2. ÇELİKEL
3. ALBA PLASTİK
SAYI KRALİÇESİ
Burcu PEHLİVAN - PİMSA ADLER
SAYI KRALI
İbrahim KEÇE - ALBA PLASTİK
En Centilmen Takım
KANCA
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BASIN YANSIMASI
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TOSB ÜYELERİ

ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

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

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

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

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

BEYÇELİK GESTAMP ŞASİ
OTOM.SAN.LTD.ŞTİ.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

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

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

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

DOĞA PARK İNŞ.TUR.
TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

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

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

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

FARBA OTOMOTİV AYD.VE PLASTİK
FAB.A.Ş.-GEBZE ŞUBESİ

FARPLAS OTO
YD.PRÇ.İML.İTH.VE İHR.A.Ş.

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

GÜRSETAŞ
DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HASÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

HASPARLAK
ÇELİK SAN.TİC.AŞ.

HEKSAGON
MÜH.VE TASARIM A.Ş.

HP PELZER PİMSA
OTOMOTİV A.Ş.

HÜRSAN MÜH.
İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

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

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

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

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

KARAKAYA PRES 
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KARAT
GÜÇ SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

KAYNAK TEKNİĞİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

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

MA-PA MAKİNA
PARÇALARI END.A.Ş.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

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

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

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

TEKNO 
KAUÇUK A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ŞESAN YD.
PRÇ.SAN.VE TİC.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.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

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

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES
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TOSB ÜYELERİ

ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

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

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

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

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

BEYÇELİK GESTAMP ŞASİ
OTOM.SAN.LTD.ŞTİ.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

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

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

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

DOĞA PARK İNŞ.TUR.
TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

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

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

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

FARBA OTOMOTİV AYD.VE PLASTİK
FAB.A.Ş.-GEBZE ŞUBESİ

FARPLAS OTO
YD.PRÇ.İML.İTH.VE İHR.A.Ş.

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

GÜRSETAŞ
DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HASÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

HASPARLAK
ÇELİK SAN.TİC.AŞ.

HEKSAGON
MÜH.VE TASARIM A.Ş.

HP PELZER PİMSA
OTOMOTİV A.Ş.

HÜRSAN MÜH.
İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

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

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

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

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

KARAKAYA PRES 
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KARAT
GÜÇ SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

KAYNAK TEKNİĞİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

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

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

MA-PA MAKİNA
PARÇALARI END.A.Ş.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

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

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

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

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

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

TEKNO 
KAUÇUK A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ŞESAN YD.
PRÇ.SAN.VE TİC.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.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

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

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
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