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Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) Bursa Kent Merkezine 23 km. mesafede kentin Kuzey Batı
yönünde yer almaktadır. Sanayi yapılanması 1985 yılında başlamış, 2003 yılında organize sanayi bölgesi
olmuştur.
2000 yılında 19, 2008 yılında 40 dolayında olan faaliyetteki firma sayısı günümüzde 100’e yükselmiştir.
155,4 hektar büyüklüğe sahip HOSAB’da, 114 sanayi parselinin yüzde 82’si dolu durumdadır. Firmaların
çoğunluğu otomotiv ve yan sanayi, makine, metal, plastik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bölgedeki
fabrikalarda 9 bin civarında istihdam sağlanmakta, yaklaşık olarak yılda 600 milyon dolar ihracat
gerçekleştirilmektedir.
HOSAB, Bursa’nın gelişim bölgesi batıda, katılımcılarına rekabet edilebilir alt yapı olanakları ve hizmetler
sunan modern bir OSB olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu doğrultuda, çağdaş bir elektrik
dağıtım şebekesi kurulmakta, elektrik hatları yeraltına alınmaktadır. Her sanayi parselinde doğalgaz
bulunmaktadır. Proses ve kullanma suyu sorunu yoktur. 2010 yılından bu yana çalışan atık su arıtma tesisi
kapasitesi yeni yatırımla 7 kat arttırılmaktadır.
HOSAB, firmalarına daha fazla katma değer yaratmak için 2016 yılında kümelenme iş modelini benimsemiş
ve ilk olarak otomotiv ve yan sanayi kümesi kurulmuştur.
Hasanağa Organised Industrial Zone (HOSAB) has been located in North-West of Bursa and has very close
proximity to city center (23 Km.). Industrial construction has started in 1985 and area has gained “Organised
Industry Zone” identity in 2003,. Today, HOSAB has 100 active company which was 19 in 2000 and about 40
in 2008.
HOSAB has 155.4 hectare of area consists of 114 industrial parcel and 82 of these parcels is occupied Most
of companies are in business of automotive and sub-industry, machinery, metal and plastic sectors There
are about 9.000 employee works in the zone’s factories and also around 600 million $ exportation volume
has been achieved each year. Being Bursa’s development area in the west, HOSAB, stays to course to
become a modern OIZ which offers participants competitive infrastructure capabilities and services.
In this concept, modern electrical distribution network is being constructed and electrical lines are being
moved to underground. Natural gas supplied to each industry parcel. Factories can use process and
domestic water seamlessly. Capacity of waste water treatment facility which has been working since 2010,
is being septupled thanks to new investments.
According to create further added value to companies, HOSAB, has accepted clustering business model and
firstly, automotive and sub-industry cluster has been established.

AKP OTOMOTIV SAN. ve TİC.LTD.STİ.
Otomotiv ve Yan Sanayisine hizmet vermek amacı ile kurulan
AKP OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. günümüze kadar geçen
süreç içerisinde kendini hızla geliştirmiş, ileriye dönük olarak
teknolojik ve kalite yatırımlarını yaparak müşteri memnuniyetini sağlamayı başarmış ve rekabetçi pazarda kendine önemli
bir yer edinmiştir.
Şirketimiz toplam 20.000 m2 alanda faaliyet göstermektedir.
Gelişmiş teknoloji, uzman kadrosu , modern tesis ve makinaları ile AKP OTOMOTİV müşterilerine daima en iyi hizmeti
sunmayı kendine ilke edinmiştir.
Ana müşterilerimiz Mercedes Benz (Türkiye ve Almanya),
Ford, Temsa, Hidromek, Tırsan, Tofaş, Alstom, Karsan, EvoBus, Setra, GE, Alstom dur.
Established to produce services for automotive industry and
sub-industry, AKP OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ., continuously
self-enhanced to date and achieved customer satisfaction
through technological and quality investments as well as
gained significant place in highly competitive market.
Our company operates in 20,000 m2 of area.
With its advanced technology, expert staff, modern plants
and machinery, AKP OTOMOTİV demonstrates strong determination about offering best services to customers.
Our major clients are Mercedes Benz (Turkey and Germany),
Ford, Temsa, Hidromek, Tırsan, Tofaş, Alstom, Karsan, EvoBus, Setra, GE and Alstom.
Kuruluş Yılı / Established In: 1978
Faaliyet Alanı: Otomotiv Yan Sanayi (Soğuk şekillendirilmiş sac
parça ve kalıp imalatı)
Ürün Çeşitleri: Kaynaklı ve montajlı parçalar, otobüs bagaj ve radyatör
kapakları, sac ve alüminyum yakıt deposu, treyler dolapları,iş makinası kabini, kamyon ve otobüs şasi parçaları, ısı kalkanı, jant kapağı…
Production Field: Automotive Sub-Industry (Cold formed sheet
metal pieces and mold production)
Products: Molded and mounted pieces, coach trunk lids and radiator
caps, sheet metal and aluminum fuel tank, trailer boxes, construction machine cabs, truck and coach frame pieces, heat shield, wheel
cover…
Kalite Belgeleri / Certifications: ISO-TS 16949-2009, ISO 14001,
OHSAS 18001, FORD Q1
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www.akp.com.tr akp@akp.com.tr

BODOPLAST PLASTİK
TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Endüstriyel elektrolitik metal kaplama tesisleri üretimi konusunda faaliyet gösteren; ve
halen Bodoplat’ın destek ayağını ve güçlü yönünü teşkil eden grup firmamız Etis Endüstriyel Metal Kaplama Tesisleri San.Tic.Ltd.Şti.’nin hem vitrinini oluşturmak, hem de AR-GE
yeteneklerini geliştirmek amaçlarıyla kendi faaliyet konusunun bir çıktısı olarak çevreye
duyarlı, ileri teknoloji donanımlara sahip tesis ve bu tesise özel uygun olarak tasarlanmış
bina yatırımı ile örnek, öncü ve model bir proje yatırımı olarak Haziran 2012’de faaliyete
geçmiştir.
Başta otomotiv sanayi olmak üzere, beyaz eşya, elektronik, banyo ve mutfak armatürleri
ve aksesuar sektörlerine yönelik dekoratif elektro-krom ve Saten Nikel kaplamalı ürünlerin üretimini konusunda faaliyette bulunan firmamız Arburg plastik enjeksiyon makine
parkı ve en son teknolojik yeniliklerle donatılı esnek ve tam otomatik kontinu elektro-metal kaplama tesisinde; müşteri isteklerine göre ABS ve PC-ABS plastik enjeksiyon ürünler
üzerine, CR+6 ve CR+3 prosesleri ile parlak krom ve OEM onaylı geniş saten yelpazesinde
effektleri olan metal kaplanmış ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir.
Üretim ve kalite sistemi TS ISO 16949, çevreci ve kendi bünyesinde yer alan arıtma
sistemiyle ISO-14001 ve işçi sağlığı ve iş güvenliğini önceleyen yaklaşımıyla ISO 18001
sertifikalarına sahip olan firmamız, modern ekipman ve cihaz yatırımlarıyla donatılmış
labaratuvarı ile kimyasal proses analizlerini ve ürün validasyonu, lay-out ve proses
testlerini yapma kapasitesine sahip olup, bir çok iç ve dış müşterilerinin denetimlerini de
başarıyla tamamlamıştır.
2014 yılında başlayan plastik enjeksiyon makine yatırımı ile elektro-krom kaplı plastik
parçaları içeren komple ürünler her bir aşamada yer alan deneyimli ve yetkin kadro ile
tasarım, geliştirme, üretim, montaj ve lojistik gibi hassas yönetilen kompleks alt süreçler
den geçerek üretilmektedir.
Firmamız, sahip olduğu ileri teknolojiyle donatılmış ve çevreye saygılı tam otomatik
üretim tesisi, en büyük yatırımı olarak gördüğü tecrübe ve bilgi birikimine sahip personeli,
sürdürülebilir ve sürekli iyileştirmeyi önceleyen stratejileriyle müşterilerinin istek ve
beklentilerini karşılamayı ve kendi alanında faaliyet yapan firmaların öncülerinden biri
olmayı hedeflemektedir.
Bodoplast established by its Sister company Etis Ltd.Şti. as a it’s strongest side. And
provides high volume decorative electro-chrome plating services with a wide range of
industries besides automotive, including household appliances, sanitary, construction and
accessories.
We are offering “CR+6” and “CR+3” processes on ABS and PC-ABS with “bright” and a
wide variety of OEM approved “satin” effect products in our flexible and fully automatic
continuous electro-chrome plating plant equipped with the newest technological
innovations.
Our company is capable of making chemical process analysis and product validation,
lay-out and process tests in its own laboratory, which is equipped with high technology
testing devices. We has TS ISO 16949 quality system, ISO-14001 with environmentally
friendly and self-contained treatment system and ISO 18001 certification with the
approach of occupational health and safety, has successfully completed the inspections
of many customers.
With the investment of Arburg plastic injection machines which has started in 2014
be able to manufacturing the end products which has includes electro-chrome plated
plastics parts by using sub-processes as like mould and product design, development,
production, assembly and logistics and delivery.
Our company aims to be one of the pioneer companies operating in its own field, with
its fully automatic production facility which is equipped with advanced technology
and respectful to its surroundings, its experienced and knowledgeable personnel, its
sustainable and continuous improvement prioritized strategies, and its ability to meet
customers’ requests and expectations.

Faaliyetlerimiz: Dekoratif elektro kaplama,
plastik parça üretimi
Production Field: Decorative electro-plated
plastic parts production.
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CANKAR PLASTİK AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1981 yılında Bursa’da üretime başlayan CANKAR®
PLASTİK her yıl kapasite arttırarak bugünlere ulaştı.
Modern çağdaş bir üretim anlayışıyla kısa bir sürede,
ülkemizdeki bu sektörde yerini almış “ürününüze
pazarda tanınan bir şanstır” deyimini kanıtlamıştır.
Plastik otomotiv parçaları üretmektedir.

Established in Bursa in 1981, CANKAR® PLASTİK has
come today with succesive and impressive success of
production increase in each year.
The company, has operated with modern and
contemporary way and prove the saying “It is a
chance for your product in the market”.
Company produces plastic automotive parts.

Kuruluş Yılı / Established In: 1981
Faaliyet Alanı: Plastik Ambalaj ve Plastik Otomotiv Parçaları
Ürün Çeşitleri Otomotiv teknik parçaları
Production Field: Automotive technical parts
Products: Automotive technical parts
Markaları/ Trademarks: Cankar Plastik
Kalite Belgeleri / Certifications: ISO 9001:2008

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No: 5 Nilüfer - Bursa - TURKEY
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www.cankarplastik.com cankar@cankarplastik.com

ERBAB OTOMAT
YEDEK PARÇA SAN.LTD.ŞTİ.
Firmamız 1978 yılında Revsan A.Ş. adıyla şahıs firması
olarak kurulmuştur ve kurulduğu günden beri Tofaş
direkt tedarikçisidir. 1995 yılında şirketleşme çalışmalarını
tamamlayıp bugün ki adını almıştır.
1998 yılında ISO 9001 ve 2005 yılında ISO TS 16949 belgesi
almış olup halen ISO TS 16949 belgeli olarak çalışmaktayız.
Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ve TOFAŞ-FIAT
aracılığı ile dünyanın çeşitli yerlerinde ki FIAT fabrikalarına
toplamda %40 ihracat cirosuyla çalışmaktayız.
Toplam kapalı alanımız 4 800 m2’dir. 40 adedi CNC 6 milli,
CNC Torna, CNC Kayar Otomat, CNC Freze olmak üzere 130
un üzerinde makine ile üretim yapıp, ürünlerimizi 3 boyutlu
ölçüm cihazı, %100 kontrol aparatı, profil projeksiyon,
yüzey pürüzlülük cihazı başta olmak üzere geniş laboratuar
imkanlarıyla müşterimize gönderiyoruz. Direkt olarak TOFAŞFIAT’a parça gönderip endirekt olarak Ford, Renault, Toyota,
Porsche, Daimler-Benz, BMW gibi lider araba üreticilerine
parça tedarik ediyoruz.
Our company established in 1978 with the name of Revsan
A.Ş. and from that day on is a direct supplier of Tofaş. Our
incorporation process has been completed in 1995 and
company has gained the current name.
Company has achieved ISO 9001 certification in 1998 as well
as ISO TS 16949 certification in 2005 and today continues
its production with ISO TS 16949 certification. Our company
has 40 percent exportation share in its revenue thanks
to exporting products to foreign countries especially in
Germany as well as FIAT factories around the world through
well-established TOFAŞ-FIAT collaboration.
Our total closed area is 4 800 m2. Our production realized
with the machine park consist of 130 machines which of 40
multi spindle CNC, CNC Lathe, CNC Sliding Head Machines,
CNC Milling. Before delivering products to customers
we made thorough quality - control inspection with wide
laboratory capabilities such as 100% control apparatus,
profile projection, surface roughness device. Our products
directly supplied to TOFAŞ-FIAT and indirectly we supply
leading automobile companies such as Ford, Renault, Toyota,
Porsche, Daimler-Benz, BMW.

Kuruluş Yılı / Established In: 1995
Faaliyet Alanı: Talaşlı İmalat
Ürün Çeşitleri: Somun, cıvata, rekor, burç, flanş, döküm ve
dövme sonrası talaşlı imalat
Production Field: Machining
Products: Nuts, bolts, coupling, bushing, flange and machining after casting and forging
Kalite Belgeleri / Certifications: ISO TS 16949-TUV NORD
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ETİS ENDÜSTRİYEL METAL KAPLAMA
TESİSLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Firmamız, endüstriyel metal kaplama ve yüzey işlem tesisleri imalat sanayii’nde faaliyette bulunmak üzere 12 Şubat 2001’de kurulmuştur.
1992’den beri metal kaplama tesisleri üretiminde yer almış yönetim ve üretim
alt yapısı ile firmamız, geçmiş deneyimlerini akılcı yönetim anlayışıyla birleştirerek, sektöründe sürekli gelişen, yenilikçi anlayış ve yapısıyla öncü bir marka
olarak yerini almıştır. 2006 yılı itibariyle yurt dışına açılan firmamız başta
Almanya olmak üzere Rusya, Ukrayna, İran, Hindistan, Kuzey Afrika ülkeleri’ne
önemli projeler gerçekleştirmiştir.

Faaliyet Alanı:
Anahtar teslimi endüstriyel yüzey işlem ve metal kaplama tesisleri :
Tasarım, Üretim, Montaj ve Devreye Almayı kapsayan komple anahtar teslimi
Çinko, Çinko-Nikel, Nikel, Krom, Sert Krom, Bakır, Plastik üzeri Dekoratif
Krom (POP), Fosfatlama, Kromatlama, Karartma (Oksidasyon), Eloksal, SertEloksal, Renklendirme, Akımsız Nikel, Akımsız Bakır, Elektropolisaj, Kataforez
boyama (KTL) ve benzeri her türlü elektrolitik kaplamaya ilişkin daldırma tip
askılı, tamburlu ve dip-spin santrifuj sepetli endüstriyel yüzey işlem ve metal
kaplama tesisleri İmalatıdır.
Kaplama ve Yüzey işlem tesislerine ait ünite ve ekipmanlar:
Termoplastik (PP, PVC, PE, PVDF) proses tankları - Havalandırma Sistemleri Gaz Yıkayıcılar – Askılar -Ti. Anot sepetleri – Filtreler, Pompalar – Redresörler
–Tamburlar - Santrifuj Kurutma Üniteleri - Kompozit platform ve ızgaralar
- Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri
ETIS was established on February 12, 2001 to operate industrial metal coating
and surface treatment facilities in manufacturing industry. It has taken
its place with its innovative structure which is constantly developing in its
sector,combining past experiences with rational management mentality
understanding. Our company opened abroad in 2006 and realized important
projects especially in Germany, Russia, Ukraine, Iran, India and North Africa
countries.
Our products range :
Industrial Full and Semi Automatic, Manual Metal Plating Plant
Engineering Design, Manufacturing, Assembly and Installation
ETIS Delivers complete turn-key systems for the following plating - surface
treatment processes:
Zinc and Zinc Alloys, Nickel, Chrome, Hard Chrome, Copper, Plating on
Plastics (ABS, ABS-PC, PA), Phosphating, Chromating, Blackening (Blackoxide), Anodizing, Hard-anodizing (type I-II), Coloring, Electroless NickelCopper, Electropolishing, KTL (Electro-coating) · Rack systems · Barrel &
Centrifuge Dip-Spin systems for bulk plating
Sub-systems & Equipments:
Thermoplastic (PP, PVC, PE, PVDF) tanks (DVS Standards) - Ventilation
Systems – Scrubbers - Gas Washers – Racks -Ti Anod baskets - Filter-pumps
- Pumps – Rectifiers - Galvano-Barrels - Centrifuge Dryers -Composite
gratings - Water- Waste Water Treatment Systems

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi 8.Cadde No: 9/A Nilüfer - Bursa - TURKEY
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FABİO HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
VE YEDEK PARÇALARI SAN. TİC. A.Ş.
Fabio, 2012 yılında kapasitesinin artmasıyla 28.000 m² kapalı
alanlı Hasanağa Sanayi Bölgesindeki kendine ait olan yeni yerine
taşınmıştır.
Yapmış olduğu yatırımlar ile pres adedini 67’ye çıkarmış olan
Fabio, pres sayısını arttırmak için kendi ARGE bünyesinde
tasarlayıp üretime başlamış olduğu buharlı şekillendirme
presleri ile mevcut yıllık 1.000.000 adet körük kapasitesini
1.500.000 adete çıkarmayı hedeflemektedir. Genel Müdürü
Sn. Mustafa BACAKCI ’nın koymuş olduğu tam entegre körük
fabrikası olma hedefi ile metal parçaların üretimi için pres
hatlarını tamamlamış olan Fabio, kendi kauçuk ve metal
kalıplarının yapımı içinde hem tezgah hem de İnsan Kaynakları
yatırımları ile tam donanımlı kalıphanesini kurmuştur.
Halen 1.500’den fazla ürün çeşitliliği ile hem kendi FABIO markası
hem de talep edilen müşteri markaları ile roll körükler, metalli
körükler, koltuk, binek araç, kabin ve katlı süspansiyon körükleri
üretmektedir. Türkiye’deki en geniş ürün gamına sahip olan
Fabio , yıllık üretim kapasitesiyle, engin tecrübesiyle, yüksek
teknolojili üretimiyle ve kalifiye personeliyle müşterilerinin tüm
beklentilerini karşılamayı taahhüt eder.
Following increase in production in 2012, Fabio has moved to
companies’ own place in HOSAB where there are 28.000 m²
closed ares.
In return of extensive investments, Fabio has reached 67
of pressing machines and to further increase that number,
company has self-designed and manufactured steamed working
pressing machines within R&D department. Due to this pressing
machines, it is aimed to increase the air spring capacity from
1,000,000 pieces to 1,500,000.
Carrying on its businesses with the vision of being full integrated
air spring factory which is set by General Manager Mustafa
BACAKCI, Fabio has completed pressing lines for metal piece
production and has established well equipped molding room
with counter and Human Resources investments to manufacture
companies’ own rubber and metal molds.
Today, with wide product range which consists over 1,500
products, company produces roll air springs, completed air
springs with metal piston, seat, passenger car, cabin and
convoluted type air springs for both companies’ own FABIO
brand and requested customer brands. Having the largest
product spectrum, Fabio, promises customers to satisfy all
expectations thanks to impressive production capacity, vast
experience, state-of-art production and competent staff.

Kuruluş Yılı / Established In: 2004
Faaliyet Alanı: Motorlu kara taşıtları için süspansiyon
körüğü üretimi
Ürün Çeşitleri: Motorlu kara taşıtları için süspansiyon
körüğü, kabin körüğü ve katlı körük üretimi
Production Field: Suspension air spring production for
motor vehicles
Products: Suspension air spring, cabin air spring and convoluted air spring for motor vehicles
Markaları / Trademarks: FABIO, RUBBERMASTER, FIBRETECH, RUSTECH, AIRMASTER

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi 10.Cadde No: 6 Nilüfer -Bursa - TURKEY
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KOMETYAY YAY SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KOMETYAY, 1989 yılında kaliteli ve hassas yay üretimi
yapmak amacıyla Bursa’da kurulmuştur. 1993 yılında
KOMETYAY YAY SAN.ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ. olarak tescil
edilmiştir.
Mekanik ve CNC Yay Sarma ve Form makineleri ile TSE ve
DIN yay normlarına uygun 0.15 çaptan 8.00 çapa kadar
her türlü baskı, çekme, kurma, segman, form yaylar ve
band malzemeler üreterek endüstrinin tüm kollarına
yönelik faaliyetlerine devam etmektedir.
KOMETYAY’ın amacı, müşterilerinin mevcut ve gelecekteki
gereksinim ve beklentilerinin tatminini arttıracak
kaliteli ürün,zamanında teslimat, uygun fiyat gibi temel
prensipler doğrultusunda mal ve hizmet sunmaktadır.
Teknolojisini sürekli geliştiren KOMETYAY, deneyimi,
modern teknoloji, uzman teknik kadrosu ve tüm
çalışanlarıyla müşterilerinin sürekli hizmetindedir.
Firmamızda tüm yay çeşitleri, TÜV RHEİNLAND tarafından
belgelendirilmiş ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sistemi
standartlarına göre üretilmektedir.
KOMETYAY, established in 1989 to produce quality and
precise spring products in Bursa. In 1993, registered as
KOMETYAY YAY SAN.ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Producing compression, extension, torsion, piston ring,
form springs and tape materials ranging from diameter
of 0.15 - 8.00 as well as compliant to TSE ve DIN spring
norms with Mechanic, CNC Spring Winding and Forming
machinery, the company has wide range of business.
The aim of KOMETYAY is offering products and services
based on strict principles such as meeting and exceeding
customers requirements and expectations for today and
future, producing quality and cost- effective products,
timely delivery.
Enhancing its’ technology everyday, KOMETYAY, offers
continuous services to customers with companies’ vast
experience, modern technology, professional technical
staff and dedicated personnel.
All spring products of our company, has been produced
compliant to ISO 9001:2008 Quality Management System
standards which has certified by TÜV RHEİNLAND.

Kuruluş Yılı / Established In: 1993
Faaliyet Alanı: Otomotiv - Metal
Ürün Çeşitleri: Baskı, Çekme, Torsiyon, Formlu yaylar ve
çeşitli klıpsler
Production Field: Automotive - Metal
Products: Compression, Extension, Torsion, Form springs
and variety of clip products
Kalite Belgeleri / Certifications: ISO 9001: 2008
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OTM PLASTİK OTOMOTİV
YEDEK PARÇA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Otm Plastik - Otomotiv Yedek Parça San. ve Tic. Ltd Şti.
2001 yılında Tunca VATANSEVER’in girişimi ile Bursa’da
kurulmuştur. Firmamız Hasanağa Org. San. bölgesinde
toplam 2.700 m2 kapalı alanda üretim yapmaktadır. Oto
Trim malzemeleri (İç Giydirme) ve Çeşitli özelliklerde
Fidan üretim kapları üretmektedir.
Hedeflerimiz: Müşterilerimizi memnun edecek ürün
ve hizmetleri, dünya kalite stanbdartlarında sunmayı
amaçlamaktadır. Bu amaçla, Ülkesi, müşterileri, ve
çalışanları için güvenirlik ve saygınlık simgesi olmayı
hedefler.
Türkiye’de kurulu bulunan ana otomotiv sanayiine hizmet
veren firmamız müşterilerin farklı spesifikasyonlarına
uygun olarak üretim yapmaktadır.
Üretimimizi ISO 9001 - 2000 sertifika standartlarına
uygun yapmakta olup Üretimin her aşamasında
maliyetleri düşürmek ve tam zamanında teslimat
yapabilmek için çağın en yaygın üretim metodları denenir.
İşletmemizde parçaların kesiminde kullandığımız 5 Eksen
CNC teknolojilye verdiğimiz önemin göstergesidir.
Otm Plastik - Otomotiv Yedek Parça San. ve Tic. Ltd Şti,
has established by Tunca VATANSEVER in Bursa in 2001.
Our company manufacturing in HOSAB with total closed
area of 2.700 m2. We produce Auto Trim materials
(Interior Trim ) and Seedling production containers with
variety of specifications.
Our Projection: Our company aims to serve products and
services which satisfies our customers with world class
quality standards.
In this perspective, we also targeting to be a trusted
and well-respected symbol for our Country, customers
and employees. Serving the main automotive industry
established in Turkey, our company has ability to make
production for variety of specifications.
Production processes are compliant to ISO 9001 2000 certification standards and to cut the costs and
make timely delivery, modern and common production
methods has been tested in every stage of production.
Our state-of-art 5 Axis CNC part cutting machine is a
good example of our technology perspective.

Kuruluş Yılı / Established In: 2001
Faaliyet Alanı: Oto Trim Malzemeleri, Fidan yetiştirme kabı
Ürün Çeşitleri: Ticari araç, Minibüs, Otobüs, Kamyon, İş
makinaları ve Tarım makinaları, İç ve dış Plastik Trim ABS
ürünler ve tekstil kaplamalı tavan grubu üretimi yapmaktadır.
Production Field: Auto Trim Materials, Seedling production
container
Products: Interior and exterior Trim ABS products and
textile coated roof panels production for Commercial Vehicle, Minibus, Coach, Truck, Work machines and Agriculture
machines.
Kalite Belgeleri / Certifications: ISO 9001/2008

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi 9.Cadde No: 5 Nilüfer - Bursa - TURKEY
+90 224 484 23 17 (3 Hat) +90 224 484 23 20
www.otmplastik.com info@otmplastik.com.tr

PROFİL SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Profil Sanayi ve Tic. A.Ş. 1966 yılından beri Türkiye’de
Otomotiv sektöründe şekillendirilmiş ve montajlı saç,
profil parçalar, komponetler, salıncak kolları ve kalıp
imalatında Türkiye ve Avrupa’da birçok OEM ile direkt
olarak çalışmaktadır. Profil Şirketler Gurubunda;
Profil Sanayi ve Ticaret AŞ., 3S Kalıp., PRS, Profilsan
Gmbh firma ve markaları yer almaktadır.
Ana müşterilerimiz olarak Tofaş Fiat, Ford Otosan,
Toyota, Toyotetsu, Toyota Boshoku, Mercedes ve
Aftermarket sektöründe 4 kıtaya ihracat yapmaktadır.
Profil Sanayi 23.000 m2 alanda Hasanağa Organize
Sanayi Bölgesi, Kayapa Sanayi Bölgesi ve Almanya
Stutgart’ta faaliyet göstermektedir. Ford Q1/ISO/TS
16949 ve ISO14001 kalite belgelerine sahiptir.
Profil Sanayi ve Tic. A.Ş. has been producing shaped
and installed sheet metal, profile pieces, components,
wish bones and molds since 1966. Company directly
in trade many Turkish and European OEM’s.
Profil Şirketler Grubu, consist of Profil Sanayi ve
Ticaret AŞ., 3S Kalıp, PRS, Profilsan Gmbh companies
and brands. Our major clients are Tofaş Fiat, Ford
Otosan, Toyota, Toyotetsu, Toyota Boshoku, Mercedes.
In after market sector, uur company exports its’
products to 4 continents.
Profil Sanayi carries on business Hasanağa Organised
Industrial Zone, Kayapa Industrial Zone and Stutgart,
Germany in 23.000 m2 of area. Company has Ford
Q1/ISO/TS 16949 ve ISO14001 quality certifications.
Kuruluş Yılı / Established In: 1966
Faaliyet Alanı: Otomotiv yan sanayi, şekillendirilmiş ve montajlı saç parçalar , süspansiyon parçaları, parça kalıp ve tasarımı
Ürün Çeşitleri: Montajlı şasi ve gövde parçaları, denge çubukları, otomobil dış görünüm saç parçaları, koltuk braketleri, ara
bölme aksamları, kalıp tasarım ve imalatı, salıncak kolu, rot başı, rotil, süspansiyon parçaları
Production Field: Automotive sub-industry, shaped and installed sheet metal pieces, suspension parts, solid die and design
Products: Installed frame and body parts, radius rods, automobile exterior sheet plates, seat brackets, partition components, mold designing and manufacturing, wish bones, ball joint, tie rod, suspension parts
Markaları / Trademarks: PRS
Kalite Belgeleri / Certifications: ISO/TS 16949, ISO 14001, FORD Q1

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi No: 40 Nilüfer - Bursa - TURKEY
+90 224 484 26 36 +90 224 484 25 35
www.profilsanayi.com.tr / www.prs.com.tr / www.3skalip.com.tr info@profilsanayi.com.tr / info@prs.com.tr
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