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Karbon malzeme öncüsü olarak, yeni atılımlarla 
liderliğini sürdürüyor.

[ Kurumsal Felsefe ]

Doğada bol olarak bulunan karbon insanoğlu tarafından antik 
zamanlardan beri kullanılıyor. Toyo Tanso grubu, karbonun sınırsız 
potansiyelinin farkına varan ilk şirketlerden biri oldu. 
Kuruluşumuzdan bu yana tamamen yeni ürünler ve hizmetler üretme 
felsefesiyle hareket ederek, son derece işlevsel alanlara özel özgün ve 
yenilikçi karbon ürünler geliştirmeyi ilke edindik. Ürünlerimiz ve 
teknolojilerimiz şu anda gündelik kullanımdan çevre, enerji, hava-
uzay ve sağlık gibi son teknoloji alanlara kadar çok çeşitli alanlarda 
kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanımına rağmen karbonun potansiyeli 
halen büyük ölçüde bilinmiyor. Karbonu farklı malzemelerle 
birleştirerek ve diğer kullanım şekillerini araştırarak oynayacağı roller 
ve kullanım alanlarının gelecekte daha da genişlemesi olasıdır.
Hem karbon konusunda öncü hem de yeni atılımlar yapmada ciddi 
ve tutkulu bir şirket olarak, yeni karbon malzemelerinin geliştirilmesi 
temelinde topluma çok çeşitli katkılar yapıp son derece beğenilen bir 

şirket olmayı amaçlıyoruz. Bu amaca ulaşmak için tutkumuzu 
karbonda ustalaşmaya ve tamamen özgün malzemelerin ticari 
uygulamalarını oluşturmaya odaklayacağız, tüm dünyada aynı 
yüksek kalite düzeyi, fiyat, teslimat zamanları ve teknik hizmeti 
sunmaya çabalayacağız.
Yeni atılımlara olan doyumsuz tutkumuz ve sürekli ilerlemeye 
adanmışlığımız sayesinde Toyo Tanso grubunun geleceğinden büyük 
şeyler bekleyebilirsiniz.

İnovasyon İlhamı
Kurumsal sloganımız, Toyo Tanso grubunun kuruluşumuzdan bu 
yana kesintisiz olarak aktarılagelen ruhunu yansıtmaktadır.

Başkan

Takashi Konishi

Corporate 
Philosophy

01



TOYO TANSO GRUBU karbonun (C) 
olanaklarını keşfetmeye kendini 
adamıştır ve bu sayede dünyaya katkı 
sağlamaktadır. 

1 Yönetimin ana konusunu oluşturan müşteri memnuniyetini 
yükselterek optimum kalite düzeyi, teslimat süreleri, maliyet 
ve hizmetler sağlamayı amaçlıyor ve buna göre kurumsal 
faaliyette bulunuyoruz.

2 Karbon teknolojilerini geliştirmekle bizim amacımız, 
hissedarlarının ve genel kamunun son derece güvendiği, 
sürekli büyüyen, geleceğe odaklanmış kurumsal bir şirket 
olmaktır.

3 Çalışanların bağımsızlığı ve yaratıcılığına saygı duyan, 
çalışanlarını kendileri için hedef koymaya teşvik eden ve adil 
değerlendirmeyi destekleyen bir işyeri oluşturmayı amaç 
edindik.

4 Yasalar ve sosyal normlara uyarak kamu düzenini 
gözetmekteyiz ve aynı zamanda bilinçli ve adil kurumsal 
faaliyetle topluma katkıda bulunmaktayız.

5 İnsanlar, karbon teknolojileri ve doğal çevre ile uyum 
halinde bulunmayı ve küresel çevrenin korunmasına katkı 
yapan kurumsal faaliyette bulunmayı amaçlıyoruz.

BRAND
CONCEPT

Temel felsefe  
ve  

Yönetim 
politikaları

BRAND VISION
[ Amaçladığımız vizyon ]

Teknolojik gelişmeye katkı sağlayarak gündelik yaşamı ve 
toplumu zenginleştireceğiz.

BRAND PROMISE
[ Müşterilerimize ve topluma taahhüdümüz ]

Tamamen özgün ürünler üretme konusundaki öncü 
ruhumuzdan vazgeçmeyerek toplumun bize olan güvenini ve 
bizden beklentilerini karşılamaya devam edeceğimizi taahhüt 
ediyoruz.

BRAND VALUE
[ Paydaşlarımıza sağladıklarımız ]

Çok çeşitli endüstriler ve ürünlerin temelini oluşturan kalite ve 
teknolojileri sağlamada liderliğimizi koruyacak ve olanaksızı 
olanaklı hale getireceğiz.

BRAND PERSONALITY
[ Tutumumuz ve dünya görüşümüz ]

Integrity Unique
Challenging Passionate
Never Give Up Humanity
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Rekabet gücünü destekleyen DNA

[ Temel Yetkinlikler ]

Çeşitli ve güvenilir öneri 
geliştirme yeteneği
Ürün tasarımı, analizi ve muayenesi 
dahil çeşitli teknik hizmetler 
sunmaktayız. Esnek bir yaklaşım ve 
engin bilgimizden elde ettiğimiz 
kapsamlı veriler temelinde sorunları 
çözmeye çabalamakta ve ihtiyaçlarınıza 
tam ve hızlı yanıt veren yeni öneriler 
sunmaktayız.

Sürekli evrimleşen teknik 
olanaklar
Yeni teknolojik gelişmeler gerçekleşip 
karbonun yeni kullanım alanları 
keşfedildikçe teknik olanaklarımızın 
sürekli evrimleşmesini sağlayarak 
gelecek gelişmeleri tahmin etmek için 
çalışmalar yapmaktayız. Yeni 
malzemeler oluşturmak ve yeni 
uygulamalar geliştirmek için bu 
olanakları güçlendirmeye ek olarak, 
yeni jenerasyonu desteklemek için 
mühendisler yetiştirmeye odaklanarak 
yeni bir çağa hazır olacağız.

Dünyada izotropik grafitin seri 
üretimini yapan ilk şirket

Yüksek işlevli karbon üzerine uzmanlaşan bir üretici olarak 
ideal kaliteye ulaşmaya çabalayan ve bu yönde kapsamlı 
AR-GE çalışmaları yapan Toyo Tanso grubu dünyada 1974 
yılında izotropik grafiti başarılı bir şekilde seri olarak 
üreten ilk şirkettir. O zamandan bu yana ürünlerimiz çeşitli 
alanlarda gündelik yaşamı ve endüstriyel altyapıyı 
desteklemektedir.

Yüksek işlevli karbonda lider

Dünyanın en büyük ölçekli üretim kapasitesine sahip son 
teknoloji tesisler, çeşitli sektörleri kapsayan iş faaliyetleri 
ve patentli, benzersiz teknolojilerle desteklenen, piyasada 
yüksek işlevli karbon lideri olarak sarsılmaz bir konum 
edindik.

Müşterilerimizin bizimle çalışmaktan 
son derece memnun olmalarının 
nedeni

İşimizin temelinde müşteri öncelikli, kalite öncelikli bir 
yaklaşım oluşturduğundan, son teknoloji tesislere sahip 
bir üretim sistemi, tüm dünyayı kapsayan global bir ağ, 
sonraki nesil gelişmeleri öngörebilen güvenilir teknolojiler 
ve kapsamlı bilgimize dayanan yeni önerilerle 
müşterilerimizin bize güvenine cevap vermeye devam 
ediyoruz.

Technical 
Capabilities

Core competence
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Core competence

Öneriler

Müşteri  
Gereksi-
nimleri

Analiz İşleme

Malzeme 
Üretimi

Kontrol  
ve  

Sevkiyat

Birinci sınıf ürün rekabet gücü
Karbon uygulamaları elektronik ve genel 
endüstriden nükleer güç ve hava-uzay gibi son 
teknoloji alanlara kadar genişlemeye devam 
etmektedir. Bu trende ayak uydurabilmek için 
ultra büyük malzemelerin üretimi, mikron 
düzeyinde hassas işleme ve farklı uygulamalara 
uyacak gelişmiş işlevsellik ve yüksek katma 
değer sağlama gibi alanlardaki teknik bilgimizi 
barındıran birinci sınıf ürünler sağlıyoruz.

Küresel tedarik olanakları
Toyo Tanso grubu, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya 
ve tüm dünyadaki iştiraklerimizin yerel 
pazarlardaki müşterilerin ihtiyaçları konusunda 
direkt bilgi topladıktan sonra üretim ve satışa 
geçtikleri bir direkt satış sistemini 
kullanmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkeleri ve 
bölgelerindeki müşterilere ürün tedarik etmek 
için gelecekte de bu ağı genişletmeye devam 
edeceğiz.

Customer 
Solutions

Global Supply 
Chain

Technical 
Capabilities

Product 
Strength
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Toyo Tanso karbon ürünleri, yarıiletkenler, arabalar ve sanayi 
makinelerinden ev elektroniği ürünleri, medikal ekipmanlar ve hava-uzay 
ekipmanlarına kadar çeşitli alanlarda kullanılmaktadır...

Karbon ürünlerimizin etkin olduğu alanlar kuruluşumuzdan bu yana sürekli olarak genişledi. 
Çeşitli sektörlerin çeşitli ihtiyaçlarını belirlemek için sürekli bir deneme-yanılma döngüsü yaşadık. 
Bu sıkı çalışmanın meyvesi olarak şu anda gündelik yaşamdan tutun endüstriyel uygulamalar için ürünlere kadar 
uzanan çok çeşitli alanları kapsayan ürünler üretiyoruz. 
Gelecek kuşak yarıiletkenler, arabalar ve bilgi terminalleri gibi alanlardaki endüstriyel gelişme ve teknolojik 
ilerlemeler hiç yavaşlamıyor ve karbon uygulamalarının sınırsız olanaklarının olduğunu kanıtladı. 
Yeni alanları keşfeden Toyo Tanso yeni olanaklar aramaktadır.

Gündelik yaşamdan, endüstriye kadar herşeyi 
destekleyen çok çeşitli iş sektörleri

Elekt  riksel

Faaliye  t alanı

[ İş alanları ]

• Ev elektroniği 
ürünleri
(elektrikli 
süpürgeler, çamaşır 
makineleri, klimalar, 
pişirme cihazları ve 
elektrikli aletler)

Karbon, mükemmel ısı ve elektrik 
iletkenliği ve kendiliğinden 
yağlanma özellikleri dahil 
birtakım aranan niteliklere 
sahiptir. Ev elektroniği 
ürünlerinde birçok fonksiyonun 
temelinde olan ve hane yaşamını 
destekleyen önemli bir 
bileşendir.

Son Te  knoloji 
Endü  striler

• Nükleer güç
• Havacılık-Uzay
• Tıbbi bakım

Elektronik
• Yarıiletkenler
• Fotovoltaik hücreler
• LED'ler
• Gelecek kuşak 

yarıiletkenler

• Elektronik ekipmanlar
• İletişim ekipmanları
• Fiberoptik

Isı direnci, kimyasal direnci ve yüksek oranda 
saflığı gibi mükemmel özelliklerinden dolayı 
tercih edilen karbon ürünleri, gazlar ve kimyasal 
ürünlerin yüksek sıcaklık altında olduğu çetin 
ortamlarda kullanılmaktadır. Bu tür 
uygulamaların örnekleri olarak monokristalin 
silikon, bileşik yarıiletkenler ve gelecek kuşak 
yarıiletkenler ve fotovoltaik hücreler gibi 
ürünlerin üretim süreçleri verilebilir.

Business field
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Resim: JAXA tarafından sağlanmıştır
Akihiro Ikeshita tarafından resmedilmiştir

Elekt  riksel

Faaliye  t alanı

Sanayi Makineleri

• Kalıp imalatı
• Sanayi makineleri 

parçaları
• Metal döküm

• Endüstriyel fırınlar  
(ısıl işlem)

• Sıcak presler

Endüstriyel pompalar ve kompresörler için 
yataklar, contalar ve salmastralar, kesintisiz 
döküm için kalıplar ve EDM için elektrotlar ve 
metal ısıl işlem fırınlarında kullanılan parçalar 
karbonun tipik endüstriyel uygulamalarından 
sadece birkaç örnektir. Zor ortamlara dayanma 
yeteneğine sahip karbon, endüstriyi destekleyen 
önemli bir malzeme olarak çok çeşitli 
uygulamalarda kullanılmaktadır.

• Ev elektroniği 
ürünleri
(elektrikli 
süpürgeler, çamaşır 
makineleri, klimalar, 
pişirme cihazları ve 
elektrikli aletler)

Karbon, mükemmel ısı ve elektrik 
iletkenliği ve kendiliğinden 
yağlanma özellikleri dahil 
birtakım aranan niteliklere 
sahiptir. Ev elektroniği 
ürünlerinde birçok fonksiyonun 
temelinde olan ve hane yaşamını 
destekleyen önemli bir 
bileşendir.

Taşımacılık
• Arabalar
• Demiryolu
• Sevkiyat

Karbonun büyük miktarları, sürekli kalite ve 
güvenilirliğin önemli olduğu taşımacılık 
ekipmanları için parçalar ve üretim prosesi 
bileşenlerinde kullanılmaktadır.Son Te  knoloji 

Endü  striler
Güvenilirlik ve yüksek kalite 
elde etmeye yönelik olarak 
yıllar içinde biriktirdiğimiz 
teknik bilgi ve teknik olanakları 
daha da güçlendirdik. Bu 
nitelikler yüksek teknoloji 
endüstrilerince tanınmakta ve 
ürünlerimizin etkin olduğu 
alanlar, yüksek sıcaklıklı gaz 
reaktörler veya nükleer füzyon 
reaktörleri gibi nükleer güç 
uygulamalarını, roket parçaları 
gibi hava-uzay uygulamalarını 
ve CT tarayıcılarda kullanım 
için X-ışın hedef malzemeleri 
gibi medikal uygulamaları 
kapsayacak kadar genişlemiştir.
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[ Yarıiletkenler ]
Silikon plakalar elektronik endüstrisinin büyümesini desteklemektedir. 
Ürünlerin ultra yüksek sıcaklıklara tabi tutulduğu plaka imalat prosesinde 
ısıtıcılar ve potalar gibi büyük sayıda grafit bileşenler yüksek saflığı ve 
mükemmel ısı dırenci dolayısıyla kullanılmaktadır.

Endüstride

[ Endüstriyel fırınlar ]
Isıl işlem fırınları, metal ve seramik bileşenlerin fonksiyonlarını optimize 
etmek için kullanılmaktadır. Karbon ürünleri, hafif ağırlığı ve mükemmel ısı 
ve kimyasal direnci sayesinde bu tür fırınların içerisinde kullanılan tepsiler, 
ısıtıcılar ve diğer yapılar ve parçaların yapımında kullanılmaktadır.

[ Sürekli Döküm ]
Grafit; sürekli eriyik bakır, alüminyum, kıymetli metal ve alaşımların saclar, 
çubuklar ve borular halinde dökümünü yapan tesislerde kullanılan kalıpların 
yapımında kullanılmaktadır.

[ EDM ]
Kalıplar, parçaların seri üretimi için önemlidir. Kalıpları üretmenin 
yöntemlerinden biri de EDM olarak bilinmektedir. Hafif ağırlıkları ve 
mükemmel kesme performansı sunan grafit elektrotları hızlı işlemeye 
olanak tanımakta ve büyük parçalardan küçük hassas parçalara kadar çok 
çeşitli işleme uygulamalarında kullanılmaktadır.

Toyo Tanso ürünleri çeşitli alanlarda önemli rol 
oynamaktadır

[ Ürün Yelpazesi ]

Reflektör1

Tepsi1

Isı kalkanı3

Isıtıcı3

Pota2

Isı yalıtımı için 
koruyucu kapak

2

Isıtıcı4

Somunlar ve Cıvatalar4

Sürekli Döküm Kalıpları EDM için elektrotlar

1

2

3
4

4

1
2

3

In industry, in life
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Yaşamda

[ Uzay ekipmanları ]
C/C kompozitleri, asteroid sondası Hayabusa ve onun ardılı Hayabusa 2'nin 
temelindeki iyon motorlarının ızgaralarında kullanılmaktadır.

[ Enerji tasarruf eden ekipmanlar ]
Enerji tasarruf eden ekipmanlara olan talep artmaktadır. Mükemmel 
kendiliğinden yağlanma özelliklerine sahip karbon ürünler, yüksek düzeyde 
emniyetin gerekli olduğu sıcak su besleme sistemleri için devridaim 
pompası gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

[ Medikal ekipmanlar ]
Yüksek saflığa sahip grafit ürünler, CT tarayıcılarında önemli bir rol oynayan 
X-ışın tüplerinde hedef malzemeler olarak kullanılmaktadır.

[ Arabalar ]
Araba parçalarında ve onların imalat proseslerinde kullanılan ekipmanların 
bileşenleri olarak farklı işlevler sağlamak için çok çeşitli karbon ürünleri 
kullanılmaktadır.

[ Güneş enerjisi üretimi ]
Mükemmel ısı direnci ve kararlılığı sayesinde grafit ürünler, güneş 
hücrelerinin temelini oluşturan silikonun üretim prosesinde ve plaka film 
oluşturma prosesindeki başlıca bileşenlerde kullanılmaktadır.

[ LED'ler ]
Yüksek saflığı ve mükemmel ısıl kararlılığı ve iletkenliği sayesinde SiC grafit 
kaplama ürünleri, LED'lerde kullanılan ışık yayıcı elemanlar olan bileşik 
yarıiletkenler için film oluşturma prosesinde plaka kaideleri olarak 
kullanılmaktadır.

[ Ev elektroniği ürünleri ]
Karbon fırçaları elektrikli süpürgeler, çamaşır makineleri ve elektrikli aletler 
gibi ürünlerin motorlarında kullanılmaktadır. Mükemmel elektriksel 
iletkenlik ve aşınma direncine sahip bu fırçalar, kayan kontak üzerinden 
motorun dönen elemanına elektrik beslerler.

[ Trenler ]
Pantograf kontaklarında kullanım için patentli karbon şeritlerimiz, kontak 
kablosu aşınmasını önemli ölçüde azaltmaya yardım ettiği bu alanda 
kullanılmaktadır.

CT tarayıcı için hedef 
malzeme

Kavrama

Motor için conta

Motor

Karbon Fırça

Sızdırmazlık keçesi

Yataklar MOCVD susseptörü

Dikdörtgen potalar

PECVD için taşıma 
tablası

İyon motoru için ızgara

Plaka

Pompa

Pantograf Kaydırıcı
Fotoğraf: East Japan Railway Company tarafından 
sağlandı

Resim: JAXA tarafından sağlanmıştır,  
Akihiro Ikeshita tarafından resmedilmiştir

Vakum pompası için 
kanat ve rotor
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İzotropik Grafit

Grafitin ısı direnci, kimyasal direnci ve ısı 
iletkenliği gibi mükemmel özelliklerine ek 
olarak izotropik grafit yapısının doğası yönsel 
kısıtlamalara tabi olmadığı anlamına 
gelmektedir. Dahası, ince partikül yapısı 
yüksek rijidite sağlamakta ve malzemeler 
arasında son derece az farkın olmasına neden 
olmaktadır. Bu özellikleri, yarıiletkenler, güneş 
ve nükleer güç üretimi dahil enerji 
uygulamaları ve metalürji uygulamaları gibi 
çeşitli endüstriyel alanlarda bir avantajdır.

Mekanik uygulamalar için 
karbon ürünler

Tipik metal kayma malzemeleri yüksek 
sıcaklıktaki atmosferler, sıvılara daldırma veya 
yağlama maddelerine maruz kalmaya 
dayanamadığı için karbon malzemeleri 
kendiliğinden yağlanma özellikleri, ısı ve 
kimyasal dirençleri sayesinde birçok alanda 
kullanılmaktadır.

Piyasanın ihtiyaçlarına cevap veren 
kapsamlı bir ürün yelpazesi

[ Ürün Yelpazesi ]

[ Yarıiletken/Güneş Pili için ]

[ EDM için ]

[ Arabalar için ]

[ Trenler için ]

[ Metalürji için ]

[ Atom Enerijsi için ]

Özel Grafit

Genel endüstriler için karbon ürünler

Isıtıcı1
1

3

3

3

2

2

2
1

1

1

2

Sızdırmazlık Keçesi1

Türbin kanatları için elektrotlar1Sürekli Döküm Kalıpları1

Pota2

Yatak2

Salmastra, 
Sızdırmazlık 
Elemanı

3

Hoparlör için Elektrotlar2Isıtıcı2

Eriyen metaller için pota3

Yüksek Sıcaklık
Gaz Soğutmalı Reaktör için
Çekirdek Bileşen

3

Fotoğraf:  Japon Atom Enerjisi Kurumu 
tarafından sağlanmıştır

Rotor ve Kanat

Pantograf Kaydırıcı

Product Lineup
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Elektriksel uygulamalar için 
karbon ürünler (Karbon Fırçası)

Karbon fırçalar, dönen elemanlarda 
kaydığından tutarlı ve sürekli bir elektrik 
beslemesi sağlar. Elektrikli süpürgeler ve 
elektrikli aletlerde kullanılanlar gibi küçük 
motorlarda kullanım için modeller ve rüzgar 
jeneratörleri ve diğer uygulamalar için 
toplama sistemlerinde kullanılanlar gibi 
büyük motorlar için modeller tedarik 
ediyoruz.

PERMA-FOIL™ Grafit Saclar

PERMA-FOIL™ ürünleri, iyi esneklik ve 
sıkıştırmadan kurtulma özellikleri sunan hafif 
ağırlıklı grafit saclardır. PERMA-FOIL™ karşı 
malzemelere sıkıca yapışır ve mükemmel bir 
ısıl iletkenliğe sahiptir ve bunun sayesinde 
contalar ve salmastralar gibi sızdırmazlık 
malzemeleri ve ısı eşitleştirme 
malzemelerinde kullanıma uygundur.

Yüzey İşleme

Yüzey işleme yaparak veya farklı 
malzemelerle birleştirerek örneğin aşınma ve 
korozyon direncini artırarak ve toz önleyici 
özellikler vererek grafit sübstratlara değer 
katabiliriz.

C/C kompozit ürünler

C/C kompozit malzemeler, yüksek 
mukavemetli karbon elyafla takviye edilen 
karbondan yapılır. Yüksek mukavemeti, şok 
direnci ve diğer özellikleri sayesinde hava-
uzay ve yarıiletkenler gibi yüksek teknoloji 
endüstriler dahil çeşitli alanlarda 
kullanılmaktadır.

Genel endüstriler için karbon ürünler

Bileşik malzemeler ve diğer ürünler

Bileşik malzemeler ve diğer ürünler

Bileşik malzemeler ve diğer ürünler

3

3 6

5

4

2

2

2

2

1

1

1

1

Küçük fırçalar1

Makaralı taban1 Yay4

Contalar1

TaC kaplamalı Grafit EVEREDKOTE™1

Büyük fırçalar2

Sepet2 Pota5

Tepsi3 Kavrama6

Rulo ürünler2

SiC kaplamalı grafit PERMA KOTE™2

Araç Yakıt Pompaları için 
Fırçalar ve Karbon Diskler

3
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İmkansızı imkanlı hale getiriyor  
ve yeni müşteri değeri yaratmak 
için karbonun tam potansiyelini 
ortaya koymak için ustalaşıyoruz

Hiçbir yerde bulunmayan mükemmellik yaratıyoruz

Kuruluşumuzdan bu yana hiçbir yerde bulunmayan mükemmellik yaratma konusundaki 
eksilmeyen azmimiz öncü ruhumuzu pekiştirdi ve karbon sektöründe lider konumuna 
gelmemize yardım etti. 
Yüksek teknoloji standartlarımız ve girişimcilik ruhumuz sayesinde müşterilerimizin 
beklentilerini aşan yeni ürünler yaratmak için gündelik bazda karbonun potansiyelini 
keşfetmeye kendimizi adadık.

[ Araştırma ve Geliştirme ]
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Araştırma ve 
geliştirme sistemi

Yeni ürünler yaratmak için 
müşterinin elde edeceği değeri 
birlikte değerlendiriyoruz

Müşteri değerini 
yaratıyoruz

Gelecek kuşaklar için yeni ürünler 
yaratıyoruz

Müşteri değer önerileri

Müşteri değeri yaratmak için 
inisiyatif alıyoruz

 � Yenilikçi ürünler ve öneriler 
sunuyoruz

Toyo Tanso olarak geliştirme yönetim sistemimiz 
yenilikçi ürünler ve öneriler geliştirmeye 
odaklanmaktadır. Temel ve uygulama 
araştırmalarından seri üretim geliştirmeye kadar 
çok çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. 
Biz aynı zamanda yeni teknoloji alanlarında 
atılımlar yapıyor ve müşterilerimize yeni olanaklar 
sunuyoruz. 
Üstelik, uluslararası ihtiyaçlara kapsamlı bir şekilde 
cevap verebilmemizi sağlamak için Japonyalı satış 
mühendisleriyle yurtdışından mühendisler 
arasında aktif değişim yaparak uluslararası 
düzeyde çalışabilen çalışanlar yetiştiriyoruz.

Son teknoloji analiz ekipmanlarımız yenilikçi 
ürünler ve öneriler geliştirebilmemizi 
sağlamaktadır.

Mühendislerimiz beklentileri aşan çözümler 
sağlamak için en son analiz teknolojilerinden 
ve kendilerinin kapsamlı deneyimlerinden 
yararlanmaktadır.

Gözenekli Karbon (CNovel™)

 � Değer yaratmak için gelecekteki 
gelişmeleri öngörüyoruz

Hayallerimizi gerçeğe dönüştürebilmek için 
yaratıcı yeteneğimizi kullanıyoruz. Hızlı değer 
yaratmayı amaçlayan çabalarımız bu hayallerin 
sonraki nesle aktarılmasını sağlamaktadır.  Bu tür 
çabaların örnekleri olarak, ek özellikleriyle 
geleneksel izotropik grafit ve özel ürünlerin 
oluşturulmasına olanak tanıyan CNovel™ adlı 
gözenekli karbon malzemesinden oluşan, yüzey 
işlemeden geçmiş malzemeler ve kompozit 
malzemeleri verebiliriz. Müşterilerimizin hayallerini 
gerçeğe yakınlaştırarak gelecek kuşak endüstriler 
için özel malzemelerin bu devrim getiren ailesi, 
teknik olanaklarımız ve geliştirme yönetim 
sistemimiz sayesinde mümkün oldu.

 � Karbonun potansiyelini ortaya 
çıkarıyoruz

Gizli kalan güçlü yönlerinizi belirlemek için yıllar 
boyunca edindiğimiz teknik olanaklar ve kapsamlı 
deneyimimizden yararlanıyoruz. Karbon 
endüstrisindeki profesyoneller olarak her tür 
araştırma ve geliştirme hedefini gerçekleştirmek 
için son teknolojiyle donatılan tesislerimize 
güveniyoruz. Misyonumuz müşterilerimize 
beklentilerini aşan çözümler sunmaktır.
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Sürekli genişleyen küresel piyasanın zorluklarının 
üstesinden gelmek için sarsılmaz azim

[ Denizaşırı Ağı ]

Malzeme üretim tesislerimiz Japonya'da yoğunlaşmış olmakla birlikte, Toyo Tanso grubu, Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Asya ülkeleri ve bölgelerinde işleme, katma değerli muamele ve satış yapan bağlı şirketler kurmuştur. 
Direkt satışa yönelik bu küresel çaptaki ağ, her ülke ve bölgedeki müşterilerin en son gereksinimlerini doğru bir 
şekilde kavramamızı, böylece derhal ve uygun bir şekilde yanıt verebilmemizi ve yüksek kaliteli ürünler tedarik 
edebilmemizi sağlamaktadır.

TOYO TANSO EUROPE S.p.A. (İtalya)

TOYO TANSO FRANCE S.A. (Fransa)

GTD GRAPHIT TECHNOLOGIE GmbH (Almanya)

TOYO TANSO GRAFIT VE KARBON
URUNLERI SAN. VE TIC. A.S.
( TOYO TANSO GRAPHITE AND CARBON 

PRODUCTS INDUSTRY AND COMMERCIAL A.S) (Türkiye)

SWEDEN / SOUTH AFRICA

SHANGHAI TOYO TANSO CO., LTD.  (Çin)

SHANGHAI TOYO TANSO INDUSTRIAL CO., LTD. (Çin)

TOYO TANSO (ZHEJIANG) CO., LTD. (Çin)

JIAXIANG TOYO TANSO CO., LTD. (Çin)

SHANGHAI YONGXIN TOYO TANSO CO., LTD. (Çin)

TOYO TANSO TAIWAN CO., LTD. (Tayvan)

TOYO TANSO KOREA CO., LTD. (Kore)

TOYO TANSO (THAILAND) CO., LTD. (Tayland)

TOYO TANSO SINGAPORE PTE. LTD. (Singapur)

TOYO TANSO INDIA PRIVATE LIMITED (Hindistan)

PT. TOYO TANSO INDONESIA (Endonezya)

INDIA / MALAYSIA /
AUSTRALIA / INDONESIA

Europe Asia
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TOYO TANSO USA, INC. (Amerika)

TOYO TANSO MEXICO S.A. de C.V. (Meksika)

USA / BRAZIL / ARGENTINA

TOYO TANSO CO., LTD.
TOTANKAKO CO., LTD.
OHWADA CARBON INDUSTRIAL CO., LTD.

Sınırsız bilgi paylaşımı

Dünya genelinde çok çeşitli endüstriyel alanlardaki kullanıcılarla 
olan ilişkilerimizden edindiğimiz tüm bilgimiz, gelecekte daha iyi 
ürünler yaratmanın girdisidir. Toyo Tanso olarak, tüm dünyadan 
yöneticiler ve mühendisler arasında yakın iletişimi destekleyerek 
piyasa ve kullanıcıyla ilgili trendler ve diğer konulardaki en son 
bilgileri paylaşıyoruz.

Küresel çapta işleyen organizasyon ve 
çalışan yetiştirme

Bölge ve uygulamalar/ürünlere göre örgütlenen uluslararası kardeş 
şirketlerimiz ve onların liderleri, stratejik planlamadan 
gerçekleştirmeye kadar tüm faaliyetlerin yetkisi ve sorumluluğuna 
sahiptirler. Biz ayrıca, mühendisleri denizaşırı kardeş şirketlere 
göndermek ve yerel personele eğitim sağlamak gibi inisiyatiflerle 
grup genelinde satış mühendisleri ve makine operatörleri 
yetiştirmeye odaklanıyoruz.

Merkez
Satış ofisi ve Grup Şirketleri
Distribütör

Japan

Americas
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[ İmalat ]

Olağandışı Teknolojiler Bizim 
sürekli olarak yüksek kaliteli 
ürünler tedarik etmemizi 
sağlamaktadır
Sürekli evrimleşen üretim teknolojileri  
ve kalite güvence sistemleri

Piyasada teknolojinin gelişmesiyle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçları gittikçe daha da 
çeşitlenmektedir. 
Sürekli çeşitlilik gösteren bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için birinci sınıf üretim tesislerini 
ve teknolojilerini bir araya getirdik, bu sayede üretim prosesindeki çeşitli faktörleri hızlı bir 
şekilde geliştirebilen ve destekleyebilen bir sisteme sahibiz. 
Kalite kontrol sistemimizle müşterilerimize en yüksek kaliteyi sağlamak için sürekli çaba 
gösteriyoruz. 
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İhtiyaçlarınızı Karşılayan 
İmalat Olanakları

Küresel ihtiyaçları karşılayabilen 
son teknoloji üretim tesisleri

Çok Çeşitli İşleme 
Teknolojileri

Mikrofabrikasyon, sofistike 
saflaştırma prosesleri ve kompozit 
üretimi dahil gelişmiş işleme 
teknolojileri

Güvenilir Kalite Kontrol 
Sistemi

Her proses için kapsamlı bir 
kalite kontrol sistemi

 � Dünyada En Büyük izotropik grafit 
üretim hatlarından biri

Her Toyo Tanso fabrikası üstün tesislere ve 
teknolojilere sahiptir ve kendi özgün üretim hattını 
oluşturmuştur. 
Bizim ana üretim tesisimiz olan Takuma Fabrikası 
1985 yılında faaliyete geçmiştir. Dünyadaki en 
büyük izotropik grafit üretim hatlarından biri 
olarak küresel ihtiyaçlara cevap vermektedir.

 � Malzeme Üretiminden İşlemeye 
kadar entegre üretim prosesi

İzotropik grafit üretimi, hammadde ve izostatik 
preslemeden pişirme ve grafitleştirmeye kadar 
üretim prosesinin her aşamasında sofistike teknik 
bilgi gerektirir. Bunu elde etmek için son teknoloji 
otomasyona sahip teknolojiler konusunda uzun 
yıllardır elde ettiğimiz deneyimimizden 
yararlanıyoruz.

 � Ultra Büyük Parçalardan 
Mikrofabrikasyona Kadar İşleme

Karbonun niteliklerini çok iyi bilen bir malzeme 
üreticisi olmamız sayesinde çok çeşitli işleme 
yöntemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Ultra büyük 
parçalar ve mikro düzeyde hassaslık gerektiren hassas 
işlerden işlemesi zor olan kompleks şekillere kadar her 
şeyin üstesinden gelebiliriz. Piyasanın çeşitli 
ihtiyaçlarına yanıt vermek için uzman çalışanlarca 
kullanılan son teknoloji tesis ve teknikleri kapsayan 
gelişmiş işleme teknolojilerinden yararlanıyoruz.

 � Karbonun Potansiyelini Artıran 
Katma Değerli İşleme Teknolojileri

Korozyon ve oksidasyon direnci bakımından 
gereksinimleri olan ürünler, TaC (tantal karbür), SiC 
(silikon karbür), pirolitik karbon veya camsı karbon 
gibi malzemelerle kaplanabilir. Bu şekilde grafite 
değer katarak karbon uygulamalarının kapsamını 
genişletiyoruz.

 � Tüm Proseslerde Kapsamlı Kalite 
Kontrolü

Azaltılan personel sayısıyla 24 saat çalışan son 
teknoloji fabrikalarımızda sistematize 
merkezileştirilmiş yönetim sistemini kullanıyor ve 
üretim sürecindeki her ayrı proses için kalite 
kontrolleri yapıyoruz. Makinede işleme prosesleri, 
ürünlerin müşterilerimizin şartname 
gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için dahili 
kalite ve son teknoloji kontrol tesislerine sahip 
kapsamlı bir kalite kontrol sistemiyle 
gerçekleştirilmektedir.

 � Yüksek Kaliteyi Destekleyen Toplam 
Yönetim Sistemi

ISO 9001 temelinde sağlam bir kalite yönetim 
sistemi oluşturduk ve müşteri memnuniyetini 
artırmak için dahili kaliteyi güçlendiriyor ve sürekli 
iyileştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Yüksek 
kaliteli ürünler üretmek ve hizmetler sağlamak için 
üretim tesislerinde çalışanların emniyetine ve 
ürünlerde kullanılan kimyasal maddelere ilişkin 
küresel düzeydeki çevre düzenlemelerine özellikle 
önem veriyor ve uyuyoruz.

Takuma Fabrikası (yaklaşık 185,000 m2 alana sahip)

Kapsamlı tesisler 
ve teknik olanaklar 
yelpazesi

24 saat merkezi kontrol sistemi

Dünyadaki En Büyük Malzeme Üretim Tesislerinden Biri

TaC (tantal karbür) kaplama grafiti ve enine kesit fotoğrafı

3D ölçüm makinesi kullanılarak kontrol
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[ Kurumsal Sosyal Sorumluluk ]

�� Kurumsal�Yönetim

 � İstihdam ve işyeri ortamı

[�Kurumsal�Yönetim�Yapısı�]

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Karbonun doğasındaki olanakları keşfederek, dünyanın gelişmesine katkı yapmak olan kurumsal felsefemiz, 
kurumsal sosyal sorumluluğu (CSR) gerçekleştirme, yani sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma hedefini 
kapsamaktadır. 
Kurumsal felsefemiz bazında üst yönetim dahil tüm çalışanlarımız, tüm paydaşlarımızla sağlıklı ilişkiler geliştirerek ve 
çevresel ve sosyal sorunlar üzerinde çalışarak sürdürülebilir kalkınmaya sürekli katkıda bulunmayı taahhüt ediyorlar.

Karbonun doğasındaki olanakları 
keşfetmek yoluyla dünyanın gelişmesine 
katkı sağlamak ve uluslararası kurumsal bir 
şirketler grubu olarak sürekli gelişmek olan 
kurumsal felsefemiz gereğince sıkı bir iç 
kontrol sistemi geliştirdik ve ayrıca uyumu 
öncelikleştiren sağlıklı kurumsal faaliyetleri 
destekliyoruz. 
Tüm Toyo Tanso çalışanlarına, davranış 
yönergelerini belirten davranış 
standartlarımızın bir kopyası ve gözetilmesi 
gereken yasalar ve düzenlemeleri açıklayan 

bir uyum kitabının bir nüshası 
sağlanmaktadır. Farkındalığı geliştirmeye 
yönelik eğitim faaliyetlerini 
gerçekleştirmeye ek olarak, tüm grup 
genelinde farkındalığı sağlamak amacıyla 
Japonya ve denizaşırı ülkelerdeki kardeş 
şirketlerimizde bu politikayı uygulamaya 
koyduk. 
Ayrıca bir risk ve uyum komitesi oluşturduk 
ve departmanlar arası koordinasyonla 
çeşitli sorunları çözmek için birlikte 
çalışmaktayız.

İş tatminini sağlayan işyeri ortamları 
yaratmaya yönelik çabalarımıza ek olarak, 
her çalışanın hem ruhen hem de beden 
olarak refahını temin etmeyi amaçlıyoruz. 
Temel insan haklarını gözetmek ve 
ayrımcılıktan yoksun, adil ve eşit istihdamı 
temin etmek için şirket düzenlemeleri 
oluşturuyoruz. Buna ek olarak, özel bir 
yardım masasını içeren kapsamlı bir sistem 
üzerinden tüm çalışanlarımızı 
destekliyoruz.
Biz aynı zamanda bir danışma komitesi 
oluşturarak mesleki emniyet ve sağlık 

önlemlerini sıkı bir şekilde uygulamaya 
koyduk ve iş kazalarını önlemek için gerekli 
adımları attık. 2010 yılında iş-yaşam 
dengesini sağlamaya yönelik özel bir 
departman oluşturduk ve çalışanların 
aileleri için yıllık fabrika gezileri 
düzenlemek ve Gelecek Kuşak Sertifikasyon 
İşaretini (“Kurumin Mark” olarak da bilinir) 
almak gibi etkinliklerle işyerlerimizin iş 
memnuyetini temin etmesini sağlamaya ve 
işyerlerimizde çalışmayı kolaylaştırmaya 
odaklanmaktayız.

Hissedarlar Genel Kurulu

Muhasebe DenetçisiYönetim Kurulu

Temsilci Direktör

İç Denetim 
Departmanı

Denetim ve Gözetim 
Kurulu

Yönetim Toplantısı

Her Departman/Bağlı Şirketler

Atama/Azletme Atama/Azletme Atama/Azletme

*  “Kurumin Mark”, çocukları olan 
ailelere destek sağlayan şirketler 
için Japon Sağlık, Çalışma ve 
Refah Bakanlığının verdiği bir 
sertifikadır.

“Kurumin Mark”

Risk ve Uyum 
Komitesi

Adaylandırma                                                                                                                                          
Tazminat Komitesi

Corporate 
governance

Human Right & 
Labour practices
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 � Kalite ve Ürün Emniyeti

 � Adil Faaliyet Uygulamaları

 � Çevre

 � Topluma Katılma ve Kalkınma

Japonya'daki tüm üretim üslerimizin 
edindiği ISO 9001 standardı temelinde 
kaliteyi artırmaya çabalıyor ve tasarım ve 
geliştirmeden üretim, satış ve servise kadar 
her aşamada sürekli iyileştirme çalışması 
yapıyoruz. Bu faaliyetler için, tamamen 
özgün ürünler üretebilmemizi ve en yüksek 
standartta kaliteyi sağlayabilmemizi temin 
etmek için müşteri memnuniyetinin 
artırılmasını öncelikleştirme fikrini 
benimsedik.

 Ürün sorumluluğuna ilişkin kontrol 
sistemi 

Ürün sorumluluğu konusunda kontrol 
düzenlemeleri oluşturduk ve sadece ürün 
planlama, tasarlama, imalat, satış gibi her 
aşamada ürünlerdeki kusurların neden 
olduğu kazaları önlemek için çalışmıyor, 
aynı zamanda bir kaza durumunda uygun 
yanıt verme sistemini de oluşturduk. 

Uluslararası barış ve güvenliğe destek 
olmak amacıyla ve kitlesel imha silahlarının 
ve benzer silahların yaygınlaşmasının 
önlenmesini teşvik etmek ve silahların aşırı 
stoklanmasını önlemek açısından bizim 
temel politikamız, Kambiyo ve Dış Ticaret 
Denetim Yasası ve diğer ihracatla ilişkili 
yasalarla kısıtlanan malları ve teknolojileri 
bu yasaları ihlal etmek suretiyle ihraç 
etmemek veya tedarik etmemektir. Biz 

ayrıca, uygun güvenlik ticaret kontrolünü 
sağlamak için güvenlik ticaret kontrolü 
kurallarını belirledik. Tüm Toyo Tanso 
çalışanlarının bu kuralların amacını bilmeleri 
ve onları hayata geçirmelerini sağlamak için 
sıkı eğitim ve diğer önlemleri almaktayız. Bu 
tür önlemlere ek olarak biz ayrıca adil 
ilişkilerin gerçekleşmesini sağlamaya 
yönelik çabalara yatırım yapmaktayız.

İnsanoğlu, karbon ve doğa arasında ortak 
mevcudiyet ve uyumu sağlamak amacıyla 
çevreyi korumaya katkı yapan kurumsal 
faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Karbon 
ürünleri; temiz enerji, enerji verimliliği ve 
geri dönüşüm gibi faktörlerle küresel 
ısınmanın önlenmesine ve çevrenin 
korunmasına katkı sağlamaktadır. 
Ürünlerimiz ve teknolojilerimizin etkin rol 
oynadığı çevre ve enerji alanlarına 
odaklanıyoruz. Dahası, yasalar ve 
düzenlemeler bazında atıkları azaltmaya ve 
çevresel kirleticileri yönetmeye ek olarak; 
enerjinin verimli kullanımının teşviki, işgücü 
tasarrufları ve üretim proseslerindeki diğer 
önlemler gibi çabalarla tüm çalışanlarımızın 
çevresel sürdürülebilirlik konusunda 
farkındalığı yükseltme çabasında olmalarını 
sağlamaktayız.

  Çevreye zararlı maddelerin yönetimi

Piyasanın belirtilen kimyasal maddeler 
konusundaki küresel düzenlemelere uygun 
yanıtın verilmesini talep etmesiyle, çevre 
yönetim departmanımızın liderliğinde ilgili 
yasalar ve düzenlemeler konusunda güncel 
bilgileri topluyor ve düzenliyoruz. Dahası, 
ilgili ürünlerde uygun önlemleri 
uygulamanın yanı sıra, ürünlerimizdeki 
kimyasal maddelere ilişkin olarak sağlam 
yönetim ve uygun bilgi iletimiyle insan 
sağlığı ve çevre üzerindeki riskleri minimize 
etmeyi amaçlamaktayız.

Topluma katkılar

Bağlı şirketi dahil Toyo Tanso fabrikalarının 
dördünün evi olan Kagawa ilinde bölgesel 
kalkınmayı destekleme ve toplumla ortak 
mevcudiyet çabalarına proaktif bir şekilde 
katılıyoruz, buna şunlar da dahil: 
•  Yerel itfaiyeyle işbirliği içinde bir doğal afet 

durumunda yangınla mücadele ve tahliye 
çalışmalarına katılıyoruz. 

•  Topluluk temizlik etkinlikerine katılıyoruz. 
•  Bölgesel kalkınma faaliyetlerini 

desteklemek için festivallere ve etkinliklere 
sponsorluk ederek proaktif katılım 
sağlıyoruz.

Çalışan gelişimi ve akademik terfi

Toyo Tanso, şu anda esasen Toyo Tanso 
hisseleriyle finanse edilen bir vakıf Kondo 
Zaidan'nın faaliyetlerini desteklemektedir. 
Kurucumuz Teruhisa Kondo'nun emriyle 
kurulan vakıf, burs programıyla sosyal 
kalkınmaya; araştırma hibe programıyla ise 
akademik araştırmalara katkı yapmaktadır.

Fair operating 
practices

Environment

Quality and 
product safety

Community 18



6

5

7

8

9

10

4

5

10

8

9

1213

15

17

11
1 7 14

3

2 4 6 16

1 2 3

11

1 TOYO TANSO CO., LTD.
Head�office�/�Kondo�Teruhisa�Memorial�Advanced�
Carbon�Technology�Center
5-7-12�Takeshima,�Nishiyodogawa-ku,�Osaka�555-0011
Tel.�81-6-6472-5811�Fax.�81-6-6472-6007
Osaka sales office
Tel. 81-6-6472-5849 Fax. 81-6-6472-6011
International Sales Support Dept.
Tel. 81-6-6472-5856 Fax. 81-6-6472-6012
www.toyotanso.co.jp (Japanese)
www.toyotanso.com (English)

2 Toyo Tanso Technology Center
2181-2 Nakahime, Ohnohara-cho, Kanonji, Kagawa 
769-1612
Tel. 81-875-54-2626 Fax. 81-875-54-4761

3 Takuma Division
2791 Matsuzaki, Takuma-cho, Mitoyo, Kagawa 769-1102 
Tel. 81-875-83-6171 Fax. 81-875-83-7775

4 Hagiwara plant
850 Hagiwara, Ohnohara-cho, Kanonji, Kagawa 
769-1614
Tel. 81-875-54-2535 Fax. 81-875-54-4762

5 Iwaki plant
1-31 Yoshima-kogyodanchi, Iwaki, Fukushima 970-1144
Tel. 81-246-36-8805 Fax. 81-246-36-8806

6 TOTANKAKO CO., LTD. 
1335-22�Saitakami,�Saita-cho,�Mitoyo,�Kagawa�769-0401
Tel.�81-875-67-2655�Fax.�81-875-67-3044
http://www.totankako.com/

7 OHWADA CARBON INDUSTRIAL CO., LTD.
2-1-16�Hinode-cho,�Toyonaka,�Osaka�561-0821
Tel.�81-6-6333-2301�Fax.�81-6-6333-8430
http://www.ohwada-c.jp/

8 Tohoku sales office
Izumi Excel Bldg., 5th Fl. 1-3-14 Izumichuo, Izumi-ku, Sendai, Miyagi 981-3133
Tel. 81-22-371-1831 Fax. 81-22-371-1832

9 Tsukuba sales office
2-15-8 Hanabatake, Tsukuba, Ibaraki 300-3261
Tel. 81-29-877-1101 Fax. 81-29-877-1102

10 Tokyo sales office
Yaesu First Financial Bldg., 14th Fl. 1-3-7 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 103-0028
Tel. 81-3-3273-0721 Fax. 81-3-3273-0722

11 Hokuriku sales office
Meiji Yasuda Seimei Toyama Bldg., 7th Fl.  
1-3-10 Takaramachi, Toyama, Toyama 930-0007
Tel. 81-76-439-8022 Fax. 81-76-439-8023

12 Shizuoka sales office
Excel Ward Shizuoka Bldg., 12th Fl.  
11-30 Miyukimachi-cho, Aoi-ku, Shizuoka 420-0857
Tel. 81-54-205-3220 Fax. 81-54-205-3221

13 Nagoya sales office
SK Nagoya Bldg., 2nd Fl. 1-3-7 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0003
Tel. 81-52-232-5701 Fax. 81-52-232-5703

14 Osaka sales office
5-7-12 Takeshima, Nishiyodogawa-ku, Osaka 555-0011, Japan
Tel. 81-6 6472-5842 Fax. 81-6-6472-6011

15 Hiroshima sales office
Hiroshima Inarimachi Daiichi Seimei Bldg., 8th FL 
2-16 Inari-machi, Minami-ku, Hiroshima, Hiroshima 732-0827
Tel. 81-82-261-3761 Fax. 81-82-262-7633

16 Shikoku sales office
2181-2 Nakahime, Ohnohara-cho, Kanonji, Kagawa 769-1612
Tel. 81-875-54-2992 Fax. 81-875-54-4442

17 Kyushu sales office
Kyu-kan Chikushidori Bldg., 9th Fl. 2-6-1 Hakataekihigashi, Hakata-ku, 
Fukuoka, Fukuoka 812-0013
Tel. 81-92-481-0731 Fax. 81-92-481-0733

[ Faaliyet yeri ]

Japonya'da malzeme imalat ve işleme 
tesislerimiz başlıca Kagawa ilinde bulunmaktadır 
ve ülke genelinde yerleşen satış ofislerimizden 
ürün satışı sunuyoruz.

Japan
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Grafit ve karbon işleme

Karbon fırçaların üretimi

Satış ofisleri

Fırça tutucuların üretimi

Beş Çinli iştiraklerimiz ve onların makine, üretim 
ve satış ürünleri, Asya genelindeki çeşitli 
ülkerlerde olan tüm Toyo Tanso yerleşimleri, 
Asya Bölgesini kapsar.

1 SHANGHAI TOYO TANSO CO., LTD. (Çin)

上海東洋炭素有限公司  
2 SHANGHAI TOYO TANSO INDUSTRIAL CO., LTD. (Çin)

上海東洋炭素工業有限公司  
No.486 Xinfei Road, Songjiang, Shanghai, CHINA
1  Tel. 86-21-3774-2888 Fax. 86-21-5774-1762
2  Tel. 86-21-5773-6628 Fax. 86-21-5773-6550
http://www.sttanso.com/

3 TOYO TANSO (ZHEJIANG) CO., LTD. (Çin)

東洋炭素（浙江）有限公司  
No. 88, Pu Xian Road, Pinghu Economic-Technological 
Development Zone, Zhejiang Province, CHINA.
Tel. 86-573-8529-9866 Fax. 86-573-8528-5680

4 JIAXIANG TOYO TANSO CO., LTD. (Çin)

嘉祥東洋炭素有限公司  
Taishan Road, Jiaxiang Industry Zone, Jiaxiang, CHINA
Tel. 86-537-698-8883 Fax. 86-537-698-8882

5 SHANGHAI YONGXIN TOYO TANSO CO., LTD. (Çin)

上海永信東洋炭素有限公司  
Xianghua Town, Chongming County, Shanghai, CHINA
Tel. 86-21-5944-1531 Fax. 86-21-5944-1518
http://www.yongxin-toyo.com/

6 TOYO TANSO TAIWAN CO., LTD. (Tayvan)

精工碳素股份有限公司  
No.1-50, Lunping, Guanyin Dist., Taoyuan City 328, Taiwan 
(R.O.C.)
Tel. 886-3-498-5577 Fax. 886-3-498-5588
http://www.toyotanso.com.tw/

 

7 TOYO TANSO KOREA CO., LTD. (Kore)  
(Yeoksam-dong) #1506 Hanshin Intervalley24 (West Tower), 
322, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06211, KOREA
Tel. 82-2-2183-1660 Fax. 82-2-2183-1665
http://www.toyotanso-korea.co.kr/

8 TOYO TANSO (THAILAND) CO., LTD. (Tayland)  
333/5 Moo 9, Bangpla, Bangplee, Samutprakarn 10540 
Thailand
Tel. 66-2-136-6240 Fax. 66-2-136-6241

9 TOYO TANSO SINGAPORE PTE. LTD. (Singapur)  
20 Cross Street, #02-07/08, China Square Central, Singapore 
048422
Tel. 65-6718-6520 Fax. 65-6718-6529
http://www.toyotanso.com.sg/

10 TOYO TANSO INDIA PRIVATE LIMITED (Hindistan)  
No. 503, 5th Floor, Prestige Meridian-1, No. 29, M.G. Road, 
Bangalore - 560 001, INDIA
Tel. 91-80-4116-9121 Fax. 91-80-4120-4123

11 PT. TOYO TANSO INDONESIA (Endonezya)  
BM RENTAL FACTORY Unit B2, Kav.L9 JL.Madura I Kawasan 
Industri MM2100, Cikedokan Cikarang Barat, Kabupaten 
Bekasi Jawa,barat 17845, West Java, Indonesia
Tel. 62-21-2808-0180 Fax. 62-21-2808-0181

Asia
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Grafit ve karbon işleme

Karbon fırçaların üretimi

Satış ofisleri

Fırça tutucuların üretimi

[ Faaliyet yeri ]

Ürün satışlarına ek olarak Kuzey Amerika ve 
Avrupa bağlı şirketlerimiz yüksek saflıktaki grafit 
ürünlerini ve SiC kaplama işlemi gibi prosesleri 
de gerçekleştirmektedirler.

Europe Americas

1 TOYO TANSO EUROPE S.p.A. (İtalya)  

20877 Roncello (MB) Via Leonardo Da Vinci, 
5 ITALY
Tel. 39-039-627841 Fax. 39-039-695202
http://www.toyotansoeurope.com/

2 TOYO TANSO FRANCE S.A. (Fransa)  
Z. A. du Buisson de la Couldre 9-10, rue Eugène 
Hénaff 78190. TRAPPES, FRANSA
Tel. 33-1-30-66-35-35 Faks: 33-1-30-66-31-69
http://www.toyotansofrance.com/

3 GTD GRAPHIT 
TECHNOLOGIE GmbH (Almanya)  

Raiffeisenstr.1, 35428 Langgöns, GERMANY
Tel. 49-6403-9514-0 Faks: 49-6403-9514-25
http://www.gtd-graphit.de/

4 TOYO TANSO GRAFIT VE  
KARBON URUNLERI SAN. VE TIC. A.S. (Türkiye)  
(TOYO TANSO GRAPHITE AND CARBON PRODUCTS 
INDUSTRY AND COMMERCIAL A.)

Alkop Sanayi Sitesi, Akçaburgaz Mah. 1575. 
Sokak No: 5BA/3-4, Esenyurt İstaunbul, Turkey
Tel. 90-212-858-2531 Faks: 90-212-858-2533
http://www.toyotanso.com.tr/

5 TOYO TANSO USA, INC. (Amerika)  
2575 N.W. Graham Circle Troutdale, OR 97060, 
USA
Tel. 1-503-661-7700 Faks: 1-503-669-9107
http://www.ttu.com/

 

6 TOYO TANSO MEXICO S.A. DE C.V. (Meksika)  
Mina de Guadalupe 950-H, Parque Industrial 
Santa Fe IV, Silao, Guanajuato, Mexico CP 36275
Tel. 52-472-748-9382/9376
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[ Kurumsal Profil ]

Adı TOYO TANSO CO., LTD.

Kuruluş 11 Şubat 1941

Şirketleşme 31 Temmuz 1947

Sermaye 7.692.575.648 Yen (31 Aralık 2015 itibariyle)

Başkan Takashi Konishi

Hesap tarihi 31 Aralık

Faaliyet özeti 1.  Genel endüstriler için izotropik grafit, diğer 
özel karbon ürünleri ve karbon ürünlerinin 
üretimi, satışı ve ilgili işlemesi.

2.  Karbon ve seramikten, metal veya organik 
malzemelerden kompozit malzemelerin 
üretimi, satışı ve ilgili işlemesi.

3.  Flor elektrolizi için karbon elektrodunun 
üretimi ve satışı ve flor gazıyla çeşitli 
malzemelerde yüzey kaplama işi.

Yıllık satış Konsolide : Yaklaşık 35,5 milyar Yen
(yıl sonu Aralık 2015)

Konsolide edilmemiş: Yaklaşık 24 milyar Yen
(yıl sonu Aralık 2015)

Çalışanlar Konsolide : 1.986 (Aralık 2015 itibariyle)
Konsolide edilmemiş: 971 (Aralık 2015 itibariyle)

Bankalar Mizuho Bank, Hyakujushi Bank,
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Yurtiçi ofisler Tohoku satış ofisi, Tsukuba satış ofisi, Tokyo satış 
ofisi, Hokuriku satış ofisi, Shizuoka satış ofisi, 
Nagoya satış ofisi, Osaka satış ofisi, Hiroshima 
satış ofisi, Shikoku satış ofisi, Kyushu satış ofisi, 
Kondo Teruhisa Gelişmiş Karbon Teknolojisi 
Merkezi, Toyo Tanso Teknoloji Merkezi, Takuma 
Bölümü, Hagiwara fabrikası, Iwaki fabrikası

Yurtiçi bağlı 
şirketleri

TOTANKAKO CO., LTD.,
OHWADA CARBON INDUSTRIAL CO., LTD.

Denizaşırı ofisleri Amerika, İtalya, Fransa, Almanya, Çin, Tayvan, 
Kore, Tayland, Singapur, Hindistan, Türkiye, 
Meksika, Endonezya

Şirket hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

Toyotanso company ara

[ Kurumsal Geçmiş ]

1941 Şub: Kondo Carbon Kogyosho kuruldu.
Karbon fırçaların üretimine başlandı

1947 Tem.: Kondo Carbon Manufacturing Co., Ltd. olarak şirketleşti.

1949 Kas.: TOYO TANSO CO., LTD. olarak yeniden adlandırıldı

1957 Ekim: Osaka satış ofisi açıldı

1960 Ekim: Tokyo satış ofisi açıldı

1961 Şub: Shikoku fabrikası yapıldı

1974 Mart: Ohnohara fabirkası yapıldı
Büyük boyutlu izotropik grafit için seri üretim başarısı.

1980 May.: Shikoku fabrikası TOTANKAKO CO., LTD. olarak yapılandırıldı

1981 Ağus.: Hagiwara fabrikası yapıldı

1985 Aral.: Takuma fabrikası yapıldı

1987 Nis.: ABD'de T.T.AMERICA INC. kuruldu

1988 Ağus.: Fransa'da GRAPHITES TECHNOLOGIE et INDUSTRIE S.A. 
(şu andaki adı, TOYO TANSO FRANCE S.A) kuruldu

1989 Kas.: Nishiyodogawa-ku, Osaka'da bulunan, Osaka'daki Şirket 
Merkezi binasının inşaatının tamamlanamsı.

1991 Nis.: İtalya'da GRAPHITE TECHNOLOGY APPLICATIONS S.R.L. 
kuruldu

May.: Almanya'da GTD GRAPHITE TECHNOLOGIE GmbH kuruldu

Kas.: Hisse iktisabıyla Tayvan'da Toyo Tanso Taiwan Co., Ltd 
kuruldu.

ABD'de TOYO TANSO USA, INC. kuruldu

1994 Mart: Ohnohara fabrikası Ohnohara Mühendislik ve Geliştirme 
Merkezi olarak yeniden organize edildi

Ağus.: SHANGHAI TOYO TANSO CO., LTD. kuruldu

1995 Şub: Takuma fabrikası Takuma Bölümü olarak yeniden organize 
edildi

1996 Ocak: Takuma Bölümü ISO-9002:1994 (SGS) belgesi aldı

1997 Ocak: Tüm hissenin iktisap edilmesiyle İtalya'da TOYO TANSO 
EUROPE S.p.A. kuruldu

1999 Nis.: Iwaki fabrikası kuruldu

Eyl.: Tüm hissenin iktisabıyla OHWADA CARBON INDUSTRIAL CO., 
LTD. kuruldu.

2000 Nis.: Çin'de SHANGHAI YONGXIN TOYO TANSO CO., LTD. kuruldu

2001 Nis.: Takuma fabrikasında 2. fabrikanın kurulması

2003 Eyl.: Çin'de SHANGHAI TOYO TANSO INDUSTRIAL CO., LTD. şirketi 
kuruldu

Ekim: Takuma Bölümü, Ohnohara Mühendislik ve Geliştirme 
Merkezi ve Iwaki Fabirkası ISO-9001:2000 (SGS) belgesi aldı

2004 May.: Hagiwara Fabrikası ISO-9001:2000 (SGS) belgesi aldı

2005 Nis.: Çin'de JIAXIANG TOYO TANSO CO., LTD. şirketinin kurulması

2006 Mart: Tokyo Borsa'sının ilk bölümünde kotasyon

Eyl.: Kore'de TOYO TANSO KOREA CO., LTD. şirketinin kurulması

2007 Aral.: Şirket merkezinin Osaka Kita-Ku'ya taşınması

İmha edilen şirket merkezi binasının yerinde Kondo Teruhisa 
Anısına Gelişmiş Karbon Teknolojisi Merkezinin yapılması

Ohnohara Mühendislik Geliştirme Merkezi Toyo Tanso 
Teknoloji Merkezi olarak yeniden adlandırıldı

2008 Mart: Tayland'da TOYO TANSO (THAILAND) CO., LTD. kuruldu

2010 Şub: Takuma fabrikasında 3. fabrikanın kurulması

Ağus.: Singapur'da TOYO TANSO SINGAPORE PTE. LTD. kuruldu

2011 Mart: Hindistan'da TOYO TANSO INDIA PRIVATE LIMITED şirketi 
kuruldu

2013 Nis.: Türkiye'de TOYO TANSO GRAFIT VE KARBON URUNLERI SAN. 
VE TIC. A.S. (TOYO TANSO GRAPHITE AND CARBON 
PRODUCTS INDUSTRY AND COMMERCIAL A.S) kuruldu

Kas.: Şirket merkezinin Takeshima,  
Nishiyodogawa-ku, Osaka'ya taşınması

2014 Eyl.: Çin’de TOYO TANSO (ZHEJIANG) CO., LTD. şirketi kuruldu

2015 May.: Endonezya’de PT. TOYO TANSO INDONESIA şirketi kuruldu

Aral.: Meksika’de TOYO TANSO MEXICO S.A. DE C.V. şirketi kuruldu
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