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SAVAŞ & EKONOMİ
Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

U

luslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna’da devam
eden savaş ve ilgili yaptırımların küresel ekonomi
üzerinde “ağır” bir etkisi olacağını belirtti. Öyle ki
şimdiden Ukrayna-Rusya savaşı ekonomik yönden
tedarik zincirini ve uluslararası ticareti oldukça
etkiledi bile. Buna göre özetle söylemek gerekirse
savaşın dünya ekonomisi üzerinde üç önemli etkisi
olacak gibi:

alanda fiyat artışlarının hızlanarak devam edeceğini
tahmin etmek zor olmasa gerek.

•Fiyatlar artacak ve dünyada başlayan enflasyon
yükselişi artarak devam edecek.

Dünya savaşı sonrası yaşanan soğuk savaş
döneminde, 1970’ler sonrası dünya ekonomisi
ciddi bir enflasyonist baskı ile karşılaştı. Soğuk
savaşın 1980’ler sonunda bitmesiyle, korumacılığın
azalması enflasyon düşüşüne katkıda bulundu. Eğer
2. soğuk savaş dönemine girersek zaten yüksek
seyreden enflasyon açısından olumsuz olacaktır.
Bu durum da merkez bankalarının az ya da çok
enflasyonla mücadelesini uzatacağından, yükselen
faizler büyümeyi daha fazla tehdit edecek, küresel
borcun bu kadar yüksek olduğu dünyada riskleri
daha fazla arttıracaktır.

•Dünya ticareti daralacak.
•Bütün dünyada ekonomik büyüme düşecek ve
birçok ülke resesyona ya da slumpflasyona girecek.
Peki bu ekonomik kriz otomotiv piyasasını nasıl
etkiler? Bilindiği üzere Rusya, otomotiv sanayiinde
kullanılan dört önemli metalin (alüminyum,
paladyum, titanyum ve nikel) önde gelene
üreticilerinden birisi konumunda. Şimdiden bu
metallerin fiyatlarında önemli artışlar söz konusu
oldu bile. Buda otomotivde ciddi fiyat artışları
yaşanacak demektir.
Savaşın devam etmesi halinde tedarik zincirinde
çok daha ileri bozulmaların ortaya çıkacağını, her

Savaşın bitmesi halinde bile bu çatışmanın
sonuçları gelecek aylarda daha da çok hissedilecek
ve birçok emtianın fiyatını etkileyecek gibi
görünüyor.

Yaşananların uzun vadeli sonuçlarından birinin
fosil yakıtlardan bir
an önce kurtulmak ve
yenilenebilir enerjilere
dönüşüm olacağını
düşünüyorum.
Kamuoyu isteği ve
desteği ile bu sürecin
hızlandırılabilecek
olması lehimize gelişen
bir durum olacaktır
diye düşünüyorum.
Yaşananların belki en
önemli ve en iyi sonucu
bu olacaktır.
Saygılarımla.
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2 YIL ARADAN SONRA IVECO YETKİLİ
SATICI SATIŞ EKİPLERİ VE BASIN
MENSUPLARI İLE YÜZ YÜZE BULUŞARAK
YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITTI

IVECO emisyon normlarında Euro VI D’den Euro VI
E emisyon normuna geçerken ürün gamında da
yenilikler gerçekleştirdi. Sürücü odaklı yeni S WAY
ile Euro V E normlarının bile fazlasını karşılayan
Daily 2022 model ürünler bu tanıtım faaliyetinin
merkezinde yer aldı.
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Her Daily nesli yeni standartlar belirlemiş
ve bu, Daily›yi kalıcı bir başarı ile
‹IVECO markası içinde bir marka› haline
getirmiştir

“2022 Yeni Başlangıçlar” konsepti ile
düzenlenen toplantıda konuşan genel
müdür Hakkı Işınak 2022’ye IVECO
olarak yeni bir yapı ile, yeni ürünlerle
ve yeni umutlarla başladıklarını ifade
etti. 2021 yılında pazar paylarını 2
puan artırarak %8,4 lük bir pazar payı
ile tamamladıklarını hatırlatan Hakkı
Işınak toplantıda tanıtılan yeni ürünler
ile bu başarıyı daha da ileri taşımayı
hedeflediklerini söyledi.

Ticari araç sektöründeki ana trendler,
Yeni Daily›nin en son evrimsel hamlesine
öncülük etmiş ve Daily, 40 yılı aşkın süredir
kendisini segmentinde favori yapan
çok yönlülük, sağlamlık, dayanıklılık ve
performans temel değerleri üzerine inşa
edilmiştir.

Yeni Daily: Hafif ulaşımı bir sonraki
seviyeye taşıyan akıllı araç
IVECO, sürüş konforunu artıran,
sürücüsünü ve yükünü koruyan ve
görevin gereksinimlerine uyum sağlayan,
sektörde bir ilk olan akıllı elektronik
kontrollere sahip benzersiz akıllı pnömatik
süspansiyona sahip yeni Daily Air-Pro
ailesiyle çığır açıyor.
Basri Akgül

Yeni Daily’nin en son motor teknolojisi
ve emisyon sistemi (Uyum Faktörü =
1) yönetmeliklerin ötesinde Euro 6-D
Final ve Euro VI-E uyumluluğu sağlıyor.
Optimize edilmiş 2.3 litrelik motor, %6›ya
kadar yakıt tasarrufu sağlıyor ve zorlu
görevler için %15›e kadar tork artışıyla
Daily›nin çok yönlülüğünü artırıyor.

Yeni Daily, Covid-19 salgınının mevcut
eğilimleri güçlendirip hızlandırmasıyla
hızla değişen ticari araç sektöründeki
müşteri talepleri öngörülerek geliştirildi.
Şehir içi dağıtım sektörü, tüketicilerin
kapanmalar sırasında e-ticarete ve
teslimat hizmetlerine olan ilgilerinin
önemli ölçüde artmasıyla bir patlama
yaşadı. Alışveriş alışkanlıklarındaki bu
değişimin, kısıtlamaların gevşetilmesi
ve buna bağlı olarak hafif ticari araçlara
olan talebin artmasıyla bir nebze kalıcı
olması bekleniyor. Bağlanabilirlik,
günlük yaşamın her alanında - kişisel ve
profesyonel - bir zorunluluk haline geldi
ve araçların bu gereksinimi karşılaması
gerekiyor. Sürdürülebilirlik ve hava
kirliliğinin önlenmesi daha da aciliyet
kazandı ve giderek daha sıkı araç emisyon
standartlarına yol açtı.
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AIR-PRO akıllı süspansiyon: pürüzsüz
ve konforlu bir sürüş
Yeni Daily, sürücü ve yük için benzersiz
şekilde yumuşak ve güvenli bir sürüş
sağlamak üzere sürekli olarak kullanım
koşullarına uyum sağlayan devrim
niteliğindeki AIR-PRO pnömatik
süspansiyon ile geliyor. Özel AIR-PRO
Sürekli Sönümleme Kontrolü (CDC)
ünitesi, yoldaki çukurlara neredeyse
anında tepki vererek en iyi ve dinamik
tepkiyi vermek için her 10 milisaniyede
bir her amortisör üzerindeki ideal basıncı
hesaplıyor. %25 oranında daha az titreşim,
son derece konforlu bir sürüş deneyimine
katkı sağlıyor.
AIR-PRO akıllı sistem ayrıca sürücünün
gereksinimlerine uyum sağlıyor ve
süspansiyon davranışının kontrolünü
ona veriyor. Sürücüler,yumuşak ayarıyla
rahatlığa öncelik vermeyi seçebiliyorlar;
tam yük koşullarında taşıma ve sürüş
kontrolünü optimize etmek için Yüklü
modu seçin veya Otomatik ayar ile
sistemin kendi kendini uyarlayan
parametrelerine bırakın. AIR-PRO
süspansiyon, araç yüküne uyum
sağlayarak virajlarda yatışı %30 oranında
azaltıyor, sürücünün güvenliğini artırıyor
ve yükü koruyor.
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AIR-PRO süspansiyon, araç şasisinin
yüksekliğini 10 saniyeden daha kısa
sürede ayarlayarak yükleme ve boşaltma
işlemlerini kolay ve verimli hale getirir.
Araç hafızası yükleme alanının yüksekliğini
öğrenerek aracı hazır hale getirmeyi daha
da kolaylaştırır.
AIR-PRO akıllı sisteminin yönetimi,
gösterge panelindeki özel anahtarı ve yeni
sezgisel TFT grafikleri sayesinde gayet
kolaydır.
Yeni manuel şanzıman: sınıfının en
iyisi vites değiştirme ve hassasiyet ile
konforlu sürüş deneyimi
Yeni Daily, sınıfının en iyisi vites değiştirme
ve hassas kavrama ile mükemmel bir
sürüş deneyimi sunan yeni 6 vitesli
manuel şanzımanı sunuyor. Bu, onu, uzun
günlerde direksiyon başında daha fazla
konfordan yararlanacak olan şehir içi
görevlerdeki sürücüler için favori yapacak.
Yeni şanzıman ayrıca toplam sahip olma
maliyetinin düşürülmesine de katkıda
bulunuyor. 2.3 litrelik motoru 3.0 litrelik
motorla aynı debriyajla birleştirmek, en
zorlu görevlerde sağlamlığı iyileştirmek
ve dayanıklılığı %18›e kadar artırmak
mümkün olmuştur. Yeni şanzıman yağ
değişimi 350.000km boyunca gerekmiyor
ve bakım ve onarım maliyetlerinde %4›e

kadar azalmaya katkıda bulunuyor.
Yeni hafızalı köpük sünger koltuklar:
üstün konfor sunmak için sürücüye
uyum sağlar
Yeni Daily, hafif ticari sınıfında bir ilk
olarak koltuğunun minder ve sırtının orta
kısımlarında ve kafalığında hafızalı köpük
sünger teknolojisine sahip tamamen yeni
koltuklar sunuyor. Hafızalı köpük sünger
vücudunuza uyum sağlayarak basınç
tepe noktalarını %30 oranında azaltarak
üstün konfor sağlayarak sırt ağrılarının
önüne geçer. Yan bölümler, yanal tutuşu
iyileştirmek, güvenliği ve sürüş deneyimini
geliştirmek için 15 mm yüksek yoğunluklu
köpük sünger ile kalınlaştırılmıştır. Daha
uzun boylu insanlar, daha uzun bacakları
için daha iyi destek sağlayan 20 mm daha
uzun ve 15 mm daha kalın ön minder ile
daha rahat ediyorlar.
Eşsiz motor yelpazesi: her görevde
performans ve sürdürülebilirlik
Yeni Daily, kapsamlı motor yelpazesiyle
çok yönlülüğü konusundaki itibarına
sadık kalıyor. Her görevde en iyi
performansı sunmak için optimize
edilmiş iki motor sunan tek araçtır. 116
hp ile 156 hp arasında değişen güce
sahip 2.3 litrelik F1A (hafif ve ağır hizmet
homologasyonu mevcuttur) ve 160 hp ile

207 hp arasında güç derecelerine sahip
3.0 litrelik F1C. 2.3 litrelik F1A motoru,
yakıt ekonomisiyle dikkat çekiyor ve
önceki modele kıyasla WLTP çevriminde
%6›ya varan yakıt tasarrufu sağlıyor.
Yeni manuel şanzıman, %15›e varan bir
tork artışı sağlayarak Yeni Daily›nin zorlu
uygulamalardaki performansını iyileştirdi
ve PTO gereksinimlerine sahip gövde
yapımları için çok yönlülüğünü geliştirdi.
Yeni Daily, 136 hp ve 350 Nm tork ile güçlü
ve hızlı tepki veren bir performans sunan
3.0 litrelik CNG motoruyla sürdürülebilir
görevine sadık kalıyor.
Yeni Daily, Euro 6-D Final ve Euro
VI-E standartlarına uyum sağlıyor ve
regülasyonların ilerisinde Uygunluk
Faktörü 1›e (CF=1) ulaşıyor. Bu, gerçek
koşullarda ve aracın ömrü boyunca
emisyon sınırlarını karşıladığı anlamına
gelir. Önceki modellerle aynı alanları
kaplayacak şekilde tamamen yeniden
tasarlanmış bir çift SCR son işlem sistemi
kullanır, böylece aracın gövde kabiliyeti
üzerinde hiçbir etkisi olmaz ve Daily›nin
efsanevi çok yönlülüğünü koruyor
Yeni S WAY : Sürücü odaklılığı yeni bir
seviyeye taşıyor
S WAY yeni gelişmiş özellikler ile sürücü
odaklılığı yeni bir seviyeye taşıyor. Yeni
motor ürün gurubu, yeni nesil arka aks,

gelişmiş teknolojiler ve ihtiyaçlara göre
şekillendirilmiş yenilikçi hizmetler ile
filo sahipleri için olağanüstü değer ve
üretkenlik sağlıyor. IVECO S-Way, filo
sahipleri için ideal çözüm olarak öne
çıkarken çevrenin sürdürülebilir dostu ve
sürücünün mükemmel yol arkadaşı.
Yeni IVECO S-Way, 2020’den bugüne
erişilen başarının üzerine inşa edildi.
Yüksek konforla sürücüler arasında
popülerliğe sahip araç, müşteriler
tarafından da performansı, Düşük
Toplam Sahip Olma Maliyeti ile övüldü.
bu rakam düzenli bir şekilde arttı. Genel
olarak satışlar tüm beklentileri geçerek
belirgin bir pazar payı artışı sağladı. IVECO
S-Way’in doğal gazlı modelleri Avrupa’da
mutlak lider konumunda ve bugün satılan
araçların içinde dörtte birden fazla paya
sahip. Avrupa ve Türkiye’de araç sahipleri
IVECO S-Way’leriyle gurur duyuyor ve
bunu kişiselleştirmeleri ile kamyonlarını
sosyal medyada paylaşarak gösteriyorlar.
Gerçek yakıt verimliliği ve Toplam
Sahip Olma Maliyetiyle yüksek iş
üretkenliği
IVECO S-Way, uzun yol görevleri ve filo
sahibi için mükemmel bir iş çözümü.
Çeşitli geliştirmeler ve özelliklerle yakıt
verimliliği ve performans konusunda
çıtayı yükselten araç, %3’e varan yakıt

tasarrufu sunmakta.
Yeni motor ürün grubu, Euro VI/E salınım
standartlarını karşılarken hidrojene
bitkisel yağ (HVO) gibi ikinci nesil bio
dizeller için de %100 onaylı. Cursor 13
ürün grubu iki yeni güç seçeneğine sahip;
490 ve 530. Cursor 11 ve 13 motorlarının
verimliliği, artan sıkıştırma oranları ve yeni
yanma yönetim sistemi ile geliştirildi.
13 Litrelik motorlar yüksek verimlilikli tek
indirgemeli arka akslar ve standart profil
lastiklerle mevcut 2.31:1’lik daha uzun
arka aks oranı ile eşleştirilmiş. Bu, motor
devrini düşük tutmayı sağlayarak uzun
mesafede daha yüksek verimlilik sağlıyor.
Söz konusu özellikler 490 beygirlik
Cursor 13’ü gerçek bir Toplam Sahip
Olma Maliyeti şampiyonu yaparken uzun
mesafe için IVECO S-Way’i mükemmel araç
yapıyor.
Ek özellikler IVECO S-Way’in yakıt
verimliliğine katkı sunuyor. Yeni Eco
Moduna sahip klima enerji harcamasını
optimize ederken A sütunlarının yeni
aerodinamik kaplaması kabin etrafındaki
hava akışını iyileştiriyor.
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Sürdürülebilirlik Şampiyonu

IVECO S-Way’in Sıkıştırılmış Doğal
Gaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğal
Gaz (LNG) versiyonları, debriyaj
kompresörü ve değişken akışlı
direksiyon pompası gibi yakıt
verimliliğini daha da arttıran
akıllı yardımcılara sahip. Dizel
versiyonlarla paylaşılan bu
yeni özellikler ve motordaki
geliştirmelerle karbondioksit
salınımlarında düşüş sağlanmış.
Bu, doğal gazlı IVECO S-Way’i uzun
mesafe taşımacılık için tartışmasız
lider yapıyor.
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LINAK AKTÜATÖRLER iLE
ÖZGÜRLEŞEN MAKİNALAR
Hassas konum bilgisi, bakım gerektirmez, kolay montaj...

•
•
•
•

15.000N’a kadar itme gücü
999 mm’ye kadar kurs boyu
12 V, 24 V, 36 V veya 48 V DC
BUS ve paralel hareket çözümleri

• IP66/ IP69K

Bize www.linak.com.tr üzerinden veya
0312 472 63 38 nolu telefon
numarasından ulaşabilirsiniz
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İNGİLTERENİN İLK HİDROJENLE ÇALIŞAN
ATIK TOPLAMA ARACI
ALLISON ŞANZIMAN DONANIMLI

Allison tam otomatik şanzımanlar,
yeni nesil güç aktarma organlarına da
mükemmel uyum sağlıyor.
Birleşik Krallık›ın hidrojen yakıt hücreli
güç paketine sahip ilk atık toplama
aracı (RCV) için Allison tam otomatik
şanzıman donanımı tercih edildi.
Aberdeen Belediye Meclisi’nin 45 kW
kapasiteli yakıt hücresiyle birlikte 250
kW Hyzon elektrik motorunu Allison
3000 Serisi™ şanzımanla birleştirme
kararı, filoların dizel yakıtlı içten
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yanmalı motorlardan geçiş sürecinde
Allison şanzımanların gelişen
teknolojiye uyumluluğunun başarılı
bir örneği.
Hidrojenle çalışan yeni öncü RCV,
4200 mm aks aralığı, HH-MercedesBenz Econic Hydrogen şasisi, 350
bar›da 15 kg hidrojen depolama
kapasitesine ve 700V gerilimde 140
kWh kapasiteli bataryaya sahip.
Aberdeen Kent Konseyi›nin yeşil
hidrojen altyapısıyla yakıt ihtiyacı

karşılanacak RCV, 250 km menzile
sahip olacak ve elektrikli bir araçtan
daha uzun mesafeler kat edilmesini
sağlayacak.
Araç, şehir ve çevre bölgesinde
hidrojen ekonomisini geliştirmeyi
amaçlayan “H2 Aberdeen” girişiminin
son adımı. Aberdeen Kent Konseyinin,
2012›de hizmete sunduğu 10 adet
tek katlı hidrojen yakıt hücreli
otobüslerini 2020›de 15 adet
dünyanın ilk çift katlı hidrojen yakıt

hücreli otobüsleri takip etti. 2018›de
ise yine Allison şanzıman donanımlı
İngiltere›nin ilk hidrojen yakıt hücreli
yol süpürme aracını filosuna katmıştı.
Ayrıca RCV, yedi Avrupa
bölgesinin yakıt hücreli atık
toplama kamyonlarının karayolu
taşımacılığındaki emisyonları
azaltmaya destek olabileceğini
göstermeyi amaçladığı Avrupa
Birliği›nin Interreg HECTOR projesinin
de bir parçası. Almanya›nın Herten
kentinde bulunan bir atık yönetim
şirketi olan AGR›in DAF şasisine sahip
RCV aracı gibi projedeki diğer araçlar
da Allison şanzıman donanımına
sahip.
Suyun elektrolizi yoluyla yenilenebilir
enerji kaynaklarından üretilen yeşil
hidrojen, tamamen karbonsuz.
Orta ve ağır hizmet araçlarında iyi
bir yük kapasitesi sunan Hyzon,
şu anda dünyadaki en yüksek güç
yoğunluğuna sahip hidrojen yakıt

hücresi modüllerini üretiyor. Yakıt
hücresinin gücü, aracın maksimum
brüt araç ağırlığına ve operasyonel
gereksinimlerine göre ayarlanabiliyor.
Allison Transmission Birleşik Krallık
Bölge Satış Müdürü Nathan Wilson,
konuyla ilgili olarak; “Aberdeen
Belediye Meclisi, halihazırda Allison
şanzıman donanımlı 500 araç
kullanıyor. Uzun yıllardır bu araçların
kullanım ve dayanıklılığından çok
memnunlar. Allison tam otomatik
şanzımanlar, orijinal olarak dizel
motorlar için tasarlanmış olsa da
alternatif yakıtlı ve alternatif motorlu
araçlara eşit derecede uygun. Bu
nedenlerle Konsey, hidrojenle çalışan
yeni RCV aracının Allison şanzıman
donanımlı olmasını özellikle talep
etti» diye belirtti.
Aberdeen Kent Konseyi›nin
hidrojenle çalışan yeni kamyonu,
Econic›in alçak girişli kabinini
atık toplama çözümleri uzmanı

Geesinknorba Group tarafından
Hollanda›da üretilen bir üstyapı ile
birleştiriyor. Çift bölmeli atık toplama
ekipmanı ile donatılmış bu araç,
günde 7,5 saat ve haftada 5 gün
sürekli dur-kalk gerektiren evsel atık
toplama görev döngüsünde, Mart
ayında hizmet vermeye başlayacak.
Manuel veya otomatikleştirilmiş
manuel şanzıman (AMT), debriyajdaki
aşınma ve yıpranma nedeniyle
bu tür yoğun tempolu talepleri
karşılamakta zorlansa da Allison
tam otomatik şanzıman, mekanik
debriyaj yerine patentli bir tork
konvertörü kullanıyor. Böylece
bakım gereksinimlerini azaltmanın
yanı sıra sürüşü iyileştiriyor, sık
dur-kalk ve düşük hızlı manevralar
sırasında araçların kontrol edilmesini
kolaylaştırıyor.

Hidrojenle çalışan yeni öncü RCV, 4200 mm aks aralığı, HHMercedes-Benz Econic Hydrogen şasisi, 350 bar’da 15 kg depo
kapasitesi ve 700 v’de 140 kWh bataryalara sahip.
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A L I Ş A N LOJ İ ST İ K ’ T E N
RENAULT TRUCKS YENİ T EVO İLE
BÜYÜK FİLO YATIRIMI
Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer alan
uluslararası lojistik hizmet servis sağlayıcısı Alışan Lojistik, 70 adet yeni Renault
Trucks T EVO serisi çekici ile öz mal araç
filosuna yatırım yapmaya devam ediyor.
Tehlikeli kimyasallar dahil olmak üzere,
kimya sanayisi ile hızlı tüketim ürünleri,
gıda, tarım ve daha birçok sektördeki
müşterilerine sunduğu uluslararası nakliye, depo / antrepo, dökme kuru yük,
dökme likit ve enerji taşımacılığı gibi
hizmetlerle dikkat çeken Alışan Lojistik,
yeni yatırımları doğrultusunda lansmanı kısa süre önce yapılan Renault Trucks
T480 çekiciler ile filosunu güçlendiriyor.
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Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Damla Alışan, İcra Kurulu
Üyesi Ayhan Özekin ve CFO’su Mehmet Emin Çelenli’nin katıldığı teslimat
törenine Renault Trucks adına Türkiye
Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Büyük Filo
Satış Müdürü Ziya Çolak, Renault Trucks Finansal Hizmetler (RTFS) Satış ve
Pazarlama Direktörü Ertan Çolak ile
Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve üst
düzey yöneticiler ev sahipliği yaptı.
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Alışan Lojistik Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Damla Alışan; “1985

yılında, yerel ve küresel pazarda inovatif, esnek ve entegre teknolojik çözümleri ile müşterilerine güç katan uluslararası lojistik hizmet servis sağlayıcısı
olma vizyonu ile kurulan Alışan Lojistik,
bugün 550 adet öz mal araç filosu ve
Türkiye genelindeki 50’yi aşkın farklı
lokasyondaki 1500 çalışanı ile sektörde
“kontrat lojistiği” diye de ifade edilen
entegre lojistik hizmetleri ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurgulamakta; ihtiyaca özel katma değeri yüksek çözümler geliştirmektedir. Renault
ile büyüttüğümüz filomuz sayesinde
de müşteri odaklı çözümlerimizdeki
hızımıza hız, duyulan güvene güven,
attığımız yeşil adımlara ise yenilerini
katacağımızdan şüphemiz yoktur” dedi.

2021 yılını yüzde 45’i aşan büyüme ile başarıyla tamamladık
Damla Alışan, 2021 yılını değerlendirdikleri
açıklamalarında;
“Biliyorsunuz biz, krizlere alışık ve üstesinden gelebilme kasına sahip bir sektörüz. Son yaşanılan salgın krizi ise; yeni iş
yapma biçimlerinin geliştirilmesi, temassız ve dijital uygulamaların yaygınlaştırılması gibi yeni kaslar gerektiğini net bir
şekilde ortaya koydu. Bu nedenle lojistik
ve taşımacılık süreçlerinde, bizim gibi,
daha gelişmiş dijitalleşme ve otomasyon uygulamaları geliştiren kurumlar
birkaç adım öne çıktı ve çıkmaya devam
ediyor. Alışan’a baktığınızda ise, ağırlıklı
olarak kimyasal madde ve FMCG lojistiği
yaptığımız için gıda ve temizlik malzemesi sektörlerine verdiğimiz hizmetlerde öncelikle kapasite azalması yaşamadan yolumuza devam ettik. Çarkların
dönmesi ve tüketicinin temel ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için tedarik zincirinin
önemli bir halkası olarak görevimizin
başında yer aldık; almaya da devam
ediyoruz. 2021 yılını yüzde %45’i aşan
bir büyüme ile bir milyar TL seviyelerinde kapattık. Bu büyüme trendinin daha
fazlasını ise 2022 yılı için hedefledik.
Ülkemize ve sektörümüze olan güvenimiz doğrultusunda da yatırımlarımıza
hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.
2022 yılı hedeflerine de değinen Damla Alışan; Proje ve yatırımlarımızı belirli
başlıklarda toplamış bulunuyoruz. Tüm
birimlerimizle iş ortaklığı yaklaşımı
içerisinde çalışan İnsan Kaynakları organizasyonumuzda devam eden çok
sayıda projemiz mevcut. Operasyonel
planlarımızı desteklemek üzere e-ticaret
ekosistemi dahil tüm sektörlerin ihtiyaçlarına dönük depolama arz kapasitemizin arttırılması için proje ekiplerimiz
sürekli çalışıyor. Depolama ve taşıma
çözümlerimizin, bugün burada da gözlemlediğiniz gibi, “Green Deal”-“Yeşil

Mutabakatına” tam uyumlu olmasına
önem veriyoruz. Ayrıca, dijital dönüşüm ve teknolojinin etkin kullanımı konusunda Ar-Ge Merkezlerimiz sürekli
yeni projeler geliştiriyor” diye belirtti.
Renault Trucks adına Türkiye Başkanı
Sebastien Delepine ise; “Yeni TCK EVO
serimiz, Türkiye’de lansmanını gerçekleştirdiğimiz 2021 Ekim ayından bu
yana büyük ilgi gördü. Yeni serimizin
adet olarak en hacimli ilk teslimatını ise
Alışan Lojistik ile gerçekleştiriyoruz. Aslında Alışan Lojistik 2021, Mart ayında
filosu için yeni araç alım kararı vermişti. Yenilikçi ve vizyoner yaklaşımları ile
yeni T EVO çekicileri beklemeyi tercih
etti. Bu nedenle her zaman girişimleri
ile sektörde yeniliklere imza atan Alışan
Lojistik’in uzun yol serimizin T EVO çekicilerini tercih etmesi büyük bir referans
oluyor. Alışan Lojistik’in tüm yatırımlarını ve yeniliklerini yakından takip ediyoruz. Araçlarımızın sunduğu verimlilik ve
toplam çözümlerden çok memnun kalacaklarına inancımız tam. Tasarım, konfor ve verimlilikte gerçekleştirilen değişimlerle yine düşük toplam sahip olma
maliyeti sağlayan iddialı araçlar sunuyoruz. Bu yeniliklerden Alışan Lojistik’in
de faydalanacak olmasından memnuniyet duyuyoruz” şeklinde açıkladı.
Alışan Lojistik, Renault Trucks’ın yeni
araçları ile 2022’de sunmaya başladığı
bağlantılı hizmetlerden faydalanacak.
Araçlarına uzaktan bağlantı kurarak
erişim sağlayabilecek olan Alışan, yazılım güncelleme, parametre değişiklikleri, hata kodlarının okunması gibi
işlemleri gerçekleştirebilecek. Böylelikle araçlar, daha uzun süre operasyonda kalabilecek, hizmet süreleri
artacak ve duruş süreleri kısalacak.
Bağlantılı hizmetlere ek olarak Alışan
Lojistik’in Renault Trucks’ın Optifleet

Filo Yönetim Sistemi’nden yararlanacaklarını belirten Ömer Bursalıoğlu; “Alışan Lojistik, üç ayrı modül ile
araçlarını uzaktan takip edebilecek,
konum bilgilerine ve geçmişine ulaşabilecek, takograf verilerini uzaktan
indirebilecek, sürücüler arasında karşılaştırma yaparak yakıt tüketiminde
iyileştirme yapabilecek” diye belirtti.
Excellence
Servis
Sözleşmesi ile kesintisiz operasyonlar
Alışan Lojistik, yeni araç yatırımlarında
Renault Trucks’ın servis paketlerinden
Excellence Servis Sözleşmesi’ni tercih
etti. Sözleşme kapsamında araçların
tüm bakım ve onarım işlemleri, Renault
Trucks Yetkili Servisleri’nde yapılacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bursalıoğlu; “Ayrıca Alışan Lojistik ile lansmanı 2022’nin son çeyreğinde yapılacak
olan Excellence Predict servis sözleşmesi projesinde pilot bir çalışma yapıyoruz. Excellence Predict ile müşterimizin
araçlarının verileri, detaylı bir şekilde
incelenecek ve olası arızaların önceden
tespiti sağlanacak. Bu sayede araçların hizmet süresi artmış olacak” dedi.
Renault Trucks’ın finansal paketleri ile
yatırımımız tek noktada çözüm buldu
Yeni araç yatırımlarında Renault Trucks’ın sunduğu finansal paketlerden
faydalandıklarını belirten Alışan Lojistik
CFO’su Mehmet Emin Çelenli; “Araç alım
kararımızı verdiğimizde RTFS finansal
paketleri ile ilgili bilgi aldık. Bizleri en
çok cezbeden ve diğer oyunculardan
ayrıştıran avantaj, tek noktada tüm çözümlere ulaşabilmemiz oldu. Süreçler
hem hızlı hem de pratik şekilde ilerledi.
Sunulan paketlerin finansal avantajları
nedeniyle banka limitlerimizi kullanmaya gerek duymadık” diye açıkladı.
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KOCA YUSUF
MANİSA İTFAİYESİNE KATILMAK
İÇİN GÜN SAYIYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığı, araç filosunu 26 ton
su taşıma kapasitesine sahip olan Çok
Fonksiyonlu Robotik Müdahale Aracı
(Koca Yusuf ) ile güçlendiriyor. Türkiye’nin
en büyük itfaiye araçlarından biri olan ve
DMO teşvikiyle KDV ödenmeden satın
alınan Koca Yusuf, fabrika ve büyük çiftlik
yangınlarında su taşıma kapasitesi ile 3
tankerin yaptığı işi tek başına yapabiliyor.
Koca Yusuf, Manisa Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı filosuna
katılmak için gün sayıyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye
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Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve Fen
İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile
birlikte, yakın zamanda Manisa itfaiyesi
bünyesinde hizmet verecek olan 26
tonluk su taşıma kapasitesi ile Koca Yusuf
olarak adlandırılan aracın son durumunu
üretici firmanın tesislerinde inceledi.
DMO teşvikiyle KDV indiriminden
faydalanılarak aracın alındığını belirten
Öztozlu, “İtfaiye ekiplerimiz, bildiğiniz
gibi yıl boyunca binlerce olaya müdahale
ediyor. Bu kapsamda olaylara daha etkin
müdahale etmek için harekete geçtik.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin
hızına hız, gücüne güç katacak bir
aracı daha filomuza dahil ediyoruz.

Koca Yusuf isimli yeni aracımız kısa
zamanda itfaiye bünyemize katılmış
olacak. Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları
ile itfaiye bünyesindeki modern araç
ve ekipmanları günün teknolojik
imkanları ile yenilemenin ve büyütmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en
büyük itfaiye araçlarından biri Manisa’da
olacak. Tabi halkımızın üzüntü yaşayacağı
kötü olayların yaşanmasını hiç istemeyiz
ama olası yangın ve afet durumlarında
dar alanlarda bile ekiplerimizin işini
kolaylaştıracak bu aracın Manisa’mıza
hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

TEMİZLİĞİN BAŞKANI!
Ford Trucks çöp kamyonu!

Yerli Ford Trucks çöp kamyonu ton başı maliyette, rekabetçi yakıt
tasarrufuyla hesabını iyi yapar. Ford Trucks’ın avantajlı yedek parça
fiyatları ve yaygın bayi ağıyla her yükte birlikte.
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MERCEDES-BENZ TÜRK AR-GE
MERKEZLERİ, PROJELERİYLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA
İÇİN ÇALIŞIYOR
Mercedes-Benz Türk, AR-GE Merkezleri ile
hem Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor
hem de sürdürülebilir projelere imza
atıyor.
Kurulduğu günden beri araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine büyük bir önem
veren Mercedes-Benz Türk, 8 yılda toplam
509 adet patent başvurusu gerçekleştirdi.
Şirket, yapay zeka sayesinde fiziksel
testleri azaltacak Horizon Europe
kapsamındaki projesi FAMILIAR ile
CO2 emisyonunun ve diğer atıkların

azaltılmasını sağlayacak.
Geri dönüştürülmüş maddelerden
otobüs tamponu projesi ile bir ilke imza
atan Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE
ekipleri, bu teknoloji ile karbon ayak izi
azaltılmış ürünler elde ederek döngüsel
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ekonomi ve sürdürülebilirliğe katkıda
bulunacak.
Aksaray ve Hoşdere fabrikalarında
bulunan AR-GE Merkezleri ile Daimler
Truck›ın dünyadaki sayılı AR-GE
Merkezleri’ne ev sahipliği yapan
Mercedes-Benz Türk, bu alanda
gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türkiye›nin
en çok hizmet ihracatı yapan şirketleri
arasında yer alıyor. Hoşdere Otobüs
Fabrikası bünyesinde faaliyete alınan
İstanbul AR-GE Merkezi ilk defa 2009

yılında AR-GE Merkezi Belgesi’ni aldı.
Bu tarihten itibaren otobüs ve kamyon
ürün gruplarında AR-GE çalışmalarına
başlayan Mercedes-Benz Türk, 2018
yılında Aksaray’da oluşturduğu AR-GE
Merkezi ile kamyon ürün grubu özelindeki

çalışmalarına hız kazandırdı.
Mercedes-Benz Türk, 8 yılda 509 adet
patent başvurusu gerçekleştirdi
Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs
AR-GE ekipleri, AR-GE ve inovasyon
çalışmalarına hız kesmeden devam
ediyor. 2021 yılında Mercedes-Benz Türk
Kamyon AR-GE ekibi 78 adet, MercedesBenz Türk Otobüs AR-GE ekibi de 92 adet
olmak üzere toplam 170 adet patent
başvurusunda bulundu. Şirket, 2014-2021
dönemini kapsayan 8 yıllık süreçte ise

toplam 509 adet patent başvurusu yaptı.
Horizon Europe programına katılım
devam ediyor
Horizon2020 programı çerçevesinde
RECOTRANS, DECOAT, VOJEXT,

ALBATROSS projeleri ile Hibe Programı’na
dört kez kabul edilen Mercedes-Benz Türk,
Horizon Europe programına da FAMILIAR
projesi ile başvurdu. Avrupa Birliği’nin
95,5 milyar Euro bütçeli AR-GE destek
programı “Dokuzuncu Çerçeve Programı”
ya da diğer bir adıyla Horizon Europe,
bilim ve yenilik faaliyetlerini desteklemeyi
hedefliyor.
Mercedes-Benz Türk’ün Horizon
Europe kapsamındaki projesi FAMILIAR,
Türkiye›den 3 ortağın katkılarıyla
yürütülüyor. FAMILIAR projesinde
kullanılan yapay zeka modeli sayesinde
fiziksel testlerin azaltılması hedefleniyor.
Bu da CO2
emisyonunun
ve diğer atıkların
azaltılmasını
sağlayacak.
Bu proje
kapsamında,
mevcut ağır sınıf
ticari araçlarında
kullanılmak üzere
tasarlanan ve imal
edilen parçalarda
yıllar boyunca
yaşanan ve büyük
çoğunlukla
yüksek sayıda araç
ebatlarında yapılan
fiziksel testler ile
doğrulanabilen
hataların
azaltılması
ve bu sayede
parça kalitesinin
iyileştirilmesi
hedefleniyor.
Doğa dostu teknoloji ve malzemeler
üzerinde geliştirme çalışmalarına
devam ediyor
Mercedes-Benz Türk, sürdürülebilir
ulaşımı tasarlamak için doğa dostu
teknolojiler konusunda enstitüler,
tedarikçiler ve hammadde üreticileri
ile çalışıyor. Şirket bu kapsamda, gıda,
kağıt, kirli plastikler, ambalaj ve organik
atıkların geri dönüşümü ile elde edilen
hammaddeleri kaliteden ödün vermeden
seri parçalarında kullanmak için AR-GE
faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.
Geri dönüştürülerek üretilen
hammaddelerin sürdürülebilirlik ve
döngüsel ekonomiye katkıda ne kadar
büyük bir rol oynadığının bilinci ile
hareket eden Mercedes-Benz Türk Otobüs

AR-GE ekipleri, bu hammaddelerin
teknik yapılabilirlik, imalat ve kalite
süreçleri açısından önemli mühendislik
çalışmalarını önceliklendiriyor. Ayrıca,
müşteri ile ürünü buluşturmadan önce
zorlayıcı test koşulları altında uygunluğu
da garanti altına alıyor.
Sürdürülebilir geri dönüşüm malzemelerin
otomotiv sanayiinde kullanılabilirliği
için AR-GE çalışmalarına hız kesmeden
devam eden Mercedes-Benz Türk Otobüs
AR-GE ekipleri, Mercedes-Benz Intouro
modelinin arka tamponunu, ilk deneme
pilot ürün olarak ev atıklarının geri

Okan Baş

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE
Direktörü Melikşah Yüksel
dönüşümü ile elde edilen hammaddeden
üretti. Elde edilen bilgi birikiminin
araçların farklı parçalarında kullanılması
da projenin öne çıkan faydalarından biri
olarak görülüyor.
Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE
ekipleri, sürdürülebilirlik projeleri ile seri
ürünlerde karbon ayak izini azaltmayı,
maliyetleri düşürmeyi ve karbon
ayak izi azaltılan ürünleri geliştirerek
döngüsel ekonomiye daha fazla katkı
sağlamayı planlıyor. Kullanılacak
ürünlerin çeşitliliğinin artmasıyla birlikte
elde edilecek tasarrufun da artırılması
hedefleniyor.
Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme
Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül
Koca; “Çok çeşitli alanlarda yetkinliklere

sahip olan İstanbul AR-GE Merkezimiz,
ana şirketimiz Daimler Truck’ın global
ağı içerisinde çok önemli bir konuma
sahip. İstanbul AR-GE Merkezimizde en
büyük sorumluluğumuz, toplumumuzun
artan ulaşım talebi için sürdürülebilir
çözümleri sağlayan yenilik ve dönüşüme
öncelik etmek. Bunun güzel bir örneği,
çeşitli atıklardan geri dönüştürülen biobazlı plastik hammaddeleri kullanarak
otobüsler için geliştirmekte olduğumuz
dış tasarım parçaları. Bu ve benzeri
hammaddeleri kullanarak karbon ayak
izini azaltmayı, maliyetleri düşürmeyi ve
geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamayı
hedeflerken döngüsel ekonomiye
ve sürdürülebilirliğe katkıda
bulunacağız. Tüm bunların yanında
ekibimizin güncel teknolojileri,
yeni ürün ve bilimsel gelişmeleri
yakından takip etmesi amacıyla
akademik seviyelerini artırmalarına
da önem veriyoruz. Ekibimizde 2
kişi doktora, 71 kişi yüksek lisans
derecesine sahipken, 4 arkadaşımız
doktora, 15 arkadaşımız ise
yüksek lisans eğitimini sürdürüyor.
8-14 Mart Bilim ve Teknoloji
Haftası vesilesi ile ülkemizde bu
alanda emek harcayan herkese
saygılarımızı iletiyoruz” dedi.
Mercedes-Benz Türk Kamyon
AR-GE Direktörü Melikşah
Yüksel ise; “İstanbul ve Aksaray’da
yer alan AR-GE Merkezlerimiz ile
kamyon ürün grubu özelinde özel
projelere imza atıyoruz. Avrupa
Birliği’nin araştırma, geliştirme
ve inovasyon projelerine destek
olan Horizon2020 programı
çerçevesinde farklı projelerle kabul edilen
AR-GE Merkezimiz, Horizon Europe
programına da FAMILIAR projesi ile
başvurdu. FAMILIAR projesinde kullanılan
yapay zeka modeli sayesinde fiziksel
testleri azaltılmayı hedefliyoruz. Bu sayede
CO2 emisyonunun ve diğer atıkların
azaltılmasını sağlayacak olmak bizim
için bir gurur kaynağı. Her geçen gün
artırdığımız patent başvuru sayımızı da
2021 yılındaki 78 adet yeni başvurumuz
ile yeni bir aşamaya taşıdık. 8-14 Mart
Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında,
Türkiye’nin gücüne güç katan tüm
mühendislere, yazılımcılara ve emeği
geçen tüm kurum ve kuruluşlardaki
çalışanlara hem markamıza hem
de ülkemize katkılarından dolayı
teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.
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Castrol’den Ezber Bozan Özel Servis Zincir Markası:

Castrol Auto Service

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticisi Castrol, Türkiye’de 43 ildeki
sertifikalı 75 Castrol Auto Service noktasından oluşan servis ağı ile araç
sahiplerine bakım ve onarım hizmeti veriyor. TÜV Rheinland tarafından
denetlenen tek sertifikalı servis olan Castrol Auto Service, bu özelliğiyle de
rakiplerinden ayrılıyor.
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Tüm şirketler ve sektörler, son dönemde
hızlı bir dönüşüm içindeler. Bu dönüşümü
en çok yaşayanlardan biri de otomotiv
ve bağlı sektörler. Castrol de bir madeni
yağ markasının ötesine geçerek bir bakım
markasına dönüşmek ve aynı zamanda
çözüm ortağı olduğu müşterileri ve iş
ortakları ile birlikte büyümek amacıyla
yatırımlarını ve çalışmalarını sürdürüyor.
Castrol, 120 yıldır güvenle kullanılan
ürünlerinin arkasındaki deneyimini,
araçların bakım ve onarım hizmetine
taşıyarak, araç sahiplerini yeni bir servis
markasıyla buluşturuyor: Castrol Auto
Service.

43 ilde 75 noktada hizmet veriyor
TÜV Rheinland tarafından
sertifikalandırılmış tek servis ağı olan
Castrol Auto Service’in alanında uzman
ustaları ve profesyonel ekipmanlarıyla
eksiksiz bakım ve onarım hizmeti verdiğini
söyleyen Castrol Türkiye, Ukrayna ve
Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal,
her marka aracın bakım ve onarım
yolculuğunun tamamını sahiplenmeyi
hedeflediklerini belirtiyor. “Castrol
Auto Service, araçların tüm ihtiyaçlarını
karşılarken, üye servisler de Castrol›ün
profesyonel, kurumsal ve avantajlı destek
paketleriyle, hizmet kalitesinde diğer özel
servislerden ayrışarak fark yaratıyor. 43
ilde 2021 sonu itibari ile ulaşılan 75 Castrol

Auto Service’in en büyük özelliği araç
bakımında kalite ve profesyonellik arayan
araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği tüm
hizmetleri bir araya getirmek. Biz Castrol
olarak, özel servis noktalarını markamız
altında birleştirerek bir ağ kuruyoruz.
Amacımız yıl sonuna kadar 85 noktaya
ulaşmak” diyerek hedeflerini belirtiyor.
75 noktaya ulaşan Castrol Auto Service
için çekilen reklam filmi de “Ezber Bozan
Servis” sloganıyla rakiplerinden farkını
öne çıkarıyor. Bağımsız bir kuruluşun
denetleyerek sertifika verdiği hizmetleriyle
kurulan güvenin vurgulandığı filmde
her marka araca yönelik tüm hizmetlerin
uzman ustalar ve profesyonel
ekipmanlarla verildiği belirtiliyor.

Haydar Yenigün
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İnovatif Çözümleri Karsan’a
Yeni Bir Başarı Daha Getirdi!

Mobilitenin geleceğinde bir adım önde
olma vizyonu doğrultusunda hayata
geçirdiği sürdürülebilir iş modeliyle üretim
ve ihracatta çıtayı yükselten Karsan, iklim
değişikliği gibi tüm dünyanın en önemli
gündem maddeleri arasında yer alan
sorunlara yönelik inovatif çözümleriyle
de örnek olmaya devam ediyor. Karsan,
bu kapsamda ilk kez başvurduğu Karbon
Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure
Project) İklim Değişikliği Programı
dahilinde elde ettiği B- notu ile yeni bir
başarıya daha imza attı. Konu hakkında
açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan
Baş, “Toplu taşıma sektörünün öncüsü olan
ürün ve hizmetlerimizi daha iyi bir geleceği
inşa etmek amacıyla şekillendiriyoruz.
Yüksek teknolojili çözümler üreten,
dünyaca tanınan, iddialı bir marka olma
yolunda ilerlerken, sürdürülebilir geleceğe
temel olan iklim değişikliği alanında
yürüttüğümüz çalışmaların da sonucunu
almak çok kıymetli” dedi.
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Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen
kuruluşlarından Karsan, sektörde elde ettiği
güçlü konumun beraberinde getirdiği
sorumlulukla tüm dünyayı etkisi altına
alan sosyal, çevresel ve ekonomik konulara
yönelik inovatif çözümler geliştiriyor.
Toplu taşıma alanında değişimin öncüsü
konumuna gelen Karsan, bu kez de
dünyanın en önemli gündem maddeleri
arasında yer alan iklim değişikliğine yönelik
yönetimsel yaklaşımıyla örnek oldu. Bu
kapsamda Karbon Saydamlık Projesi (CDP Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği
Programı’na ilk kez başvuran Karsan, elde
ettiği B- notu ile yeni bir başarıya daha imza
attı.
“Ürünlerimizi daha iyi bir geleceği inşa
etmek için tasarlıyoruz”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan
Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan
olarak; dünya markası olma hedefiyle
hareket ederken, üretim süreçlerimizi

büyük bir titizlikle yürüttük. Elektriğin
evrimi temasıyla hayata geçirdiğimiz
yeni nesil ürünlerimizle sektörümüzün
şekillenmesinde öncü rol oynadık.
Yolculuğumuz ilklere imza atan kilometre
taşları ile dolu. Elde ettiğimiz bu konumun
birçok sorumluluğu da beraberinde
getirdiğinin bilincindeyiz. Toplu taşıma
sektörünün öncüsü olan ürün ve
hizmetlerimizi daha iyi bir geleceği inşa
etmek için tasarlıyoruz” diye konuştu.
“Çalışmalarımıza aralıksız devam
ediyoruz”
“Yüksek teknolojili çözümler üreten,
dünyaca tanınan, iddialı bir marka olma
yolunda ilerlerken, geleceğe temel olan
iklim değişikliği alanında yürüttüğümüz
çalışmaların da sonucunu almak çok
kıymetli.” ifadelerini kullanan Okan Baş,
“Bu araştırmada; B- düzeyine ulaşmak,
bir kurumun iklim değişikliği risk ve
fırsatlarının farkında olduğunu ve bunu

yönettiğiniürün
ve hizmetleriyle
iklim değişikliği
sorununa çözüm
getirmeye
çalıştığını ve
performansını
takip ettiğini
gösteriyor.
Bu alandaki
çalışmalarımıza
aralıksız devam
ediyoruz. Hem
iklim değişikliği
risk ve fırsatlarını
yönetmesi
hem sera gazı
emisyonu azaltım
uygulamalarını
hayata geçirmesi
hem de elektrikli
ve otonom toplu
taşıma çözümleri
üretiminde
sektöründe öncü
bir konumda yer
alması, Karsan’ın
başarısının
altında yatan
temel sebepler”
diye konuştu.
Karbon
Saydamlık
Projesi
Kar amacı
gütmeyen
bir inisiyatif
olan Karbon
Saydamlık Projesi
(CDP - Carbon
Disclosure
Project); şirketlerin, şehirlerin, yatırım
kuruluşlarının çevresel etkilerini
yönetmelerine destek sunuyor, yatırım ve
finans kuruluşlarının çevresel etkilerini ne
düzeyde yönettiklerini sistematik biçimde
göstermelerine imkan sağlıyor. Karbon
Saydamlık Projesi, her yıl gerçekleştirdiği
“CDP Climate Change” isimli araştırmasıyla
şirketlerin iklim değişikliği risk ve fırsatlarını
yönetme düzeyini ortaya koymaya
çalışıyor. Söz konusu araştırma; hisseleri
borsalarda işlem gören şirketlerin belirli bir
metodoloji çerçevesinde bilgilerini CDP
veri tabanına girmeleriyle gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda; araştırmaya katılan

OKAN BAŞ
şirketlerin iklim değişikliği risk ve
fırsatları konusundaki farkındalıkları,
yönetim düzeyleri, uygulamaları ve
gösterdikleri liderlik değerlendiriliyor.
Araştırma; alanında “altın standart”
olarak nitelendirilen oldukça detaylı
bir metodolojiyle gerçekleştiriliyor.
Katılımcıların yanıtlarının ardından yapılan
değerlendirmeler; D (en düşük), A (en
yüksek) puan çerçevesince belirleniyor.
Karsan ilk yılında küresel ortalamaya
ulaştı!

Küresel otomotiv sektörünün iklim
değişikliği risklerinin yönetimi konusunda
çok ilerlediği, bu konuda uzun zamandır
aksiyon alan uluslararası şirketlerin
bulunduğu biliniyor. Sektördeki şirketler
de buna paralel olarak yüksek notlar alıyor.
Hem sektör ortalamasının hem Avrupa
şirketler ortalamasının hem de küresel
şirket puan ortalamasının B düzeyinde
olduğu biliniyor. Karsan ise sürdürülebilirlik
programını başlatmasının ardından 6 ay
sonra, araştırmaya dahil olduğu ilk yılında
bu başarıyı elde ederek, küresel ortalamaya
ulaştı.
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Pirelli Türkiye,
markanın 150. yıl dönümü
etkinlikleri kapsamında
ilk 150. yıl donanımlı tırını karşıladı

Lastik devi Pirelli’nin global ölçekte 150.
yıl kutlamaları kapsamında Pirelli Türkiye
Genel Müdürü Gian Paolo Gatti Comini,
Pirelli Türkiye yöneticileri ve lojistik
çalışanları 150. yıl logosu ile donatılan
ilk Pirelli tırını karşılamak için bir araya
geldiler. 150. yıl logolu ilk tırın beğeniye
sunulduğu etkinlikte markanın tarihsel
yolculuğu aktarıldı.
Türkiye’de 60 yılı aşkın süredir faaliyet
gösteren ve 1962 yılında Türkiye’de ilk
yerli lastiğin üretimini gerçekleştiren
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Pirelli Türkiye’nin lojistik çalışanları,
şirketin 150’nci yaşını kutlamak için
Pirelli’nin İzmit’teki üretim tesislerinde
buluştu.
Pirelli’nin geçmişten günümüze
endüstri, kültür, gelenek, teknoloji ve
tutkuyla dolu bir tarihi temsil eden
dönüşümünün vurgulandığı buluşmada,
markanın 150’nci yılı şerefine hazırlanan
logo ile giydirilmiş ilk tırı görücüye
çıktı. Pirelli Türkiye çalışanları markanın
150’nci yılı şerefine hazırlanan logo ile

giydirilmiş tırın önünde Pirelli 150. yıl
tişörtleri ile fotoğraf çektirdiler.
1872 yılında Milano’da doğan ve kısa
sürede çok uluslu bir şirkete dönüşen
Pirelli, bugün 12 ülkede aydınlık,
güvenli ve sürdürülebilir fabrikalar inşa
ederek varlık gösteriyor. Türkiye’de
‘Şampiyonların Fabrikası’ olarak bilinen
İzmit Fabrikası da motor sporları
alanında geliştirilen inovatif ürünlerle
Pirelli’nin küresel başarısında önemli rol
oynuyor.
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ACR Otomotiv
Otokar Yetkili Satıcısı oldu

Faaliyet gösterdiği segmentlerin
toplamında 13 kez Türkiye›nin en çok
tercih edilen otobüs üreticisi olan
Otokar, Türkiye genelindeki bayi sayısını
arttırmaya devam ediyor. Otokar’ın
yeni bayisi ACR Otomotiv Niğde’de
gerçekleşen törenle açıldı. ACR Otomotiv
aynı gün ilk satışını Bayram Doğan
Turizm’e yaptı.
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar,
Türkiye genelindeki bayi sayısını
arttırmaya devam ediyor. 13 yıldır
Türkiye›nin en çok tercih edilen otobüs
markası olan Otokar’ın yeni bayisi
ACR Otomotiv Niğde’deki tesisinde
düzenlenen törenle açıldı. Törende ayrıca
ACR Otomotiv ilk satışını Bayram Doğan
Turizm’e yaptı.
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30 yılı aşkın süredir okul, personel,
turizm ve halk otobüsü taşımacılığı,
kamu araç kiralama, turizm alanlarında
faaliyet gösteren, Otokar›ın yeni otobüs
ve kamyon bayisi olan ACR Otomotiv›in
açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti.
Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor
Belediye Başkanı Serkan Baran, ACR
Otomotiv yetkilileri Naci Acar ve Asım
Acar, Bayram Doğan Turizm’in sahibi
Bayram Doğan, Otokar Genel Müdür
Yardımcısı H. Basri Akgül, Otobüs Satış
Müdürü Murat Torun, Pazarlama Müdürü
Tarkan Burak, Ticari Araçlar Yurt İçi Satış
Sonrası Hizmetler Müdürü Oğuz Doruk,
Yedek Parça Pazarlama ve Satış Müdürü

Orçun Şeramet, Otobüs Bölge Satış
Yöneticisi Umut Parti, Kamyon Bölge
Satış Yöneticisi Seyit Ali Ceylan, Ürün
Yöneticisi Ersin Akdere ve Ticari Araçlar
Bölge Servis Yöneticisi Alper Yatçı katıldı.
İLK TESLİMAT KAYSERİ’YE
Otokar’ın yeni bayisi ACR Otomotiv açılış
töreninde aynı zamanda ilk araç satışına
da imza attı. Düşük işletme giderleri,
üstün performansı ve dayanıklılığı ile
dikkat çeken Sultan Comfort, Kayseri ve
bölgesinde hizmet veren Bayram Doğan
Turizm’in tercihi oldu. 20 yılı aşkın süredir
faaliyetlerine devam eden şirket, filosunu
7 adet Sultan Comfort ile güçlendirdi.
ACR Otomotiv’in Niğde’deki tesisinde
gerçekleştirilen törende konuşan Naci
Acar, “Otokar’ın yeni bayisi olarak ilk

satışımızı yapmış olmaktan dolayı
mutluluk duyuyor, yeni araçlarımızın
Bayram Doğan Turizm’e hayırlı olmasını
diliyorum.” dedi. Filolarında halihazırda
Sultan araçlarının yer aldığını belirten
Bayram Doğan Turizm sahibi Bayram
Doğan ise konforu, düşük işletme
giderleri, sağlamlığı, yaygın satış ve servis
ağının yanı sıra ikinci el değeriyle Otokar
Sultan’ı tercih ettiklerini söyledi.
KONFORLU, GÜÇLÜ VE EKONOMİK
Küçük otobüs segmentinde konfor
çıtasını Sultan Comfort ile yükselten
Otokar, yenilikçi aracıyla yolculara her
mesafede rahat bir seyahat imkanı

sunuyor. Sultan Comfort, lüks koltukları,
koltuk altı buzdolabı, anons sistemi,
LCD ekranı, DVD ve güçlü klimasıyla
seyahat konforunu ikiye katlıyor. Sultan
Comfort, isteğe bağlı sunulan çift camları
ile buğulanma ve ısı kaybını önlerken;
dışarıdaki gürültünün içeri girmesini de
engelliyor.

genişliğinden feragat edilmiyor.

Sultan Comfort, kullanıcısına konfor ve
güvenlik sunarken; üstün yol tutuşu,
yakıt tasarrufu, yüksek performansı ve
düşük işletme giderleriyle de dikkat
çekiyor. En zorlu testlere tabi tutularak

Sultan Comfort’ta standart olarak
sunulan Acil Frenleme Sistemi (AEBS)
ile Şerit Takip Sistemi (LDWS) sayesinde
yolcular daha güvenle taşınıyor. Yolcu
kapasitesi 29+1 kişiye çıkarılarak ideal bir
personel taşıma aracı haline gelen Sultan
Comfort’ta koltuk sayısı artsa da diz

geliştirilen Sultan Comfort, uzun bakım
aralıkları ile zamandan da tasarruf
ettirerek, kullanıcısına bakım dönemlerini
daha az düşündürüyor.
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AYTEMİZ
ŞAŞIRTAN HİZMETLERİYLE
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Motorcu Dostu istasyonları, Self Servis hizmeti ve sürücülere
araçlarından inmeden akaryakıt alma imkanı veren Vaay
uygulaması ile ilklere imza atan Aytemiz, Türkiye genelinde
yaptığı yatırımlar ve sunduğu hizmetlerle sektörde fark yaratmaya devam ediyor.
Dünyanın dijital dönüşüme artan bir
şekilde yatırım yaptığı bir dönemde,
pandeminin de etkisiyle, tüm sektörlerde
bir dönüşüm başladı. Enerji ve akaryakıt
sektöründeki şirketler de bu dönüşümde
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rekabette geride kalmamak için
yatırımlarını ve stratejilerini değiştirdiler.
Akaryakıt sektöründe 1963 yılından beri
faaliyet gösteren Aytemiz de bu dönüşümü
çok yakından takip ederek son dönemde

yaptığı önemli yatırımlarla dikkat çekiyor.
Yapılan marka araştırmalarının sonuçlarına
göre, Aytemiz müşterilerinin aldıkları

Erkal Özürün

Aytemiz Genel Müdürü
Erol Varlık
hizmet ve ürünlerden son derece memnun
olduklarını, sadık birer marka savunucusu
haline geldiğini belirten Aytemiz Genel
Müdürü Erol Varlık “Müşteri beklenti ve
ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturduğumuz
stratejinin ve bu stratejiye paralel
yaptığımız yatırımların geri dönüşünün
bu kadar olumlu olduğunu görmek,
Aytemiz’le yolu kesişen müşterilerimizin
ilk ziyaretlerinden itibaren beklentilerinin
de ötesinde bir deneyim yaşadığını bilmek
bizleri mutlu ediyor” dedi.
Yenilikçi ve modern bakış açısı ile Türkiye
genelindeki tüm istasyonlarında yatırıma
öncelik veren Aytemiz, güler yüzlü ve iyi
hizmet anlayışının yanı sıra müşterilerinin
ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını da
sürdürüyor.
Akaryakıt istasyonlarının günümüzde
tüketicilerin yakıt dışında birçok ihtiyacını
karşılayabildiği birer perakende noktası
haline geldiği bilinciyle istasyonlarındaki
marketlerini ON 7/24 ismi ile yenilediklerini
söyleyen Erol Varlık, marketlerinin modern
tasarımı ve güçlü markalardan oluşan geniş

ürün yelpazesiyle keyifli birer uğrak noktası
olmasını hedeflediklerini dile getirdi.
Market ON 7/24’lerde soğuk sandviçlerden
fırın ürünlerine kadar birçok lezzetli ürünün
yanı sıra, içecek alternatiflerinden ‘illy’
gibi kahve çeşitlerine kadar 3 bini aşkın
ürün seçeneğini tüketicilere sunduklarını
ifade eden Varlık, “Modern tasarımıyla
öne çıkan ON 7/24 marketlerimizle 50
noktada müşterilerimize hizmet veriyoruz.
Kendi işlettiğimiz 30 noktanın yanı sıra 20
bayimiz de yeni konseptimizi istasyonlarına
uyguladı. Hedefimiz yıl sonunda 80 noktaya
ulaşmak” diyerek hedeflerini açıkladı. Ayrıca
yapılan
araştırmalara da değinen Varlık, çıkan
sonuçlara göre marketlerdeki ürün
çeşitliliğini yönettiklerini vurgulayarak
“Araştırmalar, akaryakıt istasyonlarına
gelen müşterilerin yüzde 62,7’sinin kahve
aldığını ve yüzde 51’inin de al-götür
konsepti tercih ettiğini gösteriyor. Biz
de bu araştırmalardan yola çıkarak ON
7/24 marketlerinde kahveseverlerin en
çok tercih ettiği markalardan biri olan
illy ile birlikte çalışıyoruz. Şu anda 50
noktada ziyaretçilerimiz illy On The Go ile

Espresso’dan Americano’ya, filtre kahveden
soğuk kahvelere birçok çeşit kahveyle
molalarına keyif katıyorlar” diye konuştu.
Aytemiz’in yatırımları sektöre yön veriyor
Türkiye’de sektörde birçok ilkin altına
imzasını atan Aytemiz, özellikle son
dönemde otomobil ve kamyonetten sonra
Türkiye’de en çok tercih edilen taşıt olan
motosikletlere yönelik de birçok yatırım
yapıyor. Motorcu Dostu istasyonlarında,
motosiklet kullanıcılarına özel park alanları
ve bu alanın önünde kask, mont ve eldiven
gibi eşyalarını bırakabilecekleri kişiye özel
kilitli dolaplar, marketlerde motosiklet
sürücülerine özel ürünler yer alıyor. Aytemiz
Genel Müdürü Erol Varlık, motosiklet
sürücüleri ile konuşarak istasyonlarını
geliştirmeye devam ettiklerini de kaydetti.
“Tüm bunların yanı sıra yakıt alımı
sırasında oluşabilecek kazaları engellemek
amacı ile motosikletlilere özel hazırlanan
pompaların önünde, kaymayı engelleyen
zeminler oluşturduk. Yakıt doldururken
de motosiklete yakıt damlamasını ya
da çizilmesini engelleyen özel bezler
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kullanıyoruz” diyen Varlık, motosiklet
sürücüleri ile konuşarak ihtiyaçlarına
yönelik yatırımlarla hizmet kalitesine daha
çok odaklandıklarını vurguladı.
Türkiye’de ilk kez Aytemiz’de hizmet
vermeye başlayan e-şarj ile de son
yıllarda sayısı oldukça artan elektrikli
ve hibrit otomobillere yönelik şarj
hizmeti verdiklerini belirten Erol Varlık,
elektrikli araç parkının gelecek 5 yıl içinde
Türkiye’deki toplam araç sayısının yüzde
4’üne ulaşacağını öngördüklerini söyledi.
Varlık, “Hedefimiz şarj istasyonlarımızın
sayısını artırmak. Bu konuda
müşterilerimizin talepleri belirleyici olacak
ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda bu
konuda yatırım yapmaya devam edeceğiz”
diyerek planlarını oluştururken dikkat
ettikleri konulardan bahsetti.
Aytemiz, Türkiye’de Self Servis hizmeti
sunan tek akaryakıt şirketi olarak
da müşterilerine hizmet veriyor.
Müşterilerin yakıt ikmallerini kendilerinin
gerçekleştirdiği Self Servis, dünyada da
pek çok ülkede uygulanıyor. Bu hizmetle
müşteriler akaryakıtlarını indirimli şekilde
alabiliyorlar.
Aytemiz müşterileri araçlarından
inmeden akaryakıtlarını alabiliyor
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Aytemiz’in sektörde rakiplerinden
farklılaşan bir diğer özelliğinin de ihtiyaçları
olan programların kendi pazarlama ve
Bilişim Teknolojileri (BT) ekipleri tarafından
hazırlanarak müşterilerinin hayatını
kolaylaştıracak projeler üretmesi olduğunu

Yıldızları ile en başarılı performansı
gösteren bayileri ödüllendirdiklerini ifade
eden Varlık, “Burada en büyük amacımız
bayilerimizin hizmet kalitesinde en iyiye
ulaşmalarını desteklemek. Bu ödülü alan
bayilerimizin gözlerindeki gururu görmek
de doğru yolda olduğumuzun göstergesi”
şeklinde konuştu.

söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık,
geliştirdikleri Vaay uygulamasının bunun en
iyi örneği olduğunu vurguladı. Varlık, şöyle
konuştu;

“Bi’ kere Aytemiz, hep Aytemiz” sloganlı
reklam filmi yayında

“Vaay uygulaması ile mobil ödemeye ek
olarak elektronik satışı bireysel müşterilere
yönelik hale getiren ilk akaryakıt şirketi
olduk. İstasyona gelen müşterilerimiz,
dilerlerse yola çıkmadan dilerlerse ödeme
anında oluşturdukları kodu kullanarak Vaay
uygulaması sayesinde aracından inmeden
yakıt alabiliyor. Teknolojiyi yakından
takip ediyor ve müşterilerimizin hayatını
kolaylaştırmak için fintech gibi çalışıyoruz.”
Aytemiz bayilerine özel ödül programı:
Sahanın Yıldızları
Aytemiz bayilerinin de bu dönüşümde
büyük payı olduğunun altını çizen Erol
Varlık, özellikle onların destekleri ile hizmet
kalitelerinin daha da arttığını kaydetti.
Bayilere özel ödül programı Sahanın

Son yıllarda hayata geçirilen tüm bu ürün
ve hizmetler hakkında geniş kitleleri
bilgilendirmek amacıyla bir reklam filmi
de çektiklerini belirten Erol Varlık, istasyon
başına ortalama satışta akaryakıtta
5., LPG’de ise 4. şirket olarak bu filmle
Aytemiz’in sektörde güçlü bir şekilde yer
aldığının altını çizme hedeflerinin olduğunu
ifade etti. Varlık, yaptıkları yatırımların ve
bayileriyle birlikte çalışmanın sonuçlarını
gördüklerini vurgulayarak, “Reklam filminde
kullandığımız slogan ‘Bi’ kere Aytemiz,
hep Aytemiz’. Bu sloganı çok inanarak
kullanıyoruz. Yaptığımız araştırmalar,
Aytemiz’e gelen misafirlerin aldıkları
hizmetten çok memnun kalarak birer marka
savunucusu olduğunu ortaya koyuyor. Yani
bir kere Aytemiz’e gelen daha sonra ihtiyacı
olduğunda özellikle bir Aytemiz istasyonu
aramaya başlıyor” dedi.
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2022’de
K a r s a n’ ı n
Hedefi
Her Alanda 2
Kat Büyüme!
Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen
kuruluşlarından Karsan, ‘Mobilitenin
Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma
mottosu ile büyüme yolunda önemli
adımlar atmayı sürdürüyor. 2021’i
büyüyerek geride bırakan mobilite şirketi
Karsan, yükselen üretim kapasitesi ve
ihracat gücüyle, 2022’ye her alanda
2 kat büyüme hedefi ile giriş yaptı.
Karsan, ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam
rakamlarına ek olarak Ar-Ge kapasitesini
de iki katına çıkartmayı hedefliyor. 2021
yılını değerlendirerek 2022 hedeflerini
açıklayan Karsan CEO’su Okan Baş, “2021’i
yüzde 30’luk büyüme ile kapattık ve 2
milyar TL’nin üzerinde ciro elde ettik. Bu
rakamın yüzde 70’ini ihracat çalışmaları
oluşturuyor. Bu yıl ise elektrikli araçlarda
da en az iki katı büyüme hedefliyoruz.
Kartlar yeniden karılıyor ve elektrikli
gelişim vizyonumuz e-Volution ile
Karsan markasını Avrupa’da ilk 5 oyuncu
arasında konumlandıracağız. Ayrıca bu
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yıl ciroda, istihdamda, karlılıkta ve ArGe kapasitesinde durumumuzu ikiye
katlayacağız. Kısacası, bu yıla ilişkin
Karsan’ın hedefi çarpı iki” dedi. Oyak
Renault ile Renault Megane Sedan üretimi
için 2021’de imzalanan anlaşmaya da
değinen Okan Baş, “Çalışmalarımıza Eylül
ayında seri üretime başlayacak şekilde
hızla devam ediyoruz. Şu anda ilk gövde
üretimini yaptık. Tesisler de kuruluyor”
diye konuştu.
Kuruluşunun ardından yarım asrı geride
bırakan Türkiye’nin yüksek teknolojili
mobilite çözümleri sunan öncü markası
Karsan, bu yıl hedeflerinde vites yükseltti.
Bu kapsamda Karsan, 2022 yılını hem
ciroda, hem karlılıkta, hem ihracatta, hem
istihdamda, hem de Ar-Ge kapasitesinde
iki katına çıkararak kapatmayı hedefliyor.
Karsan CEO’su Okan Baş, 2021 yılını
değerlendirdi ve bu seneye ilişkin

hedeflerle ilgili önemli açıklamalarda
bulundu. Geçen yılı yüzde 30’luk bir
büyüme ile kapattıklarını anlatan Okan
Baş, “2020 yılında 1.6 milyar TL’lik ciro elde
ettik. 2021’de ise 2 milyar TL’nin üzerine
çıktık. Bu rakamın yüzde 70’ini de ihracat
çalışmalarımız oluşturuyor. Yine geçen
yıl elektrikli araç satış ciromuzu da ikiye
katladığımızı büyük bir gururla söylemek
istiyorum. 2020’de 213 milyon TL olan
bu rakamı, 2021’de 402 milyon TL’ye
çıkardık. Karlılığımızı da iki katına çıkardık”
ifadelerini kullandı.
“Kuzey Amerika’ya da e-JEST ile Gireceğiz”
Bu yıla ilişkin hedeflerini açıklayan Okan
Baş, “Elektrikli araçlarda en az iki kat
büyümek istiyoruz. Pazarın tümüne hitap
ediyoruz ve pazarın ilk beş oyuncusundan
biri olmayı hedefliyoruz. Kartlar yeniden

karılıyor ve elektrikli gelişim vizyonumuz
e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da
ilk 5’te konumlandıracağız. Ayrıca Kuzey
Amerika’ya da Avrupa’daki gibi e-JEST
ile gireceğiz. Hazırlıklarımız devam
ediyor. En önemlisi de ciroda, karlılıkta,
istihdamda, Ar-Ge kapasitesinde mevcut
durumumuzu ikiye katlayacağız. İstihdam
alanında özellikle kadın çalışanlara
vereceğimiz destekle çalışan sayımızı
artıracağız. Bu yıla ilişkin Karsan’ın hedefi
çarpı iki” diye konuştu.
Renault Megane Sedan Üretimi Eylül’de!
Bir yandan faaliyetlerini Karsan olarak
sürdürürken bir yandan da global
markalar adına üretim gerçekleştirdiklerini
belirten Okan Baş, bu kapsamda Oyak
Renault ile Renault Megane Sedan
markalı araçların üretimi ile ilgili 2021’de
yapılan anlaşmaya değindi. Baş, “Bu, 5
yıllık bir proje. Yıllık 55 bin adet üretimi
hedefliyoruz. Bu projenin imzasını attıktan

sonra hızla o hattın organizasyonu, hazır
hale getirilmesi ve üretime hazırlanması
süreci başladı ve bu süreç devam ediyor.
Çalışmalarımıza; Eylül ayında seri üretime
başlayacak şekilde hızla devam ediyoruz.
Şu anda ilk gövde üretimini yaptık. Tesisler
de kuruluyor” dedi.
Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde!
Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğinde Bir
Adım Önde” vizyonu ile hareket ettiğini
vurgulayan Okan Baş, bu kapsamda
Avrupa ve Kuzey Amerika’da sürdürülebilir
bir büyüme hedeflediklerini, gelecek
mobilite teknoloji ve iş birliklerinde de
öncü olmayı amaçladıklarını söyledi. Orta
vadede Karsan markalı ürünlerle global
pazarda var olmayı hedeflediklerini
anımsatan Okan Baş, kapasitelerini verimli
kullanmak adına global markalar adına da
üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

“2021’de Gelecekte Yöneldiğimiz İşlerin
Yapı Taşlarını Döşedik”
Geçen senenin Karsan için son derece
önemli bir yıl olduğunu anlatan Baş,
“2021’de gelecekte yöneldiğimiz işlerin
önemli yapı taşlarını döşedik” dedi.
Karsan’ın son beş yıldır bir dönüşüm
yaşadığını anlatan Baş, “Otomotivin kalbi
içten yanmalı motorlardan, elektrikliye
doğru dönüşüyor. Biz de bu dönüşümün
en önemli bacağı olarak 2018’de Jest’in
elektriklisinin lansmanını yaptık. Bir sene
sonra e-ATAK’ı devreye soktuk elektrikli
olarak. Bu ürünleri bir senede devreye
almak çok büyük bir işti” diye konuştu.
“Avrupa’nın 6’dan 18 Metreye Elektrikli
Tüm Boyutlarda Ürün Gamı Sunan İlk
Markası Olduk”
“Hedefimize ürünlerimizi elektrikli
yapmakla ulaşmayacağımızı biliyoruz,
bu ara bir istasyon” ifadelerini kullanan
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Baş, “Ürünlerimizin önce elektrikli sonra
da elektrikli otonom olmasına yönelik
bir altyapı için çalışıyoruz. Bu anlamda
Otonom e-ATAK’ı ADASTEC ile çok iyi
bir iş birliğiyle geliştirdik. İlk sürücüsüz
otonom aracımızın lansmanını 2021
başında yapmıştık. İlk deneme sürüşümüz
ise Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından
Külliye›de gerçekleştirilmişti. Araç şu
an Külliye’de rutin operasyonlarda
kullanılıyor. Geçen senenin Eylül ayında
ise büyük boy otobüs sınıfında e-ATA
Ailesi’ni tanıttık. Bu lansman ile Karsan
olarak toplu ulaşımda 6 metreden 18
metreye kadar yüzde yüz elektrikli tüm
boyutlarda ürün gamı sunan Avrupa’nın
ilk markası olduk” dedi. Baş, “Tüm bunlarla
birlikte sürdürülebilir bir geleceğe doğru
ilerlerken, şirketimizi de çevresel etkilerin
ne düzeyde yönetildiğini ölçümleyen
Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği
Programı seviyesinde değerlendirildik. Ve
bir rapor çıktı. İlk başvurumuzda Karsan
olarak küresel ortalama olan «B-» puanı
aldık. Bu puanı ilk başvuruda alan nadir
şirketlerdeniz” diye konuştu.
“306 Adet Karsan Elektrikli Araçları 16
Farklı Ülkede Yollarda”
Okan Baş, “Adetsel olarak baktığımızda
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2021’de ihracatımızı bir önceki yıla göre
iki kat artırdık. Geçen sene 330 Karsan
ürününü Avrupa’ya sattık. Bu, bir önceki
sene 147 idi. Bunun içinde konvansiyonel
araçların yanında elektrikliler de var.
2021’de 133 adet elektrikli aracımız
Avrupa’daki parka dahil oldu. Böylece
2019’dan bu yana 306 adet Karsan
elektrikli aracımız Fransa, Romanya,
Portekiz, Almanya başta olmak üzere
16 farklı ülkede dünyanın dört bir
yanında dolaşıyor. Tabii konvansiyonel
araçların satış rakamlarına göre belki
küçük görünüyor, ama elektrikli ürün
dönüşümünün olduğu bir yerde bir
adım önde gittiğimiz çok net. 2019’da 66,
2020’de 107, 2021’de 133 iken, şu anda
2022’nin başında portföyümüzde 200’ün
üzerinde elektrikli araç siparişimiz var. Bu
yıla da çok hızlı girdiğimizi söyleyebilirim.
Gelişim çok daha artacak” dedi.

aramalarda Karsan markası ilk üçte
çıkıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Bu artık
Karsan’ın sadece Avrupa’da değil, dünyada
tercih edilen bir marka olma yolunda
ilerlediğini gösteriyor” diye konuştu.
Türkiye Elektrikli Minibüs ve Otobüs
İhracatının Yüzde 90’ı Karsan’dan!
“306 tane araç, bizim için 3 milyon
kilometre tecrübe demek” ifadelerini
kullanan Baş, “Son 3 yılda Türkiye’nin
elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının
yüzde 90’ını Karsan olarak biz yaptık.
Türkiye’den Avrupa’ya son üç yılda
elektrikli olarak 344 adet minibüs ve
otobüs satışı yapıldı. Bunun 306 tanesini
biz gerçekleştirdik. Bu, çok ciddi bir başarı”
dedi.

Karsan Google’da ilk 3’te!

Karsan e-JEST ve e-ATAK Avrupa’da
Segment Lideri !

Karsan markalı araçların 16 farklı ülkede
olduğunu anımsatan Okan Baş, “Bir
yandan da Karsan markasına yönelik
farkındalığı artırmak için çalışıyoruz.
Bugün dünyaca ünlü arama motoru
Google’a 16 ülkede kendi dillerinde
‘elektrikli otobüs’ yazıldığında, organik

Karsan e-JEST’in pazar payını her yıl daha
da artırdığını anlatan Baş, “ 6 metrelik
e-JEST 2020’de yüzde 43 pay ile tüm
Avrupa’da segment lideri olmuştu. e-JEST
bu alandaki pazar payını 2021’de yüzde
51’e yükselterek bir kez daha zirvede yer

aldı. 2 yıl üst üste Avrupa pazarında e-JEST
segment lideri oldu. e-JEST’in pazara
daha çok hakim olduğunu gösteren bu
rakamları daha da yukarılara çıkaracağız.
Karsan e-ATAK ise elektrikli şehir içi
midibüs segmentinde yüzde 30 pay ile
Avrupa’da sınıfının lideri oldu” bilgilerini
verdi.
Sürücüsüz e-ATAK Michigan ve
Norveç’te Yolcuları Taşıyacak!
e-ATAK’ın Amerika’da geçen sene
Michigan Üniversitesi kampüsünde
deneme amaçlı test edildiğini anlatan Baş,
halka açık yollarda yolcu taşıma izninin de
alınmak üzere olunduğunu söyledi. Baş,
“Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bir
taraftan da ABD’de bu anlamda dolaşan,
ilk izin alacak otobüs olma özelliği de
önemli. Avrupa’da ise sürücüsüz e-ATAK
ile ilgili başka bir projemiz daha var.
Kuzey Avrupa’da Norveç’e ilk ihracatımızı
yaptık. Tüm bunlar yenilikçi ve girişimci
ruhumuzun ürünleri” dedi.
2021 Yılında Elektrikli Araç İhalelerinde
İlklere İmza Attık!

“e-ATA Ailesi’nden 10 metrelik 10 adet ilk
araçlarımızı lansmanın ardından Romanya
Slatina Belediyesi’ne yolcu ettik” ifadelerini
kullanan Baş, “Bu ürünlerimizin üzerine
çok titriyoruz. Çünkü ilk ürünlerimiz,
Karsan’ın ilk büyük otobüsleri. Arkasından
tabii ki yenilerini de koyacağız. Onun da
sinyalleri var. 2021 yılı sonuna doğru 18
metrelik 56 adet Türkiye’nin 35 milyon
Euro değerindeki en büyük elektrikli
otobüs anlaşmasını Romanya’da yaptık.
Toplam 56 adet 18 metrelik e-ATA’yı bu
sene sonuna kadar göndereceğiz.
2021 yılında elektrikli araç ihalelerinde
ilklere imza attık. İtalya’da da 80 adet
e-ATAK için Consip ile çerçeve bir anlaşma
yaptık ve ilk 11 adetlik siparişleri de
şimdiden aldık. Ayrıca İtalya’da ilk kez
Cagliari Belediyesi’nin 4 adet e-ATAK
ihalesini kazandık ve bu yıl teslimatını
yapacağız. Almanya’da ise ilk kez kamu
kurumu olan Weilheim Belediyesi’ne
5 adet e-ATAK teslimatı yaptık. İlk kez
e-ATAK ile Lüksemburg pazarına girdik.
Bulgaristan’ın ilk elektrikli minibüsü olan
4 adet e-JEST’i teslim ettik. Hırvatistan’a
ilk kez elektrikli Jest satışı gerçekleştirdik.
Meksika’da e-JEST’i tanıttık. Ve Karsan

markası ile ilk kez Ukrayna’ya Jest ve
Atak’tan oluşan 150 adetlik filosu ile
girdik” diye konuştu.
“CNG’li Büyük Otobüslerde Son 10 Yılın
Lideriyiz”
“Çevreci CNG’li araçlarda Türkiye’de
iddialıyız” açıklamasını yapan Baş, “Bu
anlamda 205 adet CNG ve 67 adet ATAK
olmak üzere Mersin’de çok büyük bir
filoya imza attık. Bunun 87 adetlik CNG
otobüslerini teslim ettik, kalanlarını ise
2022 yılında teslim edeceğiz. Bir taraftan
Türkiye’de elektrikliye dönüşümle ilgili ilk
sinyaller var ama biraz daha Avrupa’dan
gecikmeli olarak girecek. Yine de CNG
otobüslere olan ilgi arttı. Biz, CNG’li
yani doğalgazlı 12 ve 18 metrelik büyük
otobüslerde son 10 yılın toplamında
Türkiye’nin lideriyiz. Son 10 yılda
Türkiye’de 1500’ün üzerinde satılan CNG
parkı var. Bunun 750 adedi Karsan olarak
satışını gerçekleştirdiğimiz Menarinibus.
Bizim yüzde 48’lik payımız var. Bu arada
Ankara EGO Belediyesi’nin yaşlanan
filosunu yenilemek için belediyenin bir
projesi vardı. 2021 yılında proje dahilinde
51 adet ATAK Ankara’da en yeni, en genç
filo olarak dolaşmaya başladı” dedi.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yeni
Otokar Kent otobüsleri hizmete başladı
Belediyelerin toplu taşıma
araçlarında ilk tercihi olan Otokar,
bir kez daha Muğla Büyükşehir
Belediyesinin araç filosunu
güçlendiriyor. 25 adet Otokar
KENT otobüsü, Muğla Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün
ve MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Daşgın’ın katıldığı törenle
hizmete başladı.
Koç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, Türkiye›nin dört bir yanında
belediyelerin toplu taşıma filolarını
yenilikçi araçlarıyla güçlendirmeye
devam ediyor. Ürettiği araçlarıyla
dünyanın 50›yi aşkın ülkesinde
toplu taşımaya güç veren Otokar’ın
KENT otobüsleri, bir kez daha Muğla
Büyükşehir Belediyesinin tercihi oldu.
Belediyenin ulaşım şirketi MUTTAŞ
(Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm
Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim
Sanayi ve Ticaret A.Ş) tarafından
alınan 12 metrelik 25 adet Kent
LF otobüsleri Muğla Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün
ve MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
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Hüseyin Daşgın’ın katıldığı törenle
hizmete alındı. Otokar, araçlara 5
yıl süreyle garanti ve bakım onarım
hizmetleri sunacak.
Törende konuşan Otokar Genel
Müdür Yardımcısı Basri Akgül
“Halihazırda Muğla Büyükşehir
Belediyesi filosunda bulunan 100’ü
aşkın otobüsümüz ile yıllardan
beri Muğla’ya hizmet veriyoruz.
Muğla’nın bir kez daha Otokar
otobüslerini tercih etmesinden
dolayı gurur duruyoruz. Markamıza
duydukları güven için başta
Büyükşehir Belediye Başkanımız
Osman Gürün olmak üzere herkese
teşekkür ediyorum. Yeni otobüslerin
Muğla’ya hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
Yeni 25 adet Kent LF otobüslerinin
hizmete başlamasını takiben siparişi
alınan 20 adet Sultan LF otobüsleri
de yıl içerisinde teslim edilecek.

50’DEN FAZLA ÜLKEDE
MİLYONLARCA YOLCUYU
GÜVENLİ TAŞIYOR
Yakın zamanda İstanbul, İzmir,
Ankara’dan siparişler alan Otokar’ın
şehir içi araçları İtalya, Almanya,
İspanya, Sırbistan, Romanya,
Slovakya başta olmak üzere bir çok
ülkede de toplu taşımanın gözdesi
konumunda. Otokar otobüsleri, iç
ve dış modern görüntüsü, çevreci
motoru ve üstün yol tutuşunun yanı
sıra düşük işletme maliyetleriyle de
ön plana çıkıyor. Otokar›ın 12 metre
uzunluğundaki KENT LF otobüsü,
güçlü kliması ile her mevsim ferah
bir yolculuk sunan araç, ABS, ASR,
disk frenler ve kapılarda sıkışmayı
önleyici sistem gibi üstün güvenlik
sistemleriyle de kullanıcı ve
yolcularına maksimum güvenlik
vadediyor. Yolculara modern ve eşsiz
bir konfor sunan Otokar Kent LF,
sahip olduğu özelliklerle Türkiye’de
ve yurt dışında şehir içi toplu
taşımacılıkta büyük beğeni topluyor.
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Allison Tam Otomatik Şanzımanlı AKIA
Metrobüsler, İstanbul’da Toplu Taşımanın
Yükünü Hafifletecek

İstanbul’da yeni 60 adet Allison tam
otomatik şanzıman donanımlı AKIA
LF25 metrobüs, toplu taşımaya yeni bir
soluk getirecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel
Müdürlüğü, metrobüs hattı (BRT)
için Allison tam otomatik şanzıman
donanımlı 60 adet AKIA LF25 metrobüs
alımı gerçekleştirdi. Dünyanın en yüksek
yolcu kapasitesine sahip araçlarından
biri olma özelliğini taşıyan ve Bursa’da
üretilen AKIA LF25 Metrobüs, Allison
T525R tam otomatik şanzıman
donanımına sahip.

ve işletme servislerine mükemmel
bir şekilde entegre olabilmekte. AKIA
Metrobüs, otobüs kabiliyetinde, tramvay
kapasitesinde, sürücü ve yolcuların
konfor ve güvenliği açısından inovatif ve
yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar ile
donatıldı. Yüksek yolcu taşıma kapasitesi
ile daha az araç, daha az çevresel kirlilik,
daha az altyapı maliyeti ile toplu taşıma
sektörüne yeni bir vizyon sunmaktayız”
şeklinde belirtti.

AKIA, trafik yoğunluğunun fazla olduğu
şehirlerdeki toplu ulaşıma çözüm olmak
üzere Türkiye’de ürettiği metrobüsleri,
Allison T525R tam
otomatik şanzıman
donanımı ile sunuyor.
25 m uzunluğunda üç
kabinden oluşan AKIA
Metrobüs, yüksek
manevra kabiliyeti, çift
taraflı kapıları, güçlü
ve yüksek tork üreten
Euro 6 emisyonlu
motoru ve çift akstan
tahrikli olması ile
dikkat çekiyor.

Allison T525R, otobüs uygulamalarında
yüksek tork kapasitesi sunuyor

2022 yılının ilk
çeyreğinden
itibaren İETT Genel
Müdürlüğü’ne teslim
edilmeye başlayacak
metrobüsler, mevcut
Metrobüs hattının
yolcu kapasitesini
arttıracak. İstanbul
Metrobüs hattında kullanılan çoğunluğu
tek körüklü ve düşük kapasiteye sahip
araçlar yerine çift körüklü, yüksek
yolcu taşıma kapasiteli yerli metrobüs
araçlarının İstanbul başta olmak üzere
Türkiye’de ve Dünya’da kullanılması
hedefleniyor. AKIA Metrobüs ile bir
araçta taşınan yolcu sayısı artacağından,
metrobüs sayısı ihtiyacı ve dolayısıyla
şehrin trafik yoğunluğu ile araç kaynaklı
gürültü seviyesi de azaltılacak. Böylece
yakıt tasarrufu sağlanacak ve şehir içi
egzoz emisyon değerleri iyileştirilecek.
AKIA Genel Müdürü Remzi Baka,
açıklamasında; “AKIA olarak Geleceğin
Toplu Taşıma sistemi hedefi ile Türkiye’de
üretilen ilk Metrobüs aracımızı büyüyen
şehirler ve metropollerin trafik
yoğunluğuna çözüm olarak geliştirdik.
Aracımız, şehirlere modern bir görünüm,
hızlı ve konforlu toplu taşıma hizmeti
sağlamakla beraber tüm mevcut hatlara

AKIA LF25 Metrobüs, Allison T525R tam
otomatik şanzıman ile 510 bg 2500Nm
tork üreten Mercedes OM471’in gücünü
tekerleklere aktaracak.
Remzi Baka, bu konuda; “Metrobüs
aracımız, yolcu kapasitesi, teknik
özellikleri ve donanımı ile sınıfında
çok özel bir noktada duruyor. Tüm yol
koşullarında ihtiyacımız olan tork gücünü
retarderli Allison T525R şanzıman ile
en ideal şekilde karşılayabildik” diye
açıklamada bulundu.
Otobüs işletmeleri için yüksek
performans ve düşük işletim maliyetleri
Euro 6 Mercedes motor ve Allison T525R
tam otomatik şanzıman donanımı
ile AKIA Metrobüs, şehirlerdeki toplu
taşıma için pek çok çözümü bir arada
sunarken yakıt tasarrufunu da gözetiyor.

Remzi Baka, konuyla ilgili olarak; “Toplu
taşıma işletmeleri, satın alma ve alt yapı
maliyetlerinin yanı sıra işletim maliyeti
konusunda oldukça seçici davranıyorlar.
Bu nedenle metrobüs aracımızda hem
yolcu taşıma maliyetlerini hem de bakımonarım giderlerini Allison tam otomatik
şanzıman donanımında katkısıyla
minimuma indirmeyi başardık” dedi.
Allison Transmission Türkiye Satış
Müdürü Burak Kazar ise açıklamasında;
“Allison Transmission olarak 7 metreden
27 metreye kadar şehir içi ve şehirler arası
otobüsler için geniş bir tam otomatik
şanzıman
yelpazesi
sunuyoruz.
Türkiye
ise otobüs
üretiminde
tüm dünyada
çok büyük
öneme sahip.
Türk OEM›leri
her geçen gün
pazarlarını
genişletiyor ve
çeşitli Avrupa
ülkelerinde de
başarılara imza
atıyor. AKIA da
bir ilki başararak
ürettiği LF25
Metrobüs aracıyla
girdiği farklı
segment ile pazar
payını arttıracaktır” diye belirtti.
Burak Kazar; “AKIA LF25 Metrobüs,
segmentinde çok özel bir araç ve
standart olarak Allison tam otomatik
şanzıman donanımı ile sunuluyor. Büyük
şehirlerde toplu taşımanın önemli
araçlarından olan metrobüslerden
performans, dayanıklılık ve verimlilik
açısından beklentiler oldukça yüksek.
Allison tam otomatik şanzımanlar, her
açıdan metrobüslerin zorlu toplu taşıma
görevlerini yüksek performans ile yerine
getirmesine katkı sağlıyor” şeklinde
açıkladı.
Avrupa regülasyonlarına uygun ve
belediyelerin tüm ihtiyaçlarına cevap
verebilecek yapı ve özelliklerde
tasarlanan Allison tam otomatik
şanzıman donanımlı AKIA LF25
Metrobüslerin, Türkiye’de üretilip Avrupa
ülkelerinde de satışa sunulması da
planlanıyor.
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PETROL OFİSİ YENİ YILA YENİ SİSTEMLE GİRDİ

Petrol Ofisi, bütüncül dijitalleşme
yolculuğunun en önemli aşamasını
pandemi koşullarında, rekor sürede ve
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Petrol
Ofisi, AtılKurt Projesi ile Kurumsal Kaynak
Planlama – Kurumsal İşletim Sistemi’ni
değiştirerek, SAP S/4HANA’ya geçiş
yaptı. 13 aylık titiz bir hazırlık, planlama,
uyarlama/geliştirme ve test süreci
akabinde yeni sisteme geçiş, 2022 yılının
ilk dakikalarında sorunsuz bir şekilde
gerçekleştirildi. Petrol Ofisi’nin AtılKurt
Projesi; Satın Alma, Lojistik, Depolama,
Satış, Finans, Planlama, Raporlama ve
İnsan Kaynakları gibi faaliyetlerinin
bütünü içerecek genişlikte bir kapsamı
bir yıl gibi kısa bir sürede devreye
alarak etki ve sonuçları açısından diğer
dönüşüm projelerinden farklı bir öneme
sahip.
Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar
sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, pandemi
döneminde projelerine hız kesmeden
devam etti. Zorlu süreçte, her alanda
başarılarını geliştiren ve yenilerini
ekleyen, yatırımlarına devam eden ve
küresel bir marka ile iş birliğine giderek
üretime başlayan sektör lideri, şirket
tarihinde önemli bir mihenk noktasına
daha imza attı. Petrol Ofisi, AtılKurt
Projesi ile Kurumsal Kaynak Planlama
– Kurumsal İşletim Sistemi’ni rekor bir
sürede değiştirerek SAP S/4HANA’ya
geçiş yaptı. AtılKurt Projesi’nde SAP’nin
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endüstriyel çözüm
önerilerinde en
güncel versiyonu olan
S/4HANA yazılımında
Oil&Gas sektörü ikmal
ve satış faaliyetlerine
özel tasarladığı Model
Company çözüm
önerisi baz alındı. Bu
kapsamda akaryakıt,
LPG ve madeni yağ
ticaretinde operasyonel
ve finansal tüm
süreçlerinin uçtan uca
yönetildiği 20’yi aşkın
modül ve 50’ye yakın
uydu sistemin entegre
çalıştığı Petrol Ofisi’nin
bütüncül dijitalleşme
yolculuğunun en
önemli aşaması olan
bu dönüşüm; boyut,
kapsam ve etki olarak çok kritik noktalar
ve riskler içerdiğinden 13 aylık titiz
bir çalışma ve planlama çerçevesinde
gerçekleşti.
Kapsam, boyut ve süre açısından bir
benzeri bulunmuyor
Petrol Ofisi’nin bu tarihi dönüşümü,
kendi içinden oluşturduğu özel proje
ekibi ve ilgili çalışanlarıyla, GoLive ve
Detaysoft danışmanlığında ve SAP’nin
rehberliğinde gerçekleştirildi. Kurumsal
Kaynak Planlama – Kurumsal İşletim
Sistemi’ni değiştiren Petrol Ofisi, SAP
kullanımına titiz hazırlıklar ve planlamalar
dâhilinde bir gecede ve sorunsuz olarak
geçiş yaptı. SAP kullanımına geçiş 31
Aralık 2021’i 1 Ocak 2022’ye bağlayan
gece gerçekleşti ve Petrol Ofisi yeni yıla,
yeni sistemi ile girdi. SAP kullanımına
geçiş, proje planında öngörüldüğü
şekilde, detaylı işlem adımları ve süreleri
takip edilerek teknik ve operasyonel
entegrasyonda büyük sorun ve riskler
yaratmadan gerçekleştirildi. Tüm işlemler
sektörel paydaşlar bilgilendirilerek
yürütüldü ve tüm tedbirler titizlikle
alındı. Operasyonel süreçler ile ilgili tüm
gelişmeler de iç ve dış paydaşlar ile tam
bir koordinasyonla hayata geçirildi. Petrol
Ofisi’nin AtılKurt projesi, kapsamı ve
boyutu ile önde gelen dönüşüm projeleri
arasında yer alıyor.

Önemli bir mihenk noktası, ulusal ve
küresel bir başarı hikâyesi
AtılKurt Projesi’nin Petrol Ofisi tarihinin
çok önemli bir mihenk noktası olmasıyla
birlikte, ulusal ve küresel bir başarı
hikâyesi oluşturduğuna vurgu yapan
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper bu
dönüşüm ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Bütüncül dijitalleşme gayretimiz,
AtılKurt projemiz kapsamında SAP’ye
geçişle daha bir anlam kazandı, kritik
viraj başarıyla dönüldü. Kurumumuzda
SAP ilk günden uçtan uca ve tüm
modelleriyle kullanılacaktır. Sanırım bu
kapsam ve boyutta bir dönüşüm ülkemiz
için de ender rastlanan bir durum. Ayrıca
bütün projenin 13 ay gibi çok kısa bir
zamanda fikirden uygulamaya geçmiş
olması da dünya çapında da örneklerden
birini temsil ediyor. Bu başarı özellikle
tam zamanlı proje grubumuzun,
değişik departmanlardaki proje
liderlerimiz ve ana kullanıcılarımızın,
GoLive, Detaysoft ve SAP Premium
Engagement danışmanlarımızın eseridir.
Meslek hayatımda şahit olduğum en
kapsamlı, en boyutlu ve en kısa sürede
gerçekleştirilmiş projedir, bir planlama
ve disiplin örneğidir. Katkıda bulunanları
kutluyorum.”
AtılKurt Projesi, henüz
tamamlanmadan ödül almıştı
SAP, endüstri ve iş birimleri bazında
inovasyon ve dönüşümün lider
projelerini açıkladığı Yılın SAP Dönüşüm
Ödülleri’nde de Petrol Ofisi’nin AtılKurt
Projesi kürsüye çıkmıştı. Uzmanların
‘SAP teknolojilerinin kullanımındaki
inovasyon’, ‘Amaçlanan iş süreç
transformasyonundaki yenilik ve katma
değer’, ‘Çalışan deneyiminde iyileşme
inisiyatifi’, ‘Müşteri deneyiminde iyileşme
inisiyatifi’, ‘Projenin insan hayatına
katkısı’ gibi çeşitli kriterler üzerinden
yaptıkları puanlamalarla belirlenen
değerlendirmede AtılKurt Projesi,
‘Petrol ve Doğal Gaz Sektöründe Yılın
Dijital Dönüşüm Ödülü’nü kazanmıştı.
AtılKurt’un bu ödüle, henüz daha
tamamlanmamışken 25 Kasım 2021’de
layık görülmesi ise projenin kapsam
ve süre açısından benzersizliğini
vurgulaması açısından daha büyük bir
önem taşıyor.
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Continental’in
güçlü kadınları
lastik sektörünü
dönüştürüyor

Erkek egemen olarak görünen
lastik sektörü yenilikçi şirketlerin
uygulamaları ile kalıpları yıkıyor.
Premium lastik üreticisi ve teknoloji
şirketi Continental, kadınların lastik
sektöründeki etkinliğini artırmak
ve kariyerlerinde ilerlemelerini
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sağlamak için önemli çalışmalar
hayata geçiriyor. Toplam kadın
istihdamını yaklaşık yüzde 30
seviyesine çıkararak sektöre de
öncü olan Continental, orta ve
üst yönetim kadrolarında kadın
oranını 2025 yılına kadar yüzde

25’e çıkarmayı hedefliyor. Lastik
sektöründeki kariyerine 15 yıl
önce Continental’de başlayan
Continental Ürün Yönetimi Müdürü
Catarina I. Matos Silva, meraklı ve
zorluklara meydan okumayı seven
kadınları lastik sektöründe kariyer

sadece babaların lastik satın aldığı
günler geride kaldı. Bu sektör
meraklı ve zorluklara meydan
okumayı seven kadınlar için aslında
bulunmaz bir sektör“ diyerek
görüşlerini paylaştı.

yapmaya davet ediyor.
Kadınların lastik sektöründe kariyer
gelişimini desteklemek için çeşitli
proje ve programlar hayata geçiren
Continental, bu uygulamalarıyla
lastik sektörüne öncü olurken,
sektörde kariyer yapmak isteyen
kadınlara da güç veriyor. 2025
yılına kadar üst ve orta seviye
yönetim kademesinde kadınların
oranını dünya genelinde yüzde
25›e çıkarmayı hedefleyen şirket,
2020 yılı itibarıyla yüzde 27’yi aşan
kadın çalışan sayısını da sürekli
artırıyor. Continental Ürün Yönetimi
Müdürü Catarina I. Matos Silva,
erkek egemen gibi görünen lastik
sektörünün meraklı ve zorluklara
meydan okumayı seven kadınlar
için fırsatlarla dolu olduğuna dikkat
çekiyor.
“Sürdürülebilirlik Continental için
gelip geçici bir kavram değil”
Continental’in kurucu ortağı ve
Premium sponsorlarından olduğu
Extreme E yarış serisinde kullanılan
CrossContact Extreme E lastiğini
geliştiren ekibin de lideri olan Silva,
işine tutkuyla bağlı, uluslararası
bir ekiple çalışmaktan mutlu

olduğunu belirtiyor. Continental’in
sürdürülebilirlik yaklaşımından da
bahseden Silva, “Ekibim ve ben
ürün geliştirmeden sorumluyuz.
Continental‘in sürdürülebilirlikle
ilgili çok net ve iddialı hedeflerine
ulaşmak için gerekli olan
yol haritasını çıkarıyoruz.
Sürdürülebilirlik içi boş bir kelime
ya da gelip geçici bir kavram değil,
Continental açısından son derece
önemli bir konu. Ar-Ge ve Malzeme
Geliştirme Departmanları ile birlikte
yeni yaklaşımları ve olasılıkları
tanımlayarak geri dönüşüm
çözümlerimizi sürekli olarak
iyileştirmeye çalışıyoruz“ dedi.
‘Aile arabası için babaların lastik
aldığı günler geride kaldı’
Lastik sektöründeki kariyerine 15
yıl önce Continental’de başladığını
söyleyen Silva, “Bu sektör
konusunda bir saniye bile tereddüt
etmedim. Continental‘de gerçekten
ayrıcalıklı olduğumu düşünüyorum.
Continental’de çeşitliliğin ve çok
yönlülüğün her zaman gelişmemize
yardımcı olacağına inanıyoruz.
Günümüzde müşteri portföyü
çeşitlendi, artık aile arabası için

‘Extreme E yarışlarında pilotların
yarısı kadın’
20 yıl önce zorlu Dakar Rallisi›ni
kazanan ilk ve tek kadın olan
yarış pilotu Jutta Kleinschmidt
ise 2021 yılında Continental
Extreme E yarış serisine katıldı.
Extreme E yarış serisinde pilotların
yarısının kadın olmasından büyük
mutluluk duyduğunu söyleyen
Kleinschmidt, şöyle devam ediyor:
“Motor sporları birçok şampiyonun
olduğu bir alandır ve bu alanda
şimdiden harika şeyler başarmış
birçok kadın var. Şimdi, Extreme E
gibi yarış serileri sayesinde daha
da çok odaklanıyorlar ve özellikle
genç kadınların kariyerlerini
geliştirmelerine yardımcı olacak
dünya çapında bir tanınırlığa
sahipler. Son on yıldır elektrikli
arabalara ilgi duyuyorum
çünkü endüstrinin çevre dostu
teknolojilere yönelmesinin çok
önemli olduğunu düşünüyorum.
Extreme E yarışlarına dâhil olmak
istememin ana nedenlerinden biri
de buydu“.
Başarının, her ne yaparsanız yapın,
iyi bir ekiple mümkün olduğunu
söyleyen Kleinschmidt, “Örneğin
lastikleri ele alalım. Sizi yere
bağlayan tek yüzey onlar. Harika
bir arabanız olabilir ama doğru
lastiklere sahip değilseniz hiçbir şey
elde edemezsiniz” diyor.
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2021 YILI TÜRKİYE FORKLİFT
VE İŞ MAKİNALARI SEKTÖRÜ
REKOR BÜYÜME İLE KAPATTI!

Faruk AKSOY kimdir:
1976 yılında doğan Faruk AKSOY,
evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi
derecede İngilizce bilen Faruk
AKSOY, başlangıç seviyesinde
Almanca bilmektedir.
SANKO HOLDİNG Sanko Makine
’da İş hayatına Başlayan Aksoy,
(1996-2002) Pazarlama Direktörlüğü
pozisyonunda çalışmıştır.
2002-2017 yılları arasında kurucusu,
Başkan vekili ve Genel Sekreteri
olduğu İMDER Türkiye İş Makinaları
Distribütörleri ve İmalatçıları
Birliği ve İSDER İstif Makinaları
Distribütörleri ve İmalatçıları
Derneğinde Türkiye’nin en büyük
holdingleri üst düzey yöneticileri ile
beraber çalışmıştır.
7 sene İZFAŞ Mermer Danışma
Kurulu Üyeliği yapmıştır.
TOBB Makine Sektör Meclis
Başkan Vekilliğini 7 Sene yürüten
Faruk AKSOY, Makine sektörü
Federasyonu MAKFED kurucuları
arasında ve kısa süre Genel Sekreter
Vekilliği görevini yürütmüştür.
2006-2018 yılları arasında Avrupa
Brüksel’de olan CECE, ECED, F.E.M,
ERA gibi federasyonlarda Yürütme
Kurulu Üyelikleri yapmıştır.
2003-2018 yılından itibaren
bazıları devam eden T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ticaret
Bakanlık’larında çeşitli komite ve
organizasyonlarda Yürütme Kurulu
üyeliklerinde bulunmuştur.
2017 yılından itibaren AEM
Amerikan Tarım ve İş Makinaları
Federasyonu ve Conexpo-ConnAgg
Fuarlarının (ENT Fuarcılık ile
beraber) Türkiye temsilciği ve
ortaklığını yürütmektedir.
2019 yılında Alman ortağı ve uluslar
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arası yatırımcı Sidy G. DİOP bey
ile SİFTAMEC GLOBAL MAKİNE
firmasını kurarak Afrika, Avrupa,
Ortadoğu başta olmak üzere

global pazarda imalat, ihracat,
distribütörlükler,danışmanlık
ve yatırımlar yapmaya devam
etmektedir.

TÜRKİYE İŞ MAKİNALARI PAZARI 2021
YILINDA %67 büyüdü!
TÜRKİYE İŞ MAKİNALARI PAZARI
2021 YILINDA %67 BÜYÜDÜ!
Türkiye iş makinaları sektörü
ekonomi ve yatırımları aynen
yansıtmaktadır. Bunun ile beraber
başta kamu sektörü olmak üzere
yatırımın olduğu tüm sektörlere
önemli hizmetler vermektedir. 22
yıldan fazla İş ve İstif makinaları
sektöründe bir fiil çalışan Faruk
AKSOY, yine en güvenilir ve resmi
veriler ışığında sektör veri ve
tahminlerini bizler ile paylaşıyor.
İMDER Türkiye İş Makinaları
Distribütörleri Birliği Kurucusu ve
Genel Sekreterliğini 15 yıldan fazla
yürüten Aksoy, TUİK Türkiye İstatistik
Kurumu Verileri, sektör tecrübesi,
uluslar arası veriler ışığında 2021
yılını değerlendiriyor.
Türkiye İş ve İnşaat Makinaları
sektörü 2016 yılında Yakaladığı
13.800 adetlik zirveden sonra sürekli
düşüş sergileyerek 2019 yılında
3.700 adet satış ile dibi gördü. 2020
yılı çok hızlı bir yükselişe geçen
sektör 6.200- adetler ile yılı kapadı.
2021 yılında ise 3-4 yıldır ertelenen
talep patlaması ile gülmeye başladı.
Fakat Covid ve Pandemiye rağmen
2021 yılında Türkiye İş Makinaları
sektöründe herkesin yüzü güldü.
2021 Yılını rekor bir büyüme oranı
%106 ile 12.700-12.800 adet
ile kapatarak sektörün yüzünü
güldürdü.
Pazarda en büyük pay ise yine Yerli
Üreticilerin oldu. 100’den fazla
ülkeye ihracat yapan iş makinaları
sektörü hem komponent/yan
sanayi hem de OEM üreticileri
en büyük ihracatı Avrupa’ya
gerçekleştirmektedir.
TUİK verilerine göre İş ve İnşaat
Makinaları 2021 yılında İthalat
bazında 7.005 adet ile %95 (2020:

3.584 adet), ihracat ise 2021 yılında
4.638 adet ile -%5 büyüme (2020
yılında 4.869 adet) sergiledi. 2021
yılındaki Pazar artışı hem Avrupa
hem de Dünya iş makinaları
sektörünün gözünü tekrar
Türkiye’nin üzerine çekmesine
sebep oldu. İhtiyar Avrupa güncel
duruma ayak uyduramamanın
yanında, hızlı ve ani politika, strateji
değişikliklerine gidememesi Avrupa
İş Makinaları sektörünü 2021 yılında
çok büyük sıkıntıya soktu.

2022 yılında en büyük sorunlar ise ;
•
Hem Türkiye’de hem
Dünyada emtia ve ham madde
fiyatlarında artış
•
Enerji Maliyetlerinde ciddi
artış
•
Ürün Tedariki ve müşteriye
teslimatlar da ki gecikmeler.
•
Fiyatlarda ciddi artışlar
•
Kredi ve finans bulma
sorunları
•
Global Manada Ciddi
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talepler ve ürün tedarik zinciri
sorunları
•
Navlun fiyatlarında ki çok
yüksek maliyet ve artışlar, Konteynır
bulunamaması diye sıralayabiliriz.
2023 yılında sektörün beklediği en
önemli değişiklik ise Yeni Motor
regülasyonları olacağa benziyor.
Yukarıdaki sebeplerden doları
sektör olarak 2022 yılı -%15-20
arasında bir daralma bekliyor.
FORKLİFT SEKTÖRÜ TÜRKİYE
PAZARI 2021 YILINDA %59 BÜYÜDÜ
Endüstri ve sanayinin kalbi Forklift
Sektörüne baktığımızda 2020
yılında 10.720 adet ile %46 büyüme
trendine giren Pazar, 2021 yılında
beklentinin üzerinde %59 büyüme
ile 17.000 adetler ile tamamlayarak
tarihi bir rekor kırdı.
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GELECEK AFRİKA’DA ! AFRİKA İÇİN KALİTE !
TÜRK YATIRIMCILARA AÇIK DAVET!
için meyvelerini şimdi toplamaya
başladıklarını belirtti. SİFTAMEC olarak
“başta Türkiye’de ürettirdiğimiz ve temin
ettiğimiz her türlü makine, teçhizat ve
malzemeleri öncelikle kendi projeleri ve
20’den fazla ülkede kurduğumuz kendi
ağımız ile hem ihracat hem de yatırım
yapıyoruz” diyen Aksoy, Türk Yatırımcıları
bölgede beraber yatırım yapmaya davet
etti.
NİÇİN SENEGAL!

SİFTAMEC GLOBAL MAKİNE TEKRAR
KEŞFEDİLEN KITADA YERİNİ ALDI!
SİFTAMEC Global CEO ‘su ve Yönetici
Ortağı olan Faruk AKSOY ile Genel
de AFRİKA ama özelde Batı Afrika ve
SENEGAL için Türk yatırımcılara ortaklık
daveti!
İhtiyarlayan Avrupa, yeni pazarlar
arayan Amerika eskimeyen sömürgesi
AFRİKA’YA tamamen yönünü Çevirdi. Çin
ise 25-30 yıldır bölgede her ülkede her
sektörde, her alanda milyonlarca insan
gücü ile büyük bir oyuncu olduğunu
gösteriyor ve gücünü kaybetmek
istemiyor. Çin Afrika Pazarında en büyük
oyuncu olmasına rağmen 2021 yılında
Pazar’da etkinliğini %8 daha arttırmış ve
%60’lara ulaşmıştır.
%50 Alman ve %50 Türk ortaklığı,
30 senelik Global tecrübe ile 2019
yılında kurulan SİFTAMEC GLOBAL
MAKİNA, Türkiye, Almanya, İngiltere,
Senegal, Gambiya, Batı Afrika, BAE,
IRAK ve Hindistan ülkelerinde şuan
faaliyet göstermektedir. Başta Afrika
(Senegal) olmak üzere, Küresel pazarda
önemli yatırım ve ticari faaliyetlerde
bulunduklarını belirten FARUK AKSOY.
Başta Makine, İş ve İnşaat Makinaları,
Tarım ve Tarım Makine ve Aletleri, İnşaat
Malzemeleri, İnşaat sektörü, Gıda,
Enerji, Kiralama, başta olmak üzere
birçok sektörde faaliyet gösterdiklerini
belirtti. 30 senelik tecrübe ve 41 ülkede
oluşan dostluk ve iş birliklerinin TÜRKİYE
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Bağımsızlığını kazandığı günden bugüne
ihtilal ve askeri darbe olmayan nadir
ülkelerden, istikrar lı bir ekonomi ve
ortalama %5-6 büyüme oranı, yıllardır
istikrarlı bir döviz kuru politikası, AB
ve AMERİKA ile STA (Serbest Ticaret
Anlaşması ile %0 gümrük), Batı Afrika
Birliği –ECOVAS ile 15 ülke 400 milyon
nüfusa %0 gümrük , ortak para birimi ,
Güvenli ve huzurlu bir ülke, nüfusunun
%95 Müslüman, 1 milyondan fazla
konut talebi, Yabancı Yatırımcıyı koruyan
kanunlar, Fransız yasalarının hâkim
olması ve en önemlisi Türkleri çok
sevmeleri başta olmak üzere yüzlerce
sebep sıralayabiliriz.
“Gelecek Afrika’da” sloganımız ile
SENEGAL’de yatırımlar yapan SİFTAMEC,
400 milyon nüfusu olan Batı Afrika
(ECOWAS) bölgesindeki 15 ülkede
çalışmalarına başladı. Bir SIDIO GRUP
firması olan SİFTAMEC, Senegal’de 15
yıldır faaliyet gösteren ve grup firmaları
ile öncelikle;
•

Tarım

•

Tarım Makine ve Ekipmanları

•

İş Makinaları ve Kiralama

•

İnşaat (Altyapı ve Üstyapı)

•

İnşaat Malzemeleri, Doğal Taş ve
Maden

•

Gıda sektörü

•

Savunma Sanayi

•

Enerji sektörleri başta olmak üzere
17 farklı sektörde yatırımlar yapmayı
planlıyor.

Senegal’de 10.000 Sosyal Konut projesi
için Mart ayında imzaya oturacak olan
SİFTAMEC, ilk etapta 147 villa, ikinci
etapta 625 villa konut projelerini
2023 yılında bitirmeyi planlıyor. 2025
yılına kadar 100.000 konut talebi
olan SENEGAL’de önemli bir oyuncu
olmayı planlıyor. Aynı zamanda Pirinç
Fabrikası Ocak ayında, Yer Fıstığı yağı
fabrikası 2022 Ocak ayında üretime
geçti. 40 Hektar üzerinde Moringa Ağacı
yetiştirmenin yanında 500 hektar alanda
Yer fıstığı, meyve ve sebze yetiştirmeye
başlıyoruz.
Türkiye’nin gücünü, kalitesini, iş gücünü,
üretimini, bilgi ve tecrübesini iş ortakları
ile SENEGAL’e taşımayı hedefleyen
SİFTAMEC “Afrika için Kalite” sloganı
ile hareket ediyor. Alman Yatırımcı ve
işadamı Sidy G. DİOP Almanya’nın ve
Avrupa’nın lider Lojistik sektöründe
faaliyet gösteren 50 yıllık imalatçı firması
olan TRANSNORM’u, 2019 başında rekor
fiyata Amerika’nın en büyük Sanayi
firmalarından birisi olan HONEYWELL’e
satışını gerçekleştirdi. Sidy G. DİOP Bey
30 senelik dünya çapında tecrübesi,
Faruk AKSOY’un 22 senelik Makine
ve sanayi alanında hem yurt içinde
hem yurt dışı tecrüberini birleştirerek
Geleceğin Üretim, sanayi ve Pazar üssü
olan Afrika’ya taşımaya başladı.
GELİN BERARER YATIRIM YAPALIM!
SİFTAMEC olarak Türk iş dünyasına
başta İNŞAAT, TARIM, İŞ MAKİNALARI,
KİRALAMA ve GIDA Türkiye İş Makinaları
ve Forklift sektörü ile yeni yatırımlara
Afrika ve Senegal’de yakında başlıyoruz.
Hem distribütörlük, hem imalat, hem
de kiralama sektörlerinde SİFTAMEC
olarak beraber iş birliklerine hazırız.
Sürekli büyüyen bir Pazar sağlam
yatırımcıları bekliyor. Tüm dünya tekrar
yönünü Afrika’ya çevirdi. Senegal halkı
ve bölge ülkeler TÜRKİYE’Yİ hayranlıkla
takip ediyor ve çok seviyor. Haydi, bunu
SİFTAMEC ile fırsata çevirelim!
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MercedesBenz Türk,
“EML’miz
Geleceğin
Yıldızı”
projesi ile
mesleki
eğitime katkı
sağlıyor
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Mercedes-Benz Türk, 2014 yılında
başlattığı ve bugüne kadar 3,5 milyon
Euro’yu aşan yatırım yaptığı “EML’miz
Geleceğin Yıldızı” projesiyle, açılan 31
Mercedes-Benz Laboratuvarı ile Türkiye’de
en fazla okula ve öğrenciye ulaşan şirket
oldu.
Mercedes-Benz Türk’ün otomotiv
sektöründeki nitelikli personel açığının
azaltılması ve sektöre donanımlı personel
yetiştirilmesi amacıyla başlattığı projesi
istihdamda fark yaratıyor.
EML’miz Geleceğin Yıldızı Projesi, meslek
liselerine verdiği destek ile eğitim alan
gençlerin hem mesleki hem de kişisel
gelişimlerine katkı sağlıyor. Mezun
gençlerin yüzde 63’nün istihdama katılmış
olması bu projenin başarısının en dikkat
çeken göstergesi olarak karşımızı çıkıyor.
Projenin sonuçlarından büyük bir
mutluluk ve gurur duyduklarını belirten
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk ailesi
olarak, meslek liselerine destek vererek

istihdama katkı sağlama misyonuyla
başlattıkları projeyi ellerindeki tüm
imkânları seferber ederek geliştirip
sürdüreceklerinin altını çizdi.
Süer Sülün, kadın istihdamının her alanda
artmasının önemine değinerek EML’miz
Geleceğin Yıldızı projesinin sektördeki
kadın istihdamının desteklenmesi için
güçlü bir araç olduğunu belirtti. Proje
çerçevesinde sektörde kadın istihdamının
artması yönünde çalışmaya devam
edeceklerini ifade etti.
diye belirtti. Mercedes-Benz Türk’ün 2014
yılında Endüstri Meslek Liseleri (EML)
kapsamında başlattığı “EML’miz Geleceğin
Yıldızı” projesi büyüyerek devam ediyor.
Bugüne kadar hayata geçirilen 31
Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda (MBL)
2.400’den fazla öğrenci eğitim aldı,
1.300’e yakın öğrenci Mercedes-Benz
yetkili bayilerinde staj yaptı, 2.000’e yakın
öğrenci mezun oldu. Mercedes-Benz
yetkili bayileri, bünyelerine kattıkları her
üç mezundan birini projeden mezun
olan öğrenciler arasından seçerken,
projede yer alan her 2 öğrenciden birine

Yıldızı projesinin
başarısını da
gözler önüne
seriyor.
Süer Sülün:
“Öğrencilerin
kapasite
gelişimine
destek oluyor,
mezunların
istihdamına
katkı sağlıyoruz”
Mercedes-Benz
Türk olarak daima
Mercedes-Benz Türk
“Her işin başı
İcra Kurulu Başkanı
eğitim” prensibini
Süer Sülün
benimsediklerini
de staj olanağı verdi. Mercedes-Benz
ve bu prensiple gerçekleştirdikleri sosyal
Laboratuvarı’nın 32. okulda faaliyete
fayda programlarıyla uzun yıllardır
geçmesi için de hazırlıklar sürüyor.
Türkiye’nin çağdaş geleceğine katkıda
bulunduklarını vurgulayan MercedesMercedes-Benz Türk, 3,5 milyon Euro’yu
Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer
aşan yatırımıyla 31 okulda açtığı
Sülün, yedi yıldır sürdürdükleri EML’miz
Mercedes-Benz Laboratuvarları ile
Geleceğin Yıldızı projesinde elde ettikleri
tüm Türkiye’de en fazla şehirde, en çok
sonuçlardan büyük bir mutluluk ve gurur
okula ve öğrenciye ulaşan şirket oldu.
duyduklarını dile getirdi.
Hâlihazırda farklı şirketlerin toplamda 20
okulda benzer laboratuvarları bulunuyor.
Süer Sülün; “EML’miz Geleceğin
Yıldızı projesi, meslek liselerinde
EML’miz Geleceğin Yıldızı projesi
altyapının iyileştirilmesi ve mezunların
istihdamı olumlu yönde etkiliyor
istihdam edilebilirliğinin artırılması
Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından
için başlattığımız bir proje. Projemiz
yapılan etki analizi sonuçlarına göre,
sayesinde öğrencilerin mesleki ve kişisel
Türkiye’de istihdam edilen toplam
gelişimlerine destek olarak istihdama
29,6 milyon kişinin yüzde 11’i mesleki
olumlu bir yönde katkı sağlıyoruz. Projede
veya teknik lise mezunu iken; meslek
yer alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında
sektörde çalışmaya devam ediyorlar.
liselerinden mezun olanların yalnızca
İstihdam edilen mezunların önemli
yüzde 18’i çalışma hayatına devam ediyor.
bölümü bizim bayilerimizde kariyerlerini
Çalışma hayatına devam eden meslek
sürdürüyor. Projemiz sektörümüze nitelikli
lisesi mezunlarının yüzde 40’ı da mezun
personel kazandırma açısından son
oldukları alanlarla ilgili işlerde çalışıyor.
derece önemli bir pozisyonda. Bununla
Mezun olduktan sonra hiç çalışmadığını
birlikte projeye katılmak, öğrencilerin
ifade edenlerin oranı ise yüzde 64.
gündelik yaşamlarına, sosyal becerilerine,
Aynı etki analizi sonuçları kapsamında,
gelecek beklentilerine de olumlu
Mercedes-Benz Laboratuvarlarında eğitim
yönde etki ediyor” dedi. Sülün, projeyi
alan öğrencilerin yüzde 63’i şu anda iş
önümüzdeki dönemde paydaşlarından
hayatında, çalışan mezunların yüzde 67’si
aldıkları geri dönüşler doğrultusunda
otomotiv sektöründe çalışmaya devam
geliştirerek sürdüreceklerinin altını çizdi.
ediyor. İş hayatına katılmayan mezunların
Süer Sülün: “Sektörümüzdeki kadın
çalışmama nedenlerinin başında,
istihdamını artıracağız”
yükseköğretim kurumunda eğitime
devam etmek geliyor. Bu faktörü mecburi
Gelecek yıllarda kadınların sektöre daha
askerlik ve üniversite hazırlıkları izliyor.
da fazla dâhil edilebilmeleri için proje
Daha önce hiç çalışmamış mezunların
kapsamında gerekli düzenlemelerin
oranı ise yalnızca yüzde 4. Tüm bu
yapılacağını vurgulayan Süer Sülün;
veriler, projenin öğrencilerin sektördeki
“Sektörde kadın istihdamının artması
bizim için çok önemli bir konu.
istihdam edilebilirliklerine her anlamda
Önümüzdeki süreçte kız öğrencilerimizin
sağladığı katkıyı ve EML’miz Geleceğin

projemize katılımını artırmak için gayret
edeceğiz. Projede ve sektörde kadınları
daha fazla görmek istiyoruz” ifadelerini
kullandı.
Mercedes-Benz logosunu taşımak
öğrencileri motive ediyor
EML’miz Geleceğin Yıldızı projesi için
yapılan bağımsız araştırma kapsamında,
projenin öğrencilere yönelik nitelikli
katkısı, laboratuvar süreçlerinde aktif
görev alan öğretmenler tarafından da
açıklıkla ifade ediliyor. Öğretmenlere göre,
Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda ders alan
öğrencilerde özgüven artışı gibi olumlu
yönde sosyal değişimler gözlemleniyor.
Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda okuyan
öğrencilerin velileri, “Mercedes-Benz
tarafından başlatılan bir programa
dâhil olmak, Mercedes logolu kıyafetler
ve çantalar kullanmak çocuklarımızın
Mercedes-Benz’e karşı aidiyet
hissetmesine sebep oluyor. Bu durumda
da çocuklarımızda olumlu yönde
değişim yaşanıyor. Komşularımız da
çocuklarımızı takdirle karşılayınca bizler
de gururlanıyoruz.” diyerek duygularını
dile getiriyorlar.
Projenin etkisi ölçülürken detaylı bir
çalışma yapıldı
EML’miz Geleceğin Yıldızı projesinin
etkisi ölçülürken, Türkiye’deki durum
fotoğrafının ortaya konulması amacıyla
öncelikle bir masa başı çalışması
gerçekleştirildi. Bu çalışmada temelde
Türkiye’deki mesleki ve teknik liselere
yönelik mevcut durum incelendi ve arka
plan bilgileri derlendi. Bu doğrultuda
yapılan masa başı çalışmasıyla, güncel
veriler ve meslek liselerinin güçlenmesine
yönelik yürütülen öne çıkan projeler
incelendi.
Çalışmanın niceliksel aşamasında 400’e
yakın öğrenci, mezun ve öğretmen
ile anket çalışması yapıldı. Ardından
proje paydaşları ile derinlemesine
görüşmeler yapılarak çalışmanın niteliksel
aşaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda;
öğrenci, mezun, öğretmen ve bayilerle
derinlemesine görüşmeler ve odak grup
görüşmeleri yapılarak niteliksel araştırma
son haline getirildi.
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Elektriksel çekim: Goodyear, ERA
Şampiyonası’nın lastik çözüm ortağı seçildi

•
ERA Şampiyonası’nın lastik
tedarikçisi Goodyear olacak
•
Tek koltuklu elektrikli araçlar
serisinde genç yetenekler öne çıkacak.
•
Yarışlar, Goodyear›ın
lastik tedarikçisi olduğu ETCR
organizasyonunun bir parçası olarak
düzenlenecek.
ERA Şampiyonası resmi lastik çözüm
ortaklığına Goodyear seçildi. Şampiyona,
Goodyear›ın lastik tedarikçisi olduğu
FIA ETCR - eTouring Araçları Dünya
Kupası’nın destekleyici serisi olarak ilk kez
bu yaz düzenlenecek.
ERA Şampiyonası’nın resmi lastik
ortağı olarak Goodyear, genç pilot ve
mühendisler için bir kariyer yolu vaat
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eden giriş seviyesi elektrikli formula
yarış serisinde her sürücü ve araca lastik
sağlayacak. Yoğun ilgiyle beklenen ERA
Şampiyonası, Goodyear›ın kurucu ortak
ve lastik sağlayıcısı olduğu, dünyanın
farklı yerlerinde düzenlenen FIA ETCR
elektikli touring araçları serisinin
destekleyici organizasyonu olacak.

katılmasının ardından, asıl yarış takvimi
21-22 Mayıs›ta İstanbul›daki Beyoğlu
Sokak Yarışında start alacak. Seri, daha
sonra Mayıs, Haziran ve Temmuz›da
Macaristan, Hungaroring; İspanya,
Jarama; Belçika, Zolder ve İtalya,
Vallelunga›da FIA ETCR destek etkinliği
olarak koşulacak.

Yetenekleri öne çıkarmak

Bir serbest alıştırma turu, iki eleme turu
ve iki sprint yarışından oluşacak olan
her yarış etkinliğinde genç yarışçılar
FIA ETCR ekiplerinin dikkatini çekme
fırsatı yakalarken, elektrikli yarış
basamaklarındaki ilk adımlarını atacak.

ERA SERIES EUROPE açılış mücadelesinde
piste on adet Mitsu-Bachi F110e tek
koltuklu araç yer alacak. Dome F110
şasi üzerine kurulu bu elektrikli yarış
otomobillerinde, 24 kWh pil ile 130 kW
(175 hp) güç üretirken, saatte 210 km
hıza kadar çıkabiliyor.
Aracın Fransa›nın Pau şehrinde Mayıs›ın
başında FIA ETCR turu gösteri etkinliğine

Elektrikli araçlara uygun lastikler
Goodyear, ERA Şampiyonasının
tamamında araçlara bir dişsiz ve bir
dişli ıslak zemin lastiği sağlayacak.

Goodyear›ın tüketici lastiği ürün
grubunda olduğu gibi, ERA
Şampiyonasında kullanılacak lastikler
de elektrikli araçların anında sağladığı
tork gibi ihtiyaçlarını karşılayacak
teknolojilerle «elektrikli araçlara hazır»
olacak.
Serinin resmi lastik lastik sağlayıcısı
olarak çeşitli yarış organizasyonlarında
edindiği deneyimi ERA Şampiyonasına
taşıyacak olan Goodyear, FIA ETCR
organizasyonuyla aynı teknik
uzmanlığı burada da sağlayarak yarının
yeteneklerini destekleyecek. Goodyear,
elektrikli touring araçları serisine ek
olarak, FIA WTCR - Dünya Touring
Araçları Kupası, FIA Dünya Dayanıklılık
Şampiyonası, NASCAR, FIA Avrupa
Kamyon Yarışları Şampiyonası ve

daha birçok etkinliğin lastik sağlayıcısı
konumunda.
Era Şampiyonası ile ilgili olarak Goodyear
EMEA Motor Sporları Direktörü Ben
Crawley: «ERA Şampiyonası’yla bu yola
çıkmaktan ve elektrikli yarış dünyasında
genç yetenekleri bulma ve tanıtma
çabalarını desteklemekten heyecan
duyuyoruz. Bugünden Mayıs›ta yapılacak
ilk yarışa kadar geçecek olan sürede
şampiyonanın geliştirme programı
devam ederken, testler boyunca bu genç
yeteneklerle çalışma fırsatı yakalayacağız.
Goodyear için bu iş birliği elektrikli
motor sporlarına olan bağlılığımızı
güçlendirirken, FIA ETCR›nin kurucu
ortağı olarak rolümüze değerli bir katkı
sağlıyor.» diye konuştu.

Dieter Vanswigenhoven ise konuyla
ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
«FIA ETCR›nin yanı sıra Goodyear ile
ERA Şampiyonası’nın ilk sezonuna start
verdiğimiz için gururluyuz. Sahada
lastik taşıma faaliyetlerini ve tesislerini
paylaşarak, daha sürdürülebilir yarış
organizasyonları yaratma yolunda
anlamlı adımlar atabiliriz. Goodyear
elektrikli yarış organizasyonlarına
ne kadar önem verdiğini gösterdi
ve biz de bu yolculuğun geleceğini
şekillendirmekten mutluluk duyuyoruz.
Önümüzdeki aylarda lastikleri test
programımıza tabi tutmayı ve birlikte
gelişimin sıradaki adımlarını atmayı
sabırsızlıkla bekliyoruz.»

ERA Şampiyonası Teknik ve İş Direktörü
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Eurorepar Car Service
Büyümeye Devam Ediyor!

Araçlarına en doğru bakım hizmetini sağlamak isteyenlerin ilk
durağı olan Stellantis çatısı altında yer alan ve dünya çapında çok
markalı bakım ve onarım hizmet ağı Eurorepar Car Service, ülkemizde
sunduğu kaliteli hizmetiyle 2021 yılını başarılı büyüme rakamlarıyla
kapattı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Stellantis Türkiye
Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın,” Bütün dünyada
çip krizi sebebiyle yaşanan tedarik sıkıntısı ve sıfır araç fiyatlarında
yaşanan artış, mevcut araçlara güvenilir ve kaliteli bakımın önemini
bir kez daha gösterdi. Türkiye genelinde hizmet veren çok markalı
bakım ve onarım markamız Eurorepar Car Service’in günlük servis
girişi bir önceki yıla göre yüzde 46 büyürken, servis noktası sayımızda
da yüzde 53’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme rakamlarıyla
birlikte pazarda 3’üncü sıraya yükseldik” dedi.
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Alanında uzman ekibiyle her markadan
ve yaştan aracın servis ve bakımlarını
gerçekleştiren Eurorepar Car Service,
2021 yılını başarılı büyüme rakamları ve
yeni yatırımlarla kapattı. Konuyla ilgili
bilgiler veren Stellantis Türkiye Parça ve
Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın,”
Geçtiğimiz yıllarda pandemi sebebiyle
ertelenen araç bakımları, 2021 yılı
içerisinde hız kazandı. Çip krizi sebebiyle
yaşanan tedarik sıkıntısı mevcut
araçlara güvenilir ve kaliteli bakımın
önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye
genelinde hizmet veren çok markalı
bakım ve onarım markamız Eurorepar
Car Service’in günlük servis girişi bir
önceki yıla göre yüzde 46 büyürken,
servis noktası sayımızda da yüzde 53’lük
bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme
rakamlarıyla birlikte pazarda 3’üncü
sıraya yükseldik” değerlendirmesinde
bulundu.
“70 binden fazla araca hizmet sunduk”
Bakım işlemlerinin doğru zamanda ve
doğru şekilde yapılmasının önemine
de vurgu yapan Mehmet Akın, “Üstün
hizmet kalitesini 2 yıl parça ve işçilik
garantisiyle destekleyen Eurorepar
Car Service noktalarımızda 70 binden
fazla değişik marka ve model aracın
bakım, onarım ve kontrol işlemlerini
gerçekleştirdik. Bunun yanında ülke
çapında 37 yeni Eurorepar Car Service
bayisi açarak, 40’tan fazla ilde faaliyet
gösterir konuma ulaştık” diye konuştu.
Her marka araca uygun fiyatlı servis

MEHMET AKIN
Gerçekleştirdiği büyümeyle kendi
pazarında 3’üncü sıraya kadar yükselen
Eurorepar Car Service, kışın zorlu hava
koşullarında geniş ürün gamıyla her
marka araca uygun fiyatlı servis hizmeti
vermeye devam ediyor. Araç üreticisi
markaların tavsiyelerine uygun bir
şekilde hizmet veren Eurorepar Car
Service noktalarından periyodik bakım
hizmeti almak isteyenler, haftanın her
günü 24 saat online randevu alabiliyorlar.
Her periyodik bakımda motor yağı ve

filtrelerin değişmesine dikkat eden
Eurorepar Car Service, garantinin
bozulmaması için ilgili standartlara
uyum göstererek bakım hizmeti sunuyor.
Eurorepar hizmet noktalarında genel
olarak ise; lastik, akü, debriyaj, egzoz, fren
işlemleri, klima kontrolleri, gaz dolum/
boşaltım ve mekanik onarım gibi birçok
hizmet sunuluyor. Marka, sunduğu
diyagnostik teşhis ile her marka aracın
doğru bakım-onarım hizmeti almasına
da katkı sağlıyor.
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Brisa, İklim Değişikliği ve Su Programında Türkiye’de,
Tedarik İlişkileri Değerlemesinde
Global Liderlik Seviyesinde

Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi 2021’de
(Carbon Disclosure Project-CDP) önceki yıllardaki başarısını devam ettirerek
6.kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 3.kez Su Lideri oldu. Tedarikçi İlişkileri
Değerlemesi’nde (SER) ise, en prestijli seviye olan A seviyesinde yer alarak 2. kez
Global Liderler arasında yer aldı.
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Sabancı Holding ve Bridgestone
Corporation iştiraki olan, Bridgestone ve
Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarı
lideri Brisa, temelinde samimiyet ve
insanlığa hizmet olan ‘Brimiz Hepimiz
İçin’ vizyonuyla, çevre ve toplum odaklı
yönetişim sistemleri kurarak sürdürülebilir
bir geleceğe katkı sağlıyor.
Brisa, İklim Değişikliği programı
değerlemesinde 6. Kez, Su programı
değerlemesinde ise 3. kez Türkiye liderleri
arasında yer aldı. Dünya ortalamasının
İklim Değişikliği Programları için B-, Su
Programları için B olduğu CDP 2021
değerlemesinde, Brisa her iki alanda da
A- alarak, dünya genelindeki %19’luk en
başarılı grupta yer aldı.
2019 yılında CDP’ye dahil edilen
ve şirketlerin tedarikçilerini iklim
değişikliğiyle mücadele sürecine ne
kadar dahil ettiğini ölçen Tedarikçi
İlişkileri Değerlemesi’nde (SER) ise, notu
en prestijli seviye olan A oldu. Yönetişim,
hedefler, değer zinciri emisyonları,

tedarikçi katılım stratejileri gibi alanlardaki
yüksek performansını gösteren bu skor
ile Brisa, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
sayılı şirketin bulunduğu Küresel Liderler
listesinde yer aldı.
Brisa’nın bu başarısını değerlendiren
Brisa CEO’su Haluk Kürkçü “Şirketimizin
ortakları Bridgestone Corporation
ve Sabancı Holding’in vizyonuyla
sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün ve
dolayısıyla tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz
bir parçası olarak değerlendiriyoruz.
Her yıl karbon emisyonunun ve atıkların
azaltılması, enerji ve suyun verimli
kullanılmasına yönelik somut aksiyonlarla
sürdürülebilirlik performansımızı
daha ileriye taşıyoruz. Bunun yanında
paydaşlarımızı da sürdürülebilirlik
yolculuğumuza dahil ediyor; hammadde
tedarik ve sevkiyat süreçlerimizde ya da
bayilerimiz kanalıyla neden olduğumuz
dolaylı emisyonlarda da sürekli takip ve
iyileştirmeler yapıyoruz. Ayrıca stratejik
hedeflerimiz kapsamında tedarik
zincirimizi yerelleştirme çalışmalarımız
da devam ediyor. Brisa olarak tüm bu

çabalarımızla bir kez daha kazandığımız
ulusal ve global liderlikten gurur ve
mutluluk duyuyorum. Gönülden bir
yaklaşımla çözümün bir parçasıyız ve
kararlılıkla sürdürülebilir geleceğe yatırım
yapmaya devam edeceğiz.” dedi.
Brisa, 1990’lı yıllarda Türkiye’nin
ilk, Avrupa’nın ikinci ISO14001
sertifikasyonunu almış bir firma
olarak sürdürülebilirlik alanında öncü
çalışmalarıyla biliniyor. 2017 yılında
ISO14046 Su Ayak İzi Standardı’nı almaya
hak kazanan Türkiye ve Avrupa’daki ilk
şirket oldu. Son 15 yıldır somut projelerle,
çevre odaklı, toplumsal ve yönetişim
sistemleri kurarak istikrarlı bir iklim
değişikliğiyle mücadele programı yürüten
Brisa, CDP’ye 2011 yılından beri karbon
salımı ve 2015’den beri su raporlaması
yapıyor. Brisa, 2021 yılında 1,5 derece
senaryosuna göre hesapladığı 2030
yılı %56 emisyon azaltım hedefini, bu
konudaki global oluşum Bilim Temelli
Hedefler Girişimi’ne(SBTI) onaylattı.
Lastik lideri ayrıca, Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi
olan CEO Water Mandate’in Türkiye’den
imzacısı olan 8 şirket arasına katıldı.
2022 RADÜS DERGİSİ 57

Karsan Karbon Saydamlık
Projesi ile İlk Yılında Küresel
Ortalamada!

Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği
sürdürülebilir iş modeliyle üretim ve ihracatta çıtayı yükselten Karsan, iklim değişikliği
gibi tüm dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan sorunlara yönelik
inovatif çözümleriyle de örnek olmaya devam ediyor. Karsan, bu kapsamda ilk kez
başvurduğu Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği
Programı dahilinde elde ettiği B- notu ile yeni bir başarıya daha imza attı. Konu hakkında
açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Toplu taşıma sektörünün öncüsü olan
ürün ve hizmetlerimizi daha iyi bir geleceği inşa etmek amacıyla şekillendiriyoruz. Yüksek
teknolojili çözümler üreten, dünyaca tanınan, iddialı bir marka olma yolunda ilerlerken,
sürdürülebilir geleceğe temel olan iklim değişikliği alanında yürüttüğümüz çalışmaların da
sonucunu almak çok kıymetli” dedi.
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Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen
kuruluşlarından Karsan, sektörde elde ettiği
güçlü konumun beraberinde getirdiği
sorumlulukla tüm dünyayı etkisi altına
alan sosyal, çevresel ve ekonomik konulara
yönelik inovatif çözümler geliştiriyor.
Toplu taşıma alanında değişimin öncüsü
konumuna gelen Karsan, bu kez de
dünyanın en önemli gündem maddeleri
arasında yer alan iklim değişikliğine yönelik
yönetimsel yaklaşımıyla örnek oldu. Bu
kapsamda Karbon Saydamlık Projesi (CDP Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği
Programı’na ilk kez başvuran Karsan, elde
ettiği B- notu ile yeni bir başarıya daha imza
attı.
“Ürünlerimizi daha iyi bir geleceği inşa
etmek için tasarlıyoruz”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan
Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan
olarak; dünya markası olma hedefiyle
hareket ederken, üretim süreçlerimizi
büyük bir titizlikle yürüttük. Elektriğin
evrimi temasıyla hayata geçirdiğimiz
yeni nesil ürünlerimizle sektörümüzün
şekillenmesinde öncü rol oynadık.
Yolculuğumuz ilklere imza atan kilometre
taşları ile dolu. Elde ettiğimiz bu konumun
birçok sorumluluğu da beraberinde
getirdiğinin bilincindeyiz. Toplu taşıma
sektörünün öncüsü olan ürün ve
hizmetlerimizi daha iyi bir geleceği inşa
etmek için tasarlıyoruz” diye konuştu.
“Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz”
“Yüksek teknolojili çözümler üreten,
dünyaca tanınan, iddialı bir marka olma
yolunda ilerlerken, geleceğe temel olan
iklim değişikliği alanında yürüttüğümüz
çalışmaların da sonucunu almak çok
kıymetli.” ifadelerini kullanan Okan Baş,
“Bu araştırmada; B- düzeyine ulaşmak,
bir kurumun iklim değişikliği risk ve
fırsatlarının farkında olduğunu ve bunu
yönettiğiniürün ve hizmetleriyle iklim
değişikliği sorununa çözüm getirmeye
çalıştığını ve performansını takip ettiğini
gösteriyor. Bu alandaki çalışmalarımıza
aralıksız devam ediyoruz. Hem iklim
değişikliği risk ve fırsatlarını yönetmesi hem
sera gazı emisyonu azaltım uygulamalarını
hayata geçirmesi hem de elektrikli ve

yönetme
düzeyini ortaya
koymaya çalışıyor.
Söz konusu
araştırma; hisseleri
borsalarda
işlem gören
şirketlerin belirli
bir metodoloji
çerçevesinde
bilgilerini CDP
veri tabanına
girmeleriyle
gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda;
araştırmaya
katılan şirketlerin
iklim değişikliği
risk ve fırsatları
konusundaki
farkındalıkları,
yönetim düzeyleri,
uygulamaları
ve gösterdikleri
liderlik
değerlendiriliyor.
Araştırma;
alanında “altın
standart” olarak
nitelendirilen
oldukça detaylı
bir metodolojiyle
gerçekleştiriliyor.
Katılımcıların
yanıtlarının
ardından yapılan
değerlendirmeler;
Okan Baş
D (en düşük), A
(en yüksek) puan
otonom toplu taşıma çözümleri üretiminde
çerçevesince
belirleniyor.
sektöründe öncü bir konumda yer alması,
Karsan’ın başarısının altında yatan temel
sebepler” diye konuştu.
Karbon Saydamlık Projesi
Kar amacı gütmeyen bir inisiyatif olan
Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon
Disclosure Project); şirketlerin, şehirlerin,
yatırım kuruluşlarının çevresel etkilerini
yönetmelerine destek sunuyor, yatırım ve
finans kuruluşlarının çevresel etkilerini ne
düzeyde yönettiklerini sistematik biçimde
göstermelerine imkan sağlıyor. Karbon
Saydamlık Projesi, her yıl gerçekleştirdiği
“CDP Climate Change” isimli araştırmasıyla
şirketlerin iklim değişikliği risk ve fırsatlarını

Karsan ilk yılında küresel ortalamaya ulaştı!
Küresel otomotiv sektörünün iklim
değişikliği risklerinin yönetimi konusunda
çok ilerlediği, bu konuda uzun zamandır
aksiyon alan uluslararası şirketlerin
bulunduğu biliniyor. Sektördeki şirketler
de buna paralel olarak yüksek notlar alıyor.
Hem sektör ortalamasının hem Avrupa
şirketler ortalamasının hem de küresel
şirket puan ortalamasının B düzeyinde
olduğu biliniyor. Karsan ise sürdürülebilirlik
programını başlatmasının ardından 6 ay
sonra, araştırmaya dahil olduğu ilk yılında
bu başarıyı elde ederek, küresel ortalamaya
ulaştı.
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Euromaster Yakıt Tüketimini Düşürmek İçin
Lastik ve Araç Bakımının Önemine
Dikkat Çekiyor!
Michelin Grubu çatısı altında Türkiye genelinde 153 servis noktasıyla profesyonel
lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, yakıt ekonomisi sağlayabilmek için
altın değerinde öneriler sunuyor. Yakıt tüketimini en aza indirmek için lastik ve
araç bakımının önemine değinen Euromaster uzmanları, az yakıt tüketmenin aynı
zamanda çevreye de olumlu katkıları olduğunun altını çiziyor.
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Michelin Grubu çatısı altında
profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti
veren Euromaster, yakıt ekonomisi
sağlayabilmek için altın değerinde
öneriler sunuyor. Bu kapsamda
Euromaster’ın konusunda uzman
yetkilileri, lastik ve araç bakımının yakıt
tüketimini aşağı çekmede kritik bir rol
oynadığını belirtirken, sürüş tarzını
değiştirmenin de yakıt ibresinin hızla
aşağıya inmesini engelleyebileceği
tavsiyesinde bulunuyor.
“Yakıt tasarrufu lastik bakımıyla
başlar”
Sürücülerin yakıt tasarrufu konusunda
en son aklına gelebilecek lastik
bakımının aslında en kritik noktalardan
biri olduğuna dikkat çeken Euromaster
uzmanları, lastik basıncının sürekli
kontrol edilmesi gerekliliğine vurgu
yaparken, “Düşük ya da yüksek lastik
basıncı aracın yolla temas yüzeyini
değiştireceği için yakıt tüketimini
düşürmede olumsuz bir etkiye sahip. Bu
olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için
lastik basıncını düzenli olarak kontrol
ederek, yakıt tasarrufuna olumlu etki
edecek basınç değişimlerine erkenden
müdahale edilebilir” açıklamasında
bulundular. Ek olarak Euromaster
yetkilileri lastik yuvarlanma direncinin
yakıt tüketimini aşağı çekmede yüzde
20’ye varan oranlarda etkisi olduğunu
belirtip, yuvarlanma direncinin düşük
olduğu lastikleri seçmenin yakıt

tüketimini azaltma konusunda olumlu
etkileri olacağını belirtiyorlar. Lastik
bakımının yanında yeni lastik seçimi
yaparken de dikkat edilmesi gereken
önemli bir nokta olduğunu belirten
Euromaster yetkilileri, “Lastiğinizi
satın alırken öncelikle lastiğinizin
yakıt verimliliğine dikkat edin. A
sınıfı lastikleri almaya özen gösterin”
uyarısıyla konuya dikkat çekiyorlar.
Yakıt tüketimini aşağı çekmede lastik
havasında nitrojen kullanımının da etkili
bir yöntem olduğunu belirten yetkililer,
“Uygun hava basıncında şişirilmiş bir
lastik, daha düşük yuvarlanma direnci
gösterir. Daha düşük yuvarlanma direnci
de daha az yakıt tüketimi anlamına gelir.
Lastik basıncı düştüğünde yuvarlanma
direnci artacağı için, sürtünmeden
dolayı yakıt tüketimi de artar. Nitrojenle
şişirilmiş lastiklerde basınç kaybı, hava
ile şişirilmiş lastiklere göre 4 kat daha
yavaştır. Bu da lastiklerin nitrojen gazı
ile şişirildiğinde, daha uzun süre doğru
basınç değerinde seyahat edileceği ve
dolayısıyla daha az yakıt tüketileceği
anlamına gelir” tavsiyesinde bulundu.
“Araç bakımı ve sürüş karakteri en az
lastik bakımı kadar önemli”
Araçlara uzman ellerde ve doğru
zamanda bakım yaptırmanın yakıt
tüketimine olumlu katkıları olacağını
belirten Euromaster yetkilileri, ayrıca

sürüş karakterinin de düşük tüketim
değerleri yakalamada önemli bir
yeri olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili
altın değerinde tavsiyelerde bulunan
yetkililer, “Kirlenmiş yağ ve yakıt filtreleri
motorun optimum şekilde çalışmasını
engelleyeceği için yakıt tüketimini
artıracaktır. Aracınızın filtrelerini yılda
1 kez değiştirilmesini öneriyoruz. Yıllık
klima bakımı ile doğru çalışan klima
sistemi araç motorunu zorlamadığı
için yüksek yakıt tüketimini önler
ve yakıt tasarrufu sağlar. Ayrıca bir
diğer önemli uyarımızda sürücülerin
sürüş karakterlerini değiştirmesi
olacaktır. Daha sakin bir sürüş stili
benimsemek, gaza ve frene sert
dokunuşlar yapmamak, ani hızlanmadan
kaçınmak çok daha uzun mesafeler
kat etmenizi ve çok daha fazla yakıt
ekonomisi yapmanızı sağlayacaktır”
değerlendirmesinde bulundu.

Euromaster’ın periyodik araç
bakımları 1 yıl yedek parça ve işçilik
garantisiyle sunuluyor!
Euromaster, orijinal ekipman onaylı
periyodik araç bakım hizmetiyle
araçların yola güvenle çıkmasını
sağlarken, yakıt tüketiminin düşmesine
ve aynı zamanda çevreye olan olumsuz
etkinin en aza indirilmesine katkıda
bulunuyor. Euromaster’ın periyodik 1 yıl
yedek parça ve işçilik garantisiyle birlikte
sunduğu bakım hizmetleri arasında;
motor yağı değişimi, yağ filtresi,
hava filtresi, polen filtresi değişimi,
ihtiyaç dahilinde yakıt filtresi ve triger
kayışı değişimi yer alıyor. Euromaster
hizmet noktalarında sunulan ücretsiz
check up hizmeti ise araç arıza ve
bakım gereksinimlerinin tespitine
yardımcı oluyor. Binek otomobil, 4x4
ve kamyonet sınıfındaki her markaya
verilen hizmet, aracın 11 önemli
noktasının ücretsiz olarak kontrol
edilmesini kapsıyor.
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Ford Otosan’ın inovasyon odaklı Ar-Ge projeleri
sürdürülebilir geleceği bugünden yaratıyor
Türkiye’nin lider
otomotiv şirketi
Ford Otosan;
teknoloji yol
haritasındaki
Albatross,
LongRun ve
LaserSonix
Q gibi Ar-Ge
projeleriyle
sürdürülebilir
geleceği
şekillendiriyor.
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Kurulduğu günden bu yana tüm
faaliyetlerini çevreye ve topluma fayda
sağlayan ürün ve hizmet sunma amacıyla
gerçekleştiren Ford Otosan, Ar-Ge ve
İnovasyon alanında yaptığı çalışmalarla
sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi ürünler
geliştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir
ve yaratıcı fikirlerle geleceği dönüştürmeyi
misyon edinen Ford Otosan, teknoloji
yol haritasındaki Albatross, LongRun,
LaserSonix Q gibi Ar-Ge projeleri ile bu
misyonunu hayata geçiriyor.
Ford Otosan’ın geleceğe yönelik
çalışmalarını içeren teknoloji yol
haritasında; çevre dostu batarya
paketlerinden, üretim parçalarında
oluşmuş hataları önceden haber veren
inovatif çözümlere kadar pek çok öncü
adım yer alıyor.
Ford Otosan, Horizon Europe programı
kapsamında desteklenmeye hak kazanan
ve 2022’de başlayacak 5 yeni projesiyle
(HIPE, NextETRUCK, FLEXIndustries,
BATRAW, RHINOCEROS) özellikle
elektrifikasyon ve sürdürülebilirlik
alanında çalışmalarını devam ettiriyor. İlk
defa elektrikli araçlara yönelik geliştireceği
inovatif teknolojiler kapsamında; Ford
Otosan bataryaların ikincil ömürleri,
sanayide enerji optimizasyonu ve
temiz enerji kaynaklarının kullanılması
konularında yoğun Ar-Ge çalışmalarını
sürdürüyor.
Albatross Projesi’yle geleceğin batarya
paketleri bugünden hazır
Türkiye’de üretilen Transit Custom ve
Tourneo Custom araçları ile Avrupa’da
Ticari Araç Pazar Lideri olan Ford Motor
Company, elektrifikasyon stratejisi
kapsamında Avrupa’daki ticari araç
yelpazesinde 2024 itibarıyla tümüyle sıfır

emisyon tam elektrikli veya şarj edilebilir
hibrit versiyonları sunacak. Elektrifikasyon
üzerine öncü çalışmalar yürüten Ford
Otosan , Ufuk2020 Albatross Projesi
kapsamında hem batarya elektrikli (BEV)
hem de ‘plug-in’ hibrit elektrikli (PHEV)
binek, hafif ticari ve ağır ticari araçlara
da uygulanabilecek bir batarya paketi
tasarlamaktadır.
2024’te tamamlanacak projede, akıllı
pillere dayalı prototip bataryanın mevcut
batarya paketine göre yüzde 50 daha fazla
enerjiye sahip olması, şarj süresinin %25
kısalması, %20 ağırlık tasarrufu ve batarya
ömrünün uzaması hedefleniyor.
Tasarlanacak olan ileri teknoloji
batarya paketi ile, batarya maliyetleri
azalırken, şehir içinde elektrikli araçların
yaygınlaşması ve emisyon salınımının
azalması sağlanmış olacak.
LongRun Projesi’yle ağır ticari araçlar
da çevre dostu olacak
İklim krizi ile mücadelede kritik öneme
sahip olan ağır ticari vasıtalarda verimlilik
artışı ve emisyon azaltımı alanında
Ford Otosan çok sayıda Ar-Ge projesi
yürütüyor. Longrun projesi kapsamında,
Ford Otosan bünyesinde elektrikli araç
yazılımı geliştirilirken, 13 litre Ecotorq
Euro-6 motorunun hidrojenize bitkisel
yağ kullanılarak motor dinamometresinde
test ediliyor ve akıllı ulaşım çözümleri
geliştiriliyor. 2023’te sonlanacak proje ile
geliştirilen teknolojilerin, özellikle 2025
sonrasında gelecek emisyon sınırlamaları
sonrasında daha da önem kazanacağı
öngörülüyor.
Sopranolardan ilham aldı: LaserSonix
Q Projesi

kapsamında, tamamı Ford Otosan
çalışanlarından oluşan bir ekibin
geliştirdiği LaserSonix Q Projesi, ses
dalgalarını kullanarak parçalarda hata
olup olmadığını tespit ediyor. Ford Otosan
mühendislerinin sopranoların sesi ile
bardağı çatlatabilmesinden esinlendiği
bu teknolojide, üretim parçaları özel
bir akustik sinyal ile temassız olarak
titreşime tabi tutuluyor ve bir lazer ile
bu titreşim seviyesi yine temassız olarak
ölçülüyor. Üretim parçalarına ait titreşim
özelliklerinin analiz edilmesiyle hatalı
parçaların üretim esnasında gerçek
zamanlı olarak hızlı bir şekilde tespit
edilmesine yarayan LaserSonix Q, üretim
parçalarını yalnızca bir saniye süren
bir ölçüm ile sorunsuz ve hurda olarak
ayırabiliyor.
ABD›nin prestijli teknoloji ödüllerinden
Henry Ford Teknoloji Ödülü’ne (HFTA)
layık görülen proje, operatöre bağımlı
süreçleri ortadan kaldırmanın yanı sıra
hurda azaltımı ile çevresel fayda sağlıyor.
Ford Otosan Gölcük ve Eskişehir
fabrikalarında kullanılan bu özel teknoloji,
Ford Motor Company’nin ABD’deki
Dearborn Fabrikası ile de paylaşıldı.
Projenin ortaya koyduğu avantajlara sahip
olmak isteyen Ford Motor Company,
Dearborn Fabrikası’nda kullanmak
üzere LaserSonix Q’yu satın aldı. Türk
mühendislerin ABD’de kurulumlarını
gerçekleştirdiği LaserSonix Q sayesinde
Ford Otosan, ABD’ye hem yerli inovatif
projesini hem de yerli mühendislerinin
verdiği hizmeti ihraç ediyor.

Ford Otosan İnovasyon Programı
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Martaş Otomotiv, 42 Yıllık Sektör Tecrübesini
Ağır Vasıta Yedek Parça Pazarı ile Buluşturuyor
Martaş Otomotiv, 8
dağıtım merkezi, 150’nin
üzerinde uluslararası ve
ulusal marka ile ortaklığı,
150 bini aşkın çeşide sahip
stoklu ürünü, 700’ün
üzerinde çalışanı ve tüm
ülkeyi kapsayan günlük
dağıtım organizasyonu
ile 5 binden fazla
müşteriye hizmet veriyor.
Organizasyonuna Ağır
Vasıta İş Birimi’ni de
ekleyen sektörün önde
gelen firması, bu yatırım
ile şimdi çok daha güçlü,
müşterilerine çok daha
yakın olmayı hedefliyor.
Martaş Ağır Vasıta İş
Birimi Müdürü Uğur Tıraş
ise Martaş’ın mevcut
yapısından aldıkları
kuvvet ve oluşturulan
tecrübeli ağır vasıta
ekibiyle bu pazarda emin
adımlarla büyüyeceklerini
belirtti.
“Amacımız yeni bir hizmet
anlayışıyla pazarda fark
yaratmak”
Otomotiv yedek parça bağımsız
yenileme pazarında faaliyet gösteren
satış, pazarlama ve dağıtım şirketi
Martaş Otomotiv, 42 yılı aşan sektör
tecrübesini şimdi de ağır vasıta yedek
parça pazarı ile buluşturuyor. Bünyesinde
yer alan “Ağır Vasıta İş Birimi” ile gelişmiş
hizmetlerini ağır vasıta yedek parça pazarı
ile buluşturmak için yola çıkan Martaş
Otomotiv, artık müşterilerine hizmet
vermek için hazır.
Otomotiv yedek parça bağımsız
yenileme pazarında faaliyet gösteren
satış, pazarlama ve dağıtım şirketi Martaş
Otomotiv, 2022 yılı itibarıyla ağır vasıta
yedek parça pazarına adım atarak sektörel
büyümesini devam ettiriyor. 1980 yılından
bu yana binek ve hafif ticari araç grubunda
faaliyette olan, ülkemizin en büyük ve en
güvenilen yedek parça dağıtıcılarından
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Martaş Otomotiv, şimdi bu tecrübesini ağır
vasıta yedek parça alanına taşıyor.
“Yeni bir hizmet anlayışı getirmeye hazırız”
Firmanın kurulduğu günden bu yana
birincil önceliğinin müşteri güveni, doğru
ürün ve doğru servis olduğunu vurgulayan
Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem
Çarıkcı, “Köklerinden gelen kuvvet, mevcut
satış-pazarlama ve dağıtım gücü, teknik
altyapısı, müşteriye verdiği önem ve güven
ile ağır vasıta yedek parça pazarına adım
atan Martaş Otomotiv sektöre yeni bir
hizmet anlayışı getirmeye hazırlanıyor.
Ağır Vasıta İş Birimi ile 42 yıllık tecrübemizi
bu pazara taşıyoruz” şeklinde konuştu.
Geniş dağıtım ağı ile tüm ülkeyi kapsıyor
Ülkemizin en gelişmiş yedek parça tedarik
ve dağıtım organizasyonuna sahip olan

Uğur Tıraş, “Martaş
Otomotiv olarak, Türkiye pazarında
18 milyon adedi bulan binek ve hafif
ticari araç grubuna hizmet verirken,
bu yatırımımızla 1.5 milyon adedin
üzerindeki ağır vasıta araç grubuna da
hizmet vermeye başladık. Sekiz dağıtım
merkezimiz ve tüm ülkeyi kapsayan
günlük dağıtım organizasyonumuzla
pazara yeni bir soluk getireceğiz. Hizmet
vereceğimiz araç markaları arasında
Mercedes–Benz, MAN, DAF, Volvo, Scania,
Renault Trucks, Ford Trucks ve Iveco
gibi sektörün önde gelen markaları yer
alıyor. Bu markalar için motor, soğutma
sistemleri, yakıt sistemleri, egzoz sistemi,
debriyaj, şanzıman, fren sistemleri,
süspansiyon, elektrik, madeni yağ ve akü
ürünlerinde hizmet vereceğiz” açıklamasını
yaptı.

MOTUL’UN
ÜRÜN VE
HİZMET AĞI
GÜN GEÇTİKÇE
BÜYÜYOR
Dünyanın lider madeni yağ üreticilerinden Motul,
Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Motul, sadece
geniş ürün gamı ile değil servislerinde sunduğu
hizmet çeşitliliği ile de öne çıkıyor.
GENIŞ ÜRÜN GAMI
Geliştirdiği üstün teknolojili madeni
yağ serilerinin yanı sıra katkılar, servis
kimyasalları ve araç bakım ve temizlik
ürünlerini de portföyünde bulunduran
Motul, Türkiye’de araç bakım ve onarım
sektörüne sunduğu hizmet noktalarını
günden güne artırıyor.
MOTUL HIZMET NOKTALARI
Aracının yağını Motul güvencesi ile
değiştirmek isteyen kullanıcılar için uzman
yağ değişim noktaları olan 191 adet
GARAGE CONCEPT ve otomatik şanzıman
yağ değişiminde uzman 66 MOTUL
EVO noktası Türkiye genelinde hizmet
sunuyorlar.

yeni servis modeli MOTUL PERFORMANS
SERVIS ise şu anda 11 noktada hizmet
veriyor ve sayılarının 2022’de hızla artması
planlanıyor. MOTUL PERFORMANS SERVIS
noktalarında yer alan Motul Inject 3›ü 1
Arada Temizleme Sistemi; emme filtresi,
yakıt filtresi ve dizel partikül filtresi
gibi bileşenleri araçtan sökmeye gerek
kalmadan verimli bir şekilde sistemi
temizlemek için tasarlandı. İçten yanmalı
motorlardaki egzoz gazları ve yakıt artıkları

enjektörlerin tıkanmasına sebep olurken
Motul Inject bu kirliliğin önüne geçiyor.
Motul, 2022 senesinde farklı servis
tiplerinde 50’nin üzerinde noktayı daha
Türkiye genelinde araç sahipleri ile
buluşturmayı hedefliyor. Motul’ün tüm
hizmet noktalarının adres ve konum
bilgilerine www.motul.com.tr web sitesi
üzerinden ulaşabilirsiniz.

Motul GARAGE CONCEPT noktalarında işin
uzmanları, her araca uygun, üstün özellikli
Motul ürünleri ile yağ değişim ve bakım
hizmetleri verirken, MOTUL EVO noktaları
otomatik şanzımanlar için tasarlanmış
kapsamlı bir ürün ve servis hizmeti
sunuyorlar.
YEPYENI SERVIS MODELI: MOTUL
PERFORMANS SERVIS
Motul’ün 2021’in sonunda hayata geçirdiği
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METAL EXPO,
SKY FUARCILIK
GENEL MÜDÜRÜ
MURAT İÇER İLE
SÖYLEŞİ

Kalıpçılık Endüstrisi’nin geldiği yeri anlatacak
bir oturum gerçekleştirecek fuarda, Sanayi
Bakanlığı ‘Yeşil Mutabakat’ konusunda
çalışmaları gözlemek, yönlendirmek için
yine işin içinde olan etkinlikler yapacak.
85. Yılını kutlayacak olan Demir Çelik
Sektörü önümüzdeki 15 -20 yılda nelerin
kendini beklediğinin yanıtlarını bu fuardaki
etkinliklerde bulacak.
2022 katılımcılarına göz attığımızda,
birçok yeni katılımcının METAL EXPO’ya
ilgisini gözlemliyoruz. Bunu hangi
sebeplere bağlıyorsunuz?

Sayın İçer, öncelikle dergimizde sizi
ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti
belirterek sorularımıza geçiyoruz…
Demir çelik sektörünün, METAL EXPO
fuarına, benzetmek gerekirse ‘’ısındığını’’
gözlemliyoruz. Bunun hakkında
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Ben de sayfalarınızda görüşlerimize yer
verdiğiniz için size teşekkür ederek söze
başlamak istiyorum. Benzetmeniz gerçekten
çok doğru bir tespit olmuş. Metal Expo’yu
düzenleyen ekibin bir parçası olduğum için
yorumlarım yanlı algılanabilir fakat sektör
Metal Expo’yu gerçekten benimsedi, 2021
sonu itibari ile %60’lara varan doluluk,
Şubat’ın ikinci yarısında %75’e ulaştı,
çok memnuniyet verici bir ivme bu, bu
şekilde sürerse fuarın tanıtımı için bu yıl
bize gerekli zamanın kalacağının belirtileri
bunlar. Sektör fuarı öylesine benimsedi ki
bu konuda zaman zaman katılımcılarla çok
çarpıcı dialoglar yaşıyoruz, bir keresinde
bir müşterimiz bu fuarı gezmeyi çok
sevdiğini 8-9 yıldır bu fuarı ziyaret ettiklerini
ve artık katılma zamanlarının geldiğini
düşündüklerini söylemişti. Oysa bildiğiniz
gibi, Metal Expo sadece üç kez düzenlendi
ve yaptığımız görüşmelerden sektörden
buna benzer görüşler sıkça alıyoruz. Yani,
Metal Expo sektöre öylesine nüfuz etmiş ki,
deneyimledikleri her iyi etkinliğin ancak bu
fuarda yaşanmış olabileceğini düşünüyorlar.
Yerli üretici için özellikle uluslararası
pazarlar çok değerli. METAL EXPO’nun
global pazarlardaki gerek katılımcı,
gerekse ziyaretçi gruplarıyla nasıl bir
ilişkisi var.
Marka bilinirliği bir fuar için çok önemli,
henüz yolun başındaki fuara yabancı
katılımcı ve ziyaretçi getirmekte zorlanırsınız,
devlet nezdinde bile en az üç kez
düzenlenmemiş fuar, rüştünü ispatlamış
sayılmaz. İçerde de durum çok farklı değildir,
izleyip karar vermek isteyenlerden bir fuar
daha kadar katılımcı listesi oluşturabilirsiniz.
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Bu saydığım zorluklara rağmen, Metal Expo
ilk yılında beş ayrı ülkeden, 16 yabancı
katılımcı aldı; 62 ayrı ülkeden altı yüze yakın
yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı, ikinci ve
üçüncü yılında da günün koşullarına göre iyi
bir performans gösterdi diyebiliriz. Şimdi kış
geçti, artık baharını yaşamaya hazırlanıyoruz
fuarın. Devlet nezdinde uluslararası fuar
sayılmak için gerekli ön koşullara sahibiz,
UFI gibi tüm prestijli uluslararası fuarların
sahip olduğu bir üyeliğe başvurumuzu
tamamladık, sektördeki tüm dernek ve
birlikler bu yıl yabancı alım heyetleri için bize
destek vereceklerini açıkladılar, İMMİB ve ÇİB
bu konuda görüşme halinde olduğumuz
diğer önemli destek noktalarından. Sorunuza
dönecek olursak, İhracatçı Birlikleri, İTO,
Sektörel Dernekler, hayatını fuarlara yabancı
ziyaretçi ve katılımcı getirerek sürdüren
profesyonel şirketler, hepimiz elbirliği
ile doğru ve nitelikli yabancı ziyaretçiyi
bu fuarda ağırlayarak, ülkemizin ihracat
hedeflerine katkı vermek için kenetlenmiş bir
şekilde çalışıyoruz.
Biz sektörel medya temsilcileri olarak,
METAL EXPO’yu konferans, eğitim gibi
birçok etkinliğin aynı anda gerçekleştiği
bir eventler bütünlüğü olarak algılıyoruz.
2022 fuarında da bu çok yönlü eventler
devam edecek mi?
Fuarda ana katılımcı gruplarının hiç ürün
sergilemediği dikkatinizi çekmiş olmalı,
çünkü Metal Expo bir Networking Platformu
olarak tasarlandı ve tanıtıldı, sektör de bunu
çok doğru bir şekilde algıladı ve desteğini
verdi. Bu fuarda ticaret, tabi ki öncelikli
konumuz ama ticaretin sürdürebilirliği,
sektörün ortak akılla birlikte alacağı kararların
isabet oranına bağlı. Bu nedenle, Metal Expo
sektörü düşündüren, konuşturan ve ortak bir
sektör hafızası oluşmasına ortam sağlayan
etkinliklere devam edecek. Bu yıl UKUB,
ülkemizde

Bu soruyu bir fizik kanunu ile yanıtlayabiliriz;
Kütle Çekim Kanunu’na göre bir kütle ne
kadar büyükse, etrafındaki cisimleri kendi
merkezine doğru o denli büyük bir güçle
çeker. Metal Expo da büyüyor ve çekim gücü
artıyor. Fuarın bilinirliği, katılımcı ve ziyaretçi
sayısının nicelik ve niteliği büyüdükçe, daha
çok yeni katılımcı gözlemleyeceğiz ve bunun
sonucu olarak 2023 yılında Metal Expo, dört
salonda gerçekleşerek büyümesine devam
edecek.
Geçen yıl METAL EXPO
organizasyonlarının önemli bir parçası
olarak düzenlenen YEŞİL MUTABAKAT
Çalıştayı oldukça büyük ses getirmişti.
Bu yıl sektörün önemli sivil toplum
kuruluşlarıyla ve Devlet’in ilgili
bakanlıklarıyla iş birlikleriniz olacak mı?
Bu soruya sayfalar dolusu yanıt verebiliriz
ama kısaca şöyle ifade edelim; Demir Çelik
Sektörü, İhracatçı Birlikleri, ilgili Bakanlık
ve otoriteler büyük bir uyum içinde Metal
Expo’nun ülkemizin Demir Çelik Dünyasına
Açılan Bir Kapı olabilmesi için hareket
ediyorlar.
Fiziksel fuarlara, pandemi ve online
etkileşimin trend haline gelmesi
sebebiyle, ilginin azalacağı düşüncesi
hakimdi. Bu konudaki düşünceleriniz
nedir?
Uluslararası Fuarcılar Birliği olan UFİ’nin ‘Beyin
Fırtınası’ ekibinde bulunma şansım oldu,
orada da bu konu yanıt aranan soruların
başında geliyordu. Evet evden çıkamazsak,
sosyal birer varlık olduğumuzu göz ardı
edebilirsek, ticaretin aslında güven esaslı bir
aktivite olduğunu görmezden gelebilirsek
fuarları online olarak da yapabiliriz, neden
olmasın! Bunun gerçekleşebilmesi için önce
sworularıma olumlu yanıt verebilmeniz
lazım. Bazı ürün gruplarında belirli bir
bütçenin altında kalan standart ürünlerin alış
verişinde online ilaçtır ama fuarlara alternatif
olmak yerine, ancak destekleyici unsur olarak
varlıklarını sürdürebilirler.
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
2022 YILI “ŞUBAT” DÖNEMİ
SONUÇLARINI AÇIKLADI
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde
toplam üretim yüzde 12, otomobil
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 20 oranında azaldı. Bu
dönemde, toplam üretim 196 bin 194
adet, otomobil üretimi ise 109 bin 322
adet düzeyinde gerçekleşti.
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde
toplam pazar geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 14 azalarak 91
bin 839 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil pazarı ise yüzde
17 oranında azaldı ve 66 bin 661 adet
olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2022 yılı OcakŞubat döneminde üretim yüzde 2
seviyesinde artarken, ağır ticari araç
grubunda yüzde 4 oranında, hafif ticari
araç grubunda yüzde 2 oranında arttı.
2021 yılı Ocak-Şubat dönemine göre
ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari
araç pazarı yüzde 5 ve ağır ticari araç
pazarı yüzde 8 azaldı.
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı adet bazında
yüzde 11 oranında, otomobil ihracatı

ise yüzde 13 oranında azaldı. Bu
dönemde, toplam ihracat 146 bin 627
adet, otomobil ihracatı ise 85 bin 682
adet düzeyinde gerçekleşti.

•

Otobüste yüzde 14

•

Minibüste yüzde 4

•

Midibüste yüzde 54

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında
yüzde 0,7 azalırken, Euro bazında
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 6 arttı. Bu dönemde toplam
otomotiv ihracatı 4,8 Milyar $ olarak
gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde
14 azalarak 1,4 Milyar $ seviyesinde
gerçekleşti. Euro bazında otomobil
ihracatı ise yüzde 7 azalarak 1,3 Milyar
€ seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı
Ocak-Şubat döneminde, önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 12 oranında
azalarak toplam 196 bin 194 adet taşıt
aracı üretildi. 2022 yılı Ocak-Şubat
döneminde traktör üretimi ile birlikte
toplam üretim 204 bin 72 adet olarak

•

Kamyonette yüzde 1

•

Kamyonda yüzde 1 oranında arttı.

gerçekleşti.
2021 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan
ticari araçlar üretimi, 2022 yılı OcakŞubat döneminde yüzde 2 seviyesinde
artarken, ürün grubu bazında üretim:

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde
otomobil üretimi, 2021 yılına göre
yüzde 20 oranında azalarak 109 bin
322 adet düzeyinde gerçekleşti. 2022
yılı Ocak-Şubat döneminde traktör
üretimi yüzde 15 oranında azalarak
7 bin 908 adet oldu. Ocak-Şubat
döneminde kapasite kullanım oranları,
hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari
araçlar) yüzde 61, kamyon grubunda
yüzde 66, otobüs-midibüs grubunda
yüzde 20 ve traktörde yüzde 63 olarak
gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde
Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite
kullanım oranı yüzde 61 oldu. 2022 yılı
Ocak-Şubat döneminde toplam satışlar
2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 14
azalarak 91 bin 839 adet seviyesinde
gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Şubat
döneminde otomobil satışları, 2021 yılı
aynı dönemine göre yüzde 17oranında

10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Toplam Satışlar (x1000)
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Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

azaldı ve 66 bin 661 adet oldu. 2022
yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil
pazarında ithalatın payı yüzde 63 olarak
gerçekleşti.
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre toplam

otomobil satışları yüzde 17, ithal
otomobil satışları yüzde 15 ve yerli
otomobil satışları yüzde 19 oranlarında
azaldı. 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde
hafif ticari araç (minibüs + kamyonet)
pazarında ithalatın payı yüzde 36 olarak
gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre toplam
hafif ticari araç satışları yüzde 5, yerli
hafif ticari araç yüzde 7 artarken,
ithal hafif ticari araç satışları yüzde
21 oranında azaldı. 2022 yılı OcakŞubat döneminde; bir önceki yılın aynı

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

dönemine göre ağır ticari araç pazarı
yüzde 8 azalarak 4 bin 56 adet, kamyon
pazarı yüzde 7 oranında azalarak 3
bin 708 adet, otobüs pazarı yüzde 40
oranında azalarak 134 adet düzeyinde
ve midibüs pazarı yüzde 20 oranında
artarak 214 adet düzeyinde gerçekleşti.
Son 10 yıllık ortalamalara göre 2022
yılı Ocak-Şubat döneminde, toplam

pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde
14, hafif ticari araç pazarı yüzde 10 ve
ağır ticari araç pazarı yüzde 4 oranında
arttı. 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde
85 bin 682 adedi otomobil olmak
üzere, toplam üretimin yüzde 75’ini
oluşturan 146 bin 627 adet taşıt ihraç
edildi. 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2021 yılı

10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar (x1000)

aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı.
Bu dönemde otomobil ihracatı bir
önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 13, ticari araç ihracatI ise yüzde
9 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise
2021 yılına göre yüzde 35 artarak 3 bin
112 adet olarak gerçekleşti.
Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Kaynak: OSD
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TruckStore,
Tema Taşımacılık’a
7 adet Mercedes-Benz Actros
teslim etti

Mercedes-Benz Türk’ün güvenilir 2.El markası TruckStore
tarafından, Tema Taşımacılık’a 7 adetlik Actros 1845 LSnRL
teslimatı yapıldı.
Araçların teslimat töreni Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük
Kampüsü’nde bulunan TruckStore tesislerinde gerçekleştirildi.
Tema Taşımacılık, teslim aldığı 7 adet Actros çekici ile
Avrupa’daki uluslararası taşımacılık ağını genişletiyor.
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Uluslararası taşımacılık alanında hizmet
veren Tema Taşımacılık, 7 adet 2018 model
Actros 1845 LSnRL ile filosunu genişletti.
Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük
Kampüsü’nde bulunan TruckStore
tesislerinde gerçekleştirilen törende araçlar;
Mercedes-Benz Türk TruckStore Grup
Müdürü Oytun Balıkçıoğlu tarafından Tema
Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Karakuş ve Genel Müdürü Metin Tanju
Aydın’a teslim edildi.

Müdürü Oytun Balıkçıoğlu törende
gerçekleştirdiği konuşmada; “Bu teslimatın
Mercedes-Benz Türk için ayrı bir önemi
var. Değerli müşterimiz Tema Taşımacılık,
bu iş ortaklığı neticesinde ilk kez filosuna
Mercedes-Benz yıldızı taşıyan araçlar
ekledi. Teslimatını gerçekleştirdiğimiz 7
adet Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL
çekicimizin Tema Taşımacılık’e hayırlı uğurlu
olmasını ve bol kazançlar getirmesini
diliyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk TruckStore Grup

Tema Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı

Ender Karakuş ise, “Bugün önemli bir
yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Filomuza kattığımız 7 adet
Actros 1845 LSnRL çekici ile kusursuz
hizmet kalitemizi daha da yukarıya
taşıyacağımıza inanıyoruz. Mercedes-Benz
Actros 1845 LSnRL’lerin satın alınmasındaki
hizmetlerinden dolayı Mercedes-Benz Türk
ve TruckStore’a teşekkür ediyoruz. İlerleyen
dönemlerde de iş ortaklığımızı yeni filo
alımlarımızla devam ettirmeyi planlıyoruz.”
şeklinde konuştu.
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2022 . .

FUAR TAKVIMI
FUARIN ADI

BAŞLAMA-BİTİŞ
KONUSU
ŞEHİR - YER
DÜZENLEYEN
TARİHİ			 FİRMA

OTOMOTİV VE
YAN SANAYİ
SANAL FUARI

5 Haziran 2021
Otomotiv, Yedek		
15 Ağustos 2022
Sistemleri Parça
365 Gün
Tamir - Bakım
Online Sanal
Ekipmanları,
		Aksesuarlar

Fuar Takip

LOJİSTİK VE
DEPOLAMA
SANAL FUARI

Lojistik ve Depolama		
İstifleme ve
Taşımacılık

Fuar Takip

IIBT
23-25 Mart 2022
		
		

Oto Yedek Parça,
Ticari Araç,
Otomotiv Fuarı

ENDONEZYA
Jakarta

PT. Global Expo

AUTOMECHANICS
22~24 Nisan 2022
2021		
		
		

Uluslararası
Otomotiv Yedek parça,
Aksesuar ve Servis
Ekipmanları Fuarı

LETONYA
Riga

BT1

HANNOVER
25-29 Nisan 2022
MESSE		

Uluslararası
Sanayi Fuarı

ALMANYA
Hannover

Hannover Messe

AUTOCOMPLEX
23-26 Ağustos 2022
		
		

28.Ticari Araçlar,
İstasyon Kurulumu ve
Servis Malzemeleri

RUSYA
Moskova

ACS Expo
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15 Haziran 2021
15 Ağustos 2022
365 Gün
Online Sanal

YENİ ARAÇ YATIRIMI İLE BULUNG, TIRSAN
FİLOSUNU 200 ADEDE YÜKSELTTİ
Tırsan Perdeli Multi Ride İle
Müşterilerimizin Rekabet Gücünü
Artırıyoruz

Tırsan Treyler Satış Temsilcisi Orkun
Demir de teslimat töreninde bir
konuşma yaparak, “Teslimatını yaptığımız
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride
araçlarımız, her türlü çekici modelinde
kullanılabilmektedir. Bu sayede
müşterilerimiz operasyonel işlerinde daha
esnek ve daha hızlı hareket edebilecektir.
Öte yandan müşterimiz, filosuna yeni
eklediği Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler
ile rekabet gücünü daha da artıracaktır.
Müşterimizin, tercihini yine Tırsan
kalitesinden yana kullanmasından dolayı
mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride
Özellikleri
Avusturya merkezli Bulung Logistics, son
yatırımında filosuna Tırsan Tenteli Perdeli
Multi Ride araçları ekledi, yeni yatırımıyla
birlikte firmanın filosundaki Tırsan araç
sayısı 200’e ulaştı.
Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği en geniş ürün gamıyla treyler
sektörüne yön veren ve lojistik firmalarının
ilk tercihi olmaya devam eden güvenilir
lider Tırsan, Adapazarı Fabrikasında,
teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.
Tırsan’ın Bulung Logistics’e gerçekleştirdiği
teslimat törenine; Bulung Logistics Genel
Müdürü Savaş Kasap, Filo Tır Yönetim
Müdürü Ergün Gengönül ve Tırsan Treyler
Satış Temsilcisi Orkun Demir katıldı.
Tırsan’a Her Zaman Güvenimiz Tam
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan
Bulung Logistics Genel Müdürü Savaş
Kasap, “Firmamız hızlı ve güvenilir şekilde
Türkiye’den ve Avrupa’dan kara taşımacılığı
ve intermodal taşımacılık hizmeti
vermektedir. Lojistik faaliyetlerimizin
çevresel etkisini en aza indirmek için

hem demiryolunda hem de karayolunda
yalnızca Euro-6 normlu araçlar
kullanarak çevreye duyarlı taşımacılık
gerçekleştirmekteyiz. Tırsan, yıllardır yurt
dışı ve yurt içi tüm operasyonlarımızda
müşterilerimize kaliteli ve güvenilir
hizmet vermek adına her zaman tek
tercihimiz oldu. Gerek ürünlerinin
başarılı performansı, gerekse her koşulda
firmamıza sağlamış olduğu hızlı satış
sonrası hizmetleri ile Tırsan’a her zaman
güvenimiz tam. Tırsan ile yıllardır devam
eden başarılı ve güçlü iş birliğimizin ileriki
yıllarda da artarak devam edeceğine
inanıyoruz” dedi.
Kasap sözlerine şu şekilde devam etti,
“Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlarının
sahip olduğu “Lastik Taşıma Sertifikası”
sayesinde müşterilerimiz, lastik taşımacılığı
da yapabilmektedir. Ayrıca araçta bulunan
tren yükleme opsiyonu ile, treylerler
intermodal taşımacılığa da uygundur.
Öte yandan araç, farklı çekicilerle de
kullanım olanağı sağlayan çok fonksiyonlu
süspansiyon özelliğine de sahiptir. Bu
özelliği sayesinde ter tip çekici modeli ile
taşıma yapabiliyoruz bu da firmamız için
büyük avantaj” açıklamalarında bulundu.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler,
yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi
için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton
kapasiteli toplam 236 farklı noktadan
bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix
yük güvenlik sistemine ve Code XL yük
emniyet sertifikasına sahiptir.
Tenteli Perdeli Multi Ride aracı, Tren
Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo
yönetiminde esnekliği artırmak üzere
geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x
2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren
Yükleme için özel tasarlanan dingil hava
yastıkları bulunmaktadır. Sistem, «e-f-g-i»
vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de
uyumludur.
Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde,
5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve
boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli
Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve
kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine
maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2
ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı
sayesinde, rampa yüklemelerinde
maksimum taban dayanımı sağlamaktadır.
Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları
çinko tri-elektron metoduna göre
kataforez (KTL) kaplamalıdır.
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DÜNYANIN EN GÜZEL YÜRÜYÜŞ ROTASI

Fethiye’den başlayarak Antalya’ya
kadar uzanan ve tarihte Likya olarak adlandırılan Teke yarımadasındaki patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanması
ile oluşturulmuş yürüyüş rotasıdır. 1992
yılında çalışmalarına başlanılan Likya
yolu 1999 yılında Kate Clow tarafından
hizmete açılmıştır.
Likya Yolu geçmiş yıllarda yurt dışında yayınlanan çeşitli dergiler tarafından
dünyanın en iyi 10 ve en güzel manzaralı
50 yürüyüş rotasından biri seçilmiştir.
Likya ülkesinin gizemini, Akdeniz’in
sonsuz maviliğini, Tahtalı Dağı’nın
zirvesini, dağların kekik toplayıcı
Yörüklerini, keçiboynuzunun kekremsi
tadını, yalnızlığı, doğayı, dinginliği
hissedebilmek için zamanın ve mekânın
içindeki Likya Yolu serüvenini yaşamak
gerekiyor.
Muğla ili Fethiye ilçesi
Hisarönü (Ovacık) mevkiinden
başlayan rota, 555 kilometrelik
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güzergâhın sonucunda Antalya ili
Geyikbayırı köyünde sona eriyor.
Rotayı Antalya’dan başlayıp Fethiye’de
bitirebilmek de mümkün.
Teke Yarımadası üzerinde kuzeyde
Burdur-Gölhisar, batıda Muğla-Köyceğiz ile doğuda Antalya arasındaki
bölge ‘Işık Ülkesi’ Likya’nın anayurdu
sayılıyor.
Kendilerini ‘Trmmili’ olarak adlandıran
Likyalılar, özgürlüklerine düşkünlükleri
ve savaşçı gelenekleriyle ün salmışlar.
Coğrafyası çetin, iklimi sıcak bu bölgede
kartal yuvası olarak tanımlanacak sayısız
kent kuran Likyalılar, yerel kireç taşını
işleyerek oluşturdukları ev ve tapınak
tipindeki kaya-lahit mezarlarıyla özgün
bir kültüre sahiptiler.
Başkenti Patara olan Likya Birliği,
özerk yönetim anlayışıyla günümüzdeki
birçok devlet modeline örnek olmuş
durumda. Denizcilik, korsanlık ve paralı
askerlik yapan Likyalılar, anaerkil bir
toplum yapısına sahiptiler.
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KATİL AVCISI
Yönetmen: Donovan Marsh
Oyuncular: Gerard Butler, Gary Oldman, Common
Tür: Aksiyon, Gerilim - Ülke: ABD
Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını
engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu
ediyor. Kuzey Buz Denizi’nin metrelerce altında, Yüzbaşı
Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan
denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya’ya karşı
gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini
öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir
grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya
başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı’na engel olmak
için düşman hattına sızmalıdır. “Kod Adı: Olympus”, “Uzaydan
Gelen Fırtına” ve “Suç Takımı” gibi aksiyon filmlerinde
izlediğimiz Gerard Butler’ın başrolünü üstlendiği filmin
yönetmen koltuğunda Donovan Marsh oturuyor. Başrol
Butler’a filmde, “En Karanlık Saat” ile bu sene Oscar kazanan
Gary Oldman, geçtiğimiz sene “John Wick 2”de izlediğimiz
Common, Emmy adaylığı bulunan Linda Cardellini,
geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İsveçli aktör Michael
Nyqvist, “Black Sails” dizisinden tanıdığımız Toby Stephens,
Caroline Goodall ve Ryan McPartlin gibi isimler eşlik ediyor.

BANA BİR
AŞK ŞARKISI SÖYLE
Yönetmen: Mehrdad Ghaffarzadeh
Oyuncular: Yusuf Çim, Afsaneh Pakru, Ali Burak Ceylan
Tür: Romantik - Ülke: Türkiye
Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle, yolları kesişen Emre ve
Delara’nın hikayesini konu ediyor. Emre, arkadaşı Hakan
ile birlikte bir restoranın motor kuryesi olarak çalışır.
Güzel bir sese sahip olan ve şarkı söylemeyi seven Emre,
fırsat buldukça Cennet Çocukları isimli çocuk esirgeme
yurdunda kalan çocuklara konser verir. Emre’nin başarılı
bir şarkıcı olacağını düşünen televizyon yapımcı olan Ayla
ise Emre’yi destekleyerek onun üne kavuşmasını sağlar.
Ayla’nın Emre hakkındaki düşünceleri sadece iş ile ilgili
değildir. Genç kadın içten içe Emre’yi sever ancak Emre’nin
ona karşı hiçbir ilgisi yoktur. Bu sırada Delara isimli
İranlı bir kız ve kardeşi Hamed, bir temizlik fabrikasının
şubesini açmak için İstanbul’a gelir. Yaşanan bir olay
Delara ve Emre’nin bir araya gelmesine neden olur.
Ancak onların yakınlaşmasından rahatsız olan Ayla, bu
durumu engellemeye kararlıdır. İranlı yönetmen Mehrdad
Ghaffarzadeh’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde,
Emre karakterine Yusuf Çim hayat veriyor.
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MRS. STONE’UN
ROMA BAHARI
Yazar: Tennessee Williams
Yayınevi: İletişim Yayıncılık

Mrs. Stone’un Roma Baharı, 20. yüzyılın en başarılı
Amerikan oyun yazarlarından Tennessee Williams’ın
kısa roman türünde verdiği kusursuz bir örnek.
Karen Stone güzelliğiyle nam salmış Amerikalı bir
tiyatro oyuncusudur. Ancak orta yaşı geçmektedir ve
yaşlandığını kabullenmemekte direnmektedir. İşini
bırakıp eşini de kaybedince yeni bir hayat kurmak
üzere Roma’ya yerleşir. Burada bir yandan gücü ve
parasıyla her şeyi elde etmeye çalışırken bir yandan
da genç ve yakışıklı Paolo’yla bunlardan uzak bir ilişki
kurmaya çalışır. Kendisine olan saygısını yitirmemek
ve kapılıp gitmemek için savaşır ve zamanı
durdurmanın yolunu arar. Tennessee Williams, Mrs.
Stone’un geçmişiyle ve kendisiyle hesaplaşmasını
eşsiz bir biçimde anlatıyor.

KÖR BAYKUŞ
Yazar: Sadık Hidayet
Yayınevi: İletişim Yayıncılık

Kör Baykuş hayalle gerçeğin, aydınlıkla karanlığın,
umutla umutsuzluğun iç içe geçtiği eşsiz bir
edebi yolculuk… İran edebiyatını uluslararası
edebiyatın bir parçası haline getiren ve “Doğu’nun
Kafka’sı” olarak kabul edilen Sâdık Hidâyet’in,
Kör Baykuş’u tek kelimeyle “benzersiz” bir metin:
Zihni yavaş yavaş parçalanan, benliğini kaybeden
kahramanıyla; neyin gerçek, neyin hayal olduğunun
anlaşılamamasıyla; geçmişin ve şimdinin iç içe
geçmesiyle; afyon dumanları arasında değişen,
dönüşen atmosferiyle; melankolik, kötümser,
karanlık ruh haliyle; huzursuz ediciliğiyle… Okuru
adeta sürrealist bir tablonun karşısındaymış gibi
hissettiren Kör Baykuş hayatla, çocuklukla, anılarla,
aşkla, cinsellikle, varoluşla, Tanrı’yla ve ölümle
büyük bir hesaplaşmanın romanı.
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BULMACA
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SOLDAN SAĞA
1. Bir ayakkabıya ağaç veya çivi çakmak için delik
açmaya yarayan ayakkabıcı aleti
2. Hastalıkları su, ışık, hava, elektrik vb. fiziksel ve
mekanik yöntemlerle tedavi etme, fizik tedavisi
3. Belli bir birim alan içinde yaşayan tüm canlıları,
fiziksel çevreleri ile karşılıklı ilişkiyi içeren kavram:
Ekosistem
4. Oyun yazma ve yönetme bilgisi
5. Acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen,
sağlam, dayanıklı, metanetli
6. Karasergi” de denilen, siyah, yuvarlak ve ekşi bir
üzüm cinsi
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Kabe’nin ilk yapımı sırasında Hazreti İbrahim
tarafından konulan, Kabe’nin doğu köşesinde,
yerden bir buçuk metre yükseklikte yer alan, parlak,
siyahımsı taş
2. Ray aralığı 60 cm eninde veya daha az olan, arabaları
buhar, hayvan ve insan gücüyle yürütülen küçük
demiryolu
3. Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan
toprak siper
4. Basın indiği kalın ve tok tonlara inemeyen sesi olan
sanatçı
5. Nemrut dağı üzerindeki dev heykelleri gerçekleştiren
ve kuzey Suriye ile Güneydoğu Anadolu’da hüküm
süren eski krallık
6. Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk
etmekle görevlendirilen kimse
7. Baklagillerden çiçekleri sarı ve kimi türlerinde
beyaz ya da menekşe renginde, yaprakları akasya
yaprağına benzeyen bir süs bitkisi

Malzemeler

• 1 kg pancar
• 1 su bardağı nohut
• 1 tatlı kaşığı zerdeçal
• 2 adet salatalık
• 4-5 dal dereotu
• Yarım kahve fincanı sızma
zeytinyağı
• 1 limonun suyu
• Yarım çay kaşığı tuz
• 10 adet mini mozzarella peyniri

Hazırlanışı

Pancarlı ve
Nohutlu Salata

Kabuğunu soyduğunuz pancarları küp küp doğradıktan
sonra tencereye aktarın. Üzerini örtecek kadar su ilave edin.
20 dakika haşlayın. Nohutları da ayrı küçük bir tencerede
zerdeçalla birlikte yumuşayana kadar haşlayın. Nohutları
ve pancarları bir kapta birleştirin. Çok ince dilimlenmiş
salatalıkları, kıyılmış dereotunu, sızma zeytinyağını, limon
suyunu ve tuzu ekleyin. Karıştırıp servis tabağına aktarın.
En son mini mozzarella peynirlerini ekleyip servis yapın.
İsteğe göre içine ceviz de ekleyebilirsiniz.
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YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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