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EYT düzenlemesinin 
iş dünyasına

etkileri

E YT’nin iş dünyasına olumsuz 
katkıları olabileceği gibi olumlu 
katkıları da olacaktır.1.8 milyon 
kişi EYT kapsamında emekli olma 
hakkını elde etse bile bunların 
çoğunun ülkedeki ekonomik 
durumlar, halen daha yaşlarının 
genç olması veya yarım kalan bazı 
projelerin finanse edilebilmesi 
için çalışmaya devam edecektir. 
Emekliliği hak edenlerin ise 
yıllara yayılacak şekilde emekli 
olma kararını alacaktır.

EYT’nin olumsuz etkileri
İş dünyasının en önemli riski 
yetişmiş insan kaynağını 
kaybetmek olacaktır. Deneyimli 
çalışanların eksilmesi de bazı 
iş süreçlerinin belirli bir süre 
aksamasına neden olacak, 
üretilen ürün veya hizmeti 
niceliksel veya niteliksel olarak 
negatif yönlü etkileyecektir.

Ayrılacak kişilerin deneyimli 
olması sebebiyle yerine yeni 
istihdam yapılsa dahi ayrılanın 
yerine alınacak çalışanlar 
ayrılanlar kadar deneyimli 
olmayacağı için kimi işler için 
belki de bir kişinin yerine iki 
kişinin alınması sonucunu 
doğuracak. Bu durum da işverene 
belirli oranda daha yüksek 
personel maliyeti olarak 
yansıyacaktır.

Emekliliği hak eden çalışanların 
bazılarını kurumun rakiplerinin 
işe alma ihtimali de ortaya çıkacak 
olumsuzluklardan bir tanesi. 

Emekli olacakların tekrar işe 
alınması durumunda şirketlerin 
erken ödemeden kaynaklı Kanunla 
belirtilen % 5’lik orana denk gelen 
indirimli ödeme teşvikinden 
yararlanma haklarının ortadan 
kalkması az da olsa personel 
maliyetini yukarı çekecektir.

Kurumsal ölçekli firmalarda 
olması beklenmese de “kişinin 
zaten emekli olduğu ve sigorta 
yapma ihtiyacına gerek 
kalmadığı” düşüncesiyle daha 
küçük ölçekli firmalarda 
maaşların zarf usulü 
(elden) ve gayri resmi yolla 
ödenmesi teşvik edilmiş olacak. 
Bu durumda ise kaybedenlerin 
başını SGK prim ödemesi 
olmayacağı için devlet çekmiş 
olacaktır.

EYT’nin olumlu etkileri
EYT sonrası ayrılan oranı ne 
olursa olsun birçok pozisyonda 
boşluklar meydana gelecek ve  
terfi bekleyenler için bir tür 
kariyer fırsatı ortaya çıkacaktır.

Ayrılanların yerine yenilerinin 
alınması söz konusu olacağı için 
EYT’nin işsizliği düşürme etkisi 
olacaktır.
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Romanya’da İki Tarihi Şehir 
Daha Karsan e-JEST’lerle 

Elektriklenecek!
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“Mobilitenin Geleceğinde Bir 
Adım Önde” olma vizyonuyla 
ileri teknolojili mobilite çözümleri 
sunan Karsan, Avrupa’daki ana 
hedef pazarlarında büyümesini 
sürdürüyor. Karsan son olarak, 
Romanya distribütörü Anadolu 
Automobil Romania ile katıldığı 
2 ihaleyi kazanarak, toplam 20 
adet e-JEST satışı gerçekleştirdi. Bu 
kapsamda Romanya’nın tarihi Aiud 
şehri için 16 adet, Siret şehri için ise 
4 adet e-JEST siparişi aldı. Her iki 
şehrin de ilk elektrikli minibüsleri 
olacak olan e-JEST’ler, yılın son 
çeyreğinde teslim edilecek. “Bu yeni 
anlaşmalarla birlikte 2023 yılına 
hızlı bir başlangıç yapmış olduk” 
diyen Karsan CEO’su Okan Baş, bu 
yıl içerisinde Romanya’daki Karsan 
markalı elektrikli araç  sayısının 200 
adedin üzerine çıkacağını kaydetti. 

Karsan’ın Romanya’daki elektrikli toplu 
ulaşım dönüşümünde öncü rol oynadığını 
vurgulayan Okan Baş, “Romanya’nın 
birçok şehrinde Karsan markalı elektrikli 
otobüsleri görmek mümkün. Romanya, 
Avrupa’nın elektrikli toplu taşıma 
dönüşümüne öncülük eden ülkelerden 
biri. Romanya’nın bu vizyonu ile Karsan 
olarak bizim 5 yıl önce başlayan elektrikli 
dönüşüm yolculuğumuz birbiri ile 
oldukça örtüşüyor” diye konuştu. Yüksek 
teknolojili ürünleriyle toplu taşıma 
dönüşümüne öncülük eden Karsan, 
yurt dışındaki varlığını güçlendirmeye 
devam ediyor. Kazandığı ihalelerle 
özellikle Avrupa pazarında adından 
övgüyle söz ettiren Karsan, 2023 yılına 
da hızlı bir giriş yaptı. Karsan, Romanya 
distribütörü Anadolu Automobil Romania 
(AAR) iş birliği ile, Aiud şehrinde 16 
adet, Siret şehrinde de 4 adet e-JEST 
satışını kapsayan ihaleleri kazandı. Her iki 
ihalenin de sözleşmelerini distribütörü 
AAR aracılığıyla imzalayan Karsan, 
böylece Romanya’daki elektrikli otobüs 
parkını daha da genişletecek. 

Yılın son çeyreğinde teslim edilecek!
Karsan’ın, Romanya distribütörü Anadolu 
Automobil Romania ile birlikte kazandığı 
ihaleler kapsamında e-JEST’in yanı sıra, 
20 adet de şarj istasyonu kurulumu 
gerçekleştirilecek. Teslim edilecek 

e-JEST’lerin hem Auid hem de Siret 
şehirlerinin ilk elektrikli minibüsleri 
olacağını söyleyen Karsan CEO’su Okan 
Baş, “Bu yeni anlaşmalarla birlikte 2023 
yılına hızlı bir başlangıç yapmış olduk. 
Bu yıl içerisinde Romanya’daki Karsan 
markalı elektrikli araç sayımız 200 adedin 
üzerine çıkacak” dedi. 

Karsan e-JEST Avrupa’da lider, 
Amerika’nın yeni lider adayı!
Karsan’ın Romanya’daki elektrikli araç 
dönüşümünde öncü rol oynayan bir Türk 
markası olduğunu vurgulayan Okan Baş, 
“Romanya’nın birçok şehrinde Karsan 
markalı elektrikli otobüsleri görmek 
mümkün. Romanya, Avrupa’nın elektrikli 
toplu taşıma dönüşümüne öncülük eden 
ülkelerden biri. Romanya’nın bu vizyonu 
ile Karsan olarak bizim 5 yıl önce başlayan 
elektrikli dönüşüm yolculuğumuz birbiri 
ile oldukça örtüşüyor” diye konuştu. 
Romanya’nın, tıpkı Fransa ve İtalya gibi 
Karsan’ın ana hedef pazarlarından birisi 
olduğunu ifade eden Okan Baş, “Karsan, 
kısa sürede Romanya’nın elektrikli araç 
pazarında 6 metreden 18 metreye kadar 
en büyük filosuna sahip Türk markası 
konumuna ulaştı. Avrupa elektrikli 
minibüs pazarı lideri Karsan e-JEST 
ile Aiud ve Siret şehirlerinin elektrikli 
dönüşümünün bir parçası olmaktan 
mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Okan Baş
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İtalya’nın en büyük yerel 
toplu taşıma firması
IVECO E-Way’i seçti

IVECO’nun yeni elektrikli otobüsü E-WAY, 
İtalya’nın en büyük yerel toplu taşıma 

firması Autoguidovie Group’un açtığı ihaleyi 
kazandı. Avrupa’nın lider otobüs ve tur 

otobüsü üreticileri arasında yer alan IVECO 
BUS, özel kentsel ve banliyö toplu taşımacılığı 
yapan Autoguidovie Group’un tercihi oldu. İki 
grup arasında yapılan anlaşma kapsamında 

yer alan 120 adet E- WAY şehir içi otobüsü, 
2023 yılının ikinci yarısında teslim edilecek.
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IVECO, Autoguidovie Group ile yaptığı 
anlaşma gereği, üç yıl boyunca İtalya’nın 
en büyük yerel toplu taşıma firması 
için 120 adet alçak zeminli plug-in 
E-WAY üretecek. IVECO E-WAY elektrikli 
otobüsler, Autoguidovie Grubu’nun 
hizmet verdiği 46 milyon otobüs-km’lik 
bir alanda kullanılıyor olacak. 
Autoguidovie Genel Müdürü Stefano 
Rossi, IVECO ile yapılan anlaşma sonrası 
yaptığı açıklamada, İtalya’daki en modern 
ve ekolojik filolardan birine sahip 
olacaklarını belirtti. İtalya’daki toplu 
taşıma alanındaki en büyük gruplardan 
biri olan Autoguidovie, yaklaşık 65 
milyon avroluk bu anlaşmayla, İtalyan 
halkına hizmet edecek.  
Faaliyetlerini müşteri odaklı bir 
anlayışla sürdürdüklerini ifade eden 
Rossi, elektrikli araçlar aracılığı 
ile sıfır emisyonlu taşımacılık 
gerçekleştireceklerini belirtti. Elektrikli 
araçların çevre ve insan sağlığı 
bakımından ne kadar önemli olduğunu 
belirten Rossi, bu konuda insanların 
daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini dile 
getirdi. Çevreci bir iş birliğine öncülük 
etmekten memnuniyet duyan Rossi, tam 
elektrikli şehir içi otobüslerle, ulaşım 
operatörlerini, sürücüleri, yolcuları, yani 
toplumun her kesimini, sürdürülebilir bir 
hayata taşıdıklarını söyledi. 

Ağır, orta ve hafif 
ticari araçlar üretici 
sınıfında Avrupa 
lider firmalardan 
biri olan IVECO’nun 
yeni elektrikli 
otobüsleri, 2023 
yılının 
ikinci 

yarısından itibaren İtalyanlar için 
hizmet vermeye başlayacak. 
IVECO Otobüsleri Satış ve Ürünler 
Müdürü Stéphane Espinasse satışa 

dair duygularını şöyle ifade etti. 
‘’E-WAY otobüslerimizle ülkedeki toplu 

taşıma araçlarının karbondan 
arındırılmasına katkıda 

bulunacağımız için 
oldukça heyecanlıyız. 
E-WAY, sorunsuz, sessiz 
ve titreşimsiz sürüş 
özellikleriyle hem 
sürücülere hem de 
yolculara son derece 
konforlu bir deneyim 

sunacak. IVECO BUS’un 
geliştirip ürettiği 
E-WAY elektrikli 
araçlar enerji 
kapasiteleriyle gün 
boyu yolcu taşıyacak 
güce sahip araçlardır.’’

Stefano Rossi
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Zirai ve iş makineleri sektörüne 
güçlü üretim altyapısı ve geniş ürün 

gamı ile öncülük eden yerli ve milli 
marka ÖZKA Lastik, sürdürülebilirlik 

çalışmaları kapsamında CO2 
salınımını azaltmak ve doğal 

kaynakları etkin kullanmak 
adına zirai grup radyal dış lastik 
pişirme süresi optimizasyonunu 

gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin sanayi devi ÖZKA Lastik, 
sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 
tüm zirai radyal ürün gruplarında dış 
lastik pişirme süresini optimize ederek 
CO2 salınımını minimize ediyor. Ar-Ge 
ekibinin çalışmasına göre radyal lastik 
üretiminde pişirme süresi kaynaklı 
elektrik ve doğalgaz tüketimi göz önüne 
alındığında bu alanda iyileştirmeye giden 

ÖZKA Lastik, yüksek verimli pişirme ile 
fazla enerji tüketiminin önüne geçiyor. 
Faaliyete geçen çalışma kapsamında 
iyileştirme sonrası elektrik kaynaklı 344 
ton CO2 azaltılırken, doğalgaz kaynaklı ise 
385 ton ile birlikte toplamda 729 ton CO2 
salınımı engelleniyor.  

Türkiye’nin gururu ÖZKA Lastik 
dünya markası olma yolunda 
Dünyada dev lastik markaları ile rekabet 
halinde olan %100 yerli ve milli marka 
ÖZKA Lastik, her geçen yıl artan üretim 
kapasitesi ve genişleyen satış & dağıtım 
ağı ile büyümesini sürdürüyor. Kanık 
Şirketler Grubu bünyesinde 1991 yılında 
faaliyetlerine başlayan ve Kocaeli’nde 
yaklaşık 200.000 m2’lik alanda 3 ayrı 
fabrika ve depoya sahip olan ÖZKA 
Lastik, üretiminin 65%’ini dünyada 90’dan 
fazla ülkeye ihraç ediyor. Markanın 
en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler 
arasında Amerika, Almanya, İtalya, 
İspanya, Polonya, Rusya, İngiltere, Fransa, 
Romanya, Sırbistan, Mısır, Fas, Cezayir ve 
Tunus yer alıyor.

Özka Lastik, sürdürülebilir 
üretim için harekete geçiyor
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Tasarruf ile konforu  
bu kabinde birleştirdik.
IVECO S-WAY ile yakıt dolum sayınızın azaldığına şaşırmayın. Sebebi belli.
- Yeni C13 490hp ve 530hp motor serisi %3’e varan yakıt verimliliği sağlar. 
- Aero Plus & Efficiency Plus Paketleri %7 daha düşük hava sürtünmesi oluşturur. 
- Yeni nesil 17-HE diferansiyeller yakıt tüketiminin azaltılmasına katkı sağlar.

DRIVE THE NEW WAY.
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MAN yardımlarına hız kesmeden devam ediyor

Deprem bölgesine, 5 adet 
özel donanımlı acil müdahale ve

yangın söndürme aracı

Depremin ilk gününden itibaren ilgili kurum ve kuruluşların koordinesinde bölgeye yönelik 
ayni ve nakdi desteklerde bulunan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., bu kez en fazla 
hasar gören 5 ilin belediyesine, 5 adet yangın söndürme ve arama-kurtarma çalışmaları 
için özel donanımlı itfaiye aracı hibe etti. Her türlü arazi ve zorlu yol koşullarında 
kullanıma uygun 4x4 tahrikli, çift kabinli MAN TGM 18.290 4x4 BB CH tip araçları, 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Adıyaman Belediyelerine teslim edildi.
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MAN Ailesi, Türkiye’yi sarsan 
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 
ardından afet bölgesine yönelik başlattığı 
desteği kesintisiz sürdürüyor. Afetin ilk 
gününden itibaren ilgili resmi ve özel 
kurumların koordinesinde acil ihtiyaçlar 
doğrultusunda ayni ve nakdi yardımlara 
başlayan MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş., depremin ağır hasar verdiği 
Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, 
Malatya ve Adıyaman illerine yangın 
söndürme ve arama-kurtarma çalışmaları 
için özel donanıma sahip 5 adet itfaiye 
aracı hibe etti. 290 HP gücündeki motoru 
ile her türlü arazi ve zorlu yol koşullarında 
kullanıma uygun 4x4 tahrikli, çift kabinli 
MAN TGM 18.290 4x4 BB CH tip araçlar, 
Ankara Akyurt’taki MAN Tesislerinde 
teslim edildi.
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına 
Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, Kamyon 
Satış Direktörü Serkan Sara, Otobüs 
Satış Direktörü Can Cansu ve Kamu 
Satış Müdürü Taylan Aslanoğlu’nun 
da hazır bulunduğu teslimat törenine 
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, 
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığından Veli Yıldır, 
Ahmet Öztürk, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer 
Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay 
İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu 
ile Adıyaman Belediyesi Meclis Üyesi 
Muhittin İzci katıldı. 

“Yardımlarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz”
MAN Ailesi olarak, depremin ilk gününde 
hareket geçtiklerini belirten MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Tuncay Bekiroğlu, şunları söyledi:
“Ülke olarak, hepimizi derinden sarsan 
çok büyük bir afeti yaşıyoruz ve el 
birliğiyle bu zor günlerin altından 
kalkmaya gayret ediyoruz. MAN 
Ailesi olarak, ülkemize duyduğumuz 

sorumluluk anlayışı ile ilk günden 
itibaren destek için harekete geçtik. 
Bu kapsamda ilk etapta, ilgili kurum ve 
kuruluşların koordinesinde acil ihtiyaçlar 
doğrultusunda ayni ve nakdi desteklerde 
bulunduk. Markamızın Almanya’daki 
merkezi MAN Truck & Bus SE de teslim 
edilen özel donanımlı 5 aracı da 
kapsayan, çadır, jeneratör ve gerekli diğer 
ekipmanların alımında kullanılmak üzere 
1 milyon Euro bağışta bulundu. 
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MAN Truck & Bus SE Yönetim Kurulu 
Başkanı Alexander Vlaskamp ile Üretim 
ve Lojistik’ten Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Michael Kobriger de, 9-10 Şubat’ta 
Ankara’ya gelerek, deprem bölgesine 
yapılacak yardım çalışmalarına bizzat 
katkı sundular. 
Bununla birlikte MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. olarak, gerek bölgedeki 
enkazlarda sürdürülen arama kurtarma 
çalışmalarında görev alan, gerekse 
de bölgeye görevli taşıyan ya da 
afetzedelerin tahliyesinde görev alan 
MAN marka kamyon, çekici ve otobüslerin 
hizmetlerini aralıksız sürdürebilmeleri için 
7/24 ücretsiz ve yerinde bakım, onarım 
desteği sağladık. 

Yangın söndürme ve   
arama-kurtarma çalışmaları için  
özel donanımlı 
Bugün ise, bölgede depremden en 
fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, 
Gaziantep, Malatya ve Adıyaman 
illerimizdeki belediyelere hibe ettiğimiz 
özel donanıma sahip 5 adet aracımızın 
teslimatını yaptık. Araçlar; sürücü artı 
5 kişinin binebildiği çift kabinli, 290 HP 
gücüne sahip her türlü zorlu arazi ve 
yol şartlarında kullanıma uygun 4x4 
araçlardır. Her birinin önünde 6 ton 
çekme kapasitesine sahip çelik halatlı 
hidrolik kurtarma vincinin bulunduğu 
araçlarda, 4.000 litre kapasiteli su tankı, 
500 litre kapasiteli imdat suyu tankı, 200 
litre kapasiteli içme suyu tankı ve 200 litre 

kapasiteli köpük tankı bulunuyor. Araçta 
yüksek kapasiteli su pompası, şoför 
mahallinden kumandalı yükseltilebilir 
tip su/köpük monitörü ve taşınabilir 
monitörün yanı sıra ayrıca çeşitli arama 
kurtarma ekipmanları mevcuttur. Allah 
böyle bir afeti bir daha hiç kimseye 
yaşatmasın. Hep birlikte el ele vererek, 
bunun da üstesinden geleceğiz. Bir kez 
daha depremde hayatını kaybeden 
tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve milletimize başsağlığı, 
yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.”
Törene katılan belediyelerin yetkilileri 
ise, Türkiye’nin afet karşısında tek yürek 
olduğunu, bu zorlu süreçte, MAN Ailesi 
ve bölgeye destek olan herkese teşekkür 
ettiklerini söyledi.

Tuncay 
Bekiroğlu
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Merkez üssü Kahramanmaraş 
olan ve başta Adana, Hatay, 

Diyarbakır olmak üzere 10 ilimizde 
olağanüstü yıkıma yol açan iki 

büyük depremden sonra tüm 
Türkiye depremden sağ kurtulan 
vatandaşlarımız için el ele verdi. 

Bölgeye depremzede vatandaşlar 
için temel ihtiyaçları taşıyan 

tırlarıyla ulaşım sağlayan Doğruer 
Lojistik, hem yerel halka yardımlarını 

hem de kurtarma ekiplerine 
desteklerini sürdürüyor. 

Araçlarımızı deprek bölgesine 
yönlendirdik
Doğruer Group Yönetim Kurulu Üyesi 
Uğuray Doğruer; “Ülkemizde yaşanan bu 
acı felaketten dolayı hepimiz derin üzüntü 
içindeyiz. Öncelikle hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allahtan rahmet ve 
yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu 
faciadan sağ kurtulan vatandaşlarımıza 
yardım etmek hepimizin birincil görevi. 
Bu yüzden biz de depremlerin hemen 
ardından Doğruer Lojistik olarak bütün 

imkanlarımızı ve araçlarımızı deprem 
bölgesine yönlendirdik. Tırlarımızı temel 
ihtiyaç, battaniye, çadır ve jeneratörlerle 
doldurduk ve bölgeye ulaştırdık. Özellikle 
jeneratörler şu an arama kurtarma 
çalışmalarının devam etmesi ve iletişimin 
sağlıklı olabilmesi için büyük önem 
taşıyor. Gönüllü ekip arkadaşlarımızla 
beraber hem depremzedelerimize hem 
de buradaki arama kurtarma ekiplerimize 
yardımlarımızı ve desteklerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Lojistik desteğinde
hareketlilik sürüyor



14 RADÜS DERGİSİ   2023

Allison şanzıman donanımlı Isuzu 
otobüsler, kayak turizminde 

ulaşım verimliliğini zirveye taşıyor

İsveçli otobüs operatörü Sälen 
Buss, Sälen’in dört kayak 
merkezinde ring seferi yapan 
filolarına 2022 sezonunda 
Allison şanzıman donanımlı iki 
adet Isuzu NovoCiti Life otobüsü 
katmıştı. Bu araçlarıyla artırılmış 
kapasite, sürücü ve yolcular 
için daha konforlu bir ulaşım 
sağlayan Sälen Buss, 2023 
sezonuna memnun başladı.



152023   RADÜS DERGİSİ

1987 yılında kurulan Sälen Buss, 2013 
yılında Sälen’in dört kayak merkezindeki 
yamaçlar ve pistler arasında ring 
seferi yapan otobüsleri işletmek 
üzere SkiStar ile bir anlaşma yapmıştı. 
Sälen’de bölgedeki ve tüm yerel kayak 
alanlarındaki SkiStar otobüs seferlerini 
gerçekleştiren 35 otobüsün bulunduğu 
bir araç filosuna sahip olan Sälen Buss, 
2022 sezonu için iki minibüsünü Isuzu 
NovoCiti Life otobüsüyle değiştirerek 
yenilemişti.
Bu araçlar, 30 yolcu kapasiteli olan önceki 
minibüslere kıyasla kayak ekipmanları da 
dahil 50 yolcu gibi çok daha yüksek bir 
kapasite ihtiyacını karşılıyor. Otobüsler, 
Euro VI motor ve dahili retarderli Allison 
Transmission T 3270R xFE™ tam otomatik 
şanzıman donanımına sahip. 
Yolcuların kayak alanına veya bağlantılı 
ekspres hatlarına ulaşımlarını sağlayan 
otobüslerin, yoğun nüfuslu köylerdeki 
hem trafiği yoğun olan ana yollarda 
hem de dar sokaklarda konforlu sürüş 
sunmaları gerekiyor. Bu nedenle Sälen 
Buss, araçlarının Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı olmasını tercih etti.  

Sälen Buss’un kurucu ortağı Robin 
Andersson, açıklamasında; “Sälen 
bölgesinde araç kullanmak zor. Otobüsler 
hem yoğun yollarda hem de duraklar 

arasındaki daha küçük köy sokaklarında 
yol alıyor. Bu nedenle güçlü bir motora 
ve iyi bir şanzıman donanımına 
sahip otobüslere ihtiyacımız vardı. 
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Allison’ın büyük bir avantajı, şanzımanı 
ihtiyaçlarımıza ve sürüşümüze göre 
uyarlama fırsatına sahip olmamız. Bunu 
daha önce yapamıyorduk ama bir yıldır 
deneyimlediğimiz üzere artık her türlü 
hava koşulunda araçları kullanmak, çok 
daha rahat ve sarsıntısız” şeklinde belirtti. 

2022 sezon başlangıcı ile hizmete giren 
otobüsler, Nisan ayının sonuna kadar 
Sälen’in kış yollarında çalıştı. Kayak 
sezonu sonunda ise bölgede taşımacılık 

hizmetleri için kullanılan araçlar, kışın 
başında yine kayak turizmi rotalarına 
başladı.  

Andersson; “Kayak otobüslerine artan 
bir talep görmüştük ve daha fazla 
kapasiteye yatırım yapmayı planladık. 
Doğru adımı attığımızı istatistiklerden 
görebiliyoruz ki eski araçlarımızla bunu 
başaramazdık. 2022 sezonu boyunca her 
gün yaklaşık 400-600 yolcunun kayak 
sporu için ulaşımını sağladık. 2023 kış 

rotasına başlarken sonuçlardan oldukça 
memnunuz” dedi. 
Allison şanzıman donanımlı Isuzu 
NovoCiti Life otobüslerin, tam da 
beklentilerini karşılayacak şekilde 
çalıştığını belirten Andersson; “Bizim 
operasyonlarımızda otobüslerde 
genellikle şanzıman, kapı ve benzeri 
konularda sorun yaşayabiliyoruz ancak 
Allison ile şu ana kadar ki izlenimlerimiz 
son derece olumlu. Ayrıca, Allison’ın 
satış sonrasında gösterdiği ilgiden 
de oldukça memnunuz. Herhangi bir 
sorunla karşılaştığımız takdirde bizlere 
destek olacaklarına güvenimiz tam” 
diye ekledi. 
Otobüsler, Euro VI motorlarına yapılan 
yatırım ve HVO100 olarak adlandırılan 
hidro-işlenmiş bitkisel yağdan elde edilen 
dizel alternatifi yakıt sayesinde, iklim 
açısından da bir adım öne çıkıyor.
Son olarak Andersson; “Şimdiye kadar 
sürücü ve yolculardan hep iyi geri 
bildirimler aldık. Otobüslere binmek ve 
inmek daha kolay. Otobüslerin büyük 
pencereleri sayesinde yolcular, çevre 
güzelliklerinin tadını çıkartıyor ve kayak 
botu ile araca binen yolcularımız oldukça 
rahat” şeklinde açıkladı.
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TEMSA’dan 8 Mart
Kadınlar Günü

için anlamlı proje

TEMSA, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Önce 
Sen” projesini hayata geçirdi. Sabancı Vakfı, CarrefourSA 

ve Adana Kuaförler, Güzellik Salonları İşletmecileri ve 
Manikürcüler Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen proje 

kapsamında, Adana ve Mersin’den bölgeye ulaştırılan 
100 kuaför ve bakım uzmanı, kurulan özbakım çadırında 
Hatay’daki depremzede kadınlara hizmet verdi. Yaklaşık 

1500 kadın, kendilerine ayrılan kabinlerde, diledikleri 
kişisel bakım hizmetinden ücretsiz olarak faydalandı.
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06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 
11 ilimizde ağır yıkıma neden olan 
depremlerin yaralarının sarılması için 
gönüllüleriyle birlikte ilk günden bu yana 
sahada yardım çalışmalarına devam 
eden TEMSA, 08 Mart Dünya Kadınlar 
Günü vesilesiyle anlamlı bir projeyi 
hayata geçirdi. TEMSA tarafından, 
Sabancı Vakfı, CarrefourSA ve 
Adana Kuaförler, Güzellik Salonları 
İşletmecileri ve Manikürcüler Odası 
iş birliğiyle gerçekleştirilen proje 
kapsamında, depremden zarar görmüş 
kadınların kişisel bakım ihtiyaçları, 
Hatay’ın Mavi Çadır Kent bölgesinde 
kurulan özbakım çadırında karşılandı. 

BİR GÜNDE 1500 KADIN 
FAYDALANDI
“Önce Sen” ismiyle hayata geçirilen 
proje için, Adana ve Mersin’den 100 
kuaför ve kişisel bakım uzmanı TEMSA 
tarafından bölgeye ulaştırıldı. Sabahın 
ilk saatlerinden itibaren yoğun bir 
kalabalığın yaşandığı özbakım çadırında, 
yaklaşık 1500 kadın, kendilerine ayrılan 
kabinlerde, diledikleri kişisel bakım 
hizmetinden ücretsiz olarak faydalandı. 
Ayrıca, CarrefourSA tarafından hazırlanan 
kişisel bakım ve hijyen kitleri de TEMSA 
çalışanları tarafından depremzedelere 
dağıtıldı.

“ÖNCE SEN İYİ OLACAKSIN Kİ
TOPLUM OLARAK BİZ 
İYİLEŞEBİLELİM”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan TEMSA Kurumsal İletişim 

Müdürü Ebru Ersan, “Depremleri 
Adana’da, kendi evinde yaşamış 

bir şirket olarak, afetin yarattığı 
maddi ve manevi hasarın en yakın 
şahitlerinden biriyiz. Giyinme, 
geçici barınma, yiyecek tabi 
ki önemli ve öncelikli yardım 
başlıkları. Ama tüm bunların 
yanında, depremzedelerimizin 
en büyük ihtiyacı, onların 
yanında olduğumuzu bilmeleri, 

bunu hissetmeleri. Belki birçok 
kişinin aklına gelmedi ama 

depremlerin üzerinden 1 ay geçti 
ve buradaki kadınlarımız bu süre 

zarfında hiçbir kişisel bakımını yapamadı. 
Biz Dünya Kadınlar Günü’nde hayata 
geçirdiğimiz bu projeyle, kadınlarımıza 
aslında şunu söylemek istedik: ‘Biz, her 
türlü ihtiyacında senin yanındayız. Yaralar 
sarılıncaya kadar buradayız. Önce sen 
iyi olacaksın, önce sen moral bulacaksın 
ki toplum olarak biz iyileşebilelim.’ O 
yüzden de projemizi ‘Önce Sen’ sloganıyla 
tasarladık. Kurduğumuz çadırda, sadece 
bir günde 1500 kadınımıza hizmet verdik. 
Adana ve Mersin’den 100 uzmanımız 
gönüllü olarak bu projenin bir parçası 
oldu. Sabancı Vakfı ve CarrefourSA, 
daha fikir aşamasından itibaren sürekli 
yanımızdaydı. Bu projeye katkılarını sunan 
tüm kurum ve kişilere teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. Bu proje, bölgede yaraların 
sarılmasına bir nebze bile katkıda 
bulunduysa ne mutlu bize!” dedi.
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Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
ürettiği son teknolojiye sahip 
araçlarla Türkiye’de otobüs 
ve kamyon sektörüne yön 
veren Mercedes-Benz Türk, 
sürdürülebilirlik kapsamında 
attığı çevreci adımlarla da 
sektöre öncülük ediyor. Üretim 
faaliyetlerinde ve yaptığı 
yatırımlarda doğanın korunmasını 
önceliklendiren şirket, “Yeşil 
Hedefler” programı doğrultusunda 
2039 yılına kadar üretim sırasında 
sıfır CO2 salımı hedefliyor. 

Bahsi geçen hedefler 
doğrultusunda çevreci 
uygulamalarına bir yenisini daha 
ekleyen Mercedes-Benz Türk, 
“Kağıtsız Ofis (Paperless Office)” 
adını verdiği projesini Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nın tüm 
bölümlerinde başarıyla sürdürüyor. 
Şirket, baskı adetlerini önemli 
oranda azalttığı proje kapsamında 
yürüttüğü dijitalleşme çalışmaları 
ile süreçlerin iyileştirilmesine 
olanak sağlıyor. 

Projenin başarısının çalışanlar 
tarafından benimsenmesi ile 
doğru orantılı olduğunu da göz 
önünde bulunduran Mercedes-
Benz Türk, aynı zamanda Kağıtsız 
Ofis kültürünün tüm çalışanları 
tarafından benimsenmesi 
için kapsamlı faaliyetler de 
gerçekleştiriyor. 

Türkiye’de otobüs ve kamyon sektörüne yön veren Mercedes-Türkiye’de otobüs ve kamyon sektörüne yön veren Mercedes-
Benz Türk, sürdürülebilirlik kapsamında attığı çevreci Benz Türk, sürdürülebilirlik kapsamında attığı çevreci 

adımlarla da sektöre öncülük ediyor. Çevreci uygulamalarına adımlarla da sektöre öncülük ediyor. Çevreci uygulamalarına 
bir yenisini daha ekleyen Mercedes-Benz Türk, “Kağıtsız Ofis bir yenisini daha ekleyen Mercedes-Benz Türk, “Kağıtsız Ofis 

(Paperless Office)” projesini Aksaray Kamyon Fabrikası’nın (Paperless Office)” projesini Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 
tüm bölümlerinde başarıyla sürdürüyor. Şirketin tüm tüm bölümlerinde başarıyla sürdürüyor. Şirketin tüm 

çalışanlarının öz sorumluluğu olarak devam eden proje çalışanlarının öz sorumluluğu olarak devam eden proje 
sayesinde, Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki kağıt tüketimi sayesinde, Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki kağıt tüketimi 

yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıldı.yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıldı.

Mercedes-Benz Türk, ‘Kağıtsız Ofis’ 
projesi ile sürdürülebilirlik

çalışmalarına bir yenisini ekledi
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Sınırlı kaynakların 
tüketiminin azaltılması ile 
doğaya katkı sağlıyor
Proje kapsamında dijital imzayı 
aktif bir şekilde kullanıma alan 
şirket, süreçleri iyileştirerek 
ofis çalışanlarının verimliliğini 
artırmayı da başardı. Aynı 
zamanda çalışanlar için 
sürdürülebilirlik konusunda 
farkındalık da yaratan 
Mercedes-Benz Türk, Kağıtsız 
Ofis kültürünü benimseyen ofis 
çalışanlarının sınırlı kaynakları 
daha verimli kullanması adına 
çevresel, sosyal ve ekonomik 
önlemleri de hayata geçirdi.

Projeyi devreye almadan önce 
Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki 
Planlama Bölümü’nde “Sıfır Baskı” 
adındaki pilot uygulamayı 2018 
yılında hayata geçiren şirket, 
fabrikanın tüm bölümlerinde 
Kağıtsız Ofis projesini başarıyla 
yürütüyor. Benimsenmesi gereken 
bir şirket kültürü olarak tüm 
çalışanların öz sorumluluğunda 
devam eden proje sayesinde, 
Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki 

kağıt tüketimi yaklaşık yüzde 50 
oranında azaltıldı.
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 
çalışanlarından tam destek 
gören Kağıtsız Ofis projesinin 
ekibinde; Planlama, Üretim (Ofis), 
Tedarik Yönetimi, Kalite, AR-GE, 
Dokümantasyon, Tesis Yönetimi, 
IT, Fabrika Yönetimi ve İnsan 
Kaynakları birimleri koordineli bir 
şekilde çalışıyor.
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Yol açın... Renault Trucks Yol açın... Renault Trucks 
direksiyonundadireksiyonunda

kadınkadın
sürücüsürücü

varvar

Bireysel taşımacılık 
şirketi ile yurt içi lojistik 

hizmetleri sunan ve 
kadın sürücü olarak 

uzun yolda ağır vasıta 
kullanan Berat Özel, 

yeni Renault Trucks 
T EVO 520 çekicisi ile 

yoluna devam ediyor.
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Uzun yıllar eşiyle birlikte motor sporları 
alanında çalışan Berat Özel, aynı zamanda 
sürücüsü olduğu Ankara merkezli 
bireysel taşımacılık firmasıyla yurt içi 
taşımacılığında faaliyetlerine devam 
ediyor. Evli ve bir çocuk annesi olan Özel, 
aracını yenilemek üzere tercih ettiği 
yeni Renault Trucks T EVO 520 yüksek 
kabinli çekicisini Renault Trucks Türkiye 
Marka & İletişim Direktörü Z.Şebnem 
Uygurtürk’ten teslim aldı. 

Her zaman ekstrem tercihleri olan Berat 
Özel, binicilik sporu ile ilgilenirken aynı 
zamanda uzun mesafe koşucusu. Özel, 
uzun yolda olmayı ve araç kullanmayı 
sevdiği için eşiyle yol deneyimleri 
sonrasında ticari araçta sürücü koltuğuna 
geçmeye karar veriyor. Türkiye genelinde 
yaptıkları taşımada rotalarına göre 
yüklerinin de değişkenlik gösterdiğini 
belirten Berat Özel; “Yolumuz, har 
zaman asfalt olmuyor. Örneğin Akdeniz 
Bölgesi’nde ormanlık alanda tomruk 
taşımacılığı yapıyoruz. Bu ormanlık 
bölgeler, eğimi kadar yamaçları uçurum 
olan toprak yolları ile de zorlu rotalar. 
Böyle güzergahlarda her yönden 
güvendiğiniz araçlarla sürüş yapmanız 
büyük önem taşıyor” diyor. 

“Her işin kendine göre zorlukları olabiliyor 
ama bu zorluklar herkes için aynı” diye 
belirten Berat Özel; “Kadınlar, tüm dünyada 
artık her iş alanında varlıklarını kanıtladı. 
En önemlisi ise yaptığınız işi sevmek. Ağır 
vasıta kullanmak, benim için özgürlük hissi 
demek ama sorumluluğunuz da aracın 
tonajıyla artıyor. Tüm yol kullanıcılarına 

ve binek araçlara karşı daha sorumlu 
davranmanız gerekiyor. Diğer araç 
sürücülerinin hatalarına karşı temkinli 
olmalısınız. Mesleğimizde en önemli konu, 
uykusunu iyi almış ve yorgun olmayan 
sürücüler. Araçların konforu ise artık 
sürücü yorgunluğu azaltan yapılara sahip” 
açıklamasında bulundu.



24 RADÜS DERGİSİ   2023

Yeni araç alımlarında verimliliği nedeniyle 
Renault Trucks çekiciyi tercih ettiklerine 
değinen Berat Özel, T520 yüksek kabin 
araç donanımının da bu seçimde etken 
olduğunun altını çiziyor; “Alım kararımızı 
vermeden önce Renault Trucks çekiciler 
ile test sürüşü gerçekleştirdik ve aracın 
performansından çok memnun kaldık. 
Ancak tabi ki operasyon maliyetlerimizi de 
göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. 
Bu nedenle yakıt tüketimini hem test 
sürüşlerinde hem de fabrika verilerinde 
inceledik. Daha da önemlisi, Renault 
Trucks kullanıcısı olan meslektaşlarımızdan 
aldığımız referanslardı. Tüm 
incelemelerimiz sonucunda araçların yakıt 
tasarrufu ve düşük işletim maliyetlerine 
güvendik. Full donanımlı olarak da çok 
özel bir araç tercih ettiğimize inanıyoruz.”

Berat Özel, yollarda halen kadın ağır 
vasıta sürücüsü olarak değişik tepkiler 
ile karşılaştığına değiniyor. Genel 
olarak yol sürücülerinin kendisini 
gördüğünde şaşırdığını dile getiren Özel; 
“Meslektaşlarımın da halen kadın sürücü 
görmeye alışık olmadığını söyleyebilirim. 
Yolda beni direksiyonda gördüklerinde 
iki kere bakabiliyor veya yakıt ikmali 
yapacağım noktada görevliler şaşkınlık 
yaşayabiliyor. Halbuki artık kadın ticari 
araç sürücülerinin sayısının artması 
gerektiğine inanıyorum” dedi. 

Şebnem Uygurtürk ise teslimatta yaptığı 
açıklamada; “Renault Trucks olarak tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadın 
ağır vasıta sürücülerini görmek bizleri 
gururlandırıyor. Ağır ticari araçlar ve 
lojistik sektörünün her alanında kadın 
emekçilerin varlığı, her geçen gün 
artıyor. Kadınlarımızı araçlarımızın sürücü 
koltuğunda görebilmek, bizleri ayrıca 
memnun ediyor” diye belirtti. 

Berat Özel, her türlü yük ile şu anda 

yurt içi taşımacılığı yapıyor. En kısa 
zamanda belgelerinin tamamlanacağını 
belirten Özel, artık uluslararası uzun 
yol taşımacılığı için de hazırlanıyor. 
Açıklamasında; “Tüm dünyada üstelik de 
inşaattan şehir içi yolcu taşımacılığı, uzun 
yol lojistiğine kadar kadın sürücülerin 
sayısı artıyor. Aynı gelişimi, ülkemizde de 
görmeyi arzu ediyoruz. Uzun yol kaptanı 
olmak, zorlu bir görev ama yol tutkunu 
olan çok sayıda kadın sürücü bulunuyor. 
Sadece desteklenmeleri gerekiyor” dedi.
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Karsan e-ATAK, Avrupa 
pazarının ikinci kez lideri

Geliştirdiği ileri teknolojili  ürünleriyle toplu taşımada 
hedef büyüten Karsan, bir dünya markası olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. Markanın e-ATAK modeli, 2021 

yılında elde ettiği pazar liderliğini, 2022 yılında da 
tekrarlamayı başardı. Karsan e-ATAK, Wim Chatrou - 

CME Solutions 2022 yılı raporuna göre elektrikli midibüs 
segmentinde %40’lık pazar payı ile yılı tamamladı ve 

böylece ikinci kez üst üste Avrupa’da segment lideri oldu.
Okan Baş
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e-ATAK modelinin Avrupa’daki birçok 
ülkede en çok tercih edilen elektrikli 
midibüs olduğunu söyleyen Karsan 
CEO’su Okan Baş, “Elektrikli e-ATAK 
modelimizi Fransa’dan Romanya’ya, 
İtalya’dan İspanya’ya, Portekiz’den 
Yunanistan’a kadar bir çok Avrupa 
pazarına satıyoruz. Markamız için önemli 
pazarlardan Lüksemburg’da ise ülkenin 
en büyük elektrikli midibüs filosu 
e-ATAK’lardan oluşuyor. Lüksemburg aynı 
zamanda e-ATAK modelimizin şehirler 
arası taşımada kullanmasıyla da dikkat 
çekiyor. Avrupa’da iki yıl üst üste elde 
ettiğimiz e-ATAK segment liderliğimiz ile 
birlikte, Karsan markamıza olan ilginin 
her geçen gün artıyor olmasından büyük 
memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Toplu taşıma sektöründe dünya markası 
olma yolunda hızla ilerleyen Karsan, 
geliştirdiği ileri seviye tekonolojili 
ürünlerle Avrupa’nın tercihi olmaya 
devam ediyor. Sektörün en iddialı 
minibüs, midibüs ve otobüslerini üreten 
Karsan, Avrupa’nın toplu taşımada 
elektrikli dönüşümünde öncü rol oynuyor. 
Markanın en iddialı modellerinden 
e-ATAK, Avrupa’daki başarılı satış 
grafiğiyle adından söz ettirmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda e-ATAK, 2021 yılında 
Avrupa’da elektrikli midibüs segmentinde 
elde ettiği pazar liderliğini, 2022 yılında 
da tekrarlamayı başardı. Karsan e-ATAK, 
Wim Chatrou - CME Solutions raporuna 
göre, 2022 yılını 113 adet trafik tescili 
tamamlayarak Avrupa’da sınıfının en çok 
satılan aracı oldu. Böylece, 2021’de % 30 

pay ile elektrikli midibüs pazarının lideri 
olan e-ATAK, 2022 yılında da pazar payını 
yüzde 40’a yükselterek ikinci kez üst üste 
Avrupa’da segment lideri oldu.

Karsan e-ATAK Avrupa’da 
Sınıfının En Çok Satan Aracı!
Yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelinin 
Avrupa’daki birçok ülkede en çok tercih 
edilen elektrikli midibüslerden olduğunu 
söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, 
“Elektrikli e-ATAK modelimizi Fransa’dan 
Romanya’ya, İtalya’dan İspanya’ya, 
Portekiz’den Yunanistan’a kadar birçok 
Avrupa pazarına satıyoruz. Markamız için 
önemli pazarlardan olan Lüksemburg 
da ülkenin en büyük elektrikli otobüs 
filosu e-ATAK’lardan oluşuyor. Şehirdeki 

toplu taşıma kullanımına yüksek öncelik 
veren Lüksemburg, e-ATAK modelimizi 
şehirler arası taşımada da kullanmasıyla 
dikkat çekiyor” dedi. Elektrikli e-ATAK 
modelinin 2019 yılında tanıtıldığını 
ifade eden Okan Baş, “Araç, pazara 
sunulduğu ilk yılından itibaren önemli 
satış başarılarına ulaştı. Avrupa’da 
iki yıl üst üste elde ettiğimiz e-ATAK 
segment liderliğimiz ile birlikte, Karsan 
markamıza olan ilginin her geçen gün 
artıyor olmasından büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Elektrikli modeliyle üst 
üste iki yıldır pazar lideri olan e-ATAK 
modelimizin otonom versiyonu da 
bulunuyor. Amerika ve Avrupa’nın 
gerçek yol koşullarına hazır ilk seviye 
4 otonom elektrikli otobüsü “Karsan 
Otonom e-ATAK”, Norveç’in Stavanger 
şehrinde toplu taşıma hizmeti verirken, 
ABD’nin önde gelen üniversitelerinden 
Michigan State University’de de (MSU) 
öğrenci ve öğretim görevlilerini taşıyor. 
Otonom e-ATAK hem Avrupa’da hem 
de Amerika’da sıradan bir rotada 
yolcu taşıyan ilk otonom araç olması 
anlamında da önemli başarıya imza attı” 
diye konuştu.

300 kilometre menzili var!
Gücünü kendini kanıtlamış 220 kWh 
kapasiteli BMW bataryalarından alan 
Karsan e-ATAK’ın 300 kilometrelik 
menzili sınıfının lideri. 8,3 metrelik boyu, 
230 kW güce sahip elektrikli motoru ile 
e-ATAK alternatif akımlı şarj üniteleriyle 
5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte 
şarj olabiliyor.



28 RADÜS DERGİSİ   2023

Toyota
hafif ticarileriyle 

2022’de tüm 
zamanların 

rekorunu
kırdı
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Toyota Türkiye, 2022 yılını yeni rekorlarla 
tamamladı. Geçtiğimiz yılı 49 bin 937 
adet satış ve % 6,4 pazar payı ile kapatan 
Toyota, özellikle hafif ticari araçlarla 
ortaya koyduğu satış performansıyla 
dikkat çekti.

İlk kez 2019 yılında Toyota Professional 
ismini global olarak duyuran marka, 
kısa zamanda Türkiye’de de hafif ticari 
araç dünyasında söz sahibi oldu. Toyota 
kalitesini ve hizmetlerini hafif ticari araç 
segmentine taşıyan marka, bu başarısını 
2022 yılında şimdiye kadarki en yüksek 
hafif ticari araç satış rekoruyla taçlandırdı.

2022 yılında Türkiye’de 11 bin 661 adetlik 
hafif ticari araç satışı gerçekleştiren 
Toyota, geçen yıla göre hafif ticari 
satışlarını % 74,3 artırdı. Bununla birlikte 
pazar payını % 2,3 puan artıran Toyota, 
% 6,1 pay ile en çok hafif ticari satan ilk 3 
marka arasındaki yerini aldı.

Yenilmez Hilux segmentinin 
yıldızı olmaya devam ediyor
Toyota’nın efsanevi Hilux modeli, her 
zamanki yenilmez karakterini daha 
fazla teknoloji ve konforla birleştiren 
son nesliyle büyük başarılara imza 
atmayı sürdürüyor. Toyota, Ocak-Aralık 
döneminde 7 bin 707 adet Hilux satışı 
gerçekleştirdi ve böylece şimdiye kadarki 
en yüksek Hilux yıllık satış rekorunu kırdı. 

Hilux’ın bir önceki rekoru 2016 yılında 
5 bin 645 adet olarak gerçekleşmişti. 
Toyota Hilux bu satış performansıyla tüm 
yıl boyunca segmentinde de lider olmayı 
başardı. Ayrıca Hilux, Toyota’nın hafif 
ticari satışlarının yaklaşık % 65’ini temsil 
etti. Bununla birlikte Toyota Professional 
ürün gamına ait Proace City 
ve Proace City Cargo 
modelleri de 2022’yi 
rekor adetlerle 
tamamladı. 
Proace City 3 
bin 81 ve ve 
Proace City 

Cargo 873 adet satışla dikkat çekti.

Toyota’nın en çok satan modeli 
Corolla Sedan oldu
Toyota’nın 2022 yılı boyunca en çok 
tercih edilen binek modeli 30 bin 948 
adet ile Corolla Sedan oldu. Corolla 

Sedan’ı 2 bin 731 adetle Corolla 
Cross izlerken, C-HR Hybrid 

modelinden 1561 adet, 
Yaris modelinden 

1349 adet ve Yaris 
Cross modelinden 
1122 adet satış 
gerçekleştirildi.
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Tırsan güçlü ekipleriyle üretmeye, değer yaratmaya Tırsan güçlü ekipleriyle üretmeye, değer yaratmaya 
ve sektörü ileri taşımaya devam edecek. Güvenilir ve sektörü ileri taşımaya devam edecek. Güvenilir 
lider Tırsan, yetkin, deneyimli ekipleriyle ile lider Tırsan, yetkin, deneyimli ekipleriyle ile 
müşterilerinin rekabetçiliğini artıracak ürün müşterilerinin rekabetçiliğini artıracak ürün 
geliştirmelerine hız kesmeden devam etti. Tüm geliştirmelerine hız kesmeden devam etti. Tüm 
süreçlerde müşterilerinin her zaman yanında süreçlerde müşterilerinin her zaman yanında 
olarak, 2022 yılında da sefer sayısını artırmak ve olarak, 2022 yılında da sefer sayısını artırmak ve 
operasyonlarında verimlilik hedeflerine ulaşmak operasyonlarında verimlilik hedeflerine ulaşmak 
isteyen firmalarının ilk tercihi oldu.isteyen firmalarının ilk tercihi oldu.

Müşterilerinin başarısı için tedarik, teslimat, servis Müşterilerinin başarısı için tedarik, teslimat, servis 
ve tüm ihtiyaçlarını azami özen ile karşılayan Tırsan ve tüm ihtiyaçlarını azami özen ile karşılayan Tırsan 
ekipleri, Türkiye’nin gelişen ihracat başarısında, ekipleri, Türkiye’nin gelişen ihracat başarısında, 
nakliyecileri en sağlam ve uzun ömürlü, kullanıcı nakliyecileri en sağlam ve uzun ömürlü, kullanıcı 
ve bakım dostu ürünleriyle ve tüm süreçlerde ve bakım dostu ürünleriyle ve tüm süreçlerde 
destekledi.destekledi.

Tırsan Uzman Ekipleri İnovasyon ile  Tırsan Uzman Ekipleri İnovasyon ile  
Sektörü İleriye Taşıyor Sektörü İleriye Taşıyor 
Tırsan, yalın üretimi ve mühendislik birikimi ile Tırsan, yalın üretimi ve mühendislik birikimi ile 
Avrupa’nın en geniş ürün gamını üretebilen tek Avrupa’nın en geniş ürün gamını üretebilen tek 
üreticidir. Sektörün ilk Ar-Ge merkezinde çalışan üreticidir. Sektörün ilk Ar-Ge merkezinde çalışan 
150’den fazla mühendis kadrosu ile haftada 150’den fazla mühendis kadrosu ile haftada 
1 patent alarak, Otomotiv Sektörünün en çok 1 patent alarak, Otomotiv Sektörünün en çok 
patent alan 2. üreticisidir. Uluslararası deneyimi, patent alan 2. üreticisidir. Uluslararası deneyimi, 
mühendislik birikimi ve yalın üretim altyapısı ile mühendislik birikimi ve yalın üretim altyapısı ile 
müşterilerinin rekabet gücünü artıran Tırsan yetkin müşterilerinin rekabet gücünü artıran Tırsan yetkin 
ekipleri yalnızca 2022 yılında 22 yeni ürünü ve 50 ekipleri yalnızca 2022 yılında 22 yeni ürünü ve 50 
inovasyonu sektörle buluşturdu. inovasyonu sektörle buluşturdu. 

Avrupa Treyler Inovasyon Ödüllerinde yalnızca 3 Avrupa Treyler Inovasyon Ödüllerinde yalnızca 3 
dönemde tüm kategorilerde ödül alan ilk ve tek dönemde tüm kategorilerde ödül alan ilk ve tek 
üretici Tırsan, 2022 İnovasyon ödüllerinde de 2 ödül üretici Tırsan, 2022 İnovasyon ödüllerinde de 2 ödül 
birden alarak, toplam 9 ödülle treyler teknolojisini birden alarak, toplam 9 ödülle treyler teknolojisini 
tüm Avrupa için geliştirmeye devam ediyor. tüm Avrupa için geliştirmeye devam ediyor. 

Tırsan, Hem Üretimde Hem İhracatta Tırsan, Hem Üretimde Hem İhracatta 
Treyleri Tüm Otomotiv Sektörünün Treyleri Tüm Otomotiv Sektörünün 
Zirvesine Taşıdı  Zirvesine Taşıdı  
Tırsan, İstanbul Sanayi Odası 2021 Türkiye’nin Tırsan, İstanbul Sanayi Odası 2021 Türkiye’nin 
En Büyük 500 Sanayi kuruluşu listesinde, treyler En Büyük 500 Sanayi kuruluşu listesinde, treyler 
sektörünün tek temsilcisi, otomotiv sektörünün 8. sektörünün tek temsilcisi, otomotiv sektörünün 8. 
ve 100% Türk sermayeli en büyük şirketi olurken, ve 100% Türk sermayeli en büyük şirketi olurken, 
genel listede 116. sırada yer aldı.genel listede 116. sırada yer aldı.

Tırsan, son 5 yıl içerisinde toplam 1.1 milyar doların Tırsan, son 5 yıl içerisinde toplam 1.1 milyar doların 
üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi 2021 ilk 1000 firma içerisinde, treyler Meclisi 2021 ilk 1000 firma içerisinde, treyler 
sektörünü zirveye taşıyarak, otomotiv sektöründe sektörünü zirveye taşıyarak, otomotiv sektöründe 
14., genel sırada 84. sırada yerini aldı. 14., genel sırada 84. sırada yerini aldı. 

Tırsan Ekipleri Operasyonları   Tırsan Ekipleri Operasyonları   
Her Gün Daha da ÇevikleştiriyorHer Gün Daha da Çevikleştiriyor
Yalın prensipleri ile homologasyondan kaliteye, Yalın prensipleri ile homologasyondan kaliteye, 
teknoloji yönetiminden satış sonrası hizmetlere teknoloji yönetiminden satış sonrası hizmetlere 
kadar tüm Tırsan ekipleri her gün 30 sürekli gelişim kadar tüm Tırsan ekipleri her gün 30 sürekli gelişim 
projesini devreye alarak süreçlerini sürekli iyileştiriyor projesini devreye alarak süreçlerini sürekli iyileştiriyor 
ve müşteri için değer yaratmaya devam ediyor.ve müşteri için değer yaratmaya devam ediyor.

Tırsan, Sektör ve Müşterileri İçin   Tırsan, Sektör ve Müşterileri İçin   
Yatırım Yapmaya Devam EdiyorYatırım Yapmaya Devam Ediyor
Avrupa’nın en büyük ve donanımlı üretim Avrupa’nın en büyük ve donanımlı üretim 
tesislerinden Adapazarı Mega Kampüs’ünde, 81 tesislerinden Adapazarı Mega Kampüs’ünde, 81 
üretim teknolojisi ile 365.000 metre karede üretim üretim teknolojisi ile 365.000 metre karede üretim 
yapan, Tırsan akademi ile ekiplerinin yetkinliğini yapan, Tırsan akademi ile ekiplerinin yetkinliğini 
sürekli geliştiren Tırsan aynı zamanda son 5 senede sürekli geliştiren Tırsan aynı zamanda son 5 senede 
40 milyon avrodan fazla altyapı, modernizasyon, 40 milyon avrodan fazla altyapı, modernizasyon, 
verimlilik ve güvenlik yatırımı yaptı.verimlilik ve güvenlik yatırımı yaptı.

46. yılını başarılar ile karşılayan sektörün 46. yılını başarılar ile karşılayan sektörün 
öncü ve güvenilir lideri Tırsan, sürekli gelişim öncü ve güvenilir lideri Tırsan, sürekli gelişim 
çerçevesinde kendini sürekli yenilerken,  çerçevesinde kendini sürekli yenilerken,  
deneyimli ve çevik ekipleri,  mühendislik gücü, deneyimli ve çevik ekipleri,  mühendislik gücü, 
yalın üretim altyapısı ile başta müşterileri yalın üretim altyapısı ile başta müşterileri 
olmak üzere tüm paydaşları için güvenilir bir olmak üzere tüm paydaşları için güvenilir bir 
iş ortağı olmaya devam ederken, lider olmanın iş ortağı olmaya devam ederken, lider olmanın 
sorumluluğunu almış ekipleri ile tüm sektör için sorumluluğunu almış ekipleri ile tüm sektör için 
sürekli kalıcı değer üretmeye devam diyor.sürekli kalıcı değer üretmeye devam diyor.

Tırsan 46 yıldır lider
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Tırsan, 46 
yıldır, konusunda 

uzman ve deneyimli ekipleri 
ile Türkiye’nin sürekli lideri ve 

Avrupa pazarında her sektörün 
çözüm ortağıdır. 2022 yılında, yetkin 
Ar-Ge ekipleri ile her hafta bir patent 
üreterek, Avrupa treyler inovasyon 

yarışmasında her kategorisinde toplam 9 
ödülle geliştirme faaliyetlerini uluslararası 

tescilledi.  Treyler sektörünü üretim ve 
ihracatta Türkiye’nin zirvesine taşıdı. 

Yalnızca bir senede 22 yeni araç 
ve 50 inovasyonu sektör ile 
buluşturdu, yatırımlarına 

devam etti.
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Martaş Otomotiv, Satış 
Sonrası Sektöründeki İlk Çağrı 

Merkeziyle Müşterilerine 
Kesintisiz Hizmet Sunuyor!

Otomotiv satış sonrası sektörünün öncü 
ve yenilikçi kuruluşu Martaş Otomotiv, 
satış sonrası hizmetini geliştirmek için 
bir ilke imza attı. 43 yıllık geçmişinde 
otomotiv satış sonrası sektörünün 
gelişimine önemli katkılar sağlayan 
Martaş, müşterilerinden gelecek sorulara 
daha hızlı ve etkin şekilde yardımcı 
olmak için Hep Destek Hattı projesini 
hayata geçirdi. Martaş Otomotiv, 
Hep Destek Hattı ile müşterilerinden 
gelen tüm bilgileri veri tabanında 
toplayıp satış sonrası için daha etkili 
çözümler geliştirebilecek. “Hep Destek 
Hattı” ile doğru analizler ve raporlar 
oluşturacaklarını söyleyen Martaş 
Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, 
“Müşterilerimize özel çözümler üretmek 
konusunda “Hep Destek Hattı” bize 
rehberlik ediyor. Bu sayede çok daha 
verimli ve etkin şekilde müşterilerimizden 
gelen soruları yanıtlayabiliyoruz. 
Müşterilerimizden de olumlu dönüşler 
almaya ve Hep Destek Hattı’nın faydalarını 
görmeye başladık” dedi.

Müşterilerinden gelecek sorulara daha 
hızlı ve etkin şekilde yardımcı olmak tüm 
dağıtım merkezlerinde hizmet veren 
0850 207 1980 numarası, Hep Destek 
Hattı adı altında faaliyete başladı. Martaş 
Otomotiv’in hayata geçirdiği Hep Destek 
Hattı, hafta içi her gün 09.00 – 21.00 
saatleri arasında, Cumartesi günü ise 
saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında 0850 

207 1980 numaralı hat üzerinden hizmet 
veriyor. Böylece Martaş Otomotiv, binlerce 
müşterisine “Hep Destek Hattı” üzerinden 
ülke genelinde kesintisiz hizmet sunuyor. 
Müşterilerinden gelen tüm verilerin Hep 
Destek Hattı veri tabanında toplandığını 
söyleyen Martaş Otomotiv Genel Müdürü 
Erdem Çarıkcı, “Bu da daha doğru analizler 
ve raporlar oluşturmamızı sağlıyor. 
Müşterilerimize özel çözümler üretmek 
konusunda Hep Destek Hattı bize 
rehberlik ediyor” dedi. 

Çalışan sayısını artırmayı 
planlıyoruz!
Hep Destek Hattı ile tüm Türkiye’de 
Martaş Otomotiv müşterilerinin 
kendileriyle daha kolay iletişime geçmesini 
sağladıklarını ifade eden Erdem Çarıkcı, 
“Bu sayede çok daha verimli ve etkin 
şekilde müşterilerimizden gelen soruları 
yanıtlayabiliyoruz. Müşterilerimizden de 
olumlu dönüşler almaya ve Hep Destek 
Hattı’nın faydalarını görmeye başladık. 
Müşterilerimizin bize daha kolay ulaşmasını 
ve memnuniyeti en üst seviyede sağlamak 
için Hep Destek Hattı çalışan sayımızı 
artırmayı planlıyoruz” diye konuştu. Martaş 
Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, 
“2023 yılında hedefimiz, Hep Destek 
Hattı ekibimizin sayısını artırmak ve tüm 
müşterilerimize en kısa zamanda en doğru 
şekilde yardımcı olmaktır. Hep daha iyisi 
için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hep Destek Hattı 

Martaş Otomotiv’den Sektörde Bir İlk Daha:

Martaş Otomotiv’den Sektörde Bir İlk Daha:

Erdem Çarıkcı
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İnsansız savaş uçağı 
Kızılelma’ya yerli lastik

Petlas, askeri kara ve hava araçları 
için üst kalite lastik üreterek milli 
savunmanın yerlileşmesinde rol 
oynuyor. Yerli üretim SİHA ve İHA’larda 
tercih ediliyor. Petlas uçak lastikleri, 
Türkiye’nin savunma sanayisinde son 
dönemin en önemli atılımlarından 
Bayraktar TB2, TB3, Akıncı ve 
Kızılelma projelerinde de kullanılıyor.

S. Safa Özcan
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Son yıllarda önemi gittikçe artan silahlı 
insansız hava aracı (SİHA), insansız 
hava aracı (İHA) ve Muharip İnsansız 
Uçak Sistemi (MİUS) projeleri ile Türkiye 
savunma alanındaki gücünü perçinliyor. 
AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren 
Petlas, Türkiye’nin savunma sanayisinin 
bu önemli projelerine özel lastikler 
üreterek, yerlileşme çabalarına destek 
veriyor. Askeri birliklerin ve güvenlik 
güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik özel 
vasıflı lastiklerin üstün standartlarda 
üretimini gerçekleştiriyor. Milli teknoloji 
ile geliştirilen en yeni insansız savaş uçağı 
Bayraktar Kızılelma’da da 
Petlas lastikleri kullanılıyor. 

Petlas tarafından üretimi 
gerçekleştirilen özel vasıflı 
lastikler, tabi tutuldukları 
testlerden geçerek savunma 
sanayisi için kritik olan tüm 
kriterleri karşılamalarıyla 
ön plana çıkıyor. Petlas’ın 
özel proje olarak geliştirdiği 
lastikler, Kızılelma’nın 
yanı sıra Bayraktar Akıncı, 
Bayraktar TB2, TB3, TAİ 
Hürkuş, Milli Muharip Uçak, 
Anka, Aksungur, Atak, FNSS 
4x4 STA, ÖMTTZA ve BMC 
Tulga’da orijinal ekipman 
lastikleri olarak tercih 
ediliyor.

Türkiye’de üretilen lastikler çok 
daha üst kalitede
AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa 
Özcan, Petlas’ın ürettiği lastiklerin yurt 
dışında üretilen savunma sanayisine yönelik 
lastiklere göre, her yönden çok daha üst 
kalitede olduğunun tespit edildiğini belirtti. 
Türkiye’de savunma sanayisinde yerlilik 
oranının yüzde 80’lere ulaştığına dikkat 
çeken Özcan, “Bu artışta yerli Ar-Ge ile yerli 
üretim yapan firmaların çok büyük rolü 
bulunuyor. Biz de Petlas olarak Türkiye’nin 
bayrak taşıyıcı markası konumumuzla 
savunma sanayisinde dışa bağımlılığı 

en aza indiren katkılarımızdan dolayı 
gururluyuz” ifadelerini kullandı. Özcan, 
Petlas’ın, teknoloji transferi olmadan, 
Türkiye’de lastik sektöründe birçok ilki 
kendi potansiyeliyle üretmeyi başardığını 
aktarırken “Yerli savunma sanayisinde, yan 
sanayi ve test aşamalarında yerli kaynak 
kullanımının büyük önem taşıdığı bilinciyle 
yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Türkiye’den en çok ülkeye lastik 
ihraç eden lastik üreticisiyiz 
Petlas’ın askeri lastiklerin yanı sıra binek 
araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış 
araçlarına, traktörlerden iş makinelerine 

kadar neredeyse tüm araç 
çeşitleri için 80 farklı desen ve 
2500’den fazla ebatta üstün 
nitelikli lastikleri ürettiğine 
de değinen S. Safa Özcan 
“Hem metrekare hem de ürün 
çeşitliliği olarak Avrupa’nın 
tek çatı altındaki en büyük 
lastik fabrikasıyız. Türkiye 
lastik sektörünün Ar-Ge’ye 
yatırım yapan yüzde 100 
yerli sermayeli tek şirketiyiz 
ve bu çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. 
Petlas markamızla şu ana kadar 
138 ülkeye ihracat yaptık. Bu 
anlamda Türkiye’den en çok 
ülkeye lastik ihraç eden lastik 
üreticisi pozisyonundayız” dedi.
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Ford Otosan’ın 
elektrifikasyon

yolculuğuna
200 milyon Avro’luk

ek finansman



372023   RADÜS DERGİSİ

EBRD, Ford Otosan’ın elektrikli modelle-
rin de bulunduğu yeni nesil 1 ton ticari 

araç yatırımlarının finansmanı için kredi 
sağlayacak. 200 milyon Avro’luk ek kredi, 

EBRD ve ticari kredi kuruluşları tarafından 
2021’de Ford Otosan’a sağlanan 650 

milyon Avro’luk krediye takviye olacak. Ek 
finansman, Ford Otosan’ın çevreye duyarlı 
ve daha sürdürülebilir bir gelecek için oto-

motiv dünyasının elektrifikasyonuna ön-
cülük etme hedefini destekliyor. Yatırımla 
birlikte Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikaları, 

Ford’un Avrupa’daki elektrikli ticari araç 
merkezine dönüşüyor. Ford Otosan yerleş-

kelerini, tedarikçilerini ve lojistik operas-
yonlarını karbon nötr olmaya hazırlıyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 
Avrupa’nın lider ticari araç üreticisi Ford 
Otosan’ın tamamen elektrikli ve hibrit 
elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) araçlar 
da dahil olmak üzere yeni nesil ticari araç 
yatırımlarına finansal destek vermek 
üzere şirkete 200 milyon Avro’luk ek kredi 
sağlayacak.

Finansman paketi, EBRD’nin kendi 
kaynaklarından 54 milyon Avro kredi ile 
bankanın A/B sendikasyon kredisi yapısı 
çerçevesinde diğer kreditörlerden sağladığı 
146 milyon Avro’luk krediden oluşuyor. 
EBRD’nin kredi tutarının tamamı için kayıtlı 
borç veren olduğu bu finansman modelinde 
diğer ticari bankalar ve gerekli nitelikleri 
karşılayan özel sektör kredi sağlayıcıları EBRD 
kredisine piyasa koşullarında katılıyorlar. 
Katılımcı kreditörler arasında Green for 
Growth Fund, HSBC, MUFG, Société 
Générale ve ILX yer alıyor.

EBRD’nin yeşil ekonomiye geçişi finanse 
etme çabasının bir parçası olarak sağlanan 
kredi, Ford Otosan’ın daha sürdürülebi-
lir bir gelecek için otomotiv dünyasının 
elektrifikasyonuna öncülük etme hedefini 
destekliyor. Kredi, 2021’de Ford Transit Cus-
tom Ailesinin çevreye duyarlı, tam elektrikli 
versiyonlarını da içeren yeni nesil üretimini 
finanse etmek üzere Ford Otosan’a verilen 
650 milyon Avro’luk kredinin bir uzantısı.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ek 
finansmanla ilgili olarak şunları söyledi: 
“Elektrikli araçlar net sıfır bir gelecek için 
bir gereklilik ve Türkiye’yi Avrupa’nın 
ticari elektrikli araç üretim merkezi haline 
getirmek için sektörünün lideri Ford Otosan 
ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. 
2021 yılında 650 milyon Avro’luk finansal 
paketle başladığımız ortaklığımızın devam 
etmesi bizi mutlu ediyor. Kreditörlerimiz bize 
güvenerek kaynaklarını bu ortak amaç için 
kullanmayı kabul ettiler. EBRD, Türkiye’de 
ve küresel ölçekte yeşil bir gelecek için 
kararlılığını koruyor.”

Güven Özyurt: Sürdürülebilir 
Üretimde Yeni Bir Çağa  
Öncülük Ediyoruz
Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, 
şu açıklamada bulundu: “Avrupa’nın lider 
elektrikli ticari araç üreticisi Ford Otosan 
olarak, sadece ne yaptığımızı değil, nasıl 
yaptığımızı da yeniden düşünerek aynı 
zamanda sürdürülebilir üretimde yeni bir 
çağa öncülük ediyoruz. Kurulduğu günden 
bu yana çevreye ve topluma fayda sağlayan 
ürünleri ve hizmetleri sunmayı misyon 
edinmiş bir şirket olarak, karbon nötr bir 
gelecek hedefiyle Kocaeli tesislerimizde 

en gelişmiş teknolojiyle, sürdürülebilir bir 
fabrika inşa ediyoruz. Elektrikli araçlarımız ve 
yeni fabrikamız, 2030 yılına kadar tesislerde, 
2035 yılına kadar tedarikçiler ve lojistikte 
ve 2040 yılına kadar ağır ticari araçlar dahil 
üretilen ürünlerde karbon nötre ulaşma 
konusundaki uzun vadeli sürdürülebilirlik 
hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde önemli 
bir rol oynayacak.”

Ford Otosan, otomotiv sektörünün elektrik 
dönüşümüne öncülük etme misyonuyla 
Kocaeli Fabrikalarında yeni nesil elektrikli 
ve bağlantılı ticari araç üretim projelerine 
2026 yılına kadar 20,5 milyar TL yatırım 
öngörüsüyle teşvik aldığını bir süre önce 
duyurmuştu. 

Ford’un en verimli fabrikalarının başında 
gelen Kocaeli Fabrikaları, en ileri üretim 
teknolojilerine sahip üretim hattı ve batarya 
montaj tesisi ile Ford Otosan’ın ticari araç 
üretiminde mükemmellik merkezi ve 
Avrupa’daki Transit üretiminin merkezi 
olarak konumunu güçlendiriyor. Kısa bir süre 
önce Türkiye’deki üretim tesislerinde ve Ar-
Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olma 
hedeflerini açıklayan Ford Otosan binek 
araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 
2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla 
sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor. 

Bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve 
E-Custom’ın da Avrupa’daki tek üreticisi 
olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon 
stratejisinde kritik bir rol oynamaya da 
devam ediyor.  Ford’un Avrupa’da sattığı 
Transit ailesi araçların %88’inin üretimini 
Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan, 
geçtiğimiz aylarda törenle seri üretim 
için hattan indirdiği Ford’un ilk tam 
elektrikli ticari modeli E-Transit’i Kocaeli 
Fabrikalarında %100 yenilenebilir elektrik 
enerjisi ile üretiyor. Ford Otosan, 2023’ün ilk 
yarısında yeni 1 tonluk Ford Custom’ın dizel, 
hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve 
tam elektrikli versiyonlarını kademeli olarak 
üretmeye başlayacak.

EBRD’nin ek yatırımı, Ford Otosan’ın 
Kocaeli tesislerini Türkiye’de elektrikli 
araç montajı için entegre üretim 
merkezine dönüştürmesine yardımcı 
olacak. Finansman ayrıca daha yüksek 
operasyonel standartları desteklemeye 
yardımcı olacak ve değer zincirine daha 
geniş entegrasyon yoluyla tedarikçilerin 
dijitalleşmesine katkıda bulunacak, 
standartları ve verimliliği yükseltecek. 

EBRD, Türkiye’nin önde gelen kurumsal 
yatırımcılarından biri ve bugüne kadar 
büyük çoğunluğu özel sektörde olmak üzere 
toplam 378 proje aracılığıyla ülkeye 17,2 
milyar Avro’nun üzerinde yatırım yaptı.



38 RADÜS DERGİSİ   2023

StellantisStellantis
Archer ile elektrikli Archer ile elektrikli 

uçak yapıyor uçak yapıyor 
ve büyüme ve büyüme 

için stratejik için stratejik 
finansman finansman 

sağlıyor!sağlıyor!
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Stellantis, Archer’ın kısa süre önce 
açıkladığı Covington, Georgia’daki 

üretim tesisini faaliyete geçirmek 
için güçlerini birleştiriyor. Stellantis, 

uçağın üretilebilmesi için; gelişmiş 
üretim teknolojisi ve uzmanlığı, 

deneyimli personel ve sermaye ile katkı 
sağlayacak. Stellantis’in sağlamış 

olduğu katkı, Archer’ın yüz milyonlarca 
dolarlık harcama yapmadan 

ticarileşme yolunda güçlendirmesine 
yardımcı olacak. Stellantis, Archer’ın 
eVTOL uçağını ayrıcalıklı sözleşmeli 

üretici sıfatıyla toplu olarak üretmeyi 
hedefliyor. Stellantis, kendi rızası ile 

2023 ve 2024 yıllarında Archer’ın geri 
çekilme olasılığına karşı 150 milyon 

dolara kadar öz sermaye sağlayacak. 
Stellantis, gelecekte serbest piyasada 

Archer hissesi satın alarak Archer’daki 
stratejik hissesini artırmayı planlıyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv 
gruplarından Stellantis ve Archer 
Aviation Inc., Archer’ın Amiral Gemisi 
elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) 
uçağı Midnight’ı üretmek için güçlerini 
birleştirerek ortaklıklarını genişletme 
konusunda anlaştıklarını açıkladılar. 
Stellantis, Archer’ın kısa süre önce 
açıkladığı Covington, Georgia’daki üretim 
tesisini faaliyete geçirmek için güçlerini 
birleştiriyor. İki şirket, 2024’te Midnight 
uçağını üretmeye başlamayı planlıyor. 
Midnight; güvenli, sürdürülebilir, sessiz 
çalışacak şekilde tasarlandı ve 454 kg’nin 
(1.000 pound) üzerinde taşıma kapasitesi 
ile dört yolcu ve bir pilot taşıyabiliyor. 
Midnight, 100 millik bir menzile sahip, 
yaklaşık 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 
20 millik kısa mesafeli yolculuklar için 
optimize edilmiş durumda.

Şehir içi hava ulaşımı endüstrisindeki 
bu benzersiz ortaklık, Midnight uçağını 
pazara sunmak için her şirketin güçlü 
yanlarını ve yetkinliklerini artıracak. Archer 
üst seviye eVTOL ekibi, elektrikli aktarma 
organları ve sertifikasyon uzmanlığı 
sağlarken, Stellantis ise ortaklığa gelişmiş 
üretim teknolojisi ve uzmanlığı, deneyimli 
personeli ve sermayesi ile katkıda 
bulunacak. Bu kombinasyon, Archer’ın 
ticarileştirme planlarını karşılayarak 
uçak üretimini hızla ölçeklendirmeye 
ve Archer’ın üretime geçerken yüz 
milyonlarca dolarlık harcama yapmadan 
ticarileşme yolunda güçlenmesine 
yardımcı olacak. Stellantis, Archer’ın 
eVTOL uçağını ayrıcalıklı sözleşmeli üretici 
sıfatıyla toplu olarak üretmeyi hedefliyor.

Stellantis, ayrıca Archer’ın 2023’te 
gerçekleştirmeyi öngördüğü iş hedeflerine 
ulaşılmasına bağlı olarak, kendi rızası ile, 

2023 ve 2024 yıllarında Archer’ın geri 
çekilme olasılığına karşı, 150 milyon dolara 
kadar öz sermaye sağlayacak. Stellantis 
bunun dışında gelecekte serbest piyasada 
Archer hissesi satın alarak stratejik 
hissedarlığını artırmayı planlıyor. Tüm bu 
eylemler, kapsamı genişletilen ortaklığın 
diğer unsurlarıyla birlikte, Stellantis’in 
Archer’da uzun vadeli önemli bir yatırımcı 
olmasını sağlayacak.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares; “Son 
iki yıldır Archer ile yakın bir şekilde 
çalışıyoruz. Onların yaratıcılıklarından 
ve hedeflerine ulaşma kararlılıklarından 
çok etkilendim. Hissedarlığımızı 
büyütme planlarıyla stratejik bir yatırımcı 
olarak Archer ile olan ortaklığımızı 
derinleştirmek, Stellantis’in yollardan 
gökyüzüne sürdürülebilir mobilite 
özgürlüğü sağlamak için sınırları 
nasıl zorladığını gösteriyor. Üretim 
uzmanlığımızla Archer’ı destekleyerek, 
Stellantis olarak yarının mobilitesini 
şekillendiriyoruz.” dedi.  

Archer Kurucu ve CEO’su Adam Goldstein; 
“Stellantis’in Archer’ı sürekli olarak 
ticarileşme yolunda desteklemesi ve 
Midnight uçağını bizimle birlikte üretmek 
için güçlerini birleştirmesi, Archer’ı 
pazarda ilk olmak için güçlü bir konuma 
getiriyor. İki şirket, şehir içi mobiliteyi 
yeniden tanımlamak için nadir bir fırsatı 
hayata geçirmek için bu önemli adımları 
birlikte atıyor” dedi. 

Stellantis, 2020’den beri farklı ortak girişimler 
ve 2021’den beri yatırımcı olarak Archer’ın 
stratejik ortağı. Bu süre boyunca Archer, 
Archer’ın eVTOL uçağını tasarlama, geliştirme 
ve ticarileştirme çabalarıyla bağlantılı olarak 
Stellantis’in köklü üretim, tedarik zinciri ve 
tasarım uzmanlığından yararlandı.
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Geniş ürün gamı, özel ürünleri, 
mühendislik ve tasarım 

süreçlerindeki başarısı ile treyler ve 
üstyapı ekipmanları sektöründe 

dünyadaki pazar payını genişleterek 
kapasite artışını hızla sürdüren OKT 
Trailer, enerji sektörüne yönelik özel 

çözümler sunduğu Türkiye’nin en 
geniş kapasite aralığına ve farklı 

geometrik gövde kesitlerine sahip 
tanker ürünleri ile 9. kez Petroleum 

İstanbul fuarında yerini alıyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK 
başta olmak üzere, enerjiyle ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarını özel sektör ile bir 
araya getirerek ulusal, bölgesel ve ulusla-
rarası enerji şirketleri için önemli bir iş bir-
liği platformu sağlayan Petroleum İstanbul 
fuarında 16 -18 Mart 2023 tarihlerinde 
karşılıklı çift stantta 2 aracını sergileyecek 
olan OKT Trailer, sektörünün tek katılımcısı 
olarak geniş ürün gamı, ADR’li ürünler 
konusundaki uzmanlığı ve satış sonrası 
servis alanında yürüttüğü çalışmalarını 
enerji sektörü temsilcilerine aktaracak.   

Avrupa’da satış ağını genişleterek 
treyler sektöründeki deneyim ve 
uzmanlığı ile 78 pazara ulaşan OKT 
Trailer enerji sektörünün öneminin 
arttığı yeni dönemde müşterilerine 
sağladığı sürdürülebilir hizmet anlayışı 
ile akaryakıt sektöründe geniş filoların 
çözüm ortağı olmaya devam ediyor. 
Petroleum fuarında enerji sektörüne 
yönelik Uçak İkmal Tankeri, Akaryakıt 
Tankeri, Kimyasal Tanker, LPG Tanker, 
Bitüm Tanker gibi farklı ürün gamında, 
üretim teknolojileri ile mevzuatlara ve 
hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol 
koşullarına göre karbon, paslanmaz çelik 
ve alaşımlı alüminyum malzemelerden 
üretilen, tasarım hesaplamalarına uygun 
kalınlıklarda, farklı geometrik kesitlerde, 

geniş hacim aralığında,  üstten ve 
alttan dolum yapılabilen, tek veya çok 
bölmede malzeme taşımaya uygun tanker 
seçeneklerine sahip  OKT Trailer; bütünsel 
hizmet anlayışını ziyaretçilerine sunacak. 

Çözüm odaklı çalışmaları ile sadece 
üretim süreçlerinde değil, satış sonrası 
servis hizmetleri, belgelendirme, test ve 
muayene alanlarında bütünsel hizmet 
sağlayarak ürünlerinin tüm süreçlerinde 
destek veren OKT Trailer; ADR’li araçların 
teknik muayenesi ve TSE belgelendirme 
hizmetleri ile Akaryakıt Tankeri, Bitüm 
Tanker, LPG Tanker ve daha birçok ürünün 
muayenesinde hızlı çözüm noktasında. 
Servis alanında sertifikalı uzman kadrosu 
ve mühendislik tecrübesi ile OKT, marka 
ayrımı gözetmeksizin tamirat ve tadilat 
işlemlerinin yasal mevzuatlara uygun 
yapılmasında 7/24 kesintisiz hizmet 
anlayışını sürdürerek müşteri beklenti ve 
ihtiyaçlarını karşılıyor.

Satış ve satış sonrası servis hizmet kalitesi 
ile sürdürülebilir iş ortaklığında tercih 
sebebi olan OKT Trailer, enerji sektörü 
temsilcilerinin buluşma noktası Petroleum 
İstanbul’da Tüyap Fuar Merkezi, 11. holde 
B170 ve C100 olmak üzere karşılıklı çift 
stantta Konik Tanker Semi Treyler ve 
Araç Üstü Silindirik Tanker ürünlerini 
ziyaretçileri ile buluşturacak.

OKT Trailer OKT Trailer 
enerjisini enerjisini 

PetroleumPetroleum
Fuarı’na taşıyorFuarı’na taşıyor
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Anadolu Isuzu, Big.e ve
NovoCiti VOLT ile 
dünyanın en
prestijli tasarım
ödülünü aldı

Anadolu Isuzu, dünyanın 
en prestijli tasarım 

ödüllerinden German 
Design Awards’da 

elektrikli araçları Big.e 
ve NovoCiti VOLT ile iki 

ödül birden aldı. 
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Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu 
Isuzu, elektrikli araçlarının tasarımındaki 
başarısı ile dünyanın en prestijli ödül 
organizasyonları arasında yer alan German 
Design Awards’da iki ödülün birden sahibi 
oldu. Anadolu Isuzu yenilikçi elektrikli 
taşımacılık çözümü Big.e ile “German 
Design Awards Gold 2023” ödülünü 
alırken yüzde 100 elektrikli midibüsü Isuzu 
NovoCiti VOLT ile de “German Design 
Awards Winner 2023” ödülüne layık 
görüldü. 

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul 
Arıkan, konuyla ilgili değerlendirmesinde 
şunları söyledi: 

“Otomotiv endüstrisi son yıllarda büyük 
bir dönüşüm içerisinde ve bizim faaliyet 
alanımız olan ticari araçlar segmenti de 
bu dönüşümden etkileniyor. Anadolu 
Isuzu olarak sahip olduğumuz Ar-Ge 
gücümüz, akıllı fabrika altyapımız, 
yenilikçi ve çevreci karakterimizin yanı 
sıra tasarım alanındaki yetkinliğimizle 
de bu dönüşüme yön veren oyun 
kurucu markalardan biri olmaktan gurur 
duyuyoruz. German Design Awards 
2023 ödül organizasyonunda elektrikli 
araçlarımız Big.e ve NovoCiti VOLT 
modellerimizle almış olduğumuz ödüller 
tasarım alanındaki gücümüzün çok 
net bir göstergesi niteliğinde. Sadece 
şirketimize değil sektörümüze ve ülkemize 
de kazandırdığımız bu prestijli ödülleri 
elektrikli araçlarımız ile almış olmamız, 
bizim için ayrıca anlamlı ve önemli.” 

Big•e, “son kilometre” 
taşımacılığında oyunun 
kurallarını değiştirecek 
ilk kez IAA Hannover Transport fuarında 
dünyaya tanıtılan Big.e, eşsiz tasarımı 
ve üstün teknik özellikleri ile büyük 
beğeni topladı. Tamamen müşteri 
odaklı bir tasarıma sahip olan Big.e, 
taşımacılık alanında geleceğe atılan bir 
imza niteliğini taşıyan Kompakt yapısı ve 
yüksek performanslı elektrikli motoru ile 
modern şehirlerin taşımacılık alanındaki 
ihtiyaçlarına yanıt veren, yaklaşık 4 
metreküp iç hacme ve 1000 kg’a varan 
taşıma kapasitesine sahip. Üç farklı 
batarya kapasitesi ile 150 kilometreye 
varan menzil imkânı sağlayacak olan 
Big.e, başlangıçta 60 km/h ve 80 km/h 
maksimum hızlara sahip iki farklı 
versiyonda sunulacak. Big•e’nin en büyük 

avantajlarından birisi de, tıpkı bir cep 
telefonu gibi standart priz üzerinden şarj 
edilebilmesi ve 3 ila 5 saat arasında tam 
şarj kapasitesine ulaşabilmesi. Toplam 
sahip olma maliyeti açısından cazip bir 
avantaj sunan Big•e, 2024 yılından itibaren 
satışa sunulacak. 

NovoCiti VOLT: Ulaşımda yüzde 
100 elektrikli, sessiz ve çevre 
dostu çözüm 
Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilir bir 
yaşam önceliği ile geliştirdiği yüzde 
100 elektrikli ve çevre dostu modeli 
NovoCiti VOLT, düşük işletme maliyeti 
ve maksimum verimlilik avantajlarıyla 
öne çıkıyor. Yolcularına geniş ve 
konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat 
atmosferi sağlayan NovoCiti VOLT, 
268kWh’lık batarya kapasitesi ile 400 
km’ye kadar menzil imkanı sunuyor. 
Araçta yer alan sürücü puanlama 
sistemi aracın sahip olduğu sürücü 
puanlama sistemi sayesinde enerji 
tüketimi düşürülerek operasyonel 
verimlilik sağlanabiliyor. 
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Kış bakımı için İnci Akü’den
önemli tavsiyeler

Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü soğuk, yağmurlu ve rüzgârlı 
hava koşullarının etkisini gösterdiği kış aylarında, sürücülerin 

akü kış bakımını yaptırması gerektiğine dikkat çekiyor. Kış 
mevsiminde, akünün kullanım ömrünü uzatan ve güvenli bir 

yolculuk için gerekli olan önlemleri hatırlatan İnci Akü, uygulama 
ve hizmetleriyle de her zaman sürücülerin yanında olmaya 

devam ediyor. İnci Akü yetkilileri, aracın teknolojisine ve elektriksel 
donanımına uygun doğru aküyü kullanmanın önemine değinerek 

İnci Akü “Akünü Bul” uygulamasına da dikkat çekiyor.
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İnci Holding ve GS Yuasa’nın iştiraki İnci GS 
Yuasa’nın lokomotif markası İnci Akü, kış 
aylarında güvenli ve konforlu bir yolculuk 
için akü kış bakımının önemine dikkat 
çekiyor. İnci Akü, düzenli bakımların akünün 
kullanım ömrünü uzatacağını ve kış aylarının 
olumsuz hava koşullarından korunmak için 
gerekli olduğunu belirtiyor.

Akü bakımı araca göre farklılık gösterir
Kış aylarında düşen sıcaklıkların, akülerin 
güç kaybetmesine ve çalışma sistemlerinde 
bazı aksaklıklara neden olabildiğini aktaran 
İnci Akü yetkilileri, aracın teknolojisine 
ve elektriksel donanımına uygun doğru 
aküyü kullanmanın çok önemli olduğuna 
değindi. Yetkililere göre, aracın donanımı 
ve elektriksel ihtiyacına uygun güçte 
akü kullanımı hem akü ömrünü hem de 
aracın performansını doğrudan etkileyen 
bir faktör. Bu doğrultuda “Akünü Bul” 
uygulaması sayesinde aracınız için en 
uygun aküyü aracınızın markası, modeli 
ve üretim yılı gibi parametrelerin hesaba 
katıldığı bir sınıflandırmayla İnci Akü’den 
öğrenebilirsiniz. Uzun süre kullanılmayacak 
araçların periyodik bakımlarında, özellikle 
açık sistem akülerin elektrolit seviyeleri 
kontrol edilmeli, akü üzeri her zaman 

temiz olmalı ve oksitlenmeye karşı kutup 
başları sıcak su ile temizlenip, ince bir 
tabaka vazelin ile yağlanmalıdır. Araçta 
ek tesisat var ise alternatör sistemi 
besliyor mu kontrol edilip, araç şarj voltajı 
ölçülmelidir. Hava sıcaklığı sıfır derecenin 
altına düştüğünde akünün performansı 
neredeyse yarı yarıya azaldığı için araç 
rölantide çalıştırılarak motor sıcaklığının 
en az 90’C gelmesi beklenmelidir ve aşırı 
soğuk havalarda mümkünse araç kapalı bir 
park alanına bırakılmalıdır.

V kayışını mutlaka kontrol ettirin
Düzenli bakımı yapılmamış, kirlenmiş 
aküler kış aylarında daha kolay arızalanır. 
Bunun önüne geçmek ve elektrik kaçağını 
engellemek için aküyü kirden arındırmak 
gerektiğini belirten İnci Akü yetkilileri 
akünün şarj kapasitesi kontrol edildikten 
sonra sistemsel arızadan kaynaklanan 
eksik şarj etme durumu varsa şarj takviyesi 
yapılmasını tavsiye ediyor. Akünün V 
kayışının kaydırma yapıp yapmadığının 
ve şasiyle bağlantısının olduğu yerde 
paslanma olup olmadığının kontrolünün de 
çok önemli olduğuna değinerek araç belirli 
bir süre için kullanılmayacaksa akü ile kutup 
başı kablosunun bağlantısının kesilmesini 

öneriyor. Yetkililere göre uzun bir sürenin 
ardından ilk kez çalıştırılan araçların 
aküsünde şarj sıkıntısının oluşmasını 
önlemek adına ise 20-30 dakika rölantide 
çalıştırmak ya da en az bir o kadar aracı 
kullanmak etkili bir sonuç verecektir.

İnci Akü’den sürücülere ipuçları
İnci Akü’nün müşteri odaklı anlayışının 
bir yansıması olarak geliştirilen yenilikçi 
Akümgelsin hizmeti, 444 5 258 (AKÜ) 
hattının yanı sıra web sitesi ile de sürücülerin 
yardımına koşuyor. www.akumgelsin.com.
tr adresi üzerinden anında akü taleplerini 
ulaştırabilen sürücüler, Akümgelsin’in 
yerinde hizmetinden hızlı bir şekilde 
faydalanabiliyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına 
en doğru zamanda yanıt vermeye 
odaklanan İnci Akü, web sitesinde yer alan 
Akünü Bul uygulamasıyla aracın markası, 
üretim yılı, modeli ve motor hacmine göre 
en uygun İnci Akü ürününü tavsiye ediyor. 
Türkiye genelinde yüzlerce bayi ve servis 
noktası ile geniş bir hizmet ağına sahip 
olan İnci Akü’nün bu uygulaması sayesinde 
sürücüler, en doğru akünün yanı sıra araç 
kategorisi, il, ilçe ve servis türü kriterlerine 
göre en yakın İnci Akü satış ve servis 
noktalarına da erişebiliyor.
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Ecoplas’tan Gebze’ye
10 Milyon Euro’luk 

Yeni Fabrika Yatırımı!

Türk tedarik sanayinin öncü 
şirketlerinden Ecoplas, yatırımlarına son 

sürat devam ediyor. 2020’de Sakarya’daki 
ikinci fabrikasıyla üretim kabiliyetini 

geliştiren Ecoplas, şimdi de Gebze 
Fabrikası’nı yaptığı 10 milyon Euro’luk 
yatırımla hem yenileyerek yeni yerine 

taşıdı hem de üretim hattını genişletti.



472023   RADÜS DERGİSİ

Yeni yatırımla birlikte ihracat yaptıkları 
fabrikalar arasına Ford’un Romanya’daki 
tesisini de eklediklerini söyleyen Ecoplas 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Ay-
rıca Toyota’nın başta Türkiye olmak üzere 
Fransa, İngiltere, Rusya, Güney Afrika ve 
Japonya’daki fabrikalarına da parça üreti-
yoruz. Üretim kalitemiz, maliyet yönetimi 
ve müşteriye zamanında ürün teslimatı 
becerimiz, 2021-2022 döneminde bize 7 
ödül kazandırdı” dedi.
Dünyanın önde gelen otomotiv üreticile-
rine yönelik parçalar üreten Türk tedarik 
sanayi şirketi Ecoplas, üretim tesislerine 
yatırım yapmaya devam edi-
yor. Otomotiv markalarına 
yönelik iç ve dış giydirme 
parçaları, hava üfleçleri, orta 
konsol, boyalı parçalar gibi 
geniş bir çerçevede üretim 
yapan Ecoplas, Gebze Fabri-
kası’na yaptığı yeni yatırımıyla 
üretim çeşitliliğini de artırdı. 
2020 yılında ikinci üretim 
tesisi olarak Sakarya Fabrika-
sı’nı 50 milyon liralık yatırımla 
hayata geçiren Ecoplas, şimdi 
de Gebze Fabrikası’nı 10 mil-
yon Euro yatırımla yenileyerek 
yeni yerine taşıdı.

Ford’un Romanya Fabrikası’na 
ihracat başlıyor!
Yeni yatırımla birlikte üretim yetenekle-
rini artırdıklarını söyleyen Ecoplas Yöne-
tim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Gebze 
fabrikamızda plastik enjeksiyon, boya ve 
montaj hattımızla dünyanın önde gelen 
otomotiv markalarına üretim yapıyoruz. 
Yeni yatırımla birlikte hatasız üretim ve 
yüksek kalite anlayışımızı destekleyecek 
Elektronik PCB Dizgi Hattı’nı da devreye 
almış olduk” dedi. Toyota’nın en önemli 
tedarikçileri arasında yer aldıklarını vur-

gulayan Ecoplas Başkanı Kemal Yazıcı, 
Toyota’nın hem Türkiye’deki fabrikasına 
parça tedariki yaptıklarını hem de Fran-
sa, İngiltere, Güney Afrika ve Japon-
ya’daki fabrikalarına parça ihraç ettikle-
rini belirterek, yeni dönemde Ford’un 
Romanya Fabrikası’na da ihracata başla-
yacaklarını kaydetti.

7 farklı ödülle kalitemiz 
tescillenmiş oldu!
Şirket olarak 2021-2022 dönemlerinde de 
ödülleri toplamaya devam ettiklerini ifa-
de eden Kemal Yazıcı, “Bu dönemde Toyo-
ta Motor Europe ve Toyota Boshoku Euro-
pe’ten toplam 7 ödül aldık. Bu ödüllerle 
Ecoplas, üretimlerindeki kaliteyi ortaya 
koyduğu gibi maliyet yönetimi ve müşte-
riye zamanında ürün teslimatı becerisini 
de tasdik ettirmiş oldu” diye konuştu. Söz 
konusu ödüllerle Avrupa bölgesinin en 
iyi firmaları arasında öne çıktıklarını söy-
leyen Kemal Yazıcı, “Bu ödüller aynı za-
manda, Türk otomotiv tedarik sanayisinin 
Avrupa ve dünyadaki önemli bir başarısı. 
Bir Türk firması olarak; birçok alanda Av-
rupalı rakiplerimizin önünde olmaktan 
dolayı çok mutluyuz” dedi.

Kemal Yazıcı
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CHEP, 
“Dünyanın

En İyi İşverenleri” 
listesinde

yer aldı
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Top Employers Institute 
tarafından her sene 

gerçekleştirilen ‘En İyi İşverenler’ 
araştırmasında yer alan CHEP, 

küresel ölçekte çalışanlarına olan 
bağlılığını kanıtladı.  

Global ölçekte düzenlenen “Dünyanın 
En İyi İşvereni” araştırması kapsamında 
“İnsan stratejisi, liderlik, çeşitlilik, 
kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik” 
kategorilerinde rakiplerine üstünlük 
sağlayan CHEP, Dünyanın En İyi İşvereni 
Sertifikasını almaya hak kazandı. 

Küresel ağıyla tedarik zinciri yönetimine 
akıllı ve verimli çözümler sunan 
CHEP, küresel araştırma kurumu Top 
Employers Institute tarafından açıklanan 
“Dünyanın En İyi İşvereni” listesindeki 
yerini aldı. Brambles Group’un 
bir parçası olarak ilk kez küresel 
akreditasyon alan CHEP, dünya çapında 
öne çıkan insan kaynakları politikaları 
ve uygulamalarıyla rakiplerini geride 
bıraktı. Akredite oldukları ülke sayısını 
genişleterek ilk kez Asya Pasifik’te En 
İyi İşveren seçilen CHEP; Avrupa, Latin 
Amerika ve Afrika’da da bu sertifikayı 
almaya hak kazandı. 4 kıtada En İyi 
İşveren seçilen Brambles ve CHEP’in bu 
ayrıcalıklı sertifikayı aldıkları 25 ülke 
arasında; Avustralya, Arjantin, Belçika, 
Brezilya, Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, 
İtalya, Malezya, Meksika, Namibya, Yeni 
Zelanda, Polonya, Suudi Arabistan, 
Güney Afrika, İspanya, Svaziland, 
Tayland, Zimbabwe, Birleşik Krallık ve 
Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.   

“CHEP için büyük bir gurur kaynağı”
Elde edilen başarıyla ilgili görüşlerini pay-
laşan Brambles İnsan Kaynakları Sorum-
lusu Patrick Bradley, “2023’te Dünyanın 
En İyi İşvereni olarak seçilmek, CHEP için 
büyük bir gurur kaynağı. Çalışanlara ama-
ca yönelik ve tatmin edici bir deneyim su-
nan güvenli, kapsayıcı ve saygılı bir iş yeri 
oluşturmak için gösterdiğimiz çabaların 
karşılığını alıyoruz. Yeniliği, büyümeyi ve 
çevikliği destekleyen, kapsayıcı bir ortam 
sunmak için 2025’te sürdürülebilirlik 
stratejimizin bir parçası olarak, ‘Pozitif İş 
Yeri’ hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye 
devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 

“CHEP, çalışanlarına olan bağlılığını 
küresel ölçekte kanıtladı”
Top Employers Institute CEO’su David 
Plink konuyla ilgili: “Olağandışı zamanlar, 
insanların ve kurumların en iyi yönlerini 
ortaya çıkarır, bu yıl En İyi İşverenler Ser-
tifikasyon Programımızda da buna tanık 
olduk. En İyi İşverenler Sertifikasını alan 
şirketler olağanüstü bir performans sergi-
leyen kurumlar oldu. Bu seçkin kurumlar 
arasında CHEP, çalışanlarına olan bağ-
lılığını küresel ölçekte kanıtladı. Dünya 
çapında insanlara dönük uygulamalarıyla 
tutarlılık sergileyen seçkin kurumlar En İyi 
İşverenler Sertifika Programına dahil ol-
mayı başardı. Bu başarıyı elde eden tüm 
şirketlerin başarılarıyla gurur duyuruyor 
ve hepsini tebrik ediyoruz” dedi.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi
Karsan ile en çevreci toplu 

taşıma filosuna ulaştı
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Yüksek teknolojili ürünleriyle toplu 
taşıma sektörünün dönüşümüne 

öncülük eden Karsan, Avrupa 
pazarındaki büyüme hamlesinin 

yanında Türkiye’deki faaliyetlerine 
de hızla devam ediyor. Türkiye’deki 

yerel yönetimlerin de filolarını en 
yeni teknolojiye sahip gelişmiş 

modelleriyle yenilemelerine tam 
destek veren Karsan, bu kapsamda 
bir ihalenin daha teslimat sürecini 

tamamladı. 

Geçen yıl Mersin Büyükşehir 
Belediyesi’nin açtığı çevreci araç 
alımı ihalesini 205 adet Menarinibus 
Citymood ile kazanan Karsan,  41 
araçlık son partiyi de teslim etti. Karsan 
CEO’su Okan Baş, “İleri teknolojiyle 
donattığımız modellerimizle 
ulaşımın geleceğine yön veriyoruz. 
Bu kapsamda kentlerin toplu ulaşım 
çözümlerine destek sağlamaya 
devam ediyoruz. Bu teslimatla birlikte, 
Mersin’in, büyükşehir belediyeleri 
arasında en genç ve çevreci toplu 
taşıma filosuna sahip olmasına vesile 
olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 
Avrupa’nın elektrikli araç dönüşümüne 
öncülük eden Karsan, Türkiye 
pazarındaki çalışmalarına da son 
sürat devam ediyor. “Mobilitenin 
geleceğinde bir adım önde” olma 
vizyonuyla hareket eden Karsan, 
Türkiye’deki yerel yönetimlerin 
de filolarını en yeni teknolojiye 
sahip gelişmiş modelleriyle de 
yenilemelerine tam destek sağlıyor. 
Geçen yıl Mersin Büyükşehir 
Belediyesi’nin Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası katkılarıyla açtığı araç alımı 
ihalesini 205 adet Menarinibus 
Citymood ile kazanan Karsan, bu 
kapsamda son 41 adetlik otobüsünün 
de teslimatını gerçekleştirdi.

3 yıl boyunca bakım ve   
servis hizmeti verecek!
67 adet çevre dostu ATAK ile toplam 
205 adet 12m ve 18 m CNG’li Citymood 
otobüsü kapsayan araç alım ihalesinde 
Karsan, 41 adetlik son teslimat ile 
süreci tamamlamış oldu. Karsan, ihale 
kapsamında ayrıca 3 yıl boyunca da 
araç bakım ve onarım hizmetlerini 
de üstlenecek. Düzenlenen teslimat 
törenine Karsan CEO’su Okan Baş, İç 
Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür 
Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ve 
Yurt İçi Satış Müdürü Adem Ali Metin 
katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ise; Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Vahap Seçer, Genel 
Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter 
Yardımcısı Tarık İrde, Başkan Danışmanı 
Ertan Liman, Ulaşım Daire Başkanı 
Ersan Topcuoğlu ve Toplu Taşıma 
Müdürü Bayram Demir törende hazır 
bulundu. Teslimat törenine ayrıca 
üst düzey politikacılar ve ticaret oda 
başkanları katıldı. Karsan’ın kendi 
Ar-Ge birimiyle geliştirdiği ve ileri 
teknolojiyle donattığı modelleriyle 
toplu ulaşımın geleceğine yön veren 
öncü markalardan biri olduğunu 
söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, 
“Kentlerin toplu ulaşım çözümlerine 
destek sağlamaya devam ediyoruz. 
Tarihi ve modern dokuya sahip 
Akdeniz sahil şeridinin en güzel 
kentlerinden Mersin’e yönelik 
yaptığımız bu teslimatın şehrin toplu 
taşıma çözümleri için son derece 
kıymetli olduğuna inanıyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz teslimatların 
ardından Mersin halkı, şehir içinde 
daha konforlu ve daha güvenli biçimde 
seyahat edebilecek” dedi. 

Belediyeler arasındaki   
en genç ve çevreci filo !
Bu teslimatla birlikte, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi’nin, büyükşehir 
belediyeleri arasındanki en genç ve 
çevreci toplu taşıma filonusa sahip 
olduğunu vurgulayan Karsan CEO’su 
Okan Baş, “12 ve 18 metrelik CNG’li 
çevre dostu otobüslerimiz düşük yakıt 
tüketimi ile belediyelerin kullanım 
giderlerini düşürüyor, yakıttan 
sağladığı tasarrufu sessiz ve konforlu 
sürüşüyle de destekliyor” diye konuştu.

Okan Baş
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Kâmil Koç, eşsiz bir seyahat 
deneyimi için personel 

eğitimlerini aralıksız sürdürüyor

Türkiye’nin en çok tercih edilen lider seyahat 
firması Kâmil Koç, mükemmel bir seyahat 
deneyimi için kurum içi eğitimlerine 
hız kesmeden devam ediyor. Kâmil Koç 
Akademi’nin uzman eğitmenlerinin yanı 
sıra resmi ve özel sektördeki paydaşları 
ile çalışmalarını sürdüren şirket, kaptan 
ve hostlara iş bilgisi, mesleki gelişim, 
araç ve trafik eğitim ile birlikte yolcu 
memnuniyetini en üst noktada sağlayacak 
kişisel gelişim eğitimi verdi.
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Kâmil Koç; test sürüşünden ileri 
sürüş tekniklerine, yeni nesil otobüs 
teknolojilerinden trafik mevzuatına, 
yolcularla iletişimden hizmetin 
inceliklerine kadar birçok başlıkta 
verdiği bu eğitimler ile sektördeki 
ayrıcalıklı hizmet anlayışını daha da 
ileriye taşımayı hedefliyor.

Türkiye’nin ilk yolcu taşıma firması 
Kâmil Koç, 97 yıldır hizmet kalitesinden 
taviz vermeden seyahat sektöründe 
hizmet standartları belirlemeye 
devam ediyor. İlkleri ve yenilikleri ile 
kurulduğu günden bu yana sektördeki 
standartların, hizmet kalitesinin 
gelişimine öncülük eden Kâmil Koç, 
personeline yönelik şirket içi eğitimlerle 
de bu çıtayı daha da yukarılara taşıyor. 
Kâmil Koç’un sahadaki marka yüzleri 
olan kaptan ve hostlara yönelik verilen 
eğitimler, şirketin kendi bünyesinde 
kurduğu Kâmil Koç Akademi’nin uzman 
eğitmenlerinin yanı sıra resmi ve özel 
sektördeki uzman paydaşları ile birlikte 
yürütülüyor.

“Eğitimler ile seyahat deneyimini 
mükemmelleştirmeyi 
hedefliyoruz”
Personel eğitimleri ile yolcularının 
seyahatlerini mükemmelleştirmeyi 
hedeflediklerini vurgulayan Kâmil Koç 
Akademi Eğitim Uzmanı Serkan Tatlısu, 
verilen eğitimlerin içeriği ve sağlanan 
katkıya ilişkin şunları söyledi:

“Ulaşım sektöründeki bir asra yaklaşan 

geçmişimizle, Türkiye’nin en köklü 
markasıyız. Tam 97 yıldır bilgi, birikim 
ve tecrübemizle sektörümüzde hizmet 
kalitesini hep geliştirmeye, daha 
da yukarı taşımaya çalışıyoruz. Bu 
yaklaşım doğrultusunda uzun yıllardır 
markamızın yolcularımız nezdindeki 
yüzleri olan kaptan ve hostlarımızın belli 
periyotlarla eğitimlere tabii tutuyoruz. 
Her yıl yüzlerce kaptanımız ve binlerce 
hostumuza verdiğimiz bu eğitimlerle, 
bir yandan hizmet kalitemizi, 
standartlarımızı daha da geliştirirken, 
diğer yandan onların kişisel ve mesleki 
gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

Bu süreci de özel sektördeki uzman 
paydaşlarımızın yanı sıra bünyemizde 
kurduğumuz Kâmil Koç Akademi ile 
yürütüyoruz. Eğitimlerimizde, gelişen 
teknolojilerin ışığında üretilen yeni oto-
büslerin donanımlarını ve kullanımlarını 

detaylı bir şekilde anlatıyor, Ankara, İs-
tanbul, İzmir ve Bursa’da düzenlediğimiz 
test sürüşleri ile pratik ve uygulama ile 
destekliyoruz. Her yıl yüzlerce kaptanı-
mız ve binlerce hostumuza verdiğimiz 
bu eğitimlerle, kişisel ve mesleki geli-
şimlerine katkı sağlıyoruz.

Bunun yanında Trafik Denetleme Şube 
Müdürlükleri ile birlikte hareket ederek, 
kanunlar ve uygulamalar hakkındaki en 
güncel bilgileri, önemli bir lastik üreti-
cisi ile birlikte araç lastikleri hakkında 
bilinmesi gerekenleri, yine önemli bir 
otobüs markasıyla birlikte de ileri sürüş 
tekniklerine ilişkin işin püf noktalarını 
kaptanlarımıza aktarıyoruz. Son olarak 
geçtiğimiz ay otobüs üreticisi marka-
nın tesislerinde, kaptanlarımıza teorik 
ve ileri sürüş tekniği eğitimleri verdik. 
Eğitimlerimizde özellikle test sürüşün-
den ileri sürüş tekniklerine, yeni nesil 
otobüs teknolojilerinden trafik mev-
zuatına, yolcularla iletişimden iş bilgisi 
ve hizmetin inceliklerine kadar birçok 
başlık yer alıyor. 

Önümüzdeki süreçte farklı illerimizde 
de devam ettireceğimiz bu eğitimleri, 
yolculuğu hem güvenli hem de konforlu 
hale getirilmesi adına çok önemli ve 
değerli buluyoruz. Elbette sadece bilgiyi 
vermek yetmiyor, bu bilginin sefer 
boyunca doğru ve yerinde uygulanması 
da büyük önem taşıyor. Bu noktada 
yolcularımızın geri dönüşleri bizim 
için çok önemli bir veri oluşturuyor. 
Bugün Türkiye’de en çok tercih edilen 
markasıysak, bunda şüphesiz bu 
bilgilerle kusursuz hale getirmeye 
çalıştığımız hizmet politikamızın da çok 
önemli bir katkısı var.”
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Endüstriyel
itfaiye hizmetleri
dünyaya açılıyor

Türkiye’deki endüstriyel yangın ile itfaiye 
hizmetlerinde öncü rol üstlenen Falckon; 
2022’de uluslararası alana yaptığı yatırımlarla 
büyümeye hız verdi. Yurt dışı girişimleriyle 
birlikte Hollanda, Belçika ve İngiltere’deki 
sanayi devlerinden yoğun talep aldıklarını 
söyleyen Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, 
operasyonlarını Asya ve Ortadoğu’ya da 
taşıyacaklarını belirterek “2023’te en az yüzde 
30 büyüme hedefliyoruz” dedi.

Anıl Yamaner
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Özel itfaiye hizmetleriyle endüstriyel 
yapılarda ve büyük tesislerde 
yaşanması muhtemel riskleri 
ortadan kaldıran Falckon; 2022 
yılında Hollandalı Safety Coaches 
firmasının çoğunluk hissesini satın 
alarak bu hizmetlerini Avrupa’ya 
taşıdı. Uluslararası alanda faaliyete 
başlamasıyla özellikle İngiltere, Belçika 
ve Hollanda’daki endüstriyel sektör 
öncülerinden yoğun talep alan şirket, 
operasyonlarını 2023’te Asya ve 
Ortadoğu pazarlarında da yürütme 
hedefiyle çalışmalarına başladı.  

“Ekibimizi genişleterek 
istihdamı artırıyoruz”
2022 yılının kendileri için oldukça 
verimli bir yıl olduğunu ve operasyonel 
süreçlerinde birçok ilerleme 
kaydettiklerini söyleyen Falckon 
Genel Müdürü Anıl Yamaner, “2022 yılı 
pandemi sonrasında iş süreçlerinin 
tekrar hızlandığı ve güvenli üretimin 
ciddi bir şekilde ele alındığı bir yıl oldu. 
Mevcut iş birliklerimizi uzattığımız 
ve yeni iş birliklerine imza attığımız 

bu süreçte, bizimle birlikte hizmet 
verdiğimiz şirketler de operasyonlarını 
geliştirdi. Gerçekleştirdiğimiz bu 
girişimlerle ekibimizi genişlettik 
ve 2023’e daha güçlü bir istihdam 
politikasıyla giriş yaptık. Endüstriyel 
itfaiyecilik hizmetine olan ihtiyaca 
dair inancın atması, ekip sayımızda 
daha büyük artışların yaşayacağını 
gösteriyor” dedi. 

“Global sanayi devlerinden 
talepler alıyoruz”
Falckon’un 2023 hedeflerine 
ilişkin de bilgi veren Anıl Yamaner, 
uluslararası yatırımlara işaret ederek 
şu ifadeleri kullandı: “2022 yılına kadar 
gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımımız 
kendi iş modelimizi mükemmel hale 
getirebilmek içindi. Geçtiğimiz yıla 
kadar Türkiye’de bu işi uluslararası 
standartlarda yapabildiğimizi 
kanıtladığımız yılları yaşadık. 2022 
uzmanlığımızın yurtdışına ilk açılış 
serüveninin başlangıcıydı. Hollanda 
operasyonumuz kurulur kurulmaz, 
birçok global sanayi deviyle bağlantı 

sağlandık. Şu anda da Hollanda, Belçika 
ve İngiltere’de özellikle petrokimya 
sektöründe temasta olduğumuz sektör 
öncülerinden geri dönüş almaya 
başladık. Bu operasyonları yakın 
zamanda Ortadoğu ve Asya pazarlarına 
da taşımak için fizibilite çalışmalarını da 
başlattık.” 

“2023’te global pazarlardaki 
ilerleyişimiz sürecek”
Türkiye sanayisinin şu anda bir 
lokomotif olmaya doğru gittiğini 
belirten Yamaner, “2023’te yüzde 30 
büyümeyi şu an için kesinleştirmiş gibi 
görünüyoruz. Bu büyüme de daha 
fazla istihdam ve daha fazla yatırım 
gerektiriyor. Gerçekleştireceğimiz bu 
dönüşüm ile alakalı tüm hazırlıklarımız 
tamamlandı. Türkiye’deki enerji 
sektöründe bu dönüşüm destekleyecek 
büyük adımlar atılıyor. 2023’te global 
pazarlardaki ilerleyişimizi sürdürerek, 
tüm entegre hizmetlerimizle Türk 
markalarının uluslararası yolculuğuna 
nitelikli itfaiye hizmeti yetiştirmeye 
devam edeceğiz” diye konuştu.
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Kahramanmaraş ve çevre illerimizde meydana gelen depremlerden dolayı 
derin bir üzüntü içerisindeyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Turpak olarak afet bölgesinde yer alan akaryakıt istasyonlarının ikmal 
süreçlerinin sekteye uğramaması, işleyişlerinin aralıksız bir şekilde devam 

etmesi için İstanbul genel merkezimizden 1 adet büyük ve 2 adet karavan olmak 
üzere 3 mobil ekibimiz bölgeye sevk edilmiştir. Akaryakıt istasyonlarındaki 

işleyiş hayati önem taşıdığından hızla aksiyon alınmaya başlanmıştır.

Saygılarımızla,
TURPAK
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Otomotivin devleri
FANUC robotları ile

maliyet avantajı elde ediyor

Otomasyon 
teknolojisine yönelik 

geliştirdiği ürün gamıyla 
işletmelerin üretim sürecinde 

verimliliği artıran FANUC, otomotiv 
sektörüne özel sunduğu 0.5 kg’dan 

2.300 kg’a kadar kaldırma kapasitesine 
sahip robotlarla insan-makine iş 

birliğini artırıyor. Otomotiv alanında 
faaliyet gösteren dünyanın önde 

gelen firmalarıyla çözüm ortaklığını 
sürdüren FANUC, robotlarıyla 

sürecin birçok farklı 
aşamasında üretime 

destek oluyor.
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Japonya merkezli CNC, robot ve makine 
üreticisi FANUC, sanayinin birçok dalında 
olduğu gibi otomotiv sektöründe de 
fabrikaları akıllandırmak ve üretim 
süreçlerini geliştirmede etkin rol oynuyor. 
Amerika, Avrupa ve Asya pazarında 
faaliyet gösteren otomotiv devlerinin 
üretim hattında yer alan 100 binin 
üzerinde kurulu robota sahip FANUC, 
üretimde değer yaratırken kullanıcı 
odaklı yazılımları sayesinde geleceğin 
üretim süreçlerini de bugünden inşa 
ediyor.

FANUC, otomotiv sektörünün 
verimliliği ve geleceğinde 
robotlarıyla söz sahibi
Üretim hızı ve verimliliğin kritik öneme 
sahip olduğu otomotiv sektörünün 
günümüzde robotlara daha çok 
ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan 
FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman 
Alper Yiğit: “Bugün robotlar ve CNC 
makineleri tüm dünyadaki otomobil ve 
otomotiv parçaları üreten fabrikaların 
üretim verimliliğine büyük katkıda 
bulunuyor. Üreticilerin ve tedarikçilerin 
maliyetleri düşük tutup globalde daha 
rekabetçi kalmasını sağlıyor. Ancak IoT 
teknolojileriyle donatılacak gelecekte 
otomotiv sektöründe de bugünün çok 
daha üzerinde bir verimlilik seviyesinde 
çalışan teknolojiler yer alacak. Bunun 
sonucunda da otomotiv sektöründe 
kesintisiz veri akışıyla birlikte insan-
makine iş birliği üzerine kurulu yeni 

fırsat alanları açılacak. Bunun için de 
öncelikle bugünün teknolojisine yatırım 
yapıp bunlarla üretim gerçekleştirmek, 
geleceğe yatırımın temelini oluşturuyor. 
Bu yüzden otomotiv sektörünün devleri 
tercih ettikleri FANUC robotları ile üretim 
hatlarında yüksek verimlilik sağlamanın 
yanı sıra maliyet avantajı da elde 
ediyorlar” dedi.

FANUC robotları, geleceğe 
dönük olarak tak-çalıştır 
teknolojisiyle donatılıyor
Fabrikaların ihtiyaçları doğrultusunda 
FANUC robotlarının otomotiv kaporta 
üretim hatları ağırlıklı olmak üzere punta 
kaynak, araç gövde komponent transferi, 
mastik, ark kaynak, araç ölçümü, boya 

gibi uygulamalarında kullanıldığını ifade 
eden Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: 
“Dünyanın dört bir yanındaki otomotiv 
üreticileri ve endüstrisinde kullanılmak 
üzere 0.5 kg’dan 2.300 kg’a kadar 
kaldırma kapasitesine sahip geniş bir 
model aralığında, uygulama üzerinden 
farklı özelliklere sahip robotları ve 
otomotiv üretim hatlarını iyileştirmeye 
yönelik opsiyonlarıyla birlikte eksiksiz 
bir çözüm yelpazesi sunuyoruz. 
Robotlarımızın kurulumunu olabildiğince 
hızlı ve kolay hale getirmek için birçok 
FANUC çözümünü geleceğe dönük akıllı 
fabrikalarda kullanıma hazır tak-çalıştır 
teknolojisiyle donatıyoruz. Kullanıma 
hazır bu teknolojiler sayesinde duruş 
sürelerini etkin bir şekilde minimize 
edip basit menüler kullanarak firmaların 
kendi çözümlerini oluşturmasına olanak 
tanıyoruz. Bunların dışında 900 kg - 
2.300 kg taşıma kapasite aralığındaki 
dört robot modeliyle araç komplesi 
transferinde rol oynayan M-2000 
robot serimiz; geleneksel konveyörlere 
göre verimlilikleri, daha düşük bakım 
maliyetleri ve kolay kurulumlarıyla fark 
yaratıyor. FANUC olarak robotlarımızı 
maksimum enerji verimliliği göz önünde 
bulundurup tasarladığımız için akıllı 
enerji tasarrufu özellikleri ve servo 
teknolojisi ile mümkün olan maksimum 
verimi en düşük enerji tüketimi ile 
sağlıyoruz. Bu sayede dünyanın ileri 
gelen saygın otomotiv üreticilerini her 
geçen gün gelişen teknolojilerimizle 
buluşturuyoruz.”
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Taşımalı doğalgaz sektörünün 
önde gelen oyuncusu Naturelgaz 

2022 yılı finansal sonuçlarını 
açıkladı. Naturelgaz’ın brüt karı, 
önceki yılın aynı dönemine göre 

yüzde 609 artışla 971,9 milyon 
TL’ye yükseldi. Şirketin FAVÖK’ü 

ise yüzde 826 artışla 887,3 milyon 
TL oldu. Naturelgaz’ın bir önceki 

yıl 26,1 milyon TL olan dönem net 
kârı ise, 2022 yıl sonunda 767,3 

milyon TL’ye ulaştı.

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet 
gösteren ve Global Yatırım Holding’in 
iştiraki Naturelgaz, 2022 yılına ilişkin 
finansal sonuçlarını açıkladı. 2022 yıl 
sonu itibariyle Naturelgaz’ın satış gelirleri 
bir önceki yıla göre yüzde 440 artarak 3 
milyar 758 milyon TL olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemde şirketin toplam satış 
hacmi ise yüzde 12 oranında artarak 
227,9 milyon Sm3 seviyesine yükseldi. 
Şehir Gazı iş kolunda, boru hattı 
şebekesine bağlı olmayan ilçe ve 
beldelerin doğal gaz ihtiyacını karşılamak 
amacıyla, doğal gaz dağıtım şirketlerine 
taşımalı yöntem ile doğal gaz satışı 

yapan Naturelgaz’ın bu işkolundaki 
satış hacmi, 2022 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 54 artışla 70,1 milyon Sm3 
seviyesine yükseldi. Toplam satış hacmi 
artışına önemli bir katkı da Dökme CNG 
işkolundan geldi. Dökme CNG satış hacmi 
2022 yıl sonunda yüzde 7 artışla 150,5 
milyon m3 seviyesine yükseldi.

Net karı 767,3 milyon TL’ye yükseldi
Naturelgaz’ın brüt kârı 2022 yıl sonunda 
yüzde 609 oranında artışla 971,9 milyon 
TL oldu. 

Naturelgaz’ın FAVÖK’ü 2022’de
887,3 milyon TL’ye ulaştı
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2022 yılı ilk yarısında 258,9 milyon TL faiz, 
amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) 
elde eden Naturelgaz’ın 2022 yıl sonu 
FAVÖK’ü, bir önceki yıla göre yüzde 827 
artışla 887,3 milyon TL’ye ulaştı. 
Brüt karlılık ve FAVÖK’te bir önceki yıla 
göre gerçekleşen büyüme; hacim artışı, 
artan şehir gazı satışları ile mevsimsellik 
etkisinin önemli ölçüde azalması ve bu 
sayede maliyetlerin etkin bir şekilde 
yönetilmesi, doğal gaz endeksinde 
beklentilerin üzerinde gerçekleşen 
artışların etkisi ile oluşan fiyat farkı 
etkileri ve optimizasyon çalışmaları 
sonucunda gerçekleşti. 
Naturelgaz’ın bir önceki yıl 26,1 milyon 
TL olan dönem net kârı ise, 2022 yıl 
sonunda 767,3 milyon TL’ye ulaştı.

Naturelgaz’dan deprem bölgesine 
doğalgaz desteği
Kahramanmaraş merkezli olarak 
yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler 
ile ilgili olarak konuşan Naturelgaz 
Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, 
“Depremlerde hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
tüm vatandaşlarımıza başsağlığı 
diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce 
sağlıklarına kavuşması en büyük 
ümidimiz. Depremin ilk anından itibaren 
Naturelgaz olarak tüm imkanlarımızı 
seferber ettik. Bölgeye yaşam 
konteynerleri gönderirken, özellikle 
sağlık kuruluşu ve hastanelerin enerji 
ihtiyaçlarını karşılamak adına doğalgaz 
desteği sağladık” dedi.
‘Kapasite artırıcı yatırımlara ara 
vermeden devam ettik’
Şirketin 2022 yıl sonu finansal 
ve operasyonel performansını 

değerlendiren Turan, şunları söyledi: 
“Naturelgaz için 2022 yılı belirlediğimiz 
tüm hedeflerin üstüne çıktığımız bir yıl 
oldu. Önceki yıllara göre çok başarılı 
sonuçlar elde ettiğimiz 2022 yılında 
özellikle Şehir Gazı işkolumuzda 
ulaştığımız ilçe ve belde sayısını 
önemli ölçüde artırdık. Dökme CNG 
alanında da karlılıkta önemli gelişmeler 
yaşadığımız 2022 yılında kapasite artırıcı 
yatırımlarımıza ara vermeden devam 
ettik. 2022 yılında yatırımına başladığımız 
GES projemiz, 2023 yılının ilk çeyreğinde 
tamamlanarak şirketimizin maliyetlerinin 
azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. 
2023 yılında da aynı başarıyı göstermek 
için ekip arkadaşlarımız ile birlikte 
başarılı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Taşımalı doğal gaz pazarındaki öncü 
konumumuzu güçlendirmeye ve 
faaliyetlerimizi çeşitlendirmeye  
devam edeceğiz.”
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Goodyear, karayolu
kullanımı için onaylanan
prototip lastiğini tanıttı

The Goodyear Tire & Rubber Company CES 2023 Tüketici 
Elektroniği Fuarı’nda, % 90 sürdürülebilir malzemeden ürettiği 

prototip lastiğini tanıttı. Bu lastik, Goodyear’ın dahili testlerinin 
yanı sıra geçerli tüm yasal testleri de geçti. Şirket, 2023 yılında 

%70’e kadar sürdürülebilir malzeme içeriğine sahip bir lastik 
üretmeyi ve pazara sunmayı planlıyor. Goodyear’ın yeni 

tanıttığı prototip model, geleneksel malzemelerle üretilen 
lastiklere oranla daha düşük yuvarlanma direncine sahip. 
Böylece daha fazla tasarrufu sağlıyor ve karbon ayak izini 

önemli derecede azaltıyor. Goodyear, Ocak 2022’de yaptığı 
duyurudan sonra tedarikçileriyle birlikte çalışarak 2023 yılında 

%70’e kadar sürdürülebilir malzemeden üretilen bir lastiği 
sınırlı sayıda piyasaya sürmeyi planlıyor. 
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Goodyear Küresel Operasyonlardan So-
rumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş 
Teknoloji Sorumlusu Chris Helsel, konuya 
dair yaptığı açıklamada:  “2030 yılına kadar 
sektördeki ilk yüzde 100 sürdürülebilir 
malzemeden üretilen lastiği sunma hede-
fimize doğru hızla ilerliyoruz. “ dedi. 

Helsel ayrıca; “Geçtiğimiz yıl bu hedefe 
ulaşma yolunda çok önemli bir yıl oldu. 
Yeni teknolojileri araştırdık, daha fazla iş 
birliği için fırsatlar belirledik ve ekibimizin 
azminden faydalanarak sadece yüzde 90 
sürdürülebilir malzemeden oluşan lastik 
üretme kabiliyetimizi göstermekle kalma-
dık, aynı zamanda bu yıl yüde 70sürdürü-
lebilir malzeme içeriğine sahip bir lastik de 
ürettik. Ekibimiz yenilikçiliğini ve daha iyi 
bir gelecek inşa etme konusundaki kararlı-
lığını sergilemeye devam ediyor.” dedi.

Yüzde 90 sürdürülebilir malzemeden 
üretilen prototip lastik, 12 farklı ana lastik 
bileşeni olmak üzere toplamda 17 bileşen 
içermektedir:

• Lastiklerin bileşimini güçlendirmek ve 
ömrünü uzatmak için kullanılan karbon 
siyahı, geleneksel olarak çeşitli petrol 
ürünlerinin yakılmasıyla elde edilmekte-
dir. Goodyear’ın yüzde 90 sürdürülebilir 
malzemeden üretilen lastiğinde; metan, 
karbondioksit, bitki bazlı yağ ve ömrünü 
tamamlamış lastik piroliz yağı hammad-
delerinden üretilen dört farklı karbon 
siyahı türü bulunmaktadır. Bu karbon 
siyahı teknolojileri karbon emisyonlarının 
azaltılmasını, döngüselliği ve biyo-bazlı 
karbonların kullanımını hedeflerken aynı 
zamanda performans da sağlamaktadır.

• Bu prototip lastikte soya fasulyesi yağı 
kullanılması, lastiğin kauçuk bileşiminin 
değişen sıcaklıklarda esnek kalmasına 
yardımcı olmaktadır. Soya fasulyesi yağı, 
Goodyear’ın petrol bazlı ürün kullanımını 
azaltmaya yardımcı olan biyo-bazlı bir 
kaynaktır. Soya proteininin neredeyse  
yüzde 100’ü gıda/hayvan yemi uygulama-
larında kullanılırken, önemli miktarda yağ 
fazlası kalır ve endüstriyel uygulamalarda 
kullanılabilir.

• Silika, yol tutuşunu iyileştirmeye ve yakıt 
tüketimini azaltmaya yardımcı olmak için 
lastiklerde sıklıkla kullanılan bir bileşendir. 
Bu modelde de, işlenmiş pirincin bir yan 
ürünü olan ve genellikle çöpe atılan pirinç 
kabuğu atık kalıntısından (RHA silika) üre-
tilen yüksek kaliteli bir silika içermektedir.

• Polyester, tüketim sonrası, polyesterin 
temel kimyasallara dönüştürülmesi ve 
lastik kordonlarında kullanılan teknik sınıf 
polyestere dönüştürülmesi yoluyla geri 
dönüştürülür.

• Reçineler, lastiğin çekiş performansını iyi-
leştirmeye ve geliştirmeye yardımcı olmak 
için kullanılır. Bu modelde geleneksel petrol 
bazlı reçineler biyolojik olarak yenilenebilir 
çam ağacı reçineleri ile değiştirilmiştir.

• Damak teli ve çelik kordlar radyal lastiğin 
yapısında takviye sağlar. Goodyear’ın bu 
yeni lastiğinde, elektrik ark ocağı (EAF) 
prosesi kullanılarak üretilen yüksek geri 
dönüştürülmüş içeriğe sahip çelikten 
damak teli ve çelik kord kullanılmaktadır. 
EAF sürecinin kullanılması, çeliğin daha 

az enerji kullanımı ve daha yüksek geri 
dönüştürülmüş içerikle üretilmesini sağlar. 
EAF prosesi, yüksek fırın kullanılarak üre-
tilen çeliğe kıyasla daha düşük sera gazı 
emisyonu potansiyeline sahiptir.

Sürdürülebilir malzemelere geçiş, Goodye-
ar’ın mevcut ürün serilerinden bazılarında 
açıkça görülmektedir. Bugün, sekiz ürün 
grubu ve bazı yarış lastikleri soya fasulyesi 
yağı içeriyor. Buna ek olarak Goodyear, 
2018’den bu yana ürün serilerinde RHA 
silika kullanımını iki kattan fazla artırdı. 
Goodyear, yüzde 70’e varan sürdürülebilir 
malzeme içeriğine sahip bir lastiğin piya-
saya sürülmesiyle, daha iyi bir gelecek inşa 
etmek için pazar içi çözümlerle somut bir 
bağlılık gösteriyor.   
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DHL, Formula E ile
işbirliğini uzattı

Formula E ve DHL, üçüncü nesil Gen3 elektrikli yarış otomobille-
rinin pistlere çıktığı yeni yarış sezonuyla birlikte işbirliklerini uzat-

tıklarını duyurdu.  Formula E ve ABB FIA Formula E Dünya Şam-
piyonası’nın resmi kurucu ve lojistik ortağı DHL, elektrikli yarış 

otomobillerinde Gen3 döneminin başlamasıyla birlikte sürdürüle-
bilirliğin önemini dünyanın dört bir yanındaki şehirlere getirmeye 
devam edecek olan işbirliklerini uzun süreli uzattıklarını duyurdu. 
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Anlaşma doğrultusunda DHL’in sarı ve 
Formula E’nin mavi renkleri daha yeşil 
bir gelecek vizyonuyla bir araya gelerek 
“Together Green” (Birlikte Yeşil) platformu 
aracılığıyla ortak değerlerini yansıtmaya 
devam edecek. 
Yarış başına yaklaşık 415 ton değerli 
yük taşıyacak
Formula E’nin 9. sezonu ve Gen3 dönemi 14 
Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen 2023 
Hankook Mexico City E-Prix ile başlarken,  
bu yarışla birlikte şimdiye kadar yapılmış en 
hızlı, en hafif, en güçlü ve verimli elektrikli 
yarış otomobili olan Gen3’ler ilk defa piste 
çıktı. Dünyanın 11 farklı şehrinde toplam 
16 yarışın koşulacağı 2023 sezonunda DHL, 
hem karayolu hem denizyolu taşımacılı-
ğında verimliliği en üst seviyeye çıkaran ve 
karbondioksit emisyonlarını azaltan özel 
çok modlu taşımacılığı ile son teknoloji 
sürdürülebilir lojistik hizmeti sağlamaya 
devam edecek. Tüm karayolu ve deniz 
taşımacılığında biyoyakıt kullanarak sezon 
içinde 89.100 kilometre yol kat edecek olan 
DHL; yarış arabaları, aküler, şarj üniteleri, ya-
yın ekipmanları ile pazarlama ve konaklama 
ekipmanları da dahil olmak üzere yarış başı-
na yaklaşık 415 ton değerli yük taşıyacak.
“Daha yeşil bir gelecek için aynı 
vizyonu paylaşıyoruz”
“DHL, Formula E’nin en başta hayata 
geçirilmesine destek sağladı ve ilk 
günden bu yana bu değerli işbirliğini 
sürdürüyoruz” diyen Formula E Üst 
Ticari Yöneticisi Matt Scammell şu 

açıklamalarda bulundu: “Birlikte, 
inovasyonun sınırında yarıştığımız, 
elektrikli araç teknolojisindeki 
ilerlemenin sınırlarını zorladığımız 
ve motor sporlarının geleceğini 
tanımladığımız Gen3 dönemine girerken 
DHL ile iş birliğimizin devam etmesinden 
dolayı mutluyuz. DHL, verimlilik ve 
sürdürülebilirlik alanında en yeni 
çözümlere öncülük ederek dünyadaki her 
yarış etkinliğinin gerçekleştirilmesinde 
kritik bir işlev üstleniyor. Bu da onları 
şampiyona ve misyonumuz için 
mükemmel bir ortak haline getiriyor.”
Deutsche Post DHL Grubu Küresel 
Marka Pazarlama Başkanı Arjan Sissing 
ise “Formula E sadece bir spor değil, 
aynı zamanda hepimizin bir parçası 
olabileceğimiz bir gelecek vizyonu.  
Daha yeşil bir gelecek için aynı vizyonu 
paylaşıyoruz ve kuruluşundan bu yana 
Formula E’nin kurucu ve lojistik ortağı 
olmaktan gurur duyuyoruz. Dünya 
çapında sürdürülebilirliği desteklemek 
için birlikte çalıştığımız, yıllara dayanan 
ortaklığımız bizim için heyecan verici oldu. 
Bu yeşil yolculuğa birlikte devam etmek 
için sabırsızlanıyoruz” dedi.
Elektrikli yarış konseptinin gerçeğe 
dönüştürülmesinde etkili oldu
Yeşil lojistiğin öncülerinden olan DHL, 
2021 yılına kadar karbon verimliliğini, 
2007’ye kıyasla yüzde 30 oranında 
artırma sözü vererek, 2008 yılında 
ölçülebilir bir karbon verimliliği hedefi 

taahhüt eden ilk lojistik şirketi oldu. 
Bu hedefe planlanandan dört yıl önce, 
2016’da ulaşan DHL, Mart 2017’de 2050 
yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma 
taahhüdünü açıkladı. DPDHL Group 2021 
yılında, temiz operasyonlara ve iklim 
nötr lojistiğe 2030 yılına kadar 7 milyar 
Euro yatırım yapmayı taahhüt etti. Bu 
kapsamda 2030 yılına kadar 80.000’den 
fazla e-araç yola çıkararak, son kilometre 
filosunun yüzde 60’ını elektrikli araç 
haline getirmeyi planlıyor.  DHL, Eylül 
2013’te dünyanın ilk tamamen elektrikli 
motor sporları şampiyonası Formula 
E’nin resmi kurucu ve lojistik ortağı 
oldu. 40 yıllık uluslararası motor sporları 
deneyimiyle ortaklıktan bir yıl sonra ise 
Pekin’de düzenlenen açılışta tamamen 
elektrikli yarış konseptinin gerçeğe 
dönüştürülmesinde etkili oldu. 
DHL Hakkında 
1969 yılında kurulan DHL, lojistik sek-
törünün lider global markasıdır. DHL 
bünyesinde yer alan birimler, ulusal ve 
uluslararası paket teslimatından e-ticaret 
gönderi ve taşımacılık çözümlerine, ulus-
lararası ekspres kara, hava ve deniz yolu 
taşımacılığından endüstriyel tedarik zinciri 
yönetimine uzanan benzersiz bir lojistik 
hizmet portföyü sunar. Dünya çapında 
220’yi aşkın ülke ve bölgede yaklaşık 380 
bin çalışanıyla DHL, müşterilerinin sınırları 
aşmasına, yeni pazarlara ulaşmasına, işleri-
ni büyütmesine ve gönderilerini sevdikle-
rine ulaştırmasına yardımcı olur. 
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 
yılının ilk iki aylık verilerini açıkladı. 
Geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam üretim yüzde 14 artarak 223 
bin 796 adet olarak gerçekleşti. Geçen 
yılın ilk iki aylık dönemine göre yüzde 
23 artış sağlayan otomobil üretimi 
ise 134 bin 474 adede ulaştı. Traktör 
üretimiyle birlikte toplam üretim ise 
233 bin 731 adede yükseldi. Ticari araç 
grubunda, yılın ilk iki aylık döneminde 
üretim yüzde 3, ağır ticari araç 
grubunda yüzde 48 artarken, hafif 
ticari araç grubunda yüzde 1 oranında 
azaldı. 2022 yılının ilk iki ayına göre 
ticari araç pazarı 80, ağır ticari araç 
pazarı yüzde 55, hafif ticari araç pazarı 
ise yüzde 85 artış sağladı. Yılın ilk iki 
ayında, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 8 oranında artarken, 
otomobil ihracatındaki artış yüzde 
14 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 
toplam ihracat 158 bin 145 adet, 
otomobil ihracatı ise 97 bin 596 adet 
düzeyinde gerçekleşti.  2023’ün iki 
aylık döneminde toplam pazar, geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 
51 artarak 138 bin 405 adet olarak 
gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil 
pazarı da yüzde 44’lük artış sağladı ve 
96 bin 195 adede ulaştı. 

Türkiye otomotiv sanayisine yön 
veren 13 üyesiyle sektörün çatı 
kuruluşu konumunda olan Otomotiv 
Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının 
Ocak-Şubat dönemine ait üretim ve 
ihracat adetleri ile pazar verilerini 
açıkladı. Buna göre, yılın ilk iki aylık 
döneminde toplam otomotiv üretimi 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 14 artarak 223 bin 796 adede 
ulaştı. Otomobil üretimi ise ise 
yüzde 23 artarak 134 bin 474 adet 
olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim ise 233 bin 
731 adedi buldu. Yılın ilk iki aylık 
döneminde ticari araç üretimi ise 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, ağır ticari araç grubunda 
üretim yüzde 48 artarken, hafif ticari 
araç grubunda üretim yüzde 1 azaldı. 
Bu dönemde, otomotiv sanayisinin 

kapasite kullanım oranı yüzde 68 
olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında 
kapasite kullanım oranları ise hafif 
araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) 
yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 
83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 
34 ve traktörde yüzde 78 seviyesinde 
gerçekleşti. 

İhracat yüzde 13 artarak 5,5 
milyar dolara ulaştı!
Yılın ilk iki aylık döneminde 
otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre adet bazında 
yüzde 8 artarak 158 bin 145 adet 
olarak gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 14 artarken, 
ticari araç ihracatı ise paralel seviyede 
gerçekleşti. Traktör ihracatı ise 2022 
yılının aynı dönemine göre yüzde 
9 artarak 3 bin 416 adet olarak 
gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi verilerine göre, toplam 
otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk 
iki aylık döneminde yüzde 12,2 pay 
ile sektörel ihracat sıralamasında 

Otomotiv Sanayii Derneği, 
2023’ün Şubat verilerini açıkladı

10 Yıllık Ortalama ve 2011/2022 Toplam Satışlar (Ocak-Ağustos) (x1000) 

Yılın iki aylık döneminde üretimde % 14, İhracatta
% 8, Pazarda ise % 51’lik Artış Sağlandı!
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Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

ilk sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki 
aylık dönemde toplam otomotiv 
ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 13 artarak 5,5 milyar 
dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 
19 artarak 5,1 milyar euro olarak 
gerçekleşti. Bu dönemde, dolar 
bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15 
oranında, tedarik sanayi ihracatı da 
yüzde 10 oranında arttı.

Toplam pazar yüzde 51 artarak 
138 bin 405 adetten kapandı! 
2023’ün ilk iki ayında toplam pazar, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 51 artarak 138 bin 405 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil pazarı da yüzde 44 oranında 
artış sağladı ve 96 bin 195 adet oldu. 
Ticari araç pazarına bakıldığında 
ise yılın ilk iki ayında, bir önceki 

yılın aynı dönemine kıyasla toplam 
ticari araç pazarında yüzde 68, ağır 
ticari araç pazarında yüzde 60, hafif 
ticari araç pazarında ise yüzde 70 
büyüme sağlandı. 2023 yılı Ocak-
Şubat döneminde, geçen yılın aynı 
dönemine göre otomobil satışlarındaki 
yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari 
araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 
51 olarak gerçekleşti.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Kaynak: OSD

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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Continental AllSeasonContact 
2022 lastik testlerinde ipi 
galibiyetlerle göğüsledi

Conti-
nental’in dört 

mevsim lastiği 
AllSeasonContact, 

2022 lastik testlerinde 
beş defa ilk üçe girerek üstün 

performansını kanıtladı. Kuru, ıslak 
ve karla kaplı zeminlerde test edilen 

Continental AllSeasonContact, İngiliz 
YouTuber Jonathan Benson’dan 

Avrupa Otomobil Kulübü’ne, pek çok 
bağımsız lastik testinde, özellikleri 

sayesinde tavsiye edilen lastik oldu.
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Premium lastik üreticisi ve teknoloji 
şirketi Continental, AllSeasonContact dört 
mevsim lastiğiyle başarılı bir 2022 yılını 
geride bıraktı. AllSeasonContact, Gute 
Fahrt  dergisinin farklı rakipleri kıyasıya 
yarıştırdığı bağımsız lastik testlerinden ga-
libiyetle döndü.  2022 Kasım ayında, Sport 
Auto Almanya, 235/35 R19 91 Y ebadında 
6 adet dört mevsim lastiğini Hyundai i30 
model bir araçla test etti. Lastiklerin karda 
yol tutuşu Finlandiya’da, kuru yol tutuşu 
ise Hannover’da bulunan Contidrom test 
pistinde ölçüldü. Sport Auto, mükemmel 
çekiş gücü ve karla kaplı zeminde kont-
rollü sürüş özelliklerinden dolayı AllSea-
sonContact’a “Çok iyi” notunu verdi. Test 
uzmanları, değerlendirmelerinde özel-
likle lastiğin mükemmel yol tutuşu, suda 
kızaklama performansı ve kuru zeminde 
güvenli yol tutuşuna dikkat çektiler.
Auto Straßenverkehr: 
AllSeasonContact “Çok iyi”
Aralarında Continental AllSeasonContact 
deseninin de bulunduğu 235/35 R19 
ebadında altı lastiği, Auto Straßenverkehr 
ekibi karla kaplı zeminde, yağmurdan 
sırılsıklam olmuş yollarda ve kuru asfaltta 
yol alan bir Hyundai i30N araç ile sıkı 
testlere tabi tuttu. Testin sonunda, lasti-
ğin iyi çekiş gücü ve karda kolay kontrol 
sağlaması sayesinde “Çok iyi” notu çıktı. 
Test uzmanları, AllSeasonContact’ın kuru 

asfaltta yüksek kavrama seviyesi, düşük 
yuvarlanma direnci ve güvenli yol tutu-
şundan da etkilendiler.

AutoBild Allrad dergisinden 
AllSeasonContact’a üçüncülük!
2022 Ekim ayında AutoBild Allrad dergisi, 
Papenburg ve Idiada’da ıslak ve kuru ze-
min testleri için 11 dört mevsim lastiğini 
mercek altına aldı. Bunun için tamamı 
225/50 R18 ebadında lastikler, bir BMW 
X1 ile test edildi. AutoBild Allrad, AllSe-
asonContact’ın yüksek seviyede suda 
kızaklama güvenliğine, ıslak koşullarda 
dinamik yol tutuşuna ve düşük yuvar-
lanma direncine dikkat çekerek, eşsiz kış 
özelliklerine sahip bu premium lastiğe 
“İyi” notunu verdi.

AllSeasonContact’a ACE lastik 
testinde “Tavsiye edilir” notu
ACE (Auto Club Europa), aralarında Con-
tinental AllSeasonContact’ın da bulundu-
ğu 205/55 R17 95 V ebadında 9 adet dört 
mevsim lastiğinin becerilerini VW T-Cross 
model araçla incelemek üzere Alman 
GTÜ teknik inceleme kuruluşu ve Avus-
turya ARBÖ Mobilite Derneği ile bir araya 
geldi. Lastikler, Finlandiya ve İspanya’da 
test edildi. AllSeasonContact, çarpıcı kar 
tutuş ve ıslak zemin performansı ser-
gileyerek “Tavsiye edilir” açıklaması ile 
ikincilik derecesini hak etti.

İngiliz YouTube satış kanalında 
AllSeasonContact ilk dörtte
İngiliz YouTuber Jonathan Benson, Tire 
Reviews satış kanalı sayesinde platform-
da tanınan bir isim haline geldi. Youtube 
kanalında ve web sayfasında yayınlanan 
2022 lastik testi, VW Golf 7’ye takılan 
225/45 R17 94V/W ebadında 10 adet dört 
mevsim lastiğine ışık tuttu. Test sonucun-
da, AllSeasonContact’ın ıslak ve kuru yol 
tutuşu, düşük yuvarlanma direnci, karda 
usta yol tutuşu ve frenleme becerilerinin 
altını çizen bir “Tavsiye” kararı çıktı.

Autozurnal’dan AllSeasonContact’e 
üçüncülük ödülü
2022 Ekim ayında Slovak dergisi Autozur-
nal, 205/55 R16 ebadında 10 adet dört 
mevsim lastiğinin kuru, ıslak ve karla kaplı 
yollarda yol tutuş özelliklerini karşılaştırdı. 
AllSeasonContact karda frenleme, çekiş 
ve yol tutuş kategorilerinin her birinde 
üçüncülükle bronz ödülüne layık görüldü. 
14-20 inç aralığındaki ebatlarda piyasaya 
sürülen Continental AllSeasonContact, 
elektrikli araçlar için de ideal bir çözüm. 
AllSeasonContact, yenilikçi sırt tasarımı, 
kauçuk bileşimi, lastik konturu ve yapısı ile 
modern dört mevsim lastikleri tarihinde 
bir kilometre taşını temsil ediyor.

Continental Hakkında
Continental yolcu ve ürünlerin sürdürüle-
bilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini 
sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler 
geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan 
teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik 
ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve 
uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 
2021 yılında 44,5 milyar euro satış rakamı-
na ulaşan Continental, halen 58 ülkede ve 
pazarda 190.000’in üzerinde kişiyi istihdam 
etmektedir. 8 Ekim 2021’de şirket kuruluşu-
nun 150. yılını kutladı. Lastik Grubu dünya 
çapında 24 üretim ve geliştirme merkezini 
bünyesinde barındırmaktadır. Continental, 
2021 mali yılında elde ettiği 11,8 milyar 
euro tutarında geçici satış rakamı ve 
57,000’in üzerinde çalışanı ile dünyanın 
önde gelen lastik üreticilerinden biridir. 
Lastik üretiminde teknoloji liderleri arasın-
da yer alan Continental, binek, ticari ve özel 
araçların yanı sıra çift tekerlekli araçlara dek 
geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lastik 
Grubunun portföyü arasında lastik ticareti 
ve filo uygulamaları için hizmetler ile dijital 
yönetim sistemleri yer almaktadır.
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ
TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN

FİRMA

MAKTEK
EURASIA

16 Mart 2023
18 Mart 2023

Makine Araçları,Metal 
İşleme Makineleri, 

Kaynak, Kesme, 
Delme Teknolojileri, 

Kalite Kontrol ve Test 
Cihazları Fuarı

TUYAP 
Fair and 

Exhibition 
Center 

TIAD Machine 
Tools 

Industrialists and 
Businessmen’s 

Association

Hannover
Messe

17-21 Nisan
2023

Uluslararası
Sanayi Fuarı

ALMANYA
Hannover

Hannover
Messe

AUTOMECHANICS 
2023

28-30 Nisan 
2023

Uluslararası 
Otomotiv 

Yedek parça, 
Aksesuar ve Servis 
Ekipmanları Fuarı

LETONYA 
Riga

BT1

Savunma Sanayi 
Sanal Fuarı

23 Temmuz 2022 
23 Temmuz 2023   

Online Sanal Savunma 
Sanayi Fuarı

365 Gün 
Online Sanal

Fuar Takip

Ulaşım ve 
Teknolojileri 
Sanal Fuarı

23 Temmuz 2022  
23 Temmuz 2023

Online Sanal Ulaşım 
ve Teknolojileri Fuarı

365 Gün 
Online Sanal

Fuar Takip

Busword
2023 07-12 Ekim 2023 

Otobüs ve otobüs 
endüstrisi fuarı

Belçika 
Brüksel Busword
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Ülkemizde yaşanan büyük deprem 
felaketi sonrasında bölgedeki 

depremzedelere yardım eli uzatan 
kuruluşların arasına Çinli Chery 

de katıldı. Chery’nin yaklaşık 100 
bin dolarlık ısıtıcı, battaniye, kışlık 

yorgan, içme suyu, hazır yiyecek 
vb. dahil olmak üzere acil durum 

malzemesini içeren yardım TIR’ı 
bölgeye doğru yola çıktı. Chery 

Türkiye Başkanı Fenghuo Si, “Tüm 
Chery çalışanlarının kalpleri her 
zaman Türk halkıyla bir olacak, 

depremden zarar gören herkese 
geçmiş olsun dileklerimizi 

iletiyoruz” dedi.

Chery Automobile, felaketten etkilenen 
bölgelere acil yardım sağlamak üzere 
harekete geçti. 6 Şubat tarihinde 
Türkiye’de bir gün içinde şiddetli çok 
sayıda büyük deprem meydana geldi. 
Depremin merkez üssünün derinliğinin 
20 km olması ve merkez üssünün 300 
kilometre yakınında 33 orta ve büyük 
ölçekli yerleşim yerinin bulunması 
nedeniyle deprem, büyük can ve mal 
kaybına yol açtı. Chery International, 
yaşanan felaketin hemen ardından 
sosyal sorumluluğunu aktif olarak yerine 
getirme vaadiyle aksiyon aldı. Chery 
International’ın üst düzey liderleri, 
Chery’nin Türkiye’deki iştirakinin 
tüm çalışanlarına afet durumunu ve 
ihtiyaçlarını ivedilikle temin etmek için 
ellerinden geleni yapmaları için 100.000 
ABD dolarına eşdeğer acil durum 
malzemeleri satın almaları ve bunları 
etkilenen insanların zorlukların üstesinden 
gelmesine yardımcı olmak üzere deprem 
yardımının ön saflarına ulaştırmak için 
yetkililerle koordinasyon sağlayarak 
derhal harekete geçirmeleri talimatını 

verdi. Chery’nin yaklaşık 100 bin dolarlık 
ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, 
hazır yiyecek vb. dahil olmak üzere acil 
durum malzemesini içeren yardım TIR’ı 
bölgeye doğru hızla yola çıktı.

Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, “Bir 
taraf zora girdiğinde tüm taraflar destek 
vermeli. Gittikçe daha fazla insanın yardım 
elini uzatmasıyla depremzedelerin yaraları 
en kısa zamanda sarılacaktır. Tüm Chery 
çalışanlarının kalpleri her zaman Türk 
halkıyla bir olacak, depremden zarar 
gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz” dedi.

Chery’den depremzedelere yardım
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Ihlara Vadisi, Aksaray’a 40 km uzaklık-
tadır. Hasandağı’volkanından püskür-
tülen lavların akarsu aşındırması sonu-
cunda oluşan cemal şekilli bir vadidir. 
Melendiz çayı, milyonlarca yıllık bir 
sürecin sonunda, 14 kilometre uzunlu-
ğunda ve yüksekliği yer yer 110 metre-
ye ulaşan kanyon görünümlü bu vadiyi 
meydana getirmiştir.
14 km uzunluğunda ki vadi Ihlara’dan 
başlar, Selime’de son bulur. Vadinin yük-
sekliği yer yer 100 –150 m dir. İlk Hris-
tiyalar’ın yerleşim yerlerini, duvar me-
zarlarını görmek mümkündür. 6. yüzyıla 
ait süslemelerin hala tüm güzelliği ile 
korunduğu vadinin tabanına yüzlerce 
basamakla inilmektedir. Türkiye’nin ol-
dukça ilgi çeken tarihi ve turistik mekân-
lardan biridir. Özellikle yabancı turistle-
rin 12 ay boyunca dikkatini çeker.
Ihlara Vadisine dar bir boğazla girilir. Ih-
lara köyüne kadar içinden 26 menderes 
çizerek Melendiz Çayının aktığı vadi, dar 
tabanlı çok dik yamaçlı ve derindir. Bu 
dik yamaçların Melendiz Çayına bakan 

kısmında çeşitli manastır, kilise ve ma-
ğaralar oyulmuştur.
Vadide iklim, ilin diğer bölgelerine naza-
ran daha ılımandır. Vadinin dar tabanında 
bağlar ve bahçeler sıralanmıştır. Vadinin 
başlangıcı olan Selime ve Yapraklıhisar 
köylerinde tüf konileri ve peribacaları 
vardır. Kalınlığı genelde 100 m olan peri-
bacaları ve tüf konileri kuzeye ve kuzey-
batıya gidildikçe incelir. Kızılkaya köyü 
yakınlarında 5 metreye iner. Bu peribaca-
larının, Ürgüp Peribacaları ile aynı zaman-
da meydana geldiği zannedilmektedir.
Ihlara Vadisinde zengin şifalı su kay-
nakları vardır. Yaprakhisar köyüne 3 km 

uzaklıktaki Ziga Kaplıcasının, banyo kür-
leri, romatizma ve kadın hastalıklarına, 
içme kürleri ise mide, barsak, karaciğer 
ve safra kesesi hastalıklarına faydalıdır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KANYONU

Ihlara Vadisi
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PARA TUZAĞI
Yönetmen: Jodie Foster 

Oyuncular: George Clooney,
Julia Roberts, Jack O’Connell

Tür: Gerilim 
Yapım: ABD, 2016

Bir televizyon kanalında borsa tüyoları veren Lee Gates 
(George Clooney), yeni programını sunmaktadır. Bundan 
24 saatten kısa bir süre önce, IBIS’in işlem algoritmasında 

yatırımcılara 800 milyon dolar kaybettiren bir hata 
meydana gelmiştir. Şovun tam ortasında bir kurye sete 
gelerek Gates’i rehin alır ve ona silah zoruyla patlayıcı 
yüklü bir yelek giydirir. Sözde kurye, tüm birikimi olan 
60 bin doları yatırdıktan sonra kaybetmiş bir IBIS işçisi 

olan Kyle Budwell’dir (Jack O’Connell). Sorun, söz 
konusu yatırımları IBIS’e yapmaları konusunda Gates’in 

insanları teşvik etmiş olmasıdır ve Budwell de tıpkı 
diğer yatırımcılar gibi olanlara cevap aramaktadır. Bunu 
elde edemezse, Gates’i havaya uçuracaktır. Durumdan 

haberdar edilen polisler, patlayıcıların alıcısının Gates’in 
böbrek hizasında olduğunu keşfeder. Alıcıyı yok etmenin 

tek yolu Gates’i vurmak ve ölmemesini dilemektir. Bu 
arada programın yönetmeni Patty Fenn’in (Julia Roberts) 
yardımıyla Gates, Budwell’i sakinleştirmeye, ona istediği 

cevapları vermeye ve zaman kazanmaya çalışır.OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ 2
Yönetmen: Adem Kılıç 

Oyuncular: Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür
Tür: Komedi

Yapım: Türkiye, 2016

Başkanlığı Oflu’ya kaptıran Ahmet, ona hâlâ çok kızgındır. 
Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem de parasını 

kaybetmiştir ve tekrar başkan olmanın yollarını aramaktadır. 
Bu arada zengin bir müteahhit olan İdris, Nur’u oğlu 

Şaban’a ister. Ahmet kendini kurtarmak için bu teklifi çok 
düşünmeden kabul eder. Kadir ve Oflu durumu öğrenince, 

Nur’u kaçırmaya karar verir. Ne var ki Nur’u kaçırmak isterken 
yanlışlıkla Ahmet’in halasını kaçırırlar. Hala da eskiden beri Ali 
Osman’a aşıktır ve onunla evlenmek istemektedir. Ali Osman 
ise onunla evlenmek istememektedir. Hala, Ali Osman’ı ikna 

edebilmek için Arsin’deki arsaları Ahmet’in üstüne yapacağını 
söyler. Teklifi duyan Ahmet yeni bir plan yapmaya koyulur. 

Oflu’ya, babasını bu evliliğe ikna ederse Nur’u Kadir’e 
vereceğini söyler. Nikah hazırlıklarına başlanır. Aklında başka 

planlar olan Ahmet’in keyfi de yerindedir. Önce Emine Hala ile 
Ali Osman’ın nikahını kıydıracak, sıra Kadir ve Nur’un nikahına 

geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır çünkü 
amacı Nur’u Şaban’la evlendirmektir. Fakat planı dilediği gibi 
işlemez. Ali Osman ve Oflu, Ahmet’in hile peşinde olduğunu 

anlamış, en baştan ona oyun oynamışlardır.
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İNSAN
ODAKLI
PROJE 

YÖNETİMİ
M. Atilla Öner Pan 

Yayıncılık

Günümüzde proje yönetimi 
dünya çapında, her 

sektörden kuruluşlar için 
büyük önem taşımaktadır. 
Projelerin kayda değer bir 
kısmının tamamlanamayıp 

yarıda kalması, aslında büyük 
bir yöntem sorununa işaret 

etmektedir. İnsan Odaklı 
Proje Yönetimi kitabının 

amacı, proje yönetiminde 
başarıyı güvence altına 

alacak insan-odaklı araçların 
okuyucularla paylaşılmasıdır.

BEYNİNİZİ NE 
MUTLU EDER VE 

SİZ NİÇİN TERSİNİ 
YAPMALISINIZ

David Di Salvo Pegasus 
Yayınevi

Bu kitap oldukça önemli bir 
paradoksu gözler önüne 

seriyor: Beyninizin istediği şeyi 
çoğu zaman aslında ihtiyaç 

duyduğu şey değil. Gerçekte 
beyninizi “mutlu” eden şey 

sizi hataya, önyargıya, tahrife 
yönlendirmektedir. Niçin hep 

kısa vadede ihtiyaçlarımızı 
karşılamayan kararlar alarak 
uzun vadedeki hedeflerimizi 
tehlikeye attığımızın, doğru 

olduğu konusunda ısrar ettiğimiz 
şeylerin neden hep tam tersinin 

çıktığının cevabını
David Di Salvo veriyor.

LONTANO
Jean-Christophe Grange 

Doğan Kitap

Fransız polis teşkilatının en 
önemli polislerinden olan 
bir baba, oğluyla birlikte 

acımasız bir katili durdurmaya 
çalışır. Ancak bu katil kırk yıl 

öncesinden gelen bir intikam 
hesabı yapmaktadır. Bir tarafta 
ailesini korumaya ve bir arada 

tutmaya çalışan bir baba, 
diğer tarafta Afrika’nın karanlık 
ritüellerinden gelen kara büyü 
uygulamaları, ölümsüzlüğün 

sırrını çözmüş, zamanın 
ve mekanın ötesine geçen 
varlıklar. Bu inanılması güç 

ve sıra dışı hikaye, Grange’nin 
kaleminden detaylar ile 
gerçeklik payı kazanıyor.
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Soldan sağa
1. Padişahın günlük yaşamını sürdürdüğü iç bölüme  
 verilen genel ad.

2. Sade yaşamaktan yana olan, alçakgönüllü kimse.

3. Acemi, tecrübesiz.

4. Saatleri çalıştıran yay.

5. Açığa çıkma.

6. Egemenlik yetkisinin bir kişiye ait olduğu yönetim  
 şekli.

7. Yakını iyi göremeyen.

8. Fedai.
Yukarıdan aşağı
1. Eflatun ile kırmızı arası renkte çiçekler açan,  
 güzel bir süs ağacı.

2. Maden bilimi.

3. Kadına üstün bir siyasi rol tanıyan toplum düzeni.

4. Hafif zırha sahip, fırkateynden küçük, sahil devriye  
 gemilerinden büyük savaş gemilerinin adı.

5. Faydalı, yararlı.

6. Tahtadan tek katlı ev.
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5. Açığa çıkma.

6. Egemenlik yetkisinin bir kişiye ait olduğu yönetim  
 şekli.

7. Yakını iyi göremeyen.

8. Fedai.
Yukarıdan aşağı
1. Eflatun ile kırmızı arası renkte çiçekler açan,  
 güzel bir süs ağacı.

2. Maden bilimi.

3. Kadına üstün bir siyasi rol tanıyan toplum düzeni.

4. Hafif zırha sahip, fırkateynden küçük, sahil devriye  
 gemilerinden büyük savaş gemilerinin adı.

5. Faydalı, yararlı.

6. Tahtadan tek katlı ev.

201680

2 3

3

1

2

7

8

4

46

6

5

5

7

9 3

7

8

6

8

41

4

9 3 5

29

34

4 9

4

7

6

7

89 4

2

58 9

2

4

9

8

3

15

2

41

7

8 2

6

5

3

7

61 9

5

12 3



792023   RADÜS DERGİSİ

 

• 150 gr Enginar kalbi 
• 100 gr Taze tel kadayıf 
• 1 adet Yumurta 
• 1 gr Tuz 
• 1 gr Tane karabiber 
• 200 gr Ayçiçek yağ 
• 30 gr Yoğurt 
• 60 gr Zeytinyağı
• 60 gr Bergama tulumu 
• Aysberg, 
• Roka, 
• Çeri domates,   
• Soya filizi, 
• Limon, 
• Taze nane, 
• Kuzukulağı, 
• Taze reyhan, 
• Marul, 
• Kırmızı kıvırcık, 
• Siyah zeytin, 
• Kornişon turşu, 
• Kapya biber

Yukarda miktarını 
vermediğim malzemeleri 
dilediğiniz miktarda 
kullanabilirsiniz. Miktarı 
verilmeyen bu malzemelerin 
tamamını yıkayıp istediğiniz 
şekilde doğruyabilirsiniz. 
Yumurtayı oval bir kaba alıp 
tuz ve tane karabiber ile 
çırpıyoruz. Enginar kalplerini 
bu yumurta karışımına 
bulayıp daha sonra tel 
kadayıf ile pane ediyoruz. 
Ve tavada kızdırdığımız 

Ayçiçek yağında kıtır bir hale 
gelene kadar kızartıyoruz. 
Zeytinyağı, tane karabiber, 
yoğurt, tuz, limonsuyu 
ile karıştırarak lezzetli ve 
koyu bir sos elde ediyoruz. 
Doğrayıp karıştırdığımız 
yeşilliklere Bergama 
tulumunu, hazırladığımız sosu 
ve kızarttığımız enginarları 
da ekleyip şık ve besin 
değeri yüksek bir salata elde 
ediyoruz. Afiyet olsun...

H
az

ır
la

nı
şı

Malzemeler

792023   RADÜS DERGİSİ

Kıtır EnginarlıKıtır Enginarlı
Ege SalatasıEge Salatası
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