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Cesur ve Dönüştürücü
Adımlar Atabilmek

O

tomotiv tedarik
sanayisinin dönüşümü,
çevresel kaygılarla
dolu ve giderek dijitalleşen
bir dünyada gerçekleşiyor.
Araçların kendisinden
fabrikaların tamamına kadar
otomotiv sektöründeki her
süreç, AI, IoT, 5G ve robotik gibi
teknolojilerin desteğiyle daha
da bağlantılı hale geliyor.
Sektör sürekli altını çizdiğimiz
dönüşümü yaşarken, ülkemiz
tedarikçileri son elli yıla yakın
zamanda birçok zorlukla
karşılaştı. Yıkıcı yeniliklere
karşı uyum sağlamayı ve
hatta onlardan öğrenerek
sürdürülebilir olmayı başardı
ve başarmaya devam ediyor.
Tedarik sanayinin kurucuları
cesurdular, yapılması
imkansız işlere girdiler.
Operasyonlarını küçük
atölyelerden büyük işletmelere
taşıdılar. Bu süreçte her
zorluktan, her fırsattan yeni
şeyler öğrendiler. Rekabette
sadece işletmeleriyle ayakta
kalamayacaklarından
yola çıkarak, bir araya
gelerek, TAYSAD'ı kurdular.
Birbirlerinin birikimlerinden

faydalanarak, bilgiyi
paylaşarak büyüdüler,
geliştiler.
Bugün geldiğimiz noktada
derneğimiz küresel otomotiv
sektörünün yeni eğilimlerini
ve değişimi yakından takip
ediyor. Gerçekleştirdiğimiz
dernek faaliyetlerimizde
yeni eğilimleri ve yeni
kavramları paylaşmaya bu
konuda farkındalık yaratmaya
çalışıyoruz.
İçten yanmalı motorların bir
asırlık hakimiyetinin giderek
sonuna geldiğimiz bu süreçte
yeni bir döneme giriyoruz.
Yıkıcı teknolojiler, yeni esnek
ve çevik oyuncular sektörün
eğilimlerine yön veriyor.
Her söylemimizde çevreci,
akıllı ve bağlantılı bir sektöre
işaret ediyoruz. Baskın bir
teknolojininin yerini, yeni bir
sürece bıraktığı bir dönüm
noktasındayız. Belki de
işlerimizde kökten bir değişim
söz konusu hale geliyor.
Köklü sektörümüzün üçüncü
kuşak temsilcileri, genç ve
dinamik liderlik ekipleri
bugün tedarik sanayinin
yönetim kademelerinde yer
alıyor. Geçmişte atılan cesur
adımlardan aldıkları özgüvenle
şimdi işlerini yeniden
dönüştürmeyi hedefliyorlar.
Tedarikçiler, yeni araç
modelleri için mevcut
planlara, müşterilerin onlar
için neye ihtiyaç duyacağına
ve bu planların önümüzdeki
yıllarda nasıl değişebileceğine
odaklanmalıdır.
Bir değişim yaklaşıyor, cesur
ve dönüştürücü adımlarla
bunu yakalayacağız.
Keyifli okumalar dilerim...

SEVGİ ÖZÇELİK

TAYSAD Avrupa Otomotiv Tedarik
Sanayicileri Derneği üyesidir.

TAYSAD Genel Sekreter Vekili
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TAYSAD'DAN MESAJ

Daha Esnek ve
Daha Hızlı Olabilmek
Tedarikçilerden araç üreticilerine kadar tüm sektör, bir yandan yenilikleri
takip ederken diğer yandan mevcut operasyonlarını korumak ve
sürdürülebilir olmak için çaba sarfediyor.

ALBERT SAYDAM
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

yonlarını daha verimli hale getirmeyi öğreniyorlar. Türk
otomotiv tedarikçileri de TAYSAD’ın varlığıyla büyük bir
bilgi birikimine sahip. Sorunlarla ve bozulmalarla karşı
karşıya kalarak işlerini ve operasyonlarını büyüterek kendilerini sürdürebilir kılmayı öğrendiler. Keza yakın gelecek

Y

arı iletken malzemelerin eksikliği, tedarik zincirinde devam eden istikrarsızlıklar göz önüne

bu noktada esneklik ve yenilik kritik bir önem kazanıyor.

alındığında, otomotiv sanayisi gelişme stra-

Üzerine basarak dile getirdiğimiz, elektrifikasyon, dijital-

tejisini daha da iyileştirmesi gerekiyor. Son dönemde

leşme ve bağlanabilirlik çağında yeni zorluklar bizi bekli-

yaşadığımız gelişmeler, otomotiv sanayinin gördüğü ilk

yor. Hem bugünü yönetebilmenin hem geleceği şekillen-

bozulma değil, son da olmayacak... Otomotiv sanayinin

direbilmenin bir yolunu belirlemek gerekiyor. Dönüşümün

ileri gelenleri, özellikle otomotiv tedarikçilerinin geçmişin

neler olabileceğini tahayyül etmek yeni neslin becerisi

ekonomik zorluklarından çok şey öğrendiğine inanıyor.

olacak. Bu nedenle şirketlerde daha fazla genç kuşağa

2008-2009'daki ekonomik gerilemeden alınan dersler,

sorumluluk verilmesi gerekiyor. Hem geleneksel işlerimi-

otomotiv tedarikçilerinin geleceğe daha iyi hazırlanmalarını, daha dayanıklı olmalarını ve toparlanmalarını sağla-

zi iyi yapmalı ve geliştirmeli, hem de yarının yıkıcı yeniliklerini keşfetme becerisine sahip olmalıyız.

dı. Bugün araç üreticileri, üretimi etkileyen yarı iletken çip

Pandemi sonrası ardı ardına yüz yüze toplantılar gerçek-

kıtlığı ile mücadele ediyor. Bunun doğal bir sonucu olarak

leştiriyoruz. Yeniden bir araya geliyoruz. Bir araya

operasyonların ve tedarik zincirlerinin sürekli kesintiye

geldiğimizde sorunlarımızın ve geleceğimizin de

uğraması, otomotiv sanayisindeki bazı temel iş ve tek-

ortak olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Araç Üre-

nolojik eğilimleri önemli ölçüde hızlandırdı.

ticilerinin Tedarikçilerden Beklentileri ve Elektrik-

Araç üreticileri açısından satışların ötesinde yollar-

li Araçlar Günü etkinliklerimiz yoğun ilgi görüyor.

daki daha fazla bağlantılı araç, sanayinin hizmet ve

Elektrifikasyon, dijitalleşme ve bağlanabilirlik

yaşam döngüsünde yeni fırsatlar yaratabilecek. Ağır-

çağında başarının, inovasyon kültürünü teşvik

lıklı olarak yedek parça satışını içeren geleneksel satış sonrası hizmetler, bağlantılı
araçların güncellemeleri de dahil olmak

ederek ve inovasyon gücünü artırarak
elde edilebileceğini düşünüyoruz.
Tedarikçiler yaşadığımız her zor-

üzere yeni hizmet alanları açacak. Müş-

lukta olduğu gibi işlerinin bugün

terilerle doğrudan, dijital etkileşim

nerede olduğu ve yarın nerede

kurulabilecek. Bunun yanı sıra elekt-

yenilik yapacakları konusunda net

rifikasyonun artması, araçların şarj

bir anlayışa ihtiyaç duyarlar. Bugün

edilmesi, şarj alt yapıları gibi konu-

artık sadece ürünlere ve süreçlere

lar yeni dönemin fırsatları arasında
sayılıyor.

değil, aynı zamanda ilgili hizmetlere ve iş modellerine odaklanmalıyız.

Birçok araç üreticisi ve tedarikçisi

Başarılı tedarikçiler, hızla değişen bu

geçmişten aldıkları derslerle, son

dünyaya uyum sağlayabilen, daha es-

zamanlarda yaşanan aksaklıklar-

nek bir tedarik zincirinin büyük bir parça-

dan kurtulmalarına ve mevcut operas-

6

benzersiz yeni zorlukların varlığına işaret ediyor. İşte tam
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SEKTÖR ANALİZİ

OTOMOBİL ÜRETİMİ

OTOMOTİV PAZARI

296
BİN
362 ADET

290
BİN
816 ADET

OCAK-MAYIS 2022

513BİN 887ADET

2022 yılı Ocak-Mayıs
döneminde otomobil
üretimi bir önceki
yılın aynı dönemine
göre yüzde 16,2
oranında azaldı.

Toplam pazar geçen
yılın aynı dönemine
göre yüzde 12
azalarak 290 bin 816
adet düzeyinde
gerçekleşti.

TAŞIT ARACI ÜRETİLDİ

Yılın ilk 5 ayında
toplam üretim bir
önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 4
azalarak 513 bin 887
adet olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL İHRACATI

TOPLAM ÜRETİM

380
BİN
372 ADET

534
BİN
87 ADET
2022 yılı Ocak-Mayıs
döneminde Traktör
üretimiyle birlikte de
toplam üretim 534 bin
87 adede ulaştı.

2022 yılı Ocak-Mayıs
döneminde otomobil
ihracatı bir önceki
yılın aynı dönemine
göre yüzde 3
oranında azaldı

TİCARİ ARAÇ GRUBU

22

%

Ocak-Mayıs 2022
döneminde
ticari araç üretim
yüzde 22
seviyesinde
arttı.

KAPASİTE KULLANIMI

22

Ocak-Mayıs 2022
döneminde
toplam kapasite
kullanımı
yüzde 63,7 oldu.

63,7

%

%

Ağır ticari araç grubunda
yüzde 22 oranında artış gerçekleşti.

OCAK-MAYIS 2022 ÜRETİM RAKAMLARI
A.I.O.S.

%

K. KAMYON

%

B. KAMYON

%

KAMYONET

%

OTOBÜS

%

MİNİBÜS

%

MİDİBÜS

%

TRAKTÖR

%

-

-

1.333

67,8

-

-

156

0,1

119

4,9

-

-

330

28,8

-

-

1.938
155.862

2.438

0,8

-

-

6.471

40

126.362

72,2

-

-

20.591

99,5

-

-

-

-

HATTAT TRAKTÖR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.059

10,2

2.059

HYUNDAI ASSAN

88.100

29,7

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

88.100

KARSAN

-

-

-

-

-

-

-

-

8

0,3

102

0,5

115

10

-

-

225

MERCEDES-BENZ TÜRK

-

-

-

-

9.720

60

-

-

1.202

49,7

-

-

-

-

-

-

10.922

MAN TÜRKİYE

-

-

-

-

-

-

-

-

610

25,2

-

-

-

-

-

-

610

OTOKAR

-

-

322

16,4

-

-

50

-

255

10,5

-

-

515

45

-

-

1.142

67.381

22,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.381

-

-

312

15,9

-

-

-

-

224

9,3

-

-

185

16,2

-

-

721

FORD OTOSAN

OYAK RENAULT
TEMSA
TOFAŞ

41.037

13,8

-

-

-

-

48.543

27,7

-

-

-

-

-

-

-

-

89.580

TOYOTA

97.406

32,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.406

-

-

-

-

-

TÜRK TRAKTÖR
TOPLAM

8

Toplam

OTOMOBİL

296.362 100
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-

-

-

1.967

100

16.191

100 175.111 100

-

-

-

-

-

-

18.141

89,8

18.141

2.418

100

20.693

100

1.145

100

20.200

100

534.087

SEKTÖR ANALİZİ

Tedarik endüstrisi ihracatı 2022
yılı Ocak-Mayıs döneminde
geçen yıla göre yüzde 9 artarak
5 milyar 301 milyon dolar
olarak gerçekleşti.

R
YNAUSDİL
L
İ
3 MİLYOOMOB

R
YNAUSYDİ
L
İ
M O A

501 MİLİKYSAN
3 AR
TED

M T
715 EK O
N
Bİ

N
O
Y
MİL

V N
OTİINDA
M
T
OTOACA PAY
İHRINAN
AL

12491 MİLYON
MİLYAR
USD

9,7
2
%
,5
%3

9 D ÜS
4731 BİNSU, SMİNİB
5 BÜ
OTOİBÜS
MİD

17,9
%
,4
%42

SEKTÖRÜN 2022 YILI
5 AYLIK PERFORMANSI

Türkiye İhracatı Ocak-Mayıs
2022 döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 20
artarak 102 milyar 504 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu
dönemde otomotiv endüstrisi
ihracatı yüzde 4 artmış ve 12
milyar 491 milyon dolar ile
Türkiye ihracatında ikinci
sırada yer almıştır.

AURSD
Y
L
İ ON A
2 MMİLY IMAYTLAR
Ş I
9
23YA TAS TAŞ
EŞ HSU
MA

664 MİLYON
837 BİN USD

503 MİLYON
228 BİN USD

835 MİLYON
134 BİN USD

715 MİLYON
493 BİN USD

1 MİLYAR
8 MİLYON USD

1 MİLYAR
22 MİLYON USD

1 MİLYAR
165 MİLYON USD

1 MİLYAR
478 MİLYON USD

1 MİLYAR
290 MİLYON USD

1 MİLYAR
94 MİLYON USD

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

ALMANYA

BİRLEŞİK KRALLIK

FRANSA

İTALYA

İSPANYA

BİRLEŞİK DEVLETLER

99 MİLYON
834 BİN USD

99 MİLYON
36 BİN USD

465 MİLYON
695 BİN USD

509 MİLYON
327 BİN USD

544 MİLYON
488 BİN USD

450 MİLYON
774 BİN USD

650 MİLYON
642 BİN USD

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye
otomotiv ihracatında Almanya 1 milyar 809
milyon dolar ile ilk sırada yer almaktadır.
Almanya’ya yönelik ihracat yüzde 1
azalmıştır. Aynı dönemde İspanya’ya yüzde
17, ABD ve Slovenya’ya yüzde 32, Polonya’ya
yüzde 16,5 Romanya’ya yüzde 16, İsrail’e yüzde
23, Portekiz’e yüzde 65 ihracat artışı, Fransa’ya
yüzde 21, Rusya’ya yüzde 22, Mısır’a yüzde 17,
Fas’a yüzde 22, Hollanda’ya yüzde 15 ihracat
düşüşü yaşanmıştır.
737 MİLYON
379 BİN USD

757 MİLYON
701 BİN USD

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

571 MİLYON
56 BİN USD

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

8 MİLYAR
126 MİLYON USD

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

8 MİLYAR
54 MİLYON USD

10

1 MİLYAR
810 MİLYON USD

1 MİLYAR
836 MİLYON USD

Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Mayıs 2022 Kümülatif Ülke İhracatı

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

2021
2022
Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs

AVRUPA BİRLİĞİ

KUZEY AMERİKA

AFRİKA ÜLKELERİ

ORTA DOĞU ÜLK.

BAĞIMSIZ D. TOP.

UZAK DOĞU ÜLK.
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SEKTÖRDEN HABERLER

ISO 500'DE
OTOMOTİV SANAYİ YERİNİ ALDI
İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün devler ligini belirleyen ve 1968 yılından bu yana aralıksız
yapılan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2021 yılı sonuçlarını açıkladı.

12

2

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

224

CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.

4

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

226

Honda Türkiye A.Ş.

9

Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

228

Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.

10

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

236

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.

12

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

251

Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş.

13

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

256

Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

16

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

265

Yiğit Akü Malzemeleri Nak. Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

22

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

274

Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

23

Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

281

Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

26

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

283

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

32

MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

290

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

38

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

291

ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.

39

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

294

Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.

46

Bosch San. ve Tic. A.Ş.

315

CMS Jant Sanayi A.Ş.

54

ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

321

Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş.

62

Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.

333

Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Tic. A.Ş.

69

Erdemir Çelik Servis Merk. San. ve Tic. A.Ş.

335

Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

76

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

338

Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş.

83

Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.

349

Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş.

116

Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş.

359

Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.

122

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

362

Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.

127

Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.

363

Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş.

135

BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

380

Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

136

Autoliv Cankor Otomotiv Em. Sist. San. ve Tic. A.Ş.

383

Emas Makina Sanayi A.Ş.

140

MAN Türkiye A.Ş.

385

Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş.

146

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

396

Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.

149

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

404

Farplas Otomotiv A.Ş.

153

Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş.

418

Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.

155

Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

421

Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.

157

Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.

423

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

163

Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

428

Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.

176

Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.

448

Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.

192

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.

470

Cevher Jant Sanayii A.Ş.

194

İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş.

485

Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.

196

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

486

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

218

Hema Endüstri A.Ş.

493

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

494

Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.
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YENİLİKLERİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK

Daha Esnek ve Yenilikçi Olmak
Otomotiv tedarik zinciri değişmeye devam ediyor. Tedarikçiler rekabetçi kalabilmek için uyum
sağlamak ve yenilik yapmak zorunda kalacak. Otomotiv tedarik zincirine nesnelerin interneti,
otonom araçlar ve elektrikli araçların getirdiği yeni teknolojilere yönelim daha fazla hakim olacak.

TEDARİKÇİLER ARAŞTIRMA
VE GELİŞTİRMEYE DAHA
FAZLA YATIRIM YAPACAK

TEDARİK ZİNCİRİ
TEKNOLOJİSİ DAHA
ENTEGRE OLACAK

İNSAN KAYNAKLARINA
DAHA FAZLA YATIRIM
YAPMAK GEREKECEK

Tedarikçilerin, sanayilerinin
geleceğini dikkatlice
düşünmeleri ve gelecekte
rekabet etmelerini sağlayacak
yeni teknolojiler geliştirmeleri
gerekecek. Artık yeni teknolojiler
olmadan ürün ve hizmet
geliştirebilmek çok mümkün
görünmüyor. Daha iyi ürün
ve hizmet geliştirmek diğer
tedarikçilerle rekabet gücünü
artıracaktır.

Tedarikçiler, şeffaflık,
veri paylaşımı ve
tedarikçiler arasında iş
birliği gerektirecek bilgileri
paylaşmak ve iş birliği
yapmak zorunda kaldıkça,
tedarik zinciri teknolojisi
daha karmaşık hale
gelecektir. Daha entegre
hale geldiğinde ise araçları
tedarik zinciri boyunca çıkış
noktalarından nihai varış
noktalarına kadar takip etmek
daha kolay olacaktır.

Tedarikçiler yalnızca çeşitli
becerilere sahip daha fazla
kişiye ihtiyaç duymayacak,
aynı zamanda tedarikçilerin
de farklı eğitim yöntemleri
olacaktır. Zaman geçtikçe tedarik
zincirleri daha da entegre hale
gelecek, bu da şirketlerin başarılı
olmak için birlikte çalışması
gerektiği anlamına geliyor. Bunu
başarılı bir şekilde yapmak için
şirketlerin birbirleriyle etkin
bir şekilde iletişim kurmaları
ve verimli olmaları için şirket
içindeki operasyonlarını koordine
etmeleri gerekir.

SEKTÖRÜN SON
EĞİLİMLERİNİ YAKINDAN
TAKİP ETMELI
Otonom araçlar geliştikçe,
ADAS ve AEB daha yaygın
hale gelecektir. Bu teknolojiler,
zaman geçtikçe sürekli olarak
gelişecek ve gelişecektir;
bu, otomobil üreticilerinin
sektörlerindeki en son trendlerin
zirvesinde kalması gerektiği
anlamına gelir.

ÇEVRECİ ARAÇLAR
YAYGINLAŞTIKÇA ÜRETİM
MALİYETLERİ AZALACAK
Daha fazla araç
üreticisinin hibrit ve
tamamen elektrikli araçlar
üretmeye yöneldikce çevreci
araçların yaygınlaşması
artacak. Tedarik zinciri daha
entegre hale geldikçe ve
tedarikçiler verileri paylaşıp
yeni teknolojiler üzerinde iş
birliği yapabildikçe elektrikli
araç üretmenin maliyeti
düşecek.

YENİ HİZMETLERE YÖNELİK
YATIRIMLAR GÖZ ARDI
EDİLMEMELİ
Sektörün büyümesiyle
birlikte, müşterilerine
kaliteli bir deneyim sunmaya
istekli ve yetenekli şirketler
için birçok fırsat ortaya çıkıyor.
Otomotiv endüstrisi büyüdükçe,
şirketlerin bu pazarda rekabetçi
kalabilmek için araçlara yönelik
hizmetlere yatırım yapmaya
devam etmeleri gerekecek.

SATIŞ VE PAZARLAMAYA
DAHA FAZLA YATIRIM
Otomotiv endüstrisi
büyüdükçe, tedarikçilerin
bu sektörde büyümeye devam
etmek için satış ve pazarlama
departmanlarına daha fazla
yatırım yapması gerekecek.
Tedarikçiler bu departmanlara
daha fazla yatırım yaptıkça,
otomotiv tedarik zincirinin hayati
bir parçası olan müşterilerle
bağlantı kurma yeteneklerini
artırabilirler.
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İş Verimliliğimizi Artırıp
Yenilikçi Projeler Geliştiriyoruz

Kayhan KAYNAR
Coşkunöz Metal Form
Stratejik Planlama, Marka
ve Pazarlama Müdürü

Şirketlerin sürdürülebilir olması yakın gelecekte
dijital dönüşüm ve yenilikçilik alanlarındaki
yatırımlarına ve dönüşümlerine bağlı olacaktır.

Çözüm ortağı olmak için iş
ilişkilerimizi şekillendiriyoruz

İ

ş modellerimizi stratejik planlarımız doğrultusunda hedeflediğimiz müşteri, pazar ve ürünler
özelinde değerlendiriyor ve faaliyetlerimizi planlıyoruz. Müşterilerimize katma değeri yüksek ürünler
sunabilmek ve onların çözüm ortağı olmak için çalışmalarımızı ve iş
ilişkilerimizi şekillendiriyoruz. Otomotivde elektrikli araçlarda pazar
payımızı arttırmaya yönelik ürünler
özelinde Ar-Ge çalışmalarımızı yürütüyor ve müşteriler ile yeni projeler üzerinde yatırımlarımızı planlıyoruz. B2B odaklı çalışmalarımıza
Ar-Ge ürünleri ve dijital dönüşüm
projelerinin ticarileşmesi stratejimizle B2C ‘i de dahil ediyoruz.
Otomotiv geçmişte olduğu gibi bu-
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gün de teknolojik gelişimlere öncülük eden ana sektörlerin başında
gelmektedir. Yazılım odaklı gelişen
teknoloji ve ürünler otomotivin geleceğini elektrikli, bir biri ile iletişim
halinde olan, otonomus ve mobilite
araçlarda göstermektedir. Biz de yazılımı kendi üretim teknolojilerimizde ve çalışanlarımızın verimliliğini
arttırmak konusunda kullanarak
rekabetçiliğimizi arttırmak noktasında konumlandırıyoruz. Yeni teknoloji araçlarda öncelikle Türkiye’de
ve sonrasında global pazarda önemli
bir pay sahibi ve rol almak hedefimize paralel olarak müşterilerimizin
beklentilerini stratejilerimizle de örtüştürerek Ar-Ge faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yazılım konusunda direk
ve dijital dönüşüm ile dolaylı olarak
hem içsel hem de Start-up faaliyetlerini iş önceliklerimizde değerlen-

diriyoruz. Kendi içimizde geliştirdiğimiz dijital dönüşüm projelerimizi
şirket dışında da yaygınlaştırmaya
ve ticarileştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
İnovasyona daha çok zaman
ayırıyoruz
Dijital dönüşüm Coşkunöz Metal
Form olarak en önemli hedeflerimizdendir. Sektörde öncü ve örnek
bir çok dijital dönüşüm projesini
hayata geçiriyoruz. Bu da bizim iş
verimliliklerimizi artırarak inovasyona daha çok zaman ayırmamızı
sağlıyor. Dijitalleşme ve inovasyona
yatırım yapan bir şirket olarak bunun sektörler için önemini biliyoruz
ve şirketlerin var olması, sürdürülebilir olması yakın gelecekte bu alanlardaki yatırımlarına ve dönüşümlerine bağlı olacaktır.
Geleceğin kilit konuları
Öncelikli nitelikli iş gücüne yatırım
ve bununla birlikte dijital dönüşüm
(yüksek verimlilik) ve Ar-Ge’ye (inovasyon) yatırım yapmak sektörün
kilit noktalarını oluşturacaktır. l
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İnovasyon, Rekabet Avantajını
Sürdürülebilir Bir Hale Getiriyor
Otomotiv sektöründe birçok firma, yazılım sistemlerini temel bileşen
olarak görmekte ve kullanmaktadır. Sektördeki değişimi idrak etmeleri
ve bunları doğru yorumlamaları ve bu doğrultuda sektöre gerekli tepkiyi
geliştirebilmelilerdir.
Bir firmayı
diğerlerinden
ayırt eden temel
unsurlardan bir
tanesi, bir firmanın
faaliyet gösterirken
çeşitli yetenekler
geliştirmesidir
ve firmanın
sürdürülebilir
rekabet avantajı
elde etmesinde
yenilik, önemli bir
unsurdur. Takip
edilen bu yenilikler ve
yetenekler sayesinde
firmalar faaliyetlerini
sürdürür ve aynı
zamanda eylemlerini
şekillendirirler.
Otomotiv sektörü gibi
yeniliğin ön planda
olduğu bir sektörde
yeni teknolojik
gelişmeleri yakından
takip ediyoruz
ve mühendislik
ekiplerimizi
geliştirerek yeni
projelerde yer almayı
hedefliyoruz.

Abdurrahman EKİNCİ
Enginsoft
Akışkanlar Ekip Yöneticisi

T

eknolojinin gelişmesiyle zorlaşan
mühendislik tasarımlarının çok
fazla deneme/prototip yapılması
ve binlerce testin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Üstelik tasarlanan bir sistemin
bazen deney koşullarını sağlamak mümkün
olmayabilir. İleri mühendislik yazılımı içerisinde en köklü ve ileri araçlardan oluşan
ANSYS, prototiplerin imal edilmeden önceki
ürünün davranışını görmeyi mümkün hale
getirebilmektedir. İleri mühendislik çözümleri sunan ANSYS akışkanlar dinamiği, yapısal analizler, elektrik ve elektro-manyetik
ve optimizasyon çözümleri ile birlikte tüm
fizikleri kapsayan bir çözüm sunmaktadır. Kilit faktörlerden biri olan inovasyon,
rekabet avantajını sürdürülebilmek için
önemlidir ve ANSYS programını kullanarak bu kilit faktörleri yakalayabilmek adına
gerek Türkiye’deki (TUBİTAK VE KOSGEB)
projelerde gerek AB projeleri kapsamında
otomotiv sektörünün inovatif projelerinde
yer almaktayız. Bu inovatif projelerden biri
olan DigiPrime isimli AB Ar-Ge projesinde,
araçlarda kullanılan bataryaların atık yönetimine yönelik EnginSoft Turkey olarak,
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Otomotiv sektöründe takip edilen yenilikler
doğrultusunda gerek araçların çeşitli parça-

Sektördeki yenilikleri yakından takip ederek, müşterinin ihtiyaçlarını bu yenilikler doğrultusunda analiz edip, ileri mühendislik analizleri konusunda dünyanın önde gelen analiz yazılımı
ANSYS’i kullanarak güçlü mühendislik ekibimizle taleplerini
gerçekleştirmekteyiz.
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larının tasarımları ve mühendislik analizleri gerekse optimizasyona dayalı yöntemleri
hizmetlerimiz arasında sunmakta, en güncel çözümleri mevcut sistemlere entegre
etmekteyiz. Bu yeniliklerden biri olan dijital
ikizler (digital twin), dijitalleşen dünyada
aracın son kullanıcıya ulaşmadan önce gerekli iyileştirmeleri yapmak adına geliştirilen bir teknolojidir. Tasarım ile ilgili hatalar,
mekanik yaşlanma, olası kaza senaryolarında hasar durumunun görülmesi gibi bir
çok durumu dijital ikiz ile gerçek ürünün
davranışı ile birebir görülebilmektedir. Dijital ikizler bilgisayar ortamındaki modeller
ile gerçek üründeki sensörlerden alınan bilgileri harmanlayarak bu yüksek doğruluğa
ulaşırlar. Özellikle otomotiv sektörü ürünleri olan araçlardaki sensörlerin sayısının ve
kabiliyetlerinin artması ve bu sensör datalarının dijital ikiz kullanarak analiz modelleriyle beraber ele alınması ile sektördeki
kilit ve olmazsa olmaz bir uygulamaya dönüşecektir. Dijital ikizler kullanılarak elde
edilen sonuçlarla ortaya çıkan öngörücü
bakım çalışmaları ile birlikte tasarım sonrasında da ciddi oranda maliyet ve zaman
tasarrufu elde edilebilmektedir. l
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Müşterilerimize sağladığımız ürün ve hizmetlerde,
projelerimizi ve süreçlerimizi dijitalleştirmeye yönelik
çalışmalarımız devam etmektedir.
YENİ ÜRÜNLER
GELİŞTİRMEYE
DEVAM EDİYORUZ
Türkiye’nin
önde gelen ArGe merkezlerinden
birine sahip olmanın
verdiği güç ile otonom,
hibrid ve elektrikli
otomobillere yönelik
yeni ürünlerimizi
geliştirmeye devam
ediyoruz. Bunun
yanı sıra seri üretim
hatlarımızda robotik –
otomasyon seviyemizi
artırmaya devam
edeceğiz. Yakın
dönem planlarımız
içerisinde de; farklı
ürün gruplarına yönelik
yatırımlarımıza, gerek
prototip gerekse seri
üretimler için devam
ediyor olacağız.

Sürdürülebilirlik Odaklı
Büyüme Hedefliyoruz
Berç DARÇİN
AL-KOR
Yönetim Kurulu Başkanı

Pandemi dijitalleşme sürecini hızlandırdı

A

L-KOR olarak, bu süreçte çözüm
ortaklarımız ile birlikte aksiyon
alarak; iş akışlarımızı ve üretim süreçlerimizi dijitalleştirmeye yönelik adımlar
attık. Pandemi, hayatımızı ve sektörümüzü
olumsuz yönde etkilese de şirketlerde oluşan dijitalleşme sürecini hızlandırma konusunda pozitif etki yarattığını söyleyebiliriz.
Robotik-otomasyon seviyemizi
geliştiriyoruz
Türkiye’nin önde gelen Ar-Ge merkezlerinden birine sahip olmanın verdiği güç ile
otonom, hibrid ve elektrikli otomobillere yönelik yeni ürünlerimizi geliştirmeye devam
ediyoruz. Bunun yanı sıra seri üretim hatlarımızda robotik – otomasyon seviyemizi
artırmaya devam edeceğiz. Yakın dönem
planlarımız içerisinde de; farklı ürün gruplarına yönelik yatırımlarımıza, gerek prototip gerekse seri üretimler için devam ediyor
olacağız.
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Firmamız, ürettiği ürünlerde
Yeşil Mutabakata uyumlu ve
sürdürülebilirlik odaklı büyüme
hedeflerine ulaşmaya tüm hızıyla
devam edecektir.

Müşterilerimize sağladığımız ürün ve hizmetlerde, projelerimizi ve süreçlerimizi
dijitalleştirmeye yönelik çalışmalarımız
devam etmektedir. Bu çalışmaların amacı
şirket kültürüne uygun şekilde, kurumsal
hafızanın aktarımını kolaylaştırmak ve dataya erişimi hızlandırarak zaman tasarrufu
sağlamaktır. APQP ve benzeri kalite yaklaşımları çerçevesinde, proje bazlı olarak;
görev atamaları ve eskalasyon sürecinin
takibi, proje modülü, proje yönetim modülü
ve bütçe modülü ile sağlanmaktadır. Buna
ek olarak müşterilerimize olan proaktif
yaklaşımlarımızı güçlendirmek ve daha
çevik olabilmek adına, CRM sistemimizi dijital dünyaya entegre ederek; çözüm odaklı
yaklaşımlarımızı takibi ve yönetmesi daha
kolay bir çerçeveye oturttuk. Şirket içi iletişimin ve haberleşmenin de dijital bir platforma oturması amacıyla Al-Kor portalı
oluşturularak; dashboard hazırlanması ile
verilerin hızlı bir şekilde çıkarılması ve yayınlanması sağlandı.
Sürdürülebilir ekonomi, hayatımızın her
noktasında olduğu gibi otomotiv sektöründe de kilit bir öneme sahip. Günümüz araçlarının tasarımı ve üretimi, sürdürülebilir
yaklaşımlarla yönetilmektedir. Elektronikleşme ve otonom araçların gelişimi de sürdürülebilir politikalar dahilinde gerçekleşebilmektedir. Firmamız, aktif olduğu ürün
gruplarında yaptığı çalışmaların nezdinde;
yeşil mutabakata uyumlu ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedeflerine ulaşmaya
tüm hızıyla devam edecektir. l
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Özgün ELDEN
KUTES
Stratejik Planlama Müdürü
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Müşterilerimizin
İhtiyaçlarını Takip Ederek
Taleplerini Dinliyoruz

K

utes olarak müşterilerimizin bizleri stratejik çözüm ortakları olarak görmelerini istiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını takip
ediyor, taleplerini dinliyoruz. Bu doğrultuda, sektörümüzdeki ve dünyadaki gelişmeleri de odağımıza
alarak yeni iş modellerini hızlıca hayata geçirebiliyoruz. Mevcut iş modelimizi de sürdürülebilir,
inovasyon ve teknoloji odaklı bakış açısı ile sürekli
iyileştirmeye devam ediyoruz.
Bugünün ve geleceğin trendlerini yakından takip
ediyoruz. Uygulama aşamasında farklı teknolojileri ve cihazları entegre kullanmak bizim için çok
önemli. Müşterilerimize olabildiğince esnek bir
yapı ile hizmet veriyoruz. Kutes çalışanlarının da
bu esnek yapı içerisinde kendi süreçlerini geliştirmelerini sağlıyoruz.

Kutes olarak 2018 yılı sonunda devreye aldığımız
yatay hattımız ile Türkiye’nin ilk tam entegre hattına sahibiz. Robotik teknoloji yatırımlarımız da
gündemimizde bulunuyor. Verimlilik, kalite ve iş
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güvenliği odaklı tüm inovasyon çalışmalarını takip ediyoruz. Dijital dönüşüm çağında, 2021 yılının
sektörümüzdeki en önemli gelişmesi üretim safha
süreçlerini barkod sistemi ile takip edebilir hale getirmekti. Bu özelliği sektörümüzde A’dan Z’ye gerçekleştiren ilk firmayız. Müşterilerimiz bu sistem
sayesinde siparişlerinin hangi aşamada olduğunu
anlık olarak takip edebiliyor. Kutes olarak gelişmeleri izleyerek sektörümüzde ilklere imza atmaya
devam edeceğiz.
Sektörün ve Türkiye’nin en önemli konuları arasında enerji, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon ayakizi olduğunu görüyoruz. Kutes olarak biz de sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirleyerek yıllar içinde
adım adım gerçekleştireceğiz. Başta yenilenebilir
enerji yatırımları olmak üzere atık bertarafı, enerji verimliliği gibi alanlarda yatırımlarımıza devam
edeceğiz. Bu yılın sonunda hedeflerimizin de yer
aldığı ilk sürdürülebilirlik raporumuzu da yayınlayacağız.l

DOSYA

YENİLİKLERİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK

"Yenilikleri Planlayıp,
Yarını Tasarlıyoruz…"
Diyor muyuz?
Değişim, mühendislerin ve iş adamlarının sadece kavramsal olarak gayesi
olamaz. Muhataplarımızı, hedef müşterilerimizi iyi tanımalı, güncel hatta
ilerdeki beklentilerini çok iyi öngörüyor, analiz ediyor, anlıyor olabilmeliyiz.
Yeni iş modelleri ve bunlara uygun ürünleri kurgulamada geç kalmamalıyız.

G

eleceğin gelmesini kimse engelleyememiş, hep gelmiş… ve gelişi
hep hızlı olmuş. Yeniliklerle gelmiş;
bilim, teknik ve çıktısı olan teknolojiler öncekilerini aratmamış. Liderlere düşen; değişime direnme değil uyum sağlama, hazır
olma… hatta destek olacak şekilde tüm sürecin içinde bulunmaktır.
Değişim, mühendislerin ve iş adamlarının
sadece kavramsal olarak gayesi olamaz.
Muhataplarımızı, hedef müşterilerimizi iyi
tanımalı, güncel hatta ilerdeki beklentilerini çok iyi öngörüyor, analiz ediyor, anlıyor
olabilmeliyiz. Yeni iş modelleri ve bunlara
uygun ürünleri kurgulamada geç kalmamalıyız.

Müşteriler ile yakın ilişki içinde olmak, katma değer sağlayacak çözümler sunmak için

Saffet ÇAKMAK
CDMMobil & CademDigital

mega trendleri takip etmek, büyük verileri
-mümkünse birlikte- topluyor, yorumluyor
olabilmek gerekiyor. Zira ortaya koyacağımız yeni ürün ve hizmetler ile en az beş yıl,
on yıl hatta çok daha uzun vadeyi öngörüyor, potansiyel müşterimiz olacak gençlerin
deneyimini tahmin edebiliyor olmamız gerekiyor.
Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, sağlıklı
gıda arzı, dijital dünya ve bunun getirisi olan
siber güvenlik, blok zincir teknolojileri… fır-
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sat ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Tüm dünyanın, özellikle
gençlerimizin önceliklerinin başında sürdürülebilirlik olduğu gözlerden
kaçmıyor olsa gerek. Sürdürülebilirlik her konunun
özünde; temiz hava, öngörülebilir iklim, temiz su ve gıda,
sağlıklı beden ve sağlıklı akıl
ana gündemimiz olacaktır. Daha
bugünden ürünlerimizi, tedarik zincirini,
lojistiği ulusal ve uluslararası boyutta tüm
ticaretimiz etkilemeye başlamış durumda
zaten.
Gençlerin çevrimiçi yaşama alışkanlıklarını
ve çalışma ortamlarını tam dijital bir hayata
göre kurguladıklarını daha şimdiden görüyoruz. Nihai kullanıcı ve tüketicilerimizin
daha fazla çevrimiçi olacağını, hatta “meta
dünyada” vakit geçirecek olduğunu, bugünkü teknolojik tartışmalardan ve hazırlıklardan görmemek mümkün değil.

DOSYA

YENİLİKLERİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK

2030’da araçların neredeyse yüzde 60'ı
elektrikli ve daha akıllı olacak. Bu vesile
ile mobilite sektörü akıllı araçlar ve akıllı
bileşenler üzerine yoğunlaşıyor olacaktır.
Özellikle yazılımın her bir bileşene gömülü
olduğu durumda tüm ürünler gibi onların alt
bileşenleri de akıllı olacaklar. Yapay zekanın
gelişmesi -ki bunu şu anda dünyada en fazla
çalışmanın yapıldığı makalenin yayınlandığı patentlerin alındığı bir alan olarak görmekteyiz- hem tedarik sektörünü hem de
ana sanayi çok yakından ilgilendirmektedir.
Bugünkü teknolojik gelişmelerin, “geleneksel” otomotivcilere risk oluşturduğu bir gerçektir. Ancak riskleri fırsatlara çeviren girişimci sanayicilerimiz bu süreçten kazançlı
çıkıyor olacaklardır. Mobilite kavramını benimsediğimiz bu süreçte, tedarik sektörü ve
ana sanayi arasındaki ilişki de ciddi manada bir dönüşüm içerisindedir. Özellikle pandemi türü olağanüstü sürecin tetiklemesiyle
tedarik zincirine bakış tamamen değişmiş
durumdadır. Artık tedarik sektörü daha fazla sorumluluk alacak, çok daha fazla katma
değerli partneri durumuna geçecektir.

Süreçlerin merkezine dijital ikizleri oluşturulacak ürün ve sürecin MBSE (model tabanlı sistem mühendisliği) oturmuş olarak,
tüm ürün ve hizmet kurgusu ve tasarımı, müşteriye teslimi ve
tüm servis süreçleri böyle bir platform üzerinde yürütülecektir.
• Ortak ve eşgüdümlü çalışma alanı
• Her yerden, eşzamanlı veriye erişim
• Güncel ve tek kopya belge ve bilgi
• Büyük verilere erişilebilmek ve işlemek
• Bilgi ve belgelerin güvenliği
• Gereksinimin yönetilmesi
• Projenin geniş manada yönetilmesi
• Sorunların (Issue) takibi ve yönetilmesi
• Ürün bilgilerinin kapsamlı kaydı ve yönetilmesi
• Konfigürasyon ve varyant yönetiminin yapılabilmesi
• Doğrulama ve test süreçlerinin kurgulanması ve takibi
• Sanal prototip ve testleri ile bunların simülasyonlarının yapılabilmesi
• Üretim proses planlamalarının yapılması
• Fabrika yerleşim ve planlamalarının yapılması

Bugünkü teknolojik gelişmelerin,
“geleneksel” otomotivcilere risk
oluşturduğu bir gerçektir. Ancak
riskleri fırsatlara çeviren girişimci
sanayicilerimiz bu süreçten kazançlı
çıkıyor olacaklardır.

• Üretim ve montaj ve kurgularının arttırılmış ve sanal gerçeklikle bütünleşik simülasyonu
• Ürün lojistik, servis ve bakım planlaması, yedek parça listelerinin takibi…

Öyleyse, ürün ve hizmetlerimiz bugünden
tam dijital erişime uyumlu, meta bir dünyaya hazır olmalı. Tam burada “sürdürülebilir
inovasyon” dan bahsetmek isterim.
İhtiyacımız sürdürülebilir inovasyon altyapısını kurgulamak ve bir an önce bu konudaki süreçleri adım adım başlatmak olacaktır.
Bunun için önerimiz otomotiv ana sanayi
ve tedarikçilerinin birlikte çalışabileceği bir
platform mimarisi olması şeklindedir. Artık
tek başına 2D CAD ve 3D modelleme yapmak yetmiyor, bunları ayrık PDM (ürün veri
yönetimi) sisteminde yönetmek ya da klasik bir PLM (ürün yaşam çevrim yönetimi)
içinde yürütmek de yetmiyor olacak. Dijital
dönüşümün ana kavramlarından biri olan
ürün ve prosesin dijital ikizleri ancak “platform” yapısındaki PLM sistemi ile ortaya
konabilecek.
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Üstteki tablodaki alt süreçlerinin büyük takım içerisinde entegre olarak yönetilmesi
gerekmektedir.
Gelecek geliyor… aman oyuna dahil olmakta
geç kalmayalım diyerek; iş modellerimizi,
ürün ve hizmetlerimizi, süreçlerimizi, organizasyon ve ekibimize buna göre kurgulamaya başladık ve yola çıktık…diyebiliyor
muyuz? l

DOSYA

YENİLİKLERİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK

Geleceğin Teknolojisinden
İlham Alıyoruz
Geleceğin dünyasındaki rekabette ülke olarak geride kalmamak için Ar-Ge
yatırımlarına ağırlık veriyor, sektörümüze yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Hakan AYDOĞDU
Tezmaksan Genel Müdürü

T

ürkiye sanayisinin üretim gücünü artıran çözüm ortağı olma
amacı ile yürüdüğümüz yolda,
iş süreçlerimizin tamamında teknoloji
ve otomasyona yatırım yapıyoruz. 2009
krizinden sonra dijitalleşmeye büyük
önem verdik. Dünyada örneği olmayan
bir sistem geliştirdik. Her müşteri ve
her makinenin davranışları kayıt altına alındı. Bu veriler elimizde olunca
Türkiye’de bir ilk olan makine kiralama
yöntemini geliştirdik. Kiralık makinelerimizi takip etme gerekliliğinden yola
çıkınca Kapasitematik adlı makine takip
ve verimlilik yazılımımız gelişti. Parkurda.com portalı ile onları dijital dünyayla
tanıştırmaya başladık. Bu anlamda Türkiye’deki ilk B2B platformunu oluşturarak KOBİ’lerimizin yurt dışı pazarlara
açılmalarına imkan sağladık.
Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken geleceğin teknolojisinden ilham alıyoruz.
Bu kapsamda Vodafone Business ve
Nokia ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda yakın geleceğin fark yaratacak
5G teknolojileriyle entegre ettiğimiz sistemlerimizin tanıtımını yakın zamanda
WIN EURASIA Fuarı’nda yaptık. CNC
Makine Analiz Platformumuz Kapasitematik’in 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke
teknolojisi sayesinde makinelerden veri
akış hızı 10 ms hızında olacak ve iş sürecini hızlandırarak verimliliği artıracak.
Kapasitematik’i uzaktan dijital fabrikamıza bağlayacağız ve buradaki makinelerden gelen veriler, 5G görüntüleme
senaryosu sayesinde gerçekleştirilecek.
Ön yüz görüntüsünün 10 ms hızla kurgulanacağı bu uzaktan erişim ile uzak

28

MAYIS-HAZİRAN 2022 • SAYI: 126

Kiralık makinelerimizi
takip etme gerekliliğinden
yola çıkınca Kapasitematik
adlı makine takip ve
verimlilik yazılımımız
gelişti. Parkurda.com
portalı ile onları dijital
dünyayla tanıştırmaya
başladık. Bu anlamda
Türkiye’deki ilk B2B
platformunu oluşturarak
KOBİ’lerimizin yurt dışı
pazarlara açılmalarına
imkan sağladık.

verileri alarak 5G Arena’da gösterge paneli ile inceleme fırsatı bulacağız. Bunun
yanı sıra Yerli Üretim belgesine sahip
Cubebox robot ve iş birliği ile 5G Arena’da gecikme ve güvenilirlik senaryosunu da görüp iş süreçlerini buna uygun
kurgulayacağız. Yükleme verilerini ve
grafiksel çizimleri bant genişliği olarak
5G kablosuz router sayesinde dokunsal
tepki süresinin maksimum 10 ms’den az
olması planlanacak. Bunun yanı sıra bu
sistem sayesinde makineler, ekstra kablolama maliyetleri olmadan 5G üzerinden direkt iletişime geçebilecek.

Tezmaksan olarak uzun yıllardır tüm
sektörlere “Üretelim” mesajını paylaşıyoruz. Çağımız değişiyor ve üretim
kriterleri de günden güne farklılaşıyor.
Kendimizi her daim güncelleyen ve ileriye bakan bir kurum olarak robotlaşmayı da analiz edebilen, yanında robot
projeleri teslim eden ve binlerce sektör
temsilcisinin buluştuğu bir ekosistemin kurucusu olarak konumlanmış durumdayız.

360 derece hizmet veriyoruz
Geleceğin dünyasındaki rekabette ülke
olarak geride kalmamak için Ar-Ge yatırımlarına ağırlık veriyor, sektörümüze
yenilikçi çözümler sunuyoruz. Şirketlerin robotlu otomasyon danışmanlığını
yapan ve dönüşümünü gerçekleştiren,
fabrikasını, makinelerini ve üretimini
anlık izleme imkanını sunan, bunları
yaparken de nitelikli iş gücü desteği veren ve tüm bu hizmetleri kiralama imkanı sağlayarak 360 derece hizmet veren
bir teknoloji şirketiyiz.? l

TAYSAD İNFOGRAFİK

Mobilite, Otomotiv
Sanayini Değiştiriyor
Yeni teknolojiler, gelir kaynakları ve iş modelleri ortaya çıktıkça mobilite otomotiv sanayi için
giderek daha çeşitli hale gelecektir. Her yenilik segmentinin birkaç lideri olacak, ancak
tasarımdan satışa kadar iş birliği her zamankinden daha önemli hale gelecek.

ÜST YAPI
Araçların gövde ve
üst yapısı tipik
olarak OEM'lerin ve
sözleşmeli
tedarikçilerin etki
alanında olmaya
devam edecek. Üst
yapı kullanım
durumuna göre bazı
yeni farklılaşmalar
olacak.

BATARYA FABRİKALARI
Dünya çapında inşa edilen
Gigafactories, büyük ölçekli pil
üretimi yapacak. Yerel fabrikalar
ağı, uzun mesafeli nakliye ihtiyacını
en aza indirecektir.
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YARI İLETKENLER
Akıllı araçların temel bileşenleri
olan yarı iletkenlere olan talep arzı
geçmeye devam ederken,
otomotiv, mobilite ve yarı iletken
endüstrileri arasında yakın işbirliği
gerekli olacaktır.

ARAÇ OPERASYONLARI
Daha dijital hale gelecek; uzak bir
sistem, etetler ve özel otonom
araçlar için zamanlama ve bakımı
yönetecek.

BAĞLANTILI
Bağlantı ve insan-makine arayüzü,
iç mekanı hayata geçirecek.
Mobiliteye giren yeni şirketler
büyük bir rol oynayacak, ancak
geleneksel OEM'lerle yakın işbirliği
çok önemli olacak.

YAZILIM
Teknoloji şirketleri, tedarikçiler ve
OEM'lerin bunu daha da öncelikli
hale getirmesiyle, etki alanları
arasında her zamankinden daha
kritik hale geliyor.

SENSÖRLER
sensörler, gelecekteki gelişmiş
sürüş ve otonom teknolojilerin
temelidir.

ŞARJ ALTYAPISI
Genişletilmiş bir şarj altyapısı,
sürücüler için rahatlığı artıracak ve
üreticilerin pili doğru
boyutlandırmasına olanak
tanıyacaktır.

13:15
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KUZEY AMERİKA

NOTLARI

Otomotiv: Yenilik ve
Değişime Uyum İçin
Asla Bitmeyen Süreçler
VAROL KARSLIOĞLU
Bir taraftan, artık teknolojik ömrünün sonuna yaklaşan, içten yanmalı motor (ICE) teknolojisini
herşeye rağmen son ana kadar ve maliyetleri düşürerek geliştirmek. Bir taraftan da, geleceğin
teknolojisi olarak görünen akülü-elektrikli araç (BEV) teknolojisine yeterince hızlı ve yeterince
yavaş bir tempoda geçmek.

B

elki objektif olamayabilirim.

Ancak herhalde dünyada, otomotiv endüstrisi,
daha net bir ifadeyle otomobil üreticileri kadar;
teknolojik yeniliklere, ülkeden ülkeye değişen emisyon ve güvenlik standartlarına, yakıt ekonomisine,
konfora, tasarıma bağlı, devamlı yükselen kriterlere
uyum sağlayarak gelişen ve bu standartları her jenerasyonda maliyetlerini düşürerek başarmak zorunda
olan pek az sektör var.
Ve otomotiv sektörü şimdi, 150 yıldan daha kısa tarihinin belki de en zorlu ve heyecanlı dönüşüm sürecini yaşamakta. Özellikle, yüzyılı aşkın geçmişe sahip
yerleşik oyuncular aynı anda çelişkili gibi görünen iki
hedefi birden başarmak zorundalar:

tihdamı olumsuz şekilde etkileyeceğini biliyorlar.
Öte yandan, pekçok ülkede, 2030 ila 2040 yılları arasında ICE teknolojili araçların üretimi yasaklanmış,
firmalar bu tarihlerden itibaren sadece ICE teknolojili
araçlar üretme hedeflerini ortaya koymuş olsalar da,
bu geçiş sanıldığı kadar kolay ve çabuk gerçekleşmeyecek. Tarihin en uzun ömürlü teknolojilerinden ICE
kolay teslim olmayacak. Eski ve yeni teknolojinin bir
sentezi olarak hibrid ve plug-in hibrid motorlu araçlar, bu geçişin çok daha uzun bir zaman yayılmasına
neden olabilir. Çünkü dünyada, tüm üreticilerin söz
verdikleri sayıda BEV üretmelerine olanak sağla-

Bir taraftan, artık teknolojik ömrünün sonuna yaklaşan, içten yanmalı motor (ICE) teknolojisini herşeye
rağmen son ana kadar ve maliyetleri düşürerek geliştirmek,

yacak hammadde mevcut değil ya da bu kadar kısa

Bir taraftan da, geleceğin teknolojisi olarak görünen
akülü-elektrikli araç (BEV) teknolojisine yeterince
hızlı ve yeterince yavaş bir tempoda geçmek.

rın üretim süreçlerindeki “kirli karbon izlerini” daha

Sektörün içinde yer alanların hem oyuncu, hem de
seyirci olarak heyecanla oynadıkları ve izledikleri bir
maç söz konusu adeta. Geleneksel, eski teknolojiden
geleceğin teknolojisine geçişin hızını ayarlamak bu
oyundaki en önemli strateji. Mercedes, Toyota, Ford
ya da General Motors gibi, otomobilin icadından bu
yana bu “makineyi” üreten geleneksel firmalar, BEV
üretimine ne kadar hızla geçecek ya da geçebilecekler? Bu geçişi planlayıp uygularken, tüketicinin
kabullenmesine, altyapının uygunluğuna, hükümet
teşviklerine, üretim maliyetlerindeki düşüşün hızına,
bir taraftan da hammadde ve tedarik kaynaklarının
güvenilirliğine aynı anda bakmak, ve koca bir yan sanayiyi de peşlerinden sürüklemek, bu firmaları da dönüştürmek zorundalar. Üstelik hemen hemen bütün
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zamanda çıkarılması mümkün değil. Ayrıca insanlar
bilinçlendikçe, sıfır emisyonlu BEV’lerin göründüğü
kadar masum olmadığını, sıfır emisyonlu bu araçlaiyi farkedecekler.
Sektörün ana gündemi olan “elektriklenmenin”, dikkatle bütçelenmesi ve ölçümlenmesi gereken onlarca
alt başlığını da unutmamak gerekiyor:
Otonom sürüş, otomobilin fiziksel yönü üzerine inşa
edilmesi gereken dijital hizmetler ve mobilite platformları, BEV’leri taşıyabilecek uygun altyapı, yeni
teknolojinin sunduğu yeni tasarım trendleri ve kısıtları, yeni satış teknikleri, sahip olmaktan çok otomobili bir mobilite hizmeti olarak kullanmanın getireceği değişiklikler. Ve bütün bunları marka imajını ve
itibarını koruyarak başarma zorunluluğu.
Bu değişimi yönetmenin ne kadar zor bir süreç olduğunu Mercedes CEO’su Ola Kaellenius’un Verge Dergisi ile yaptığı söyleşiyi okuyunca daha iyi kavradım. l

TAYSAD’DAN

HABERLER

Türkiye Otomotiv
Endüstrisi,
12. Aftermarket
Konferansı’nda
Buluştu
Türkiye otomotiv endüstrisi, 12’nci kez düzenlenen Aftermarket
Konferansı’nda buluştu. Etkinlikte; otomotiv endüstrisindeki
dönüşümle beraber ortaya çıkan riskler ile fırsatlar, tedarik
zincirindeki problemlerin yansımaları, siber güvenlik gibi kritik
öneme sahip konular mercek altına alındı.

T

AYSAD, OSS, OİB iş birliği
ile gerçekleştirilen
Aftermarket Konferansı,
bu yıl 12’nci kez
düzenlendi. Etkinlikte; otomotiv
endüstrisindeki değişimin satış
sonrası pazarına yansımaları,
sektördeki sorun ve fırsatlar
değerlendirildi. Aftermarket
Konferansı, bu yıl da geleneği
bozmadı ve küresel ölçekte bir
buluşmaya ev sahipliği yaparak,
Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından
da sürpriz isimleri ağırladı. Video
konferans olarak gerçekleştirilen
etkinliğin sürpriz isimleri ise
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Avrupa’da otomotiv tedarik
sanayinin çatı kuruluşu CLEPA’nın
Başkanı Thorsten Muschal ile
Avrupa’daki otomotiv satış sonrası
derneklerinin çatı federasyonu
olan FIGIEFA’nın CEO’su Cor Baltus
oldu. Ayrıca organizasyona; üretici,
tedarikçi, distribütör ile bağımsız
servislerin temsilcileri de katıldı.
“Liderliği geçici olarak kimya
sektörüne kaptırdık. Ama bu tatlı
bir yarış”
Konferansın açılışında konuşan
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Albert Saydam, “Otomotivde

TÜRK TEDARİKÇİLER AKTİF
ROL ALMAYA HAZIRLAR
ALBERT SAYDAM
TAYSAD BAŞKANI
Elektrifikasyonun olmayacağı araç segmentleri veya
coğrafyalarda kimler liderliği
üstlenecek? Kesinlikle, biz üstlenebiliriz. Veya bağlanabilirlik
konusunda yazılım konusundaki ihtiyacı büyük şirketler yerine
daha esnek hangi tedarikçiler
cevaplayabilecek? Bence Türkiye’deki tedarikçiler burada aktif
rol üstlenmeye hazırlar ve aktif
rol üstlenebiliriz

durumu ifade etmek için olumlu
tabirler kullanılır, hatta ‘gelişmeye
açık nokta’ deriz. Ama günümüzde
otomotiv sanayinin ekonomisinin
durumunu tarif edecek olumlu
ifadeleri bulmakta zorlanıyoruz.
Hepimizin hayatında olan

YARININ MOBİLİTESİ DAHA
FARKLI OLACAK
THORSTEN MUSCHAL
CLEPA BAŞKANI

SİBER GÜVENLİK VE VERİ
MAHREMİYETİ
COR BALTUS
FIGIEFA BAŞKANI

Bir yanda bağlanabilirlik, bir yandan dijitale
dönüşme, bir yandan çevre
dostu olma… Araç üreticileri
ve tedarikçiler arasında daha
ileri bir iş birliği gibi çeşitli
iyileşmeler gerekecek

Biz, aracın içindeki verileri değerlendirebilmeliyiz diye düşünüyorum.
Hizmetlerimizin doğru zamanda, doğru yere ulaştırılabilmesi ve mahremiyetin
korunabilmesi için buna ihtiyacımız olacak.

TAYSAD’DAN

HABERLER

CASE kısaltmasıyla ifade edilen
Connectivity, Autonomous Driving,
Car Sharing ve Electrification
yani kısaca yıkıcı trendler
haricinde başkaca unsurlar da
var. Örneğin jeopolitik krizler
hatta savaş tehlikesi, tedarik
zincirinin kırılması veya emtia
fiyatlarındaki yüksek artış. Belki
bunlara sonuncu bir ek daha oldu.
16 senedir otomotiv sanayi ihracat
konusunda 30 milyar dolarlık
ihracatıyla ülkemizde liderdi.
Son iki ayda bu liderliği bence
geçici olarak kimya sektörüne
kaptırdık. Ama bu tatlı bir yarış.
İnanıyoruz ki doğru adımları
atarak biz bu yarışta tekrar
ülke ekonomisindeki lokomotif
rolümüzü perçinleyeceğiz” dedi.
Türkiye otomotiv satış sonrası
pazarı için tarih: 2035!
OSS Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Ziya Özalp, “Sıfır dizel
ve benzinli araçların elektrikli
araçlara göre halen çok ciddi bir
pazar hakimiyeti var. Önümüzdeki
10 yılda tamamlanması planlanan
bu yapısal değişimin, Türkiye
araç parkının yaş ortalaması da
göz önüne alındığında Türkiye
otomotiv satış sonrası pazarına
hissedilir etkililerinin 2035
yılından sonra daha ciddi olacağını
öngörüyoruz” diye konuştu
Araçlarda ayrıca dijital gösterge

panelleri, kamera, sensör
teknolojileri, şarj ekipmanları, güç
dağıtım sistemleri, yakıt hücreleri,
yenilikçi ve hafif malzemeler,
multimedya sistemlerinin yatırım
yapılması gereken alanlar olarak
ön plana çıktığının altını çizen OİB
Yönetim Kurulu Başkanı Baran
Çelik, “Satış sonrası sektörünün de
bu dönüşümden etkileneceğini ve
şimdiden bu doğrultuda aksiyon
alması gerektiğini vurgulamak
gerekiyor” diye konuştu.
CLEPA’nın Başkanı Thorsten
Muschal, “Elektrikli araçlara
yönelik ciddi bir talep var. Bu
da sektörümüz için büyük bir
dönüşüm anlamına geliyor.
Yarının mobilitesi daha farklı
olacak. Bir yanda bağlanabilirlik,
bir yandan dijitale dönüşme,
bir yandan çevre dostu olma…
Araç üreticileri ve tedarikçiler
arasında daha ileri bir iş birliği
gibi çeşitli iyileşmeler gerekecek”
açıklamasını yaptı.

FIGIEFA Başkan Cor Baltus ise
gün geçtikçe araçların birbirine
daha bağlı hale geldiğini ve
bunun sonucu olarak da hayati
öneme sahip bilgiler üretildiğini
belirten Baltus, “Bu veri üzerindeki
kontrolün kimin takibinde
olacağını bugün Avrupa’da

BARAN ÇELİK, OİB BAŞKANI
Türkiye’den ihraç edilen araç ve komponentlerdeki katma değer oldukça
iyi seviyelerde ve yerlilik oranı çok yüksek.
Ancak dünyada 2030 yılına kadar satılan
her iki araçtan birinin elektrikli olacağı tahmin ediliyor ve sektörün bu yönde dönüşümü için ciddi adımlar atılıyor. Bu gerçekleşirse endüstrimizin yerlilik oranı ve katma
değeri hızla düşme riskiyle karşı karşıya.
Bu nedenle katma değeri korumak için yeni
nesil araçlarda kullanılacak batarya teknolojileri ve araç yazılımlarına yatırım yapmamız çok büyük önem arz ediyor.
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ZİYA ÖZALP
OSS BAŞKANI
Tedarik
sorunu,
döviz
kuru, maliyetlerdeki artış
da sektörümüzün yaşadığı en
önemli sorunlar… Bunlara; kargo
maliyet ve teslimat problemleri,
gümrükte yaşanan problemler,
nakit akışında yaşanan sıkıntılar eşlik ediyor. Bu sıkıntıları,
sektörün tüm paydaşları olarak
birlikte hareket ederek, trendleri
takip ederek, kendini yenileyen
iş modelleri üreterek göğüsleyebiliriz.

Hem siber güvenliği hem de
mahremiyeti koruyabilmek için…

ŞİMDİDEN AKSİYON ALINMALI
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TÜM SIKINTILARI, BİRLİKTE
HAREKET EDEREK
GÖĞÜSLEYEBİLİRİZ

tartışmaya açabiliyoruz. Biz
bağımsız şirketler olarak, araçların
üreticilerine güveniyoruz” diye
konuştu. “Hem siber güvenliği hem
de mahremiyeti koruyabilecek
teknolojik gelişmelerden
bahsediyoruz” ifadelerini
kullanan Baltus, “Sadece veriye
ulaşabilmemiz değil, veriyi kontrol
edebilmemiz de çok önemli.
Biz, aracın içindeki verileri
değerlendirebilmeliyiz diye
düşünüyorum. Hizmetlerimizin
doğru zamanda, doğru
yere ulaştırılabilmesi ve
mahremiyetin korunabilmesi
için buna ihtiyacımız olduğunu
ifade etmek istiyoruz. İnsanla
makine arasındaki etkileşimi
koruyabilmek için araç içindeki
bilgilere gidişin güvenlik altına
alınması gerekiyor. Bunun için de
sorumlulukla, mukavemetle ilgili
bir çerçeve çizilmesi gerekiyor”
dedi. l

TAYSAD’DAN

HABERLER

Stuttgart’ta düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, Türk ve Alman
otomotiv sektörünün üst düzey temsilcileri bir araya geldi.

Türk ve Alman Otomotiv
Üretici ve Tedarikçileri
Stuttgart’ta Buluştu
Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği (OİB) ve
TAYSAD tarafından, Türk
otomotiv endüstrisinin tanıtımı
amacıyla düzenlenen Yuvarlak
Masa toplantısında, Türk ve
Alman firmalarının temsilcileri
ikili iş ve iş birliği perspektifleri
üzerine fikir alışverişinde
bulundu. Toplantıya çok sayıda
basın mensubu da katıldı.
Türkiye binek otomobillerde
AB pazarının en büyük ikinci
tedarikçisidir

T

oplantıda TAYSAD
Başkanı Albert Saydam,
Türkiye'nin sadece bir
pazar olarak değil, aynı
zamanda bir otomotiv ihracatçısı
olması ve tedarik sanayisinin
Alman üretim ve değer zincirlerine
dahil olması nedeniyle de Alman
otomotiv endüstrisi için önemli
olduğunu vurguladı. Saydam,
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"Otomotiv alanında AlmanyaTürkiye arasındaki ticaret hacmi
sürekli artmasına rağmen,
ticaret ve iş birliği potansiyeli
henüz tüketilmiş değil.
Avrupa'da denizaşırı tedarik
zincirlerindeki gecikmeler
nedeniyle üretim durmak
zorunda kaldı. Size çözümü
sunuyoruz: Türkiye'den satın
almaya karar verirseniz,
üretiminiz bir daha asla durmaz.
Çünkü Türk otomotiv endüstrisi,
kapıdan kapıya 24 saat içinde
teslim edilen yüksek kaliteli
ürünler tedarik ediyor.
BME, Federal Malzeme
Yönetimi, Satın Alma ve Lojistik
Derneği tarafından yapılan bir
araştırmaya göre, ankete katılan
şirketlerin yüzde 24'ü, Türkiye'yi
yedek teslimatlar veya tedarik
zincirlerinde ayarlamalar için
güvenilir bir alternatif ülke
olarak görüyor. Daimler, Audi ve

Volkswagen gibi birçok Alman
araç üreticisi Türkiye'den parça
temin ediyor. BMW de kısa
süre önce Türkiye'den tedarikte
bulunma kararı aldı" diye
konuştu.
OİB Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Tunçdöken
Tunçdöken, Türkiye’de
karbonsuzlaştırmada kaydedilen
ilerlemeye ve yenilenebilir
enerjilerin muazzam gelişmeye
dikkat çekti.
TAYSAD 10. Dönem Başkanı
Alper Kanca
Konuşmasında, Türk otomotiv
ve tedarik sanayisinin pek çok
avantajına da değinen Kanca,
“Esnek üretim, hızlı lojistik,
rekabet avantajı ve elverişli
coğrafi konumu ile Türkiye,
Avrupa, Asya ve Afrika arasında
bir merkez ve aynı zamanda
üç kıtadaki pazarlar için de
önemli bir sıçrama tahtasıdır.
Türkiye, uzun yıllara dayanan
üretim tecrübesine, iyi eğitimli
bir iş gücüne ve son teknoloji,
iyi donanımlı araştırma ve
geliştirme merkezlerine sahiptir.
Dünyanın en büyük 100 otomotiv
tedarikçisinden 30'unun
Türkiye'de üretim tesisleri var”
dedi.l

TAYSAD’DAN

HABERLER

Türk Otomotiv Sanayi Tanıtma Grubu
Car Sempozyumu'na Katıldı
Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen Otomobil Sempozyumu'nda otomotiv ve tedarik sanayi ve ilgili
sanayi dallarından yöneticiler, karar vericiler ve uzmanlar bir araya geldi. Sempozyumda Türk otomobil
dernekleri OİB ve TAYSAD, TAYSAD Başkanı Albert Saydam ve 10. Dönem TAYSAD Başkanı Alper Kanca
tarafından temsil edildi.

B

ochum'daki Car
Sempozyumu'nda
konuşan Albert Saydam,
Avrupalı otomobil

üreticilerinin giderek daha fazla
Türk tedarikçilere odaklandığını
söyledi. Albert Saydam, "Avrupa
ve Alman tedarik zincirlerinde
Türk tedarikçilerin stratejik önemi
artıyor. Esnek, güvenilir ve etkin
lojistiğe sahibiz. Son zamanlarda
Türk otomotiv tedarikçileri
Alman tedarik zinciri yasalarına
uyum sağladı ve Avrupa yasal
standartlarıyla uyumlu hale
geldiler. Ayrıca, 24 saat içinde
kapıdan kapıya teslim edilen
yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz"
diye konuştu.
Alman otomotiv sektörünün
Türk tedarikçilere olan ilgisi de
buna paralel olarak yüksekti.
Otomotiv endüstrisi, içten yanmalı
motorun yerini elektrikli tahrike,
sürücünün yerini tam otomatik
e-mobiliteye bıraktığı radikal
bir değişim geçiriyor. Türkiye
halihazırda Avrupa'ya tam otonom
elektrikli otobüs ihraç ediyor, ilk
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yerli elektrikli otomobili TOGG
çok yakında piyasaya çıkacak ve
ülkedeki şarj istasyonlarının sayısı
da hızla artıyor.

üretilen otomotiv parçalarını ve

Buna bağlı olarak, elektrik üretimi
ve yenilenebilir enerjiler de
önem kazanmaktadır. Birkaç
yıl önce hafiflik, uygun fiyat ve
erişilebilirlik otomobil üreticileri
için tedarikçi seçiminde
belirleyici kriterler iken, enerji
kaynaklarının sürdürülebilirliği
ve yenilenebilirliği giderek daha
önemli hale geliyor. Otomotiv
üreticileri, yenilenebilir enerji
kullanılarak sürdürülebilir şekilde

gereksinimlerin birçoğunu

bileşenlerini tercih ediyor.
Alper Kanca'ya göre Türk
otomotiv sektörü bu konudaki
şimdiden karşıladığını dile
getirerek, "Türkiye'de elektrik
kapasitelerinde yenilenebilir
enerjilerin payı yüzde 53,3. Bu
konuda Almanya'ya yakınız
(yüzde 60,5), Hollanda'nın
(yüzde 49,7), İtalya'nın (yüzde
48,7) ve Fransa'nın (yüzde 42,7)
ise önündeyiz" açıklamasında
bulundu.l

TAYSAD’DAN

HABERLER

Otomotiv satış sonrası endüstrisi için dünyanın önde gelen ticaret fuarı
markası Automechanika'nın Türkiye'deki tek etkinliği olan Automechanika
Istanbul, 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi'nde düzenlendi.

Automechanika
İstanbul 2022
kez gerçekleşen fuarı, Türkiye’den
34.552 ve 13.802 uluslararası
profesyonel ile 141 ülkeden
toplam 48.354 kişi ziyaret etti.
Fuar için özel olarak tasarlanan
Automechanika Istanbul Dijital
Platformu ise bir önceki fuara
göre yüzde 32 oranında daha fazla
kullanıldı.
TAYSAD Başkan Yardımcısı Yakup
Birinci, Automechanika İstanbul'daki
bir çok etkinliğe katılarak tedarik
sanayi hakkında bilgiler verdi.

T

ürkiye’nin ihracatında
30 milyar Amerikan
Doları’nın üzerinde bir
büyüklüğe sahip otomotiv

satış sonrası sektörünü Istanbul’da
bir kez daha tüm dünyadan
profesyonellerle buluşturan
Automechanika Istanbul 2022, yeni
rekorlara imza attı. Çoğunluğu
üreticilerden oluşan 12 salonda
825 firmanın katılımıyla bu yıl 15.
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Almanya, Kore, Fas, Pakistan,
Polonya, Hindistan ve Çin ülke
pavilyonları ile birlikte 170
uluslararası, 655 yerli katılımcı
firma, Türkiye’ye yakın ülkelerin
yanı sıra okyanus aşırı bölgelerden
de fuara yoğun ilgi gösteren
satın alma profesyonelleriyle bir
araya geldi. T.C. Ticaret Bakanlığı
ve Otomotiv İhracatçı Birlikleri
işbirliği ile organize edilen alım
heyeti programı kapsamında ise
yurtdışından yüksek bütçeli satın
alma yetkilileri, fuar süresince
programa kayıtlı katılımcılar ile
B2B görüşmeler yapma imkanı
buldu.

Fuar süresince devam eden
etkinlikler yoğun ilgi gördü
Geçmişten bugüne tüm
Automechanika Istanbul fuarları
arasında en kapsamlı etkinlik
programına sahip olan fuarda,
geleceğin e-mobilite teknolojileri
hakkında otomotiv dünyasının
uzman isimleri yorumlarını ve son
gelişmeleri Castrol sponsorluğunda
hazırlanan Automechanika
Academy programında izleyenlere
aktardı.
Popüler elektrikli araçları yakından
incelemek ve şarj istasyonları
hakkında detaylı bilgi almak
isteyenler, E-mobility Alanı’na
yoğun ilgi gösterdi. Uluslararası
Kaporta Sektörü Sempozyumu
(IBIS), fuar süresince devam eden
oturumlarla kaporta onarım ve
bakım profesyonellerine güncel
bilgi ve sektörel gelişmeleri aktardı.
TOBFED organizatörlüğünde
düzenlenen “Ustalar Yarışıyor”
programında, yetenek ve
deneyimleriyle otomobillerin
ilk günkü gibi görünmesini
sağlayan profesyoneller, kozlarını
Automechanika Istanbul 2022'de
paylaştı. 3 farklı kategoride
düzenlenen yarışmaların
kazananları fuarın son günü
düzenlenen törende ödüllendirildi.
Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve
Hizmetleri Derneği (OSS)’nin
düzenlediği 7. OSS Konferansı’nda
ise global otomotiv satış sonrası
sektörünün önemli isimlerinden
LKQ CEO’su Arnd Franz, sektörle
ilgili yorum ve görüşlerini
izleyicilerle paylaştı..l

TAYSAD’DAN

HABERLER

Türkiye Otomotivde Teknolojik
Cazibe Merkezi Olabilir
TAYSAD 17 Haziran 2022’de gerçekleştirdiği ‘Yeni Teknolojiler ve OEM'lerin Tedarikçilerden
Beklentileri’ başlıklı seminerinde konuşmacı olarak yer alan TEMSA CEO’su Tolga Kaan
Doğancıoğlu, Yeni Dünyada Otomotiv Endüstrisinin Geleceğini ve sektörün önümüzdeki
dönem sürdürülebilir yol haritasını değerlendirdi.

Yeşil Mutabakat bizim dünyaya
borcumuz

A

vrupa Yeşil Mutabakat
eylem planı
kapsamında dönüşüm
ve sürdürülebilirlik
konularının şirketlerin
gündeminin en üst sıralarında
yer almaya başladığına dikkat
çeken Doğancıoğlu, “Başta AB
ve ABD olmak üzere dünyanın
bugün birçok yerinde özel
sektörün sorumlu olduğu sera gazı
salınımları ve çevresel etkilere
yönelik düzenlemeler getiriliyor.
Şirketlerin ise çevik bir biçimde
yeni düzenleme ve yönetmeliklere
uygun biçimde operasyonlarını
dönüştürmesi, faaliyetlerini
güncellemesi gerekiyor. Biz de
TEMSA olarak, iklim krizini
derinleştirebilecek etkilerimizi
azaltmaya, düşük karbonlu
büyüme için enerji verimliliğine
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ve yenilenebilir enerji kullanımına
odaklanıyoruz. Bu kapsamda
karbon salınımlarını doğrudan
azaltmaya ve sürdürülebilir
geleceği destekleyecek teknolojiler
geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu
konuda erken bir seferberlik
başlattık diyebilirim. TEMSA
olarak sürdürülebilir ve akıllı
hareketlilik vizyonuyla ilerliyoruz.
Geliştirdiğimiz elektrikli araçlar
ve batarya teknolojileri ile
ürünlerimizin karbon ayak izini
azaltarak çevresel etkilerini en aza
indiriyoruz.
Yeşil Mutabakat’ın otomotiv
endüstrisi açısından bizim için
iki anlamı var. Birincisi dünyayı
daha yaşanabilir halde bırakma
mecburiyetimiz. Çünkü bu bizim
dünyaya bir borcumuz. İkincisi ise,
Türkiye ve otomotiv teknolojisinin
geleceği açısından da çok büyük
bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla

bir taraftan çevreye olan
etkimizi azaltmalı diğer taraftan
ülke ekonomisinin refahına
katkı açısından bu dönüşümü
hızlandırmalıyız” diye konuştu.
Türkiye sıfır emisyon
hedefini öne çekti
Türkiye’nin Yeşil Mutabakat
konusunda en erken hareket

TEMSA CEO’SU
TOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU
TEMSA’nın tedarik evreni geniş bir zincirden
oluşuyor. Bunun önemli bir
kısmında da TAYSAD üyesi
tedarikçiler yer alıyor. İçinde
bulunduğumuz zorlu sürecin
de üstesinden yine birlikte
doğru planlama ve iş birliğiyle
geleceğimize inanıyorum.

TAYSAD’DAN

HABERLER

DOĞRU STRATEJİYLE
TEDARİK KRİZİNİ
ÇÖZEBİLİRİZ
Tedarik krizinin etkilerinin doğru bir yönetim
stratejisiyle en aza indirgenebileceğine dikkat çeken
Doğancıoğlu, TEMSA’nın bu
konudaki stratejisini şöyle
aktardı: “Bu konuda bize göre
en önemli adımlardan biri tedarikçiler ile uzun dönemli
planlama & sipariş modeline geçilmesi. Bunun dışında,
birlikte tasarım değişikliğine
giderek alternatif yarı iletken
ürünlerin kullanılması, yüksek
teknoloji ürünlerine yapılan
yatırımların artırılması, uzun
dönemli hammadde anlaşması, kritik malzemelerde stok
yönetimi gibi çözümler tedarik
güçlüklerini
rahatlatacaktır.
Öte yandan TAYSAD’ın düzenli
olarak sektör oyuncularını bir
araya getiren ve önemli gündem maddelerinin ele alındığı
bu etkinlikler ortak akılla ilerlememiz, çözüm ve önerileri
tartışmamız açısından da çok
değerli bir ortam yaratmaktadır.”

eden ülkelerden bir tanesi
olduğunu belirten Doğancıoğlu
şöyle devam etti: “Bu konuda
taahhütlerimizi öne çektik.
2050 yılına sıfır emisyon hedefi
beklerken bütün otomotiv
şirketleri olarak 2030’da araçların
yüzde 30’unu sıfır emisyonda
yapacağımızı, 2040’ta ise yeni
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araçlarımızın tamamının sıfır
emisyonlu olacağını söylüyoruz.
Otonom ve yeşil mutabakatı
bir araya getirdiğimizde bunun
ilk evresi elektrikli araçlar.
Elektrikli araçların Türkiye’de
kullanımının artması gerekiyor.
Bizim özelimizde de bunun ticari
araç vasıtalardaki artışı önemli.
Otomotivi bir yerden bir yere
taşınma ihtiyacının çözülmesi
olarak göremeyiz artık. Biz o
ihtiyacın ne kadar çevreci ve sessiz
yapıldığına da öncelik vermeliyiz.
Hem elektrikli araçlarda hem
otonom dünyasında küresel
ölçekte buna hazır olduğumuzu
söyleyebiliriz. Otomotiv sanayi
bu alanda liderliği üstlenmek
mecburiyetinde.
TEMSA olarak da yol planımız
buna uygun. 2014 yılından itibaren
hem elektrikli araç teknolojisiyle
hem de otonom araçlar üzerine

çalışıyoruz. İhracatımızın şu
an yüzde 6’sı bu sıfır emisyonlu
elektrikli araçlardan geliyor. Her
yıl da bu artarak devam edecek.
Yine bir başka hedefimiz, 2025
yılında toplam otobüs hacmimizin
yarısından fazlasını elektrikli
araçlar tarafından karşılamak.
Bugün elektrikli ürünlerimiz
Silikon Vadisi, İsveç, Romanya,
Prag gibi ülkelerde yollarda. Ancak
Türkiye’deki uygulaması az.
Öncelikle Türk otomotiv sanayinin
bu dönüşümü hak ettiğine
inanmamız daha sonra da hızlı
eyleme geçmemiz gerekiyor.
Türkiye’nin insan gücü, Ar-Ge’si,
bu alana inanmış sermayecileri,
büyük küresel ve yerli oyuncuları
var. Böyle bir fırsatı varken burayı
bir teknolojik cazibe merkezi
haline getirme imkânımız
yüksek.”l

TOPLU TAŞIMA, YILDA BİN 500 TON KARBONDİOKSİT
SALINIMINI ENGELLİYOR
Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre yakıt kaynaklı emisyonların yüzde 25’i ulaşım araçlarından
geldiğinin altını çizen Doğancıoğlu,
bunun yüzde 80’i kara taşıtlarından
geldiğini vurguladı. Toplu taşımın
yeşil mutabakat kriterleri açısından
önemli bir yerde olduğuna dikkat
çeken Doğancıoğlu şunları söyledi:
“Toplu taşım araçları doğası itibariy-

le emisyonu azaltıyor. Bir de bunun
üzerine elektriklenmeyi ve hidrojeni
koyduğumuzda çarpma etkisi yaratıyor. 9 metrelik şehir içi taşıma aracı
ortalama 60 aracı trafikten kaldırıyor. Ya da 12 – 18 metrelik bir belediye otobüsü 90 ila 120 aracı trafikten
kaldırabiliyor. Bunu rakama dönüşmesi ise yılda bin 500 ton karbondioksit salınımı engellemek demek.”

TAYSAD’DAN

HABERLER

TAYSAD Konya Üye Toplantısı
Gerçekleştirildi
TAYSAD Başkan Yardımcısı Yakup Birinci’nin katılımı ile TAYSAD üyeleri Yenmak Motor, Koneks Piston,
Genmot, Kentpar Otomotiv, Motus, Supar Supap ve Konya Ticaret Odası Model Fabrika’sına ziyaretler
gerçekleştirildi. Gün sonunda Yenmak ev sahipliğinde geleneksel Odak Üye toplantısı yapıldı.
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TAYSAD’DAN

HABERLER

TAYSAD, “Elektrikli Araçlar Günü”
Etkinlik Serisinin Üçüncüsünü
Bursa’da Gerçekleştirdi
TAYSAD “Elektrikli Araçlar Günü” etkinliğinin üçüncüsünü Bursa’da düzenledi. Dünya genelinde
otomotivin yaşadığı dönüşümün ardından sektörde meydana gelen eksen kaymasının tartışıldığı
etkinlikte; tedarik endüstrisinin atması gereken adımlar ve dönüşümü çevreleyen trendler ele alındı.

B

ursa’daki Nilüfer
Organize Sanayi
Bölgesi’nde (NOSAB)
gerçekleştirilen,

alanında uzman çok sayıda
ismin yer aldığı etkinlikte;
otomotiv sektöründe yaşanan
köklü dönüşümün tedarik
sanayisine yönelik yansımaları
tartışıldı. Elektrifikasyon
alanında tedarik endüstrisinin
atması gereken adımların ele
alındığı organizasyonda, bu
kapsamda tedarik sanayisinin
oluşturulması gereken
yol haritasının ayrıntıları
paylaşıldı.

Tragger, Numesys ve Karel
Elektronik sponsorluğunda
düzenlenen etkinliğin açılış
konuşmasını yapan TAYSAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Berke Ercan, “Öncelikli konumuz
elektrifikasyon. Teknolojinin
değişimi aslında çok net değil.
Değişeceği biliniyor, evrileceği
biliniyor ama ne yöne evrileceği
konusunda farklı görüşler var.
Firmalar da farklı teknolojilere
kendi stratejileri doğrultusunda
yatırım yapıyorlar” dedi.
Etkinlik; Renault Group Lokal
Satın Alma Direktörü Önder
Plana’nın “Elektrikleşme; Otomotiv

Sanayinde Eksen Kayması
ve Tedarik Sanayisinden
Beklentiler” başlıklı
konuşmasıyla devam etti. Karel
Elektronik Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Mühendislik
Direktörü Alper Sarıkan da
“Gücün Kontrolünde Bilgisayarlı
Görüye Elektrikli Araçlarda
Yazılım Artan Payı” başlığı
altında bu kapsamda yaşanan
gelişmelere değindi. FEV
Türkiye Elektronik Sürüş & Güç
Elektroniği Departman Müdürü
Abdullah Kızıl ise elektrikli
araçlarda motor ve güç aktarma
organları teknoloji trendleri
alanında yaşanan değişimler
hakkında bilgiler verdi.l

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan,
“Türk otomotiv tedarik sanayi olarak; planlamakta, harekete
geçmekte biraz geç kaldığımızı ve hala bir patinaj döneminde
olduğumuzu görüyoruz. TAYSAD olarak; bunu değiştirmek
adına bu organizasyonları yapıyoruz” diye konuştu.
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Hakan Öcal

Proservice
Genel Müdürü

Otomotiv, beyaz
eşya, elektronik ve
endüstriyel üretimde
kalite kontrol, CSL
II, seçme, ayıklama,
stok tarama, teknik
tamir ve kalite
mühendisliği
hizmetleri veren
Proservice Kalite
Kontrol hız kesmeden
büyümeye devam
ediyor. Kurucu
Hakan Öcal 22 yılı
aşkın kalite kontrol
ve kalite güvence
tecrübesini, uzman
ekibi ile birlikte
müşterlerinin
projelerine
aktarmaya devam
ediyor.

PROSERVICE, Kalite Kontrolde
Fark Yaratmaya Devam Ediyor!
Proservice Kalite Kontrol 22 yıllık
birikimin ürünü

"Neden kalite kontrolde çok iyi

ariyer hayatıma kalite alanında
başladım. Yerli ve yabancı
birçok önemli projede görev
aldım. Otomotiv, havacılık ve diğer
endüstrilerde çalıştığım her projede
şunu görüyordum, kalite kontrolde
çok iyi olmak zorundasınız. 22 yıllık
birikimimi, değişen ve gelişen
endüstri gerekliliklerini dikkate
alarak Proservice markasıyla ortaya
koydum. İşine aşık, başarıyla beslenen,
eli hamurda olan bir yapım vardı her
zaman, hala da öyleyim. İş beklemez,
müşteri beklemez, ‘ önce müşteri
gelir, müşterinin işi önceliklidir, acildir
’ ilkesiyle çalışmalarımıza devam
ediyoruz.

Kalite kontrol deyince aklımıza

K

52

MAYIS-HAZİRAN 2022 • SAYI: 126

olmalıyız?
gelenlerin başında yani prizmanın
tepesinde müşteri memnuniyeti
var. Doğru tekniklerle yapacağınız

Sunduğumuz çözümler
müşterlerimizde ve tedarikçilerde
ses getiren ‘ iyi ki sizi seçmişiz,
fabrika yönetimine bakış açımızı
değiştirdiniz, sizinle çalışmak
bir ayrıcalıkmış, meğer biz daha
önceden hizmet almıyormuşuz
‘ geri bildirimlerini ortaya
koyan çözümlerdir. En büyük
motivasyonumuz da işte buradan
gelmektedir.

kalite kontrol müşterilerinizi her türlü
olası risklerden korur, aksi taktirde
sevk ettiğiniz hatalı ürünler ile hem
müşterinizi mutsuz edersiniz, hem de
kalitesizlik maliyetleriniz katlanarak
artar. Hele de günümüzde rekabetin
üst seviyede olduğu ekonomilerde
ekstra maliyetlere, zaman kayıplarına,
duruşlara, verimsizliklere kimsenin
tahammülü kalmamıştır. Öyle ki artık
ana sanayiler giriş kalite kontrol
yapmamakta, tedarikçilerinden gelen
ürünleri idari kontrol yaparak doğrudan
montaj hatlarına almaktadır. Neden
kalite kontrolde çok iyi olmalıyız’ın
en temel göstergesi yukarıda da
belirttiğim üzere ilk defada doğru
ürünü üretmek ve kontrollü şekilde
müşteriye sevk etmektir.

Kalite Kontrol nerelerde uygulanır?
Kalite kontrol, üretim yapılan
her türlü endüstrilerde olmazsa
olmazdır. Hareketin olduğu her
yerde değişkenlikler ortaya çıkar,
değişkenliğin olduğu her yerde ise olası
hatalar belirir. Bu hatalar ürettiğimiz
ürünlerde ölçüsel veya görsel hatalar,
hatta bazen de malzeme iç yapı
hataları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Değişkenliği kontrol etmenin tek ve en
güçlü yolu kalite kontrol yapmaktır.
Siz ne tür hizmetler veriyorsunuz ve
neden müşterleriniz sizi seçiyor?
Son sorudan başlayarak cevap
vermek daha doğru olacak sanırım.
Müşterlerimizin bizimle çalışmayı
seçmesi için 1 milyon neden varsa,
bunun en başında partner olmamız
geliyor diyebilirim. Günün sonunda
her müşteri kalite kontrol projesinin
hızlı ve doğru bir şekilde ve optimum

maliyetlerle gerçekleşmesini bekler.
Bunlara ek olarak, fabrikalarda üretim
ve sevkiyat baskısı eksilmeden artarak
devam eder. Durum bazen öyle bir hal
alır ki, her an bir kaplan çıkıp kolunuzu
bacağınızı koparabilir. Böylesine
üst seviyede stresin olduğu imalat
sürecinde müşterinize SIFIR hata ve
SIFIR istek ile gitmelisiniz. İşi bitirip,
sonuçlarını raporlamalı ve kimsenin
mesaisinden asla çalmamalısınız.
Müşterinin sesini çok iyi dinlemelisiniz,
isteklerini çok iyi anlamalısınız.
Biz her ne kadar kalite kontrol
sektöründe hizmet veren bir firma
olarak anılsak da, kendimizi hizmet
firması olarak konumlandırmıyoruz,
kendimizi müşterlerine sürdürülebilir
çözümler üreten, müşterisinin elinin
altındaki bir kalite kontrol aracı
olarak kodluyoruz. Diğer sorunuza
gelecek olursak, müşterilerimiz bizi
fabrikasında girişe, prosese veya final

Ekip olarak en temel iş yapış felsefemiz,
dünden daha iyi olmaktır
Bizim ek odak noktamız müşterilerimizin problemlerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturmaktır. Adımız proaktif, soyadımız ise çözüm. Güncel bir örnek vermek gerekirse, Alman müşterimizde sıklıkla geçer - geçmez tampon mastar yaptırıp yüzde 100 kontrolde istasyonunda kullanıyoruz. Mastar
yapım süresi uzun olduğu için de çıkan hatalara müdahale etmek oldukça
fazla zaman alıyordu, probleme hızlı müdahale edebilmek, acil tedbirleri
ortaya koyabilmek için 3D Printer satın aldık, mastarları sert malzemeden
basıp hızlıca üretime alıyoruz ve yüzde 100 kontrollere başlıyoruz. Biliyoruz
ki reaksiyon süresi çok önemli, biliyoruz ki müşteri koruma süresi çok çok
önemli. Bizimle çalışan tüm ekip arkadaşlarımız şunu çok iyi bilirler, üretim
asla durmaz, sevkiyat asla durmaz! Şayet fabrika içerisinde hali hazırda
çalışıyorsak büyüklüğü fark etmeksizin probleme müdahale etme, ayıklatmayı başlatma süremiz maksimum 30 dakikadır. Şayet fabrika dışından
geliyorsak bu süre maksimum 1 saat ile sınırlıdır.

noktasına konumlandırabilir. yüzde 100
ölçüsel veya görsel kontrole, seçme,
ayıklamaya, hatta ayıklama sonrası
teknik tamire ihtiyacı duyabilir veya
bizleri tedarikçisine gönderip yerinde
yüzde 100 kalite kontrol yapmamızı
isteyebilir, uygun ürünlerin kendi
fabrikasına zamanında sevk edilmesini
talep edebilir, işte biz bu alanların
hepsinde ve daha fazlasında en doğru
çözümüz. Sunduğumuz çözümler
müşterlerimizde ve tedarikçilerde ses
getiren ‘ iyi ki sizi seçmişiz, fabrika
yönetimine bakış açımızı değiştirdiniz,
sizinle çalışmak bir ayrıcalıkmış,
meğer biz daha önceden hizmet
almıyormuşuz ‘ geri bildirimlerini
ortaya koyan çözümlerdir. En büyük
motivasyonumuz da işte buradan
gelmektedir.
Coğrafi kapsam alanınız ve alt yapınız
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ve son olarak doğrudan insan ile
çalışıyorsunuz, sirkülasyonu nasıl
kontrol altında tutuyorsunuz?
Şu an 10 ilde aktif olarak kalite kontrol
çözümleri sunuyoruz. Kocaeli, Bursa,
Adapazarı, Sakarya, Eskişehir,
Bilecik, İstanbul, Tekirdağ, Manisa
ve İzmir’de varız. 15 şirket aracımız,
10 mühendisimiz, 12 teknikerimiz
ve alanında uzman çalışanlarımızla
toplamda 250’den fazla çalışanımız ile
5 yerleşik ofiste ( Bursa, Kocaeli, İzmir,
Tekirdağ, Manisa ) çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Yerli ve yabancı
55’ten fazla alanında lider firmaya
hizmet sağlıyoruz. Ve her şeyimiz
insan biliyoruz. Çalışma ortamımızın en
değerli varlığı çalışanımız, insanımız.
Onların işine bağlılığını artırmak için
yetkinlik bazlı eğitimlerimizle güçlü
yönlerini daha da geliştiriyoruz. l
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Otomotivde İhracatın
Şampiyonları Ödüllendirildi
“İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde otomotiv endüstrisinde 2021 yılında en fazla ihracat
gerçekleştiren kuruluş Ford Otomotiv oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in ev
sahipliğinde düzenlenen otomotivin gurur gecesinde, 2021 yılında en fazla ihracat yapan ilk 110
firmaya Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ödülleri dağıtıldı.

ludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği (OİB)
tarafından düzenlenen
“İhracatın Şampiyonları Ödül
Töreni”nde, 16 yıldır üst üste Türkiye
ekonomisinin lider sektörü olan
otomotivde 2021 yılının en çok
ihracat gerçekleştiren kuruluşları
ödüllendirildi. OİB Yönetim
Kurulu Başkanı Baran Çelik'in ev
sahipliğinde düzenlenen gurur
gecesinde, 2021 yılının şampiyon
firması olarak Ford Otomotiv ödül
aldı. Gecede, otomotiv endüstrisinde
2021 yılında en fazla ihracat
gerçekleştiren ilk 110 firmanın
temsilcilerine Platin, Altın, Gümüş ve
Bronz kategorilerinde olmak üzere
ödülleri verildi.

U

İhracatın Şampiyonları Ödül
Törenine TİM Başkanı İsmail Gülle
ile birlikte OİB Yönetim Kurulu
ve otomotiv endüstrisinin lider
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firmalarının yöneticileri katıldı. Ford
Otomotiv'in ödülü, TİM Başkanı
İsmail Gülle ve OİB Yönetim Kurulu
Başkanı Baran Çelik tarafından
Ford Otomotiv Genel Müdürü Güven
Özyurt'a takdim edildi.

OTOMOTİV İHRACAT
ŞAMPİYONU ÖDÜLÜ
1-Ford Otomotiv San. A.Ş.
PLATİN İHRACATÇI
ÖDÜLLERİ
2-Toyota Otomotiv San.
Türkiye A.Ş.
3-Oyak Renault Otomobil
Fabrikaları A.Ş.
4-Kibar Dış Ticaret A.Ş.
5-Tofaş Türk Otomobil Fab.A.Ş.
6-Mercedes-Benz Türk A.Ş.
7-Bosch San.ve Tic.A.Ş.
8-TGS Dış Tic.A.Ş.

Ödül töreni, Birleşmiş Milletler
kayıtlarına göre dünyada yer alan
193 ülkenin tamamına ihracat yapan
otomotiv sektörünün kısa tanıtım
filmi ile başladı. Filmde, otomotiv
endüstrisinin 191 Ar-Ge ve Tasarım
Merkezi ve 50 bin mühendisi ile
inovasyonda öncü olduğu, yılda 30
milyar dolara yakın ihracat yapan,
300 bin kişiye istihdam sağlayan,
her dört dakikada 10 araç üreten,
7'sini ihraç eden ve 225 bin dolar
değer yaratan dev bir sektör olduğu
vurgulandı. Filmin ardından açılış
konuşmasını gerçekleştiren OİB
Yönetim Kurulu Başkanı Baran
Çelik, otomotiv endüstrisinin 16
yıldır üst üste Türkiye'nin ihracat
şampiyonu sektörü olarak büyük bir
aile olduğunu ve toplam 70 milyar
dolar dış ticaret fazlası ile ekonomiye
değer katan bir endüstriye ulaştığını
söyledi.l

ADVERTORIAL

Kurulduğu günden bu zamana
kadar teknoloji üreten bir firma
olmayı hedefleyen Mert Software &
Electronics, hem Elektronik Ar-Ge hem
de Yazılım Ar-Ge departmanlarına
sahip ve bu iki birimi entegre
çalıştırarak gömülü sistemler
üretmektedir.

Akıllı Fabrika Uygulama ve
Simülasyon Merkezi'ni Kurduk
Ümit DEĞİRMENCİ

Mert Elektronik
Yönetim Kurulu Üyesi

Dijitalleşen dünyada yerli üretimi
destekleyecek şekilde işletmelerin
verimliliklerini arttıran çözümler
sunuyoruz

M

ert Software&Electronics
1997 yılından bu yana güncel
teknolojileri ve küresel
trendleri odağında tutarak gelişmeye
devam etmiş olup 2003 yılında yerli
ve milli ürünü olan trexDCAS markası
adı altında 14 farklı dil desteğine
sahip MES/MOM çözümleriyle Dünya
pazarında yerini almıştır.
Üretim tesislerinde kurulu olan
mevcut makine parkurunu, tüm alt
ve üst sistemlerle entegre olarak
dijitalleşen dünyada yerli üretimi
destekleyecek şekilde işletmelerin
verimliliklerini dolayısıyla rekabet
güçlerini artırmaktadır.
2017 yılında Teknoloji ve Sanayi
Bakanlığı tarafından tescilli ARGE
Merkezi olarak yazılım ve donanım
projeleri ile 28 farklı ülkeye yayılan
başarılı projelerine yenilerini
eklemektedir.
trexAcademy eğitim platformu
kapsamında Ar-Ge merkezinde
kurduğu Akıllı Fabrika Uygulama ve
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Simülasyon Merkezi ile firmalara
dijital dönüşüm süreçlerini hem
teorik hem de pratikte deneyimleme,
önceki projelerin saha tecrübelerini
inceleme imkanı verilmektedir. MES/
MOM projeleri süresince üretim
sahalarında yapacakları iyileştirme
çalışmalarının başarılı uygulamalarını
görme imkanı sunulmaktadır.
trexDCAS MES çözümünüzden
ve hangi sektörlere ne tür hizmet
sunduğunuzdan bahsedebilir
misiniz?
trexDCAS MES Çözümleri gerçek
zamanlı olarak, performans ve kayıp
sürelerinin istatistiksel analizini
sağlayıp, üretim proses etkinliğinin
arttırılması için tasarlanmış bir yazılım
ve donanım bütünleşik çözümüdür.
Metodoljisi; İnsan-Makine Etkileşimi
sağlayarak, doğru veriyi - doğduğu
anda toplamaya dayanır.
Sürekli sahada olmanın verdiği
avantaj ile elde ettiğimiz bilgi,
birikim ve tecrübeyle büyümeye,
yeni teknolojiler geliştirmeye
odaklanıyoruz.
TrexDCAS; Otomotiv, Dolum, Kablo,

Firma bünyesinde yer alan
trexAcademy kapsamında MES
sistemleri konusunda, işletme
sahiplerinin ve çalışanlarının
aynı bilinçte ve bakış açısında
olmasını hedefleyen eğitimler
düzenlenmektedir. Bu
eğitimleri, pratik eğitimler
ile destekleyerek sektöre
dijital dönüşüm devrimini
bilen insanlar kazandırmak
amacıyla Akıllı Fabrika
Uygulama ve Simülasyon
merkezini kurduk.

Makine, Plastik Enjeksiyon, Beyaz Eşya,
Kalıp/Pres, İlaç/Kimya, Ambalaj, Metal,
Kauçuk, Cam, Gıda ve benzerleri gibi
sektördeki işletmelere, 300'ün üzerindeki
tesiste edindiği bilgi birikim ile teknoloji
partnerliği yapmaktadır.
trexDCAS, 18 yıllık dünya standartlarında saha
tecrübesi ve teknolojik alt yapısıyla
n üretim sahanızdaki kayıpları bulmanızı,
n üretimde yaşanan duruşları ve sebeplerini
anlık olarak izlemenizi,
n operatörün performansını sürekli
izleyerek, yetkinlik durumunu
belirlemenizi,
n üretimde kullanılan ikincil kaynakların
(kalıp, kesici uç vb.) takibini yaparak
tedarikçi performansını ölçmenizi,
n makinalardan anlık hız, üretilen miktar,
ayar ve üretim süresi, arıza süresi ve
nedeni, tüketilen hammadde vb. bilgileri
otomatik alarak, Genel Ekipman Etkinliği
(OEE) ve KPI’ların raporlanmasını sağlar.
İşletmeler trexDCAS ‘ı neden tercih etmeli,
Üretim Yönetim Sistemleri alanında
hizmetleriniz ve çözümleriniz hangi
özellikleriyle öne çıkıyor?
Operatörün günlük üretim formuna manuel
olarak girdiği bütün bilgileri ilgili makinadan
otomatik alır ve beyan ile oluşacak hataları
engeller. Bu sayede Akıllı Üretim Ortamları
oluşturmanızı sağlar.
trexDCAS müşterilerinin bilgi teknolojisi
konularına ilişkin ihtiyaç ve beklentilerini

karşılayarak çözüm odaklı, sürdürülebilir ve
yerinde destek ile verimlilik ve karlılık artışını
destekleyen hizmetler sunmaktadır.
Yazılım çözümlerinin yanı sıra kendi
bünyemizde geliştirilen donanım ürünleriyle
mevcut sistemde SCADA ve PLC alt
yapısına sahip olmayan firmaların MES
sistemini uygulamaları için ekstra bir yatırım
yapmalarının önüne geçilmektedir.
Firma bünyesinde yer alan trexAcademy
kapsamında MES sistemleri konusunda,
işletme sahiplerinin ve çalışanlarının
aynı bilinçte ve bakış açısında olmasını
hedefleyen eğitimler düzenlenmektedir. Bu
eğitimleri, pratik eğitimler ile destekleyerek
sektöre dijital dönüşüm devrimini bilen
insanlar kazandırmak amacıyla Akıllı
Fabrika Uygulama ve Simülasyon merkezini
kurduk. Bu merkez içerisinde global olarak
endüstriyel üretim işletmelerinin üretim
sahalarında en basitten en karmaşığa
dayanan komponentleri bünyesine dahil
ederek 8 farklı sektöre özgü eğitim kitleri
geliştirildi. Verdiğimiz Kaizen/OEE, 5S, Yalın
Üretim, Proje Yönetimi gibi eğitimlere ek
olarak, Uludağ Üniversitesi onaylı Uygulamalı
MES Sistemleri Uzmanlığı sertifika programı
düzenliyoruz. Eğitim sonucunda sektörde
eksikliği son derece hissedilen üretim
sahalarının dijital dönüşüm uzmanlarını
yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Bu sayede sektörün bu noktadaki insan
kaynağı eksiğini gidermesine de büyük
ölçüde katkı sağlıyoruz. l
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ABB Robotik, Dünyanın İlk
Robotla Boyanmış Sanat Eseri
Otomobilini Tanıttı
ABB'nin PixelPaint robotu, dahi çocuk Advait Kolarkar'ın soyut
sanat üretme ve dijital tasarım şirketi Illusorr'un geometrik
konseptini yeni baştan yaratıyor.

İş birliği, ABB'nin konut
sakinlerine ve emlak sahiplerine
açık, agnostik teknoloji
çözümleri sunma arzusuna
destek oluyor

ABB, Bütünsel
Akıllı Bina
Teknolojisini
Desteklemek İçin
Ortaklık Kuruyor
BB ve Samsung Elektronik,
hem konut hem de ticari
binaların enerji tasarrufu,
enerji yönetimi ve akıllı nesnelerin
interneti (IoT) bağlantısı konularında
ortaklaşa geliştirilen teknolojiler
geliştirmek üzere küresel bir ortaklık
dahilinde iş birliği yapacak. Binalar,
yıllık küresel CO2 emisyonlarının
yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
Ortaklık; akıllı teknoloji, akıllı kontrol
ve akıllı cihazlarda inovasyon için
uzun vadeli iş birliği çerçevesinde
konut ve ticari binalarda karbon
salınımı azaltmak ve enerji tasarrufu
için bütünsel enerji yönetimine
yenilik getirecek.l

A

BB Robotik, dünyanın ilk
robotla boyanan sanat
otomobilini üretmek
için dünyaca ünlü iki sanatçı,
sekiz yaşındaki Hintli dahi çocuk
Advait Kolarkar ve Dubai merkezli
dijital tasarım kolektifi Illusorr
ile iş birliği yaptı. ABB'nin ödüllü
PixelPaint teknolojisi, insan
müdahalesi olmadan Advait'in
dönen, tek renkli tasarımını
ve ayrıca Illusorr'un üç renkli
geometrik desenlerini mükemmel
bir şekilde yeni baştan yarattı.

Sami Atiya, "ABB'nin PixelPaint

Yazıcı kafasında bulunan 1.000
püskürtme ucuyla donatılmış
ABB'nin IRB 5500 boya robotları,
son derece karmaşık çizimleri
30 dakikadan daha kısa sürede
tamamlayabildi. PixelPaint
teknolojisi, elle elde edilmesi
imkansız olan karmaşık, detaylı
ayrıntıları yakalayarak benzeri
görülmemiş bir hassasiyet ve hız
sergiliyor. Dünyada bir ilk olan bu
başarıyı gözler önüne seren film bu
linkten izlenebilir.

özelleştirilmiş ürünler istediği

ABB'nin Robotik ve İmalat
Otomasyonu İş Kolu Başkanı

yönelik artan talebi karşılama

A
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teknolojisi bir evrimden daha
fazlasıdır – bu bir devrimdir.
Robotik otomasyonun ve
RobotStudio® yazılımımızın
sadece daha sürdürülebilir
üretimin yolunu nasıl
açabileceğinin değil, aynı zamanda
insan ruhunun özgünlüğünü
ve güzelliğini kutlayan hassas
sanat eserlerini mükemmel bir
şekilde çoğaltabileceğinin parlak
bir örneğidir. Tüketicilerin daha
bir dönemde, PixelPaint oyunun
kurallarını değiştiriyor ve herhangi
bir tasarımın hem sürdürülebilir,
hem de uygun maliyetli bir şekilde
çoğaltılmasına olanak tanıyor.”
ABB'nin çığır açan PixelPaint
teknolojisi, boya uygulama
sürecini yeniden tasarlıyor ve
otomotiv endüstrisinde, özellikle
dış yüzeylerin boyanmasında
sürdürülebilir kişiselleştirmeye
yönünde çığır açıyor.l

ABB E-mobilite, şarj çözümleri
portföyünün tamamını tedarik
etmek üzere Shell ile yeni bir
global anlaşma imzaladı.

ABB, Shell’in
Global Elektrikli
Araç Şarj
Hedeflerine
Destek Verecek

ÜYELERDEN HABERLER

Bosch, Türkiye’de
Üretime Başlamasının
50’nci Yılını Kutluyor
Bosch, Türkiye’de 2021 mali yılını net satış gelirini, konsolide
edilmemiş şirketlerin satışları ve bağlı şirketlere sağlanan şirket içi
teslimatlar dahil olmak üzere yüzde 47 artışla 38.2 milyar TL ile
kapattı.
irket, Türkiye’de 2021
yılını 14.5 milyar
TL’lik konsolide satış
gelirine ulaşırken, bir önceki yılla
karşılaştırıldığında yüzde 42’lik
güçlü bir büyüme kaydetti. Bosch
Türkiye ve Orta Doğu Başkanı ve
Temsilcisi Daniel Korioth, “2021
yılındaki güçlü büyümede, özellikle
sanayi teknolojileri, tüketim
malları ve mobilite çözümleri
sektöründeki yüksek talep ve
başarılı satış stratejisi etkili oldu.”
dedi.

Ş

Daniel Korioth, “Bosch Türkiye
olarak, bu yıl da mevcut ekonomik
zorluklara rağmen geçtiğimiz yıl
ile aynı seviyede satış hacmine
ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl
Türkiye’deki üretim tesislerimizin
dijitalleşme çalışmalarına hız
veriyoruz. Ayrıca, gelişim ve
eğitim iş birliklerine devam
eden yatırımlarla üniversite
iş birliklerimizi artırmak
istiyoruz. Böylece, topluma katkı
sağlıyoruz ve özellikle gençlerin
yetkinliklerini daha da artırıyoruz.”
dedi.

Küresel çapta yetkinliğe sahip
üretim tesisleri
Katma değerli üretim ve yeni
teknolojilere odaklanan Bursa Güç
Aktarma Çözümleri Fabrikası’nda
geçen yıl eylül ayında benzinli
motorlar için yeni nesil yüksek
basınçlı pompa üretimine geçildi.
Böylelikle Türkiye’de ilk defa dizel
ve benzinli enjektör haricinde bir
ürün gamı üretilmeye başlandı. Bu
ürünlerin üretilmesinde hassas
ayar ve ölçüm sistemleri, ileri
teknoloji lazer kaynak sistemleri,
akıllı kamera sistemleriyle
donatılmış en yüksek teknoloji
Endüstri 4.0 çözümleri kullanılıyor.
Mobil hidrolik alanında geniş bir
yelpazede üretim gerçekleştiren
Bursa’daki Rexroth Fabrikası
da büyümeye devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Bosch, İstanbul’un
ardından ikinci Tasarım
Merkezini Bursa’daki
Bosch Rexroth
fabrikasında faaliyete
geçirmiş oldu..l

TÜRKİYE'NİN İHRACATINA KATKI YAPIYORUZ
BOSCH TÜRKİYE VE ORTA DOĞU BAŞKANI
VE TEMSİLCİSİ DANIEL KORIOTH
Daniel Korioth, “Türkiye, 50 yıl içinde, Bosch Grubu’nun üretim, Ar-Ge ve ihracat açısından dünya çapındaki önemli üslerinden biri olurken, Türkiye’ye kalıcı ekonomik ve sosyal fayda
sağladık. Dünyanın dört bir yanındaki 40’ı aşkın ülkeye 2021 yılında yaptığımız 23.7 milyar TL düzeyindeki ihracatla Türkiye’nin
genel ihracat hacmine yüzde 1,2 oranında katkı yapıyor ve lider
ihracatçılar arasındaki yerimizi koruyoruz” dedi.
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KÜRESEL EKİP, SANAYİNİN DIJITAL
DÖNÜŞÜMÜNE DANIŞMANLIK
SAĞLIYOR
Bosch Türkiye, 2016 yılından bu
yana otomotiv, beyaz eşya, çelik
ve hazır giyim gibi farklı sektörlerde
faaliyet gösteren şirketlere, verimlilik
odaklı dijital dönüşüm danışmanlığı
hizmeti veriyor. Bu şirketler arasında
yer alan Maxion İnci Jant Grubu’nun
Manisa’daki fabrikası için yüzde
100 firmaya özgü bir dijital yazılım
çözümü sunuldu ve bu çözüm, hibrit bir
yapıda hem bulut hem de firma lokal
bilişim altyapısında çalışacak şekilde
kurgulandı. Danışmanlık çalışmalarına
Almanya, Hindistan ve Türkiye’den
uzmanların katılımıyla uluslararası
bir ekip destek verirken, Bosch yazılım
çözümleri belirlenen pilot hat üzerinde
devreye alındı.

ÜYELERDEN HABERLER

Coşkunöz Metal Form,
Global Yolculuğuna Turquality®
İle Devam Edecek
Coşkunöz Metal Form, Türk ürünlerinin yurtdışında
markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi amacıyla
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, ilk ve tek devlet
destekli markalaşma programı olan TURQUALITY® ana
programına kabul edildi.
oşkunöz Holding
bünyesinde yer alan ve
dünyanın önde gelen
otomotiv ana sanayi firmalarının
şekillendirilmiş gövde ve
şasi parçalarının tedarikçisi
konumunda olan Coşkunöz
Metal Form, Türk firmalarının
yurtdışında markalaşmasını
teşvik etmek amacıyla yürütülen
TURQUALITY® destek programına
dahil edildi. Coşkunöz Metal Form,
süresiz devlet teşvikinin verildiği
bu ana program kapsamındaki
14 otomotiv yan sanayi markası

C

arasında yerini alarak, global
arenada markasının gelişimine
önemli katkılar sağlama imkanına
kavuştu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Dronepark’ta konuşlu Coşkunöz
Holding iştiraki Fly BVLOS Technology’nin Maxwell Innovations
ile birlikte ürettiği “JACKAL” isimli insansız hava aracı (İHA) ilk
ihracat başarısını gerçekleştirdi. Bu satış anlaşmasıyla birlikte
Türkiye, tarihinde ilk kez İngiltere’ye teknoloji katma değeri
yüksek bir ürün satışı gerçekleştirmiş oldu.
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Coşkunöz Eğitim
Vakfı öğrencileri,
CEV Günü’nde
İlber Ortaylı ile
Buluştu

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından
yürütülen ve programa kabul
edilen firmaların süresiz olarak
faydalandığı TURQUALITY ana
programında; markanın gelişimine
yönelik kurumsal altyapı
harcamaları ilk 5 yıl boyunca
desteklenirken; hedef pazarlara
yönelik reklam, fuar, sponsorluk,
depolama gibi harcamalar da ülke
başına 5 yıl süreyle destekleniyor.l

İngiltere Yerli İHA Türk
JACKAL’ı Satın Aldı
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Türk sanayisinin köklü
kuruluşlarından Coşkunöz
Holding bünyesinde faaliyet
yürüten Coşkunöz Eğitim Vakfı
(CEV)’de eğitim gören gençler
ve Vakfın gönüllüleri, CEV
Günü’nde bir araya geldi.

oşkunöz Eğitim Vakfı
(CEV)’de eğitim gören
gençler ve Vakfın
gönüllüleri, CEV Günü’nde bir
araya geldi. ‘Gelecek Gençlikle
Gelecek’ sloganıyla gerçekleşen
buluşmada konuşan Coşkunöz
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş
ve Coşkunöz Holding CEO’su
Erdem Acay konuşmalarında
gelenekselleştirmeyi planladıkları
bu günle özellikle sanayinin ihtiyacı
olan mesleki ve teknik eğitime dikkat
çekmeyi amaçladıklarını vurguladı.
Açılış konuşmasını yaparak,
mezunları kutlayan Coşkunöz Eğitim
Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy
Susuzlu, “İlkini gerçekleştirdiğimiz
CEV Günü’nde; mezunlarımızın
çok ama çok çalışarak, ahlaklarıyla
geleceğe örnek bir nesil olmalarını
diliyorum” dedi. Coşkulu geçen
etkinlikte ünlü tarihçi İlber Ortaylı
da konuşmacı olarak yer aldı ve
deneyimlerini gençlerle paylaştı.l

C
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Saykal Elektronik,
F+Ventures
Liderliğinde 2 Milyon
Dolar Yatırım Aldı
Bilişim Vadisi merkezli Saykal Elektronik, F+Ventures liderliğinde
2 milyon dolar yatırım aldı. Seri A yatırım turunda Fark Holding ve
Ark Pres Emniyet Kemeri, yatırımcı olarak yer aldı. Yeni yatırım,
şirketin global büyüme ve Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak.

FARPLAS’TA ÜST
DÜZEY ATAMA
Farplas; ülkemizin en büyük
250 sanayi kuruluşundan biri
olup, Türkiye, Kore, Fransa,
Romanya ve Tayland’da
bulunan 7 üretim tesisi, 4
Ar-Ge Merkezi, 2 bin çalışanı
ve yıllık 200 milyon euro
değerindeki geliriyle, 50
yılı aşkın süredir otomotiv
sektörünün önde gelen
firmalarının çözüm ortağı
konumundadır.

aşta otomotiv olmak üzere,
küresel ölçekte stratejik
ve ölçeklenebilir sektörler
için ileri teknoloji algılama, tespit,
görüntüleme sistemleri, elektronik
ürünler ve gömülü yazılımlar
geliştiren ve üreten bir teknoloji
şirketi olarak faaliyet gösteren
Saykal Elektronik; 2010 yılında T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Teknogirişim Sermayesi desteğiyle
kuruldu.

B

Saykal Elektronik CEO’su
Yücel Saykal, konunun uzmanı
yatırımcılarımızın desteği ile
üretim altyapımızı güçlendirerek
iş hacmimizi artırmayı ve müşteri
portföyümüzü genişletmeyi
hedefliyoruz” diyerek Saykal’ın global
ölçekte büyük bir teknoloji firması
olmasını hedeflediklerini belirtti.
Mobilite ekosisteminin en temel
yapı taşlarının Sensör Teknolojileri,
Kontrol-Haberleşme Teknolojileri
ve Motor Sürücü Teknolojileri
gibi elektronik teknolojileri
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olduğunu belirten Fark Holding
Yönetim Kurulu Başkanı ve
F+ Ventures kurucusu Ahu
Serter, otomotiv sektörüne yeni
giren bu teknolojilerin, ülkemiz
otomotiv sanayi yerlileştirme
stratejilerinde ve teknoloji ihracat
payının artırılmasında önemli rol
oynayacağına inandığını açıkladı.
F+ Ventures; gelecek stratejileri
kapsamında Türk teknoloji
şirketlerine yatırım yaparak, onları
globale taşımayı amaçladıklarını
ekledi.
2007 yılından bu yana araçlar için
elektronik yolcu emniyet sistemleri
alanında yaptıkları çalışmalar
neticesinde derin tecrübe ve bilgi
birikimine sahip olduklarını belirten
Ark Pres CEO’su Burak Kasım,
Saykal Elektronik‘le gerçekleştirilen
stratejik ortaklık ile yakın gelecekte,
yolculara tamamen farklı bir
deneyim yaşatacak, kabin içi
emniyet çözümlerini küresel pazara
sunacaklarını aktardı.l

İç trim, dış trim, aydınlatma
ürün çeşidine sahip şirketin
inovasyon odağında; ağırlık
hafifletme, dijital dönüşüm,
akıllı mobilite çözümleri ve
elektrikleşme bulunmaktadır.
Farplas; otomotiv sektörünün
deneyimli isimlerinden
Emin Ataç’ı, CEO olarak
atadı. 2019 yılından beri
Fark Holding Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapan Ataç, 9 Mayıs
2022 günü itibarıyla yeni
görevine başladı. Emin Ataç;
ODTÜ Makine Mühendisliği
mezunu olup, yurt içinde
ve dışında 30 yılı aşan,
başarılarla dolu deneyime
sahiptir. Sektörde üst düzey
yöneticiliklerde bulunan
ve pek çok başarılı projeye
imza atan Ataç, profesyonel
hayatını farklı şirketlerde
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
sürdürmekteydi.

Endüstride CO2 Şartnamesinin
Karşılanması ve Enerji Tasarrufu
Festo tarafından üretilen MSE6-C2M enerji verimliliği modülü ile basınçlı hava sistemlerinde
devrim yaratmaktadır.
etal, otomotiv, ilaç ve gıda
endüstrilerinde faaliyet
gösteren lider endüstri
şirketleri ürettikleri ürünler için
net CO2 hedeflerine sahiptirler.
Bu hedefler makine üreticilerinin
önceki makinelere kıyasla yeni
nesil makinelerde önemli enerji
tasarrufları elde etmelerini
öngörürler. Festo’nun MSE6-C2M
enerji verimliliği modülü ile küresel
basınçlı hava sistemi piyasasında
rakipsiz bir çözümü ortaya
koymasının çıkış noktası budur.

M

Festo’nun ürettiği MSE6-C2M enerji
verimliliği modülü basınçlı hava
tüketimi ve üretiminin gözetimi,
kaçakların otomatik tespiti ve
ayrıca yatırımın geri dönüş hızı
açısından küresel liderliği elinde
tutmaktadır. Bu sayede makinelerin
ve sistemlerin daima kullanıma
hazır olması sağlanır.
Basınçlı hava tüketiminin
azaltılması
Söz konusu olan şey basınçlı hava
sistemlerinde durum izleme ise
enerji verimliliği modülü yalnızca
ölçüm verilerinin toplanması ve
analiz edilmesiyle kalmayıp aynı
zamanda üretime aktif şekilde
müdahale ederek de tüketimi
otomatik olarak azaltabilir.
Hesaplamalar ve testlerden
görüldüğü üzere Festo’nun patentli
teknolojisi sayesinde kullanıcılar 3,2
metrik ton düzeyine kadar CO2 ve her
yıl işletme maliyetlerinden kayda
değer tasarruflar edebilmektedir.
MSE6-C2M enerji verimliliği
modülü basınç regülatörünü,
açma/kapama valfini, sensörleri
ve fieldbus iletişimini tek bir akıllı
ünite içinde birleştirmektedir.
Basınçlı hava tüketimini gözlemler

ve üretim belirli bir süre
boyunca durdurulduktan
sonra kompresörü kapatır
ve bunu yaparken sistem
basıncının belirli bekleme
basıncı seviyesinin altına
düşmesini önler. Bu, modern
otomobillerdeki otomatik
stop/start sistemine benzer
bir şekilde çalışarak enerji
israfının önlenmesine
yardımcı olmaktadır.
Endüstri 4.0’a hazır
Daha düşük basınç seviyeleri
sistemin basıncının
tamamen tahliye edilmesini
gerektirmeden enerji
tasarrufu elde etmeyi sağlar.
Yani makineler ve sistemler
daima kullanıma hazır olur.
MSE6-C2M zaman içinde
meydana gelen kaçakları otomatik
olarak tespit edip bunları bir
kontrolöre rapor edebilir. PROFINET
aracılığıyla makine ağına eksiksiz

Festo, genel merkezi
Almanya’nın Esslingen
am Neckar kentinde bulunan
küresel bir oyuncu ve
bağımsız bir aile şirketidir.
Şirket 35’i aşkın endüstride
faaliyet gösteren 300.000
fabrika ve proses otomasyonu
müşterisine pnömatik ve
elektriksel otomasyon
teknolojisi sağlamaktadır.
Ürünler ve hizmetler 176
ülkede sunulmaktadır. Dünya
genelinde 61 ülkede 250’yi
aşkın ofisi ve yaklaşık 21.000
çalışanıyla faaliyetlerini
sürdürmektedir. Her yıl
cirosunun yaklaşık yüzde 8’ini
araştırma ve geliştirme yatırımı
olarak kullanmaktadır.

şekilde entegre edilebilir. Basınç,
debi ya da sistem parametreleri
gibi ölçülen tüm değerler PLC ya
da bulut ortamında yer alır ve
görüntülenebilir ya da daha ileri
şekilde birer birer işlenebilirler.
Tüm değerler göz önünde
Debiye, hava tüketimine ve
basınca yönelik ölçülen değerlere
istenilen zamanda ulaşılabilir.
Sistem operatörleri bu bilgileri bir
makinenin sürekli olarak akıllı enerji
gözetimini sağlamaya temel teşkil
edecek şekilde kullanabilirler. MSE6C2M sayesinde bir sistemin bir yıl
önceye kıyasla daha çok hava tüketip
tüketmediğini, bir üretim partisi için
ne kadar basınçlı hava gerektiğini,
basıncın doğru ayarlanmış olup
olmadığını ya da bir makine arızası
söz konusu olduğunda basıncın ya da
debinin ne kadar yüksek olduğunu
belirlemek mümkündür.l
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Hitachi Astemo Türkiye, Bursa
Kalite Büyük Ödülü’nün Sahibi Oldu
Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası, yenilikçi ve kaliteli çalışmaları ile gurur verici işlere imza
atmaya devam ediyor. Firma, KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğinde düzenlenen ve
EFQM modeli referans alınarak verilen Bursa Kalite Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
7 ülkede yaklaşık 140
tesiste 90 bin kişiyi
istihdam eden global
bir otomotiv teknoloji şirketi
olan Hitachi Astemo’nun Türkiye
Fabrikası, başarılı ve kaliteli
çalışmalarının karşılığını almaya
devam ediyor.

2

Firma, KalDer Bursa Şubesi
ve BUSİAD iş birliğinde
düzenlenen ve kalite kültürünü
ülkemizde yaygınlaştırmak,
kalite çalışmalarını teşvik
etmek, iş mükemmelliğine
ulaşma çabasında olan kurum
ve kuruluşları ödüllendirmek
ve onurlandırmak amacıyla
gerçekleştirilen Bursa Kalite
Ödülü sürecinde, Kalite Büyük
Ödülü’nün sahibi oldu.
Ödül hakkında açıklamalarda
bulunan Hitachi Astemo
Türkiye Fabrikası Genel Müdürü
Murat Bayram, böylesine
değerli ve anlamlı bir ödüle
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layık görüldükleri için duydukları
memnuniyeti dile getirdi.

Bayram, bu bilinçle çalışmalarına

Örnek bir firma olmak hedefiyle
ilerliyoruz

Bayram, sürdürülebilir bir

Bursa Kalite Büyük Ödülü’ne sahip
oldukları için çok mutlu ve gururlu
olduklarını ifade eden Bayram,
“Globaldeki hedeflerimize doğru
emin adımlarla ilerlerken, bu yolda
kazanmış olduğumuz ödüller bizi
daha da fazla motive ediyor. Şirket
olarak, daima gelecek odaklı hareket
edip mükemmeli hedefliyor ve
her alanda sürdürülebilir başarıyı
sağlamak adına çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Bu doğrultuda;
kalite olgusu da firmamız için
olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.
İş stratejilerimizde yüksek düzeyde
performans sergilemek ve kendimizi
sürekli geliştirerek örnek bir firma
olmak hedefiyle ilerliyoruz” dedi.

felsefesi ile hep daha iyisi

Kalite sürekli bir yolculuk

çeken Bayram, tüm çalışma

Kalitenin ulaşılan bir hedef değil
sürekli bir yolculuk olduğunu belirten

devam edeceklerini kaydetti.
büyüme ve sürekli iyileştirme
için mücadele ettiklerini dile
getirerek, “Mükemmeliyetçi bir
yaklaşımla kendimizi sürekli
geliştiriyoruz. Kalite, firmamız
için ulaşılan ve korunan bir düzey
değil dünyanın gelişimine paralel
olarak şekillenen, koşullara göre
değişen ve yenilenen bir hedef.
Bu hedef doğrultusunda da tüm
çalışma arkadaşlarımızla beraber
el ele vererek, çalışmalarımızı
sürdüreceğiz” diye konuştu.
Elde ettikleri tüm başarılarda
olduğu gibi bu başarıda da
ekip arkadaşlarının büyük
emeklerinin olduğuna dikkat
arkadaşlarına özverili çalışmaları
için ayrı ayrı teşekkür etti..l

ÜYELERDEN HABERLER

İnci Holding ve GS Yuasa, Teknolojik
Hamle İçin Düğmeye Bastılar
İnci GS Yuasa altında sürdürdükleri iş birliğini yeni bir teknoloji
atılımı için bir adım daha ileri taşıyorlar. Bu kapsamda
ortaklığa elektrikli araçların gelişiminde oldukça kritik yer tutan
ve İnci GS Yuasa’nın odaklandığı tranksiyoner uygulamalarda
da hızla gelişen bir trend olan lityum ion bataryalara yönelik
kullanım haklarından yararlandıracak hisse devrine yönelik
anlaşma 28 Nisan’da imzalandı.
ektöründe teknolojinin
en üst seviyesine sahip
fabrikaları ile enerji
depolama sektörünün geleceğini
tayin eden İnci GS Yuasa dün olduğu
gibi bugün de dünya trendlerini
yakından takip ederek, ülkemizi
dünya genelinde başarıyla temsil
ediyor.

S

Pazardaki teknoloji yatırımlarına
hızla devam eden İnci GS Yuasa’nın
İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik
konuya ilişkin açıklamasında, “İnci
GS Yuasa olarak teknolojiyi çok
yakından takip ederek, kapasite
artışı yaparken her zaman yeni
teknolojilere öncelik veriyoruz. Japon
ortağımız GS Yuasa 100 yılı aşkın
köklü geçmişiyle, hibrid otomobiller,
elektrikli otomobil ve
uzay uygulama aküleri konusunda

İNCİ GS YUASA
TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN
AKÜ ÜRETİCİSİ
Akü sektöründe üretim ve
satış faaliyetleri yürüten
İnci GS Yuasa, İnci Holding ve
GS Yuasa iştirakidir. Manisa’daki üç fabrikası ve 1000 çalışanı
ile Türkiye’nin en büyük akü
üreticisi konumundadır. Tüm
süreçlerinde mükemmelliği ilke
edinen İnci GS Yuasa, tüketici
odaklı yaklaşımı ve geliştirdiği
yeni teknolojilerle 6 kıtada 80’in
üzerinde ülkede ürünlerini ve
hizmetlerini tüketicilere ulaştırmaktadır.
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önemli altyapı ve deneyime sahip
bir şirket. Sektörümüzün teknoloji
lideri olarak, Japon ortağımızın
teknoloji tarafındaki bilgi birikimini
ve tecrübelerini İnci Holding’in İnci
Markası’nın gücü ile birleştirerek
ilerledik.
Şimdi de ortaklığımızın 7. Yılında
bu iş birliğimizi bir adım ileri
taşıyıp, ilk etapta traksiyoner
uygulamalara yönelik lityum
ion teknolojisinin ortaklığımıza
entegrasyonunu sağlayarak
ülkemize ve ortaklığımıza daha
fazla değer katmaya hazırlanıyoruz.
Bu bağlamda ortaklığımızın iş
sonuçlarını GS Yuasa’nın grup
seviyesinde konsolide edebilmesini
sağlamak üzere, GS Yuasa’nın
ortaklık içindeki hisse oranı 50’den
60’a çıkıyor. Gelecek dönemlerde
de üretim kapasitemizi artırırken,
teknolojik hamlelerimizle sektördeki
öncü pozisyonumuzu güçlendirecek
yatırımlarımıza devam edeceğiz.
Sürekli gelişen ve dönüşen bir
dünyanın içerisinde olduğumuzu
unutmadan, bu alandaki yeniliklerin
öncülüğünü yapan kurumlardan
biri olarak maksimum performansa
ve verimliliğe ulaşabiliriz. Akıllı
yatırımlarla ve gerçekçi hedeflerle bu
yolda elde edeceğimiz nice başarılar
olduğuna inanıyor ve kendimizden
emin bir şekilde, bitmeyen
enerjimizle çalışmalarımıza devam
ediyoruz.“ diyerek İnci GS Yuasa’nın
teknolojik güçlenme hareketinin
içinde bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.l

İNCİ GS YUASA
İCRA KURULU DİREKTÖRÜ
CİHAN ELBİRLİK
Sürekli gelişen ve dönüşen
bir dünyanın içerisinde
olduğumuzu unutmadan,
bu alandaki yeniliklerin
öncülüğünü yapan
kurumlardan biri olarak
maksimum performansa
ve verimliliğe ulaşabiliriz.
Akıllı yatırımlarla ve
gerçekçi hedeflerle bu
yolda elde edeceğimiz nice
başarılar olduğuna inanıyor
ve kendimizden emin bir
şekilde, bitmeyen enerjimizle
çalışmalarımıza devam
ediyoruz

ÜYELERDEN HABERLER

Kanca, Turquality ile Küresel
Marka Olma Yolunda İlerliyor
Kanca IT Direktörü Hulusi Bodrumlu, uluslararası marka olma hedeflerinin devamı olarak küresel
marka olma yönündeki değişimi, Turquality programıyla elde edeceklerine inandıklarını belirtti.
anca El Aletleri IT Direktörü
Hulusi Bodrumlu, yaklaşık
1 yıllık başvuru ve
denetim süreçlerinin neticesinde
"Turquality Marka Programı"na kabul
edilmelerinin önemini anlattı.

K

Turquality ülkemizin küresel
marka olabilecek firmalarını teşvik
etmeyi amaçlamış, TC. Ekonomi
Bakanlığınca yürütülen, dünyada
da benzeri az görülen bir destek
programıdır.
Program, Türk firmalarının
üretimden pazarlamaya, oradan
da satış sonrası hizmetlerine
kadar tüm süreçlerini kapsayacak
şekilde yönetimsel bilgi birikimi,
kurumsallaşma ve dijitalleşme
gelişimlerine katkı vermektedir.
Kanca El Aletleri ve Dövme Çelik AŞ
olarak 2021 senesinde başladığımız
ve yaklaşık 1 yıl süren başvuru
ve denetim süreçleri sonunda
geçtiğimiz haftalarda Turquality,
Marka programına kabul edildik.
Kanca'nın cirosunun yüzde
50'den fazlası doğrudan, yüzde
25 üzerindeki kısmı ise dolaylı
ihracattan oluşmaktadır. Diğer
bir deyişle yüzde 80 civarındaki
ürünlerimiz ihracat pazarlarıyla
buluşmaktadır.
Sürdürülebilir bir büyüme hedefinin,
56 yıllık geçmişi olan firmamızın A-Z
ye tüm departmanlarda topyekün
bir değişimle, kurumsallaşma ile
sağlanabileceğini öngörmekteyiz.
Programın, firmaları dünya markası
olmaya hazırlayan önemli bir araç
olması nedeniyle, bizi hem otomotiv
dövme parçalarda hem de el aletleri
tarafında “küresel marka” olma
hedefimize kısa sürede ulaştıracağı
inancındayız.
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Kanca IT Direktörü Hulusi
Bodrumlu: "Sürdürülebilir
bir büyüme hedefinin,
56 yıllık geçmişi olan
firmamızın A-Z ye
tüm departmanlarda
topyekün bir değişimle,
kurumsallaşma ile
sağlanabileceğini
öngörmekteyiz."

ABD ve Almanya’da bulunan
şirketlerimiz sayesinde hem
otomotiv hem de el aletleri
sektörlerinde müşterilerimize
"yerel" bir oyuncu gibi hizmet
verebilmekteyiz.
Turquality programı kapsamındaki
desteklerinin, 5 kıtada 155 ülkeye
ulaşan ürünlerimizle “küresel marka”
olma yolundaki stratejilerimize
önemli katkı sağlayacağını
görüyoruz.
Kanca olarak kurumsallaşma,
dijitalleşme ve sanayi 4.0'a çok
önem vermekteyiz.
Turquality, satış-pazarlama, ArGe, tedarik süreci, satınalma,
İK gibi hemen hemen tüm
departmalarımızda süreçlerimizi
tekrar gözden geçirme ve yeniden
şekillendirme imkanını vermektedir.
Önemli hedeflerimiz içinde yer
alan uluslararası rekabetçiliğimizi
yükseltmek ve yüksek katma
değerli, sistem parçaları üretmek
stratejilerimize de katkı verecektir.
90'lı senelerde koyduğumuz
uluslararası bir marka olma
hedefimizin devamı olarak, “küresel
marka” olabilme yönündeki gerekli
değişimi, Turquality gibi denenmiş
ve Türkiye’ye katkısı kanıtlanmış bir
programla elde edeceğimize güçlü
şekilde inanmaktayız.l

Hulusi Bodrumlu, "KANCA’nın
cirosunun yüzde 50'den fazlası
doğrudan, yüzde 25 üzerindeki kısmı
ise dolaylı ihracattan oluşmaktadır.
Diğer bir deyişle yüzde 80 civarındaki
ürünlerimiz ihracat pazarlarıyla buluşmaktadır."

ÜYELERDEN HABERLER

Maxion İnci Jant Grubu
bünyesindeki Maxion
Jantaş, Maxion İnci Çelik
ve Maxion İnci Alüminyum
çalışanları aileleri ile
birlikte 15 Mayıs’ta fabrika
özelinde gerçekleşen Aile
Şenlikleri’nde keyifli bir gün
geçirdiler.

Maxion İnci
Jant Grubu
geleneksel ‘Aile
Şenliği’nde enerji
depoladı
nsana değer”
yaklaşımıyla hareket
eden Türk otomotiv
tedarik sanayinin öncülerinden
Maxion İnci Jant Grubu, çalışan
motivasyonu ve memnuniyeti
odağıyla düzenlediği Aile
Şenliği’ni pandeminin ardından
ilk kez bu yıl 15 Mayıs’ta
gerçekleştirdi. Gelenekselleşen
şenlik kapsamında Grup
bünyesindeki Maxion Jantaş,
Maxion İnci Çelik ve Maxion İnci
Alüminyum çalışanları ve aileleri
fabrikalarda bir araya gelerek
keyifli bir gün geçirdi.

İ

Genel Müdürlerin açılış
konuşmalarının ardından aileler,
keyifli bir öğle yemeği yediler.
Şenlik kapsamındaki illüzyon
gösterisi ve elektro keman şov
çalışanların ve ailelerinin ilgi
odağı olmayı başarırken, bando
müzikleri güne renk kattı. Çeşitli
ikramların eksik olmadığı şenlikte
aileler fabrikayı gezme fırsatı da
buldular. Maxion İnci Jant Grubu
“Gönülden İşler” Ekibinin stant
açarak Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nı interaktif bir şekilde
çocuklara anlattı. Cevdet İnci
Eğitim Vakfı’na ait Gezici
Kütüphane de kapılarını çocuklar
için açtı. l
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Maxion İnci Jant Grubu
“Altın İhracat Ödülü”ne
Layık Görüldü
Maxion İnci Jant Grubu, otomotiv endüstrisine gösterdiği
katkılardan dolayı, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB) tarafından Altın İhracat Ödülleri’ne layık
görüldü.
axion İnci Jant Grubu,
cirosunun yüzde 72’sini
5 kıtada 60’ın üzerinde
ülkeye yaptığı ihracattan elde
ediyor ve sektörün önemli
ihracatçıları arasında yer alıyor.
Türkiye otomotiv endüstrisinin
ihracattaki tek koordinatör
birliği olan Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği
(OİB) tarafından verilen İhracatın
Şampiyonları Ödülleri’nde Maxion
İnci Jant Grubu, üstün ihracat
performansı gösteren firmalar

M

arasında yer alarak Altın İhracat
Ödülü’nün sahibi oldu.
31 Mayıs’ta düzenlenen ödül
töreninde Maxion İnci A.Ş. ödülü,
OİB Yönetim Kurulu Başkanı
Baran Çelik ve OİB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel
Öztürk tarafından takdim edildi.
Maxion Jantaş A.Ş. ödülü ise OİB
Yönetim Kurulu Başkanı Baran
Çelik ve OİB Yönetim Kurulu Üyesi
Altan Murat Taşdelen tarafından
verildi.l

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Zaim otomotiv
ihracatının lokomotif şirketlerinden biri
olduklarını ifade ederek Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği’ne teşekkür
etti ve şunları dile getirdi: “Bugün Maxion İnci Jant Grubu olarak 12 milyon jant
üretim kapasitemiz ve 1700 çalışanımız
ile 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye ihracat
yapıyoruz. Ciromuz 400 milyon USD, ihracatımız ise 300 milyon USD seviyesinde.
Üretimimizi ve bunun paralelinde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Başarılı finansal ve operasyonel performansımızı
sürdürürken, ülkemizin istihdamına
katkıda bulunmaya devam edeceğiz
ve artan ihracatımızla hem sektörümüz hem de ülkemiz adına daha fazla katma değer yaratacağız. Grup
olarak emeklerimizin bu ödüllerle
taçlanmasından dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

ÜYELERDEN HABERLER

Maysan Mando’dan
İki Önemli Başarı
Maysan Mando, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı
2021" listesine adını yazdırırken, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından
düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde de "Bronz İhracatçı" ödülüne layık görüldü.
aysan Mando, sürdürülebilir
başarı odaklı çalışmaları
doğrultusunda elde ettiği
başarılara yenilerini ekledi.

M

Maysan Mando, Türkiye İhracatçılar
Meclisi'nin (TİM) açıkladığı
"Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021"
listesine adını yazdırırken, Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
tarafından düzenlenen İhracatın
Şampiyonları Ödül Töreni’nde de
"Bronz İhracatçı" ödülüne layık
görüldü.
Büyük mutluluk duyuyoruz
Hem Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı
arasında yer almaktan hem de
OİB İhracatın Şampiyonları Ödül
Töreninde "Bronz İhracatçı" ödülüne
layık görülmekten dolayı büyük
mutluluk ve gurur yaşadıklarını ifade
eden Maysan Mando Genel Müdürü
Tülay Hacıoğlu Şengül, “Maysan
Mando olarak, sürdürülebilir
büyüme hedefimiz çerçevesinde,
ihracat pazarlarındaki yayılımımızı
artırmaya devam ediyoruz.
Otomotiv sektöründe ilk 1000
ihracatçı içerisinde 79. sıradayız.
Özellikle son 2 yılda gerçekleşen
konjonktürel değişimler ve bunların
getirdiği tedarik zinciri kırılmaları
sebebiyle ülkemize, şirketimizin
de dahil olduğu otomotiv tedarik
sanayimize ve ürünlerimize,
ihracat pazarlarındaki ilginin
her geçen gün daha da arttığını
görüyoruz. Şirket olarak, bu fırsatı
en iyi şekilde değerlendirerek
ihracat pazarlarından pek çok yeni
OEM projesini ve bağımsız yedek
parça müşterisini portföyümüze
kattık. Buna ilave olarak, güçlü
konumumuzla yurtiçi OEM ve
bağımsız yedek parça pazarına
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satışlarımız başarılı bir şekilde
devam ediyor. Her geçen gün hem
ihracatımızı artırıyor hem de buna
bağlı olarak büyümeye devam
ediyoruz. Büyüme odağıyla hem
şirketimizin hem de ülkemizin
ihracat artışını desteklemek
istiyoruz. Dünya genelinde
bulunduğumuz pazarlarda daha
fazla yayılım sağlayabilmek, yeni
pazarlara girmek ve Maysan Mando
markamızın müşteriler tarafından
daha çok deneyimlenmesini
sağlamak adına önemli çalışmalar
yürütüyoruz. Bunun için de yoğun
şekilde iş geliştirme faaliyetlerimiz
devam ediyor. Bu iki önemli başarıya

Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, “Maysan Mando olarak, sürdürülebilir büyüme hedefimiz
çerçevesinde, ihracat pazarlarındaki yayılımımızı artırmaya
devam ediyoruz. Otomotiv sektöründe ilk 1000 ihracatçı içerisinde 79. sıradayız.

imza atmamızda emeği geçen
tüm çalışma arkadaşlarımla gurur
duyuyorum” ifadelerine yer verdi.
Geniş ürün yelpazesiyle dünyanın
dört bir yanına ulaşıyor
Öte yandan, globalde tercih edilen,
öncü, güvenli ve konforlu sürüş
çözüm ortağı olmak vizyonuyla
ilerleyen Maysan Mando’nun ürün
gamında; binek ve hafif ticari araçlar,
otobüs ve kamyonun yanı sıra,
demiryolları ve askeri uygulamalara
yönelik geniş bir amortisör yelpazesi
bulunuyor.
Çukurova Holding ve Güney Kore
merkezli Mando Corporation
ortaklığında faaliyetlerini sürdüren
Maysan Mando, Avrupa ülkeleri
başta olmak üzere Rusya, Orta Doğu,
Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri
de içeren 75’ten fazla ülkeye yenilikçi
ürünlerini ulaştırırken, toplam
üretiminin yüzde 65’lik bölümünü
yurt içi ve yurt dışı OEM üreticilerine
gerçekleştiriyor. Şirket, kalan yüzde
35’lik bölümüyle de pazardaki güçlü
konumu ile yurtiçi aftermarket
talebini karşılarken yurt dışı
pazarlardaki yayılımını her geçen
gün artırıyor.l

ÜYELERDEN HABERLER

ROTA, BUÜ ile Üniversite-Sanayi
İş birliğine Adım Attı
ROTA markası ile üretim yapan NSK Otomotiv Sanayi Tic. A.Ş. ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)
arasında üniversite-sanayi birlikteliğini geliştirmek hedefiyle iş birliği anlaşması imzalandı.
Yapılan iş birliği ile bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak projeler
yürütülecek.

SK Otomotiv Sanayi
Tic. A.Ş. firması ile BUÜ
arasında üniversitesanayi iş birliği çerçevesinde
gerçekleştirilen protokol sayesinde
ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin
gerçekleştirilmesi, tarafların sahip
olduğu laboratuvar imkânlarının
ortak kullanılması, ihtiyaç duyulan
eğitim araçlarının karşılanması
ve sektörde karşılaşılan sorunlara
bilimsel çözüm yollarının bulunması
hedefleniyor. NSK Otomotiv aynı
zamanda ilgili alanlarda eğitim
gören öğrenciler için staj desteği
de sağlayacak. İş birliği protokolü
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim
Kılavuz ile NSK Otomotiv İcra Kurulu
Başkanı Mehmet Kazangil arasında
BUÜ rektörlük binasında imzalandı.
Törende BUÜ Teknoloji Transfer
Ofisi ve firma yöneticileri de hazır
bulundu.

N

NSK Otomotiv; ROTA markası
ile ticari araçlar, zirai araçlar, iş
makinaları ve bazı diğer sektörler
için direksiyon, süspansiyon, hidrolik
ve dövme parçaların üretimini
yapıyor. NSK Otomotiv İcra Kurulu
Başkanı Mehmet Kazangil BUÜ ile
bilimsel iş birliği yapacak olmaktan
dolayı büyük bir onur duyduklarını
belirtti.
Daha verimli projeler hazırlanacak
Şirket olarak Ar-Ge odaklı çalışmalar
yürüttüklerini açıklayan Mehmet
Kazangil, üniversite ile yapılan
iş birliği çerçevesinde Ar-Ge
konusunda daha verimli projeler
hazırlayacaklarına inandıklarını
kaydetti ve şöyle devam etti: “Üç
yıllık bir Ar-Ge çalışması ile 2021
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BUÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Saim
Kılavuz ile
NSK Otomotiv İcra
Kurulu Başkanı
Mehmet Kazangil

yılında hidrolik parçaların üretimine
başladık. Bu ürün grubunda başta
Türk Traktör olmak üzere hali
hazırda uzun yıllardır çalıştığımız
traktör fabrikalarından yeni
projelerde çalışmaya başladık.
Traktörler için hidrolik orta kol ve
direksiyon silindirlerinin OEM ve
aftermarket tarafında satışlarına
başladık. 2022 yılı itibari ile ticari
araçlar için direksiyon silindiri
siparişlerini de almaya başladık.
Bu yıl üretimine başladığımız bu
ürün grubunda ciromuzu arttırmak
istiyoruz. İlerleyen yıllarda hidrolik
ürün grubu için yeni fabrika kurmayı
da planlıyoruz.” Şirketin; Karacabey,
Bursa’da iki üretim tesisi; İstanbul,
Sao Paulo ve New Jersey’de üç satış
ve pazarlama ofisi bulunduğuna
değinen Kazangil, ihracat odaklı
çalıştıklarını ve 100’den fazla ülkeye
ihracat yaptıklarını belirtti.

Üniversiteler toplum yararı
gözetiyor
Törende konuşan Rektör Prof. Dr.
Ahmet Saim Kılavuz, üniversitesanayi iş birliğinin geliştirilmesi
adına bugüne kadar onlarca projeye
imza attıklarını ve bu çerçevede
her türlü teklife de açık olduklarını
vurguladı. Üniversite-sanayi iş birliği
çerçevede yapılan her çalışmanın
aynı zamanda toplum ve ülke
yararına yapılacak bir faaliyet
olarak değerlendirilmesi gerektiğini
kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz;
“Üniversiteler her zaman için toplum
yararını gözetmeli. Bu iş birlikleri
aracılığıyla yürütülecek bilimsel
çalışmaların çıktılarının topluma
yansıtılması gerekiyor. İş birliği için
firmamıza ve bu alanda çalışacak
akademisyenlerimize şükranlarımızı
sunuyorum. Sonuçlarının da ülkemiz
ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini
diliyorum” açıklamasında bulundu.l

ÜYELERDEN HABERLER

Sarıgözoğlu'na
Ford Otosan’dan Bir Ödül Daha
SARIGÖZOĞLU A.Ş., Ford
Otosan tarafından bir kez
daha Altın Yıldız ödülüne
layık görüldü.
dül, Ford Otosan’ın
üst düzey yöneticileri
tarafından Sarıgözoğlu’nun
Bursa Tesislerinde yapılan tören
ile verildi. Ford Otosan Kıdemli
Satınalma Müdürü Mehmet
Hamdi Daban; “Pandeminin,
tedarik zincirindeki problemlerin,
Türkiye ve dünyadaki ekonomik
dalgalanmaların çok yoğun
hissedildiği bu zor dönemde
göstermiş olduğunuz üstün
performans nedeni ile hakettiğiniz
bu ödülü sizlerin nezdinde tüm

Ö

Sarıgözoğlu Ailesi’ne takdim
etmekten gurur duyuyorum. Uzun
yıllardır süre gelen iş birliğimizin
artarak devam etmesini temenni
ederim.” diyerek ödülü Sarıgözoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Sarıgözoğlu, Başkan Yardımcısı
Levent Sarıgözoğlu ve şirketin
Genel Müdürü Hanife İpek’e takdim
etti. Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sarıgözoğlu ödülü alırken
duygularını şöyle ifade etti :
“Ben bu ödülü alırken 2.kez Altın
Yıldız Ödülü almaktan büyük bir
gurur duyuyorum. Bu gururu bize
güven duyan Ford Otosan’a, tüm
çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize
borçluyuz.”
İlk Altın Yıldız ödülünü henüz
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birkaç yıl önce alan Sarıgözoğlu
A.Ş., pandemi dönemine rağmen
büyümeye ve gelişmeye hızla devam
ediyor. Ford Otosan’ın Gölcük’teki
tesislerine daha hızlı hizmet
verebilmek için aynı bölgede bir
tesis kurmaya başlayan Sarıgözoğlu,
2023’ün ilk yarısında bu tesisini
devreye almayı planlıyor. Bu yeni
tesis, Ford Otosan’ın yeni nesil
elektrikli araç projelerine yönelik
olması yakın gelecekteki çevreci
ekonomiye etkin bir katkı sunmuş
olacak. Bütün tesisleri ile tam
kapasite üretim yaparak dünya
otomotiv devlerine hizmet veren
Sarıgözoğlu A.Ş. başarı dolu 65 yıllık
tarihine yenilerini eklemeye devam
edecek.l

ÜYELERDEN HABERLER

Tirsan Kardan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu” Listesinde Yükselişine Devam Ediyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2021 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının
sonuçları açıklandı. Tirsan Kardan, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde yükselişine
devam ederek 385’inci sırada yer aldı.
ürkiye’nin sanayi alanında
yapılmış en büyük
araştırmalarından biri olan
İSO 500’de Tirsan Kardan olarak
yer almaktan büyük memnuniyet
duyduklarını ifade eden Tirsan
Kardan CEO’su Tolga Özer “Yüzde yüz
yerli ve milli sermaye yapımız ile
Türkiye ekonomisine sağladığımız
katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Bu
başarıda emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza
teşekkür ederiz. Hedefimiz
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ilk
250 firma arasında yerimizi almaktır”
dedi.

T

Tiryakiler Şirketler Grubu’nun
otomotiv tedarik sektöründe faaliyet
gösteren üretim firması Tirsan

Kardan, 1957 yılında Türkiye’de
kurulmuş olup, global pazarda en
önemli kardan mili ve yedek parça
üreticileri arasındadır. Faaliyet
gösterdiği pazarlarda sürekli gelişim
ve büyüme anlayışını benimseyen
Tirsan Kardan, bugün uluslararası
pazarda sektör lideri kuruluşlardan
birisi olarak yer almaktadır.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen

Manisa’da bulunan ödüllü Ar-Ge
Merkezi ve üretim tesislerinde,
yüksek kalite standartlarındaki ürün
yelpazesi, nitelikli iş gücü ve yüksek
üretim kapasitesi ile otomotiv ve
savunma sanayine özel çözümler
sunmaktadır. Ürün tasarımından
üretime, satış ve satış sonrası
hizmetlere kadar tüm çözümleri
kendi bünyesinde barındırmaktadır.

yönetimi veya benzeri uygulamalar

kardan mili üreticilerinden olan
Tirsan Kardan, hafif ticari, ağır ticari,
otoyol dışı ve endüstriyel alanların
kullanımına uygun kardan mili
üretimi gerçekleştirmektedir.
Pazarın ve müşterilerinin ihtiyacına
göre lokal montaj, lokal depo
ile hareket eden Tirsan Kardan,
bugün lokal olarak Türkiye, Rusya,
İtalya’da üretim yapmaktadır.
Müşterilerine bulundukları ülkelerde
tam zamanında, hızlı, etkin ve JIS
hizmet verebilmek için Amerika,
Almanya ve İtalya’da lojistik depo
faaliyetlerini yürütmektedir.l

Norm Holding’e Ege İhracatçı
Birlikleri’nden 3 Büyük Ödül
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) İhracatın
Yıldızları ödül töreninde Ege ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran Norm
Holding, bağlı şirketleri aracılığıyla 3 büyük ödüle layık görüldü.
Düzenlenen törende Norm Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal
ve Norm Holding Ticari Grup Başkanı
Caner Melek’e ödüller sunuldu. Bu
ödüllerin yanında; Norm Holding
Onursal Başkanı Nedim Uysal’a da,
aynı ödül töreninde ihracatın duayen
ismi olarak “Vefa Ödülü” takdim
edildi. Ödül töreninde Norm Holding
bağlı şirketlerinden Norm Fasteners
Cıvata “Diğer Demir Çelik Ürünleri
İhracatı Şampiyonu” olurken, aynı
zamanda Altın ödül almaya hak
kazandı. Standart Cıvata ise Bronz
kategoride ödülün sahibi oldu. l
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ÜYELERDEN HABERLER

Ünver Group, Ulusal Kalite
Hareketi’ne Katıldı
Ünver Group, mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusundaki kararlılıklarının
göstergesi olarak Ulusal Kalite Hareketi çalışmalarına başlamak için ilk adımı attı. Ünver Group,
çalışanlarının ve KalDer yöneticilerinin katılımı ile imza töreni düzenlendi.
ürkiye Kalite Derneği
(KalDer) tarafından
kurumların rekabet
gücünün ve refah düzeyinin
yükseltilmesine katkıda bulunmak,
kurumsallaşma düzeyini artırmak
ve sürdürülebilir rekabetçi bir güce
sahip olmalarını sağlamak amacıyla
1998 yılından itibaren yürütülen
Ulusal Kalite Hareketi’ne yeni
kurumlar katılmaya devam ediyor.
EFQM Model’ini esas alan Ulusal
Kalite Hareketi’ne, eğitim kurumları
da gösterdikleri ilgi ile öncü olmayı
sürdürüyor.

T

Ünver Group, mükemmelliğin
temel kavramlarını benimseme
konusundaki kararlılıklarının
göstergesi olarak Ulusal Kalite
Hareketi çalışmalarına başlamak
için ilk adımı attı. Ünver
Group, çalışanlarının ve KalDer
yöneticilerinin katılımı ile imza
töreni düzenlendi.
KalDer Bursa Şubesi ile Ünver Group
arasında düzenlenen “Ulusal Kalite
Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” imza
törenine; Ünver Group Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş,
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Orhan Korgavuş, Fabrika Müdürü
Dilara Korgavuş, Kurumsal İletişim
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Yöneticisi Ali İhsan Korgavuş,
Metod Sorumlusu Canberk Korgavuş
ve KalDer Bursa Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Direkçi, KalDer Bursa
Genel Sekreteri Aykan Kurkur, Bursa
Kalite Ödül Yöneticisi Ebru Yalçın
Gürük, KalDer Yönetim ve Ödül
Yürütme Kurulu Üye temsilcileri
katıldı.
Eğitimde Sürdürülebilir İş ve Yaşam
Kalitesi Hedefi
Törende konuşan Emin Direkçi;
“Ulusal Kalite Hareketi ile Toplam
Kalite Yönetimi ve Mükemmellik
anlayışının ülkemiz genelinde
yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Her
ölçekten ve sektörden kurum bu
çalışmalara katılabilir. Ülkemizde
sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine
yön gösteren, dönüşüme liderlik
eden bir Sivil Toplum Kuruluşu

olma hedefimizle kurumlarımıza
mükemmellik yolculuğunda eşlik
ediyoruz. Ünver Group’u attıkları
bu adım nedeniyle tebrik ediyor,
başarılar diliyorum” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Korgavuş, kalite
yolculuklarına yönelik amaç
ve hedeflerini katılımcılar ile
paylaştı. Korgavuş; daha iyi hizmet
için kalite çalışmalarına önem
verdiklerini, kurumsallaşma
konusunda sürdürülebilir bir gelişme
yolculuğu katıldıkları için kurum
olarak heyecanlı olduklarını aktardı.
Ünver Group, yönetim ekibi,
hazırlanan tabloya imza atarak
EFQM mükemmellik modeli
çalışmaları kapsamında Ulusal Kalite
Hareketi’ne katılma kararlılıklarını
somutlaştırdılar.l

TASARIM

Otomotivin Start-up’ları ‘Şarj ve Batarya
Teknolojileri’ İçin Yarışacak
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nın (OGTY) bu yılki teması ‘Şarj ve Batarya Teknolojileri’
olarak belirlendi. Yarışmanın başvuruları 26 Ağustos’a kadar sürecek. Gençlere çağrıda bulunan
OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu. “Yatırım alan her iki Türk girişimciden biri bu
programdan çıkıyor” dedi.
İB tarafından Türkiye'nin
otomotivde Ar-Ge, Yenilik
ve Tasarım Merkezi olması
ve katma değerli ihracatın artırılması
amacıyla 25 Ekim tarihinde
düzenlenecek olan 11. Otomotivin
Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY)
için tanıtım toplantısı yapıldı.
OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi
koordinatörlüğünde 2012 yılından
bu yana düzenlediği OGTY, bu yıl
“Şarj ve Batarya Teknolojileri” teması
ile Bursa Uludağ Üniversitesinde
gerçekleştirilecek. Otomotiv
endüstrisinden yerli-yabancı çok
sayıda profesyoneli, girişimciyi
ve öğrenciyi buluşturan ve
geleceğin otomotiv trendleri ile
mobilite teknolojilerini belirleyecek
yarışmanın tanıtım toplantısına,
OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer
Burhanoğlu ve İTÜ Arı Teknokent
Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
Arzu Eryılmaz katıldı. Toplantıda
ayrıca daha önce ödül alan Steer
By Wire (Autonom), Büyütech ve
Sensemore gibi start-up’larla soru
cevap gerçekleştirildi. Başvuruların
26 Ağustos tarihine kadar süreceği
OGTY’ye 18 yaşını dolduran proje
sahipleri katılabiliyor.

O

Girişimler 200 milyon dolar
değerleme aldı
Toplantıda konuşan OGTY Yürütme
Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu,
bu yıl ‘Şarj ve batarya teknolojileri’
temasıyla düzenlenecek yarışmanın
başvurularının 26 Ağustos’a kadar
süreceğini söyledi. OİB olarak
otomotiv endüstrisindeki büyük
değişimi ve getirdiği fırsatları
yakalamayı ve bu sayede ihracat
imkanları yaratarak mobilite
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dönüşümünde Türkiye’nin yerini
sağlamlaştırmayı hedeflediklerini
vurgulayan Burhanoğlu, “Artık
otomotiv firmaları kendilerine
ulaşım çözümleri getiren, yeni
kullanıcı deneyimleri yaratan, sıfır
karbon çıktısı hedefleyen, her yerde
bağlanan, data yaratan ve işleyen
teknoloji şirketleri olarak kendilerini
tanımlamaya başladılar. Koca Ar-Ge
merkezlerimizin dışında çevik ve
yeni fikirler bizler için çok kıymetli”
dedi.
Bugüne kadar 11 proje sahibinin
Ticaret Bakanlığı desteğiyle yurt
dışına eğitime gönderildiğini, 2
milyon lira üzerinde nakit ödül
verildiğini aktaran Ömer Burhanoğlu,
işi sürdürülebilir ve kurumsal
hale getirmek için 7 yıldır İTÜ Arı
Teknokent ile işbirliği yaptıklarını
hatırlattı. 7 yılda 255 girişimcinin
programdan geçtiğini, yüzde 50’sinin
şirketleştiğini, 800 kişiye istihdam
sağlandığını anlatan Burhanoğlu,
21 milyon doların üzerinde yatırım
alındığını, 26 milyon Euro civarında
ciro yapan bu girişimlerin 200
milyon dolar seviyesinde değerleme
aldığını bildirdi.l

TEKNOKENT’İN GİRİŞİMLERİNE
4.7 MİLYAR LİRA YATIRIM
İTÜ Arı Teknokent
Pazarlama ve İş Geliştirme
Direktörü Arzu Eryılmaz, her yıl
10 bin girişimcinin başvuruda
bulunduğunu belirterek, son
10 yılda 3 bin 494 girişimin
desteklendiğini, bin 57 Startup’ın çıktığını, girişimlere İTÜ
TEKNOKENT tarafından 60
milyon lira kaynak sağlandığını
söyledi. Eryılmaz, bugüne
kadar 200 girişimin 797
milyon lira yatırım aldığını,
toplam değerlemenin 4 milyar
700 milyon liraya ulaştığını,
cironun ise 368 milyon lira
olduğunu, 5 bin 130’dan fazla
kişinin istihdam edildiğini
ifade etti. Arzu Eryılmaz, OİB’in
desteklerini çok kıymetli
bulduklarını vurgulayarak,
gerek fikri olan gerekse
yatırımcı olmak isteyenlere
kapılarının açık olduğunu dile
getirdi.

ÇEVRE

Mercedes-Benz Türk
2039'a Kadar Sıfır Salınım Hedefliyor
Üretim faaliyetlerinde ve yaptığı yatırımlarda doğanın korunmasını önceliklendiren
Mercedes-Benz Türk, “Yeşil Hedefler” programı doğrultusunda 2039 yılına kadar üretim
sırasında sıfır CO2 salımı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ercedes-Benz Türk, 2018
yılında ISO 14001:2015’e
geçiş denetimini
başarıyla tamamlayarak Çevre
Yönetimi Sistemi Sertifikası’nı
da aldı. Gerekli yatırımlar
gerçekleştirilmeden önce ilgili
yasal yönetmeliğin gerektirdiği
sertifikalara sahip uzmanlardan
oluşan Enerji Yönetim Takımı,
hazırladığı düzenli raporlamalar
ile iyileştirme gereken noktaları
ve verimlilik potansiyellerini
belirledi.

2021’de atmosfere 82 ton daha az
CO2 salımı ile fabrika, bu dönemde
çevreye yaklaşık 1.550 ağaç dikimine
eş değer fayda sağladı.

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere
Otobüs Fabrikası ve Aksaray
Kamyon Fabrikası, çevre
konusunda gerçekleştirdiği
çalışmalar ve yatırımlar
sonrasında, 2021 yılında Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Sıfır
Atık belgesini de almaya hak
kazandı.

Aksaray Kamyon Fabrikası,
bölgesinin en büyük yeşil alana
sahip üretim tesisi

M

Hoşdere Otobüs Fabrikası,
güneş enerjisi santrali sayesinde
2021’de atmosfere 82 ton daha az
CO2 salımı gerçekleştirdi
366 bin m2’lik alana kurulu olan
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda,
8.800 m2’lik alana yayılan piramit
mazı ormanı da bulunuyor. Pilot
güneş enerjisi santrali sayesinde
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Sahip olduğu otomasyon sistemi
sayesinde yüzde 25 oranında enerji
tasarrufu sağlayan Hoşdere Otobüs
Fabrikası, ayrıca üretim sırasında
ortaya çıkan 7 bin 300 ton atığın
yüzde 96’sını geri dönüştürdü.
Yemekhanede ozonla temizlik
yapılması sonucunda da su tüketimi
yaklaşık yüzde 50 azaldı.

Aksaray Kamyon Fabrikası, 700 bin
m2’lik kurulu alanda sahip olduğu
214 bin m2’lik çim alanı, 4.250 adet
ağaç ve dikme bitkisi ile bölgesinin
en büyük yeşil alana sahip üretim
tesisi konumunda. 2021 yılında
fabrikada elektrik enerjisinde 601
MWh, doğalgaz kullanımında 2.335
MWh tasarruf sağlandı ve doğaya
da 693 ton daha az CO2 salımı
gerçekleşti. Üretim sırasında ortaya
çıkan 5 bin 323 ton atığın yüzde

98’inin geri dönüştürüldüğü
fabrikada, su tüketimini
düşürmek ve sürdürülebilirliği
sağlamak adına gerçekleştirilen
çalışmalar sonucunda da 200
bin m3 daha az su harcandı.
Ayrıca, Aksaray Mercedes-Benz
Türk lojmanlarında atık toplama
ünitesinin devreye alınması ile
plastik, kâğıt, cam, metal, atık pil
ve atık elektronik eşya olacak
şekilde atıklar 6 kategoride
ayrıştırılıyor. Kategorilerine göre
toplanan atıklar, belediyenin geri
kazanım tesislerine gönderiliyor.
Mercedes-Benz Türk
fabrikalarında Çevre Haftası’na
özel etkinlikler
Mercedes-Benz Türk, Çevre
Haftası nedeniyle çalışanlarına
yönelik gerçekleştirdiği
etkinliklerle de çevrenin ve
sürdürülebilirliğin önemini
aktarıyor. Bu kapsamda Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda kurulan
bir stantta, fabrikadan çıkan
atıkların geri dönüşüm aşamaları
gösterildi ve atıkların işlenerek
hangi alanlarda kullanılabildiğini
gösteren fotoğraflardan oluşan
bir sergi açıldı. l

ÇEVRE

Anadolu Isuzu, Elektrik
İhtiyacının Yüzde 55’ini Güneş
Enerjisinden Elde Edecek
Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik maksatları doğrultusundaki yatırımlarına üretimde yüksek
oranda yeşil güce geçiş atağı ile sürat verdi. Anadolu Isuzu, Çayırova’daki çağdaş üretim
tesislerinin çatılarına suramı devam eden güneş gücü santralinin tamamlanmasıyla, üretimde
muhtaçlık duyduğu elektriğin yüzde 55’ ini güneş gücünden karşılayacak.
hale, başvuru, onay
süreçleri ve çatı üstü
mobilizasyon işlemleri
başarıyla tamamlanan GES, panel
montajlarının da tamamlanmasıyla
5 bin 500 MWp kurulu kapasiteyle
Anadolu Isuzu'nun modern midibüs,
otobüs ve kamyon üretim tesislerine
ihtiyaç duyduğu yeşil enerjiyi
sağlamaya başlayacak.

I

'Sürdürülebilirlik tüm
faaliyetlerimizin odak noktası'
Açıklamada konuya ilişkin
değerlendirmeleri yer alan Anadolu
Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan,
sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerin
odak noktası olarak gördüklerini
belirterek, bu doğrultuda yeşil
dönüşüm odaklı eylemlerini aralıksız
sürdürdüklerini bildirdi.
Tüm üretim ve faaliyet süreçlerinin
çevreye etkilerini en aza indirmeyi
ve böylece yeşil dönüşümde sektöre
öncülük etmeyi hedeflediklerini
kaydeden Arıkan şu değerlendirmeyi

Anadolu
Isuzu
Genel
Müdürü Tuğrul Arıkan,
Avrupa Yeşil Mutabakatı akabinde düşük karbon ekonomisi
stratejisi sistemine hızla uyum
sağlamak ve olası bir Emisyon
Ticaret Sistemi ile ilave Karbon
Vergisi yükünü fırsata dönüştürmek için ’Environmental
Actions‘ faaliyetlerini başlattık.
Bu kapsamda enerji verimliliği,
yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırıyoruz.
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yaptı: 'Çevreci, sıfır emisyonlu
araç üretimine her geçen gün
daha fazla ağırlık verirken,
operasyonlarımızdan kaynaklanan
emisyonları en aza indirmeye de
büyük önem veriyoruz. Ağustostan
itibaren toplam elektrik ihtiyacımızı
yüzde 55 gibi yüksek bir oranda
Çayırova'daki üretim tesislerimizin
çatılarında kurulumuna
başladığımız güneş enerji santraliyle
karşılayacağız.
2022'nin son çeyreği itibarıyla büyük
oranda yeşil enerji kullanımına
geçmiş olacağız. Paris Anlaşması,
Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum
çalışmalarımız ve çevreye duyarlı
üretim yaklaşımımızla önümüzdeki
dönemde enerji ihtiyacımızın
tümünü yenilenebilir enerji
kaynaklarından karşılamayı
hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik ve
yeşil dönüşüm odaklı yatırımlarımızı
kesintisiz sürdüreceğiz.' l

ANADOLU ISUZU, DRIVE
TO ZERO İNİSİYATİNE ÜYE
OLARAK DESTEK VERİYOR
Anadolu Isuzu ticari araç
sektöründe 2040 yılına
kadar yeni kamyon ve otobüs
satışlarında yüzde 100 sıfır
emisyon hedefini destekleyen
“Drive to Zero” inisiyatifine üye
olarak destek veriyor.
Anadolu Isuzu,
sürdürülebilirlik odaklı
aksiyonları doğrultusunda
Bilim Temelli Hedefler
Girişimi’ne (Science Based
Target Initiative, SBTi) taahhütte
bulundu. Sürdürülebilirliğe
ve çevrenin korunmasına
verdiği önem doğrultusunda
uluslararası Bilim Temelli
Hedefler Girişimi’ne taahhütte
bulunan Anadolu Isuzu, böylece
faaliyetlerinden kaynaklanan
sera gazı emisyon seviyelerini
azaltma taahhüdünde bulunan
öncü şirketler arasındaki yerini
aldı.

HABERLER

TOGG CEO’su
Gürcan Karakaş
“Mobilite
ekosisteminin parçası
olanakıllı bir cihaz
tasarlıyoruz"
VivaTech’te konuşan TOGG
CEO’su M. Gürcan Karakaş, “Bir
otomobilden daha fazlasını,
akıllı bir otomobilden daha
fazlasını hedefleyerek, mobilite
ekosisteminin parçası olan
akıllı bir cihaz tasarlıyoruz.
‘TOGG Akıllı Yaşam’ adını
verdiğimiz hizmetlerle
bağlantılı bir otomobilden çok
daha fazlasını sunuyoruz” dedi.
‘Togg Akıllı Yaşam’ adını
verdiğimiz hizmetlerle
bağlantılı bir otomobilden çok
daha fazlasını sunuyoruz. Akıllı
cihazımızı tasarlarken, ihtiyaç
duyacağı iş modelleriyle beraber
o ekosistemi kurmak için de
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Blok zinciri teknolojisi ile
geliştirdiğimiz akıllı kontratlar
sayesinde alt ekosistemleri
birleştirerek entegremobilite
servisleri ve kesintisiz kullanıcı
deneyimi sağlıyoruz.
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VivaTech 2022
Avrupa'nın En Büyük Start-up ve
Teknoloji Etkinliği
VivaTech, 26 bini kişisel olmak üzere 140 binden fazla ziyaretçiyi bir
araya getirerek 49 ülkede 119 milyondan fazla kişiye ulaştı. 500'den
fazla olağanüstü yenilik, 1400 katılımcıdan oluşan zengin bir koleksiyon
sayesinde 1,7 milyar görüntüleme elde etti. Tim Cook (Apple), Eric
S. Yuan (Zoom) ve Mark Zuckerberg (Facebook) dahil olmak üzere
dünyanın dört bir yanından 400 konuşmacı etkinliğe katıldı.

GELECEĞİN MOBİLİTESİ

AVRUPA'NIN DİJİTAL 10 YILI

Japonya'nın Poimo'sundan, şişirilebilir elektrikli
araçlar; İnagiliz Start-up Go Rolloe'dan bisikletler, karbon salınımı düşük araçlar ve TOGG'un
geliştirdiği elektrikli araç fuarda
konuşulan konular arasındaydı.
Audi, Avrupa'da ilk kez "Audi
skysphere konseptini" sunarak
yenilik, teknoloji ve gelecekteki
mobiliteyi önceden şekillendiren vizyonunu paylaştı.

Başlangıç
ekosisteminin hızlanmasını desteklemek için VivaTech, Next
Unicorn Awards'ın dördüncüsünü başlattı. Bu ödül, yüksek
potansiyele sahip girişimleri
Avrupa teknoloji ekosistemine
tanıtmayı amaçlıyor. Yatırım
bankası GP Bullhound ile birliktedünyanın en ünlü beş yatırım
fonunun yöneticileri Avrupa'lı
girişim şirketleri ile buluştu.

İŞ DÜNYASI

İş gücü Stratejinizi
Etkileyen Dört
Faktörle Tanışın

UZMANLIK, REKABET, İNSANİ
YAKLAŞIM VE BECERİLER İŞ
GÜCÜNÜ ŞEKİLLENDİRİYOR
Bu makale, şirketlerin
geleceğe daha hazır bir
işgücü oluşturmaya yardımcı
olmak için dört güç arasındaki
etkileşimi nasıl yönlendirdiğini
vurgulayacak ve ardından
liderlerin kendi işgücü
planlamalarında atabilecekleri
bazı pratik adımları ortaya
koyacaktır. Birçok liderlik
ekibi için, sonuçta ortaya
çıkan tartışmaların neredeyse
daha büyük stratejik ve
organizasyonel etkileri
olacaktır. İşgücü mülahazaları,
şirketinizin olduğu ve yaptığı
her şeyin merkezinde yer alır
ve düşüncenizi dört kuvvete
dayandırarak, bu dersi yönetim
ekibiniz için ön planda ve
merkezde tutabilirsiniz.

Uzmanlık. Beceri açığı. Rekabet. İnsani yaklaşım. Bu faktörleri
anlayabilen ve kullanabilen şirketler, sürdürülebilir ve olumlu
sonuçlara ulaşabilen, canlı ve dinamik bir iş gücü yaratma
avantajını yakalayacaktır.
ğer iş gücü yöneten veya
planlayan biriyseniz,
krizlere aşinasınızdır. Son
zamanlarda jeopolitik ve sosyal
krizlerden tutun da dünya tarihinin
en derin kamu sağlığı krizine kadar
birçok zorluğu yaşadınız. Uzaktan
çalışma ve hibrit çalışma gibi iş
modellerinin tasarlanmasından,
“büyük istifa” kavramını anlamaya
kadar her şeye zamanınızı ve
enerjinizi harcadınız; ve tüm bunları
çalışanlarınızı güvende tutmak için
yaptınız.

E

Tüm bu koşullar altında, karşı
karşıya olduğunuz acil ve hızlı
gelişen iş gücü zorluklarını
gözden kaçırmamalısınız;
aynı zamanda, uzun vadeli
planlarınızı da her zaman hesaba
katmalısınız. Yaptıkları işler
ve görev tanımları yavaş yavaş
değişirken, çalışanlarınızı şimdiden
desteklemeli ve onlara ilham
vermelisiniz; böylelikle, onlar da
belirsizliklerle dolu bir gelecekte
başarılı olabilirler. Sadece doğru
dengeyi kurarak şirketinize,
çalışanlarınıza ve hatta topluma
faydalı olacak sürdürülebilir sonuçlar
elde edebilirsiniz.
Öncelikle iş gücü stratejinizi
şekillendiren dinamikleri daha
iyi anlayarak işe başlayabilirsiniz.
İnsanlık tarihi boyunca iş gücünü
etkileyen ve günümüzde de etkisini
sürdüren dört faktör şunlardır:
uzmanlık, beceri açığı, rekabet ve
insani yaklaşım. Tüm bunlar bir
arada düşünüldüğünde, şirketlerin;
iş gücü stratejisi, işletme stratejisi,
işletme kültürü ve teknolojinin
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etkileşimini daha iyi anlayabileceği
bir çerçeve ortaya çıkıyor.
Uzmanlık
Günümüzde dijitalleşme, şirketler
arasında işbirliğini kolaylaştırarak
uzmanlaşmayı teşvik ediyor.
Şirketler en iyi yaptıklarına
odaklandıklarında ihtiyaç duydukları
diğer alanlarda dış uzmanlardan
veya ekosistemdeki ortaklardan
faydalanabilirler. Örneğin, satıcılar,
eskiden şirket içinde yaptıkları satış
ve sipariş işleri için artık Amazon’un
e-ticaret platformunu kullanıyorlar.
Bu arada çalışanlar için teknolojinin
etkileri; şirketinizin tanımlaması,
kullanması ve öngörmesi
gereken, yüksek uzmanlık
gerektiren, veri bilimcilik, siber
risk uzmanlığı veya yazılım
mühendisliği gibi pozisyonlarda
kendini gösteriyor. Öngörme
kısmının çok kritik olmasının iki
nedeni var: işletmenizin ne tür

2

3

4

1

İş gücünüzü geleceğe daha iyi hazırlamak için
bu dört faktörün birbiriyle etkileşimini anlayın.
İş Stratejisi

Uzmanlık

Rekabet

Başarılı olmak için
kazandığımız ve
geliştirdiğimiz uzmanlık

Çalışanlarımızın
rakiplerimizi değil, bizi
tercih etmelerinin
nedenleri
İş Gücü
Stratejisi

İnsani Yaklaşım

Beceri Açığı

Çalışanlarımız ve dünya
için yaptığımız iyilikler

Performasımıza zarar
verebilecek yetenek ve
beceri eksiklikleri

İŞ DÜNYASI

uzmanlara ihtiyaç duyacağını
tahmin edemezseniz, fırsatları
kaçırırsınız; pozisyonların nasıl
değiştiğini tahmin edemezseniz,
eskiden uzmanlık becerileri olarak
görülen becerilerin eskisi kadar
değerli olmayacağını ve hatta
gereksiz olacağını bilemezsiniz.
Bu, şirketinizin her departmanında
olabilir.
Beceri açığı
Her türlü krizin, beklenmedik şekilde
iş gücüne etki ettiği bir dünyada
yaşıyoruz. Günümüzde pandemi,
insanlara verdiği korkunç zararların
yanında iş gücündeki dengeleri
de değiştirdi. Çalışanların yeni
alanlarda daha iyi fırsatların peşine
düşerek işlerini bırakmasından ya
da kendi şirketlerini kurmasından
sonra bazı sektörlerde iş gücüne
talep keskin şekilde artı.
Beceri açığının bir nedeni de
teknolojik değişimler. Örneğin, bazı
alanlarda otomasyon, bazı işlerin
ortadan kalkmasına neden oluyor;
diğer taraftan, gelişmekte olan veya
gelişmiş teknolojilere hakim bir
iş gücü bulmakta zorluk çekiliyor.
Demografik trendler de iş gücünün
azlığını veya fazlalığını etkiliyor ve

hem ekonomik hem de sosyal açıdan
ciddi sonuçlar doğuruyor.
Rekabet
Günümüze geldiğimizde ise dijital
dönüşüm, iş gücü rekabetinin şeklini
değiştirdi. Dijitalleşme, geleneksel
anlamda sektör ayrımlarını
ortadan kaldırdı; uzaktan ve hibrit
çalışma modellerine yaygın şekilde
geçilmesiyle coğrafi engeller yok
oldu ve teknoloji şirketleri, diğer
sektörlerin de ihtiyaç duyduğu,
rağbet gören beceriler için ödedikleri
ücretleri arttırdı.
İşte bu nedenle, bir lider olarak sizin
rekabet mücadeleniz hem çok eski
hem de çok yeni. Her zaman olduğu
gibi, bir işveren olarak, iş modelinizi
ve stratejinizi hayata geçirecek
doğru insanları, doğru yetenek
programlarıyla buluşturabilmek için
şirketinizin öne çıkmasını istersiniz.
Ama gelecekte rekabet edebilmek
için stratejinizin günümüzün
becerilerinden çok farklı bir beceri
setine sahip iş gücünü çekmeye
ve elde tutmaya dayalı olması
gerekiyor; ancak bu şekilde, faaliyet
gösterdiğiniz sektöre yakın işlere
de kayabilirsiniz. Apple’ın kendi asıl
faaliyeti olan ürün tasarımından;

bankacılık, sağlık ve zindelik gibi
alanlardaki hizmetlere kayması
için ihtiyaç duyacağı yeni ve farklı
becerileri buna örnek gösterebiliriz.
İnsani yaklaşım
Şirketler, iklim değişikliği ve
sosyal adalet gibi konularda etik ve
sorumlu adımlar atarak kendilerini
insani yaklaşım yönünden diğer
şirketlerden farklılaştırmaya
çalışıyorlar. Bu tür çalışmalar,
başarılı olduğunda hem dünya için
fayda sağlıyor; hem de şirketlerin
çalışanları çekmesini ve elinde
tutmasını kolaylaştırıyor. Aslında,
geçtiğimiz günlerde PwC tarafından
yapılan bir araştırmaya katılanların
yüzde 75’i, topluma olumlu katkısı
olan bir şirkette çalışmak istediğini
belirtti.
Benzer şekilde, iş gücünüz ne
kadar çeşitli ve ne kadar kapsayıcı
olursa (hem çalışanların deneyimi
hem de kimlikleri açısından),
topluma o kadar çok faydanız
olur; uzmanlık ve beceri açığı gibi
sorunları da aşabilirsiniz. Dijitalin
Ötesinde (Beyond Digital) isimli
kitapta meslektaşlarımız, merkezi
Hindistan’da olan, beceri geliştirmeye
ve yerel zanaatkarların çalışma
şartlarını iyileştirmeye büyük
yatırımlar yapan, Titan Company
Limited adlı bir kuyumcuyu
örnek veriyor. Bu yatırımlar, hem
topluma fayda sağlıyor; hem de
mücevher üretiminde çalışan
arzının aksamadan devam etmesini
kolaylaştırıyor. l

Yazarlar: Bhushan Sethi, Blair
Sheppard, ve Nicole Wakefield
(Kaynak: PwC)
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NEREDEN
BAŞLAMALIYIZ?

İŞLETME STRATEJİMIZI İŞ GÜCÜ
STRATEJİMİZE YANSITABİLİYOR MUYUZ?

Tüm faktörlerle ilgili pozisyonunuzu belgelemek iyi bir fikir. Şu soruları sorun: En hızlı şekilde otomatikleştirilen
pozisyonlar hangileri (uzmanlık)? En çok beceri açığının
ve fazlasının olduğu alanlar neler ve hangi çalışanların işi
bırakma riski en fazla (beceri açığı)? Çalışan değer teklifimiz nedir ve nasıl güçlendirilebilir (rekabet)? Şirket amacına ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki topluluklara karşı
mevcut taahhüdümüz nedir (insani yaklaşım)?

Kazanan şirketler fark yaratır. Şirketinizin yarattığı eşsiz
değer nedir ve çalışanlarınız bunun gerçekleşmesi için
neyi eşsiz şekilde iyi yapmalıdır? Ortaklık kurmak ve ekosistem oluşturmak için çabalarınız nerelerde işe yarıyor?
Şimdi tüm bunları aklınızda tutarak ilk sorudan başlayıp
bundan beş yıl sonrasını düşünün. En çok ya da en hızlı
değişim yaratan faktör hangisi? En ileride ya da en geride olduğunuz alanlar neler? Rakipleriniz, planlarınızı suya
düşürmek için hangi hamleleri yapıyor?
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START-UP DÜNYASI

2022'de Öne Çıkan
Elektrikli Araç
Girişimleri
Her yıl, yeni girişimler, heyecan verici inovasyonlar
ve endüstride çığır açan iş modelleri ile sektörlerinin
ön saflarına çıkıyor. Start-up'ların, yatırımcıların ve
girişimcilerin izlemesi gereken 2022'nin en heyecan verici
EV girişimlerini derledik.
APTERA
Uzun bir süredir var olan ancak 2011 yılında, karşılaştığı bazı sorunlar nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Aptera’nın kurucuları, 2019 yılında,
yeniden bir araya gelerek güneşle çalışan bir elektrikli
araç üretmek üzere çalışmalara başladı. Üç tekerlekli araç, dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan elektrikli aracıdır. Araç
günlük kullanım için şarj gerektirmiyor, bu da her an bir tur atmayı
kolaylaştırıyor.

BOLLINGER MOTORS
Bollinger, otomotiv
endüstrisini daha
çevreciyapmak isteyen birçok EV
girişiminden sadece biri. Nihai
ürünleri, ticari araç boyutunda
ağırlığı çekebilen bir elektrikli
kamyonet olsa da, en çok dikkat
çeken sedan tasarımlardan biri
oldu.

RIMAC
Hırvatistan merkezli
spor otomobil üreticisi
olan Rimac Nevera ürettiği
yüksek performanslı elektrikli
spor arabaları ile adından söz
ettiriyor. Önde ve arkada olmak
üzere toplamda 4 tane motor
bulunuyor.

ATLIS
Atlis, daha çevreci,
sürdürülebilir araçlar
için tasarlandı. En son batarya
teknolojisi, kamyonet ve acil
durum aracı modelleri için
aracın 15 dakikada şarj olmasını
sağlıyor.

VINFAST
Vinfast, Vietnam'ın ilk
"gerçek" otomobil şirketidir.
Şu anda yalnızca ülkenin
yollarına elektrikli araçlar
getirmeye odaklanıyorlar.
SUV'ları, otomobil endüstrisinin
ön saflarına işlevsellik ve
hareketlilik getirmek için
ustalıkla tasarlanmıştır.
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ARRIVAL

CANOO

Arrival'ın uzmanlık alanı
sedanlarda değil, otobüsler
ve kargo kamyonları gibi yeşil
şehir araçlarıdır. Arabaları
yalnızca elektrikli olmakla
kalmaz, aynı zamanda dijital
ürün grupları da filoları düzenli
ve zamanında çalışır durumda
tutmayı kolaylaştırır.

Canoo, tüketiciler ve
işletmeler için çok çeşitli
araç uygulamalarını desteklemek
için araç yaşam döngüsünde tüm
sahipler için özelleştirilebilen
maksimum araç iç alanı
sağlamak amacıyla tasarlanmış
modüler bir elektrik platformu
tasarladı.
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TİCARİ ARAÇLAR

TÜRKİYE İSTANBUL
26-28 MAYIS 2022

Belçika, Hindistan, Güneydoğu Asya, Uzak
Doğu, Orta Asya, Kuzey Amerika, Latin Amerika da düzenlenen Busworld fuarlarının Türkiye
ayağı Busworld Turkey, HKF Fuarcılık ve Busworld International ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. HKF Fuarcılık Genel Müdürü Bora Çakıcı, sektör
temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen açılış töreninde
yaptığı konuşmada, Busworld fuarlarındaki en önemli
özelliğin; sadece otobüs endüstrisindeki en güncel yenilik ve teknolojilerin sergilendiği bir iş platformu oluşturmak, sektörü bir çatı altında bir araya getirmek ve global
otobüs endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

B

İlk Busworld fuarının, 1971'de Belçika'nın Kortrijk şehrinde gerçekleştiğini aktaran Çakıcı, "9. kez İstanbul'da düzenlenen Busworld Turkey ise Busworld takviminde Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Asya,
Kuzey Amerika ile birlikte yer alıyor. Bu yıl asaleten ve
temsilci olarak yerli ve yabancı 173 şirket, ürün ve hizmetlerini Busworld Türkiye fuarında sergileyeceklerdir."
ifadelerini kullandı.
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Otobüs üreticilerinin önde gelen
markaları bu yıl 9’uncusu düzenlenen
Busworld Turkey 2022 fuarında
buluştu. Fuarda yerli ve yabancı 173
katılımcı şirket, ürün ve hizmetlerini
Busworld Türkiye fuarında sergiledi.

BUSWORLD TURKEY, YENİ TİCARİ BAĞLANTILARIN
KAPISI OLDU
Fas, Lübnan, İran, Özbekistan, Rusya, Ukrayna,
Bulgaristan, Macaristan ve Kamerun başta olmak
üzere dünyanın farklı bölgelerinden fuarın misafiri olarak, İstanbul’a gelen yabancı alım heyetleri,
Busworld Turkey Fuarı süresince katılımcı firmalar ile temaslarda bulunarak yeni ticari bağlantıların kurulmasına vesile oldu. Katılımcı ve ziyaretçileri buluşturan B2B uygulaması, Busworld Turkey
Fuarı’nda ilk defa uygulandı. Bu sayede fuarın tüm
katılımcıları ve kayıtlı ziyaretçileri Busworld Turkey B2B web portalı üzerinden fuar öncesinde karşılıklı randevu alarak fuar alanında ikili görüşme
yapma imkânı yakaladılar.

KARSAN ELEKTRİKLİ
MODELLERİNİ SERGİLEDİ

ANADOLU ISUZU'DAN
ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLAR

OTOKAR İHRACATTA VİTES
YÜKSELTİYOR

Karsan, fuarda 6 metre
e-JEST, 8 metre e-ATAK, 12
metre e-ATA’nın yanında 10 ve
18 metrelik e-ATA modellerini de
ilk kez bir arada sergiledi. e-JEST,
e-ATAK ve e-ATA fuarda yoğun
bir ilgiyle karşılaştı.

Anadolu Isuzu’nun fuardaki
standında tam elektrikli
NovoCITI Volt ve CNG alternatif
yakıt sistemine sahip Kendo /
Interliner otobüs modellerinin
yanı sıra Citiport ve Grand Toro
modelleri yer aldı.

6 metreden 19
metreye uzanan farklı
uzunluklardaki elektrikli otobüs
ailesini ilk kez sergiledi.. 6
metrelik otobüs ailesi CENTRO
ve 19 metrelik körüklü otobüsü
e-KENT sergilendi.
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HABERLER

Ford Otosan çalışanları,
Elektrikli Araçlar Eğitim
Programı ile Geleceğe Hazır
Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, "Otomotiv
sektörünün gelecekte evrileceği noktaları herkesten önce
öngörerek yatırım yapmaya, üretmeye ve çalışanlarımıza
yetkinlikler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.
ord Otosan Türkiye’nin en
değerli ve en çok tercih
edilen sanayi şirketi olma
vizyonu doğrultusunda İTÜ ile iş
birliği yaparak bir ilke imza atarak
Ford Otosan çalışanlarına yönelik
Elektrikli Araçlar Eğitim Programı'na
başlıyor.

F

Ford Otosan açıklamasına göre,
İTÜ ve Ford Otosan’ın ortaklaşa
yürüteceği program, elektrikli
araçlarla ilgili temel seviye ve üç
farklı teknik seviyede ilerleyecek.
Öncesinde konusunda uzman İTÜ
akademisyenlerine Ford Otosan’daki
elektrikli araçlar ve batarya
konusunda teknolojik gelişmeler ve
iş güvenliği hakkında bilgi aktarımı
yapılarak ortak bir dil oluşturulacak.
Ford Otosan, otomotiv sektöründe
elektrikli araç teknolojilerine
geçişte çalışanlarının yetkinliklerini
geliştirmeyi hedefliyor. Elektrikli
araçların üretimi, batarya üretimi
ve diğer elektrifikasyon konularında
bugüne kadar öncü vizyonuyla
büyük yatırımlar yapan Ford Otosan,
Elektrikli Araçlar Eğitim Programı
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ile şirket içerisinde farkındalık
yaratacak ve uzman yetenekler
yetiştirecek.
Çalışma arkadaşlarımızı geleceğe
hazırlıyoruz
Ford Otosan Genel Müdürü Güven
Özyurt, Elektrikli Araçlar Eğitim
Programı’nın Ford Otosan’ın
otomotiv sanayisinin elektrikli
dönüşümüne liderlik etme
misyonunun bir sonucu olduğunu
belirterek, bu program ile insan
kaynağını geliştirme ve geleceğe
hazırlama konusunda da öncülük
edeceklerini ifade etti.l

FORD OTOSAN UZMAN
HAVUZU YARATACAK
Verilen bilgiye göre, uçtan
uca bir yapı kurgulanıp,
ürün geliştirme, tasarım,
test, doğrulama, üretim, yeni
projeler ve eğitim ile gelişim
ekiplerinden görüş alınarak
geliştirilen Elektrikli Araçlar
Eğitim Programı ile Ford Otosan
çalışanları, geleceğe hazır hale
geliyor.
Temel seviyede elektrikli araç
ve batarya teknolojilerine dair
teknik ortak dil ve temel bilgiler
anlatılırken mühendislere ve
saha çalışanlarına yönelik 3
fazlı programda ise her seviye
için farklı amaçlara yönelik
eğitimler tasarlandı.
Elektrikli Araçlar Eğitim
Programı’na göre katılımcılar
Seviye 1’de elektrikli araçlar ve
batarya sistemlerine dair ana
kavramları öğrenecekler ayrıca
tasarım, üretim aşamaları ve
araç veri toplama hakkında
bilgi sahibi olacak.

Uzman havuzu yaratmayı
ve yüksek lisans adayları
oluşturmayı hedefleyen
Seviye 3’te katılımcılar sistem
mühendisliği, elektrikli
makinalar, güç elektroniği ve
araç termal yönetim sistemi
alanlarında yetkinleşecek.

AİLE ŞİRKETLERİ

Aile Şirketlerinin Yenileyici
Gücü Araştırması
KPMG Global tarafından dünya çapında 70 ülkeden 2 bin 439 aile şirketi temsilcisinin katılımı ile
yapılan araştırmaya göre aile şirketlerinin yalnızca yüzde 59'unun resmi bir yönetim kuruluna,
yüzde 24'ünün ise bir aile konseyine sahip olduğu ortaya çıktı.

PMG’nin “Aile Şirketlerinin
Yenileyici Gücü” isimli
araştırmasının sonuçları
yayımlandı. 2021 yılının eylül - kasım
ayları arasında, 70 ülkeden 2 bin 439
aile şirketi temsilcisinin katılımı
ile 18 dilde yapılan anketten elde
edilen veriler ayrıntılı bir akademik
analizden geçirildi. Ardından 2022
yılının şubat ayında aile şirketlerinin
CEO'larının yanı sıra akademisyenler
ve profesyonel danışmanlar ile
bir dizi yuvarlak masa toplantısı
da yapılarak bu şirketlerin sürekli
yenilenmesini ve performansını
etkileyen faktörlere odaklanıldı.

güçlendirmek ve hem işletmenin
hem de ailenin başarısına eşit
derecede önem vermek.

Araştırmada katılımcılara
girişimcilik ruhu, ailenin etkisi
ve liderlik stilleri çerçevesinde
sorular yöneltildi. Verilen
yanıtlara göre güçlü girişimcilik
yeteneğinin ailenin olumlu etkisi
ile birleşmesinin güçlü finansal ve
sosyal performansı ortaya çıkardığı
gözlemlendi. Katılımcılar yenileyici
güç ve performansın “yakıtı” olarak
da şu etkenleri gösterdi: Kurucunun
girişimci ruhunu yaşatmak,
motivasyonu artırıcı liderlik stilini
benimsemek, gelecek nesli proaktif
ve yenilikçi olmaya, sağlıklı riskler
almaya teşvik etmek, maddi varlığın
ötesinde aile şirketini yönetmenin
duygusal katma değerini

Aile şirketlerinde CEO’ların yüzde

K

Yeni nesil temsilcilerin aile
şirketlerine dönmeden önce başka
kariyer yolları izlediğini de ortaya
koyan araştırmada bu kişilerin
çoğunlukla öğrenmek ve risk almak
için kısıtlı miktarda da olsa aile
sermayesi kullandığı belirlendi. Bu
yaklaşımın, araştırmaya katılan
aile şirketlerinin uzun vadedeki
performansına olumlu katkı
sağladığı gözlemlendi.
Her 10 CEO’dan 8’i erkek
81’nin erkek, yüzde 19’unun kadın

Girişimcilik yaklaşımı,
yenilik ve nesilden nesle
büyüme için çok önemli bir araç
olarak görülüyor. İnovasyon
yaklaşımını sürekli kılmak için
kurucunun girişimci ruhunu
canlı tutmak kritik önemde.
Yeni nesil temsilciler, kısıtlı
aile sermayesi ile birinci elden
tecrübe kazanarak nasıl sorumlu
ve hesaplı bir şekilde risk
alabileceklerini öğreniyor ve
kendi kararlarını veriyor.

şirketlerin yalnızca yüzde 59'unun
resmi bir yönetim kuruluna, yüzde
24'ünün ise bir aile konseyine
sahip olması ortaya çıkan bir diğer
önemli sonuç oldu. Resmi yönetim
kurulları olanların yüzde 60'ından
fazlası, işletmelerinin son üç yılda
rakiplerinden daha iyi performans
gösterdiğini de bildirdi. Bu sonuç,
iyi yönetim mekanizmalarının
yeni fırsatlardan yararlanmak ve
cesur yenilikler geliştirmek için
ihtiyaç duyulan kontrol ve dengeyi

SOSYODUYGUSAL
SERMAYE
Hızlı karar vermede ailenin
kontrolü ve etkisi önemli
bir destek sağlıyor. Ailenin
değer verdiği ve koruduğu
“sosyoduygusal sermaye” önemli
bir kazanım olarak görülüyor.
Araştırmaya katılanlar için bu,
finansal varlığın ötesinde bir
performans göstergesi ve aile
şirketi dışındakiler için taklit
etmesi güç bir özellik.

sağlayabileceğini gösteriyor.l

Anket yeni nesil liderlerin, özellikle de genç kadınların, küresel ölçekte dijital
olarak daha fazla bilgili olduğuna da kanıtlar nitelikte. Ankete katılan kadın
CEO'ların yüzde 39'u şirketlerinde yüksek düzeyde dijitalleşme kaydettiklerini
söylerken bu oran erkek CEO’larda yüzde 32 oldu. Diğer yandan ankete ve
yuvarlak masa toplantılarına katılan aile şirketi CEO'larının çoğunluğu, 1965
ve 1980 arası doğumlu X kuşağı (yüzde 44) ile 1946 ve 1964 arası doğumlu
“Baby Boomers” kuşağı (yüzde 35) oldu.

MAYIS-HAZİRAN 2022 • SAYI: 126

GİRİŞİMCİLİK
ORYANTASYONU

olduğunu gösteren araştırmada, bu

Kadın yöneticilerin şirketleri dijitalleşmeye daha yatkın
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Araştırmaya göre aile
şirketlerinde öne çıkan bazı
yaklaşımlar

MOTİVASYON ARTICI
LİDERLİK
Girişimcilik ve
sosyoduygusal sermaye,
aile şirketlerini ayrıştıran
özellikler; dönüşümcü liderlik
ve karizmatik liderlikle daha da
güçlendiriliyor.

MOBİLİTE

VOLVO FOSİL İÇERMEYEN
ÇELİK KULLANACAK
Volvo Cars, iklim değişikliğiyle
mücadele konusunda liderliğine
yakışan bir şekilde SteelZero
(Sıfır Çelik) girişimine katılan ilk
otomobil üreticisi oldu. SteelZero
girişimi, fosil içermeyen çelik
kullanımını artırmayı ve küresel
çelik endüstrisinde karbon nötr
bir yapıya geçişi hızlandırmayı
amaçlıyor.

TOYOTA VE
STELLANTIS'IN TİCARİ
ARAÇ ORTAKLIĞI

Stellantis ve Toyota,
Avrupa pazarında satışa
sunulacak yeni bir ticari
araç modeli duyurdu.
Satışa sunulacak olan
yeni van model de
Stellantis tarafından
Polonya ve İtalya'daki
fabrikalarda üretilecek.
Anlaşma kapsamında
Toyota da aynı aracı
kendi logosuyla pazara
sunacak.

PORSCHE,
TÜRKİYE'NİN İLK
BATARYA ONARIM
MERKEZİNİ HAYATA
GEÇİRDİ

2019 yılından bu yana
geçekleştirdiği şarj
istasyonları yatırımıyla
ülkemizde elektrikli
otomobiller için şarj
ağı kuran ilk otomobil
markası olan Porsche,
şimdi de Türkiye’nin ilk
batarya onarım Porsche
servisini hizmete aldı.
Marka bugüne kadar
Türkiye çapında 100 adet
sarj istasyonu kurdu.

INTEL'DEN 17 MİLYAR
DOLARLIK ÇİP YATIRIMI
Intel, önümüzdeki on yıl içinde
Avrupa'da yapılması planlanan
80 milyar Euro'luk yatırımın
bir parçası olarak Almanya'da
devasa bir çip üretim tesisi kurma
planlarını açıkladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTE
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TATA MOTORS, FORD'UN
HİNDİSTAN'DAKİ
FABRİKASINI SATIN
ALIYOR
Jaguar Land Rover'ın da
sahibi olan Tata Motors'un
elektrikli araç üretimi için
kullanmayı planladığı
Sanand fabrikası, Gujarat
eyaletinin batı bölgesinde
bulunuyor. Ford, geçtiğimiz
yıl yaptığı açıklamada pazar
payının yüzde 2'nin altında
olduğu Hindistan'daki
fabrikalarını kapatacağını
duyurmuştu.

CATL, ELEKTRİKLİ
ARAÇLARI İÇİN
SİLİNDİRİK PİL
ÜRETECEK
CATL, BMW'nin yeni nesil
elektrikli araçları için
silindirik pil üretmeye
başlayacak. BMW prizmatik
piller yerine silindirik
olanları kullanacak

YENİLENEBİLİR ENERJİ

KIA'DAN AMACA UYGUN
ARAÇ STRATEJİSİ

OPES SOLUTION'DAN HAFİF
GÜNEŞ PANELİ

Kia, Koreli taksi operatörleri
için Niro Plus taksi modelini
geliştiriyor. Kia, PBV'lerin bir
"Sürdürülebilir Mobilite Çözümleri
Sağlayıcısı" olarak şirketin
gelişiminin önemli bir parçası
olmasını bekliyor.

OPES Solutions, e-kargo
bisikletlerini sağlam ve hafif
güneş panelleriyle donatmak için
Urban Mobility'nin yeşil lojistik
uzmanlarıyla ortaklık kurdu.
Elektrikli kargo bisikletlerinin
menzilinin yüzde 20'ye kadar
artması hedefleniyor.
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Eğitim ve
Seminerlerimizi,
Sanal Ortamda
Sürdürüyoruz
Koronavirüs salgını sürecinde
seminerlerimizi sanal ortamda
gerçekleştirdik. Youtube kanalımızda
yayınladığımız seminer videolarına
ulaşabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.

youtube.com/TAYSADTurkey

