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EDİTÖRDEN

Murat DEMİR
TOSB Bölge Müdürü

Kıymetli Okuyucular,

Y ılın son sayısını da her zamanki gibi keyif ve 
heyecanla hazırladık.

Yoğun geçen pandemi süreci bize zamanı ya-
kalamanın zorluğunu; Geride bıraktığımız her bir yıl da 
zamanın giderek artan bir hızda geçtiğini hissettirdi. 
Pek çok insan aynı duyguyu dile getiriyor; “zamanın 
akışına yetişemiyoruz”. Bizler de bu akış içerisinde en 
çok “Yeşil OSB” ve “Dijital Dönüşüm” kavramları ile 
meşgul oluyoruz; Bu sayımızda “Sıfır emisyonlu mo-
bilite; akıllı şehirler, akıllı ulaşım ve Yeşil Mutabakat” 
konularını işleyerek sektör içinde yer alan firmalarımı-
zın bu konuya bakışlarını sorduk.

Biz hayalini kurduğumuz gezegen için tüm canlıları ve 
ekonomimizi etkileyen iklim krizini nasıl azaltabiliriz 
ve  ekolojik, eşitlikçi, özgür gezegeni yerellerimizden 
başlayarak hep birlikte kurmak için oluşturulan Yeşil 
Politika’yı tüm iş süreçlerimize dahil etmek üzere ça-
lışmalarımıza başladık.

MESS’in Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi 
olarak tanımladığı  teknoloji ve kullanım senaryoları 
ile dünyanın en ileri, en gelişmiş ve en kapsamlı dijital 
dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT in 
Grup Direktörü Efe Erdem’den  merkezin yol haritasını 
dinledik. 

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ile mo-
bilite çağında bir zorunluluk olan Otomotiv endüstrisi 
ekosistemlerini, doğru şekilde kurgulanmalarını, yeni-
likçi yaklaşımlara öncülük eden kültürlerini konuştuk.

Türkiye’de tasarlanan ve imal edilen elektrikli araç markası olan Musoshi’nin Genel Müdürü Murat 
Özkan’dan Elektrikli araçlarının ilgili alt sistemlerini geliştirme, geliştirdikleri teknolojiyi ticarileştirme 
hedeflerini  ve lojistik alanında kullanılacak elektrikli araçlarda lider olma vizyonlarını görüştük.

Lincoln Electric Türkiye, Rusya ve BDT’den Sorumlu Genel Müdürü Gökhan Işık bizlere karbon ayak 
izlerini azaltmak konusundaki çalışmalarını ve yeni nesil teknolojiler ile üretim yetkinlikleri konusundaki 
çalışmalarını anlattı, keyifle okuyacaksınız..

Otomotiv Sanayii Derneği Genel Sekreteri Özlem Güçlüer: Otomotiv ana ve tedarik sanayisinin yeni 
teknolojilere uyum sağlaması konusunda düşüncelerini bizlerle paylaştı.

Adient İnsan Kaynakları Müdürü Özgür Tabanlı’dan karbon ayak izini azaltmak için hem bireysel ola-
rak çevreye ve doğaya, hem de yaşanabilir bir gezegen bırakmak için gelecek jenerasyonlara karşı 
taşınılan sorumluluk bilinci ile yaptıkları çalışmaları dinledik. 

Cavo İnsan Kaynakları Müdürü Sibel Kohen, Covid-19 pandemi sonrası çalışanların yeteneklerini ge-
liştirmek konusundaki çalışmaları bizlerle paylaştı.

Narter Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Cenk Narter’den çevre ve iklim duyarlılığı alanlarında sürdürülebi-
lir etkileri olan projeleri teşvik etmek, gelişimlerini ve uygulamalarını desteklemek adına finansal araçlar 
yoluyla yapılan tüm girişimleri kapsayan Yeşil Finansman kavramını dinledik.

Keyifle hazırladığımız bu sayımızı  beğeninize sunuyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.
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Dr. Mehmet DUDAROĞLU
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli TOSB Ailesi,
Kıymetli Okuyucular,

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte Türkiye’nin 
de gündemine hızla giren “Yeşil OSB” kavramı-

nı ve “Sanayide Yeşil Dönüşüm Kriterleri” ni biz de 
gündemimizin ön sıralarına aldık. Onaylanan Paris 
İklim Anlaşması’ndan doğan yükümlülükleri yerine 
getirmek için belirlenen “2053 yılı için sıfır emisyon” 
hedefine yönelik çalışmaları takip ediyoruz. Vizyon 
olarak bu konuda duyarlı ve Yeşil OSB bilinci ile ku-
rulmuş olan TOSB’ da sürdürülebilirlik faaliyetleri-
mize Pozitif Etki Planımızı oluşturarak başlamayı 
hedefliyoruz. Plan çerçevesinde; küresel iklim de-
ğişikliğinin oluşturduğu tehdidin bilinciyle operas-
yonlarımızdan kaynaklanan çevre etkimizi azalt-
mak; enerji verimliliği, doğal kaynakların tasarruflu 
kullanımı, atık suların geri kazanımı, sıfır emisyon, 
ısı kayıplarının bertaraf edilmesi, atık yönetimi ko-
nularında proje ve çözümler üreterek düşük karbon 
ekonomisine yönelik katkımızı artırmak istiyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 
Dünya Bankası finansmanlı “Türkiye Organize Sa-
nayi Bölgeleri Projesi” ile pilot seçilen 4 OSB’de kay-
nak verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve yeşil altyapı 
konularında analiz çalışmaları gerçekleştirilmeye 
başlandı ve her bir OSB için eylem planları hazırlan-
dı. Bizler de düşük karbonlu büyüme, yeşil ekonomi, 
çevresel sürdürülebilirlik ve bu konularda bilincin 
oluşturulmasına yönelik faaliyetleri yakından takip 
ediyoruz.

Türkiye’nin en planlı ve çevreci sanayi alanları olan 
OSB’ler bu sürecin en güçlü taraflarıdır. OSB’lerde-
ki yeşil dönüşüme uyum süreci Türkiye’nin Avrupa 
pazarındaki hâkimiyetini koruması ve geliştirmesi 
açısından da oldukça önemlidir. Yeşil Mutabakat ile 
ilgili farkındalık oluşturmak ve bu mutabakat kap-
samında uygulanacak politikalardan Üye firmala-
rımızın da haberdar olmalarını sağlamak amacıyla 
bizler de faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Bu çerçevede çevreye duyarlı üretim altyapısının 
oluşturulması, akıllı ve çevreci üretim modeline ge-
çişte OSB’lerin öncülüğünde sanayicinin de Yeşil 
Dönüşüm Planlarını oluşturmaları gerekmektedir.

Öte yandan küresel tedarik zincirinde çip ve kon-
teyner eksikliği, enerji ve ham madde fiyatlarındaki 
hızlı yükselişler, döviz kurlarındaki hızlı yükselişler, 
maliyetlerin yükselmesine neden olmaya devam et-
mektedir. İklim krizi ve çevresel sorunlar ile birlikte 
tüm bu gelişmeler sektör üzerindeki baskıyı ve so-
rumluluğu artırıyor. Bu zorlu dönemi en az hasarla 
atlatabilmeyi ve sağlıklı üretim şartlarına biran evvel 
kavuşabilmeyi diliyorum.l

“Yeşİl OSB” 
kavramını 
ve “Sanayİde 
Yeşİl Dönüşüm 
Krİterlerİ”nİ
bİz de gündemİmİzİn 
ön sıralarına aldık
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TOSB Satın Alma Komitesi
İş birliği ve Tanışma Toplantısı

B ir araya gelerek ideal iş ortamı oluşturmak, 
işbirliklerine zemin hazırlamak ve sektörel gi-

rişimcilik vizyonunun gelişimine katkı sağlanması 
amacıyla kurulan TOSB Komitelerine bir yenisi daha 
eklendi; Satın alma komitesi. İşbirliği ve tanışma 
toplantımızı TOSB Konferans Salonunda gerçek-
leştirdik. TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper 
Kanca’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği top-
lantı network zamanı ile devam etti.

TOSB’un en güçlü yanlarından biri kolektif akıl ve 
çalışma sistemidir. Bütün sektörlerin dayanak nok-
tası ve temel gücünün tedarik sanayileri olduğunu 
biliyoruz. Özellikle otomotiv sektörünün son derece 
belirleyici konumda bulunduğunu da düşünürsek 
TOSB sektörünün verdiği güç ile bugün;  üye firma 
yöneticilerinin dünya ile eşdeğer özelliklere sahip ol-
masının komitelerimize kattığı değer ve sürdürülebi-
lir bir kolektif çalışmanın belirleyici özelliği olduğunu 
düşünebiliriz.
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Dijital Dönüşüm İhtiyaç 
Analizi Programı

TOSB İnovasyon Merkezi, Bilişim Vadisi ve MARKA işbirliği ile başlattığımız “Dijital 
Dönüşüm İhtiyaç Analizi Programı”  TOSB Üyesi 10 firmanın katılımıyla tamamlandı. 

Projede yer alan firmalarla Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Bilişim Vadisi ekiplerince yapılan 
görüşmeler ve saha gezileri sonrasında soru setleri gönderilerek toplanan veriler ışığında firmaya 
özel “Dijital Dönüşüm Mevcut Durum Bilgisi” ve “Yol Haritası Önerisi” paylaşıldı.  Programın Ka-
panış Töreni Bilişim Vadisi’nde yapıldı. TOGG User Lab , 42 Kocaeli Yazılım Okulu, Tasarım Küme-
lenme Merkezi, Kuluçka İşletme Merkezi ziyaret edilerek Törenin ardından TOSB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Genişletilmiş YK Toplantısı ile günü tamamladı
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TOSB'da İtfaiye 
Haftası Etkinlikleri

İtfaiye Haftası kapsamında küçük itfaiyeciler, TOSB’un kahraman itfaiyecilerini 
ziyaret etti.  

TOSB Özel Emine Eyüboğlu Anaokulu öğrencileri’nin sorularını yanıtlayan TOSB İtfaiye Müdürü Muammer 
Dal, çocuklara acil bir durumda neler yapmaları gerektiğini ve itfaiyecilerin görevlerini anlattı. Küçük İtfaiye-
ciler eğlenceli ve meraklı sorularıyla günü oldukça renkli geçirdiler.
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne Bağışlanan 
Ekip Araçlarının Teslim Töreni

GEPOSB'dan TOSB'a Ziyaret

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlanan ekip araçlarının hizmete alınması töreni İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman SOYLU’nun katılımıyla gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Alper KANCA, TOSB tarafından 
bağışlanan 5 ekip aracının anahtarlarını teslim etmek üzere törende yerini aldı.l

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dursun ÇETİN ve  Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili Sadık SEZGİN, Bölge Müdürü Murat 
ÜSTÜNTÜRK Bölgemizdeki son gelişmeleri değerlen-
dirmek üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Mehmet 
DUDAROĞLU’na  nezaket ziyaretinde bulundular. Top-
lantıda OSB’ler arasında iyi uygulamalar değerlendi-
rildi. GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun ÇETİN 
Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Mehmet DUDAROĞ-
LU’na özel fotoğraflardan oluşan geleneksel Atatürk 
takvimini takdim etti.l

TOSB Bölge Müdürü Murat DEMİR işbirliği başlıklarını 
belirlemek, bölgemizde yer alan Teknik Meslek Lisesi 
ve Anaokulumuz ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak 
üzere Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer AKMAN-
ŞEN’i makamında ziyaret etti.l

Otomotiv Tedarikçileri-
nin farkını aşı projemizle 
ortaya koyduk.  En faz-
la aşılama bölgemizde 
oldu. 5 günde 4500’e 
yakın çalışanımız kendi-
sini, ailesini ve çalışma 
arkadaşlarının sağlığını, 

yani aşıyı tercih etti. Tüm üye firmalarımıza ve çalı-
şanlarına projemize gösterdikleri ilgi ve işbirliği için 
teşekkür ederiz. Zaman ve işgücü kayıplarının önüne 
geçmek için çalışanlarımızın aşılanması bizim için ol-
dukça önemliydi.l
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TOSB, Sanayi-Üniversite İş birliği 
Alanındaki Örnek Çalışmalarıyla 
Sektörün Gelişimine Katkı Sağlıyor

TOSB ile Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) ortak çalışmaları ile başlatılan MBA 
programının 2021-2022 akademik yılı açılış töreni ile pandemi dolayısıyla geçtiğimiz 
yıllarda düzenlenemeyen mezuniyet töreni; geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. 

T ürkiye’nin ve dünyanın örnek endüstri parkla-
rından TOSB, pandemi döneminde sektörün 

en büyük yatırımına ev sahipliği yapmasının yanı 
sıra; sanayi-üniversite iş birlikleri ile de otomotiv 
endüstrisine yön vermeye devam ediyor. TOSB’un 
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile yürüttüğü 
çalışmalar çerçevesince başlatılan TOSB–GTÜ 
Genel İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Prog-
ramı’nın 2021-2022 akademik yılı açılış töreni ile 
pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda düzenle-
nemeyen mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Tö-
rene; Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammed Hasan Aslan, TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TOSB Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, Gebze Teknik 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Gökhan Özer ile öğretim üyeleri ve öğrenciler ka-
tıldı.

“Sanayi-üniversite iş birliğinin 
en başarılı örneği”

Törende konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Mehmet Dudaroğlu, programın müfredatının 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammed Hasan Aslan, TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
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iş hayatında güncel ve sık kullanılan bilgileri içer-
mesi noktasında hem öğrenciler hem de sektör 
açısından son derece önemli olduğunu vurgu-
ladı. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammed Hasan Aslan ise “TOSB-GTÜ MBA 
programının Türkiye’de sanayi-üniversite iş birliği 
organizasyonlarının en başarılı örneği olduğu tar-
tışılmaz. Bizler sanayi ile bu kadar yakın iletişim-
de olarak genel müfredatımızın da şekillenmesini 
sağlıyoruz” diye konuştu.

Beş yıldır devam ediyor!

Beş yıldır devam eden MBA programı; üniversi-
tedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak 
ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunu-
yor. Mezun sayısı her gün daha da artan program, 
öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. l

GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Özer , TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
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Sanayide Dijital 
Dönüşüm Sergisi
TOSB Inovasyon Merkezi ve Bilişim Vadisi İşbirliği ile 3’ncü kez “Sanayide Dijital 
Dönüşüm Sergisi" düzenlendi. 
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TOSB - Sango, Miyawaki 
Methodu ile “Doğal Orman” 
Oluşturmaya Devam Ediyor

E n Temiz OSB sertifikasını alarak çevreye du-
yarlılığını kanıtlayan TOSB, 3 Kasım Pazar 

günü gerçekleşen etkinlikte Sango önderliğinde, 
“Miyawaki Yöntemi ile Doğal Orman” projesi, to-
humlar ve doğal ormanlar konusunda uzman ve 
dünya genelinde 15 ülkede 40 milyondan fazla 
ağaç dikimini sağlayan çevreci ve bilim insanı 90 
yaşındaki Japon ekolojist Akira Miyawaki’nin ken-
di bulduğu yöntemle tsunami, heyelan gibi afetle-
re dayanıklı doğal bir yaklaşımı kapsıyor.

TOSB'da  gerçekleşen etkinlikte Sango önderliğinde, “Miyawaki Yöntemi ile Doğal 
Orman” projesi kapsamında bölgede ağaç dikimi gerçekleştirdi.
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organize sanayi bölgesidir. T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan ‘En Temiz OSB’ sertifikasını alarak 
çevreye duyarlılığımızı bir kez daha kanıtladık. Ay-
rıca, 300 dönüm ormanı ile ‘En Yeşil OSB’ unvanı-
na da sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Miyawaki Yöntemi, bölgede yüzyıllar önce ken-
diliğinden yetişen doğal ağaçların tekrar yaşam 
bulmasıdır. Farklı fidanların yakın ve bir arada 
ekilmesiyle yaratılan ormanlarda, doğal orman 
sistemlerinde olduğu gibi, yüksek ve orta boy 
ağaçlar yetişiyor. Bu sistem ormanların çeşitliliği-
ni ve direnişini artırıyor. Ekim özellikle Kasım’daki 
yağışlar öncesi yapılarak bakım gerektirmeden 
doğal gelişmesi sağlanmaktadır. Tohum toplama 
ile faaliyet, fidan yetiştirme ve son olarak da yeti-
şen fidanların toprak ile buluşması ile çevrim ta-
mamlanmaktadır. Miyawaki’nin metodu ile hedefi 
ise, 9 bin sene boyunca yaşayacak bir yeşil orman 
bandı oluşturmak. l

Sango tarafından; Sango Türkiye Başkanı Hide-
kazu Hirano, TOSB Bölge Müdürü Murat Demir, 
Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Şahin ve Mu-
rat Yılmazoğlu, Sango Ticari ve İdari Bölümler Di-
rektörü Barış Atayılmaz, Sango Teknik Ofis Genel 
Müdürü Roji Ishikawa, Sango Kıdemli Üretim Mü-
dürü  başta olmak üzere Sango ve TOSB perso-
nellerinden oluşan sınırlı sayıda bir ekip ile fidan 
dikimi etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte konuşma ya-
pan Demir, “Çevreye saygılı ve yeşil alanların faz-
lalaşması için çaba sarf eden bir OSB olarak gerek 
en temiz, gerekse en yeşil OSB unvanlarını kazan-
dık. TOSB bugün 2 milyon 800 bin metrekarelik 
alanının 258 bin metrekaresinde park ve orman 
alanı bulunan, 50 bin yetişmiş ağacı olan yeşil bir 

Akira Miyawaki, günümüzde “bozulmuş 

ormanlardaki doğal orman tohumlarını 

yerli ormanlardan kurtarmak için “ 

Miyawaki metodu ”olarak bilinen bir 

ekolojik mühendislik yöntemi geliştirdi. 

Bu metodu test etti ve iyileştirdi, ekolojik 

teorileri ve deneylerinin sonuçlarını 

kullandı. Japonya’da ve çeşitli tropikal 

ülkelerde 1.300’den fazla bölgede, bazen 

büyük alanlarda, koruyucu ormanlarda 

hızla ve başarılı bir şekilde ormanları 

restore etti.
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İleri Teknoloji Algılama 
Sistemleri Geliştiriyoruz

S aykal Elektronik; Sensör teknolojileri, kontrol 
ve haberleşme teknolojileri, motor sürücü 

teknolojileri çerçevesinde; S-TEK markası ile ken-
di ürünlerini geliştiren, üreten ve pazarlayan ino-
vatif bir şirkettir. 

Firmamızın hedefi; Başta otomotiv olmak üzere, 
küresel ölçekte stratejik ve ölçeklenebilir sektör-
ler için ileri teknoloji algılama, tespit, görüntüleme 
sistemleri geliştiren, üreten ve pazarlayan bir tek-
noloji şirketi haline gelmektir.

Saykal Elektronik; Bilişim Vadisi’nde 1200 m2 
kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Otomotiv 
kalite standartlarında tüm süreçlere sahip olan 
firmamız, kapsamlı bir elektronik laboratuvarını ve 
üretim hattını da bünyesinde bulundurmaktadır. 

Firmamız anahtar teslim elektronik ürün geliştir-
me ve üretim süreçlerinde sistem tasarımı, do-
nanım tasarımı, gömülü yazılım geliştirme, ara 
yüz yazılımı geliştirme, mekanik entegrasyon ve 
belgelendirme olmak üzere tüm aşamaları kendi 
bünyesinde gerçekleştirmektedir. 

Kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar 120’den 
fazla elektronik ürün projesini başarı ile tamam-
lamıştır. Geliştirilen elektronik ürünler yüzbinlerce 
üretilerek ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında-
ki sahalarda milyonlarca saatlik çalışma gerçek-
leştirmiştir.  

Saykal Elektronik Ürünleri

Firmamız gelecekte hareketlilik (mobility) ekosis-
teminde gerek duyulan, otonom sistemlerin en 
kritik elektronik bileşenlerini geliştirmeyi ve üret-
meyi hedeflemektedir. S-TEK markası ile üretti-
ğimiz sensörler, kontrolcüler, motor sürücüler ve 
haberleşme birimleri, mobilite ekosistemindeki 
tüm araçların ihtiyaç duyduğu ana elektronik bi-
leşenleri oluşturmaktadır. Örneğin bir elektrikli 
scooter ya da bir elektrikli forklift veya endüstriyel 
AGV üzerindeki ana elektronik bileşenlerin tama-
mı firmamız tarafından geliştirilmekte ve üretile-
bilmektedir. 

Sensör Teknolojileri Ürünlerimiz

Sensör grubu ürünlerimiz arasında yaklaşma 
(proximity), sıcaklık, nem, ağırlık, optik algılama, 
ivme (farklı özelliklerde), açı ve tork sensörleri bu-

Yücel SAYKAL

SAYKAL Elektronik Genel Müdürü

Saykal Elektronik’in genç ve dinamik mühendislik ekibi ileri teknolojiler üzerine 
çalışmaktadır. Başta milimetre dalga radar teknolojisi olmak üzere, algılama, tespit ve 
görüntüleme teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütülmektedir
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Saykal Elektronik merkezi-ortak 
donanım ve yazılımlar geliştirerek, 
tüm stratejik sektörlerde en yüksek 
katma değeri oluşturacak çalışmaları 
yürütmektedir. Donanımı merkezi 
hale getirerek, farklı donanım 
konfigürasyonları ve yazılım 
değişiklikleri ile aynı ürünü birçok 
çözümde kullanarak ölçeklenmektedir. 

kine ekipman izlemeden, deprem/yapısal sağlık 
izlemeye, endüstriyel titreşim ve açı ölçümleme-
den, farklı ortamların sıcaklık/nem ölçümleme-
sine kadar farklı çözümleri sunuyoruz. Merkezi 
donanım iş modelimiz ile aynı ürünü programla-
nabilir yazılımlarla farklı sektörlere pazarlıyoruz. 

Kontrol ve Haberleşme Teknolojileri Ürünlerimiz:

Firmamız kurulduğu ilk günden bugüne kadar 
endüstriyel kontrol projelerinde yer almış ve ken-
di ürünleri ile çözümler sunmuştur. Otomotiv ve 
endüstriyel sektörde farklı kontrol ihtiyaçları için 
ürünlerimiz bulunmaktadır. Farklı tipte giriş ve çı-
kışlara sahip, bağlantılı kontrolcüler ile birçok ge-
reksinim çözümlenebilmektedir. 

Otomotiv sektöründe haberleşme dönüştürücü 
(CAN/CAN, CAN/LIN, IO/CAN) veya ECU olarak 
kullanılabilecek ürünlerimiz bulunmaktadır ve ti-
cari araç üreticileri tarafından kullanılmaktadır. 

Endüstriyel sektörde ise tüm projelerde ortak kul-
landığımız bir endüstriyel kontrol ailemiz mev-
cuttur. 5 ayrı merkezi donanım ile tüm giriş çıkış 
özellikleri (sayısal, analog, sıcaklık vb. ) ve tüm 
haberleşme ara yüzleri (Ethernet, RS485, RS232, 
kablosuz CAN vb.) sağlanabilmektedir. Ürünlerin 
master slave yapıda kullanımı ile 100 ve üzeri giriş 
çıkışa sahip sistemlerde kullanımı mümkündür. 
Tüm bu dinamik özellikler sayesinde farklı en-
düstriyel kontrol ihtiyaçlarını çözüme kavuştur-
maktayız. 

lunmaktadır. Şu anda milimetre dalga boyu radar 
ve kamera teknolojisi üzerine çalışmaktayız. Gele-
ceğin otonom araçlarında ve endüstriyel sektörde 
radar ve kamera teknolojisinin büyük öneme sa-
hip olacağını görüyoruz ve en kritik bileşenlerde 
yoğun bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. 

TOGG yerli otomobile sensör tedarik eden yurt 
içindeki az sayıda elektronik firmalarından biriyiz. 
Global otomotiv firmaları ile ortak Ar-Ge çalışma-
ları yürütüyor ve iş birliklerimizi geliştiriyoruz. 

Sensörlerimiz ile otomotiv başta olmak üzere en-
düstriyel birçok sektöre çözüm geliştiriyoruz. Ma-

Açı Ölçer

Handle Sensör

Dizgi Kart

PHAS

S-TEK markası 
ile ürettiğimiz 
sensörler, 
kontrolcüler, 
motor sürücüler 
ve haberleşme 
birimleri, tüm 
araçların ihtiyaç 
duyduğu ana 
elektronik 
bileşenleri 
oluşturmaktadır.
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Haberleşme teknolojileri elektronik ürün geliştiren 
bir firma için olmazsa olmaz alanlardan biridir. 
Firmamızın ürettiği ürünler ile birlikte kullanılan, 
haberleşme ihtiyaçları için geliştirdiği ekipmanlar 
bulunmaktadır. Endüstriyel kablosuz haberleşme 
çözümlerinde Sub-1 GHz kablosuz haberleşme 
modülümüz, seri haberleşme arayüzlerini uzak 
noktaya bağlayan ve veri toplayan haberleşme 
köprülerimiz seri üretimdedir. 

Ayrıca otomotiv sektörü için CAN/CAN, CAN/LIN, 
USB/CAN, USB/LIN, RS232/CAN gibi özel haber-
leşme dönüştürücü ekipmanlarımızda mevcuttur. 

Haberleşme köprülerimiz RS232, RS485, RS422, 
CAN, Sub-1GHz, 2.4GHz Zigbee, WIFI, Ethernet, 
GSM 4G, GPS gibi farklı haberleşme ara yüzleri-
ne sahiptir. Veriler herhangi bir ara yüzden bir di-
ğerine aktarılabildiği gibi, veri toplama amaçlı da 
ürünler kullanılabilmektedir.

Motor Sürücü Teknolojileri Ürünlerimiz

Firmamız motor sürücü teknolojilerinde 10 yıllık 
geçmişe ve tecrübeye sahiptir.  Hareketin olduğu 
her alanda kullanılan DC motorlar için farklı güç 
seviyelerinde ürünlerimiz bulunmaktadır. Hem 
otomotiv hem de endüstriyel sektör müşterileri-
mize özel yazılımlarla gereksinimlerini karşılayan 
çözümler sunmaktayız.  

Fırçalı motor sürücülerimiz hem endüstriyel sek-
törlerde hem de otomotivde 20A değerden baş-
layıp, 250A’e kadar farklı çözümlerde kullanılmak-
tadır.  

Bir diğer sürücü teknolojisi ile fırçasız DC motor 
sürücü çözümlerimizdir. Fırçasız DC motor sürü-
cülerimiz en yüksek verimde FOC sensörsüz kont-
rol teknolojisini içermektedir. Geliştirip ürettiğimiz 
hidrolik direksiyon pompasında fırçasız DC motor 

sürücümüz yer almaktadır. Her yıl binlerce üretilen 
ürünlerimiz Avrupa’da 6 ülkeye ihraç edilmektedir. 

Firmamız Ar-Ge çalışmalarına önem vererek EPS 
sistemler ve 400V BLDC motorlar için sürücü ge-
liştirme çalışmalarına da devam etmektedir.

Gelecek Vizyonumuz / Hedeflerimiz

Vizyonumuz; Alanında Türkiye’de lider, yenilikçi 
ve global bir ileri teknoloji elektronik şirketi haline 
gelmek, daha iyi bir gelecek için çalışmak ve fayda 
(değer) üretmektedir.

Hedefimiz başta otomotiv olmak üzere, küresel 
ölçekte stratejik ve ölçeklenebilir sektörler için ileri 
teknoloji algılama, tespit, görüntüleme sistemleri 
geliştiren, üreten ve pazarlayan bir teknoloji şirketi 
haline gelmektir.

Bu amaçla her altı ayda bir stratejik planımızı gün-
celliyor ve hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. 
2022’de uluslararası standartlarda nitelikli elekt-
ronik ürün üreten Tier-1 tedarikçi olacağız.  He-
defimiz 5 yıl içerisinde ihracat yaptığımız ülke sa-
yısını 6’dan 30’a çıkarmak, global alanda rekabet 
eden bir teknoloji şirketi hale gelmektir. Gelecekte 
dünyanın büyük çoğunluğunda hareket eden her 
ölçekte araçta en az 1 adet S-TEK ürünü olmasını 
arzuluyor, tüm ekibimizle daha iyi bir gelecek için 
fayda üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. l
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T OSB İnovasyon Merkezi’nin 2018’deki kurulma 
amaçlarından biri, sektörümüzdeki iki ana dönü-

şüme yönelik firmalarımızdaki farkındalığı artırmak ve 
aktif bir ekosistem geliştirmek. Nedir bu iki ana dönü-
şüm diye baktığımızda, hepimizin malumu: Birincisi; 
Endüstri 4.0 ile adlandırdığımız dijital dönüşüm. İkincisi, 
elektrikli araçlar, bağlantılı ve otonom araçlar özelin-
deki dönüşüm. İşte öncelikle bu iki ana dönüşüme yö-
nelik sektöre bir nebze de olsa katkıda bulunmak için 
2018’den beri faaliyetlerini yürütüyor TOSB İnovasyon 
Merkezi. TOSB’un hem paydaşı olduğu, hem de ortak 
hedefleri olan Bilişim Vadisi ile de örnek bir sinerji ya-
ratılarak çeşitli programları birlikte hayata geçirdik ve 3 
yıldır aralıksız sürdürüyoruz.

Bu programlardan biri, “Sanayiciler Girişimleri Din-
liyor” Bu programda, her hafta bir sanayi firmamızla, 
ilgili girişimleri biraraya getiriyoruz. Ürünü hazır, teknik 

yetkinliği üst seviyede olan bu seçilmiş girişimler, çö-
zümlerini sektörümüzdeki firmalarımıza anlatıyorlar. 
Tüm kuluçka merkezlerinden seçilmiş girişimler prog-
ramda değerlendirmeye alınıyor olsa da, özellikle İTÜ 
ARI Teknokent ve Bilişim Vadisi’nin yetiştirdiği girişim-
lerin altını özellikle çizmek gerekiyor. Özellikle bu iki ku-
luçka merkezinden çok faydalanıyoruz. Otomotiv öze-
linde Start-up’ların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, 
ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda da OİB’in 
yıllardır yürüttüğü ‘Otomotivin Geleceği” projesinden de 
bahsetmeden geçmek olmaz. Otomotiv Start-up’larının 
geliştirilmesine yönelik ilk sistematik program OİB’in 
başlattığı bu programdır. OİB’in bu projesinin çıktıların-
dan faydalanarak, üzerine sanayi ile entegrasyonu açı-
sından katkıda bulunarak daha da geliştirmek ve nihai 
hedef sektörümüzün dönüşümüne katkıda bulunmak 
amacıyla, bahsettiğim projeleri hayata geçirmiş ve yü-
rütmekteyiz. “Sanayiciler Girişimleri Dinliyor” programı 
kapsamında seçtiğimiz girişimler sanayi firmamıza 
birebir sunumlarını yapıyorlar, soruları doğrudan fir-
ma tepe yönetiminden alıp yanıtlıyorlar. Şu ana kadar 
Start-up’larımız ile sanayi firmalarımız arasında çok ba-
şarılı iş ortaklıkları sağlandı. Örneğin artırılmış gerçeklik 
çözümü sunan Vsight, sektörümüzde 10 firmaya; kab-
losuz sensör çözümü sunan Sensemore sektörümüzde 
6 firmaya çözümlerini aktarabilme, birlikte proje hayata 
geçirmeyi başarabildiler.

İşte bu yerli çözümlerle hayata geçirilen projeleri de 
sektörle paylaşmak adına “Dijital Dönüşüm Örnek Uy-
gulamalar” programını başlattık. TOSB İnovasyon Mer-
kezi ve Bilişim Vadisi koordinasyonunda yürüttüğümüz 
bu programda, sektörümüzdeki firmalarımızın yerli çö-
zümler ile, başarılı Start-up’larımız ile hayata geçirdiği 
uygulamaları, doğrudan firmalarımızın yöneticilerinden 
dinlediğimiz bir program. Sektörümüzün ilgisi görülme-
ye değer. Başarılı Start-up’larımızın çözümleriyle hayata 
geçirilen örnek uygulamaları gördükçe gururlanıyoruz. 
Eylül ayında başlattığımız bu programda MAN, OTAM 
ve CAVO sunumlarını gerçekleştirdiler. İki haftada bir 
şeklinde program devam edecek.l

Sanayide Dönüşüm 
Çarkları Hızlandı

Ekrem ÖZCAN

TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü
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Çevrim içi Mülakat 
Süreçleri Paneli
TOSB İK Komitesi ve  İstanbul Sanayi Odası Vakfı İşbirliğiyle düzenlenen
“Online Mülakat Süreçleri Paneli”nde mülakat deneyimlerinin nasıl başarıyla 
sonuçlandırılabileceği konusunda bilgiler verildi.

T OSB İK Komitesi ve ISO Vakfı iş birliğiyle 75 
üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekle-

şen “Online Mülakat Süreçleri Paneli”nde İK Ko-
mitesi Üyeleri Birinci Otomotiv, Toyotetsu, Fayda-
sıçok Holding ve Farplas gibi otomotiv sektöründe 
adından söz ettiren şirket-
lerin üst düzey insan kay-
nakları yöneticileri öğren-
cilerin mülakat süreçleri 
ile ilgili merak ettikleri tüm 
soruları yanıtladılar.

Program Aralık ayının ilk 
haftasında gerçekleşecek 
olan mülakat simülasyonla-
rıyla devam edecek.

ISO Vakfı Genel Müdürü NİL 
BATU’nun açılış konuşma-
sı ile başlayan programda, 
panelin moderatörlüğünü 

TOSB IK Komitesi Başkanı ve Birinci Otomotiv İK 
Müdürü Yasemin Genç yaptı. Programın bu yılki 
Panelistleri TOSB IK Komitesi Üyesi ve Toyotetsu 
Kıdemli İK Müdürü Ümit Sönmez, TOSB IK Komi-
tesi Üyesi ve Faydasıçok Holding İK Müdürü Halil 
Can, TOSB IK Komitesi Üyesi ve Farplas IK Müdü-
rü Özlem Akkoç Mülakat Süreçleri ile ilgili tecrü-
belerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin dijital bir 
platformda mülakat deneyimi yaşamalarının öne-
mine de değinen Yasemin Genç, “İş görüşmeleri 
yapmak başlı başına heyecanlı bir durumken öğ-
rencilerimize bir ilk daha yaşatarak online olarak 
mülakatlarını gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizin 
online olarak da mülakat deneyimini yaşamala-
rını ve öncesinde de bu deneyimde nelere dikkat 
etmeleri gerektiğini onlara aktararak her şeye ha-
zırlıklı olmalarını istedik. Öğrencilerimizle üst dü-
zey İK yöneticilerini bir araya getirerek daha yolun 
başında olan öğrencilerimize bu süreçte destek 
olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Öğrencilere; kurumsal 
iletişim, insan kaynakları, 
muhasebe, üretim mü-
hendisliği, planlama ve iş 
geliştirme, lojistik, satış 
ve hukuk departmanla-
rı için “Online Mülakat 
Simülasyonu” takvimi 
hazırlandı ve iş ilanla-
rı açıldı. Öğrenciler iş 
ilanlarına başvuru ya-
parak online görüşme-
lere alındı ve panelde 
süreçle ilgili öğren-
diklerini tecrübe etme 
imkanı buldular.l
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TOSB'dan Yardım 
Kampanyasına Destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel felaketlerinden 
etkilenenlere yönelik başlattığı yardım kampanyasına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB'ler katıldı.

Ü lkemizin farklı noktalarında meydana 
gelen tarihimizin en büyük yangın ve 

sel felaketleri Kamu, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları ve yurttaşlarımız ile birlikte ülkece 
büyük bir mücadele içine girdik. Oluşan tah-
ribatın ve afetlerden zarar gören vatandaşla-
rın mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi 
amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından AFAD Koordinasyo-
nunda yangın ve sel kampanyası başlattı. 
TOSB olarak yaraların sarılması için bir çok 
OSB gibi biz de yardımda bulunduk. Cumhur 
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sana-
yi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın 
katılımıyla gerçekleşen törende Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Dr. Mehmet Dudaroğlu ile 
diğer OSB Başkanlarına teşekkür edildi.l

93 OSB’den toplanan 206 milyon 500 bin liralık yardıma ait 
temsili çek, Cumhurbaşkanı'na takdim edildi.
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Lincoln Electric Türkiye, 
“Eğitici Eğitimleri”yle Kaynağın 
Geleceğine Dokunuyor

Lincoln Electric Türkiye, “Eğitici Eğitimleri” projesi kapsamında 8 farklı şehirden 
12 meslek lisesi öğretmenine eğitim verdi.

ri “ ve Lincoln Electric Türkiye’nin yenilikçi ürünleri 
www.askaynak.com.tr adresinden incelenebiliyor.

Kaynak sektöründeki profesyonellerin her ihtiya-
cına cevap verebilen son teknoloji kaynak ürünleri 
geliştiren Lincoln Electric Türkiye kaynak eğitim 
simülatörleri ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile ger-
çekleştirdiği çalışmalarla da sektörde kalifiye ele-
man yetiştirilmesi noktasında önemli roller üstle-
niyor. Geçtiğimiz haftalarda 10 yıldır devam ettiği 
“Eğitici Eğitimleri”ne bir yenisini ekleyen şirket; 8 
farklı şehirden 12 teknik öğretmeni TOSB İnovas-
yon Merkezi ve Gebze Mesleki ve Teknik Lisesi 
Kaynak Atölyesinde ağırlayarak teknolojik geliş-
meler, kaynak sektöründeki değişen dinamikler ve 
uygulama alanlarında değişen yapıları kapsayan 
eğitimler düzenledi.

Katılımcıların hem teknik bilgilerini hem kaynak 
yapabilme becerilerini arttırmaya yönelik teorik ve 
uygulamalı eğitimlerin yer aldığı etkinlikte; Örtülü 
Elektrot, Gazaltı Kaynak Yöntemleri (MIG/MAG-
TIG), Tozaltı Kaynak Uygulamaları, Tamir-Bakım 
Kaynakları gibi eğitim başlıkları yer alırken Ok-
si-gaz Kesim ve Lehimleme konularında da uygu-
lamalar gerçekleştirildi.

Kaynak sektöründe kalifiye eleman 
ihtiyacının giderilmesi için meslek liseleri 
kritik bir öneme sahip 

Projenin yürütücüsü konumunda yer aldıklarını ve 
10 yıldır projeyi büyük bir başarıyla tamamladıkla-
rını vurgulayan Lincoln Electric Türkiye Teknik Eği-
tim Uzmanı Murat Taşocak: “Lincoln Electric Tür-

K aynak sektörünün önde gelen kuruluşları 
arasında yer alan Lincoln Electric Türkiye; 

10 yılı aşkın süredir T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile 
ortaklaşa düzenlediği “Eğitici Eğitimleri” projesini 
bu yıl TOSB İnovasyon Merkezi ve Gebze Mesleki 
ve Teknik Lisesi Kaynak Atölyesinde gerçekleştir-
di. Türkiye’nin 8 farklı şehrinde meslek liselerinde 
görev yapan 12 teknik öğretmenin katıldığı eğitim 
5 gün sürdü. Meslek lisesi öğretmenlerinin yet-
kinliklerinin arttırılması amacıyla hayata geçirilen 
eğitimlerde Lincoln Electric Türkiye uzmanları ka-
tılımcılarla sektördeki ve sanal kaynak uygulama-
larındaki son gelişmeleri paylaştı. “Eğitici Eğitimle-

Geçtiğimiz haftalarda 10 yıldır 
devam ettiği “Eğitici Eğitimleri”ne 
bir yenisini ekleyen şirket; 8 farklı 
şehirden 12 teknik öğretmeni 
TOSB İnovasyon Merkezi ve Gebze 
Mesleki ve Teknik Lisesi Kaynak 
Atölyesinde ağırlayarak teknolojik 
gelişmeler, kaynak sektöründeki 
değişen dinamikler ve uygulama 
alanlarında değişen yapıları 
kapsayan eğitimler düzenledi.
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kiye olarak MEB ile gerçekleştirdiğimiz protokol 
kapsamında her yıl belirli bir bütçe ile MEB’e bağlı 
meslek lisesi atölyelerine çeşitli kaynak makine 
ve sarf malzeme hibeleri gerçekleştiriyoruz. Aynı 
zamanda teknik kadromuz her yıl meslek lisele-
rini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor ve 
onlara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler 
veriyor. 

Kaynak sektöründe uzman açığının kapatılması 
ve sektörde kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi 
için meslek liseleri kritik bir öneme sahip. Bu lise-
lerde öğretmenlerin sektördeki yeni teknolojik ge-
lişmeleri takip etmeleri, uygulama yöntemlerindeki 

değişiklikleri anlamaları ve öğrencilerine aktarma-
ları çok önemli. Bu nedenle eğitici eğitimlerini çok 
önemsiyoruz. Bunun yanında öğrencilerimizin de 
kaynak sektörünü anlamaları, bu sektöre değer 
katabilecek çalışmalar yapabilmeleri için uygula-
malı eğitimler almaları şart. Kaynak simülatörle-
rimiz, teknik dokümanlarımız ve müfredata ilişkin 
çalışmalarımızla protokol kapsamında üzerimize 
düşen sorumluluğu yerine getirerek kaynağın ge-
leceğine dokunmaya devam edeceğiz.” diyor.

“Eğitici Eğitimleri” ve Lincoln Electric Türkiye’nin 
yenilikçi ürünleri www.askaynak.com.tr adresin-
den incelenebiliyor. l
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Hyundai Assan
Genel Müdürü

Kısa ve uzun vadede ülkemiz ekonomisini ve 
otomotiv sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

O tomotiv sektörü bildiğiniz gibi son yılların 
en inişli çıkışlı dönemlerinden birini yaşıyor. 

Pandemi, para piyasalarındaki kur değişimleri ve 
son zamanlarda iyiden iyiye sıkıntısını hissettiği-
miz hammadde yani çip krizi sebebiyle gerek tü-
keticiler, gerekse üreticiler açısından belirsizlikler 
söz konusu. Bu da doğal olarak tüm markaların 
pazarlama ve satış stratejilerinde değişiklikler ve 
hatta ay içerisinde sürekli olarak revizyonlar yap-
masına neden oluyor. Tedarik zincirinde yaşanan 
sıkıntılar, özellikle Avrupalı otomotiv üreticilerini 
zorluyor. Bugünlerde açıklanan verilere göre İn-

giltere, satışlarda son 33 yılın en düşük Eylül ayını 
yaşadı. Başta İngiltere olmak üzere tüm ülkeler-
de benzer düşüşler söz konusu ve bu doğrultuda 
Türkiye’deki otomotiv pazarı da gelişmelerden 
anlık olarak etkilenebiliyor. Otomotiv sektörünün 
gelişimi ve yükselişi, üretim ve ihracat kadar aynı 
zamanda para piyasalarındaki mali disiplinler ve 
risk yönetimlerine de bağlı. Özellikle faiz oranların-
daki hareketler, doğrudan satışları etkileyebiliyor. 
Faizlerdeki kararlılık, ÖTV indirimlerinin dönem 
dönem yapılması ve döviz kurlarındaki istikrar, 
başta otomotiv sektörü olmak üzere gıdadan tarı-
ma, sağlıktan eğitime kadar bir çok alanda yukarı 
yönlü ivmeleme yaratacaktır. Bu açıdan bakacak 

Yenilikçi Yaklaşımlara 
Öncülük Eden Markalar 
Geleceğe Yön Verecek

Otomotiv endüstrisi için 
ekosistemler mobilite çağında 
bir zorunluluk, ancak başarıyı 
sağlamak için doğru şekilde 
kurulmaları gerekiyor. Yenilikçi 
yaklaşımlara öncülük eden 
markalar, geleceğe daha 
iyi yön verip insan hayatını 
kolaylaştıran mobilite 
çözümleriyle daha güçlü 
olacaklardır. Çünkü insan hayatı 
ve dolayısıyla tenkoloji ve 
mobilite çözümleri artık buraya 
doğru evriliyor.

Murat BERKEL

Ekim-Kasım-Aralık 2021
28

OTOMOTİV SEKTÖRÜ



olursak; başta pandemi sürecindeki aşılanma sayısının 
artışı, 2022 yılında ekonomi üzerinde de pozitif etkilere 
sahip olacaktır.

Marka olarak mobilite konusunda nasıl bir çalışma 
yürütüyorsunuz?

Hyundai olarak markamızın kuruluşun-
dan beri otomotiv harici inşaat, gemi, 
tren gibi birçok sanayi kolunda dünya 
çapında öncü üreticilerden biriyiz. Son 
yıllarda yaptığımız yatırımlarla tüm alan-
larda mobiliteye yönelik çalışmalarımızı 
evriltiyoruz. Amacımız akıllı mobilite çö-
zümleri sağlayıcısı olarak insanoğlunun 
geleceği için ilerleme kaydetmek. Hyun-
dai markasıyla edinilen tecrübelerde 
kaliteli vakit geçirilmesini sağlamak. Bu 
konuda da dünya çapında birçok öncü 
markayla işbirliği yoluna gittik ve halen 
geleceğin önde gelen markalarına ve 

start-up’lara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çünkü 
dünya çok farklı bir yöne gidiyor. Biz de burada öncü 
markalardan biri olmak için çalışıyoruz.

Bunun ilk adımlarından biri elektrikli araçlar. Artık bildi-
ğimiz yoldaki araçların yerini yakın zamanda elektrikli ve 
yakıt hücreli hidrojenli araçlar alacak. Günümüzde daha 
sıklıkla bu araçları kullandığımız için çevrenin koruma-
sı bilinciyle elektrikli ve hidrojenli araçların dönüşümü 
daha öncelikli olarak yapılıyor. Ancak dünyada zararlı 
gazların sadece bir kısmı yollarda dolaşan araçlardan 
kaynaklı. Gemiler, trenler, uçaklar ve birçok sanayide 
hala katı yakıtlar kullanılıyor. Otomotivin dönüşümü ka-
dar bu endüstrilerde de dönüşüm şart. Hidrojen bu ko-
nuda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Tabii bu araçların 
üretildiği fabrikalar, tedarik zincirleri ve birçok alanda da 
yeni yapılanma gerekiyor. Birbirine bağlı araçlar kadar 
yollara, binalara, sistemlere bağlantılı araçlar hazırlanı-
yor, otonom sürüş iyileştirmeleri yapılıyor ve daha bir-
çok alanda ilerleme kaydedilecek çalışmalar sonraki 
adımları teşkil ediyor.

Otomotivde ekosistemi benimseyen markaların 2024 
yılına kadar yüzde 50 daha büyüyeceği öngörülüyor. 
Otomotiv endüstrisi için ekosistemler, mobilite çağında 
bir zorunluluk ancak başarıyı sağlamak için doğru şe-
kilde kurulmaları gerekiyor. Yenilikçi yaklaşımlara ön-
cülük eden markalar, geleceğe daha iyi yön verip insan 
hayatını kolaylaştıran mobilite çözümleriyle daha güç-

Amacımız akıllı mobilite çözümleri 
sağlayıcısı olarak insanoğlunun 
geleceği için ilerleme kaydetmek. 
Hyundai markasıyla edinilen 
tecrübelerde kaliteli vakit 
geçirilmesini sağlamak. Bu 
konuda da dünya çapında birçok 
öncü markayla işbirliği yoluna 
gittik ve halen geleceğin önde 
gelen markalarına ve start-
up’lara yatırım yapmaya devam 
ediyoruz. Çünkü dünya çok farklı 
bir yöne gidiyor. Biz de burada 
öncü markalardan biri olmak için 
çalışıyoruz.

Bağlantılı araçlar, otonom sürüş ve bağlantılı şehirler için özellikle Türkiye’de çok fazla 
çalışma yapılması gerekiyor. Ama biz otomotiv sanayinde öncü ülkelerden biriyiz ve dünyada 
bu dönüşüme otomotiv endüstrisi öncülük ediyorsa, bizim de üretimimizi, altyapıyı, şehir 
yapılanmalarını ve tüm yaklaşımlarımızı buna göre revize etmemiz gerekiyor. 

Ekim-Kasım-Aralık 2021
29

OTOMOTİV SEKTÖRÜ



lü olacaklardır. Çünkü insan hayatı ve dolayısıyla 
tenkoloji ve mobilite çözümleri artık buraya doğru 
evriliyor.

Elektrikli ve otonom araçların geleceğine ilişkin 
öngörüleriniz nelerdir?

Günümüzde şu an popüler olan elektrikli araç-
lar. Asya ülkeleri bu konuda apayrı bir noktada 
ama örnek aldığımız Avrupa veya Amerika’da bile 
elektrikli araçların pazar payları yüzde 7’ler sevi-
yesinde. Daha yeni yeni altyapılar kuruluyor veya 
genişletiliyor. Türkiye’de de belirli bir süredir elekt-
rikli araçlar satılıyor ama satışlar hala yıllık 1.000’li 
adetler seviyesinde. Öncelikle tüketicinin “elektrikli 
araç aldığımda yolda kalır mıyım” çekincesini kır-
mak amacıyla daha yaygın şarj istasyonu ağına 
ulaşmamız gerekiyor. Sanayi Bakanlığı çalışma-
ları, özellikle yerli elektrikli otomobilin çıkacağı 
zamana paralel olarak bu altyapının yaygın hale 
geleceğini gösteriyor.

Ancak ülkemizde ilk etapta elektrikli araçların daha 
yaygın hale getirilmesi için belirli düzenlemeler 
yapılması şart. Çevre bilinciyle oluşturulacak bu 
yapıda elektrikli araçlarda vergi sisteminin daha 
makul oranlarda ve teşvik edici olması gerekiyor. 

İstasyon ve şehirlerin elektrik şebeke altyapıla-
rı da buna göre şekillenecek. Bağlantılı araçlar, 
otonom sürüş ve bağlantılı şehirler için özellikle 
Türkiye’de çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. 
Ama biz otomotiv sanayinde öncü ülkelerden biri-
yiz ve dünyada bu dönüşüme otomotiv endüstrisi 
öncülük ediyorsa, bizim de üretimimizi, altyapı-
yı, şehir yapılanmalarını ve tüm yaklaşımlarımızı 
buna göre revize etmemiz gerekiyor. Ülke olarak 
oldukça güçlüyüz ve bu dönüşümde başarılı ola-
cağımıza da inanıyorum.

Türkiye’de üretilen Hyundai Bayon ile ilgili bilgi 
alabilir miyiz?

Türkiye’de ve Avrupa’da B-SUV segmentinde her 
geçen gün artan talebi karşılamak amacıyla ha-
zırladığımız BAYON; sıradışı tasarımı, kompakt 
boyutları, geniş ve ergonomik kabini, büyük bagaj 
hacmi, ekonomik motor seçenekleri ile dikkat çe-
kiyor. Hyundai’nin SUV ailesini tamamlayan kom-
pakt boyutlardaki BAYON, yıllık 230.000 adetlik 
üretim kapasitesine sahip Hyundai Assan İzmit 
Fabrikamız’da i10 ve i20’de olduğu gibi 40’tan faz-
la dünya ülkesine sadece Türkiye’den ihraç edili-
yor. Hyundai Assan olarak, Türk işçisinin emeğiyle 

üstün kalitede ürettiğimiz BAYON sayesinde Tür-
kiye ekonomisine katkısını artırarak sürdüreceğiz.  
BAYON’un Türkiye pazarında da tüm dikkatleri 
üzerine toplayacağına yürekten inanıyoruz. Farklı 
segmentlerin en avantajlı özelliklerini bünyesin-
de toplayan BAYON’un, hem Türk aile yapısına 
uyumlu olduğunu hem de gençlerin ve kendini 
genç hissedenlerin beklentilerini karşılayacağını 
düşünüyoruz. 

Tamamen Avrupa ve Türkiye pazarı için geliştiri-
len BAYON, ayrıca markamızın SUV ürün gamını 
genişletmesinde önemli bir rol oynuyor. BAYON, 
kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve 
uzun bir güvenlik donanım listesine sahip. Ayrıca, 
gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite çözüm-
lerini kusursuz bir şekilde sunan otomobil, seg-
mentindeki beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor. 
Konfor ve kullanışlılık göz önünde bulundurularak 
tasarlanan otomobilimizde göz alıcı oranlar ve 
güçlü grafik özellikleri var. Bu sayede diğer model-
lerden rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Hyundai SUV ai-
lesindeki en son tasarım ürünü olan BAYON, oran, 
mimari, stil ve teknoloji arasında müthiş bir uyum 
da gösteriyor. Hyundai BAYON’u, geliştirilmiş bir 
motor ailesi ile üretiyoruz. Yakıt verimliliği ve dü-
şük CO2 emisyonları ile dikkat çeken MPi ve T-GDi 
turbo beslemeli motorlar öne çıkıyor. l
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Yeşil Mutabakat’ın 9 Adımı

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ENDÜSTRİ
Daha sürdürülebilir, çevreye daha 
saygılı üretim döngüleri sağlamanın
yollarını sağlamak.

KİRLİLİĞİ ORTADAN
KALDIRMAK
Kirliliği hızlı ve verimli bir şekilde 
azaltmak için önlemler almak.

5

İKLİM EYLEM
PLANI
AB'yi 2050 yılına kadar 
iklim açısından nötr hale getirmek.

BİYO ÇEŞİTLİLİK

Kırılgan ekosistemimizi 
korumak için önlemler almak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
TARIM
Ortak tarım politikası sayesinde 
tarımda ve kırsal alanlarda 
sürdürülebilirlik sağlamak.

ÇİFTLİKTEN
ÇATALA
Daha sürdürülebilir gıda 
sistemleri sağlamanın yollarını
aramak.

193

2

TEMİZ
ENERJİ

48

BİNA VE
YENİLEME
İnşaat sektöründe
sürdürülebilir
üretim

6

SÜRDÜRÜLEBİLİR
HAREKETLİLİK
Sürdürülebilir araçlar
ve ulaşım için daha
fazla teşvik.  

7



“Otomotivin 
Kuvvetli 
Yönlerinden 
Biri Yetkin 
Tedarik 
Sanayimizdir”

Özlem GÜÇLÜER

Genel Sekreteri

Otomotiv Sanayii Derneği

Sanayimizin en kuvvetli yönlerinden birisi 
tartışmasız yetkin tedarik sanayimizdir. 
Kritik teknolojinin yerlileştirilmesi 
için tedarik sanayimiz ile birlikte 
çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 

Yeşil Mutabakat için yapılan 
düzenlemeler otomotiv sektörünü 
nasıl etkileyecek?

G ezegenimizin karşı karşıya bu-
lunduğu iklim değişikliği ve bu 

değişikliklerden kaynaklanan gerek 
ekonomik gerekse çevresel ve sosyal 
etkiler; tüm insanlık için önemli ve ön-
görülmesi gereken ciddi bir risk fak-
törü. 2019 yılı sonunda AB’nin Avrupa 
Yeşil Mutabakat açıklaması ile 2030 
Paris Anlaşması hedefini yükseltmesi 
ve 2050’de karbon nötr olacağı açıkla-
ması; küresel ticaret ortamı için önemli 
bir dönüm noktası oldu. Ardından Çin, 
ABD gibi ülkelerin de açıklamaları ile 

gelişmiş ülkelerin karbonsuz ekono-
miye geçişi ve küresel ticarette yeni 
kuralların bizleri beklediği çok açık.

Yeşil Mutabakat’a otomotiv sanayii-
si perspektifinde baktığımızda, ürün 
standartları ve pazardaki dönüşüm, 
dış ticaret ve finansmana erişimde 
yeni kurallar, döngüsel ekonomiye 
geçiş, iklim uyumu ve üretim ile te-
darik zincirinde karbonsuzlaşma gibi 
konular ön plana çıkıyor. AB pazarına 
baktığımızda içten yanmalı motorlu 
araçlarda daha sıkı emisyon stan-
dartları, sıfır emisyonlu araçlara geçiş 
takvimi, alternatif yakıtlı araçlar ve alt 
yapı dönüşümü karşımıza çıkıyor. İlave 
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olarak 14 Temmuz 2021’de Avrupa Komisyonu, 
2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında en az 
yüzde 55 net azaltmayı ve 2050 yılına kadar AB’de 
iklim nötrlüğünü nasıl sağlamayı amaçladığını 
belirleyen, “Fit for 55” isimli bir dizi yasa önerisi-
ni kabul etti. Bu öneri setinde, 2035 itibarıyla yeni 
hafif araç satışlarının tamamının sıfır emisyonlu 
olma zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca Sınırda Karbon 
Düzenlemesi Mekanizması’na ilişkin öneride ön-
celikli uygulanacak sektörler arasında demir-çe-
lik ve alüminyum da yer alıyor. Otomotiv sanayi 
açısından değerlendirildiğinde, demir-çelik ve 
alüminyum gibi otomotiv sanayisinin girdisi olan 
ürünlerde yaşanacak olası maliyet artışlarının sa-
nayimizin rekabetçiliğini etkileyeceği aşikar. 

Toplam üretiminin kabaca yüzde 75’ini ihraç eden 
sanayimiz, ihracatının kabaca yüzde 80’ini AB pa-
zarına ihraç ediyor, otomotiv sanayiinde AB’nin en 
önemli ithalatçısı konumunda yer alıyor. Rekabet-
çiliğimizin korunması ve ekonomiye sağladığımız 
katkının sürdürülebilmesi için AB’deki bu gelişme-
lere cevap verecek şekilde üretim yapmamız çok 
önemli. Sanayimiz bu gelişmeleri yakinen takip 
ediyor ve eş zamanlı olarak yönetmek üzere çalış-
malarını sürdürüyor. Kamu yönetimimizle birlikte, 
iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda 
izlenecek politikalar oluşturulması ve dönüşümü 
destekleyici teşvik mekanizmalarının geliştirilme-
sine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 

Elektrikli araçlara geçiş sürecini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Küresel çevreci politikaların etkisiyle dünyada 
elektrikli araç dönüşümünün beklenilenden de 
hızlı olacağını alınan son kararlardan sonra göre-
biliyoruz. Geleceğin elektrikli araçlarda olduğu çok 
net.  Yıllık 2 milyon kapasiteye sahip ve üretiminin 
önemli bir kısmını ihraç eden sanayimiz için de 
bu dönüşüm sürecini yakalamak oldukça önemli. 
Bugün baktığımızda Avrupa’ya ithal edilen her beş 
otomobilden ve her iki ticari araçtan birini sanayi-

miz üretiyor. Görüldüğü gibi ana pazarlarımızdaki 
bu dönüşüme ayak uydurmamız ülkemiz ekono-
misi ve sanayimizin geleceği, gelişimi için oldukça 
kritik. 

Sanayii, kamu yönetimi ve STK’ların ortak ça-
lışması ile bu dönüşüme ayak uyduracağımıza 
inancımız tam. Üyelerimizin hemen hemen hep-
sinde elektrifikasyona yönelik projeler, yatırım-
lar mevcut. Kamu yönetimimizde de bu konuda 
farkındalık yüksek. Örneğin, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’mızın üzerinde çalıştığı, halen taslak 
aşamasında olan Mobilite Araç ve Teknolojile-
ri Stratejik Hedefleri’nde 2030 yılında iç pazarda 
elektrikli araçların payı, şarj soketi sayısı gibi he-
defler yer alıyor. Bu hedefleri gerçekleştirmek üze-
re yapılması gereken düzenlemeler de tarifleniyor. 
Şarj altyapısının kurulması, teşvik mekanizmaları-
nın kurgulanması gibi eylemlerin bütüncül olarak 
hayata geçirilmesi elektrikli araçlara geçiş süre-
cinde belirleyici rol oynayacak. OSD olarak; bu ge-
lişmeler doğrultusunda ülkemizin rekabetçiliğinin 
korunması ve geliştirilmesi için atılması gereken 
adımlar konusunda kamu yönetimimiz ile birlikte 
çalışmaya ve sanayimizin ortak pozisyonu doğ-
rultusunda girişimlerde bulunmaya devam ediyo-
ruz. 

Otomotiv ana ve tedarik sanayisinin yeni 
teknolojilere uyum sağlaması konusunda neler 
düşünüyorsunuz?  

Otomotiv sanayiinin değişmeyen en önemli he-
deflerinden biri ürünlerimizdeki yerli katkı oranını 
en yüksek seviyede tutmak ve katma değeri yük-
sek üretim ile ülke ekonomisine en yüksek seviye-
de katkı sağlamak. Araç grubu bazında değişken-
lik göstermekle birlikte şu an yerli katkı payı yüzde 
80’e varan ürünlerimiz var. Elektrifikasyon, oto-
nom sürüş teknolojileri gibi dönüştürücü tekno-
lojilerin etkisi ile araç yapılarının ciddi bir değişim 
içerisinde olduğu dikkate alındığında mevcut yerli 
katkı oranlarının gelecekte düşmesi riski ile karşı 
karşıyayız. Sanayimizin en kuvvetli yönlerinden 
birisi tartışmasız yetkin tedarik sanayimiz. Kritik 
teknolojinin yerlileştirilmesi için tedarik sanayimiz 
ile birlikte çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 
Bu dönüşümde tedarik sanayiinde çok olumlu 
gelişmeleri memnuniyetle gözlemliyoruz ancak 
tedarik sanayimizin dönüşüm hızının önemli fır-
sat ve risk olarak kendisini göstermekte olduğunu 
göz ardı etmemeliyiz.l

Küresel çevreci politikaların etkisiyle dünyada 
elektrikli araç dönüşümünün beklenilenden de 
hızlı olacağını alınan son kararlardan sonra 
görebiliyoruz. Yıllık 2 milyon kapasiteye sahip ve 
üretiminin önemli bir kısmını ihraç eden sanayimiz 
için  Yeşil Mutabakat'ın getireceği dönüşüm sürecini 
yakalamak oldukça önemli. 
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Yeni Nesil Teknoloji 
Merkezi: MEXT
MESS olarak, dünyanın en 
büyük, en gelişmiş, en kapsamlı 
dijital dönüşüm ve yetkinlik 
gelişim merkezi olan MESS 
Teknoloji Merkezi’ni (MEXT) 2020 
yılında Türkiye’ye kazandırdık. 
MEXT sahip olduğu 130’dan 
fazla dördüncü sanayi devrimi 
teknoloji kullanım senaryosu 
ile, benzer teknoloji merkezleri 
arasında, dünyanın en kapsamlı 
ve ilk gerçek üretim ortamını 
sunuyor.

Efe ERDEM

MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü

ğine yatırım yapan, onların ihtiyaçları için çözüm üreten 
ve odağında hizmet olan bir işveren sendikasıyız. Pay-
daşlarımızla birlikte çalışma yaşamının düzenlenmesi 
ve iş barışı için aktif rol oynuyoruz. Geleneksel sendi-
kacılık faaliyetlerimize ek olarak üyelerimizin kısa ve 
orta vadeli ihtiyaçlarına çözüm getirmekle yetinmeyip 
onların gelecekte oluşacak ihtiyaçları için de bugünden 
proje üretiyoruz. MESS olarak bizim en büyük farkımız 
sadece rapor yazıp tavsiye veren bir kurum olmak ye-
rine dünyadaki bilgi birikimini ve teknolojileri ülkemize 
getirmek. MESS olarak, küresel iş birliklerine ve bu iş 
birlikleri gibi birçok önemli inisiyatife ev sahipliği yapan 
platformlarda ülkemizi temsile özel önem veriyoruz. 

MESS hakkında bilgi alabilir miyiz? Faaliyetleri, 
üyelerine sunduğu hizmetler nelerdir?

M ESS olarak, Türk sanayimizin lokomotifi 
konumundaki 250’den fazla şirketi temsil 

ediyoruz. Ülkemizin en büyük işveren sendikası 
konumundayız. Üyelerimiz direkt olarak 200 bin, 
dolaylı olarak 1 milyondan fazla kişiyi istihdam 
ediyor. 

Her şeyden önce insanı ve icraatı odağımıza ala-
rak ve 2019’da benimsediğimiz “yeni nesil sendi-
kacılık” anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Üyelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın gelece-
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MEXT nedir? MEXT çatısı altındaki oluşumlar 
nelerdir? 

MESS olarak, dünyanın en büyük, en gelişmiş, en kap-
samlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan 
MESS Teknoloji Merkezi’ni (MEXT) 2020 yılında Türki-
ye’ye kazandırdık. MEXT sahip olduğu 130’dan fazla 
dördüncü sanayi devrimi teknoloji kullanım senaryosu 
ile, benzer teknoloji merkezleri arasında, dünyanın en 
kapsamlı ve ilk gerçek üretim ortamını sunuyor. Mer-
kezimiz; Dijital Fabrika, Dijital Olgunluk Değerlendirme 
Hizmeti, Ekosistem ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi 
olmak üzere dörtlü bir oluşumdan meydana geliyor. 
MEXT’te, bu oluşumlarla üyelerimize, dijital dönüşüm 
süreçlerinde rehberlik ediyor, yeni teknolojileri öğrenme 
ve deneyimleme alanı sunuyoruz; dünyada Endüstri 
4.0’ın önde gelen kuruluşlarından olan Fraunhofer Ens-
titüsü ve WEF tarafından tüm dünyaya tavsiye edilen 
Smart Industry Readiness Index (SIRI) ile iş birliği ya-
parak dönüşümün yol haritasını çıkarıyoruz. Üyelerimizi 
teknoloji ve çözüm sağlayıcılar, girişimler ve eğitim ku-
rumlarından oluşan bir iş birliği ile buluşturuyoruz. 

Bir canlı üretim alanı olarak kurgulanan Dijital Fabri-
ka’mızda dünyanın en ileri üretim teknolojilerini Türk 
sanayicisi ile buluşturuyoruz. Uçtan uca entegre yapıda 
olan bu dijital fabrika Türkiye’nin baştan sona 5G tekno-
lojisi ile desteklenen ilk üretim tesisi olma özelliği taşı-
yor. Dijital fabrikamızın kurgusunda, birbirinin müşterisi 
olan iki işletme olarak tasarladığımız iki ayrı üretim hattı 
bulunuyor. İlki; otomotiv, beyaz eşya, elektrik-elektronik, 
makina ve kalıp üreticileri ve yan sanayileri için tasar-
ladığımız kesikli üretim hattı. İkincisi ise demir-çelik 
sektörü için tasarlanmış, gerçek üretim tesislerinde kul-
lanılan kontrol sistemi ile entegre edilmiş, dünyanın ilk 
sanal demir-çelik tesisi olan sürekli üretim hattı. Burada 
sunduğumuz senaryolar hem dünya devi işletmelerimi-
ze hem de KOBİ’lerimize hitap edebiliyor.

Yetkinlik Geliştirme Merkezi’mizde, Türkiye’deki en kap-
samlı dijital dönüşüm eğitim programını sunuyoruz. 

Merkezimiz, şirket üst düzey yöneticisinden orta kade-
me yöneticiye, mühendisten saha çalışanı operatöre 
kadar her kademedeki çalışanlar için özel eğitimler ta-
sarladı. Bu eğitimler, üzerinde iki yıl çalışılarak ve dün-
yadaki en iyi örnekler incelenerek özel olarak tasarlandı.  
Müfredatta MIT, Harvard, İTÜ, Bosch, Festo gibi ulusal 
ve uluslararası eğitim kurumları ve teknoloji firmalarıy-
la iş birliği yapıldı. Önümüzdeki beş yılda 250 bin kişiye 
eğitim vermeyi planlıyoruz. Bu eğitimlerle, ileri teknolo-
jiyle harmanlanan çalışma şekilleriyle daha verimli üre-
tim gerçekleştirmeyi, nitelikli istihdamı artırarak küresel 
rekabette de avantaj elde etmeyi hedefliyoruz.

Ekosistem geliştirme çalışmalarımız kapsamında, “di-
jital dönüşümün A Takımını” bir araya getirmiş durum-
dayız. Burada dünya çapında başarılara imza atmış 
40’tan fazla teknoloji ve çözüm sağlayıcısı yer alıyor. 
Bunlar arasında; Microsoft, SAP, Cisco, Bosch, Sie-
mens, Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Plug and Play, 
İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Harvard ve Boston Dynami-
cs yer alıyor.  Bunun yanı sıra, ülkemizdeki ekosistemi 
geliştirmek için, yerli yazılım ve donanım çözümlerine 
fabrikamızda yer veriyoruz. 

Merkezimiz; Dijital Fabrika, Dijital Olgunluk Değerlendirme Hizmeti, Ekosistem ve 
Yetkinlik Geliştirme Merkezi olmak üzere dörtlü bir oluşumdan meydana geliyor. 
MEXT’te, bu oluşumlarla üyelerimize, dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik ediyor, yeni 
teknolojileri öğrenme ve deneyimleme alanı sunuyoruz.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDİYORUZ
Dijital dönüşümün ülkemizin rekabetçiliği için 
bir zorunluluk olduğunu biliyoruz ve bunu ba-
şarmak için ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. 
Üretimin dijital geleceğini yakalamak için kamu, 
özel sektör ve akademi iş birliğini kapsayan çok-
lu paydaş anlayışıyla ilerliyoruz. İmalat sanayisi-
nin dijital dönüşümü, çalışma barışı, sürdürüle-
bilir istihdam, rekabetçilik ve çalışma hayatının 
dönüşümü için “yeni nesil” işveren sendikası 
olarak ülkemizin geleceği için çalışmaya devam 
edeceğiz.

Ekim-Kasım-Aralık 2021
35

RÖPORTAJ



Dijital Olgunluk Değerlendirme başlığı altında ise, dün-
yadaki en geniş kapsamlı “Sanayide Dijital Dönüşüm” 
çalışmasını yürütüyoruz. İşletmelerin dijital olgunluk 
seviyesini çıkarıyor ve dijital dönüşümleri için somut 
projelerden oluşan yol haritası çiziyoruz. Akabinde sa-
hada bu projeleri fiilen hayata geçirmede de teknik da-
nışmanlık hizmeti sunuyoruz. Fabrikalar için en doğru 
çözümleri tanımlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Bizlere iş birliklerinizden, projelerinizden biraz 
bahseder misiniz? Türk sanayisini geleceğe nasıl 
hazırlıyorsunuz? 

MEXT’i merkeze alarak üyelerimize sunduğumuz hiz-
met halkalarını ve iş birliği ağlarını her geçen gün ge-
nişletiyoruz.  

2020 yılında ülkemizdeki Ar-Ge harcamalarının yüzde 
25’ini gerçekleştiren üyelerimizle birlikte, dijital dönüşü-
mü başarmak için açık inovasyon ekosistemi geliştirme 
gayreti içindeyiz. Bu kapsamda, dünyanın en büyük ino-
vasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play İstanbul 
ofisini MEXT’te Türk sanayisinin hizmetine sunduk. 

Çalışma kültüründeki dönüşüme de liderlik ediyoruz. 
Türkiye’nin en kapsamlı “Çalışma Kültürü Dönüşüm 
Hareketi” ile şirketleri, çalışma kültüründe yaşanan dö-
nüşüme hazırlıyoruz. ÇEVİX markasıyla sunduğumuz 
Çevik Dönüşümü Hızlandırma Programı ile şirketlerin 
çevik çalışma modeline geçişini hızlandırıyoruz. Aynı 
şekilde MEXCHANGE hizmeti ile şirketlere yeni nesil 

performans yönetim sistemlerini en baştan kurgulaya-
bilecekleri bir imkân sunuyoruz. Bu iki uygulama; bilgi-
lendirme, danışmanlık, eğitim ve teknoloji desteklerinin 
tümünü kapsıyor. 

Microsoft ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliğimiz 
kapsamında ise dünyada bir ilki daha hayata geçirdik. 
Üretim sektörü teknolojilerinin sergilendiği Microsoft 
Manufacturing Core’u MEXT’te Türk sanayisi ile bu-
luşturduk. Bu iş birliği bölgesel kapsamda olduğu için 
MEXT’e, üretim sektörüne hizmet açsından, yurt dışın-
da yeni fırsat kapıları da açıyor.

MESS olarak, sanayimizin dijital dönüşümünü her açı-
dan ele alıyoruz. Bu kapsamda, MEXT’teki çalışma-
larımızın bir tamamlayıcısı olarak, Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF)’in Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri 
Ağı’na katıldık. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ön-
cülüğünde, WEF iş birliği ile kurulan Türkiye Dördüncü 
Sanayi Devrimi Merkezi’nde yaptığımız çalışmalarla 
Türkiye’de ilkleri gerçekleştiriyoruz.

Veri, Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti ve Mobilite ko-
nularında Microsoft gibi global öncü ortaklar ve TÜBİ-
TAK-BİLGEM, İTÜ gibi ülkemizin seçkin kurum ve kuru-
luşları ile iş birliği içindeyiz. 

Çok paydaşlı, insan odaklı ve çevik proje yaklaşımı anla-
yışıyla kamu, akademi ve özel sektörü aynı masada bir 
araya getiriyor; teknolojinin yönetişimine nasıl yaklaşa-
cağımızı birlikte şekillendiriyoruz.l
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Musoshi
Mikro Dağıtım Operasyonlarına 
Elektrikli Mobilite Çözümler Sunuyor

Musoshi
Genel Müdürü

Musoshi hakkında okurlarımızı bilgilendirebilir 
misiniz? Üretim süreciniz ve Ar-Ge çalışmaları-
nızdan bahseder misiniz?

M usoshi mikro dağıtım sektörüne mobilite 
çözümleri sunmak amacı ile yarattığımız 

bir otomotiv markası. Yaklaşık 3 yıllık bir geliştir-
me ve test sürecinin sonunda ortaya çıkardığımız 
elektrikli dağıtım araçlarımızı Musoshi markası 
altında üreterek müşterilerimizin kullanımına su-
nacağız. Bu yılın sonunda Çorlu ASB içerisindeki 
fabrikamızda hattan ilk seri imalat aracımız ine-
cek. Bu amaçla tesis kurulum faaliyetlerimiz hızla 
ilerliyor. Üç fazlı bir üretim tesisi yatırımı planlıyo-
ruz. Önümüzdeki 5 yıl sonunda farklı zamanlarda 

yapacağımız ilave tesis yatırımlarımız ile hem yeni 
modellerimizi devreye alacağız hem de üretim 
kapasitemizi arttıracağız. Üreteceğimiz araçların 
büyük çoğunluğu ihraç pazarı için planlandı.

Şu anda ön-seri olarak ürettiğimiz bir grup ara-
cımız öncelikli müşterilerimizin filolarında test 
ediliyor. Bu araçlar Avrupa tip onayına sahip ve 
test edildikleri ülkenin tescil plakaları ile yaklaşık 
bir yıldır dağıtım operasyonlarında kullanılıyor. Bu 
dönemde hem müşterilerimizden çok değerli geri 
dönüşler alma hem de büyük Avrupa şehirlerinde-
ki dağıtım operasyonlarını tanıma fırsatımız oldu. 
Bu bilgiler ışığında ürünümüz üzerinde birçok mü-
hendislik değişikliğini projelendirerek Teknopark 

Musoshi mikro dağıtım 
sektörüne mobilite 
çözümleri sunmak 
amacı ile yaratılan bir 
otomotiv markası. Şu 
anda ön-seri olarak 
üretilen araç öncelikli 
olarak müşterilerinin 
filolarında test ediliyor.

Murat ÖZKAN
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İstanbul’daki Ar-Ge ve inovasyon ofisimizde gerşekleş-
tiriyoruz. Mühendislik ekiplemiz aynı zamanda gelecek-
te ürün gamımıza katacağımız araçların tasarımlarını 
da sürdürüyorlar.

Türkiye’de elektrikli araçların gelişimi konusunda ne-
ler düşünüyorsunuz? Altyapı olarak hazır mıyız?

Türkiye’de toplum yeni teknolojilerin kullanımı açı-
sından çok daha açık fikirli. Özellikle belli bir problemi 
çözen uygulamaların yaygınlaşması çok kolay oluyor. 
Elektrikli scooter’larda bunu yaşıyoruz. Benzer şekilde 

 Altyapı konusu biraz daha zor bir konu. Şu anda müşte-
rilerimize sunduğumuz hiç bir ürün özel bir altyapı yada 
hazırlık gerektirmiyor. Ancak yeni geliştirdiğimiz ürünler 
orta vadede belli bir altyapı ihtiyacı doğuracak. Bunu da 
kural koyucu ve idare ile çok yönlü bir iletişim halinde ele 
alıyoruz. Tıpkı Türkiyede’ki kullanıcılar gibi kamu otori-
tesinin de bu konuda bilinç düzeyi çok yüksek. Nasıl bir 
altyapı ihtiyacı oluşacağını ve elektrikli araçların özellikle 
şarj ihtiyacına dönük nasıl bir düzenleme yapılacağı-
nı detaylı bir şekilde çalışan ekipler var. Bu çalışmala-
ra biz de paydaşlar olarak destek vermeye çalışıyoruz.

Türk tedarikçileri bizim işimizin çok önemli bir bölümünde  çok önemli roller 
üstlenmekteler. Türk tedarikçilerinin yetkinliği bizi küresel bir marka yaratma konusunda 
çesaretlendiren en önemli etkenlerden biri oldu. Bir çok iş kararımızda aldığımız bu 
cesaretin etkisi büyük.

elektrikli araçlar da çok hızlı yaygınlaşacaktır. Şu ana 
kadar filo test çalışması yaptığımız her müşterimizin 
elektrikli araçlar konusunda detaylı bir bilgi ve vizyona 
sahip olduğunu gördük. Gelişmeler yakından izleniyor.  
Kurumsal müşterilerimiz olası problemleri detaylı bir 
şekilde analiz etmiş ve nasıl başedileceği ile ilgili se-
naryoları çalışmış durumda. Dolayısı ile kullanıcıların 
elektrikli araçları benimsemesi ile ilgili bir bariyer gör-
müyoruz.

Ön-seri üretimi yapılan araçlar Avrupa tip 
onayına sahip ve test edildikleri ülkenin 
tescil plakaları ile yaklaşık bir yıldır dağıtım 
operasyonlarında kullanılıyor.

İstanbul’daki deneyimimiz bizim için çok önemli bir yol 
gösterici oluyor. Genel izlenimimiz altyapı ile ilgili ola-
sı problemlerin çözümlerini, eğer bugünden itibaren ve 
tüm tarafların katılımı ile hayata geçirmeye başlarsak 
sıkıntısız bir geçiş yapayacağımız yönünde. Tabiki ön-
celikle kurumsal müşterilerimizin faaliyetleri ve ticari 
araçlar için çözümlerin oluşturulacağını öngörüyoruz. 
Ardından bireysel kullanıcıların elektrikli araçlara geçişi 
kolaylaşacaktır.

Türk tedarikçileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi 
konularda işbirliği içindesiniz?  

Türk tedarikçileri bizim işimizin çok önemli bir bölümün-
de  çok önemli roller üstlenmekteler. Türk tedarikçileri-
nin yetkinliği bizi küresel bir marka yaratma konusunda 
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çesaretlendiren en önemli etkenlerden biri oldu. 
Bir çok iş kararımızda aldığımız bu cesaretin etki-
si büyük. Neredeyse her hafta Musoshi ürünlerini 
daha rekabetçi yapacak bir tedarikçi görüşmesi 
yapıyoruz. Bundan 20 yıl önce Türk tedarikçileri-
nin rolü ile günümüzdeki rolü arasında çok büyük 
bir fark var ve bizlerin işini destekleyen en önemli 
etkenlerden biri de bu.

Neredeyse her konuda bir Türk tedarikçi ile gö-
rüşme halindeyiz. Yurtdışından tedarik ettiğimiz 
ürünler de var ancak orta vade de bu ürünlerin 
oranının marjinal olacağını değerlendiriyoruz. Biz-
ler için ürünlerimizi farklılaştıran ve katma değeri 
en yüksek kısımlar elektronik ve yazılım ağırlıklı 
alt sistemlerden oluşuyor. Bu ürün gruplarında di-
ğerlerine oranla çok daha fazla ortak geliştirme ve 
inovasyon fırsatı görüyoruz. Bu nedenle de Türk 
tedarikçileri ile bu alanlarda işbirliğimizi arttırarak 
sürdürüyoruz.

Jeff Bezos’a göre başarının sırrı yaratıcılık, ye-
tenek ve çok çalışmakla birlikte şans; peki sizin 
sırrınız nedir?

Benim görüşüm başarı için başarıyı tarif etme 
şekliniz ve hedeflerinizin net olması da en az ya-
ratıcılık yetenek çok çalışma ve şans kadar önem-
li.Özellikle kurumsal organizasyonlarda başarıyı 
bireysel değil takım olarak tarif etmek ve hedef-
leri olabildiği kadar açık bir biçimde tüm takıma 
anlatmak çok önemli. Bu aynı zamanda takım 
üyelerinin daha rahat insiyatif almasını ve daha 
verimli bir iş hayatını kolaylaştıracaktır. Başarı-
ya giden yolda bir başka önemli nokta da takım 
arkadaşlarınızın kendilerine koydukları bariyerleri 
yıkma olduğunu düşünüyorum. Bir çok defa orga-

nizasyonları hedefe ulaşmaktan alıkoyan şeylerin 
başında takım üyelerinin bunu hiç denememiş 
olduğunu gördüm. Hedefin ulaşılabilir olduğuna 
tüm takımı inandırdığınız zaman işiniz çok daha 
kolay oluyor.

Karbon ayak izini azaltmak için 
Musoshi neler yapıyor?

Musoshi markası olarak müşterilerimize sun-
duğumuz bir çok değerden biri de mikro dağıtım 
operasyonlarını doğaya en az yük olacak şekilde 
yapabilmeleridir. Musoshi ürünleri mevcut müş-
teri filolarında fosil yakıt kullanan araçların yerine 
geçiyorlar. Bu da fosil yakıt kaynaklı çevre kirliliği-
nin şehirlerden uzaklaştırılması anlamına geliyor. 
Daha da önemlisi eğer kullanılan elektrik yenile-
nebilir bir kaynaktan elde edilmiş ise, size karbon 
nötr bir lojistik operasyonu yapma şansı veriyor. 
Yakın zamanda bu amaçla bir seri ürünü de müş-
terilerimizin kullanımı için hazılıyoruz. Ürünlerimi-
zin sadece kullandığı enerji kaynağı değil yapıldığı 
malzemenin de üretilmesinde ortaya çıkan kar-
bon ayak izi ve geri dönüştürülebilmesi bizim için 
önemli. Bu amaçla hem tedarikçilerimiz ile işbirliği 
yapıyoruz hem de geri dönüştürülebilir yeni mal-
zeme teknolojilerini yakından izliyoruz.

Bu ürünlerimizi tasarladığımız ve ürettiğimiz te-
sisler de olabilecek en az karbon ayak izini bıra-
kacak şekilde tasarlandı. Ancak bunun bir süreç 
olduğunu biliyoruz ve her yıl bir öncekinden  daha 
az karbon ayak izi bırakmak için yeni teknikler 
ve teknolojiler geliştiriyoruz. Orta vadede hedefi-
miz Üretim tesislerimizde güneş enerjisi kaynaklı 
elektrik kullanımını artırmak ve sıfır atık hedefine 
biraz daha yaklaşmak. l    
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COVİD 19 
Pandemi Dönemi 

TOSB İnovasyon Merkezi, 
Tasarım Atölyesi, Hızlı Prototipleme 
Atölyesi, Eğitim Atölyesi ve Dijital Dönüşüm Ofisi

TOSB - BİAS Test Merkezi 
Akreditasyon sertifikası aldı

Bilişim Vadisi, MARKA ve 
TOSB İnovasyon Merkezi 

işbirliği ile hazırlanan 
“Dijital Dönüşüm Analiz Programı”
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1991
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ve ilk toplantı yapıldı (1 Nisan)

1993

TOSB, Çevre Düzeni 
Nazım İmar Planına İşlendi

1994

Kamulaştırma 
kararı alındı

1996

Arazi kullanımı 
parselasyon ve 
imar planı yapımı 
başlatıldı.

1998

20002001

Noter
huzurunda 
kura çekimi
(21Ocak)

İlk Müteşebbis 
Heyet Toplantısı
(27 Kasım)

İmar planları onaylandı. 
Arazi düzenleme ve 
1. kısım alt yapı inşaat 
çalışmaları başladı.TOSB ArazisiTOSB arazisi belirlendi

1992 1995

Yer seçimi onaylandı ve Bakanlar Kurulu 
tarafından 1992 yatırım programına dahil edildi

Yatırım Resmi Gazetede yayınlandı (7 Nisan)

Yer seçimi izni için 
14 kurum görüşürü alındı.

İlk arazi 
satın alındı

TOSB hatıra 
ormanı ağaç 
dikimi (21 Ocak)

1997

İmar 
planı 
onaylandı

21.01.1998 tarihinde, 
noter huzurunda yapılan 

kura çekimi ile 
üyelerimizin parselleri 

belirlendi.

1999
Resmi altyapı 
temel atma 
töreni (13 Temmuz)

TOSB İnovasyon 
Merkezi 3D Katmanli 
Üretim Müşteri 
Deneyim Merkezi’

Otonom Araç 
Test Parkuru

TOSB temellerinin 
atılması.

Altyapı çalışmaları
tamamlandı

İlk fabrika 
üretime geçti

1.Kısım İnşaatı

Doğalgaz
şebekesinin

yapımına başlandı

DoğalgazTOSB Geleneksel 
Spor Turnuvaları 

İlk Fabrika İnşaatı
(HP Pelzer Pimsa).

2002

TOSB yolları ve 
aydınlatma projesi

2003

İlk tapular üretime 
geçen fabrikalara 
verilmeye başlandı

2005

TOSB yönetim binası 
projelendirmesine 

başlandı

20062007

Yönetim binası inşaatına 
başlandı ve kaba 

inşaatı 2006 
sonunda tamamlandı.

Hatice Bayraktar 
Endüstri Meslek 

Lisesi Açılışı

2004

İSO 9001:2000 
Kalite Yönetim 
Sistemi uygulamasına 
geçiş

Yeni Yönetim 
Binasına geçiş

Merkezi Atıksu 
Arıtma 1. Etaplar
işletmeye açıldı

Kurumsallaşma 
adımları ve 
EFQM yönetim 
sistemine geçiş

Kalite 
Yönetim 
Sistemi

2008
2008 TOSB Merkezi 
Arıtma Tesisi 1. Etap açıldı

TOSB Dergi 
yayın hayatına başladı.

2011

TOGEV Vakfı 
kuruluşu (3 Nisan)

2009

Çevre Beratı 
ödülü

2012

En Temiz 
OSB Ödülü (5 Haziran)

TOSB
Workinn Oteli açıldı

2013

TOSB Sosyal
Tesis temel atma 
(27 Haziran)

2014

Bilişim  Vadisi
Paydaşlığı 

Otomotiv Test Merkezi 
Projesi onaylandı

TOSB Çayırova-Gebze 
otobüs seferleri

başladı

2015

Üniversite-Sanayi
işbirliği MBA programı

Mescid
faaliyete geçti

Yerli hibrit ticari 
taksi ticari ve sosyal
içerikli sektör araştırması 
yapıldı

TOSB Anaokulu
açıldı

2016

Otomotiv Test 
Merkezi Açılışı
(3 Aralık)

2017

Tem Kavşağı
Açılışı (26 Ocak)

Merkezi Atıksu 
Arıtma 2. Etap

2018

İnovasyon Merkezi
TOSB
Marka imza töreni

Gelişim Zirvesi

Helikopter  Pisti

Sanayide Dijital 
Dönüşüm Zirvesi 
ve Sergisi

Autoliv 
(en büyük yabancı 
yatırımcı/kiracı)

2019

2020

İndirici Merkez
Çalışmaları Başladı

Tek seferde 
projelendirilip yapılan 
en buyuk yatırım BEYÇELİK

2021

TOSB İnovasyon
Merkezi Otomotiv 
Mentör Ağı

TOSB İnovasyon Merkezi bünyesinde, 
'Zorlu Enerji iş birliği ile Elektrikli 
Araç Şarj İstasyonumuz' hizmete girmiştir.

TCAV - Türkiye Bağlantılı 
Otonom Araç Kümelenmesi
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Doç. Dr. Çiğdem NAS

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri

Şirketler Gelecek 
Stratejilerini iklim Politikaları 
ile Uyumlu Hale Getirmelidir

Sektörlere düşen görev 
öncelikle kendi sektörleri için 
AB pazarındaki ortak kural 
ve standartlardaki gelişmeleri 
yakından takip etmek. AB’ye 
ihracat için yerine getirilmesi 
gereken şartların yanında, AB’ye 
ihracat yapan firmalara tedarik 
yapan diğer firma ve işletmelerin 
de bu süreçleri yakından izlemesi 
gerekiyor. 

zaman zaman siyasi polemik konusu olsa ve bazı iklim 
inkarcısı kişi ve gruplar tarafından dikkate alınmasa da, 
bilimsel verilerin kesinliği insan kaynaklı iklim değişik-
liğinin bir realite olduğunu tartışılmaz biçimde göster-
miştir. 

Özellikle daha yakın dönemde iklim değişikliğinin tetik-
lediği deniz yüzeyinin yükselmesi, okyanuslarda asidite-
nin artması, birçok canlının tükenme noktasına gelmesi, 
beklenmedik iklim olaylarının -aşırı sıcaklar,  kasırgalar, 
hortumlar, su baskınları gibi- artması, kuraklık ve gıda 

Dünyada ve ülkemizde iklim değişikliğiyle 
mücadele kapsamında hayata geçirilen önemli 
projeler nelerdir?

İ klim değişikliği ile mücadele özellikle BM İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇŞ) 

imzaya açıldığı 1992 Rio Konferansından bu yana, 
giderek artan bir şekilde uluslararası işbirliğinin 
konusu olmuştur.  Sanayi devriminden bu yana 
sıcaklıkların arttığı,  küresel iklimin değişmek-
te olduğu ve bu değişimin insan faaliyetlerinden 
kaynaklandığı tespitinden hareketle, bu konunun 
küresel, ulusal ve yerel ölçekte ele alınması gerek-
tiği ortaya çıkmıştır. Her ne kadar iklim değişikliği 
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sorununun nüksetmesi gibi olayların daha sık ve 
daha yaygın bir şekilde gerçekleşmesiyle, iklim 
krizi içinde olduğumuz gerçeği ile yüzleşmek du-
rumunda kaldık. Bu durum, Paris İklim Anlaşması 
gibi uluslararası sözleşmeleri gündeme getirirken, 
uluslararası çabaların yanında ulusal ve yerel dü-
zeyde de iklim değişikliği ile mücadele için girişim-
ler artmaktadır. 

Bu girişimlere örnek olarak AB’nin Yeşil Mutaba-
katı kapsamında alınan önlemleri gösterebiliriz. 
Avrupa Komisyonu elektrikli araçlara geçilmesini 
hızlandırmak için AB genelinde 1 milyon şarj nok-
tası oluşturulması projesini gündeme getirmiştir. 
Emisyon açısından önemli bir kaynak olan bina-
ların verimlilik ilkesi çerçevesinde renove edilmesi 
ve inşaat sektörünün geleceğini şekillendirecek 
“Avrupa bauhaus”u programı da yine bu tür giri-
şimler arasında sayılabilir. Burada amaç, gerek 
inşaat malzemesi, gerekse enerji kullanımında 
sürdürülebilir ve geri dönüşümlü kaynakları tercih 
etmek ve çevre ile uyumlu bir mimari stil yarata-
bilmektir. 

Bunun yanında, iklim krizi ile mücadelede enerji 
sektörünün dönüşümü büyük önem taşımaktadır. 
Hidrokarbon projelerinin zaman içinde sonlandı-
rılması ve yenilenebilir enerjinin desteklenmesi 
gerekmektedir. Bunun için iklim hedefleri kapsa-
mında, enerji kullanımında da toplam kullanımın 
yüzde kaçının yenilenebilir kaynaklardan elde edi-
lebileceği ile ilgili hedefler koyulmalı ve bu hedefler 
belirli aralıklar ile güncellenmelidir.  

Avrupa Yeşil Mutabakatı projesi
sektörlere neler getirecek?

Avrupa Yeşil Mutabakatı hemen her sektör için 
önemli bir dönüşüm anlamına geliyor. 2050’ye 
kadar iklim nötr olma, 2030’a kadar ise sera gazı 
emisyonlarını 1990 düzeyine göre % 55 azaltma 
hedefi doğrultusunda, emisyonların ciddi biçimde 
azaltılması söz konusu. Ancak öncelikle enerjiyi 
yoğun kullanan ve sera gazı emisyonlardan daha 
yüksek düzeyde sorumlu olan sektörleri ilgilendi-
riyor. Bu sektörler için sera gazı emisyonunu azal-
tım önlemleri alınması gerekiyor. Öncelikle kullanı-

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 
birlikte ürün standartları da 
değişiyor. Örneğin çamaşır 
makinelerinin mikro plastiklerin 
suya karışmasını önleyen filtrelere 
sahip olması, otomobillerin 
elektrikliye dönüştürülmesi 
ve tekstilde sürdürülebilir 
materyallerin kullanılması gibi ürün 
standartlarındaki dönüşümlerin 
dikkate alınması gerek. 

Temmuz ayında açıklanan “Fit for 55” paketi Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile 
ilgili tasarıyı da içeriyor. Buna göre, 5 üründe ki bunlar elektrik, alüminyum, çelik, gübre ve 
çimento, AB 2026’da sınırda karbon düzenlemesini tam olarak uygulamaya başlayacak. 
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Yeşil Mutabakat ile ilgili sektörlere düşen görevler 
nelerdir?

Sektörlere düşen görev öncelikle kendi sektörleri için 
AB pazarındaki ortak kural ve standartlardaki gelişme-
leri yakından takip etmek. AB’ye ihracat için yerine ge-
tirilmesi gereken şartların yanında, AB’ye ihracat yapan 
firmalara tedarik yapan diğer firma ve işletmelerin de 
bu süreçleri yakından izlemesi gerekiyor. Diğer önemli 
bir konu karbon muhasebesi sistemi. Mevcut şartlar-
daki karbon ayak izi ve bir karbon piyasasının oluşması 
durumunda bunun doğuracağı maliyet hesaplanmalı. 
Ayrıca karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik ön-
lemler için finansman ve yatırım stratejisi belirlenmeli. 
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasını onaylamasını taki-
ben iklim hedeflerinde güncelleme ve karbon piyasası 
oluşturması adımlarının atılması bekleniyor. Ulusal dü-
zeydeki bu stratejilerin sektörel etkileri değerlendirilme-
li. Avrupa Yatırım Bankası gibi bazı finans kuruluşları 
kredi verirken sürdürülebilir yatırımlara ağırlık veriyor. 
AB’nin sürdürülebilir finans taksonomisi hangi yatırım-
ların sürdürülebilir sayılabileceği ile ilgili kriterler ortaya 
koydu. Yeni yatırımlar için finansman bulunmasında 
bu ve benzeri kriterlere uyum büyük önem taşıyacak. O 
yüzden yeni yatırım ve dönüşüm kararlarının sera gazı 
azaltım ve sürdürülebilir yatırım kriterleri dikkate alına-
rak alınması gerekli. Her sektör kendi yeşil dönüşümü-
nü planlarken, AB, ulusal ve yerel düzeydeki gelişmeleri 
yakından izlemeli ve stratejilerini iklim politikaları ile 
uyumlu bir şekilde oluşturmalı. l

lan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan edinilmesi, 
girdilerin sürdürülebilir ve geri dönüşümlü olması, 
üretimin sürdürülebilir olması sektörlerin karbon 
ayak izin azaltmaya yönelik süreci başlatabilir. Av-
rupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte ürün standartları 
da değişiyor. Örneğin çamaşır makinelerinin mik-
ro plastiklerin suya karışmasını önleyen filtrelere 
sahip olması, otomobillerin elektrikliye dönüştü-
rülmesi ve tekstilde sürdürülebilir materyallerin 
kullanılması gibi ürün standartlarındaki dönü-
şümlerin dikkate alınması gerek. Bunun yanında, 
karbon ayak izini ölçerken, hem işletmenin kendi 
oluşturduğu karbon ayak izi hem de enerji, ham-
madde ve diğer girdilerin yaratmış olduğu karbo-
nun dikkate alınması önemli. AB 2030 hedefleri 
için Temmuz ayında açıklanan “Fit for 55” paketi 
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile ilgili 
tasarıyı da içeriyor. Buna göre, 5 üründe ki bunlar 
elektrik, alüminyum, çelik, gübre ve çimento, AB 
2026’da sınırda karbon düzenlemesini tam ola-
rak uygulamaya başlayacak. AB Emisyon Ticaret 
sistemindeki karbon fiyatını yansıtacak şekilde 
bu ürünlerin AB’ye ithalatında sertifikaların satın 
alınması gerekecek. Şu anda AB üyesi olmayıp 
AB ETS kapsamında olan Norveç ve İzlanda gibi 
ülkeler bu kapsamın dışında yer alıyor. Türkiye de 
eğer AB ile uyumlu bir karbon piyasası oluşturursa 
bu uygulamadan muaf olabilir ya da en azından 
Türkiye içinde karbon emisyonu için bir meblağ 
ödendiği için AB’ye ihracatta geri ödeme alınabilir. 

Mevcut şartlardaki karbon ayak izi 
ve bir karbon piyasasının oluşması 
durumunda bunun doğuracağı 
maliyet hesaplanmalı. Ayrıca karbon 
ayak izinin azaltılmasına yönelik 
önlemler için finansman ve yatırım 
stratejisi belirlenmeli. Türkiye’nin 
Paris İklim Anlaşmasını onaylamasını 
takiben iklim hedeflerinde güncelleme 
ve karbon piyasası oluşturması 
adımlarının atılması bekleniyor. Ulusal 
düzeydeki bu stratejilerin sektörel 
etkileri değerlendirilmeli. 
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Gökhan IŞIK

Lincoln Electric Türkiye, Rusya ve 
BDT'den Sorumlu Genel Müdürü 

Bütün Süreçlerimizde
Sürdürülebilirlik ve 
Yenilenebilirlik Aşamalarını 
Ön Planda Tutuyoruz

Tüm dünya için büyük bir tehdit 
haline gelen ve önemi bugünlerde 
bir nebze daha kavranan iklim 
krizinin en önemli nedenlerinden 
biri elbette ki yüksek oranlara 
ulaşan karbon ayak izleri. Biz 
de tüm sorumlu işletmeler gibi 
karbon ayak izimizi azaltmaya, 
sürdürülebilir ve yenilenebilir 
teknolojilere yatırım yapmaya 
odaklanıyoruz. 

Devletlerin yönetimini de Türkiye üzerinden yürütüyo-
ruz. Müşteri odaklılık, doğruluk, performans, çalışan ge-
lişimi ve kalite ilkelerimiz ve 125 yıllık deneyim ile daha 
iyi bir dünya oluşturmak için yüksek standartlarda ça-
lışmaya devam ediyoruz.

Üretim süreciniz ve Ar-Ge çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?

Lincoln Electric olarak, geniş bir coğrafyada kritik sek-
törlerde kaynak teknolojileri başta olmak üzere tüm 

Lincoln Electric Türkiye hakkında okurlarımızı 
kısaca bilgilendirebilir misiniz? 

1 895 yılında John C. Lincoln tarafından 200 
dolar bütçe ile kurulan Lincoln Electric; alt 

markaları ve çalışanları için hala öncelik olan 
“Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başka-
larına da öyle davran” Altın Kuralı rehberliğinde 
kaynak sektöründe 125 yılı aşkın süredir faaliyet 
gösteriyor. Türkiye’de de kaynak sektörünün lider 
kuruluşları arasında yer alarak Rusya ve Bağımsız 
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birleştirme ve kesme ihtiyaçlarına cevap verecek 
ürün ve hizmetler sunuyoruz. Hali hazırda otomo-
tiv/ulaştırma, inşaat/altyapı, enerji, üretim ve gemi 
inşa, boru imalat/boru alanlarına kadar uzanan 
birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kay-
nak sarf malzemeleri ve kaynak makineleri loko-
motif ürünlerimiz olmak üzere, oldukça geniş bir 
ürün yelpazesine sahibiz.

Kaynak teli ve elektrod üretimi noktasında Ko-
caeli lokasyonumuzda kaynak sarf malzemesi 
olarak gaz altı kaynak teli, TIG kaynak teli, toz altı 
kaynak teli ve örtülü elektrot üretimi yapıyoruz. 
Rusya’daki fabrikamızda da benzer üretimleri ger-
çekleştiriyoruz. Tel sarf malzemelerimizi farklı te-
darikçilerden aldığımız 5.5 mm çapındaki filmaşin 
hammaddeleri tel çekme işlemlerinden geçirilerek 

istenen çapa indirip, bakır kaplama işlemiyle ger-
çekleştiriyoruz. Örtülü elektrot ürünlerimiz ise yine 
benzer tel çekme işleminden geçmiş ve belli boy-
larda kesilmiş tel yüzeyine özel bir örtü karışımı-
nın ekstrüzyon işlemi ile kaplanması ile üretiliyor. 
Sarf malzeme üretim süreçlerimiz Üretim Yöne-
tim Sistemi (MES) üzerinden takip ediliyor ve bu 
sayede her bir üretim aşamasında şartnamelere 
uygun işlem yapılmasını sağlıyoruz.

Makine üretimi noktasında ise  Askaynak marka-
lı ürünlerin üretimini tamamen yerli gücümüzle 

Yeni nesil araçlar ve teknolojilerin 
üretim biçimimize etkileri

Yeni nesil teknolojiler üretim yetkinliğimizi ve ürün 
kalitemizi doğrudan etkiliyor. Geçmiş yıllarda özellik-
le paketleme hatlarımızda robotik sistemleri devreye 
alarak belirgin avantajlar sağladık. Özellikle yeni yatı-
rımlarımızda yeni nesil teknolojileri önceliklendiriyo-
ruz. Hatta somut bir örnek vermem gerekirse; gaz altı 
kaynak teli üretimine yönelik yaptığımız son yatırımda 
yeni nesil bir üretim teknolojisini devreye aldık. Bu tek-
noloji ile hem üretim hızımızda hem de ürün kalitemiz-
de belirgin bir artış olmasını bekliyoruz.

Türkiye ve sorumlu olduğumuz 
Rusya, Bağımsız Devletler bölgesinde 

markamızı güçlendirmek, bir 
numaralı kaynak sarf malzemeleri ve 

ekipman sağlayıcısı olmak öncelikli 
hedeflerimizden biri. Bu nedenle 

Ar-Ge çalışmalarımızı ara vermeden 
sürdürüyoruz. Ar-Ge yaklaşımımızda 

her sene hem Türkiye hem de 
Rusya’da olmak üzere yaklaşık 10 Ar-
Ge projesi gerçekleştirerek ilerliyoruz. 
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içerisinde gerçekleştiriyoruz. Tasarım aşamasından 
son kullanıcıya ulaşana kadar geçen bütün süreçleri-
mizde sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik aşamalarını ön 
planda tutuyoruz. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında ön-
celiğimiz kendi bilgi birikimimizi artırarak dışa bağımlı-
lığı azaltmak.

Karbon ayak izini azaltmak için işletmenizde neler 
yapıyorsunuz?

Tüm dünya için büyük bir tehdit haline gelen ve öne-
mi bugünlerde bir nebze daha kavranan iklim krizinin 
en önemli nedenlerinden biri elbette ki yüksek oranlara 
ulaşan karbon ayak izleri. Biz de tüm sorumlu işletme-
ler gibi karbon ayak izimizi azaltmaya, sürdürülebilir ve 
yenilenebilir teknolojilere yatırım yapmaya odaklanı-
yoruz. Bu kapsamda başta fabrikamızda pek çok yeni 
karar almış durumdayız. Fabrikadaki aydınlatmalarımızı 
tamamen LED’e dönüştürdük. Çatımız güneş ışınlarını 
alabilen formda olduğu için gün ışığından faydalanıyo-
ruz ve doğal aydınlatmaya sahibiz. Bu sayede önemli 
ölçüde elektrik tasarrufu sağlıyoruz.  

İklimlendirme konusunda fabrikamızda R22 soğutma 
gazı kullanan klimalarımızı 2 yıl süren bir proje kapsa-
mında yeni teknolojiye sahip ve temiz enerjili klimalarla 
değiştirdik. Şirketimizde 2 adet hybrid ve 1 adet e-drive 
şirket aracı kullanıyoruz. Bu araç sayılarımızın artması-
na yönelik çalışmalarımız sürüyor. Öte yandan planla-
dığımız yatırım projelerimizde daha verimli, ton başına 
üretimde daha az enerji tüketen makineler tercih ediyo-
ruz. Fabrikamızın ön tarafında güneş enerjili su ısıtma 
sistemimiz yer alıyor. Böylelikle doğal kaynak tüketimi 
olmadan sıcak su elde edebiliyoruz.l

Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Üretim süreçleri-
mizde yalın üretim metodlarını kullanıyoruz. Ma-
kine üretimlerimizde gerekli hammadedeleri yerel 
piyasadaki tedarikçilerimizi destek amacıyla yerli 
tedarikçilerimizden satın alıyoruz.

Diğer yandan Türkiye ve sorumlu olduğumuz 
Rusya, Bağımsız Devletler bölgesinde markamızı 
güçlendirmek, bir numaralı kaynak sarf malzeme-
leri ve ekipman sağlayıcısı olmak öncelikli hedef-
lerimizden biri. Bu nedenle Ar-Ge çalışmalarımızı 
ara vermeden sürdürüyoruz. Ar-Ge yaklaşımımız-
da her sene hem Türkiye hem de Rusya’da olmak 
üzere yaklaşık 10 Ar-Ge projesi gerçekleştirerek 
ilerliyoruz. Bu projeler yeni ürünlerin geliştirmesi 
ile ilgili olabileceği gibi mevcut ürünlerde gelişme 
sağlanması veya farklı hammaddelerin üretime 
entegre edilmesi ile ilgili de olabiliyor. Sarf malze-
me Ar-Ge ekibimiz, saha satış ekibimiz ile yakın 
temasta bulunarak sahanın beklentilerini ve ihti-
yaçlarını yakından takip ediyor. Ar-Ge projelerimizi 
Aşama-Geçit (Stage-Gate) proje metodolojisini 
kullanarak gerçekleştiriyoruz.

Ar-Ge çalışmalarımız için doğa dostu, az enerji 
tüketen ekipmaların tasarımlarını kendi bünyemiz 

Atıklar, değerli kaynaklar olarak kullanılıyor. Bu ko-
nudaki çalışmalarınızdan örnekler verebilir misiniz?

Tehlikeli atıklarımızın hepsi geri kazanım (atıktan enerji 
elde edilmesi) işlemi ile bertaraf ediliyor. Düzenli de-
polamaya giden tehlikeli atığımız bulunmuyor. Amba-
laj atıklarımız kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm 
tesislerine gönderiliyor. Evsel arıtma tesisimizde evsel 
atık su, karbon ve kum filtrelerden geçirilip arıtılıyor. 
Daha sonrasında temiz şebeke suyu ile karıştırılarak 
tel yıkama prosesinde kullanılıyor. Böylelikle şebeke-
den kullanılan su miktarı azaltılarak, su tüketim tasar-
rufu sağlanıyor.

Ar-Ge çalışmalarımız için doğa 
dostu, az enerji tüketen ekipmaların 
tasarımlarını kendi bünyemiz 
içerisinde gerçekleştiriyoruz. Tasarım 
aşamasından son kullanıcıya ulaşana 
kadar geçen bütün süreçlerimizde 
sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik 
aşamalarını ön planda tutuyoruz. 
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Karbon ayak izini azaltmak için işletmenizde 
neler yapıyorsunuz?

K arbon ayak izini azaltmak; hem bireysel ola-
rak çevreye ve doğaya, hem de yaşanabilir 

bir gezegen bırakmak için gelecek jenerasyonlara 
karşı taşıdığımız önemli bir sorumluluktur. Bura-
dan yola çıkarak, kurumsal olarak enerji perfor-

mansımızı iyileştirmek amacıyla ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi sürecine girmiş bulunuyoruz. 
Enerji verimliliği odaklı bu süreç; basit anlam-
da tüketim ve yoğunluğu azaltmak için gerekli 
sistemleri ve prosesleri kurmayı, geliştirmeyi ve 
yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, 
Adient olarak Enerji Politikamızı oluşturduk ve 
çalışanlarımız tarafından bu politikanın genel iş 
süreçlerinde benimsenip uygulanması için gerekli 
bilgilendirmeleri sağladık. Şirketimizde işe baş-
layan her arkadaşımız, oryantasyon sürecinden 
başlayarak enerji politikamız ve karbon ayak izini 
azaltmaya yönelik vizyonumuz hakkında bilgilen-
diriliyor. 

Daha somut örnekler vermek gerekirse; güneş 
ışığı, rüzgar, yağmur kullanımıyla elde edilen yeşil 
enerji aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynak-
larıdır. Şirketimizde bahçe sulama, tuvalet rezer-
vuarlarındaki su kullanımı gibi süreçlerde yağmur 
suyu kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra üretim 
alanında led aydınlatma sistemine dönülmüştür. 
Yine üretim içinde kullanılan ısıtıcılarda gereksiz 
tüketimi azaltmak için termostat ve zaman saati 
uygulamasına başladık.

Ofis tarafında ise; oda termostatları sabitleme ile 
sıcaklık kontrolü yapılmış ve bu sayede doğalgaz 
kullanımı önemli ölçüde azaltılarak karbondioksit 
salınımı minimuma indirilmiştir.

Karbon ayak izini azaltmak hem bireysel hem ku-
rumsal olarak sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki 
süreçlerde de enerji vizyonumuzu iş proseslerimi-
ze yansıtmaya devam edeceğiz.

Özgür TABANLI
Adient İnsan Kaynakları Müdürü 

Hedefimiz: Karbon 
Ayak İzimizi Azaltmak 

Ürettiğimiz metal aksamdan oluşan araç koltuğu iskeletinin sevkiyatını, müşterimize 
eco-pack dediğimiz  tekrar kullanımlı  kasalar ile sağlıyoruz. Bu sayede plastik atık 
oluşumunu minimuma indirgemiş oluyoruz.
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Yeni nesil araçlar ve teknolojiler üretim 
süreçlerinizi nasıl etkiliyor?

Otomotiv sektörü; yeniliğe ve değişime çok açık 
olan ve tüketici kullanımı için en ergonomik tasa-
rımı hedefleyen oldukça dinamik bir sektör. Adient 
olarak; müşteri talebi doğrultusunda yeni teknoloji 
trendlerini yakından takip ediyoruz. Özellikle son 
dönemde; elektrikli araçlar için yüksek mukave-
metli çelikler kullanarak koltuklarımızı hafifletecek 
dizaynlar üzerinde çalışıyoruz. 

Geleceğin araçlarındaki teknolojilere yönelik 
hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

Otomotiv sektörü, hayal gücünün ve yeniliğin sını-
rının olmadığı bir alan. Daha önce hiç akılda olma-
yan koltuk konseptleri, sürücüsüz tasarıma uygun 
olarak doğuyor. Müşteri talep ve beklentilerini 
odak alarak ve sektördeki gelişmeleri takip ederek 
çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyoruz.

Atıklar, değerli kaynaklar olarak kullanılıyor. Bu 
konudaki çalışmalarınızdan örnekler verebilir 
misiniz?

Enerji Politikamızda bahsettiğimiz gibi; karbon 
ayak izimizi azaltmak ve enerji performansımı-
zı yükseltmek hedefimiz. İş süreçlerimizi de bu 
vizyona adapte ederek geliştirmeyi planlıyoruz. 
Örneğin kağıt, karton, plastik, palet, metal gibi 
atıklarımızı kaynağında ayırıp, Çevre Bakanlığı 
tarafından lisanslandırılmış firmalara göndererek 
doğaya sürdürülebilir enerji ve verimlilik adına 
büyük katkı sağlamış oluyoruz. Ürettiğimiz metal 
aksamdan oluşan araç koltuğu iskeletinin sev-
kiyatını, müşterimize eco-pack dediğimiz  tekrar 
kullanımlı  kasalar ile sağlıyoruz. Bu sayede plas-
tik atık oluşumunu minimuma indirgemiş oluyo-
ruz. Dönüştürülebilir enerji yönetimi vizyonumuzu 
benimsemiş, fikirleri ve projeleriyle sürece katkı 
sağlayan tüm çalışanlarımıza bu vesileyle bir kez 
daha teşekkür ederiz.l

Adient olarak; müşteri talebi 
doğrultusunda yeni teknoloji 
trendlerini yakından takip 
ediyoruz. Özellikle son 
dönemde; elektrikli araçlar için 
yüksek mukavemetli çelikler 
kullanarak koltuklarımızı 
hafifletecek dizaynlar üzerinde 
çalışıyoruz. 

Karbon ayak izini azaltmak 
hem bireysel hem kurumsal 
olarak sorumluluğumuzdur. 

Önümüzdeki süreçlerde 
de enerji vizyonumuzu iş 

proseslerimize yansıtmaya 
devam edeceğiz.
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Yeşil 
Finansman

İ klim krizi 1. Dünya İklim Konferansı’ndan bu 
yana önemi giderek artan bir gündem konu-

su haline gelmiş olup, bu konu ilk yasal çerçeveye 

1994 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesiyle kavuşmuştur. Bu geliş-

meler akabinde iklim krizinin ciddiyeti ve önemine 

olan farkındalık, iklim krizi ile mücadele noktasın-
da küresel katkının sağlanmasına dikkat çeken ve 
efektif yaptırımlar öngören Paris Anlaşmasının 
COP21 zirvesinde kabul edilmesiyle çok daha bü-
yük bir ivme kazanmıştır. Özellikle Avrupa Birliği 
(“AB”) tarafından Paris Anlaşması ile ortaya konan 
ulusal düzeydeki karbon nötr hedeflerinin, beyan 
boyutunda kalmaması ve bu hedeflere ulaşılması 
noktasında efektif adımların uygulamaya geçiril-
mesini sağlama niyetiyle yürürlüğe konan Avrupa 
Yeşil Mutabakatı (“AYM”), iklim değişikliği krizi ile 
mücadele bakımından küresel katkıyı öngörüyor 
olması ve iklim değişikliğine uyum sağlanması 
adına etkin ve net mali yaptırımları hayata geçiri-
yor olması bakımından oldukça önemlidir. AYM’de 
belirtilen hedeflere ulaşılması adına uygulamaya 
konmuş bir karbon fiyatlandırma mekanizma-
sı olan Emisyon Ticaret Sistemi’nin kapsamı, 14 
Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan taslak Sınırda 
Karbon Düzenlemesi (“SKD”) ile uluslararası plat-
forma taşınacaktır.  Zira SKD, yalnızca AB içerisin-
de faaliyet gösteren şirketlere mali yükümlülükler 
öngören ve bu bağlamda AB’nin küresel mücade-
le ve uluslararası düzeyde katkı hedeflerine ulaşıl-
masında etkin ve yeterli bir araç olmayan ETS’nin 
AB dışındaki ticari aktörlere uygulanması anlamı-
na gelecektir. Ancak yeşil dönüşüm hareketleri ve 
sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması adına düşük 
karbonlu teknolojilere geçilmesi, bu teknolojilerin 
uygulanabilirliği ve mevcut ticari süreçlere enteg-
re edilebilirliği düşünüldüğünde ticari aktörlerin, 

Cenk NARTER

Narter & Partners

Yeşil dönüşüm hareketleri ve sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması adına düşük karbonlu 
teknolojilere geçilmesi, bu teknolojilerin uygulanabilirliği ve mevcut ticari süreçlere 
entegre edilebilirliği düşünüldüğünde ticari aktörlerin, oldukça yüksek maliyet gerektiren 
bu adımları hayata geçirme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması noktasında yeşil 
finansman araçlarına yönelecekleri aşikardır. 
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önemli bir araçtır. İlaveten yeşil krediler, şirketlerin 
çevre duyarlılığını ortaya koymaları noktasında ve 
ticari itibarları ile kredibiliteleri üzerinde de olduk-
ça olumlu etkiler yaratmaktadır. Özellikle başta 
AB tarafından öngörülen mali yaptırım mekaniz-
maları düşünüldüğünde, iş ve üretim süreçlerinin 
iklim değişikliğine ve getireceği mali etkilere karşı 
dirençlerinin arttırılması, şirketin daha geniş port-
föylere erişebilmesi ile iklim değişikliğine adaptas-
yonun önemli bir yatırım tercihi olduğu günümüz 
piyasa koşullarında daha geniş yatırımcı havuzu-
na erişim sağlanabilmesi gibi uzun ve kısa vadeli 
birçok avantajı bulunmaktadır. Yeşil krediler, aşa-
ğıda açıklayacağımız dört temel bileşene uymak 
kaydıyla, iki taraflı kredi veya sendikasyon kredisi 
piyasasında kredi kullanabilen tüm kuruluşlar ve 
ticari aktörler tarafından kullanılabilmektedir. 

Hangi Projeler “Yeşil Proje” Olarak 
Değerlendirilecektir?

GLP kapsamında hangi projenin yeşil proje olarak 
nitelendirilmeye elverişli olduğunu ortaya koymak 
için gösterge niteliğindeki kategorileri belirten 
ve ayrıntılı olmayan bir liste mevcuttur. Göster-
ge niteliğindeki bu kategoriler GLP dokümanının 
EK-1’inde örnekleme yoluyla belirtilmiş ise de bu 
kriterlerin genişletilebilmesi mümkündür. GLP EK-
1’de sayılan elverişlilik kriteri kategorileri; yenile-
bilir enerji, enerji verimliliği, kirliliğin önlenmesi ve 
kontrolü, canlı ve doğal kaynakların ve toprak kul-
lanımının çevresel bakımından sürdürülebilir yö-
netimi, biyolojik çeşitliliğin korunması, temiz taşı-
macılık, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, iklim 
değişikliği adaptasyonu, eko verimli ve döngüsel 
ekonomiye uyarlamalı ürünler, üretim teknolojileri 
ve üretim süreçleri, yeşil binalar olmak üzere on 
farklı elverişlilik kategorisi başlığı altında listelen-
miştir. Ancak, belirtildiği üzere bu kriterler sınırlı 
sayıda olmayıp, “yeşil olma” unsuru, kredi sağlayı-
cısı tarafından kullandırılacak yeşil kredi miktarı ve 
türü, teklif edilen proje veya projenin gerçekleştiri-
leceği coğrafya gibi ölçütler baz alınarak hazırlan-
mış olan çevresel kriterler ve hedefler doğrultu-
sunda da genişletilebilecektir. Bu kapsamda, yeşil 
krediye ilişkin sözleşmelerde, projenin yeşil olarak 
sayılmasına ilişkin kriterlere ilişkin açık ve net bir 
çerçeve çizilmesi gerekecektir. Uygulamada ge-
nellikle kredi sağlayıcıları tarafından benimsenen 
kriterler, enerji verimliliği ve tasarrufu, yenilebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması veya 
suyun ve kaynakların verimli kullanılması gibi yeşil 

oldukça yüksek maliyet gerektiren bu adımları 
hayata geçirme ve sürdürülebilirlik hedeflerine 
ulaşılması noktasında yeşil finansman araçlarına 
yönelecekleri aşikardır. 

Yeşil finansman, çevre ve iklim duyarlılığı alanla-
rında sürdürülebilir etkileri olan projeleri teşvik et-
mek, gelişimlerini ve uygulamalarını desteklemek 
adına finansal araçlar yoluyla yapılan tüm girişim-
leri kapsamaktadır. Yeşil finansmanların amacı, 
yeşil kredi, sürdürülebilirliğe bağlı krediler ve yeşil 
tahvil gibi finansal akışların özel ve kamu sektör-
leri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yatırımcılar 
veya bankalar aracılığı ile sürdürülebilir büyüme 
ve gelişim öncelikleri olan projelere aktarılmasıdır. 

Yeşil Finansman Aracı: Yeşil Krediler

Yeşil krediler, münhasıran mevcut ve/veya yeni 
elverişli yeşil projelerin tamamen, kısmen ya da 
yeniden finanse edilmesi adına kullanılan her tür-
lü kredi aracıdır. Uluslararası çapta kabul gören 
en önemli yeşil kredi standardı, Kredi Piyasaları 
Birliği (LMA), Asya-Pasifik Kredi Piyasaları Birliği 
(APLMA) ve Kredi Sendikasyonları ve Ticaret Birli-
ği (LSTA) tarafından oluşturulan ortak bir çalışma 
grubu tarafından yayınlanan Yeşil Kredi Prensiple-
ridir (Green Loan Principles, GLP). GLP, yeşil kredi 
piyasalarında kullanılmak üzere tutarlı bir meto-
doloji oluştururken bir yandan da kredi ürününün 
esnekliğini sürdürmek ve yeşil kredi piyasasının 
gelişirken bir yandan piyasanın bütünlüğünü ko-
rumak için piyasa standartlarına ilişkin üst düzey 
bir çerçeve oluşturmak adına hazırlanmıştır. GLP 
kapsamında yeşil krediler, münhasıran mevcut 
ve/veya yeni elverişli yeşil projelerin tamamen 
veya kısmen finanse edilmesi ya da yeniden fi-
nanse edilmesi adına kullanılan her türlü kredi 
araçları olarak tanımlanmış olup, tamamen ayrı 
bir finansal araç olarak sağlanabileceği gibi, bir 
kredi dilimi şeklinde de sağlanması mümkündür.

Yeşil Kredilerin Avantajları Nelerdir ve Yeşil 
Kredilerden Kimler Yararlanabilir?

Yeni düzenlemeler ve gelişmeleri göz önünde bu-
lundurduğumuzda ticari aktörlerin, iş stratejilerini 
geliştirirken iklim değişikliği krizini, sürdürülebilir 
ve döngüsel ekonomik modelleri göz ardı etme-
leri mümkün değildir. Yeşil krediler, sürdürülebilir 
ekonomiye geçişte diğer kredilere nazaran daha 
düşük oranlı faiz içermesi ve uzun vadeli olma-
ları sebebiyle finansman ayağını sağlamak adına 
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ve seçimine ilişkin süreçler, gelirlerin yönetimi ve 
raporlama olup, ana bileşen esasen gelirlerin kul-
lanılması bileşenidir. 

Gelirlerin kullanılması noktasında yeşil krediler ile 
elde edilen gelirlerin yeşil bir projeyi finanse etmek 
için kullanılması gerekecektir. Kredi alanlar tara-
fından kredi verenlere gelirlerin kullanıma ilişkin 
güncel bilgilerin sunulması ve bu bilgilerin hazır 
bulundurulmasının sağlanması gerekmektedir. 
Bu bilgiler, söz konusu kredi tümüyle kullanılınca-
ya kadar en azından yıllık olarak ve maddi geliş-
melerin olması halinde bunun akabinde gerektiği 
şekilde güncellenmelidir. Kredi alan tarafından, 
gelirlerin kullanılması bileşeni kapsamında sunu-
lacak bilgilerin asgari olarak, yeşil kredinin tahsis 
edildiği yeşil projelerin listesi ve bu projelerin yeşil 
olarak sayıldıkları dayanak kriter, her bir projeye 
tahsis edilen yeşil kredi tutarı ve bu yeşil proje-
lerden beklenen çevresel etkileri içermesi gereke-
cektir. Ancak, kredi verenler tarafından yeşil kredi-
lerin, krediye konu yeşil projelerin finanse edilmesi 
adına kullanıldığının doğrulanması bakımından ek 
raporlama süreçlerinin de yürütülmesi talep edi-
lebilecektir.  

GLP kapsamında belirlenen ikinci bileşen proje 
değerlendirmesine ve seçimine ilişkin süreçler 
olup, bu bileşen özelinde kredi kullananların pro-
jelerinin belirlenen sürdürülebilirlik ve çevresel 
stratejiye uygun olduğunu göstermeleri gerek-
mektedir. Bu kapsamda, kredi alanlar çevresel 
sürdürülebilirlik hedeflerini, projelerinin GLP’nin 
EK-1’inde yer alan uygunluk kriterlerinden hangi-
sine ve ne şekilde uyumlu olduğunu, mümkünse 

performans ölçütlerinden oluşmaktadır. Özellik-
le üretimin kömür ve fosil yakıt temelli gerçek-
leştirildiği ülkemiz sanayi sektörü kapsamında, 
üretim süreçlerinde yenilebilir enerji kaynaklarına 
geçilmesi ve enerji verimliliğinin sağlanması gibi 
alanlarda yürütülecek projelerin yeşil krediler ile 
finanse edilmesi mümkün olacaktır. Bu noktada 
özellikle “greenwashing” kavramına dikkat edil-
mesi gerekmektedir. Greenwashing, kredi alan 
tarafından yeşil kredinin finanse edildiği projeye 
veya krediye ilişkin finans belgelerinde yanlış, ya-
nıltıcı veya şişirilmiş beyanlarda bulunulması ve 
aslında iş ve üretim süreçlerinde elverişlilik kate-
gorileri kapsamında modellemeler bulunmama-
sına rağmen yarattıkları “çevreye duyarlı kurum” 
algısı sayesinde yatırım ve tüketici tercihlerinin 
manipüle edilmesidir. Bu noktada, greenwashing 
kapsamında olduğu tespit edilen ya da periyodik 
raporlamalar ile finanse edilen projenin mevcut 
şartlarda gerekli kriterlere uygun olmadığının an-
laşılması halinde, ilgili proje yeşil kredi kapsamın-
dan çıkartılması gündeme gelebilecektir. Buna ek 
olarak greenwashing teşkil eden bu yanlış beyan-
lar dolayısıyla şirketlerin itibar kaybı yaşaması ve 
yatırımcı güveninin zedelenmesi gibi negatif eko-
nomik sonuçlar doğabilecektir.

Yeşil Kredilerden Yararlanabilmek İçin Uyum 
Sağlanması Gereken Dört Temel Bileşen 
Nelerdir?

Yeşil kredilerin finanse edeceği yeşil projelerin GLP 
kapsamında belirlenmiş olan dört temel bileşene 
uyum göstermesi gerekmektedir. Bu bileşenler; 
gelirlerin kullanılması, proje değerlendirmesine 
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projelerine ilişkin çevresel ve sosyal risklere ilişkin 
tespitleri ve bu risklerin yönetilmesi adına uygula-
maya konulacak süreçleri açıklaması beklenecek-
tir. Bu bileşen kapsamında kredi alanlar tarafından 
projelerinin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini ve 
politikalarını, stratejilerini proje süreçlerine entegre 
etmesi ve hatta politika ve stratejilerini projesine 
göre konumlandırmaları beklenmektedir. Bu bağ-
lamda kredi alanlar tarafından projelerine ilişkin 
çevresel ve sosyal risklerin belirlenmesi süreçle-
rinin ve bu risklerin yönetilmesine dair süreçleri 
açıklaması gerekmektedir. Bu bileşen kapsamın-
daki en önemli hususlardan biri, yeşil kredinin 
kullandırılmasına ilişkin kredi alan bazında değil 
proje bazında değerlendirilmesi gerektiğini ön-
görüyor olmasıdır. Başka bir deyişle, düşük ESG 
değerlendirme notuna sahip olan veya fosil yakıt 
kullanan şirketlerin de yeşil projeler yapmaları, bu 
projelerin GLP’nin EK-1’inde örnekleme yoluyla 
sayılan kategoriler kapsamına girmesi ve GLP’nin 
dört temel bileşenine uyumlu olması halinde ye-
şil kredi yoluyla finansman kullanmaları mümkün 
olabilecektir. 

Üçüncü bileşen olan gelirlerin yönetimi kapsamın-
da ise, yeşil kredi ile elde edilen gelirlerin ayrı bir 
hesapta tutularak, izlenebilirliğinin ve şeffaflığının 
sağlanması gerekecektir. Özellikle yeşil kredilerin 
bir kredi bütününden ziyade kredi dilimi şeklinde 
kullanılması halinde, yalnızca bu yeşil kredi dilimi 
GLP kapsamında değerlendirilecek olup, bu dilim-
den elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba aktarılarak 
şeffaflık ilkesi doğrultusunda takip edilmeleri ge-
rekecektir. Buna ek olarak bu bileşen kapsamında 
kredi alanlar tarafından yeşil kredilerden elde edi-
len gelirleri takip edebilecekleri bir kurum içi de-
netim mekanizması tesis edilmesi önerilmektedir. 

Son olarak dördüncü bileşen olan raporlama bile-
şeni kapsamında ise kredi alanların, yeşil kredinin 
kullanımına ilişkin yılda en az bir kez olacak şe-
kilde rapor vermeleri beklenecektir. Bu raporlarda 
yeşil kredi gelirlerinin tahsis edildiği yeşil projele-
rin listesi, projelerin kısa bir açıklaması ile tahsis 

edilen miktarlar ve projelerin beklenen çevresel 
etkilerinin bildirilmesi gerekecektir. Yeşil kredinin 
birden fazla yeşil projeyi finanse etmek için kul-
landırılması halinde kredi alan tarafından raporda 
her proje için kullanılan geliri ve ilgili projelerin her 
biri için oluşan çevresel etkiyi açık şekilde belirt-
meleri beklenecektir. GLP kapsamında şeffaflık 
kriteri oldukça önemli bir unsur olarak kabul edil-
miş olup, özellikle raporlama bileşeni bağlamında 
ayrı bir önem teşkil etmektedir. Zira şeffaflık kri-
terine uygun olarak hazırlanacak raporlar ile, ilgili 
projeden beklenen çevresel etkilerinin tespit edi-
lebilirliği sağlanabilecektir. GLP kapsamında, kredi 
alanların raporlama süreçlerinde nitel performans 
göstergelerini ve mümkün ise enerji kapasitesi, 
elektrik üretimi azaltılan veya önlenen sera gazı 
emisyonları veya kaynak verimliliği gibi nicel per-
formans göstergelerini kullanarak oluşturulacak 
bir metodolojiyi esas alması önerilmektedir. Bu 
göstergelerin hesaplanması için belirlenmiş or-
tak bir standardizasyon yoksa kredi alanlar, kredi 
bildirmek ve açıklamak kaydıyla kendi metodolo-
jilerini takip ederek raporlama faaliyetlerini yerine 
getirebileceklerdir. Ancak bu durumda dahi, kredi 
alanların referans gösterebilecekleri bir metodoloji 
kullanmaları ve varsayımları hakkında tam şeffaf-
lık sunmaları gerekecektir. l

Yeşil finansmanların amacı, yeşil kredi, sürdürülebilirliğe bağlı krediler ve yeşil tahvil 
gibi finansal akışların özel ve kamu sektörleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, 
yatırımcılar veya bankalar aracılığı ile sürdürülebilir büyüme ve gelişim öncelikleri 
olan projelere aktarılmasıdır. 
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Pandemi Sonrası 
Çalışanlarımızın Yeteneklerini 
Nasıl Geliştireceğiz?

Sibel KOHEN

Cavo Otomotiv İK ve 
Organizasyonel Gelişim Müdürü

tan uzak ve belirsizlik dönemlerinde fark yaratacak olan, 
insani refleksler ve cesurca alınacak inisiyatifler… 

Dolayısıyla insanlarımızı geliştirme görevine ara verme-
den devam etmek, hem çalışanlarımızın iyi oluş halleri 
açısından, hem de işlerin sağlıklı bir şekilde devam etme-
si açısından kaçınılmaz bir öncelik.

Peki, bir araya gelmediğimiz zamanlarda beceri kazan-
dırmaya devam edebilir miyiz? Cevap, “Evet”.  Hem de 
eskisinden daha kapsayıcı, daha adil ve daha etkin bir 
şekilde…

Yüz yüze eğitimler ile birlikte LMS (Learning Ma-
nagement System-Öğrenme Yönetim Sis-

temi) platformları, çalışanlarımızın gerek 
uzmanlık alanında gerekse uzmanlık 

dışı ilgili duydukları alandaki eğitimle-
re, mekân ve zaman sınırı olmadan 
erişme imkanı veriyor.

2021 yılında devreye aldığımız 
Cavo LMS platformu, saha, ofis 
ayrımı olmadan tüm çalışma arka-
daşlarımızın hizmetine sunulmuş 

durumda. Program eğitimleri, belli 
bir dosya tipi sınırı olmadan barın-

dırma imkanı veriyor. Özellikle SCORM 
tabanlı eğitimler ile pasif öğrenme dene-

yimi, aktif hale geliyor.

Eğitime katılım çok daha iyi izlenebiliyor ve katılımcı 
memnuniyeti ya da eğitimin etkinliği konularında anında 
rapor alınarak, gelişim fırsatları net bir şekilde ortaya ko-
nabiliyor.

Devreye aldığımız dijital platform Eğitim yönetimini kök-
ten değiştirdi ve vardığımız nokta, hem görevi yürütenler 
hem de eğitim alanlar açısından eskisine göre çok daha 
fazla memnuniyet verici. Bu noktada Cavid 19 salgını sı-
rasında yaşadığımız kısıtların farklı bir bakış açısı ile fırsa-
ta dönüştüğünü söyleyebiliriz.

Son söz olarak bazen hayat, alışılan yolları terk etmemiz 
gerekliliğini ortaya koyuyor. Alışkanlıkları terk etmek kolay 
değil fakat kesinlikle daha heyecan verici. Hatırlamamız 
gereken, terk etmek zorunda kaldığımız sadece kullandı-
ğımız yol, hedefin kendisi hala orda ve ulaşılmayı bekli-
yor.l

2 019 Aralık ayında Çin’de başlayan yeni bir hastalık ile 
ilgili ilk haberleri okuduğumuzda, gelecek olanın ha-

yatımızı bu derece kökten değiştireceğini hayal bile ede-
mezdik.

Bu haberlerin çıkmasından sadece birkaç ay 
sonra bambaşka bir dünyada, farklı kurallar 
ile yaşamaya başladık. Bu baş döndürücü 
hızda gerçekleşen dönüşüm içeresinde, 
hepimiz kendi adaptasyon yeteneğimi-
zi sonuna kadar sınama fırsatı bulduk. 

“Değişim kaçınılmaz, gelişim bir se-
çimdir.”

İşin aslı, Covid 19 sonrası hayat, zaten 
ufukta görünen birçok yeni iş yapış tar-
zını çok daha hızlı benimsememize se-
bep oldu. Yaklaşık 2 yılı geride bıraktıktan 
sonra diyebiliriz ki salgın başlarken liman-
dan ayrılan gemi, uzun bir yol aldı ve geriye 
dönecek gibi durmuyor.

Yandaki sayfada yer alan Dünya Ekonomik Forumu, İşle-
rin Geleceği raporunda Covid 19 Salgını sırasında hayata 
geçen aksiyonlar sıralanıyor;

İlk 2 madde uzaktan çalışmaya adaptasyon iken, hemen 
arkasından “Çalışanlara beceri kazandırmanın hızlanma-
sı ve dijitalleşmesi” geliyor.

Konuyu destekler nitelikte başka bir çalışma ise 2021 yı-
lında Boston Consulting Group tarafından hazırlanan, “İn-
san Yönetiminin Gelecekteki Öncelikleri” Raporunda ken-
dini gösteriyor.  Türkiye’nin de dahil olduğu 116 ülkede, 
6.600 İK Yöneticisinin cevapları ile oluşan raporda Beceri 
Kazandırma Görevi, 4. en önemli görev olarak öne çıkıyor.

Algoritmaların hayatımızı yönlendirdiği, Yapay Zekâ ça-
ğında, İnsanlara beceri kazandırmak neden hala önemli? 
Çünkü yaşadığımız dünya tamamen öngörülebilir olmak-
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Ürünlerin titreşim ve şok şartlarına karşı direncine yönelik 
testleri yapar.
l Maksimum Kuvvet: 70 kN (Sine & Random): 140 kN (Şok)
l Maksimum Payload: 1.000 kg 
l Maksimum İvme: 1000 m/s2
l Maksimum Deplasman: 76 mm
l Frekans aralığı: 5-2700 Hz
l Tabla Büyüklükleri: 1200 mm x 1200 mm kayar tabla ve 

900 mm çaplı head expander
l Kombine Test Özelliği: İklimlendirme Kabini ile bütünleşik 

çalışabilir
l Bazı Standartlar: ISO 16750, TS 2090 EN 60068, TS EN 

61373, MIL-STD-810G, MIL-STD-167, RTCA DO-160G

ELEKTRO-DİNAMİK SARSICI (70 kN) 

Ürünlerin tekrarlı ani sıcaklık değişimlerine olan direnci ve bu 
şartlar altında çalışma performansının incelenmesi.
l	 İç Boyutlar: 700 mm x 700 mm x 600 mm
l	 Maksimum Kütle: 35 kg
l	 Sıcak Kabin Sıcaklık Aralığı: 20 °C/+180 °C
l	 Soğuk Kabin Sıcaklık Aralığı: -70 °C/-10 °C
l	 Sıcaklık Sapması: ≤±2 ℃
l	 Kabinler Arası Transfer Süresi: <10 s
l	 Transfer Yönü: Dikey
l	 Bazı Standartlar: TS 2090 EN 60068, TS EN 60721, 
 MIL-STD-810G, RTCA DO-160G

TERMAL ŞOK KABİNİ

Ürünlerin toz sızdırmazlık ve tozlu ortamda çalışabilirlik 
testlerini yapar.
l	 İç Boyutlar: 1.000 mm x 1.000 mm x 1000 mm
l	 Maksimum Kütle: 100 kg
l	 Sıcaklık Aralığı: +5 °C/+85 °C
l	 Toz Parçacık Boyutu: 50 µm – 70 µm
l	 Test Koruma Sınıfı: IP5X, IP6X
l	 Bazı Standartlar: ISO 20653, IEC 60529, DIN 40050, 

MIL-STD-810G

TOZ TEST KABİNİTOSB BİAS 
Otomotiv Test 
Merkezi 
Yatırımlarıyla 
Büyüyor
B aşta TOSB VE TAYSAD üyelerine olmak üzere otomotiv 

sektörüne geniş test ve ölçüm altyapısıyla hizmetler sunan 
TOSB BİAS Otomotiv Test Merkezi, yeni test altyapı yatırımlarıy-
la gücüne güç katıyor. TOSB BİAS Otomotiv Test Merkezi; 30’dan 
fazla çalışanı, 2000 m2 test alanı, birçok çevresel test, mekanik 
test ve ölçüm altyapısıyla Türkiye’nin en büyük özel test merkezi 
olarak hizmet kapsamını genişletiyor. TOSB BİAS Otomotiv Test 
Merkezi, sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak yeni test altyapı 
yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede 2021 yılı 
Eylül ayı içinde iki yeni çevresel test altyapısı devreye alındı. Bun-
lardan biri; toz test sistemi diğeri ise termal şok test sistemidir. 
2022 yılı başı itibariyle, diğer çevresel test sistemleri; 70 kN’luk 
elektro-dinamik sarsıcı, 10 kN’luk elektro-dinamik sarsıcı, yağmur 
test kabini, solar test kabini ve yeni bir iklimlendirme kabini daha 
devreye girmiş olacak.
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Yağmura maruz kalan ürünlerin su sızmasına karşı koruma 
yeteneğini test eder.
l	 Su Püskürtme Basıncı: 10 kPa-400kPa
l	 Maksimum Kütle: 15 kg
l	 Tabla Çapı: 400 mm
l	 Bazı Standartlar: TS 3033 EN 60529, ISO 20653:2013, 

DIN40050, MIL-STD-810G, RTCA DO-160G
l	 Test Metodu: IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K, JIS D 0203 

R1, R2, S1, S2

Termal etkilerin altındaki ürünlerin solar radyasyon 
maruziyetini test eder. 
l İç Boyutlar: 1000 mm x 1000 mm x 1200 mm
l Sıcaklık Aralığı: -70 °C/+180 °C
l Sıcaklık Sapması: ≤±2 °C ℃
l Isıtma/Soğutma Hız: 15 °C/dk
l Nem Aralığı (Solar radyasyonsuz): 10%/95 % (10 °C ile 90 

°C arasında) 
l	 Nem Aralığı (Solar radyasyonlu): 10%/80 % (15 °C ile 80 

°C arasında)
l	 Işın Alanı: 4200 cm2
l	 Işın Yoğunluğu: 1200 W/m2
l	 Maksimum BST: 125 °C
l	 Bazı Standartlar: TS 

2090 EN 60068, TS EN 
ISO 4892, DIN 75220, 
MIL-STD-810G, RTCA 
DO-160G

TÜRKAK akreditasyonuna sahip test merkezi; test öncesi, test sırası ve 
sonrasında ihtiyaç duyulabilecek ilgili tüm hizmet unsurlarını barındırıyor. 
Test fikstürü tasarım ve imalat, test sırasında veri toplama, bilgisayar des-
tekli analiz-simülasyon, yol datası toplama, işleme ve hızlandırılmış test 
şartnamesi geliştirme gibi yan hizmetler de veriliyor.

YAĞMUR TEST KABİNİ

SOLAR RADYASYON SIMULASYONLU 
HIZLI İKLİMLENDİRME KABİNİ

Ürünlerin titreşim ve şok şartlarına karşı direncine yönelik testleri 
yapar.
l Maksimum Kuvvet: 10 kN (Sine & Random): 20 kN (Şok)
l Maksimum Payload: 300 kg 
l Maksimum İvme: 1000 m/s2
l Maksimum Deplasman: 51 mm
l Frekans aralığı: 5-3000 Hz
l Tabla Büyüklükleri: 600 mm x 600 mm kayar tabla ve 600 mm 

çaplı head expander
l Bazı Standartlar: ISO 16750, TS 2090 EN 60068, TS EN 61373, 

MIL-STD-810G, MIL-STD-167, RTCA DO-160G

Ürünlerin sıcaklık ve neme karşı dayanımını test eder.
l İç Boyutlar: 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm
l Sıcaklık Aralığı: -70 °C/+180 °C
l Sıcaklık Sapması: ≤±2 °C ℃
l Isıtma/Soğutma Hız: 4,5 °C/dk
l Nem Aralığı: 10%/98 % (10 °C ile 90 °C arasında)
l Bazı Standartlar: ISO 16750, MIL-STD-810G, MIL-

STD-167, RTCA DO-160G

ELEKTRO-DİNAMİK SARSICI (10 kN) 

İKLİMLENDİRME KABİNİ
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Tendon 
Yaralanmaları

İ nsanın hayatını kendi başına sürdürebilmesi 
için en çok sağlıklı olarak ihtiyacı olan uzvu 

eldir. Eldeki tendonlardan herhangi birinin hasar 
görmesi durumunda, onarmak ve etkilenen par-
maklarda veya başparmaklarda hareketin yeniden 
sağlanmasına yardımcı olmak için ameliyat gere-
kebilmektedir. Tendon yaralanmalarında hızlı ve 
multidisipliner yaklaşım önemlidir. 

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Düzgün “Hastanemizde; 
alanından uzman 4 kişiden oluşan hekim kadro-
muz yanı sıra, sadece bu tip vakalarla ilgilenen 12 
kişilik hasta bakım hizmetleri çalışanımız ve Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon ekibimizle hasta konfo-
runu ve iyileşme sürecini başarıyla takip etmekte-
yiz” şeklinde konuştu. 

Tendon Nedir?

Tendonlar, kasları kemiklere bağlayan sert doku 
kordonlarıdır. Bir grup kas kasıldığında, buna bağlı 
tendonlar belirli kemikleri çekerek çok çeşitli hare-
ketler yapmanızı sağlar.

Elde Tendonlar 2 Gruba Ayrılır

Ön koldan elinizin arkasından parmaklarınıza ve 
başparmağınıza kadar uzanan ve parmaklarını-
zı ve başparmağınızı düzeltmenizi sağlayanla-
ra ekstansör tendon, ön kolunuzdan bileğinize 
ve avucunuzun içinden geçerek parmaklarınızı 
bükmenize olanak tanıyanlara fleksör tendonlar 
denilmektedir.  Bu iki tendon grubundaki hasarı 
onarmak için sıklıkla cerrahi yapılabilmektedir. El 
tendonu onarımı; elinizdeki bir veya daha fazla ten-
donun yırtılması veya kesilmesiyle normal el ve/
veya parmak hareketlerinin kaybolmasına neden 
olduğunda yapılmaktadır. Ekstansör tendonlarınız 
hasar görürse, bir veya daha fazla parmağınızı dü-
zeltmeniz, fleksör tendonlarınız hasar görürse, bir 
veya daha fazla parmağınızı bükemeniz mümkün 
olmaz. Tendon hasarı da elinizde ağrı ve şişmeye 
(iltihaba) neden olabilmektedir. Bazı durumlarda, 
özellikle erken dönem de ekstansör tendonlardaki 
hasar, elin etrafına takılan atel adı verilen sert bir 

Dr. Serdar DÜZGÜN
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi El Cerrahisi ve 
Mikrocerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi

Tendon yararlanmaları en sık rastlanan yaralanmaların başında gelmektedir. İş 
yerinde çalışırken spor yaparken ya da evde tendon kesilmesi ya da yaralanması 
mümkündür. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi El Cerrahisi ve Mikrocerrahi 
Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Düzgün tendon yaralanmalarının mikrocerrahi 
tedavisi konusunda bilgiler verdi.
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destek kullanılarak ameliyata gerek kalmadan te-
davi edilebilmektedir.

Tendon Onarım Ameliyatı

El cerrahi uzmanının, bölünmüş tendonun uçları-
nı bulabilmesi ve birbirine dikebilmesi için bileği-
nizde, elinizde veya parmağınızda bir kesik (kesi) 
yapmasını gerektirebilir. Açılan kesiden tendon 
uçları bulunur ve anatomik onarım cerrahi ip-
liklerle sağlanır. Ekstansör tendonlara ulaşmak 

daha kolaydır, bu nedenle onları onarmak nispe-
ten basittir. Fleksor tendon kopmalarında ise çok 
zaman tendon uçları bilek seviyesine doğru kaçar 
ve bulunması için ikinci bir kesi yapılması gereke-
bilir. Tendon uçları bulunur ve anatomik uygunluk 
içinde titiz bir şekilde cerrahi iplikler ile onarılır. 

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve 
Rahabilitasyon Önemlidir

Her iki tendon ameliyatı türü de uzun bir iyileşme 
(rehabilitasyon) etkin ve düzenli fizik tedavi döne-
mi gerektirir; çünkü onarılan tendonlar, uçlar bir-
likte iyileşene kadar zayıf olacaktır. Yaralanmanın 
yerine bağlı olarak onarılan tendonun eski gücünü 
geri kazanması 3 ayı bulabilmektedir. Rehabili-
tasyon, bir el ateli kullanarak tendonlarınızı aşırı 
kullanımdan korumayı içerir. Ameliyattan sonra 
hastanın genellikle birkaç hafta (4-6 hafta) el ateli 
takması gerekmektedir. Ayrıca, onarılan tendonla-
rın yakındaki dokuya yapışmasını durdurmak için 
iyileşmeniz sırasında düzenli olarak el egzersizleri 
yapmanız gerekecektir. İşe tekrar ne zaman baş-
lanabileceği yapılan işin türüne bağlı değişiklik 
gösterebilmektedir. Genellikle hafif aktivitelere ge-
nellikle 6 ila 8 hafta sonra, ağır aktivitelere, spora 
ise 10 ila 12 hafta sonra yeniden başlanabilir.

Hareketin Yeniden Kazanılması Zaman Gerektirir

Bir ekstansör tendon onarımından sonra, çalışan 
bir parmağınız veya baş parmağınız olmalıdır; an-
cak tam hareketi yeniden kazanılması uzun süre-
bilmektedir. Yaralanma, kemiklerin ve eklemlerin 
ezilmesi veya hasar görmesi yerine, tendonun 
temiz bir şekilde kesilmesi durumunda sonuç 
genellikle daha iyi olabilmektedir. Fleksör tendon 
yaralanması genellikle daha ciddidir; çünkü ge-
nellikle ekstansör tendonlardan daha fazla zorla-
nırlar. Fleksör tendon onarımından sonra, tendon 
kopmaları olabilir bu durumda; bazı parmakların 
tam hareketini geri kazanması için ikinci bir ame-
liyat da gerekebilir.  Bazı durumlarda, ameliyattan 
sonra enfeksiyon veya onarılan tendonun yakın-
daki dokuya yapışması gibi komplikasyonlar ge-
lişebilmekdir. Bu gibi durumlarda aktif fizyoterapi 
ile yapışıklıkların açılması hedefleneceği gibi ya-
pışıklıkların açılması için ikinci bir operasyon da 
gerekebilir.  Tüm bu komplikasyonların en aza in-
dirilmesi için düzgün, doğru bir anatomik onarım 
gerekir ve aynı zamanda aktif ve yeterli fizik tedavi 
şarttır.l

YAYGIN GÖRÜLEN 5 TENDON 
YARALANMA ÇEŞİDİ
1- Kesikler: Elinizin arkası veya avucundaki 

kesikler tendonlarınızın yaralanmasına neden 
olabilmektedir.

2- Spor yaralanmaları: Bir topu yakalamaya 
çalışmak gibi bir parmağınızı çarparken 
ekstansör tendonlar kopabilir; ragbi gibi bir 
rakibin formasını tutarken fleksör tendonlar 
bazen kemikten çekilebilir ve fleksör tendonları 
tutan kasnaklar, kaya tırmanışı gibi çok fazla 
yorucu kavrama içeren aktiviteler sırasında 
kopabilir.

3- Isırıklar: Hayvan ve insan ısırıkları tendon 
hasarına neden olabilir.

4- Ezilme yaralanmaları:  Araba kazasında bir 
parmağın kapıya sıkışması veya bir elin ezilmesi 
bir tendonun bölünmesine veya yırtılmasına 
neden olabilir.

5- Romatoid artrit: Romatoid artrit tendonların 
iltihaplanmasına neden olabilir ve bu da ciddi 
vakalarda tendonların yırtılmasına neden 
olabilir.

Ön koldan elinizin arkasından 
parmaklarınıza ve başparmağınıza 
kadar uzanan ve parmaklarınızı ve 
başparmağınızı düzeltmenizi sağlayanlara 
ekstansör tendon, ön kolunuzdan 
bileğinize ve avucunuzun içinden geçerek 
parmaklarınızı bükmenize olanak 
tanıyanlara fleksör tendonlar denilmektedir.  
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AB'nin, Fit For 55 Hedefi 
Otomotiv Sektörünü 
Nasıl Etkileyecek?
14 Temmuz 2021'de Avrupa Komisyonu, AB'nin iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım 
ve vergilendirme politikalarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 
55 sera gazı emisyon azaltımı sağlayacak şekilde dönüştürmeyi amaçlayan bir dizi 
öneriyi kabul etti.

1 4 Temmuz 2021’de Avrupa Komisyonu, 
AB’nin iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve 

vergilendirme politikalarını 2030 yılına kadar 1990 
seviyelerine kıyasla yüzde 55 sera gazı emisyon 
azaltımı sağlayacak şekilde dönüştürmeyi amaç-
layan bir dizi öneriyi kabul etti. Onaylanan teklif 
paketi, Avrupa Yeşil Anlaşması’nın gerçekleşmesi 
ve Avrupa’nın dünyanın ilk iklim nötr kıtası haline 
gelmesi için çok önemlidir.

AB’nin Yeşil Anlaşma’nın yanı sıra “Fit For 55” ik-
lim paketi, bloğun ekonomik çıktısını artırmaya 
paralel olarak CO2 emisyonlarının azaltılmasını 
önerse de, başta otomotiv olmak üzere bazı en-
düstriler böyle iddialı bir hedefin uygulanabilirliği 
konusunda endişeli.

AB’nin iklim paketi “Fit For 55”

Yakın zamanda kabul edilen iklim paketi, “Avrupa 
İklim Yasasında kabul edilen hedeflere ulaşmak 
ve ekonomimizi ve toplumumuzu adil, yeşil ve 
müreffeh bir gelecek için temelden dönüştürmek” 
için kapsamlı ve birbirine bağlı bir dizi yasal araç 
içermektedir.

Plan, mevcut mevzuatın sekiz revizyonunu ve beş 
yepyeni teklifi içeriyor. Otomotiv önlemleri için 
önemli olanlar arasında;

Emisyon Ticaret Sistemi (ETS): Karbona bir fiyat 
koyarak ve belirli sektörler için emisyon üst sınırını 
düşürür.

Efor Paylaşımı Yönetmeliği (ESR): Kişi başına 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bazında her Üye 
Devlete belirli emisyon azaltma hedefleri atar.

Gözden Geçirilmiş Yenilenebilir Enerji Direkti-
fi (RED): Sadece 2030 yılına kadar yenilenebilir 
kaynaklardan enerjinin yüzde 40’ını üretmek için 
artırılmış bir hedef belirler.

Otomobiller ve ticari araçlar için daha güçlü CO2 
emisyon standartları: Yeni otomobillerin ortala-
ma emisyonlarını 2030’dan itibaren yüzde 55’e ve 
2035’ten itibaren yüzde 100’e (2021 seviyelerine 
göre) düşürmeye yönelik bir plan ortaya koymak-
tadır. Başka bir deyişle, 2035’te tescil edilen tüm 
yeni araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek. 
Sonuç olarak, revize edilmiş Alternatif Yakıtlar 
Altyapı Yönetmeliği, Üye Devletlerin sıfır emisyon-
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lu araç satışlarına uygun olarak şarj kapasitesini 
genişletmesinin yanı sıra ana otoyollarda düzenli 
aralıklarla şarj ve yakıt ikmali noktaları kurmasını 
gerektirecektir.

Karbon Sınırı Ayarlama Mekanizması: Belirli 
ürünlerin ithalatına bir karbon fiyatı koyarak, kar-
bon yoğun üretimi kıta dışına itmek yerine AB’nin 
emisyon azaltımlarının küresel emisyonların azal-
masına katkıda bulunmasını sağlar.

Otomotiv endüstrisi ve “Fit For 55”

AB’nin “Fit for 55” iklim paketi, önümüzdeki on 
yılda otomotiv endüstrisinin gelişmesinde önemli 
bir rol oynayacak. Sadece Avrupa’da üretim yapan 
otomobil üreticilerini değil, denizaşırı tedarikçileri-
ni ve sektörde çalışan milyonlarca insanı da çok 
etkiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda, otomobil üreticileri, menzil-
lerini elektriklendirerek ve önümüzdeki on yılda 
tamamen elektrikli olacak iddialarında bulunarak 
emisyonları sıfıra getirmeye ilgilerini zaten göster-
mişti.

Son yıllarda, günümüzde kilometre başına 95 
gram CO2’den 2030’da kilometre başına 43 gram 
CO2’ye yüzde 55’lik bir azalmanın tamamen yan-
malı motorlarla elde edilemeyeceğini de göster-
miştir. Bu nedenle, otomobil üreticileri sıfırdan yeni 
ve ekonomik içten yanmalı motorlar geliştirmek 
yerine halihazırda var olan motorları iyileştirmeye 
veya elektrikli motorları oluşturmaya odaklanma-
ya karar verdiler.

Pil hücresi üretimi ve geri dönüşümünün yanı sıra 
daha verimli içten yanmalı motorlar, hibritler, pilli 
elektrikli ve hidrojenli araçlar da dahil olmak üzere 
yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilere milyarlarca 
Euro yatırım yapıldı.

Avrupalı   otomobil üreticilerinin çoğunluğu 2050 
yılına kadar iklim nötrlüğü fikrini desteklese de, tek 
bir teknolojiyi yasaklamak bu hedefe ulaşmak için 
mantıklı bir yol gibi görünmüyor.

BMW CEO’su ve ACEA Başkanı Oliver Zipse, 
“2035’ten itibaren önerilen teknoloji kısıtlamaları 
bağlamında, tüm AB kurumlarını belirli bir tekno-
lojiyi zorunlu kılmak veya etkin bir şekilde yasak-
lamak yerine yeniliğe odaklanmaya çağırıyoruz” 
dedi.

Otomobil tedarikinin bu kadar kısa bir süre içinde 
yalnızca elektrikli aktarma organları ile sınırlandı-

rılması, alternatif olarak çalışan araçlara olan tüketici 
ilgisinin gecikmesiyle örtüşmediği için endişe vericidir.

Yeni emisyon hedefiyle ilgili bir diğer zorluk, elektrikli 
mobiliteye geçişi destekleyecek uygun altyapının olma-
masıdır.

Kısa bir sürede 27 kat daha fazla şarj noktası 
kurulması gerekecek

Elektrikli araçlardaki artışı desteklemek için, 2030’dan 
önce yaklaşık altı milyon halka açık şarj noktasının ku-
rulması gerekecek, bu da bundan sonra her hafta ku-
rulan 10 binden fazla şarj noktasına eşit. Bugün 225 
bine yakın şarj noktası olduğu düşünüldüğünde, on yıl-
dan kısa bir sürede 27 katlık şok edici bir artış oldukça 
gerçekçi değil. Son olarak, tüm AB şarj istasyonlarının 
yüzde 70’i sadece üç ülkede, Hollanda, Fransa ve Al-
manya’da yoğunlaşıyor ve bu da şarj altyapısının geliş-
tirilmesini zorlu bir jeopolitik mesele haline getiriyor.

Elektrikli araç üretimindeki hızlı artış, pil tedarikinde 
de yerel bir genişleme gerektirecektir. 

Avrupa’da yılda toplam 600 GWh pil hücresi üretecek 
yaklaşık 20 gigafabrika inşa edilmesi gerekiyor.

Bu yılın başlarında, Avrupa Komisyonu, pil değer zinciri-
nin tamamı boyunca ikinci bir pan-Avrupa araştırma ve 
yenilik projesi için 2,9 milyar Euro’luk bir kamu desteğini 
onayladı.

Büyük otomobil üreticileri, enerji sağlayıcıları ve start-

AB tarafından uygulanacak Sınırda 
Karbon Düzenleme Mekanizmasına ile 
üretimin ve emisyonun daha gevşek iklim 
standartlarına sahip ülkelere kaydırılması 
sonucu oluşacak karbon kaçağı riskinin 
önlenmesi amaçlanıyor. SKD uygulaması 
ile AB’ye ithal edilen mallara bir karbon 
fiyatı konularak bu riskin azaltılması 
planlanıyor. SKD kapsamında AB'den 
daha düşük çevre standartlarına sahip 
ülkelerin karbon yoğun sektörlerinden 
yapılan ithalatlara bir vergi uygulanacak. 
Bu sayede AB üyesi olmayan ülkelerdeki 
üreticiler çevre dostu üretim süreçlerine 
teşvik edilerek karbon kaçağı riski 
azaltılmış olacak.
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up’lar, önümüzdeki on yılda Avrupa talebini karşı-
lamaya yetecek kadar pil tedariki oluşturmak için 
birlikte çalışıyor. Automotive Cells Co. (ACC), 2025 
yılına kadar Douvrin (Fransa), Kaiserslautern (Al-
manya) ve Termoli’de (İtalya) üç gigafabrika inşa 
edecek. Volkswagen, AB’de altı pil hücresi fabrika-
sı kuracak, Tesla ise yepyeni fabrikasını üretecek. 
Berlin yakınlarındaki “gigafactory”de yapısal pil ta-
kımı. LG Chem ve SK Innovation, nispeten düşük 
üretim maliyetlerinden yararlanmak için faaliyet-
lerini Doğu Avrupa’da yoğunlaştıracak.

Son olarak, “Fit For 55” planının işgücü piyasası 
için önemli etkileri olacaktır. IFO Enstitüsü tara-
fından VDA adına yürütülen bir araştırmaya göre, 
mevcut AB hedefleri 2030 yılına kadar yaklaşık 
215 bin işi etkileyecek.

Otomotiv endüstrisi için, AB’nin “Fit For 55” iklim 
paketi, elektrifikasyon hızının daha da hızlandırıl-
ması gerektiği anlamına geliyor. Avrupa Komisyo-
nu’nun yeni otomobil ve kamyonetlerden kaynak-
lanan CO2 emisyonlarını 2035 yılına kadar yüzde 
100 azaltma kararı, hedeflenen yıla kadar içten 
yanmalı motorlu araçların satılmasını neredey-
se imkansız hale getirecek. Otomobil üreticileri, 
elektrikli otomobillere böylesine sert bir dönüşün, 
ne altyapı gelişmelerinin hızına ne de müşterilerin 
bu otomobilleri satın alma hevesine tekabül et-
meyeceğinden endişe ediyo.

14 Temmuz’da açıklanan ve AB’nin iklim hedefle-
rini destekleyen “55 Hedefine Uygun (fit for 55 e)”-
yasa tasarısı açıklandı. Tasarıda AB politikalarının 
Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafın-
dan kabul edilen iklim hedeflerine uygun olmasını 
sağlamak amacıyla yeni aksiyonların hayata geçi-
rilmesi için bir dizi öneri sunuluyor. Bu kapsamda 

uzun zamandan beri merak edilen araçlardan biri 
olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına 
(SKD) ilişkin detaylar belli oldu.

SKD Pratikte Nasıl ve Ne zaman Uygulanacak?

SKD sisteminin ithalatçılar tarafından sertifika 
satın alınmasına dayanan kurgusu AB tarafın-
dan uygulanan Emisyon Ticaret Sistemi’ni (ETS) 
tamamlayıcı nitelikte olduğunu gösteriyor. 2026 
itibarıyla, AB ithalatçılarının malları eğer AB’nin 
karbon fiyatlandırma kuralları uyarınca üretilmiş 
olsaydı ödenecek olan karbon fiyatına karşılık ge-
len karbon sertifikalarını satın almaları gerekecek. 

Otomobiller ve kamyonetler ayrı filo ortalama hedeflerine sahiptir

Yıl 2020 2025 2030 2035

Araçlar için hedef 95g CO2/km) -15% (81g CO2/km -55% (43g CO2/km) -100% (0g CO2/km)

Ticari araçlar için 
hedef 147g CO2/km) -15% (125g CO2/

km) -50% (74g CO2/km) -100% (0g CO2/km)

Yorumlar Otomobiller ve 
ticari araçlar ayrı 
filo ortalama 
hedeflerine sahiptir

Önceki hedefler 
değişmedi

Yeni araçlar için 
önceki -%37,5'lik 
azalmanın 
sıkılaştırılması 
(yeni ticari araçlar 
için -31%)

2035 için -%100 
azalma, 2035 yılına 
kadar ICE benzinli 
ve dizel arabaları 
etkin bir şekilde 
yasaklıyor.
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Yeni mekanizma hangi sektörleri 
kapsayacak?

Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizmasına ilk başta yüksek 
karbon kaçağı riski ve yüksek karbon 
emisyonu yayan çimento, demir ve 
çelik, elektrik, alüminyum, gübre 
ithalatına uygulanacak. SKD, kapsanan 
ürünlerin üretim sürecinde yayılan sera 
gazlarının doğrudan emisyonları için 
geçerli olacak. 2026’ya kadar sürecek 
geçiş döneminin sonunda Avrupa 
Komisyonu, sistemin nasıl çalıştığını ve 
kapsamının değer zincirinin aşağısı da 
dahil olmak üzere daha fazla ürün ve 
hizmete genişletilip genişletilmeyeceğini 
ve 'dolaylı' emisyonların karşılanıp 
karşılanmayacağını değerlendirecek.

AB üyesi olmayan bir üretici, ithal edilen malların 
üretiminde oluşan karbon için üçüncü bir ülkede 
fiyat ödediğini gösterebildiğinde, AB ithalatçısı için 
karşılık gelen maliyet tamamen düşülebilecek.

Sertifikaların fiyatı, ithal edilen ürün kapsamında 
salınan €/ton CO2 olarak ifade edilen AB ETS tah-
sislerinin haftalık ortalama açık artırma fiyatına 
bağlı olarak hesaplanacak.

İthalatçıların, bireysel olarak veya bir temsilci ara-
cılığıyla, SKD sertifikaları da alabilecekleri ulusal 
makamlara kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ulusal 
makamlar, beyan sahiplerinin SKD sistemine kay-
dedilmesine, beyanların gözden geçirilmesine ve 
doğrulanmasına izin verilmesinin yanı sıra ithalat-
çılara SKD sertifikalarının satışından da sorumlu 
olacaklar. İthalatçılar, SKD kapsamındaki malları 
AB’ye ithal etmek için, her yıl 31 Mayıs’a kadar, bir 
önceki yılda AB’ye ithal edilen malların miktarını ve 
bu malların içerdiği emisyonları beyan edecekler.

Geçiş aşamasında neler olacak?

2023’ten 2025’e kadar bir geçiş dönemi yoluyla 
SKD mekanizmasının aşamalı olarak uygulanma-
sı hedefleniyor. İthal edilen malların piyasaya so-
runsuz bir şekilde arz edilmesi ve üçüncü ülkelerle 
diyaloğu kolaylaştırmak amacıyla 2023’ten itiba-
ren bir raporlama sistemi uygulanacak. Bu ge-
çiş aşamasında ithalatçılar, herhangi bir finansal 

yüke maruz kalmadan mallarındaki emisyonları 
bildirecek.

SKD sistemi 2026’da tam olarak faaliyete geçti-
ğinde, AB ithalatçılarının bir önceki yıl AB’ye ithal 
ettikleri toplam mal miktarını ve içerdikleri emis-
yon miktarını yıllık olarak beyan etmeleri ve kar-
şılık gelen SKD sertifikalarını teslim etmeleri ge-
rekecek.

Emisyon miktarları nasıl hesaplanacak?

SKD’ye tabi malların içerdiği emisyonlar hakkın-
daki bilgiler, AB’deki ithalatçılara, AB üyesi olma-
yan üreticileri tarafından iletilecek. Mallar ithal 
edilirken bu bilgilerin mevcut olmadığı durumlar-
da, AB ithalatçıları satın almaları gereken sertifika 
sayısını belirlemek için her bir ürün için varsayılan 
CO2 emisyon değerlerini kullanabilecekler.

SKD kapsamına kimler girecek?

Prensip olarak, AB üyesi olmayan tüm ülkelerden 
yapılan mal ithalatı SKD kapsamına girecek. An-
cak, ETS’ye katılan veya AB ile bağlantılı bir emis-
yon ticaret sistemine sahip olan belirli üçüncü ül-
keler mekanizmanın dışında tutulacaktır. Böylece 
İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre’yi içine 
alan EFTA ülke menşeli ürünler SKD’den muaf tu-
tuluyor olacaklar. l
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Üretimden 
Geri Dönüşüme

Araç üretimi, küresel iklim hedeflerinde 
çıtayı nasıl yükseltebilir?

Volvo Grup'un CEO'su ve Başkanı Martin Lundstedt, üretim süreçlerinde kaynak verimliliğini 
artırmak, ulaşım sektörünün sera gazı emisyonlarını azaltmak kadar önemli olduğunu belirtiyor.

İmalat endüstrisi Avrupa’da yılda toplam 880 
milyon ton sera gazı salınımı yapıyor

İ malat sanayisi, sera gazı emisyonlarının ağır 
sorumluluğunu kabul etmelidir. Çevre Koru-

ma Ajansı’na göre, ABD’de imalat, doğrudan kar-
bon emisyonlarının neredeyse dörtte birini (yüzde 
23) oluşturuyor. Avrupa’da da durum aynı derece-
de vahim: endüstri, yılda toplam 880 milyon ton 
karbondioksit eşdeğeri salıyor ve bu da onu kıta-
daki en büyük sera gazı salıcılarından biri yapıyor.

Operasyonlarımızı ve ürünlerimizi toplu olarak 
dönüştürmek ve geleceğe yönelik ticari büyü-
meyi sağlamak istiyorsak, üretimin her alanında 
kapsamlı değişiklikler yapılması gerekiyor. Bin-
den fazla şirket, küresel ısınmayı sınırlamak için 
gerçek eylem çağrısında bulunan Bilime Dayalı 
Hedefler girişimini taahhüt etti. Bunun bir parçası 
olarak, Volvo Group da dahil olmak üzere birkaç 
yüz kuruluş, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı 
değer zincirini hedefleyen 1.5˚C hedefine yönelik 
hedefleri taahhüt etti.

Eyleme ihtiyacımız var

Volvo Group’ta bunu on yıl önce hedef olarak be-
lirledik. 2040 yılına kadar 1.5˚C hedefine ulaşmak 
için kamyon ve otobüslerin nakliye emisyonlarını 
azaltmak için kendi planımızı geliştirdik. Ancak 
şimdi konuşmak yeterli değil, eyleme ihtiyacımız 
var.

"Al-yap-atık"tan "yeniden kullan, azalt, geri 
dönüştür"e

Aşırı üretim, atık ve fosil yakıtlara aşırı bağımlılık, 
tarihsel olarak sektördeki emisyonlara önemli kat-
kılar sağlamıştır, ancak üreticiler artık bu eğilimi 
tersine çevirmek için büyük adımlar atmaktadır. 
Bu değişim için kritik olan bir felsefe var: döngüsel 
ekonomi. Değer zinciri boyunca optimizasyona, 
üretim süreçlerinde verimlilik bulmaya ve üretimi 
daha sürdürülebilir kılmak için “yeniden kullan, 
azalt, geri dönüştür” yaklaşımını benimsemeye 
odaklanır. Döngüsel ekonomi, ilk ürün geliştirme 
ve tasarım sürecinin bir parçası olmalıdır.

Volvo Group CEO ve Başkanı Martin Lundstedt'ın 
Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmadan 
derlenmiştir.
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Sürdürülebilirliği düşünme ve şirket 
olarak çalışma şeklimize entegre 
etmeye odaklanmalıyız

Volvo, çelik ve alüminyum gibi emisyon 
açısından ağır malzemeleri yeniden 
kullanmak için üretim döngüleri 
oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca israfı 
önlemek için parçaları yeniden üretecek, 
onaracak ve yenileyecek. Bu, araçların her 
parçasının yeniden kullanım düşünülerek 
tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi 
gerektiği anlamına geliyor. Hem Volvo 
hem de tedarikçilerinin bu tasarım 
gereksinimlerine uyması gerekecek.

Stena Recycling tarafından sağlanan bir girişim 
olan BatteryLoop, pilleriyle döngüsel enerji kulla-
nımını teşvik eden akıllı bir enerji depolama siste-
mi tasarladı. Örneğin, bir otobüse güç sağlamak 
için kullanılan piller, bir konut kompleksine güç 
sağlamak için de kullanılabilir. Döngüsel ekono-
minin eylem halinde olduğunun bir başka göster-
gesi, Paris Anlaşması’nda tanımlanan hedeflerdir. 
Bu felsefeyi küresel iklim değişikliği hedeflerinin 
kalbine koymak, daha geniş sektör ve genel ola-
rak topluma, karbon etkimizi toplu olarak azalt-
mak için döngüsel ekonominin ne kadar önemli 
olacağının açık bir göstergesidir.

Üretimi sürdürülebilir hale getirmenin yolları

Yeniden üretim, geri kazanım, sökme ve onarım 
yoluyla kullanılmış parçaların yeniden hayata 
döndürülmesinin zorlu süreci – ve bileşenlerin 
geri dönüştürülmesi, üretimi daha sürdürülebilir 
hale getirmenin iki hayati yoludur. Volvo Group’ta, 
yeni araçlara dahil edilmek üzere araçlardan kul-
lanılmış parçaları ve bileşenleri topluyor ve hatta 
dizel partikül filtrelerini yeniden üretiyoruz. Parça-
larımızı yeniden üretmek için gereken enerji, bazı 
parçalar için sıfırdan bir ürün üretmekten yüzde 
80’e kadar daha azdır. Ayrıca akülerin performan-
sını ve tüm yaşam döngüleri boyunca sundukla-
rını güçlendirmek ve farklı uygulamalarda akülere 
ikinci bir yaşam vermenin yollarını aramak için 
özel bir iş alanı olan Volvo Energy’i kurduk.

Kaynak verimliliğini artırmak için malzemelerin 
geri dönüşümü önemlidir.

Çevre Koruma Ajansı, ikincil çelik üretiminin, de-
mir cevherinden (bazen bakire çelik olarak anılır) 
çelik üretiminden yaklaşık yüzde 74 daha az enerji 
kullandığını tahmin ediyor. Açıkçası, mümkün ol-
duğunca fazla ikincil çelik kullanmamız gerekiyor, 
ancak dünya çapında ekonomik büyümeyi des-
teklemeye devam etmek için, sürdürülebilir bir şe-
kilde üretildiği sürece gelecekte hala çok fazla saf 
çeliğe ihtiyacımız olacak. Aslında, fosilsiz elektrik 
ve yeşil hidrojen kullanarak yüzde 100 fosilsiz çe-
lik oluşturmak çok yakında mümkün olacak ve bu 
da iklim üzerindeki etkinin çok daha düşük olma-
sını sağlayacak. Uzun vadede çeliğe olan ihtiyaç 
önemli ölçüde artacak ve bu talebi karşılamak için 
yeni yapılmış fosilsiz çeliğe ihtiyaç duyulacak.

Yeni teknolojilerin daha geniş çapta benimsen-
mesi, yapay zeka (AI) tarafından yönlendirilen 

süreçler ve eklemeli üretim (daha hızlı üretim ve sürekli 
kalite iyileştirmeleri sağlamak için araçlar ve parçalar 
üretmek için 3D baskı teknolojisini kullanmak) gibi tek-
nikler de çevresel etkiyi azaltmada uzun bir yol kat ede-
bilir. üretim, süreç ve hizmetlerimizin bir parçası haline 
gelmelidir.

Dünya değişiyor ve tüm üreticilerin işleri daha iyi yap-
mak için bu dijital dönüşümü kullanma potansiyeli var. 
Artık sadece içeriye bakamayız, aynı zamanda tedarik 
zincirindeki diğer tüm taraflara yönelik kendi operas-
yonlarımızın ötesine bakmalıyız.

Daha sürdürülebilir bir çalışma şekli

Üretim operasyonları hikayenin sadece bir kısmını an-
latır. Üretim işinin bir ortaklık olduğunu biliyoruz, bu ne-
denle emisyon sorumluluğu, tedarik, dağıtım ve lojistik 
zincirindeki herkesten geleceğimize yatırım yapılmasını 
gerektiriyor.

Üretimin her alanında sorumlu davranış ve sorumlu sa-
tın alma kararlarında ısrar etmek ve tüm oyunculardan 
yüksek taleplerde bulunmak, sürekli çevresel iyileştirme 
sağlamanın tek yoludur.

Bileşenlerin, parçaların, hizmetlerin ve sistemlerin daha 
çevreci bir çalışma biçimini destekleyecek şekilde su-
nulmasını sağlama sorumluluğu, büyük küresel üretici-
ler, yerel tedarikçiler, hükümetler ve politika yapıcılar da-
hil herkesin üzerindedir. Sadece birlikte çalışarak daha 
sürdürülebilir üretim sağlamayı umabiliriz. l
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ADİENT TURKEY SEATİNG
OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

ALBA KALIP VE OTOMASTON MAK.
İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

ALBA PLASTİK SAN.
VE TİC.A.Ş.

ARPEK ARKAN PRÇ.AL.
ENJ.KAL.SAN.TİC.A.Ş.

ASİL ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV
EMNİYET SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

VAN LEEUWEN DISTRIBUTION
BORU SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ

BENTELER GEBZE TAŞIT
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

BEYÇELİK 
GESTAMP A.Ş.

BİRİNCİ OTOMOTİV
SAN.TİC.A.Ş.

BOSCH REXROTH OTOMASYON 
SAN.VE TİC.A.Ş.GEBZE ŞUB.

VOESTALPİNE HİGH 
PERFORMANCE METAL A.Ş.

CAVO OTOMOTİV
TİC.VE SAN.A.Ş.

CHEMETALL SAN. KİMYASALLARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CORETEKS PLASTİK
FİLM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

CPS PRESSFORM
SAN.VE TİC.A.Ş.

ÇELİKEL ALÜMİNYUM
DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENSO OTOMOTİV
PARÇALARI SAN. A.Ş.

 DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM
VE MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ

EFESAN DEMİR ÇELİK  SANAYİ 
VE TİC. A.Ş. ÇAYIROVA ŞUBESİ

EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ
MLZ. SAN. VE TİC. A. Ş.

EKU FREN
VE DÖKÜM SAN.A.Ş.

ELBA BASINÇLI
DÖKÜM SAN.A.Ş.

ERSEL
AĞIR MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

ESİM TEST HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.A.Ş.

FARPLAS
OTOMOTİV A.Ş.

GREENCHEMİCALS
KİMYASAL.MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.

GÜRSETAŞ
DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HASÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

HASPARLAK
ÇELİK SAN.TİC.AŞ.

HEKSAGON
MÜH.VE TASARIM A.Ş.

HP PELZER PİMSA
OTOMOTİV A.Ş.

HÜRSAN MÜH.
İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

İLERİ MEKANİK
MAK.KALIP İML.SAN.VE TİC.A.Ş.

CENGİZ MAKINA SAN. VE TİC. A.Ş. 
AN IMPRO® COMPANY

KALIPYANSAN STANDART
KALIP ELM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KANCA EL ALT. 
DÖVME ÇELİK VE MAK.SAN.A.Ş.

KARAKAYA PRES 
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KARAT
GÜÇ SİST.SAN.VE TİC.A.Ş.

KAYNAK TEKNİĞİ 
SAN.VE TİC.A.Ş.

KORMAS ELEKTRİKLİ
 MOTOR SAN.VE TİC.A.Ş.

MANN VE HUMMEL
FİLTRE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MA-PA MAKİNA
PARÇALARI END.A.Ş.

MURAT TİCARET
KABLO SAN.A.Ş.

NEŞE PLASTİK
SAN.VE TİC.A.Ş.

NOVARES TURKEY
OTOMOTİV A.Ş.

ÖZKAR
OTOMOTİV PRÇ.İML.SAN.A.Ş

PİMSA 
ADLER OTOMOTİV A.Ş.

PİMSA 
OTOMOTİV A.Ş.

SCHNEIDER ENERJİ
ENDÜSTRİ SAN.VE TİC.A.Ş.

SANGO OTOMOTİV ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

SEKİSO
OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

SİSAN
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
END.FIRINLAR LTD.ŞTİ.

SİSTEM TEKNİK
SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

TAKOSAN OTOMOBİL
GÖSTERGELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

TEFAŞ KİMY.VE SER.
KAPL.SAN.VE TİC.A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TAEGUTEC KESİCİ
TAKIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

MARKALAR ŞEHRİ

A RAYMOND BAĞLANTI ELEMAN.
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

DCM MOULD

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

TOKSAN YD.
PRÇ.İML.TİC.SAN.A.Ş.

ZENGİN KALIPTOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.TT ÇELİKYAY A.Ş.

TIRSAN TREYLER
SAN. VE TİC. A.Ş.

OTİMSA 
OTOMOTİV SAN.A.Ş.

MESGO ASİA KAUÇUK 
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

PİMSA OTOM.
TEKSTİLLERİ SAN.A.Ş

sistem teknik
INDUSTRIAL FURNACES

VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.

TEKNO KAUÇUK
SANAYİİ A.Ş.

MAZSAN MAKİNA İMALAT
SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

RAVAGO
PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş

TOYOTETSU
OTOM.PRÇ.SAN.A.Ş.

ZATEL PRES 
DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.

TOSB-BİAS 
OTOMOTİV TEST MERKEZİ

FARBA OTOMOTİV A.Ş.

TEKİŞ TEKNİK 
EROZYON KALIP SAN.VE TİC.A.Ş

tosb üyeleri
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