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Burhan FIRAT
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Geçtiğimiz yıl serbest bırakılan 
cam filmiyle ilgili yeni bir gelişme 
yaşandı. Çok tartışılan cam filmi ve 
renkli cam yönetmelikte belirtilen 
kontrol mekanizması ve teknik şartlar 
sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edildi. 
Cam filmi yasağını içeren madde 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, 
Araçların İmal, Tadil ve Montajı 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi 
Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. 

Bakanlık, 26 Ekim 2016’da yayımladığı 
yönetmelikle, bir yıl sonra yürürlüğe 
girecek şekilde sürücülerin araçlarına 
onaylı cam filmi takmasını, ön cam 
hariç serbest bırakmıştı. Yönetmelikle, 
cam filmlerinin ışık yansıtma oranı için 
de çeşitli sınırlamalar getirilmişti.

Polis ekipleri denetimlerine başladı. 
Cezası ise 427 lira. Cam filmli araç 
kullananların sayısı 5 milyona yakın. 
Cam film söktürmenin bedeli ise 150 
liradan başlıyor.

Uygulama kendinden film camlı 
araçlar için geçerli değil. Yani 
camlarında R43 olan araçlar ceza 
almayacak.

Kendi aracımda da yaz aylarında 
büyük faydasını gördüğüm cam filmi 
için böyle bir karar olması beni üzdü. 
Fakat hepimizin bazı araçlarda çok 
koyu filmlerin kullanıldığını biliyoruz.
Bu araçların içindekilerin görülmemesi 
de güvenlik açısından tabi ki sorun diye 
düşünüyorum.

Saygılarımla.

BİR FİLM HİKÂYESİ
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ZORLU İNŞAAT SAHALARININ YENİ YILDIZI: 

SCANIA XT
Scania, 2017 Yılın 
Kamyonu ödülünü 
kazanan yeni nesil 
araçlarının tanıtımına 
inşaat serisi ile devam 
ediyor. Bugüne kadar 
ürettiği en dayanıklı 
modeli XT ile en zorlu 
inşaat sahalarının 
bile üstesinden 
kolayca gelmeyi 
hedefleyen Scania, 
yeni kabin ve yüzde 
100 SCR teknolojisiyle 
çalışan yeni motor 
seçenekleri ile ürün 
yelpazesini daha da 
zenginleştiriyor.

EKSİN “105 MİLYON 
EUROLUK YATIRIM İLE 
GELİŞTİRİLDİ” 
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 
İlhami Eksin, İnşaat sektörünün, ülkemiz 
ekonomisinin can damarlarından biri 
olduğunu ifade etti ve Yeni Nesil Scania 
inşaat araçlarının sağlamlık, kullanım 
kolaylığı, güvenlik ve düşük işletme maliyeti 
ile önemli bir fark yaratacağını belirtti.

Eksin, Scania’nın uzun yol serisinde ulaştığı 
başarıyı, zorlu koşullarda çalışan inşaat 
araçlarında da yakalayacağından emin 
olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Yeni nesil araçlar için yapılan 2 milyar 
Euro’luk yatırımların ardından, Scania XT’nin 
geliştirilmesi için 105 milyon Euro ilave 
yatırım yapıldı. Geçen yıl S, R ve G kabinleri 
müşterilerimizin beğenisine sunmuştuk. 
Bugün yeni G kabin varyantlarının ve P 
kabinin lansmanını yapıyoruz. Scania XT, 
müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde 
bir fayda sağlayacak şekilde tasarlandı. 
Araçların kesintisiz çalışabilmesi için 

Scania, geçen yıl lansmanını yaptığı uzun 
yol araçlarının ardından, zorlu inşaat 
koşullarında çalışan müşterilerinin 
ihtiyaçlarına yönelik yepyeni çözümler 
sunuyor. Uzun yol araçlarının, Avrupa’da 
gerçekleştirilen çok sayıda performans 
testlerinde kazandığı birincilik ödülleriyle 
başarısını kanıtlamasının ardından, XT ile 
inşaat sektöründe de çıtayı yükseltmeyi 
hedefliyor. Scania XT, 4x2 çekicilerden 
6x4 ve 8x4 kamyonlara kadar tüm dingil 
konfigürasyonlarıyla birlikte tercih 
edilebiliyor.

dayanıklılık en üst seviyeye çıkarıldı. Yeni 
teknolojiler, müşterilerimizin kazançlarını 
artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek 
amacıyla sektör standartlarının oldukça 
üzerindeki testlerle optimize edildi.”

Scania XT’yi 2018 yılının ikinci yarısında 
Türkiye pazarına sunacaklarını söyleyen 
Eksin şöyle devam etti;

“Ülkemizde mega projeler hız kesmeden 
devam ediyor. İnşaat şu anda ülke 
ekonomisinin lokomotif sektörlerinden 
biri. Zorlu koşullarda faaliyet gösteren 
firmalarımıza Scania’nın bugüne kadar 
ürettiği en dayanıklı aracı olan, Scania 
XT ile önemli bir avantaj sunuyoruz. 
Kabin seçeneklerimiz, her türlü ihtiyaca 
cevap verebilen motor alternatiflerimiz, 
çözüm odaklı finansman ve satış sonrası 
hizmetlerimiz ile sektörde fark yaratacağız.”

İDDİAMIZI İNŞAAT 
SEKTÖRÜNE TAŞIYORUZ
Ağır ticari araç sektöründe 16 ton üzeri 
pazarının son 10 yıl ortalamasının 27-28 bin 
civarında olduğunu belirten  Doğuş Otomotiv 
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EN DAYANIKLISI: SCANİA 
XT 
Scania XT, kabin önünden 150 mm çıkıntılı 
bir çelik tampona sahip. Çıkıntılı ayna 
tasarımı, ön far koruma kafesi ve çelik 
tampon, “XT” Logosu ile birlikte aracın 
güçlü görüntüsündeki en önemli bileşenleri 
oluşturuyor. Yolcu tarafındaki çamurluğun 
üstünde yer alan yük kontrol basamağı, 
yüksek hava emiş ve dikey egzoz çıkışı ile 
kabin çevresindeki görüntü tamamlanıyor. 
Ayrıca kapı altı XT led farlarından, XT koltuk 
döşemelerine kadar pek çok aksesuar 
müşterilerin tercihine sunuluyor.

Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, 
Türkiye’de pazarın düşme eğiliminde olduğu 
da belirterek şunları söyledi;

“Bu yıl 14-15 bin aralığında kapanmasını 
beklediğimiz bir pazar gözlemliyoruz. Son 
5-6 yılda çekici pazarı yüzde 60, kamyon 
pazarı yüzde 40’larda civarındaydı. Şimdi ise 
tam tersine döndü. Bugüne baktığımızda 
ise kamyon pazarı yüzde 70, çekici pazarı 
yüzde 30 olarak gerçekleşiyor. Bunu 
ekonomik açıdan değerlendirirsek, kamyon 
pazarının genellikle inşaat ve altyapı 
çözümlerinde kullanıldığını, çekicilerin ise 
uluslararası taşımacılık veya ulusal bazlı 
uzun yol taşımacılığı sektöründe kullanıldığı 
görüyoruz. Gelişmeler pazarı  bu şekilde 
doğrudan etkiledi. Scania olarak bu pazarda 
yüzde 24,5’lik bir payımız var. Gelecek yıl 
için de pazarın bu yıldan çok farklı olmasını 
beklemiyoruz. Ancak 2018’de biraz daha 
fazla  çekici satılabilir. Bu da pazarı 16-18 
bin adetlik seviyeye taşıyabilir. Geçtiğimiz 
günlerde yüzde 3-5 arasında açıklanan 
Türkiye büyüme rakamları gerçekleşirse ve 
ülkemiz ekonomisi büyük bir krize girmez 
ise pazarın 16-18 bin adetler aralığında 
şekilleneceğini tahmin ediyorum. Scania 
olarak pu pazardan alacağımız payı da 
artırma hedefindeyiz” 

Dikey egzoz ve filtreleme kapasitesi 40 
kilograma yükseltilen dikey hava emiş, 
tozlu ortamlarda tıkanmalara bağlı araç 
onarım ihtiyacını ve yüksek yakıt tüketimini 
minimuma indiriyor. 40 tonluk kapasiteye 
sahip çeki pimi, alt koruma plakası ve 
güçlendirilmiş şasi gibi pek çok özellik 
araçların zorlu şartlarda, ağır darbelere 
rağmen kesintisiz çalışabilmesini sağlıyor.

Ayrıca araçlar üstün manevra kabiliyeti, 
opticruise otomatik şanzıman ve 
mükemmel görüş alanı sayesinde, kent 
merkezlerindeki çalışma koşullarında bile 
rahatlıkla ve işi aksatmadan, güvenle hizmet 
vermeye devam edebiliyor.  

HER İHTİYACA UYGUN 
MOTOR SEÇENEKLERİ İLE 
YÜZDE 10’A VARAN YAKIT 
TASARRUFU
Scania, yüzde 100 SCR ile çalışan Euro 
6 motor seçeneklerini sürekli olarak 
yenileyerek zenginleştiriyor. 9 litre ve 
13 litrelik sıralı ile 16 litrelik V8’lerden 
oluşan üç motor ailesiyle, 280-730 beygir 
gücü aralığında 13 farklı motor seçeneği 
müşterilerin beğenisine sunuluyor. Üstelik 
Scania XT, eksiksiz, bütün motor seçenekleri 
ile birlikte tercih edilebiliyor.

Yanma odasında yapılan geliştirmeler, 
sıkıştırma oranı değişikliği, soğutma sitemi 
ve yeni yazılım sayesinde yeni motorlarda 
ciddi yakıt tasarrufları elde edilebiliyor. Yeni 
16 litre V8 motor serisinde yakıt tasarrufu 
yüzde 10’a kadar ulaşıyor. Motor seçimi 





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201710

uzunluklarıyla her türlü müşteri ihtiyacına 
göre özelleştirilebiliyor. Kabin içleri, 
yataklı, yataksız ve farklı saklama alanı 
seçenekleriyle müşterinin tercihine göre 
ayarlanabiliyor. 

İnşaat müşterileri tarafından en çok tercih 
edilen G kabinlerle birlikte bugün lansmanı 
yapılan P kabin, inşaat müşterilerine daha 
çok ihtiyaç duyduğu görüş alanı, iniş/biniş 
konforu gibi pek çok rahatlık sunuyor. Scania 
XT, tüm kabin seçenekleri ile birlikte tercih 
edilebiliyor. 

SCANİA’DAN BİR İLK 
DAHA: ELEKTRİKLİ EL 
FRENİ (AUTOHOLD)
Scania, sektöründe bir ilke daha imza atıyor. 
Yeni nesil İnşaat serisinde elektrikli el freni 
seçeneği bulunuyor. Ağır vasıta boyutuna 
uyarlanan teknoloji binek araçlara eşdeğer 
bir sistemle çalışıyor. Yokuş kalkış desteği 
(hillhold) ile tam uyum içerisinde çalışacak 
şekilde tasarlanan elektrikli el freni, aracı 
en dik rampalarda bile ileri geri kaymadan 
tutabiliyor, trafikteki dur kalklarda otomatik 
çalışıyor. Araç, uzun süre hareketsiz kalırsa, 
sürücü kapısı açılırsa ya da çok düşük 
hızlarda emniyet kemeri çıkarılırsa el freni 
kendiliğinden etkin konuma geçiyor. 

SATIŞ SONRASI 
HİZMETLER
Scania, çözüm odaklı satış sonrası 

ne olursa olsun, Scania’nın daha düşük 
yakıt tüketen tüm motorları, işletme 
maliyetlerinin düşmesine yardımcı oluyor. 
Örneğin yılda ortalama 80.000 km yol yapan 
bir damperli kamyon müşterisi, bu sayede 
büyük bir kazanç sağlayabiliyor.

YENİ KABİNLERLE 
VERİMLİ ÇALIŞMA ORTAMI
Yeni Nesil Scania kabinler dayanıklılığı, 
konforu ve güvenliği ile ön plana çıkıyor. 
Çelik kafes, genişlik, ferahlık ve kaliteli 
malzeme kullanımı sürücülerin verimli, 
dikkatli ve rahat çalışabilmesi için tüm 
olanakları sağlıyor.

Kabin içi zemini ve motor tüneli 
yüksekliğine göre 4 ana segment olan 
S, R, G ve P isimleriyle sunulan kabinler 
ayrıca tavan yükseklikleri ve kabin 

hizmetleriyle de iş ortaklarının her zaman 
yanında olmaya devam ediyor. Uzman servis 
danışmanları, 7 gün 24 saat yol yardım 
hizmeti ve bakım anlaşmaları ile inşaat 
müşterilerinin ihtiyaç duyduğu hizmet 
kalitesini eksiksiz sunuyor.

Scania, araçlarda standart olarak sunduğu, 
uydu ve GPRS ile iletişim kuran sistemler 
sayesinde, operasyonel verimlilik ve 
yakıt tasarrufunda fark yaratıyor. SESS 
(Scania Entegre Sürüş Sistemleri) çatısı 
altında, kişiselleştirilmiş sürüş eğitimi, 
sürücü koçluğu ve filo takibi uygulamaları 
bulunuyor. Bu uygulamalar ile yüzde 10’a 
varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Hem 
araç bilgileri hem de sürücü performansı 
anlık olarak web portal ve mobil uygulama 
üzerinden takip edilebilirken dönemsel 
performans raporları oluşturulabiliyor. 
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TARIMDA MAKİNELEŞME İLE
GÜVENLİ ÜRETİM

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi hem üretim 
kalitesinin artırılması hem 
de hasat dönemlerinde 
yaşanan kazaların 
ortadan kaldırılması 
amacıyla çiftçilere 
makine desteği vermeye 
devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ihtiyaç 
duyulan bölgelerde 
kullanılmak üzere 
çiftçilere ceviz soyma, 
ceviz silkme, malç serme 
ve taş toplama makinesi 
verildi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
geçtiğimiz yıl ceviz 
toplama sırasında 
ağaçtan düşme sonucu 
ölümlerin yaşandığını 
hatırlatarak, bu 
desteklerle hem güvenli 
hem de kaliteli üretimin 
sağlanacağını kaydetti.

yıl ceviz toplama sırasında ağaçtan düşme 
sonucu ölümlerin yaşandığını hatırlatarak, 
bu desteklerle hem güvenli hem de kaliteli 
üretimin sağlanacağını kaydetti.

Kırsalda kalkınmayı sağlayarak köyden 
kente göçün önüne geçmeyi hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, bu hedef 
doğrultusundaki yatırımlarını hız 
kesmeden sürdürüyor. Özellikle 
merkeze yeni bağlanan tüm ilçelerde 
kırsal kalkınma yatırımlarına ağırlık 
veren Büyükşehir Belediyesi, arazi 
yollarının düzenlenmesinden sulama 
göletlerine, kaliteli tohum, fide ve 
fidan temininden üretilen ürünlerin 
pazarlanmasına kadar her alanda 
yatırımlara devam ediyor. Kırsal 
kalkınma hedefiyle kurulan ve 
tarımsal ürünlere dış pazarlarda alıcı 
bulan Tarım A.Ş. ile kent ekonomisine 
katkı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, çiftçilere 
destek için alınan ekipmanların dağıtım 

Bursa Büyükşehir Belediyesi hem üretim 
kalitesinin artırılması hem de hasat 
dönemlerinde yaşanan kazaların ortadan 
kaldırılması amacıyla çiftçilere makine 
desteği vermeye devam ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan 
bölgelerde kullanılmak üzere çiftçilere 
ceviz soyma, ceviz silkme, malç serme ve 
taş toplama makinesi verildi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, geçtiğimiz 

törenine katıldı. Törende 
çiftçilere 50 adet ceviz 
soyma, 25 adet silkme, 5 
adet malç serme ve 2 adet 
de taş toplama makinesi 
dağıtıldı.

KALİTELİ VE 
GÜVENLİ 
ÜRETİM
Bursa’da kırsal 
kalkınmanın sağlanması 
ve bu sayede köyden kente 
göçün önlenmesi hedefiyle 

çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini 
ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin 
kaliteli üretimden ürünlerin pazarlanmasına 
kadar her aşamada önemli bir aktör haline 

geldiğini hatırlattı. Kurdukları Tarım A.Ş. ile 
Avrupa ülkelerine tarım ürünleri ihracatı 
gerçekleştirdiklerini ve bu örnek çalışma ile 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden kent ekonomisine katkı ödülü 

aldıklarını vurgulayan Başkan Altepe, 
“Bir taraftan bu makine destekleri 
ile kaliteli üretimin sağlanmasına 
katkıda bulunurken, diğer taraftan da 
iş kazalarının önüne geçmiş oluyoruz. 
Her yıl ceviz toplama sırasında ağaçtan 
düşme olayları yaşanıyor. Geçtiğimiz 
yıl da ağaçtan düşen bir vatandaşımızı 
kaybetmiştik. Şimdi ceviz silkme 
makineleri ile hiç ağaçlara tırmanmadan 
cevizlerin toplanması mümkün olacak” 
diye konuştu.
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IVECO İNŞAAT VE AĞIR HİZMET 
UYGULAMALARINDA İDDİALI

IVECO Türkiye, İstanbul’da 
gerçekleştirdiği etkinlikte 
inşaat ve ağır hizmet 
uygulamalarına yönelik 
ürettiği kamyonları ve 
yenilikçi teknolojileri tanıttı.

sayıda seçenek görmekteyiz: 4x2, 4x4, 6x4 ve 6x6 
dingil düzenli kamyonlar ve yine bu düzendeki 
çekiciler ile 8x4, 8x8 dingil düzenli kamyonlar.

Trakker serisi araçlar 10mm’ye kadar çıkan şasi 
kalınlıkları ile, ülkemiz şartlarının gerektirdiği 
yüksek dayanıklılık değerlerini karşılayarak, 
inşaat, hazır beton ve agrega sektörlerinde 
sınıfındaki rakiplerinden ayrılmaktadır. Bu 
araçlar bahsi geçen sektörlerde çok uzun yıllardır 
hizmet verirken, şasilerinin olduğu gibi tüm ana 
komponentlerinin de sağlamlığıyla tanınmaktadır.

Bu araçlar; hazır beton mikseri, beton pompası, 
vinç ya da damper gibi çeşitli görevler için, 
ülkemizdeki şartlara ve taleplere uygun olarak 
“misyona özel versiyonlar” halinde konfigure 
edilmektedir.

Araçlar isteğe bağlı olarak yataklı veya yataksız, 
alçak veya yüksek kabin seçenekleriyle 
sunulmaktadır. Parabolik, yığma ya da havalı 
süspansiyon seçenekleri misyona uygun olarak 
seçilebilmektedir. Tüm bunların yanında, farklı 
müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok 
seçenekli bir opsiyonel donanım yelpazesi de 
aracın zengin standart donanımına ilaveten 
müşteriye sunulmaktadır. 

Trakker araçların, inşaat, hazır beton ve agrega 
sektörlerinde daha da önem kazanan özellikleri 
rakiplerine nazaran düşük dönüş çaplarıdır. 
Trakker, dar alanlarda, zaman zaman çok zorlu 
pozisyonlarda manevra yapmak zorunda kalan bu 
sektörün sürücüleri için üstün manevra kabiliyeti 
sunmaktadır. 

Araçlarda Eurotronic şanzıman standart olarak 
sunulmaktadır. Yüke ve yola göre en uygun 
vites seçeneğini otomatik olarak seçerek hem 
yakıt hem de baskı balata masraflarını düşüren 
Eurotronic şanzıman, sürücüye olağanüstü 
bir konfor sunduğu gibi, aynı zamanda sürücü 
hatalarından kaynaklanan motor, şanzıman ve 
diğer aktarma organı hasarlarının da önüne 

Istanbul’da Anadolu yakasında bulunan bir maden 
ocağında düzenlenen etkinlikte IVECO Türkiye 
yetkilileri ürünler hakkında detaylı açıklamalarda 
bulundular. IVECO’nun off road segmentinin 
güçlü modeli Trakker, IVECO markasının ağır 
görev aracı Astra ile tanıtım sırasında test sürüşü 
yapma imkanı sundular. Etkinlikte ayrıca 1 adet 
çift kabin Daily 4x4 de sergilendi.

Ürünlerini tanıtan IVECO yetkilileri şunları söyledi; 

“IVECO 3,5 ton segmentinden ağır vasıtaya kadar 
çok geniş bir ürün gamına sahip bir marka. 
IVECO markasını diğer bir çok markadan ayıran 
önemli özelliklerden biri de sadece ticari araç 
üreten bir marka olması. IVECO rekabet ettiği 
her segmentde iddialı, off-road, inşaat segmenti 
de iddialı olduğumuz segmentler. Off road 
serimizde 4x2’den 8x8’e kadar her misyona 
göre ürünümüz var. En ağır görev aracımız 
Astra. Astra’yı dünyanın en zor coğrafyalarında 
en ağır koşullarda çalışırken görebilirsiniz. 
Türkiye’de Astra’lar daha çok maden ocaklarında 
kullanılıyor. Türkiye’de şu anda yaklaşık 140 
adet Astra madenlerde sorunsuz bir şekilde 
görev yapıyor. Damper ve mikser misyonları için 
konumlandırdığımız aracımız ise Trakker. Trakker 
8x4 500 hp’leri damper ve Trakker 8x4 410 hp’leri 
mikser misyonları için sunuyoruz. Şu anda 
Türkiye’de off road görevlerde kullanılan yaklaşık 
500 ader Trakker kamyon var. Satış sonrası servis 
ağımız yaygın, yedek parça bulunabilirliğimiz çok 
yüksek.” 

Trakker 8x4 damper, Trakker 8x4 mikser, Astra 
8x4 damper versiyonlarının tanıtıldığı etkinlikte 
damper versiyonları ile test sürüşü de yapıldı. 
Iveco ağır görev araçlarının en önemli üstünlüğü 
sadece SCR sistemine sahip olmaları ve dolayısı 
ile özellikle düşük devir ile kullanılan misyonlarda 
sık sık gerekli olan aktif rejenerasyon yolu ile DPF 
filtresi temizliğine gerek duymamaları.

TRAKKER;
Trakker serisinde bulunan ürünlere genel olarak 
bakacak olursak, burada farklı yüklerin ve farklı 
çalışma ortamlarının gereklerine uygun çok 

geçmektedir. Tiptronic 
kullanımda manevra ve off-
road “mode”larına sahiptir.

Yokuş Kalkış desteği (Hill 
Holder), damper versiyonlarda 
retarder gibi fonksiyonel 
özellikler de yine standart 
donanımda yer almaktadır

Cursor 13, 410HP ve 500 HP 
güçlü motorlar ile donatılan 
Trakkerlar’da motor freni 464 
kW 2400 d/d güce sahip olup 
Trakker’lar sınıfında en güçlü 
motor frenine sahiptir.

Şantiye şartları için tam 
çelik tampon, far koruma standard olarak 
sunulmaktadır. Trakker’larda ayrıca ön güneşlik 
de standard olarak sunulmaktadır.

Yeni Trakker’larda üst yapı uygulamaları için daha 
çok fonksiyona ve esnekliğe sahip ara modul( 
expansion module) kullanılmaktadır.

ASTRA ;
Kamyon Şase ( HD 9 serisi ), rijit kaya kamyonu ( 
RD Serisi ), belden kırmalı kaya kamyonu ( ADT 
Serisi ) ve ağır nakliye çekicileri bulunan ASTRA ,  
HD 9 kamyon şase  ürün gamında (Euro 6  Egzoz 
Emisyon Normunda  şu an itibariyle 6 X 4, 8 X 4 
ve 8 X 6 konfigurasyonlarını üretmektedir ) kendi 
sınıfında rakipsiz şase yapısı( 202.00 NM Şase 
Burulma Direnci ), yüksek motor gücü ( Iveco 
tarafından da kullanılan Cursor motorlar ve 500 
ve 560 HP seçenekleri ), müşteri ihtiyaçlarına 
göre şekillendirilebilen çok geniş yelpazedeki ağır 
hizmet tipi versiyon seçenekleri ile rakiplerinden 
ayrılmaktadır. En ağır görevler için seramik 
debriyaj opsiyon olarak sunulmaktadır.

Astra’lar farklı üst yapı uygulamaları için 4 farklı 
yüksek torklu PTO’lara sahiptir.

On road araçların konforuna sahip olan kabinde 
karartmalı elektrikli kapı camları mevcut olup, 
kapı panelleri yıkanabilir ve ateşe dayanıklı 
malzemeden üretilmiştir.Kabin içini temizleme 
amaçlı hava bağlantı çıkışları mevcuttur.

Astra, yalın üretim prensibi , rakiplerine göre 
daha yüksek teknik taşıma kapasitesi sunması 
, yıllardır Türkiye pazarında var olan IVECO ile 
büyük oranda parça uyumluluğu,  Euro 6 egzoz 
emisyon normunda EGR’ siz (aktif rejenerasyon 
prosesine ihtiyaç duymayan), sadece SCR sistemi 
ile calısan motor yapısı gibi üstün özellikleri ile,  
2016 yılından itibaren IVECO Arac San ve Ticaret 
A.Ş. çatısı altında satış ve satış sonrası hizmetleri 
ile sunulmaktadır.
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FEV Türkiye’nin organize ettiği araç, otomotiv 
teknolojileri, motor ve güç aktarma organları 
endüstrisindeki en son teknolojik gelişmeler 
hakkında teknik sunumların yapılacağı „FEV 
Day of Future Mobility Solutions Turkey 2017” 
uluslararası konferansı 2 Kasım’da, Crowne 
Plaza Asia Hotel, İstanbul’da gerçekleşecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan FEV Day 
of Future Mobility Solutions Turkey 2017 
konferansında Ford Otosan, BMC,  TÜMOSAN 
ve IPCO gibi otomotiv sektörünün önde gelen 
uluslararası firmalarının yöneticileri de birer 
konuşma yapacak.

Hibrid ve elektrikli araçlar, akıllı araç ve 
mobilite teknolojileri, enerji depolama 
sistemleri,  dizel motorlar ve motor 
kontrolü konuları üzerinde sunuşların 
yapılacağı etkinlikte özellikle yakın gelecekte 
yaygınlaşması beklenen elektrikli ve akıllı 
araç teknolojileri alanında son gelişmeler 
hakkında bilgiler verilecek. Etkinlik yeni nesil, 
birbiri ile haberleşebilen araçların gelişimi 
hakkında görüşlerin paylaşılacağı panel ile 
sonlanacak.

PROGRAM
08:30 Welcome coffee 

09:00 Welcome and introduction: Dr. T. 
Göçmez, Managing Director, FEV Turkey

09:10 Keynote speech: Hybrid and electric 
powertrain future in Iranian and ME market, 
M. Zali, CEO, IPCO

FEV Türkiye’nin organize 
ettiği, araç, otomotiv 
teknolojileri, motor ve 
güç aktarma organları 
endüstrisindeki en son 
gelişmeler hakkında teknik 
sunumların yapılacağı “FEV 
Day of Future Mobility 
Solutions Turkey 2017” 
konferansı 2 Kasım’da 
Crowne Plaza Asia Hotel, 
İstanbul’da gerçekleşecek.

2  k a s ı m  2 0 1 7

09:40 High voltage battery development 
& battery management system, Dr. T. 
Hülshorst, Group Vice President Electronics 
& Electrification, FEV Group GmbH

10:10 Influence of the ePowertrain on the 
vehicle architecture of future EV, M. Hog, 
Group Vice President Vehicle, FEV Group 
GmbH 

10:40 Coffee break

11:10 Keynote Speech: CO2 reduction on 
heavy duty trucks through PT control and 
ITS technologies, O. Nalcıoğlu, Powertrain 
Group Manager, Ford Otosan

11:40 Tailored diesel engines for electrified 
propulsion systems or tailored electrification 
for future diesel powertrains, T. Körfer, 
Group Vice President Light Duty Diesel, FEV 
Group GmbH

12:10 ECU calibration based on Hardware-
in-the-Loop of virtual diesel powertrain, 
E. Nadir, Software and Calibration Team 
Leader, FEV Turkey

12:40 Lunch

14:00 Keynote speech: Powerpack projects 
and BMC Power, Dr. M. Demiroğlu, R&D 

Director, BMC Power 

14:30 Range extender engine for electric 

drivetrains in medium duty distribution 

vehicles, T. Körfer, Group Vice President 

Light Duty Diesel, FEV Group GmbH 

15:00 Light weight body structures 

for electric vehicles - challenges and 

opportunities, M. Hog, Group Vice President 

Vehicle, FEV Group GmbH

15:30 Coffee break

16:00 Keynote speech: National powerpacks 

and platform projects, K. Öğün, General 

Manager, Tümosan 

16:30 The connected car: chances and 

challenges, Dr. T. Hülshorst, Group Vice 

President Electronics & Electrification, FEV 

Group GmbH

17:00 Panel: Future mobility technologies - 

quo vadis?

17:30 Cocktail reception

FEV TÜRKİYE OTOMOTİV KONFERANSI -
FEV DAY OF FUTURE MOBILITY SOLUTIONS TURKEY 2017
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“EHS”
 (ELEKTRİKLİ HİBRİT SİSTEM)

Geri dönüşüm-çöp 
ayrıştırma tesisleri 
makineleri, “EHS” 
(Elektrikli Hibrit Sistem) 
teknolojisi ile çalışan 
çöp sıkıştırmalı kasa 
sistemleri ve aynı 
zamanda kullanılmış 
iş-inşaat makineleri 
satışı konularında 
faaliyet gösteren 
Profimak Makina 
Otomotiv A.Ş ürün 
lansmanlarına tüm 
hızıyla devam ediyor. 
Birçok belediyeye 
araç tanıtımını 
gerçekleştiren Profimak 
A.Ş özellikle yaptıkları 
araçların çevreye 
duyarlı ve sessiz olması 
sebebiyle büyük ilgi 
görüyor.
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Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Araçlarının arka 
sisteminin elektrik enerjisi ile çevrilmesi 
ile başladı. Bu sistemleri akü çeşitleri ile 
çeşitlendirerek lityum akülü, jel akülü 
ve normal akülü olmak üzere dışardan 
harici ve dâhili şarjlı olmak üzere çeşitli 
modeller ile tanıttık ve imal ettik. Şimdi 
ise elektrikli süpürge ile ilgili olan yeni 
projemizin lansmanını yapıyoruz. Bu 
lansmanda da üst dizel motorumuzu 

KONU İLE İLGİLİ 
PROFİMAK A.Ş YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 
BURHAN FIRAT;
“Profimak Makina olarak 2012 yılından 
bu yana sürdürdüğümüz elektrikli 
sistemlerle ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. İlk sistemimiz PR1-2-3-4 serisi ile 

tamamen süpürge kısmında aldık. Bu 
motorun günlük akaryakıtı 60 ile 100 
litre arasında vardiyasına ve çalışma 
şartlarına göre değişmekte. Yani 1 Yıl 
içerisindeki 6.000 ağacın verdiği oksijeni 
kirleten yakıt sarfiyatını tamamen ortadan 
kaldırmış oluyoruz. Tamamen çevreci bir 
araç olarak tanıtıyoruz. Aracımız süpürge 
olarak daha sessiz;  gecede, her türlü 
dar sokaklarda süpürme imkânı sağlıyor. 
Aynı zamanda araçlar yeni normlara göre 
Euro 6 emisyonunda olması gerekiyor. 
Ama üst ekipmandaki motor 3 nesil 
daha geri ve Euro3 bir motor kullanılıyor. 
Yani aracın motorundan 3 kat daha fazla 
doğayı kirletiyor. Hem bu açıdan hem 
de çevreye olan katkısı açısından çok 
büyük bir proje olduğunu düşünüyoruz. 
Karbon kirliliğinin önlenmesine biz 
de destek vermiş olduk böylece. Tüm 
belediyelerimizin bu konuda hassas 
olduğunu bildiğimiz için bundan sonra bu 
tanıtımda Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Çankaya Belediyesi, Yenimahalle 
Belediyesi gibi belediyelerimize aracımızla 
beraber tanıtım yaptık. Antalya İş, İnşaat 
Makinaları Fuarı’nda sergilediğimiz 
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teknoloji üretmek açısından Türkiye için 
büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü yurt dışından gelen araçlara çok 
büyük bedeller ödüyoruz 
teknolojik anlamında. 
Bu anlamda bizde bu 
teknolojiye destek vermiş 
ve yurt dışına gidecek 
olan paramızın cari açığa 

aracımıza Sayın Ekonomi Bakan 
Yardımcımız Fatih Metin Bey ve Antalya 
Valimiz de çok ilgi gösterdiler. Dolayısı 
ile bundan sonraki çalışmalarımızda 
yine çevreci duyarlı araçlar olmak 
kaydıyla devam edecek ve bu konudaki 
Ag-Ge çalışmalarımıza yatırımlarımıza 
tamamen tüm ekibimizle birlikte devam 
edeceğiz. Ben sistemin KDV üretmek ve 

büyük bir katkısı olduğunu 
düşünerek bu ürünleri üretmeye 
devam edeceğiz. Sistemin 
bütün halkımıza hayırlı olmasını 
diliyoruz. “ 

EYS İLE İLGİLİ BAZI 
TEKNİK BİLGİLER: 
Dünyada bir ilk olan, proje 
ve mühendisliği tamamen 
PROFİMAK tarafından yapılan 
‘’EYS teknolojisi’ ile donatılmış 
yeni nesil Elektrikli Yol Süpürme 
sistemidir. Dizel motorun bir 
vardiyada tüketmiş olduğu 100 lt/
gün dizel yakıt elektrikli sistemde 
%100 tasarruf sağlanmaktadır. 
Araca ekstra olarak konulan 
ikinci dizel motor sistemden 
kaldırıldığı için, kullanılmayan 
akaryakıttan dolayı, egzoz gazı 
tamamen ortadan kaldırılmış 
olur ve bu sayede günde 25 
ağacın sağlamış olduğu oksijen 
miktarı doğaya kazandırılır. Bu 
sayı yıllık 9125 ağacın havayı 

temizlemesine katkı sağlar. Çevreye 
salınan karbondioksit (CO₂) gazı 
tamamen ortadan kaldırılmış olur. Yüksek 

devir motor sesinin oluşturduğu gürültü 
kirliliği ortadan kalkar, gündüz ve gece 
vakitlerinde daha sessiz süpürme işlemi 
sağlanarak, daha önce gece yapılamayan 
sokak süpürme işlemi sağlanmış olur. 
EYS sistemde, emiş fanı ve süpürgeler 
için sağlanan güç elektrik motorundan 
alındığı için ikinci motorun yağ, yakıt 
ve ekipmanlarının bakım işlemleri için 
harcanan zamandan tasarruf edilmiş olur.
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DİRİNLER
YILLAR GEÇER, ZORLUKLAR AŞILIR VE 
DOĞRULUK KAZANIR

Dirin ailesi 1900’lerin 
başında Balkanlar’dan 
Anadolu’ya göç eden 
binlerce aileden 
biridir. Saraybosna’dan 
İzmir’e göç eden 
ailenin ilk çocuğu 
Cemal Dirin, 1924 
yılında Narlıdere’de 
dünyaya gelir. 
Savaştan henüz çıkmış 
Genç Cumhuriyet 
gibi Dirin ailesi de 
ekonomik sıkıntılar 
yaşamaktadır. Yedi 
çocuğun en büyüğü 
olan Cemal, ailesine 
destek olmak için 
henüz ilkokuldayken 
çalışmaya başlar…

Gazoz kasası taşıyıcılığından marangoz 
çıraklığına kadar çok farklı işlerde 
çalışır küçük Cemal.  Bir süre sonra 
çarşı içinde gördüğü tornacılar dikkatini 
çeker. Ustasından çırağına, çırağından 
patronuna kadar gördüğü her tornacının 
kılık kıyafeti düzgün ve bakımlıdır. Onlara 
özenir ve tornacı olmaya karar verir. İzmir 
Kalearkası’nın en iyi ustalarından biri olan 
Parmaksız Mehmet’in torna atölyesinde 
çıraklığa başladığında 14 yaşındadır. 
Çalışmaya başladığı günü hiç unutmaz 

Cemal Dirin; çünkü o gün takvimler 10 
Kasım 1938’i göstermektedir ve Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini 
yummuştur.  

Çıraklığa vantilatör kolu çevirerek başlayan 
Cemal, altı ay sonra haftalık 50 kuruş 
almaya başlar ve kazandığı tüm parayı 
ailesine verir. Yevmiyesini artırabilmek için, 
36 saat aralıksız çalıştığı zamanlar bile olur. 
Yirmili yaşlarının ortalarına kadar değişik 
atölyelerde çalışan Cemal Dirin, torna işinde 
ustalaşır. 1940’ların sonunda gittiği askerliği 
dört yıl sürer. Askerden geldikten 
sonra yeniden çalışmaya başlar. 1948 
yılında Sabahat Hanım ile hayatını 
birleştirir.

MAHALLE BEKÇİSİNİN 
TEKLİFİ HAYATINI 
DEĞİŞTİRİR
Askerlik dönüşü tekrar eski ustasının 
yanında çalışmaya başlayan Cemal 
Dirin’in yaşamı, mahalle bekçisi 

Osman Konak’ın teklifiyle değişir. Ailesinden 
kalan mirasla kendi işini kurmak isteyen 
Rizeli Osman Konak, tornacıların sürekli 
çalıştığını görür ve bir torna atölyesi açmaya 
karar verir. Konak, bu sayede oğlunun da 
bir meslek sahibi olmasını hedefler. Fakat 
atölyeyi çalıştıracak ve işi öğretecek biri 
gerekmektedir. Konak, önceden tanıdığı, 
çalışkanlığına ve dürüstlüğüne güvendiği 
Cemal Dirin’e ortaklık teklif eder. Ölünceye 
kadar birbirleriyle baba-oğul gibi geçinecek 
olan Osman Konak ve Cemal Dirin, küçücük 
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bir atölyede birlikte çalışmaya başlar. İşler 
çok yoğundur ve durmadan çalışırlar; 
yoğunluktan eve gidemedikleri geceler olur. 
Bu gecelerin birinde çırağı 

ile birlikte donma tehlikesi bile atlatır Cemal 
Dirin. 

KENDİ ATÖLYESİNİ AÇAR, 
“KOVANCI CEMAL” OLUR
Bir süre sonra Osman Konak’ın oğlu 
askerden gelir. Bunun üzerine iş hayatına 
tek başına devam etme kararı alan Cemal 
Dirin, Osman Konak’tan izin isteyerek 
1952 yılında kendi torna atölyesini açar. 
50’li yıllardan itibaren karayolu yapımı hız 
kazanır ve taşımacılığın büyük çoğunluğu 
da kamyonlarla yapılmaya başlanır. Bozuk 
yollar ve istihap haddi olmayan taşımacılık 
Cemal Dirin’in işlerinin açılmasını sağlar. 
Alt takımları sürekli arızalanan kamyonların 
şanzıman, diferansiyel, aks gibi parçalarını 
tamir ederler bu yıllarda. Cemal Dirin 
özellikle kamyon kovanları tamirinde 
orijinalinden bile fazla garanti vermeye 
başlar. Bu yüzden Kovancı Cemal adıyla nam 
salar. Bu dönemde oğlu Mustafa büyümüş 
ve okuldan kalan boş zamanlarda babasına 
yardım etmeye başlamıştır. O günlerden 
bahseden Mustafa Dirin, “40 metrekarelik 
bir atölyede, bir el presi ve planya gibi basit 
makinelerle çalışıyorduk. Menemen, Ankara 
ve Aydın yoluna çıkarak reklam tabelaları 
asıyordum.” diyor. 

İSTİHAB HADDİ İŞLERİ 

BOZUNCA VARGEL 
ÜRETİMİ BAŞLAR
1951’de doğan Mustafa’nın ardından 1953’te 
Nihat, 1956’da Ali ve 1960’da Melih Dirin 
dünyaya gelir. Hızla büyüyen çocuklar 
bir yandan okula giderken bir yandan da 
atölyede meslek öğrenmeye başlamışlardır.  
1960’ların ortalarına gelindiğinde Cemal 
Dirin Atölyesi’nin işleri gayet iyidir. Kamyon 
ve otomobil parçalarının yanı sıra, pres 
makinelerinin tamiri de yapılmaktadır. Fakat 
1966’da kamyonlara getirilen yasal istihab 

haddi her şeyi değiştirir. Artık ağır vasıtalar 
eskisi kadar sık arıza yapmaz ve işler 
azalmaya başlar. Cemal Dirin sıkıntılıdır ve 
artık bir şeyler üretmesi gerektiğini düşünür. 
Oğlu Mustafa’nın vargel tezgahı üretme 
fikrini beğenir ve böylece vargel tezgahı 
üretmeye başlarlar. Bu sayede işler tekrar 
yoluna girer. 

İTHALAT İZNİ ÇIKINCA 
VARGEL SATIŞI DA BİTER
Ara sıra gelen kamyonlar dışında Cemal 
Dirin Atölyesi’nin ana işi vargel tezgah 
üretimi olur. Ancak bu dönem de uzun 
sürmez.  Almanya’da çalışan işçilere 
verilen ithalat izniyle vargel tezgahlar yurt 
dışından çok ucuza getirilmeye başlanır. 
İşlerin yeniden azalmaya başladığı bu 
dönemde, bir arkadaşlarının işlenmesi için 

bıraktığı 2 adet pres tezgahı döküm modeli, 
Dirinler için ikinci dönüm noktası olur. 
Presleri alan arkadaşı, modelleri Cemal 
Dirin’de bırakır ve “Bunları siz yapın!” der. 
Böylece 1967 yılında vargel ile birlikte pres 
makinesi üretimi de başlar. O yıllarda Özel 
Ege Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nde 
gece eğitimi alan büyük oğlu Mustafa, 
Cemal Dirin’in en büyük yardımcısıdır. Baba 
oğul birlikte çalışırlar. Aynı yıllarda Tofaş, 
Renault, Anadol ve BMC gibi markalar 
sayesinde otomobil yan sanayi Türkiye 
çapında gelişmeye başlar. Yan sanayi için 
en önemli makinelerden biri de eksantrik 
prestir. Eksantrik pres üretimi iyiden iyiye 
artınca vargel üretiminden tamamen 
vazgeçen Cemal Dirin, yönünü eksantrik 
pres üretimine çevirir.

EKSANTRİK PRESLE 
BÜYÜDÜLER
Bu hamle ile Dirinler’in hızlı yükselişi 
başlar. O zamana kadar 40-60 ve 100 
metrekarelik üç ayrı alanda süren imalat, 
1970’te Çamdibi’ndeki 750 metrekarelik 
binada birleştirilir. 1972’de bitişikteki tütün 
fabrikasına ait binayı da kiralarlar. Başta 20 
ton olarak üretilen presler giderek çeşitlenir 
ve kısa sürede üretim 150 ton kapasiteye 
kadar çıkar. 1990’lara gelindiğinde ise Çiğli 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 bin 
metrekarelik kapalı alana sahip modern 
fabrikaya geçilir. Fabrikanın kapalı alanı 
kısa süre sonra 12 bin metrekareye yükselir. 
Alanında Türkiye’nin en büyüklerinden 
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biri olan Dirinler Makina ve Sanayi Ticaret 
A.Ş. bugün 15 ton ile 250 ton arasında 
C Tipi Eksantrik Presler, 30 ton ile 1000 
ton kapasiteler arasında H Tipi Eksantrik 
Presler, 60 ton ile 160 ton kapasiteler 
arasında C Tipi Hidrolik Presler, 250 ton ile 
1000 ton kapasiteler arasında H Tipi Hidrolik 
Presler üretiyor. 

Ayrıca, Türkiye’de bir ilk olan, Modified 
Knuckle Joint  ve yüksek hızlı hassas  
pres üretimi de yapılıyor. 1970’li yılların 
ortalarında Riyad ile başlayan ihracat 
hamlesi Almanya ile devam etti. 40’a yakın 
ülkeye ihracat yapan Dirinler Makina Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Dirin ilk ihracat yıllarını, “Çantamızı 
elimize alıp mal satmak için dünyayı 
geziyorduk” diye özetliyor. 

DİRİNLER GRUP OLDULAR
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
1974 yılında kurulan Dirinler Döküm, 
Cemal Dirin’in ikinci işidir. Bu sayede 
makine üretiminin daha hızlı ve kaliteli 
olması sağlanır. 16 bin metrekare kapalı 
alana sahip fabrika, 15 ton kapasiteli tek 
parça sfero ve pik döküm yapabiliyor. 
1983’te kurulan Dirinler Sanayi Makinaları 

Endüstri ve Ticaret 
A.Ş ise‘Drinns’ 
markasıyla CNC 
Torna Tezgahı, CNC 
Matkap Tezgahları 
ve CNC Dik İşleme 
Makinesi üretiyor. 
Firma, 2000 yılında 
ise grup bünyesine 
katılan Maksaş 
Makina Sanayi’sinin 
Lumapat 
markasıyla, pistonlu 
ve vidalı hava 
kompresörleri 
sektörüne girdi. 

Son olarak 2010 yılında Levent Marina’yı da 
gruba katan firma, makinecilikten sonra 
marinacılığa da başladı. Öte yandan Grubun 
bünyesinde ayrıca, ithalat ve ihracat işlerini 
organize eden pazarlama firması yer alıyor. 
Çiğli’deki Organize Sanayi Bölgesi’nde 
toplam 40 bin metrekarenin üzerinde kapalı 
alana sahip üç ayrı fabrikada yılda bine yakın 
farklı makine üreten Dirinler, 250’si makine 
bölümünde olmak üzere 550 kişi istihdam 
ediyor.

MESLEK OKULU 
KURDULAR
Dirinler, makine sanayisine kalifiye eleman 
yetiştirmek için şirket bünyesinde bir 
de mesleki okul kurdu. İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Mesleki 
Eğitim Merkezleri’ne bağlı olan Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan onaylı kurum, 17 Eylül 
2011’de eğitim hizmetine başladı. Dirinler 
Mesleki Eğitim Şubesi’nin ilk yılında 24 
öğrenci eğitim gördü. Dirinler Meslek 
Okulu’na aday çırak olarak başlayan 
öğrencilerin üç yıllık bir eğitim-öğretim 
döneminden sonra kalfalık için sınava 
girdiklerini söyleyen Mustafa Dirin “Mezun 
olduktan sonra bizim şirketlerimizde 
çalışabiliyorlar” diyor. Okulda Bilgisayarlı 
Makine İmalatı Bölümü’ndeki mesleki 
derslerin yanı sıra Türkçe ve Matematik 
dersleri de veriliyor.

SADECE AİLEYE DEĞİL 
TOPLUMA AİT
Cemal Dirin’e göre yapılan işler, kurulan 
firmalar sadece kendilerine ait değildi. 
Üretilen tüm katma değer aynı zamanda 
topluma aittir. Bu yüzden çocuklarına 
her zaman mütevazı olmalarını ve öyle 
yaşamalarını öğütler. İhracat rakamlar 
sayesinde, yaşanan birçok ekonomik krizden 
etkilenmeyen Dirinler, 2001’deki ekonomik 
krizde küçülmeye gitmek zorunda kalır. 
Personelini ailesinden farklı görmeyen 
Cemal Dirin, 300 çalışanından 100’ünü 
işten çıkarmak zorunda kalınca çok üzülür. 
İzmirli sanayicilerin Cemal Ağabeyi aynı 
yıl 77 yaşında hayatını kaybeder. Sonraki 
kuşaklar Cemal Dirin’in şu tavsiyelerini hiç 
unutmadılar: “İlkeli olun. Ülke menfaatlerini 
daima ön planda tutun. İnsan hayat 
muhasebesini yapmalı. Vicdan denen 
hakimin karşısında beraat ediyorsa, başarılı 
olmaması mümkün değil. Zaman geçebilir, 
zorluklarla karşılaşabilirsiniz. İlkeleri 
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savunurken ilkesizlerle karşılaşabilirsiniz. 
Ama sonunda doğruluk galip gelir.”

ÇALIŞMAK, İBADET ETMEK 
KADAR CİDDİ BİR İŞTİR
Babalarının vefatının ardından Mustafa 
Dirin kaptanlığında dört kardeş Dirinler’i 
derin sularda yüzdürmeye devam etti. İş 
hayatına başladığından bu yana daha 15 gün 

aralıksız tatil yapmadığını söyleyen Mustafa 
Dirin, “Topluma mal olmuş bir müesseseyi, 
toplum için daha faydalı hale getirmeye 
çabalıyoruz. Bunun 
yolu da büyümekten 
geçiyor.” diyor. İşin 
kutsal olduğunu 
belirten Mustafa 
Dirin, işini ciddiye 
almayan kişilere 

dayanamadığını söylüyor. Çalışmanın ibadet 
etmek kadar ciddiyetle yapılması gerektiğini 
savunan Dirin’e göre:  “Çocuklarınızın 
nafakasını kazanıyorsanız o kazanç 
mukaddes ve helal olmalı. Yaptığınız işi 
sevmeniz lazım. Çalışmak bir ibadetse, 
ibadetten emekli olunmayacağı gibi 
çalışmaktan da emekli olunmaz. İnsanın 
ömrünün sonuna kadar devam eder.”

1970’LERDE KOPYA 
YAPARKEN ŞİMDİ AVRUPA 
İLE YARIŞIYORLAR
1970’lerde dünya markalarını 
kopyaladıklarını ifade eden Mustafa Dirin, 
1978’de kardeşi Nihat ile gittiği Milano’daki 
fuarda yaşadığı anısını şöyle anlattı: “Bütün 
gün fuarı gezdik. Yorulunca birer sandviç 
alarak bir standın merdivenlerine oturduk. 
Nihat bana fuara katılan firmalara ne zaman 
yetişeceğimizi sordu. 20-25 yıl sürer dedim.” 
Dirinler’in hikayesi gerçekten de öyle oldu 
diyor Mustafa Dirin. Firma bugün Alman 
ve İtalyan rakipleriyle dünya pazarında 
mücadele veriyor. Kalite açısından Avrupalı 
rakiplerine yetiştiklerini vurgulayan Mustafa 
Dirin, Türkiye’de sermaye birikimi yapmanın 
çok zor olması yüzünden büyümenin 

yeterince hızlı olamadığını ifade ediyor. 
Üçüncü kuşağın da yavaş yavaş göreve 
başladığı Dirinler efsanesi, Cemal Dirin’in 
işaret ettiği gibi mütevazı fakat sağlam 
adımlarla geleceğe yürüyor.
Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi
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BORUSAN MAKİNA’NIN MÜŞTERİLERİ
İTALYA’DA GENİE FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

sektöründe 
söz sahibi 
olan ve 
büyük 
projeler 
sürdüren 
değişik 
kentlerden 
Genie 
müşterileri 
katıldı.

Etkinliğin 
ilk 
gününde 
katılımcılar 

profesyonel rehber eşliğinde adeta bir açık 
hava tarih müzesi olan Roma’yı gezdiler. 
Kafile ikinci günde Roma’nın 250 kilometre 
kuzeyindeki Umbertie kentinde bulunan 

Personel Yükseltici Platformda dünyanın 
lider firmalarından biri olan Genie’nin 
Türkiye temsilcisi Borusan Makina 
müşterilerini İtalya’daki Genie fabrikasına 
götürdü. Geziye vinç ve platform 

Genie fabrikasına gitti. Burada sunumlar 
ve ürün demoları gerçekleştirilirken, 
ziyaretçiler yeni modeller hakkında 
bilgilendirildi. 

Ziyaretin sağladığı önemli bir imkân 
da müşterilerin Genie yetkilileri ile yeni 
teknolojilerin sektörle ilgili uzmanlar ile 
bilgi alışverişinde bulunmaları oldu. Etkinlik 
sırasında klasik pizza restoranlarında ve 
800 yıllık tarihi bir restoranda tipik İtalyan 
lezzetleri tadıldı. Yapılan gezi ve incelemeler 
sektörel kaynaşmayı desteklerken, 
Borusan Makina’nın müşterileriyle olan 
ortaklık ilişkisini gözler önüne serdi. 
Katılımcılar gezi sonrası memnuniyetlerini 
dile getirirken hem bilgi alışverişi 
sağlanan, hem de keyifli vakit geçirme 
fırsatının yakalandığı başarılı bir seyahat 
gerçekleştirildiğini ifade etiler. 

Samandağ Belediye Başkanı Mithat 
Nehir itfaiye haftasını kutladı. Başkan 
Nehir kutlama mesajında ,itfaiye 
personellerinin zor şartlarda görev 
yaptığını belirterek , itfaiyenin insanların 
canını ve malını başta yangın olmak 
üzere birçok felakete karşı koruma 
amacıyla 24 saat hizmet veren cefakar 
bir örgüt olduğunu söyledi. 

Başkan Nehir 
mesajında:”Vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliğini sağlamak için, kendi 
canlarını hiçe sayarak hizmet veren 
İtfaiye Teşkilatı mensupları, önemli 
bir görev yerine getirmektedirler. Bu 
vesileyle çok zor şartlar altında görev 
yapan tüm İtfaiye Teşkilatını kutlar, 
çalışanlarına halkımız adına teşekkür 
eder, başarılar dilerim” ifadelerine yer 
verdi. 

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI NEHİR,
İTFAİYE HAFTASINI KUTLADI 
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BAKIR BETON DA 12 ARAÇLIK YATIRIMINDA 
MAN KALİTE VE GÜVENCESİNİ TERCİH ETTİ

MAN araçları, üstün 
niteliklerinin yanı 
sıra yüksek yakıt 
tasarrufu, düşük 
işletme maliyetleri 
ve tüm Türkiye’de 
yaygın avantajlı Satış 
Sonrası Hizmetler 
ile ağır ticari araçlar 
pazarının en gözde 
markası olmaya devam 
ediyor. Kayseri’nin 
güzide beton santrali 
işleten firmalarından 
Bakır Beton da 12 
araçlık yatırımında 
MAN’ı tercih etti. Bakır 
Beton, 7 adet MAN TGS 
18.420 /18.460 çekici 
ve 5 adet MAN TGS 
41.360 mikser aracı ile 
filosunu güçlendirdi. 

Bakır Beton Genel Müdürü Bayram 
Kahraman’ın evsahipliğinde Kayseri’de 
Bakır Beton tesislerinde gerçekleşen 
teslimat törenine, MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Bölge 
Koordinatörü Doğucan Suyani ve her iki 
şirket yetkilileri katıldı.   

Önceki MAN tecrübelerinde yakıt 
tüketiminin çok düşük olduğunu tespit 
ettiklerini belirten  Bakır Beton Genel 
Müdürü Bayram Kahraman, “Yakıtta 
bariz fark yaratan MAN araçları, 
ayrıca teknolojik üstünlüğü, konfor ve 

güvenliği ile de sunduğu ayrıcalıklar, 
hem biz firma yönetimi, hem de bizzat 
bu araçları kullanan şoförler tarafından 
tecrübe edildi. Bu doğrultuda bundan 
sonraki yatırımlarımızda da MAN’ı tercih 
edeceğimizi bir kez daha belirtmek 
isterim” dedi. 

MAN araçlarının, yüksek teknolojisi, 
dayanıklılığı, kalitesi, konforu, düşük 
yakıt tüketimi ve işletme giderleri gibi 
öne çıkan daha birçok özelliği ile olduğu 
kadar, yaygın Satış Sonrası Hizmetler ağı, 
sunduğu finansal çözümler gibi sunduğu 
birçok ayrıcalıklar ile müşterilerini her 
açıdan düşünen bir marka olduğunu 
belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Kamyon Satış Bölge Koordinatörü 
Doğucan Suyani ise “MAN ister bireysel 
olsun ister kurumsal, tüm müşterilerini 
‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak görmekte 

ve bu felsefe ile onları düşünerek hareket 
etmektedir. Bu nedenle de kurduğumuz 
tüm dostluklarımız, uzun solukludur. 
Bakır Beton da bu iş ortaklarımız 
arasındadır ve daha uzun yıllar bu 
dostluğumuzun süreceğine inanıyorum” 
şeklinde konuştu.

MAN Truck & Bus, yılda (2016) ortalama 
9 milyar Euro geliriyle Avrupa’nın lider 
ticari araç üreticilerinden ve ulaştırma 
çözüm sunucularındandır. Ürün 
yelpazesinde kamyonlar, otobüsler, dizel 
ve doğal gazlı motorların yanısıra yolcu 
ve kargo taşımacılığıyla ilgili hizmetler 
de yer almaktadır. MAN Truck & Bus, 
Volkswagen Truck & Bus GmbH’nin 
bir yan kuruluşu olarak tüm dünyada 
35,000’ün üzerinde kişi istihdam 
etmektedir.
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TREYLER KAPILARI İÇİN YENİ ÜRÜNÜMÜZ

“CNT TRAILER GASKETS”
“Yatırımlarımıza 
ve büyümeye hız 
kesmeden devam 
etmeyi hedeflemekteyiz” 
diyen Conta Elastik 
Ürünleri Firması 
Teknik Satış Mühendisi 
Mahmut Yurdakul Radüs 
Dergisi’nin sorularını 
yanıtladı…

1. Merhaba, öncelikle sizi 
tanıyabilir miyiz?
1987 yılı Samsun’da doğdum. İlköğretim 
ve liseyi Samsunda tamamlandıktan 
sonra Bursa Uludağ Üniversitesi 
Tekstil Mühendisliği bölümünde lisans 
eğitimimi tamamladım. Profesyonel 
iş hayatına perakende sektöründe 
planlama departmanında başladıktan 
sonra kariyerime teknik satış alanında 
devam etmeye karar verdim. Yaklaşık 4 
yıldır teknik satış alanında çalışmakta 
olup, Şubat 2017 tarihi itibariyle Conta 
Elastik Ürünleri firmasında teknik satış 
mühendisi olarak çalışma hayatıma 
devam etmekteyim.

2.Bize Conta Elastik 
Ürünler ‘in kuruluş 
hikâyesinden bahseder 
misiniz?
Conta Elastik Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. 
pazarın ihtiyaçlarını, müşteri talepleri 
doğrultusunda belirleyerek dünya 
standartlarındaki üretim kalitesiyle 
karşılamak amacıyla 2004 yılında Gebze 
Türkiye’de kurulmuştur. Müşterilerine 
sunduğu ürün kalitesi ve servis konforu 
sayesinde Termoplastik Elastomer 
(TPE) bazlı conta sektörünün önde gelen 

üreticisi konumuna gelmiş olup, 2014 
yılında Çin ve Amerika’da açılan üretim 
tesisleri ile birlikte kurulduğu tarihten 
itibaren global bir firma olma hedefini 
gerçekleştirmiştir.

3.Hangi sektörlere hitap 
ediyorsunuz?
Başta PVC Pencere Profilleri olmak üzere 
Alüminyum Profiller, Ahşap Kapı Pencere 
Profilleri, Beyaz Eşya, Buzdolabı, Boru 
Kelepçesi, Alet Kutuları, Yemek Taşıma 
Kutuları ve 2017 yılı itibariyle Treyler ürün 

grupları olmak üzere çeşitli sektörler 
için sızdırmazlık ürünlerinin imalatını 
yapmaktayız.

4.Treyler sektöründe 
kullanılan contalar 
hakkında bilgi alabilir 
miyiz?
Tırsan ve Conta Elastik Ürünler Ar-
ge  departmanlarının ortak çalışması 
sonucunda Termoplastik Elastomer 
(TPE) bazlı treyler contalarımız sektördeki 
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treyler üreticilerinin ve kullanıcılarının 
problemlerini çözmeyi hedefleyecek 
şekilde tasarlanmış olup, Avrupa 
normlarına uygun üretilmektedir. 

TREYLER 
CONTALARIMIZIN ÖNE 
ÇIKARAN ÖZELLİKLER İSE;
Mükemmel sızdırmazlık

Treyler contalarımızın 4 köşe kaynak 
yapılabilir yapısı sayesinde Frigorifik 
araçlarda beklenen sızdırmazlık 
sağlanmaktadır. Kalıcı deformasyonun iyi 
olmasıyla birlikte zamanla oluşabilecek 
sızdırmazlık sorunlarının da önüne 
geçilmektedir.

Kolay açılabilir kapılar

Treyler 
contalarımızda 
kullandığımız 
slip-coat 
sayesinde yüzeyde 
gerçekleşen 
sürtünme azaltılarak araç kapılarında 
kolay açılma sağlanmaktadır. Bu sayede 
hem kullanıcıya konfor sunulmakta 
olup hem de yırtılma ve sökülme 
problemlerinin önüne geçilmektedir. 

Montaj kolaylığı (yapışabilir özelliği)

Contalarımızın yapışabilir özelliğe 
sahip olması nedeniyle montaj 
sırasında alüminyum lama ve vida gibi 
ekstra montaj elamanlarına ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Kolay montaj özelliği 
sayesinde zaman, işçilik ve malzemeden 
tasarruf sağlanmaktadır.

Dış ortam koşullarına karşı yüksek 
dayanıklılık

Termoplastik Elastomer (TPE) bazlı 
hammadde sayesinde contalarımız 
yüksek ozon ve UV direncine sahip olup 
zorlu hava koşullarına dayanıklıdır.

5.Conta Elastik Ürünler 
olarak tasarım, kalite 
ve sürdürülebilirlik 
konularında hangi 
ilkeleri  benimsediğinizi 
öğrenebilir miyiz?
Conta Elastik Ürünleri A.Ş. olarak dinamik 
ve genç kadromuz ile yenilikçi, sürekli 
gelişen ve çözüm ortaklarını geliştirmeyi 
hedefleyen, etik ve sorumluluk bilincini 

benimsemiş bir yapıya 
sahip olup, dünya 
standartlarındaki 
üretim alt yapımız 
sayesinde kaliteyi 
birinci önceliğimiz 
haline getirerek, kalite 
standartlarından asla 
taviz vermemekteyiz. 
Müşteri odaklı olup, 
müşterilerimizin 
tüm ihtiyaçlarını 
doğru analiz ederek, 
sürdürülebilir çözüm 
ortakları olarak hizmet 
vermekteyiz.

6.Son olarak 
şu an firmanız istediğiniz 
konumda mıdır? İleriye 
dönük planlarınız nelerdir?
Kurulduğu günden itibaren hızla büyüyen 
ve global bir şirket olan Conta Elastik 
Ürünler A.Ş olarak yatırımlarımıza ve 
büyümeye hız kesmeden devam etmeyi 
hedeflemekteyiz. Kalite ve müşteri 
memnuniyetini ilk sırada tutarak 
gelişmeye, yenilikleri takip etmeye, Ar-ge 
çalışmalarımıza yatırım yapmaya devam 
edeceğiz
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WAC 2017 OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 
GELECEĞİNİ BİR ARAYA GETİRDİ

11-12 Ekim tarihleri 
arasında İstanbul’da 
gerçekleşen 
Dünya Otomotiv 
Konferansı’nda 
dünyada ve Türkiye’de 
sektöre yön veren 
trend ve teknolojiler 
konuşuldu.

30’UN ÜZERİNDE 
ÜLKEDEN 747 OTOMOTİV 
TEMSİLCİSİ İSTANBUL’DA 
BULUŞTU.
İstanbul’da gerçekleştirilen 4. Dünya 
Otomotiv Konferansı kapsamında iki gün 
boyunca sektörün geleceği masaya yatırıldı. 
Yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin de 
katılımı ile birlikte otomotiv piyasasının 
global gelişmeleri ve yeni trendleri ele 
alınırken programa dünya devi otomotiv 
markaları, Kamu kuruluşları, STK’lar ve 
30’un üzerinde ülkeden temsilcilerin dâhil 
olduğu 747 katılımcı yer aldı. 

TÜRKİYE’NİN BÜYÜYEN 
EKONOMİSİNDE 
OTOMOTİV 
SANAYİSİNİN ROLÜ 
BÜYÜK.
Ford Otosan, Toyota, BMC, Otokar, 
Isuzu, Renault, Karsan, Tofaş, Honda, 
Hyundai, Daimler, MAN, Temsa, 
Hattat gibi otomotiv devlerinin 
katıldığı WAC2017, TBMM Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Başkanı Sayın Mustafa Ilıcalı’nın 
konuşmasıyla başladı. Ilıcalı 
konuşmasında Türkiye’nin büyüyen 

ekonomisinde sanayinin rolüne dikkat çeken 
ve otomotiv sanayisinin son yıllarda elde 
ettiği büyük gelişmelere değindi.

İRAN İLE TÜRKİYE 
ARASINDA OTOMOTİVİN 
GELECEĞİ MASAYA 
YATIRILDI.
IAPMA, Iran’dan Maziar Beigloo ve VW 
National Dealer Network Director’ü Nader 
V. Aghei yaptıkları sunum ile dinleyicilerden 
çokça alkış aldı. İkili İran ve Türkiye 
arasında gerçekleşen otomotiv sektörünün 
geleceğini, yeni yatırım fırsatlarını ve 
Dünya’da otomotiv sektörünün gidişatını 

konuştu. Ardından WAC2017 BPC Plus 
CEO’su Akin Adamson’ın başkanlığında, 
Mercedes-Benz Türk CIO’su Gökçe 
Bezmez, Panasonic Yönetim Direktörü 
Hakan Kostepen, Grammer System 
Sırbistan, Bulgaristan ve Rusya Genel 
Müdürü Pierluigi Ghione ve Surgere Lojistik 
İnovasyon Başkan Yardımcısı Mike Silvio 
Global trendler ve teknolojiler panelini 
gerçekleştirdi.

“OTOMOTİV SEKTÖRÜ 
TÜRKİYE’NİN GURURU”  
 Konferansın 2’nci oturumu Assan Hanil 
Genel Müdürü Atacan Güner ile başladı. 
Güner, yaptığı sunumda Koltuk Hattı 

Ütüleme Robotu başta olmak 
üzere fabrika içi projelerinden 
bahsederek, “Sektörümüzde 
ütülemenin robotla yapıldığı 
ilk ve tek şirketiz. Bu 
projemiz sayesinde meslek 
hastalıklarında ciddi bir 
azalma gerçekleştirdik” dedi. 
Güner’in ardından kürsüye 
gelen KUKA Türkiye Ülke 
Müdürü Kağan Abidin Endüstri 
4.0 ve Robotik’in Endüstri 
4.0’daki evrimi hakkında 
katılımcılara bilgiler verdi. 
Konferansın öğle yemeğinden 
önceki son sunumu için 
Itelligence’tan Çözüm Grup 
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Yöneticisi Serkan Yıldırım kürsüye geldi. 
Yıldırım yaptığı sunumda, ”Otomotiv 
sektörü Türkiye’nin gururu. Bizim tüm bu 
konuştuğumuz teknolojilerin en iyilerini 
uyguladığımız bir sektör. Tamamen dijital 
dönemi konuşmayı başladık. Tüketimde çok 
yeni trendler geleceğini düşünüyorum” diye 
konuştu. Konferans ilk günü gerçekleşen 
Kokteyl Resepsiyonu ardından, Boğazda VIP 
akşam yemeği ile program sona erdi. 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 
KADIN TEMSİLCİLERİ BİR 
ARAYA GELDİ
Dünya Otomotiv Konferansı’nın en dikkat 
çekici etkinliklerinden bir tanesi ise 
sektörün kadın temsilcileri ile ilgili oldu. 
Otomotiv sektörünün genelinde erkek 
temsilcilerin ağırlıkta olması sebebiyle, 
etkinlik yöneticileri bu yıl kadınlara özel bir 
kahvaltı etkinliği planladı. Yalnızca kadın 
yöneticilerin katıldığı kahvaltı programında 
sektörde kadınların gücü konuşuldu.

GELENEKSELE 
KARŞI YENİ 
OTOMOTİV 
ENDÜSTRİSİ
İkinci günün ilk konusu 
ise Geleneksele karşı Yeni 
Otomotiv Endüstrisi oldu. 
Günün ilk açık oturumu 
Danışman, Yazar & Teknoloji 
Editörü Ekrem Özcan, İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Yönetim 
Kurulu Üyesi Hakan Orduhan, 
Farplas Başkanı & F+ Ventures Kurucusu 
Ahu Serter, TTGV Başkanı & Vestel Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Ultav arasında 
gerçekleşti. Panelistler otomotiv sektörünün 
geleceğinde start-upların etkisini konuştu. 
Verilen kahve arasının ardından Yıkıcı 
Teknolojiler programı başladı. Bölümün 
ilk konuşmacısı TUBİTAK MAM Başkanı 
Orkun Hasekioğlu “Otomotiv Endistrüsünde 
geleceğin teknolojileri: elektrifikasyon ve 
mobilite” isimli bir konuşma gerçekleştirdi. 

“SEKTÖRÜN YARATTIĞI 
KATMA DEĞER ÇOK 
BÜYÜK” 
Günün en dikkat çekici panellerinden biri ise 
Elektrikli Araç Potansiyeli Üzerinde Global 
Fikirler isimli panel oldu. Başekonomist 
Özlem Derici Şengül’ün başkanlığını yaptığı 
panelde FEV Türkiye Yönetim Direktörü 
Taner Göçmez, TEMSA Ar-Ge ve Teknoloji 
Direktörü İbrahim Eserce, HMI Techologies 
Avrupa Direktörü Richard Harris ve 
Karsan Geliştirme & Proje Direktörü 
Levent Erdoğan söz aldı. Dünya Otomotiv 
Konferansı Başkanı Özlem Derici Şengül, 
otomotiv sektörünün yarattığı katma 
değerin çok büyük olduğunu belirterek, 
“Genel ihracat için hep ‘Ürettiğimizi ucuza 
satıyoruz, dışarıdan daha pahalı alıyoruz’ 
deniliyor. Bunu aştığımız sektörlerden 
biri olan otomotiv, katma değerli üretim 
yapabildiğimiz ve dış ticaret fazlası 
verdiğimiz bir sektör.” dedi. Gerçekleştirilen 
öğle arası programının ardından WAC2017 
Akıllı Mobilite bölümüne geçildi. Yapılan 
sunumlarından ardından konferans 
Workshoplar ile sona erdi. 





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201736

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 
19, otomobil üretimi ise yüzde 33 oranında 
arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 
90 bin adet, otomobil üretimi ise 750 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam 
pazar yüzde 3 oranında daralarak 569 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 3 oranında daraldı ve 423 bin 
adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde üretim yüzde 4 ve hafif ticari araç 
grubunda yüzde 4 oranında azalırken, ağır 
ticari araç grubunda ise yüzde 6 seviyesinde 
arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi 
kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Ağustos 
dönemine göre üretimde yüzde 38 azalma 
gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı 
ise geçen yılın aynı dönemine göre seviyesini 
korudu. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 
1 artarken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 
12 geriledi. Ağır ticari araç grubunda pazar 
daralması son 2 yılda yüzde 53 seviyesine 
ulaştı.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 26 oranında 
artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 42 
oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam 
ihracat 890 bin adet, otomobil ihracatı ise 625 
bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar bazında yüzde 23, Euro bazında 
yüzde 25 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv 
ihracatı 18,912 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 64 artarak 7,795 

Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında 
otomobil ihracatı ise yüzde 66 artarak 7,094 
Milyar € seviyesine yükseldi. 

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde, önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 19 artış ile toplam 1 
milyon 89 bin 595 adet taşıt aracı üretildi.

Toplam üretim, Ocak-Ağustos dönemi 
üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin 
en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 123 
bin 419 adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre, yük 
ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde toplamda yüzde 4 
azalırken, ürün grubu bazında:

K. Kamyonda  yüzde 36
Minibüste  yüzde 33
B. Kamyonda  yüzde 6 
Otobüste   yüzde 5  
oranlarında artı ve
Midibüste  yüzde 13
Kamyonette  yüzde  7  
oranlarında azalma kaydetti. 
• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 33 oranında artarak 750 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

• Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası 
verileri karşılaştırıldığında en yüksek 
seviyeye ulaşmış oldu.

• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör 
üretimi yüzde 5 oranında azalarak 33 bin 824 
adet oldu.

• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam 
satışlar yüzde 3 oranında azaldı ve 569 bin 
76 adet seviyesinde gerçekleşti. 

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 3 oranında azaldı ve 423 bin 198 
adet oldu.

• 2007–2017 yılı Ocak-Ağustos dönemine 
ait otomobil satışları ithalatın pazar payının 
2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 69 
olarak gerçekleştiği.

- 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen 

yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 3 
ve ithal otomobil satışları yüzde 11 azalırken, 
yerli otomobil satışları yüzde 20 oranında 
arttı.

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2007–2017 yılı Ocak-Ağustos dönemine 
ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde yüzde 49 olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

-2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen 
yıla göre toplam hafif ticari araç satışları 
yüzde 1 ve ithal hafif ticari araç satışları 
yüzde 5 oranlarında artarken; yerli hafif 
ticari araç satışları yüzde 2 azaldı.

Grafik 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde; geçen 
yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 12 
oranında azalarak 13 bin 85 adet, kamyon 
pazarı yüzde 11 oranında azalarak 11 bin 
398 adet, midibüs pazarı yüzde 5 oranında 
azalarak bin 107 adet ve otobüs pazarı 
ise yüzde 34 oranında azalarak 580 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar 
yüzde 20, otomobil pazarı yüzde 31,  hafif 
ticari araç pazarı yüzde 3 artarken; ağır 
ticari araç pazarı yüzde 41 oranında düşüş 
gösterdi. 

Tablo 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 625 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 82’sini oluşturan 890 bin adet 
taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 
2016 yılına göre yüzde 26 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında 
artarken,  ticari araç ihracatı aynı seviyesini 
korudu. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-
Ağustos dönemine göre yüzde 4 oranında 
azalarak 9 bin 90 adet olarak gerçekleşti.

Tablo 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam 
üretim yüzde 19, otomobil 
üretimi ise yüzde 33 
oranında arttı. Bu dönemde, 
toplam üretim 1 milyon 90 
bin adet, otomobil üretimi 
ise 750 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ  “2017 AĞUSTOS AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU  “  NU AÇIKLADI 
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Kaynak : OSD

GRAFİK 1.1:  10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000)

GRAFİK 2.1:  Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)

TABLO 1.1: Hafif Ticari Araç (Minibüs + Kamyonet) Satışları

GRAFİK 3.1: Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)

TABLO2.1:  10 Yıllık Ortalamalara göre 2017 Toplam Pazar (x1000)

TABLO 3.1: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)
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KRONE TÜRKİYE’YE
ALMANYA’DAN TAM DESTEK

Almanya Werlte’deki 
Krone Genel 
Müdürlüğü’nde 
gerçekleşen 2016-2017 
Mali Yılı Değerlendirme 
toplantısında konuşan 
Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel 
Müdür Gero Schulze 
Isfort, Türkiye’ye 
yatırım yapmaya 
başladığımız ilk günden 
beri Türk pazarına 
ve nakliyecisine 
inanıyoruz. Krone ailesi 
Türkiye’nin her zaman 
yanında” dedi. 

Krone Türkiye Satış Ekibi, 1 Ağustos 
2016 – 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
tamamlanan mali yılı değerlendirmek 
için Almanya’ya gitti. Toplantıda Krone’nin 
Türkiye ekibinin geride kalan mali yıldaki 
performansı ve şimdiki mali yıldan 
beklentileri masaya yatırılırken yeni yıl 
hedefleri belirlendi. 

“GÜZEL İŞ 
ÇIKARIYORSUNUZ”
Almanya’nın Werlte kentindeki Krone 
Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen 
değerlendirme toplantısında konuşan Satış 
ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür 
Gero Schulze Isfort, Türkiye’ye yatırım 

yapmaya başladığımız ilk günden beri Türk 
pazarına ve nakliyecisine inanıyoruz. Krone 
ailesi Türkiye’nin her zaman yanında” dedi. 
Krone’nin 2016-2017 mali yılında kendi 
ürün gamında Türkiye’den yapılan ihracatın 
yüzde 36’sında pay sahibi olduğunun altını 
çizen Schulze Isfort, “Türkiye’den ihracat 
yapmaya başlayalı yalnızca 3 sene olmasına 
karşın, ihracattaki bu önemli büyümemiz 
Türkiye’nin ne kadar önemli bir konumu 
olduğunu kanıtlıyor. Orada güzel bir iş 
çıkarıyorsunuz” ifadelerini kullandı.  

“ÜLKEMİZE 
GÜVENİYORLAR”
Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden 
Özacar da, geride kalan mali yılın 
sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Toplantıda, Almanya’daki 
çalışma arkadaşlarımıza ilk olarak 
Türkiye’deki pazarın genel durumunu 
anlatmaya çalıştık. Yaşadığı zorluklara 

rağmen ayakta durmayı başarabilen 
bir ekonomimiz var. Ülkemize yapılan 
yatırımlardan ötürü Türk otoritelerinin 
Krone’ye ne kadar müteşekkir olduğunun 
altını çizdik. Ekibimize ve ülkemize olan 
güvenlerinin süreceği konusunda sözlerini 
aldık.”

PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 25 
Ekibinin performansı ile ilgili de konuşan 
Özacar, “2016-2017 mali yılı bittiğinde bir 
önceki mali yıla göre satışlarımızda önemli 
bir yükseliş olmadı ancak azalma da 
yaşanmadı. Gerek pazarın genel durumu, 
gerekse tüm rakiplerimizin satışlarındaki 
azalışa bakılırsa Türkiye’de artık çok önemli 
bir konuma geldiğimizi söyleyebilirim. 
Türk nakliyecisi Krone’yi iyice benimsedi. 
Ekibimdeki arkadaşlarımla irtibata 
geçmeden, Krone ile görüşmeden satın 
alma kararını veren kullanıcımız kalmadı. 
Türkiye’deki pazar payımız şu an yüzde 25 
seviyesine ulaştı” şeklinde konuştu.



6. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler ve Şehirler

Kongre ve Fuarı

25-26 Nisan 2018
İstanbul Kongre Merkezi

www.icsgistanbul.com

Ankara Ofis:
Hilal Mah. 4. Cad. No: 46/1-2 Çankaya, Ankara / Türkiye

T +90 312 438 38 11 - 442 49 33   F +90 312 438 36 82
info@hhbexpo.com.tr

İstanbul Ofis
Cumhuriyet Cad. No:1 Ekinoks Rezidans E1 Blok D:8 

Beylikdüzü, İstanbul / Türkiye
T +90 212 873 00 81   F +90 212 873 00 82

www.hhbexpo.com.tr
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NEW HOLLAND’IN MANİSA’DAKİ GÜCÜ  
NAZIROĞLU TRAKTÖR 3S PLAZASI İLE ARTIYOR

New Holland, traktör ve iş 
makineleri alanındaki satış, 
yedek parça ve servis
hizmetleri ile ikinci el 
traktör ve ürün satışlarını 
tek bir çatı altında toplayan 
Nazıroğlu Traktör 3S 
Plazası’nı Manisa Salihli’de 
hizmete açtı.

Türk otomotiv sektörünün halen faaliyetteki 
en köklü üretici kuruluşu TürkTraktör’ün 
lider markası New Holland’ın Manisa’daki 
güçlü bayisi Nazıroğlu Traktör, 3S Plazası’nı 
Manisa Salihli’de törenle hizmete açtı. 

Nazıroğlu Traktör, bu plaza ile traktör ve iş 
makineleri alanında sunduğu satış, yedek 
parça, servis hizmetleri ile ikinci el traktör 
satışını tek bir çatı altında toplamış oldu.

1990 yılından bu yana New Holland bayisi 
olarak hizmet veren Nazıroğlu Traktör’ün 
3S Plazası’nın açılış törenine Nazıroğlu 
Traktör adına Metin Dinç ev sahipliği 
yaparken; törene Salihli Kaymakamı Turgut 
Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki 
Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan 
Karaçoban, TürkTraktör yöneticileri, New 
Holland bayileri ve bölge çiftçileri katıldı.

TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı İrfan 
Özdemir, törende yaptığı konuşmada 
Nazıroğlu Traktör’ün New Holland’ın, Salihli 
başta olmak üzere, Alaşehir ve Sarıgöl’ü de 

kapsayan bir bölgede yaygın 
ve güçlü bir bayi olarak tüm 
hizmetleri sunduğunu ve 
başarı grafiğini daima daha 
yukarı taşıdığını belirtti: “60 
yıldan fazladır ürettiğimiz 
traktör ve ekipmanlar, 
Türkiye’nin her yerine 
yayılmış bayilerimiz, servis 
ve satış ağlarımızla tarım 
sektörünün gelişimine önemli 
bir katkı sağlıyor olmanın 
gururunu yaşıyoruz.  

Geçmişi 27 yıla dayanan iş 
ortaklığımızla Nazıroğlu 
Traktör, markamızı bölgesinde hem ticari 
performansı hem de sağladığı müşteri 
memnuniyetiyle en başarılı şekilde temsil 
eden bayilerimizden. Yıllardır Türkiye’de 
işini geliştirmek, çiftçisine daha iyi hizmet 
verebilmek için sürekli işine yatırım 
yapan bir bayimiz.  Şimdi de Salihli başta 
olmak üzere 3 ilçe ve 169 köyü kapsayan 
bölgedeki çiftçilerimize hizmet vermek 
üzere bu modern tesisli şubesini açıyor. 
Ülkesinin geleceğine, müşterisine, marka 
ve şirketine güvenerek bu yatırımı yaptıkları 
için başta bayimiz sayın Metin Dinç 
olmak üzere Dinç ve Nazıroğlu aileleri ile 
Nazıroğlu Traktör çalışanlarına şirketim ve 
camiamız adına teşekkürlerimi sunuyor; 
değerli çiftçilerimize de bereket ve kazanç 
getirmesini diliyorum.”

Törende konuşma yapan Nazıroğlu 
Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Dinç hizmete açılan 3S Plaza’da traktör ve 
tarım ekipmanlarıyla birlikte iş makineleri 

alanında bölgedeki ihtiyaçları 
karşılayacaklarını belirterek 
şunları söyledi: “Türkiye’nin lider 
traktör markası New Holland’ın 
bayisi olarak 1990 yılından bu 
yana çalışmalar yapıyoruz. 
Kuruluşumuzdan bu yana temel 
çalışma ilkemiz çiftçilerimize 
en kaliteli ürünleri en iyi 
hizmet anlayışıyla sunmak. Bu 
yaklaşım ile hizmete açtığımız 
3S plazamızla artık tüm satış, 
yedek parça ve servis hizmetleri 

ile ikinci el ürün satışını tek bir adresten 
vereceğiz. 

Bu plaza, sahip olduğumuz üstün hizmet 
anlayışıyla müşteri memnuniyetini ve 
sadakatini sürdürerek, artırma konusundaki 
kararlılığımızın en güzel ifadesi diye 
düşünüyoruz. Önemli yatırımlarımızdan 
biri olarak açılışını yaptığımız 3S plazamızın 
hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”

NAZIROĞLU TRAKTÖR 3S 
PLAZA MODERN TESİSİ 
VE UZMAN EKİBİ İLE 
HİZMETİNDE 
1.000 m2’si açık olmak üzere toplam 
2.500 m2 alana kurulan Nazıroğlu Traktör 
3S Plaza; satışta 9, serviste 10 ve yedek 
parçada 4 olmak üzere toplam 23 kişilik 
uzman ekibiyle Salihli ve çevre ilçelerdeki 
çiftçi ve müşterilere, traktör satış, ikinci el 
traktör, iş makinası ile yedek parça ve servis 
hizmetlerini sunacak. 
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
TERCİHİ YİNE HİDROMEK!

HİDROMEK, Karayolları Genel Müdürlüğü 
için özel olarak hazırladığı motor greyder, 
lastik tekerlekli yükleyici ve lastikli 
ekskavatör teslimatlarını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan 
teslimat ile birlikte 
Karayolları, makine parkına 
14 adet HMK 600 MG motor 
greyder, 9 adet HMK 200 
W lastikli ekskavatör ve 3 
adet HMK 640 WL lastik 
tekerlekli yükleyici ekledi. 
Standart makineden farklı 
olarak turuncu renkte 
hazırlanan makineler 
Karayolları bünyesinde 
yol bakım-onarım ve kış 
mücadelesi işlerinde 
kullanılacak. 

Önceki dönemlerde de HİDROMEK’i tercih 
eden Karayolları, bu alımı ile birlikte 
makine parkına 26 adet daha HİDROMEK iş 
makinesi katmış oldu.

ağırladı. 14 Eylül’deki organizasyona 36 
nakliyeci katıldı ve ziyaretçiler Tırsan’ın üretim 
süreçlerini, yeni teknolojileri ve yeni ürünleri 
ile ödüllü Ar-Ge merkezini inceleme fırsatı 
buldular. 

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, Gaziantep’in Türkiye’nin Ortadoğu’ya 
açılan ihracat kapısı olduğunu bu başarının 
arkasında da nakliyecilerin bulunduğunu 
söyledi. Son derece başarılı ve çalışkan 
olan Gaziantepli nakliyecileri bir arada 
görmekten ve fabrikalarında ağırlamaktan 
büyük gurur duyduklarını aktaran Nuhoğlu,  
“Gaziantep üreten, ihracat yapan ve ülkemizin 
kalkınmasına destek veren en önemli 
şehirlerimizin başında geliyor. Gaziantep’in 
gelişmesine en büyük katkıyı veren sektör 
ise hiç kuşkusuz lojistiktir.” dedi. Nuhoğlu 
Gaziantepli nakliyecilerin taşımacılıkta 
uzmanlaştıklarını, yaptıkları yatırımlar, 
kullandıkları ekipmanlar ve profesyonel 
yaklaşımları ile ekmeklerine ve geleceklerine 
sahip çıktıklarını ve diğer şehirlere de örnek 
olduklarını söyledi. Tırsan olarak 40 yıldır 

Türkiye’nin treyler üretim merkezi Tırsan 
Adapazarı fabrikası, Türkiye’nin lojistik şehri 
olan Gaziantep’in önde gelen nakliyecilerini 
ağırladı. 38 kişiden oluşan heyet, Türkiye’nin 
ilk treyler Ar-Ge merkezinde geliştirilen en son 
yenilikleri yakından görürken, üretim süreçleri 
ve ürünler hakkında da bilgiler aldılar.  

Türk treyler sektörünün lideri Tırsan, 
Avrupa’nın en modern ve en yenilikçi üretim 
merkezi olan Adapazarı tesislerinde Türk 
lojistik sektörünün örnek şehirlerinden 
Gaziantep’in önde gelen nakliyecilerini 

nakliyecilerin yanında olduklarını, sadece 
ürün satmadıklarını, nakliyecilerle beraber 
onların ihtiyaçlarına göre ürün geliştirdiklerini 
ve sektörün büyümesi için çözüm ürettiklerini 
aktaran Nuhoğlu, “Biz Türkiye’nin ve Türk 
nakliyecilerinin markasıyız. Aynı gelecek 
için çalışıyoruz. Bugün Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen markasıysak ve Avrupa’nın en geniş 
ürün gamına sahip araçlarını üretiyorsak, bu 
sizlerin desteğiyle oldu. Hep beraber çok daha 
büyük başarılara imza atacağız” diye konuştu.

LOJİSTİĞİN ŞEHRİ GAZİANTEP, TREYLERİN 
MERKEZİ TIRSAN’I ZİYARET ETTİ
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ANADOLU ISUZU
ÜST YAPICI FİRMALARLA BULUŞTU

Anadolu Isuzu, 
işortaklarıyla ilişkilerini 
güçlendirmek ve 
yeni başarılara birlikte 
imza atmak için bir 
dizi yeni uygulamayı 
hayata geçirdi. Anadolu 
Isuzu Genel Müdürü 
Tuğrul Arıkan, yeni 
kullanıma açtıkları 
üst yapıcı internet 
sitesinin iş ortaklarına 
avantaj sağlayacağını 
söyledi. Arıkan, Kasım 
ayında tavsiye edilen 
üst yapıcılar sistemini 
de uygulamaya 
alacaklarını açıkladı.

Anadolu Isuzu, 75 firmayla bir araya 
geldiği üst yapıcılar toplantısında, yeni 
uygulamalarından bahsetti. Anadolu Isuzu 
Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Belirlediğimiz 
kriterlere uyan firmaları, ‘Isuzu tarafından 
tavsiye edilen üst yapıcı” olarak 
sertifikalandıracağız” dedi. Türkiye’nin 
her bölgesinden sektörün önde gelen üst 
yapıcı firmalarının katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda, yeni hayata geçirilen Isuzu Üst 
Yapıcı Portalı’nın da tanıtımı yapıldı.

ARIKAN: BU BAŞARI 
HEPİMİZİN.
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul 
Arıkan, konuşmasına Anadolu Isuzu’nun 
bugününü ve gelecek hedeflerini anlatarak 
başladı.  2016 yılında ihracat pazarlarındaki 
büyümeyi 2017’nin ilk yarısına da 

taşıdıklarını belirten Arıkan, şöyle devam 
etti: “Bir önceki yıla göre toplam ihracat 
hacmimizi %63 artırmayı başardık. Bir 
sanayi şirketi olmanın yanısıra, 2009’da 
kurduğumuz Ar-Ge merkeziyle, teknolojiye 
de yatırım yapan bir şirketiz. Yeni model 
geliştirme, yeni teknolojilerin uygulanması, 
çevreye duyarlı araç geliştirme ve yeni araç 
tasarımı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Geliştirdiğimiz yolcu taşıma araçlarımızın 
yanısıra, yine Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de 
geliştirdiği, iç piyasanın lideri olan NPR10, 

tüm Isuzu’nun dünya ağında kabul gördü 
ve Türkiye’den yurt dışı pazarlara, Isuzu 
distribütörlerine gönderilmeye başlandı. Bu 
başarı hepimizin. Hedefimiz, 3 yıl içerisinde; 
2020 yılında 60’a yakın ülkeye ulaşmak, 
ihracatta toplam satışlardan aldığımız payı 
ise yüzde 30’ların üzerine çıkarmak.”

GÜCÜMÜZ 
BİRLİKTELİĞİMİZ
Hedeflerinin iş ortaklarıyla birlikte büyümek 

olduğunu da belirten 
Arıkan, sözlerine şöyle 
devam etti; “Üstün 
kaliteli motorlarımız, 
son teknoloji güvenlik 
sistemlerimiz, konfor 
artırıcı özelliklerimiz, 
düşük maliyetlerimiz, 
operasyonel 
üstünlüklerimiz ve siz 
değerli iş ortaklarımızın 
katkılarıyla bugünlere 
ulaştık. Müşterilerimize 
ihtiyaçları doğrultusunda 
üstün kaliteli ürünler 
sunma önceliğimizin 
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son vurgusunu da üst yapı ile aracımız 
arasındaki doğru uyumla sağlıyoruz. 
Bu işbirliğimizi çok daha geliştirmek, 
güçlendirmek, birlikte kazanmak istiyoruz. 
Bunun için de yeni uygulamaları hayata 
geçiriyoruz. Anadolu Isuzu üst yapıcı internet 
sitemizi sizlere daha hızlı ve anında yardımcı 
olabilme hedefiyle gerçekleştirdik. Bu siteye 

üye olarak, ihtiyacınız 
olan tüm bilgileri 
görebilecek, Anadolu 
Isuzu tarafından 
üretilen araçların 
tüm teknik bilgilerine 
ulaşabileceksiniz. 
Bunun ardından, 
Kasım ayında, 
tavsiye edilen üst 
yapıcılar sistemini de 
uygulamaya alacağız. 
Başvurularınız 
üzerine, yapacağımız 
denetimlerle 
belirlediğimiz 
kriterlere uyan üst 
yapıcı firmalarını 
“ISUZU tarafından 
tavsiye edilen üst 
yapıcı” olarak 
sertifikalandıracağız. 
Biliyoruz ki, ‘Gücümüz 
Birlikteliğimiz’...”

ORTA SINIFTA 
HER ÜÇ 
KAMYONDAN 
BİRİ ISUZU
Üst yapıcılar 

toplantısında Tuğrul Arıkan’ın ardından söz 
alan Kamyon Pick-up İş birimi Direktörü 
Yusuf Teoman, Türkiye’de trafiğe çıkan 
her üç orta sınıf kamyondan birinin Isuzu 
olduğunu belirtti. Bu başarının Japon 
ortaklar tarafından da benimsenerek 
Türkiye’deki pazar koşullarına uygun olarak 
geliştirilmiş NPR 10’nun Avrupa’ya ve 

diğer ülkelere 
ihracatına 
başlandığını da 
ekledi. Teoman, 
sözlerine şöyle 
devam etti; 
“Sağlamlık, 
uzun ömür, 
yüksek ikinci 
el değeriyle 
Isuzu tam bir 
profesyonel 
kullanıcı 
dostudur. 
Halen, 
1984’den beri 
üretilip satılan 

Isuzu kamyonların %85’i trafikte çalışır 
durumda. Türkiye’de üretmenin, üretici 
olmanın gururunu üst yapıcılarla beraber 
katma değer yaratarak, kaliteli, birbirine 
uyumlu, kullanım sırasında problem 
çıkarmayacak şekilde ihtiyaca uygun olarak 

tamamlanmış ürünleri Türk ekonomisine 
sunarak yaşıyoruz”.

Isuzu’nun yurt içi ve dışında her noktaya 
yayılmış servis noktasıyla esas hizmetin 
satış sonrasında sağlandığını ve güçlü 
satış bayileriyle de Türkiye Ticari Araç 
Kamyon pazarının %80’nin oluştuğu iller 
ve çevrelerinde müşteriye ulaşıldığını 
söyleyerek sözü Anadolu Isuzu Kamyon 
Ürün Yöneticisi Veysel Çataltepe’ye bıraktı.

Veysel Çataltepe, değişen regülasyonlara 
uyum sağlamanın ancak ortak çözümler 
yaratarak sağlanabildiğini belirterek, bu 
yüzden birlikte çalışmanın müşteriye 
kesintisiz ve sorunsuz ulaşmayı sağladığını 
söyledi. Daha sonra üstyapıcının işini 
kolaylaştıran “Isuzu Profesyonel Seri”si 
hakkında detaylı bilgiler veren Çataltepe, 
sunumunu değişime uyum sağlamanın ve 
yarınların göstergelerini bugünden okuyarak 
geleceğe hazır olmanın önemini vurguladı.

Anadolu Isuzu üst yapıcılar toplantısı, fabrika 
bahçesinde farklı üst yapılara sahip Isuzu 
ürün gamının yakından incelenmesiyle son 
buldu.
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BORUSAN MAKİNA’NIN MÜŞTERİLERİ 
İTALYA’DA GENİE FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

Etkinliğin ilk gününde katılımcılar 
profesyonel rehber eşliğinde adeta bir 
açık hava tarih müzesi olan Roma’yı 
gezdiler. Kafile ikinci günde Roma’nın 
250 kilometre kuzeyindeki Umbertie 
kentinde bulunan Genie fabrikasına gitti. 

Personel Yükseltici Platformda dünyanın 
lider firmalarından biri olan Genie’nin 
Türkiye temsilcisi Borusan Makina 
müşterilerini İtalya’daki Genie fabrikasına 
götürdü. Geziye vinç ve platform sektöründe 
söz sahibi olan ve büyük projeler sürdüren 
değişik kentlerden Genie müşterileri katıldı.

Burada sunumlar ve ürün demoları 
gerçekleştirilirken, ziyaretçiler yeni 
modeller hakkında bilgilendirildi. 

Ziyaretin sağladığı önemli bir imkân 
da müşterilerin Genie yetkilileri ile yeni 
teknolojilerin sektörle ilgili uzmanlar 
ile bilgi alışverişinde bulunmaları 
oldu. Etkinlik sırasında klasik pizza 
restoranlarında ve 800 yıllık tarihi bir 
restoranda tipik İtalyan lezzetleri tadıldı. 
Yapılan gezi ve incelemeler sektörel 
kaynaşmayı desteklerken, Borusan 
Makina’nın müşterileriyle olan ortaklık 
ilişkisini gözler önüne serdi. Katılımcılar 
gezi sonrası memnuniyetlerini dile 
getirirken hem bilgi alışverişi sağlanan, 
hem de keyifli vakit geçirme fırsatının 
yakalandığı başarılı bir seyahat 
gerçekleştirildiğini ifade etiler. 

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği 
alanında Türkiye’nin lider kuruluşu 
Hareket, yatırımlarına hız kesmeden devam 
ediyor. Her yıl sürekli büyüyen ve 2017 yılı 
bütçesinin de %30’unu yatırımlara ayıran 
Hareket, makine parkına son olarak 750 
ton kapasiteli Liebherr LTM 1750-9 vinç 
modelini ekledi. 

Hareket, full konfigürasyon olarak teslim 
aldığı yeni mobil vinçle makine parkında 
bulunan vinç sayısını 81’e yükseltti. 
Türkiye’de rüzgar enerjisi santralleri 

yatırımlarının %50’sinin taşıma, kaldırma 
ve montaj operasyonlarını gerçekleştiren 
Hareket, yeni mobil vinci RES yatırımlarında 
kullanmayı planlıyor. Yeni mobil vinç, 
Türkiye’de kullanılmamış olarak satın alınan 
en büyük mobil vinç olma özelliğini taşıyor. 

ÇEKİCİ YATIRIMI
Hareket, vinç yatırımının yanı sıra makine 
parkına 4 adet 2017 model Volvo 540 HP 
çekici ve 4 adet Faymonville marka dorse de 
ekledi. Son yatırımlarla birlikte Hareket’in 
çekici sayısı 72’ye yükseldi.

HAREKET’IN YENI YATIRIMI
TÜRKIYE’NIN İLK 750 TONLUK MOBIL VINCI OLDU
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RENAULT TRUCKS,
EGE’DE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR.

Satış ve satış sonrası 
hizmetleri ile Türkiye’de 
hedeflerini büyüten 
Renault Trucks, 
Özmutlubaş Otomotiv 
ile İzmir ve Denizli’de 
iki yeni satış ve satış 
sonrası yetkili bayisini 
hizmete sundu. 

Yeni dağıtım kamyonlarından, uzun yol 
çekici modelleri ve inşaat kamyonlarına 
kadar Türkiye’de geniş bir ürün gamı 
sunan Renault Trucks, yetkili satış ve servis 
noktalarıyla da hizmet ağını genişletmeye 
devam ediyor. Renault Trucks ve 
Özmutlubaş Otomotiv’in İzmir ve Denizli’de 
açılışını yaptığı yeni iki bayi ile Türkiye’deki 
Renault Trucks satış ve satış sonrası servis 
hizmet noktası 17’ye ulaşıyor.

Özmutlubaş Otomotiv adına Özmutlubaş 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş’ın 
katıldığı açılış törenlerinde Renault 
Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien 
Delepine, Finans Direktörü İpek Puntar,  
Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ve 
Pazarlama Direktörü Şebnem Uygurtürk 

hazır bulundular. İzmir ve Denizli’de yapılan 
açılış törenlerine Renault Trucks çekici 
ve kamyonlar ile hizmet sunan çok sayıda 
firma da katıldı. 

2013 yılında Renault Trucks 
yetkili servis anlaşması 
ve 2017 Temmuz ayından 
itibaren de yetkili satış 
anlaşması yaptıklarına 
değinen Ahmet Mutlubaş, 
açılış törenindeki 
açıklamalarında; “Köklü 
şirket yapısı ve otomotiv 
sektöründeki kalitesi, 
güvene dayalı hizmet 
anlayışı ile Özmutlubaş 
Otomotiv, 40 yılını 
doldurdu. Dünya’nın 
13. büyük ekonomisi 

olan, kişi başı 10.000 USD 
düzeyindeki milli geliri, genç 
nüfusu ve hızlı büyüme 
potansiyeli olan bir ülkede 
yaşıyoruz. Ülkemizin top 
yekun kalkınması ve gelişmiş 
ülkeler içinde yer alması için 
hepimiz elimizden geleni 
ortaya koyma çabasında 
olmalıyız. Uluslararası 
işbirlikleri, sağlık turizmi, ileri 
teknoloji kullanımı, hep bu 
ortak amaçları desteklemek 
için bünyemize kattığımız 
değerlerdir” diye belirtti. 

İzmir Pınarbaşı merkez 
şubelerinden sonra 
Kemalpaşa’da ikinci ve 
Denizli’de üçüncü tesislerini 
açtıklarını belirten Mutlubaş, 
“Açılışını yaptığımız Renault 
Trucks Kemalpaşa ve 
Denizli noktaları da dahil 
olmak üzere satış ve satış 
sonrası hizmeti verecek 
üç ayrı tesisimiz ile Ege’de 
gücümüzü arttıracağız. İzmir 
Kemalpaşa’da bulunan yeni 

tesisimiz, 10.000 metrekarede 2200 metre 
kare servis, 800 metre kare yönetim alanı, 
showroom olmak üzere 3000 metrekare 
kapalı alana sahip. 7000 metre kare açık 
alan ise servis park ve  2. el satış alanı 
olarak kullanılacak. Denizli Renault Trucks 
yetkili bayimiz, toplam 4500 metrekare 
alanda 1700 metre kare kapalı alana ve 
1800 metrekare açık alana sahip. Bu 
bayilerimizde satış yapmanın yanı sıra 
sunacağımız servis kapsamında Ege’de yılda 
ortalama 12.500 Renault Trucks araca satış 
sonrası hizmeti vermeyi planlıyoruz” dedi. 

Açılış konuşmasında ticari araçlar 
sektöründe araçların görevlerine kesintisiz 
devam etmelerinin önemini belirten 
Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü 
Sebastien Delepine ise; “Ağır ticari araçlar 
sektöründe sizlerin de burada gördüğünüz 
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gibi inşaattan uzun yola kadar uzanan 
geniş bir araç yelpazesi ile mevcuduz. Tüm 
araç gamlarımız son üç senede tamamen 
yenilendi, genişletildi ve müşterilerimize 
Renault Trucks markasının en bilinen 
değerleri olan güvenilirlik, sağlamlık ve 
yakıt tasarrufu sağlamaya devam ediyor. 
Şunu gururla söyleyebilirim ki Türkiye, 
dünya genelinde Renault Trucks’ın en 
önem verdiği ülkeler arasında yer alıyor. 
Ayrıca önümüzdeki sene Renault Trucks 
Türkiye olarak ülkemizdeki 20.senemizi 
kutluyor olacağız. Yeni girişimlerimiz ile 
Renault Trucks olarak Türkiye’de ticari 
araçlar pazarında önde gelen Avrupalı ticari 
araç markaları arasında yer alıyoruz. Bu 
başarıda değerli bayilerimizin sağladığı 
destek ve kusursuz hizmetin payı çok büyük. 
Ticari araçlar sektöründe aracın özellikleri 
ve iş döngüsü için sunacağı verimlilik ve 
performans kadar bunun sürdürülebilirliği 

de önemlidir. Bu 
nedenle aracın 
sürekli yüksek 
performansta işinin 
başında olması 
gerekir. Renault 
Trucks olarak 
müşterilerimize 
özel satış ve satış 
sonrası hizmetler 
sunuyoruz. 
Araçlarımız için 
planlı bakım, 
onarımlar ve 
Renault Trucks 
onaylı parçalar ile 
operasyonlarda 
aksama olmamasını 
sağlıyoruz. Araçların 
daha fazla yolda 
olmasının yanı sıra 
ikinci el değerlerini 
de koruyoruz” diye 
belirtti.

Türkiye genelinde 
20.000 adedin 
üzerinde Renault 
Trucks kamyon 
ve çekicilerinin 
aktif olarak hizmet 
verdiğini açıklayan 
Delepine, ayda 
ortalama 6.000 
civarında aracın 
yetkili servislerde 
hizmet gördüğünün 

altını çizdi. Delephine; “Tüm dünyadaki 
Renault Trucks standartlarına uygun şekilde 
dizayn edilen servislerimizde öncelikle 
müşteri memnuniyetini en üst seviyede 
tutmak adına, parça bulunabilirliği, 
doğru teslimat ve ilk seferde doğru 
onarım gibi konularda kesintisiz 
olarak çalışıyor ve tüm çalışmaların 
sonuçları yakından takip ediyoruz” 
dedi. 

RENAULT TRUCKS 
SERVİS KONTRATLARI 
İLE TÜM BAKIM VE 
ONARIMLAR TAKİPTE 
Renault Trucks, satış sonrası 
ürünleri arasında yer alan Reference 
ve Excellence Servis Kontratları 
sayesinde, 5 yıl boyunca 800.000 

km’ye kadar müşterileri için araçları 
yöneterek operasyonlarını kolaylaştırıyor, 
maliyetlerini düşürüyor ve filonun ikinci el 
değerlerini koruyor. 

2018 YILINDA YETKİLİ 
SATIŞ VE SERVİS AĞIMIZI 
21 NOKTAYA ÇIKARTMAYI 
HEDEFLİYORUZ 
Sebastien Delepine; “Türkiye genelinde 
yeni açtığımız Denizli tesisimiz de dahil 
olmak üzere 17 ayrı noktada Renault Trucks 
yetkili satış ve servis noktamız bulunuyor. 
2017 yılını 18 yetkili servis ile kapatmayı 
planlıyoruz. 2018’de ise hedefimiz, üç yeni 
yetkili  satış ve servisini daha hizmete 
sunmak” dedi.
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HARDOX®  500 TUF: 
DAMPER GÖVDELERİ, KOVALAR VE KONTEYNERLER 
İÇİN YENİ NESİL HARDOX®  AŞINMA PLAKASI. 

Özel çelik üreticisi 
SSAB, yeni Hardox® 
500 Tuf ile tek bir 
aşınma plakasında 
olağanüstü düzeyde 
dayanım, sertlik ve 
tokluk sunuyor.

İsveç menşeli özel çelik üreticisi SSAB, 
Hardox® 450 ve Hardox® 500’ün en 
iyi özelliklerini bir araya getirdi. Sonuç 
olarak ortaya, rakipsiz Hardox® 500 TUF 
modelini çıkardı. Dünyada aşınma plakası 
denildiğinde akla ilk gelen üreticilerden biri 
olan SSAB, Hardox® aşınma plakası ile 
ağır yük damperi gövdelerinde ve kovalarda 
yapısal malzeme ihtiyacını karşılayabilecek 
toklukta çelikler üretiyor. Hardox® aşınma 
plakası ile servis ömrü uzatılırken, ağır 
darbelere dayanıklılık da artıyor. Hardox® 
500 TUF ürünü ile bu alandaki yeteneğini 
bir adım daha ileriye götürmeyi hedefleyen 
SSAB, taş ocakları ve madenlerde ağır 
ve keskin kayaların yüklenmesinde, 
hacimli çelik hurdaların elleçlenmesinde, 
betonarme demiri içeren beton parçalarının 
taşınmasında kullanılan damperlerde bu 

yeni Hardox® aşınma plakası önemli rol 
alacaktır. 

Türkiye’de damper sektöründe üstyapı 
malzemesi, iş makinesi kovaları ve maden 

ekipmanları başta 
olmak üzere bir çok 
alanda kullanılan 
Hardox® ürünleri, 0.7 
ila 160 mm arasında 
değişen aşınma plakası 
kalınlıklarında geniş 
bir ürün çeşitliliğine 
sahip. Sadece aşınma 
plakası alanında değil, 
beton pompalarında 
kullanılmak üzere boru 
ve çok yönlü kullanım 
alanına sahip yuvarlak 
çubuk üretimi ile de 

farklı alanlardaki kullanıcıları için çözümler 
sunuyor.  

Hardox® 500 TUF, piyasaya sürülmeden 
önce sahada ve gerçek uygulama 
alanlarında zorlu testlerden geçirildi. Bu 
testlerin sonucunda:

Servis ömrünü iki katına çıkarmak mümkün

• Hardox® 400’e oranla %85-%100 daha 
uzun tahmini servis ömrü* 

• -20°C’de 27 J garantili darbe enerjisi 

• 475-505 HBW aralığında Brinell sertlik 
aralığı 

• Keskin ve ağır cisimlerle darbelerde 
yüksek aşınma ve çökme direnci 

*SSAB’nin WearCalc ve TippCalc 
hesaplamaları granit ile sürtünme 
aşınmasına dayanmaktadır.

Resimlerdeki damper gövdesinin alt levhası Hardox® 500 Tuf ile üretildi. 1 yıldan uzun bir süreyle 
40.000 metrik ton kırma taşı çok düşük düzeyde aşınma ile taşıdı. 6 mm’lik alt levhanın uç kısmının 
kalınlık ölçümünde, ortalama aşınmanın sadece %5 düzeyinde olduğu görüldü.



Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi
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ALLİSON TRANSMİSSİON,
TAM OTOMATİK ŞANZIMANLAR İÇİN YENİ 
NESİL İLERİ TEKNOLOJİLERİ TANITTI

Allison Transmission, Atlanta’daki 
Güney Amerika Ticari Araç Fuarı’nda ilk 
dokuz vitesli modelini tanıttı. Orta ve ağır 
segment ticari araçlar için tasarlanan 
bu yenilikçi tam otomatik şanzımanın 
2020 yılında global pazara sunulması 
hedefleniyor.

Allison Transmission Ürün Mühendisliği 
ve Ürün Geliştirme ekiplerinin 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Randy Kirk 
açıklamasında; “Bu yeni şanzıman 
ile Allison, yakıt verimliliği ve sera 
gazı emisyonlarına ilişkin standartları 
sağlamaya olan kararlılığını ortaya 
koyuyor. Bu ürünü piyasaya sunmamız, 
Çevre Koruma Ajansı(EPA) Safha 2 
GHG ve Yakıt Verimliliği Standartlarının 
zamanlaması ile örtüşüyor” diyerek 
belirtti. 

Yüksek ilk  vites oranı ve sektöre öncülük 
eden diğer vites oranlarıyla Allison dokuz 
vitesli şanzıman; tork konvertörünün 
birinci viteste erken lock up yapmasını 
sağlayan yüksek verimli dişli tasarımı 
sayesinde önemli bir yakıt tasarrufu 
sunuyor. Ayrıca dokuz vitesli şanzıman, 
motor yeniden başlatıldığında şanzımanın 
direkt devreye girmesini ve aracın aynı 
pozisyonda tutulmasını sağlayan entegre 
start-stop sistemini kapsıyor. Çeşitli 
uygulamalara değer katan dokuz vitesli 

yeni  model, dağıtım kamyonları, kiralık 
kamyonlar ve okul otobüsleri için ideal 
olarak sunuluyor.

Kirk açıklamasında; “Yazılımımız, 
elektronik kontrol paketlerimiz ve 
diğer yakıt tasarrufu teknolojilerimiz, 
FuelSense® ile birleştirildiğinde 
dokuz vitesli yeni modelimiz, yakıt 
verimliliği ve düşürülen emisyonlar için 
yeni bir standart yaratarak Sera Gazı 
Emisyonları Modelinin tüm gerekliliklerini 
karşılayacak. Asya, Avrupa ve Kuzey 
Amerika’daki birçok araç üreticisi,  
kendileri için henüz bu yıl başlayan 
prototip değerlendirmelerinin heyecanını 
ve merakını yaşadıklarını ifade etti” dedi. 

Allison dokuz vitesli şanzıman, tüm 
dünyada 100 milyar milden fazla yol 
kat etmiş olan Allison 2000 Serisi™ altı 
vitesli ticari tam otomatik şanzımanların 
kanıtlanmış dayanıklılığını güçlendiriyor. 
Allison, 2000 Serisi ile birlikte piyasaya 
sürülen araçlara entegrasyon kolaylığı 
sağlayarak önceki altı vitesli modeli gibi 
aynı araç üreticilerinin ara yüzlerinde 

kullanılmak üzere tasarlandı. 

Bu yeni şanzıman modeli ile sürücüler, 
daha sarsıntısız bir kalkış sağlayan küçük  
vites aralıkları sayesinde daha da yüksek 
bir konforu tecrübe edecekler. Ayrıca 
daha fazla verimlilik sunan arttırılmış 
ivmelenmenin keyfini yaşayacaklar. 

Allison şanzımanlar, motor torkunu 
sarsıntısız şekilde arttırmak ve 
tekerleklere daha fazla güç iletmek için 
Kesintisiz Güç Teknolojisi™’ni kullanıyor. 
Allison şanzımanları kullanan sürücüler,  
manüel ve otomatikleştirilmiş manüel 
şanzımanları kullananlara göre daha 
yüksek verim, yakıt tasarrufu, sürüş 
konforu, güvenliği ve kullanım esnekliğini 
tecrübe ediyorlar. Allison şanzımanlar, 
global olarak kalitesi, güvenilirliği ve daha 
yüksek tasarruf sunması ile tanınıyor. 
Bu değerler, manüel, otomatikleştirilmiş 
manüel şanzıman ya da çift kavramalı 
şanzımanlar (DCT) ile karşılaştırıldığında 
Allison donanımı araçların avantajlarını 
gösteriyor. 

Allison’un yeni dokuz 
vitesli tam otomatik 
şanzımanları, daha 
düşük emisyon, 
geliştirilmiş yakıt 
tasarrufu ve gelişmiş 
start-stop kabiliyeti 
sunuyor.
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SAF-HOLLAND INTRA DİSK 
FRENLİ AKSLARINI ARTIK TÜRKİYE’DE ÜRETİYOR

Disk fren teknolojisinin 
öncüleri arasında yer 
alan SAF-HOLLAND, 
treyler ve yarı 
treylerlere yönelik 
geliştirdiği uluslararası 
yeni standartlar 
belirleyen SAF INTRA  
DİSK’li  akslarını artık 
Düzce’deki yeni 
fabrikasında üretiyor.

SAF INTRA akslar, milyonlarca saat test 
edildikten ve kanıtlandıktan sonra bugün, 
özellikle üstün ekonomik verimliliği ile 
tanınıyor. Treyler ve yarı treyler için üretilen 
bu akslar, daha az aşınma ve yıpranma 
sayesinde daha uzun hizmet ömrü 
sunarken, hafifliği ile maksimum yük 
kapasitesi sağlıyor. 

SAF INTRA akslar alanındaki en iddialı hafif 
tasarımı sayesinde taşıma kapasitesinde 
büyük bir avantaj sunuyor. Tek parça 
tasarımı ile periyodik 
bakım 
gerekliliğini 
ortadan 

kaldıran SAF INTRA akslar, böylece hem 
maliyet hem de zaman tasarrufu sağlıyor. 
Öte yandan orijinal yedek parçalarının 
Türkiye’nin her yerinde uygun maliyetler ile 
temin edilebilmesi de bu özel aksları, daha 
da çekici kılıyor.

Nakliye araçlarının özel ihtiyaçları için 
geliştirilmiş olan B9 disk frenli akslar, 
önemli bir ağırlık optimizasyonu ve virajlı 
yollarda daha fazla esneklik sağlıyor. SAF 
INTRA akslar, minimum tekerlek aşınması, 
daha az yakıt tüketimi, yüksek sürüş 
konforu, optimal manevra kabiliyeti, hassas 

sürüş ve daha yüksek treyler ikinci el 
satış değeri gibi avantajları ile hem 

treyler üreticilerinin hem de lojistik 
filolarının tercihi oluyor. 

SAF-HOLLAND Türkiye Genel 
Müdürü Bilal Azizoğlu, SAF 
INTRA akslar ile ilgili olarak; 
“Bu özel akslar, kullanıcılarımıza 
bakım maliyetleri anlamında 
avantajlar sunuyor. SAF INTRA  
aksları kullanıcılarımızın 

operasyonlarında yakıt açısından 
ekonomik verimlilik sağlıyor. 

Öte yandan bu akslarımızı artık 
Türkiye’de üretebilmemiz sayesinde 

treyler üreticilerinin ve kullanıcılarının 
daha da yakın çözüm ortağı olabiliyoruz,” 
diye belirtti. 

Disk fren porya ünitesi
• Porya ve  fren  diskleri arasında temas 
yüzeyini azaltır

• Fren  diskinde bulunan konik 
havalandırma sayesinde ısınmayı 
minimuma indirir

• Porya rulmanlarına düşük ısı iletilmesini 
sağlar

Korumak Üzere 
Konumlandırıldı
Spesifik özelliklerle özel olarak koordine 
edilmiş olan amortisör, makas kulağının 
merkezine ve  işlevsel süspansiyon kolunun 
içine  yerleştirilmiştir; böylelikle taş  
sıçramalarına ve  diğer yol  döküntülerine 
karşı  koruma sağlar.

Periyodik Bakım 
Gerektirmez
SAF INTRA  aksların tasarımı sayesinde 
Intra Makas ve  aks borusu, ayrılmaz 
ve periyodik bakım gerektirmeyen bir 
ünite oluşturur. Bu, tasarım, U-cıvataları, 
sıkıştırma plakaları ve somunlarına duyulan 
ihtiyacı ortadan kaldırır. Tüm tasarım, son 
derece dayanıklı ve bir o kadar da hafiftir.
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TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ TRAKTÖRÜ 
ERKUNT, DÜNYA TRAKTÖR DEVİ MAHİNDRA İLE 
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Erkunt Traktör 
dünyanın lider 
traktör üreticisi Hintli 
Mahindra&Mahindra 
(M&M) ile Türkiye 
ve dünya pazarında 
tek çatı altında 
faaliyet göstermek 
üzere anlaştı. Hisse 
devri anlaşmasının 
onaylanmasından 
sonra, Erkunt Traktör 
Türkiye pazarının lider 
markaları arasında yer 
almayı hedefliyor.

Dünya’nın ilk kadın traktör üreticisi ve 
Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeynep Erkunt Armağan bugüne kadar pek 
çok ilke imza attıklarını vurgulayarak şunları 
ifade etti:

“Sektöre girdiğimizde iki gerçeği çok iyi 
biliyorduk: Sahadaki 1 milyon 200 bin 
civarındaki traktörün yarıdan fazlası 
ekonomik ömrünü doldurmuştu. Artık 
hurda traktör sınıfına giren 25 yaş üstüydü 

ve bu traktörlerin 
mazot, yedek parça gibi 
işletme giderlerinin hem 
çiftçinin bütçesine hem 
de ülke ekonomisine 
verdiği zarar çok büyük 
rakamlara ulaşıyordu. 
Oysaki bu ülkenin 
çiftçisinin bu ülkenin 
toprağına, iklimine ve 
çiftçilerin ihtiyacına göre 
tasarlanmış traktörlere 
ihtiyacı vardı. Biz bu 
ihtiyacı analiz ettik ve 
tasarıma döktük. Erkunt 
Traktör, Türk mühendisler 

tarafından tasarlanan ilk traktör markası 
oldu.”

TÜRK TARIMINA GLOBAL 
GÜÇ GELDİ
Tarımsal üretimin ekonomik büyümenin 
sürdürülebilirliği açısından en az sanayi 
kadar büyük önem taşıdığına dikkat çeken 
Erkunt şunları söyledi:

“Ekonomide dışa bağımlılığın temel 
sebebi, kendi kendine yetecek kadar 
üretim yapamamak ve nüfusun temel 
gereksinimlerini karşılayamamaktır. İleri 
ekonomiler açısından, tarımsal faaliyetlere 
devam etmek artık bir gelişmişlik 
göstergesi haline geldi. Dünyada son on 
yılda hiçbir malın fiyatı tarım ürünleri 
kadar artmadı. Erkunt Traktör olarak 
bu süreçte Türk tarımının en büyük 
destekçisi olmaya çalıştık. Kurulduğumuz 
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ilk günden beri milyonlarca kilometre yol 
kat ederek çiftçimizin taleplerini yerinde 
dinleyip, hep yenilikçi çözümler ürettik. 
Türkiye’nin kendine yetebilecek bir ülke 
olduğuna inanarak, tarımsal üretim 
ithalatının yaratacağı dış ticaret açığının 
önüne geçmeyi amaç edindik. Tarımsal 
mekanizasyonun yurtiçinde üretiminin de 
bu sürecin önemli bir parçası olduğunu her 
fırsatta vurguladık. Bu anlayışın bir uzantısı 
olarak küresel ekonomiyle entegre olmamız 
gerektiğini biliyorduk, küresel çapta güçlü 
bir yatırımcıyı Türkiye’ye çekerek büyük bir 
başarıya daha imza attık.”

ERKUNT TRAKTÖR, 
MAHİNDRA’NIN GLOBAL 
İTTİFAKINA KATILDI 

Erkunt, 
“2018 yılında 
kutlayacağımız 
15. yılımıza 
M&M’le birlikte 
güçlü bir giriş yapıyoruz. Markamızı, 
M&M’nin global üretim ve satış ağının 
önemli bir parçası yaparak ülkemize ve 
ülkemiz çiftçisine daha fazla kazandırmak 
için çalışacağız” diye konuştu.

Hintli M&M, Erkunt Traktör’den önce Güney 
Koreli otomotiv şirketi Ssangyong’un yüzde 
71, Peugeot Motosikletlerinin yüzde 51, 
Mitsubishi Tarım Makinelerinin yüzde 33, 
Finlandiyalı Sampo Rosenlew Oy şirketinin 
yüzde 35 hissesini satın almıştı.

“TÜRKİYE ÇOK DEĞERLİ 
BİR STRATEJİK PAZAR”
M&M Tarımsal Ekipmanlar Bölüm Başkanı 
Rajesh Jejurikar, Türkiye’nin konumu, ileri 
teknoloji altyapısı ve tarımsal kapasitesiyle 
hem üretim hem pazarlama açısından 
çok değerli bir stratejik pazar olduğunu 
belirterek şunları söyledi:

“Son üç yıl içinde yüzde 35’in üzerinde 
büyüyen 
Türkiye traktör 
pazarı, artan 
iç talebin 
yanı sıra 
sahip olduğu 
bölgesel 
imkânlarla 
da öne çıkan 
bir vitrin 
ve Türkiye 
bulunduğu 
coğrafi 

bölgenin en büyük oyuncusu. Son on 
yılda Türk çiftçilerinin farklı bölgesel 
gereksinimlerini karşılayarak ürün 
yelpazesini sürekli genişleten Erkunt Traktör 
de bu pazarın en güçlü markalarından birisi. 
Erkunt’un yaygın bayi-servis ağı ve yerel 
tedarik zinciriyle, hızla büyüyen bu pazarda 
bugünden sonra Mahindra ile birlikte daha 
önemli adımlar atacağına inanıyoruz. 
Mahindra dünyadaki gücünü ve imkanlarını 
Türkiye’deki mekanizasyon sektörünü 
geliştirmek için seferber edecektir. Bu güçlü 
birleşmenin Türkiye’ye ve bölgeye önemli 
katkılar sağlayacağına inanıyor, her iki ülke 
ve marka için bereketli ve kazançlı olmasını 
diliyorum.”

Çiftçilere dünya çapında 2 bin 500’den 
fazla yetkili satıcıyla hizmet veren 
M&M, yılda 270 bin traktör üretiyor. 19 
milyar dolar büyüklüğü ile havacılıktan 
turizme, finansmandan inşaata, tarım 
makinelerinden enerjiye 10 farklı sektörde 
faaliyet gösteren M&M çatısı altında 100’ün 
üzerinde ülkeden 164 şirket yer alıyor. 

2003 yılında tamamen yerli sermaye ile 
kurulan Erkunt Traktör, bir yıl gibi kısa 
bir sürede Türkiye’nin ilk yerli tasarım 
traktörünü üretmeye başladı. Sektörde  3 yıl 
garanti veren ilk marka olan Erkunt Traktör, 
Türk çiftçisinin güvenini kazandı. 6 yıl içinde 
Pazar üçüncülüğüne yerleşerek Türkiye’nin 
en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girdi.  
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CEVTECH 2017 FUARI’NDA 
BÜYÜKŞEHİR STANT AÇTI

ziyaretçilere anlatıldı. Broşürler, 
maketler ve görsel efektlerle 
süslenen stanta yoğun ilgi gösteren 
ziyaretçiler, stanttan memnun 
ayrıldı.

Gaziantep ve bölgenin alanında tek 
ve en büyük fuarı olan CEVTECH 
2017, bu yıl 70 katılımcı, 200’den 
fazla markanın temsili ve 55 il 
belediyesi Çevre Koruma ve Fen 
İşleri Daire başkanları katıldı.  
Bölgenin en önemli ticaret merkezi olan 
Gaziantep, CEVTECH 2017 fuarıyla bölgenin 
geri dönüşüm, atık yönetimi ve yenilenebilir 
enerji ihtiyaçlarına çözüm bulacak, 
hazırlanan projelere sektör profesyonelleriyle 
hayat verecek.

55 İl Belediyesi Fen İşleri ve Çevre Koruma 
Daire başkanlarının, bölgedeki ticaret ve 
sanayi odalarının yönetimlerinin, proje 

Bu yıl ilk kez düzenlenen CEVTECH 2017 
Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve 
Yenilenebilir Enerji Fuarı, Ortadoğu Fuar 
Merkezi’nde (OFM) kapılarını ziyaretçilerine 
açtı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 gün 
süren CEVTECH 2017 Fuarı’na açtığı stantla 
konuyla ilgili çalışmalarını tanıttı. Broşürler, 
maketler ve tanıtım filmi gösterimiyle 
süslenen stanta ziyaretçiler, ilk günden 
yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi, CEVTECH 2017 Çevre, 
Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir 
Enerji Fuarı’na, stant açtı. Stantta, enerji 
verimliliği, çevre ve yenilenebilir santralleri, 
geri dönüşüm çalışmaları atık yönetimine 
ilişkin çalışmalar ziyaretçilere tanıtıldı. 
Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çevre Koruma 
Kontrol Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanlığı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığınca hazırlanan çalışmalar, 

ve taahhüt firmalarıyla iş, dernek ve 
federasyonlarının katılım ve ziyaretleriyle 
zenginleşen fuara, iştirak edecek olan 
mimarlar odası, mühendisler odası üyeleri 
sektörün nabzını tuttu.

Bölgenin ulusal ve uluslararası anlamdaki 
buluşma noktası olacak CEVTECH fuarı, 
yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye’nin önde gelen iş makinaları 
üreticisi olan Sabancı Holding 
iştiraklerinden Temsa İş Makinaları, 24 yıl 
önce Mardin’de kurulup, bugün Avrupa, 
Ortadoğu ve Bağımsız Devletler topluluğu 
ülkelerine nakliye faaliyetleri yürüten bir 
dev haline gelen Özkeleşler Nakliyat’a 2 
adet Volvo FH500 araç satışı gerçekleştirdi. 
Yarı tenteli römork ve low-bed araçlarla 
yürüttükleri nakliye faaliyetlerine, Nisan 
2017 tarihinden itibaren frigorifik yarı 
römorklu araçları da ekleyen Özkeleşler 
Nakliyat’ın, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine 
hizmet vermekte olan ve bozulabilir gıda 
ürünlerini taşımakta kullanılan Frigorifik 
Yarı Römork araçları için çekici olarak 
kullanılacak olan Volvo FH500 araçlarının 
teslimatı geçtiğimiz ay gerçekleştirildi.   

Özkeleşler Nakliyat Operasyon Müdürü 
Emre Keleş, konuyla ilgili şunları dile 

getirdi: “Bozulabilir gıda ürünlerinin 
taşınmasında firma olarak çekicilerimizin 
arıza yapma ihtimalini düşünmeden rahat 
bir şekilde müşterilerimizin taleplerine 
cevap vermek istediğimizden ötürü 
filomuza ilk etapta 4 Adet Volvo FH500 araç 
katmış bulunmaktayız. Volvo’nun gerek yol 
koşullarına dayanıklılığı gerekse güvenlik 
seviyesinin yüksek olması, konforlu yol 
tutuşu, satış sonrası hizmet ağının kaliteli 
olması, dynafleet uygulaması sayesinde 
anlık olarak araç ve yakıt takibi yapılması 
gibi pek çok özelliğiyle Volvo araçları bizim 
için her zaman avantaj sağlayacaktır.” 
Keleş konuşmasında ayrıca 2019 yılına 
kadar frigorifik araçlarımıza en az 15 Adet 
Volvo FH500 katmayı hedeflediklerini de 
belirtti.

ÖZKELEŞLER NAKLİYAT, FRİGORİFİK YARI RÖMORK ARAÇLARI 
İÇİN TEMSA’NIN GÜVENLİ ÇEKİCİLERİNİ TERCİH ETTİ





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201762

DOĞALGAZ DEVLERİ 
INGAS 2017’DE BULUŞACAK

Doğalgazın geleceğine 
yön veren 20 farklı 
ülkeden 5 binin üzerinde 
katılımcı Türkiye’de 
sektörün geleceğini 
konuşacak. İGDAŞ’ın dev 
organizasyonu INGAS 
2017 için geri sayım 
başladı.

TÜRKİYE’NİN en büyük kongre ve fuar 
organizasyonlarından biri olarak gösterilen 
ve dünya doğalgaz devlerini İstanbul’da 
buluşturacak olan 7. Uluslararası Doğalgaz 
Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) 2-3 Kasım 
tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek. Doğalgaz sektöründe faaliyet 
gösteren dünyadaki en büyük firmaların 
katılacağı etkinlikte sektördeki son gelişmeler 
değerlendirilecek, yeni iş pazarları masaya 
yatırılacak.

HEDEF DOĞALGAZIN 
TİCARET MERKEZİ OLMAK
Dünyanın en önemli enerji kaynaklarından 
biri niteliğindeki çevre dostu doğalgazla 
ilgili Türkiye’nin tek kongre ve fuarı olan 
İGDAŞ’ın dev organizasyonu ‘INGAS 2017’, 
dünyanın önde gelen 20 ülkesini İstanbul’da 
buluşturmaya hazırlanıyor. Bulunduğu 
konum itibariyle de dünyada doğalgazın 
ticaret merkezi olmayı hedef edinen Türkiye 
için oldukça önemli bir organizasyon olan 
INGAS 2017, ayrıca çok değerli konukları da 
ağırlayacak. Sektörün tüm dinamiklerinin 
konuşulacağı kongrenin yanı sıra bu yıl ilk 
kez fuarla birlikte düzenlenecek etkinliğin 
ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanması 
amaçlanıyor.

İTHALAT VE İHRACATA HIZ 
KAZANDIRACAK
INGAS 2017’de ABD, Almanya, Azerbaycan, 
Avusturya, Bahreyn, Belarus, Bosna Hersek, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, 
Cape Town, Cibuti, Çin, Fas, Fransa, Etiyopya, 
Gana, Gürcistan, Güney Sudan, Hollanda, 
Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İsveç, İtalya, 
Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Katar, 
Kenya, Kuveyt, Makedonya, Nijerya, Umman, 
Özbekistan, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, 
Ürdün, Ukrayna ve Yunanistan gibi ülkelerin 
yanı sıra 250’yi aşkın firma temsilcisi de bir 
araya gelecek. İki gün boyunca sürecek fuar, 
önemli ticari anlaşmalara ev sahipliği yaparak 

ithalat ve ihracata hız kazandıracak.YERLİ 
VE YABANCI FİRMALAR İŞ 
BİRLİĞİ YAPACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında 
bulunduğu 40’ı aşkın bakanlık, kuruluş, 
üniversite ve STK dev fuara destek verenler 
arasında yer alıyor. Sektör paydaşlarını 
İstanbul’da bir araya getirecek uluslararası 
platformda, doğalgaz jeopolitiği ve arz 
güvenliği, doğalgaz sektöründe risk ve fırsat 
yönetimi, doğalgaz piyasasında hukuki 

düzenlemeler, iklim ve çevre, 
doğalgaz sektöründe finans 
ve finans kaynaklarına erişim, 
doğalgaz işletmeciliği, yeni 
yaklaşım ve teknolojiler, inovasyon 
ve Ar-Ge gibi çok çeşitli konular 
tartışılacak. Ayrıca fuara katılacak 
firmalar, doğalgaz devi ülkelerin 
sektördeki yenilikleriyle de tanışma 
fırsatı yakalayacak. 

KONGREYE 
KONUŞMACILAR 

DAMGA VURACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak’ın da katılımının beklendiği INGAS 
2017’nin kongre ayağına ise dünyanın dört bir 
yanından gelecek olan konuşmacılar damga 
vuracak. Sektörle ilgili konuşma yapacak 
isimler ise şöyle: Bosna Hersek Dış Ticaret 
ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Saroviç, 
Ürdün Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 
Genel Sekreteri Amani Al Azzam, Arap Ülkeleri 
Ticaret Odası Başkanı Nael Raja Al Kabarati, 
Uluslararası Gaz Birliği Başkanı David 
Carrol, Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel 
Sekreteri Ahmad Al-Zubi, SVB Uluslararası 
Enerji Başkanı Sara Vakhshouri, Avrupa 
Gaz Araştırmaları Merkezi Başkanı Isabella 
Moretti, Hindistan Akıllı Şebekeler Forumu ve 
Global Akıllı Şebekeler Federasyonu Başkanı 
Reji Kumar Pillai, Indrapastha Gas Limited 
(IGL) Ölçüm İşleri Başkanı Sushil Kumar, EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İGDAŞ Genel 
Müdürü Mehmet Çevik, DEİK Başkanı Ömer 
Cihad Vardan ve GAZBİR Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar Arslan.
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HER AN, HER YERDE BİR BAKIŞ YETER;
CONTİNENTAL GELECEK NESİL ÇEVRE 
MODELİNİ GELİŞTİRİYOR

Dünyanın en büyük 
uluslararası lastik 
ve orijinal ekipman 
tedarikçilerinden 
Continental, araçların 
tüm çevresini sorunsuz, 
gerçeğine uygun 
ve 360 derecelik bir 
açıyla görmesini 
sağlayacak yeni nesil 
bir çevre modeli 
üzerinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Bunun için 
uzay operasyonlarında 
kullanılan teknolojiyi 
yüksek çözünürlüklü 
3D Flash LIDAR 
kameraya entegre 
eden Continental, araç 
çevresinin çok daha 
kapsamlı ve ayrıntılı 
bir 3D görüntüsünü 
sağlayacak olan bu 
teknolojiyle de, 2020 
yılında seri üretime 
geçmeyi hedefliyor.

Otomatik araçların kontrolü sürücülerden 
almasına olanak sağlamak için aracın 
veriyi sürekli olarak alması, işlemesi, 
yorumlaması ve aynı anda kavramsal bilgi 
edinip bu bilgiyi artırması gerekir. Bu, boş 
bir otobandan son derece karışık olan 
şehir içi trafiğindeki sürüşe kadar her 
şeye hâkim olabilen karmaşık otomatik 

sürüş seviyelerine ulaşmanın tek yoludur. 
Continental İleri Sürüş Destek Sistemleri 
Bölümü Başkanı Karl Haupt, “Sistemin bu 
bilgiyi adım adım alabilmesi için radarlar, 
kameralar ve Çevre Görüş sistemleri gibi 
bir dizi sensör gereklidir. Bu ise aracın 
çevresiyle ilgili bilgiyi bir insan kadar 
hatta daha iyi bir şekilde algılaması 
anlamına geliyor. Daha fazla menzil, daha 
fazla sensör ve edinilen bilgilerin güçlü 
bilgisayar sistemleri ile bileşimi, görüşü 
keskinleştirmeye yardımcı olmanın yanı 
sıra çevremizi sürekli göz önünde tutmanın 
da anahtarıdır.” diyerek Continental’in 
yaklaşımını aktarıyor.

Ancak ister radar, ister kamera veya Çevre 
Görüş sistemi olsun, ek olarak, güvenilirlik, 
sağlamlaştırıcılık ve ek yedekleme için 
başka sensörlerin de gerektiğini belirten 
Haupt şunları söylüyor;

“Continental olarak bu sebeplerden dolayı 
araç çevresini izlemekle ilgili koşulları tam 
olarak karşılayan Yüksek Çözünürlüklü 
bir 3D LIDAR üzerinde çalışıyoruz. Hiçbir 
mekanik bileşen barındırmayan bu 
sensörler, 3D makine görüşünü gerçek 
zamanlı olarak yakalayıp işliyor.” 

Continental’in geliştirdiği Çevre modeli, 
bağımsız sensörler ile farklı uygulamalar 
arasında ara yazılım katmanını temsil 
ediyor. Bu katman, duyarlılığı ve güvenilirliği 
artırmanın yanı sıra bağımsız sensörlerden 
gelen görüş alanını genişletmeye yönelik 
tasarlanan veri füzyonu ve planlama 
algoritmalarını da içeriyor. Continental 
Destekli Otomatik Sürüş Kontrol Ünitesi, 
edinilen bütün bilgileri değerlendiren ve 
yorumlayan merkezi bir nokta olarak 
çalışarak, çevre modelini saniyede en az 50 
defa yeniden oluşturuyor.

UZAY 
UYGULAMALARINDAN 
YOLA: YÜKSEK 
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 3D 
FLASH LIDAR
Yüksek Çözünürlüklü 3D Flash LIDAR, 
kapsamlı bir 3D çevre modeli oluşturmak 
için önemli bileşenlerden biri olarak öne 
çıkıyor. Continental Yüksek Çözünürlüklü 
3D Flash LIDAR Bölümü Başkanı Arnaud 
Lagandré konuyu; “Uzay operasyonları için 
kullanılmakta olan teknoloji  gece ve gündüz 
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olmak üzere araç çevresinin çok daha 
kapsamlı ve ayrıntılı bir 3D görüntüsünü 
sağlıyor ve olumsuz hava koşullarında bile 
güvenilir bir şekilde çalışıyor.” sözleriyle 
açıklıyor. 3D Flash LIDAR, ileri sürüş destek 
sistemleri için Continental çevre sensörü 
portföyünü genişletirken diğer sensörlerle 
birlikte ileri düzey ve tam otomatik 
sürüşü destekliyor. 3D Flash LIDAR’ın 
seri üretiminin ise 2020 yılında başlaması 
öngörülüyor.

Bugün kullanılan pek çok tarayıcı bileşenine 
kıyasla, Yüksek Çözünürlüklü 3D Flash 
LIDAR sadece iki önemli bileşenden 
oluşuyor: Yüksek entegre alıcı çip, bir 
iletim aracı olarak kamera flaş ışığı gibi 
araç çevresini en az 200 metre mesafeden 
görülebilecek şekilde aydınlatan bir lazer 
görevi görüyor. Basit ama oldukça verimli 
bu yöntem sayesinde her lazer çakışında 
çevrenin tamamen doğru ve net görüntüleri 
üretilebiliyor.

Lagandré, “Bu sayede birkaç santimden 
200 metre mesafeye kadar aracın çevresinin 

eksiksiz bir 3D modeli 
sadece 1,32 mikro saniye 
içinde ve saniyede 30 kez 
oluşturuluyor. Ek olarak, 
bağımsız nesnelerle 
arasındaki mesafe de 
doğru olarak ölçülüyor.” 
diyor. “

OTOMATİK 
SÜRÜŞE 
YÖNELİK 
EN ÖNEMLİ 
GÜVENLİK 

ŞARTLARINI KARŞILAYAN 
MERKEZİ BİLGİSAYAR
Continental Destek & 
Otomatik Sürüş Kontrol 
Ünitesi, edinilen 
verinin değerlendirilip 
yorumlanması ve 
bunun sonucunda 
kapsamlı bir 
çevre modelinin 
oluşturulması için 
kullanılıyor. Merkezi 
kontrol ünitesi, birden 
çok heterojen işlem 
ünitesini barındıran bir 
ağdan oluşuyor. Kontrol 
ünitesi, elektronik 
şasi ve güvenlik 
sistemlerinin birbirine 
bağlanmasında da önemli bir rol oynuyor. 
İleri Sürüş Destek Sistemleri Bölümü 
Destekli & Otomatik Sürüş Kontrol Ünitesi 

Grubu Başkanı Michael 
Zydek, “Continental için 
Destekli & Otomatik 
Sürüş Kontrol ünitesi, 
gerekli işlevsel güvenlik 
mimarisini uygulamaya 
yönelik merkezi bir 
eleman olmasının yanı 
sıra otomatik sürüş 
için gereken merkezi 
ortam tanımları ve 
sürüş fonksiyonlarını da 
barındırıyor” diyerek bu 
ünitenin önemine dikkat 
çekiyor.

ZYDEK, ŞÖYLE EKLİYOR;
“2019 yılına kadar destekli ve otomatik 
sürüş için en katı güvenlik şartlarını dahi 
karşılayan ölçeklenebilir bir ürün grubu 
sunmayı amaçlıyoruz. Kontrol ünitesi, 
gerekli veri akışını yönetmek amacıyla çeşitli 
Ethernet ve Alçak Gerilimli Diferansiyel 
Sinyal Sistemleri (LVDS) bağlantılarıyla 
donatılacak.”

CONTİNENTAL İÇİN YENİ 
BASIN PORTALI
Continental’in yenilenen basın portalına 
www.continental-press.com web 
adresinden ulaşabilirsiniz. Continental 
Media Center’da bulunan basın bültenleri, 
resimler, videolar ve Continental’in sosyal 
medya hesaplarına erişim yenilenen web 
sitesinden sağlanacaktır. Akıllı arama, farklı 

formatlarda doküman indirme ve daha 
sonra yapılacak dokuman indirme işlemleri 
için özel klasör oluşturma seçenekleri de 
yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, yeni 
basın portalının mobil cihazlardaki kullanımı 
ise oldukça kolay. 
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AVRASYA KENT FUARI Başlangıç: 23.11.2017    
Bitiş: 26.11.2017  

3. Otomobil ve Yan 
Sanayi Fuarı

TURKIYE - 
Ankara ANFA

İnfo Uluslararası Fuarcılık

ISSA / INTERCLEAN 
İSTANBUL

Başlangıç: 18.10.2017   
Bitiş: 20.10.2017 

18.Kentsel Dekorasyon 
ve Teknolojileri, Spor ve 
Eğlence, Altyapı, Çevre 
Düzenlemeleri ve Geri 
Dönüşüm Teknolojileri 
Fuarı

TÜRKİYE - 
Tuyap IST

Reed Tüyap Fuarcılık

OTOMASYON
FUARI 2017

Başlangıç: 30.11.2017    
Bitiş: 03.12.2017   

Bursa 15.Elektrik, 
Elektronik ve 
Makine Otomasyon 
Fuarı

TÜRKİYE - 
Bursa Tüyap

Tüyap Bursa Fuarcılık

SANTEK 2017 Başlangıç: 02.11.2017   
Bitiş: 05.11.2017    

4.Doğu Marmara 
Sanayi ve Teknoloji 
Fuarı

TÜRKİYE - 
Kocaeli Belediyesi

Tüyap Anadolu Fuarları

FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR-YER DÜZENLEYEN FİRMA

 2017
FUAR TAKVİMİ
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DAF ÜRDÜN’DE 
500. KAMYON TESLİMATINI YAPTI 

YENİ MÜŞTERİ DÜŞÜK TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ VE 
YÜKSEK GÜVENİLİRLİK NEDENİYLE DAF’I TERCİH ETTİ.

DAF Ürdün’de 500. 
kamyonun teslimatını 
gerçekleştirdi. 
Eindhoven merkezli 
kamyon üreticisinin 
Ürdün pazarına 2014’te 
girdiği düşünülürse bu 
bir dönüm noktasından 
çok daha fazlasını 
temsil ediyor. DAF 
CF85 4x2 Euro3 
çekicinin teslimatı 
Hollandalı kamyon 
üreticisi DAF Trucks’ın 
%25’in üzerinde payla 
pazar lideri haline 
geldiği Ürdün’deki 
konumu açısından da 
iyi bir gösterge.

Teslim edilen 500. kamyon merkezi 
Amman’da bulunan Euro Shipping 
Services (ESS) tarafından verilen 50 
kamyonluk siparişin bir parçası. ESS 
nakliye, navlun sevkiyatı, konteynır 
kargo, genel kargo, hava taşımacılığı ve 
depolama alanlarında uzman olan büyük 
bir intermodal taşımacılık şirketidir. 

DAF’tan alınan 50 kamyonla birlikte 
ESS, Ürdün’de artan nakliye talebini 
karşılayacak konuma gelmeyi 
amaçlamaktadır. ESS’nin sahipleri Issam 
Sacca ve Mahmoud Omran’a göre CF85 
alma kararı sürpriz değil: “DAF’lar 
özellikle yakıt tüketimi açısından son 
derece verimli ve Toplam Sahip Olma 
Maliyetinin bu kadar uygun olmasının 
sebeplerinden biri de bu. Ayrıca güvenlik, 
güvenilirlik ve dayanıklılık açısından da 
DAF CF, 90 araçlık filomuza düşünmeden 
katmak istediğimiz bir kamyondu. Buna 
ek olarak, yerel DAF bayisi olan Manaseer 
tarafından sağlanan satış sonrası destek 
ve ekstra hizmetlere olan güvenimiz de 
tam.”

Orta Doğu gibi “zorlu arazi” şartlarına 
sahip bölgeler için DAF kamyonları, 

standart özelliklerin yanı sıra ağır hizmet 
tipi tahrik hattı, güçlendirilmiş tekerlek 
yuvası, büyük boy soğutma sistemi ve özel 
olarak uyarlanmış hava girişiyle donatılıyor. 

Satış Operasyonları Genel Müdürü Michiel 
Kuijs konuyla ilgili şunları söylüyor: “Ürdün 
gibi ülkelerde sürüş koşulları çok zorlayıcı 
olabildiği için kamyonlarımızda buna 
uygun düzenlemeler yapıyoruz”. “Dünyanın 
neresinde olursa olsun tüm işletmecilere 
aynı DAF deneyimini sunuyoruz: mümkün 
olan en düşük toplam sahip olma 
maliyetiyle maksimum çalışma süresi 
ve düşük bakım maliyetleri. 4 yıl içinde 
Ürdün pazarının lideri olmamızın elbette 
bir sebebi var. 16 ton ve üzerindeki kamyon 
pazarında yaklaşık 600 araç bulunuyor 
ve DAF bu pazarda %25’in üzerinde paya 
sahip”
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FORD TRUCKS,
COMTRANS 2017’DE YENİ İNŞAAT 
VE ÇEKİCİ SERİSİNİ TANITTI

57 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesi ve 
müşteri birikimiyle global pazarlarda ve 
Türkiye’de faaliyet gösteren Ford Trucks, 
Moskova’da gerçekleştirilen COMTRANS 
Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda 3542D 
damper, 1848T çekici ve Rusya pazarına 
özel olarak daha fazla yük taşıma ve ağır 
koşullar için geliştirilen yeni 6x4  çekicisini 
de tanıttı. Güç, teknoloji ve verimliliğe 
odaklanarak geliştirilen yeni seride yeni 

nesil Ecotorq motorlar bulunuyor. Yeni 
Ford Trucks inşaat ve çekici serisi, zorlu 
koşullarda daha fazla güç ve daha fazla 
verimlilik sağlıyor.

YENİ FORD TRUCKS 
SERİSİ, DAHA GÜÇLÜ, 
DAHA TEKNOLOJİK VE 
DAHA VERİMLİ
Yeni Ford Trucks Serisi’nin kalbinde yer 
alan yeni nesil Ecotorq motor, çevreci ve 
ekonomik motor teknolojisi ile daha az 
yakıt tüketerek daha çok verim sağlıyor. 
Yeni Ford Trucks serisi Türkiye ve 
uluslararası pazarlar için 330 PS ve 480 
PS arası güç seçeneklerini E3, E5 ve E6 
emisyon seviyelerinde sunuyor. Bir önceki 
versiyonlara göre %8.5 oranında yakıt 

tasarrufu sağlayan Ecotorq motor ile yeni 
Ford Trucks serisi, bağımsız kuruluşlar 
tarafından yapılan testlerle sektördeki 
en rekabetçi yakıt tüketim değerlerine 
ulaşırken, tork ve güçteki artış ile de tüm 
koşullarda yüksek performans sunuyor.

Ford Trucks yeni modellerinde gücün 
yanı sıra frenleme konusunda da 
iyileştirmelere gitti. Bir önceki nesle göre 
7 kat daha güçlü frenleme sistemine 
sahip Yeni Ford Trucks serisi; 400 KW’lık 
motor frenine ek olarak 600 KW’lık 
Intarder opsiyonu sunuyor. Toplamda 
ulaşılan 1000 KW’lık frenleme değeri, 
yeni Ford Trucks Serilerinde, yolda gidiş 
kadar duruşa da ne kadar yüksek önem 
verildiğini açıkça ortaya koyuyor. Tüm 
bu yenilikleriyle yeni nesil Ford Trucks 
modelleri üst düzey güvenlik sunuyor.

Ford Otosan’ın 
ağır ticari markası 
Ford Trucks, yeni 
inşaat ve çekici 
serisiyle COMTRANS  
Uluslararası Ticari Araç 
Fuarı‘nda yer aldı. Bu yıl 
17’incisi gerçekleştirilen 
Rusya’nın en büyük 
ticari araç fuarı 
COMTRANS’ta Rus 
pazarı için özel 
tasarlanan 3542D, 
1848T ve 6x4 çekici ilk 
kez tanıtıldı. Fuar 4-9 
Eylül tarihleri arasında 
Moskova Crocus 
Expo’da düzenlendi.
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BÜYÜKŞEHİR 
ASFALT İÇİN MAKİNE AĞINI GENİŞLETTİ

Manisa Büyükşehir 
Belediyesi,  yapılan asfalt 
çalışmalarını daha hızlı 
tamamlamak ve daha 
çok noktada çalışmaların 
yürütülmesi için makine 
ağını genişletti. Manisa 
Büyükşehir Belediyesi 
bünyesine eklediği yeni 
asfalt distribütörü ile 3 farklı 
noktada asfalt çalışması 
yürütecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa 
il merkezi ve ilçelerde yürüttüğü asfalt 
çalışmalarını hızlandırmak, en kısa 
zamanda tamamlamak ve farklı noktalarda 
çalışmaların yürütülmesi amacıyla makine 
ağını genişletmeye devam ediyor. Manisa 
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım 
Daire Başkanı Fevzi Demir, belediye 
şantiyesinde belediyenin makine ağına yeni 
eklenen asfalt distribütörünü yerinde inceledi. 
Mevcut aracın makine ağına dahil olmasıyla 

birlikte farklı noktalarda çalışmaların 
yürütülebileceğini kaydeden Demir, 
Manisa’nın büyükşehir statüsü kazanmasının 
ardından Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Cengiz Ergün’ün araçlar konusunda 
da destek olarak belediye bünyesine yaklaşık 
20 milyon liralık iş makinası alımı yapıldığını 
söyledi. 

3 DİSTRİBÜTÖR DAHİL 
EDİLDİ
Demir, “Kamyonlar, greyderler, distribütör gibi 
makinelerin alımları yapıldı. Son olarak bize İl 
Özel İdaresi’nden geçen kamyonlarımız vardı. 
Asfalt dökümünde kullanılan distribütörlerimiz 
vardı. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 
yol problemine hızlı bir şekilde müdahale 
etmek ve vatandaşların problemlerini çözmek 
istiyoruz. Biz acil olan yapılması gereken işleri 
yapmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de 
asfalt. Bu konuya Başkanımız Cengiz Ergün’e 
aktardık. 3 adet distribütörün yapımı için onay 
verdi. Şu an itibariyle de 3 adet distribütör 
envanterimize katmış oluyoruz” dedi. 

SENEDE 500-600 KİLOMETRE 
YOL YAPILACAK
Gelen distribütör araçları ile belediyenin elinin 
daha da güçlendiğine dikkati çeken Demir, “Bu 
araçlarla kendi personelimiz ve ekiplerimizle 
senede 500-600 kilometre arasında yol 
yapmış olacağız. Bu da vatandaşımızın 
daha güvenli, ferah, rahat yollarla seyahat 
etmesini sağlayacak. Buradan bize verdiği 
desteklerinden dolayı Başkan Cengiz Ergün’e 
teşekkürlerimizi iletiyoruz. En kısa vatandaşın 
ihtiyacı olan yolları tamamlamış oluruz” diye 
konuştu.
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2.500 MW gücünde 
rüzgar enerjisi 
santralinin taşıma ve 
montaj işlemlerini 
gerçekleştirerek 
Türkiye’deki rüzgar 
enerjisi yatırımlarının 
%50’sine katkı 
sağlayan Hareket’in 
Genel Müdürü Engin 
Kuzucu, enerjide 
dışa bağımlılıktan 
kurtulmanın yeşil 
enerji ile mümkün 
olacağını kaydetti. 
Yeşil enerjiye 
yatırımda Türkiye’nin 
Avrupa’nın ilk 
dört ülkesi arasına 
girdiğine dikkat çeken 
Kuzucu, yenilenebilir 
enerji alanında 
Türkiye’nin 2020 
yılına kadar 
28 milyar dolar 
tutarında yatırım 
çekmesinin mümkün 
olduğunu vurguladı.

Bugün dünya genelinde tüketilen 
enerjinin %20’sinin yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edildiğini ifade 
eden Hareket Genel Müdürü Engin 
Kuzucu, Türkiye’de ise yenilenebilir 
enerjide toplam kurulu gücün yaklaşık 
35 GW olarak hesaplandığını belirtti. 
Ülkemizde üretilen enerjinin %35’inin 
yenilenebilir enerji kaynakları tarafından 
karşılandığını söyleyen Kuzucu, bunun 
önemli bir bölümünün hidro elektrik 
santrallerden sağlandığını, bununla 
birlikte başta rüzgar enerjisi olmak 
üzere güneş enerjisi yatırımlarının da 
büyük bir ivme kazandığını vurguladı. 

TÜRKİYE RÜZGAR 
ENERJİSİNDE ATILIM 
YAPABİLİR
Türkiye’de özellikle son 15 yılda 

TÜRKİYE ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINI 
YEŞİL ENERJİYLE ÇÖZECEK

yenilenebilir enerjiye önemli yatırımların 
yapıldığını belirten Kuzucu, 2002 yılında 
12.277 MW olan kurulu gücün 2016 yıl 
itibariyle %172 oranında artarak 33.352 
MW’a yükseldiğini söyledi. Yenilenebilir 
enerji sektöründe rüzgar enerjisinin 
özel bir yeri olduğunu belirten Kuzucu, 
enerji kapasitesi bakımından en 
geniş kullanıma sahip kaynakların 
başında geldiğini vurguladı. 2015 yılı 
itibariyle Danimarka’nın toplam enerji 
üretiminin yaklaşık %50’si, Almanya’nın 
bazı bölgelerinde ise %60’ının rüzgar 
enerjisinden karşılandığına dikkat 
çeken Kuzucu, Türkiye’nin de bu alanda 
dev bir potansiyele sahip olduğunun 
altını çizdi.
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TÜRKİYE’NİN 
POTANSİYELLERİ GENİŞ
2050 yılı tibariyle dünya genelinde üretilen 
enerjinin %18’sinin rüzgar enerjisinden 
karşılanmasının öngörüldüğünü belirten 
Kuzucu, Türkiye’de ise bu oranı iki katına 
çıkarmanın mümkün olduğunu dile 
getirdi. Bugün Türkiye’nin Almanya’dan 7 
kat daha fazla rüzgar enerjisi üretebilme 
kapasitesi olduğuna değinen Kuzucu, 
ancak halihazırda Almanya’nın Türkiye’den 
yaklaşık 8.5 kat daha fazla kurulu gücü 
olduğunu belirtti. Türkiye’nin rüzgar 
enerjisi alanında 2023 hedefinin 20.000 MW 
olduğunu söyleyen Kuzucu, halihazırda 
kurulu gücün 6.081 MW olduğunu, kararlı 
bir tutumla bu büyük hedefe ulaşmanın 
mümkün olabileceğini söyledi. 

Kuzucu, Türkiye’nin güneş enerjisi ve 
jeotermal enerji alanlarında da çok büyük 
potansiyeller barındırdığını belirterek, tüm 
yenilenebilir enerji alanlarında IFC’nin 
“Gelişmekte Olan Piyasalarda İklim 
Değişikliği Yatırım Fırsatları Raporu”na 
göre Türkiye’nin 2020 yılına kadar 28 
milyar dolar tutarında yatırım çekebilme 
gücüne sahip olduğunu vurguladı. Raporda 
bu miktarın 16.4 milyar dolarının rüzgar 
enerjisi alanında gerçekleşeceğinin 
belirtildiğini kaydeden Kuzucu, 7.4 
milyar doların güneş enerjisinde, 3.4 

milyar doların jeotermal enerjide, 560 
milyon doları ise hidroelektrik alanında 
gerçekleşeceğini söyledi.

TÜRKİYE YEŞİL ENERJİDE 
HIZLI İLERLİYOR
Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin 
mevcut konumunu Kuzucu şöyle 
değerlendirdi: “Türkiye’de özellikle 
2009 yılından sonra yenilenebilir 
enerji konusunda önemli gelişmeler 
kaydedildiğini görüyoruz. Yenilenebilir 
enerji üretimindeki toplam kurulu güç 
kapasitesi 2009 yılında 15,5 GW iken 
2015 yılı itibarıyla bu rakam 31,7 GW 
seviyelerine getirilerek bu alanda gözle 
görülür bir ilerleme yaşandı. 2016 yıl 
sonu itibarıyla ise Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji toplam kurulu gücü 34,2 GW olarak 
kayıtlara geçti.  Yine açıklanan raporlara 
göre Türkiye’de yenilenebilir enerji 
alanında yapılan yatırımlar 2015 yılında 
1,9 milyar dolara yükseldi. Türkiye bu 
yatırımlarla yenilenebilir enerji alanında 
İngiltere, Fransa ve Hollanda ile birlikte 
1 milyar dolar eşiğini aşan dört Avrupa 
ülkesinden biri olmuştur ki, bu da oldukça 
önemlidir. Ayrıca, Dünya Bankası Grubu 
üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC), 
“Gelişmekte Olan Piyasalarda İklim 
Değişikliği Yatırım Fırsatları Raporu”nda 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında 
2020’ye kadar yaklaşık 28 milyar dolar 
yatırım çekeceğini öngörüyor. Buradan 
hareketle Türkiye’nin özellikle son yıllarda 
yenilenebilir enerji alanında çok önemli 
ilerlemeler kaydettiğini söyleyebilirim.”

ENERJİ KAYNAKLARI
ÇEŞİTLENDİRİLMELİ
Yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek 
ve yabancı kaynaklara olan bağımlılığı 
azaltmanın son derecede önemli olduğunu 
belirten Kuzucu, şunları kaydetti: “2023 
hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin 
elektrik enerjisine olan talebinin en 
az yüzde 30’unun yenilenebilir enerji 
kaynakları tarafından sağlanması 
planlanıyor. Mevcut olan yenilenebilir 
enerji kapasitesini ve hesaplanan toplam 
potansiyeli göz önüne aldığımızda, 
Türkiye’nin gelecekteki hedefleri 
tutturabilme imkanı mümkün. Yenilenebilir 
enerjiye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar 
bizim faaliyet gösterdiğimiz enerji lojistiği 
alanında da iş hacminin artmasını sağlıyor 
ve sağlayacak. Türkiye’nin enerji lojistiğinin 
yıllık 150 milyon avroluk bir büyüklüğe 
sahip olduğu söylenebilir. 2020 yılına 
kadar ise 500 milyon avro düzeyinde bir 
büyüklüğe ulaşacağımızı öngörüyoruz. 
Biz de bu alanda gerekli tüm yatırım ve 
hazırlıklarımızı yapıyoruz.”

ENERJİ LOJİSTİĞİ HER YIL 
%10 BÜYÜYOR
Enerji lojistiğinin her yılı çift haneli 
rakamlarla büyüdüğünü ifade eden 
Kuzucu, şu açıklamayı yaptı: “Enerji 
lojistiği kapsamında akaryakıt ürünleri, 
petrol arama ekipmanları, doğalgaz, 
hidroelektrik, termik ve yenilenebilir enerji 
santralleri taşımaları yapan firmalar, 
santrallerin yapımı bittikten sonra da 
yedek parça standart malzemeleri taşıyor. 
Firmalar sadece taşıma değil, mühendis 
kadrosuyla projelerin montajını da 
yapıyor. Enerji lojistiğini de içine alan proje 
taşımacılığı Türkiye’de her yıl yaklaşık 
yüzde 10 büyüyor. Türkiye’de enerji lojistiği 
büyüklüğünün yıllık yaklaşık 150 milyon 
euro olduğu tahmin ediliyor. Önümüzdeki 
5 yılda bu rakamın 500 milyon euroluk bir 
hacime ulaşması bekleniyor.”
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“KIZIL VADİ” 
Kızıl Çukur Vadisi asıl ismi olan Kızıl 
Vadi görenlerini büyülemeye devam 
ediyor. Ürgüp ile aralarında fazla 
mesafe olmamasına rağmen gezerken 
Ortahisar taraflarında karşımıza çıkıyor. 
Vadi her ne kadar küçük görünüyor gibi 
olsa da öncelikli olarak bir plan yapılıp 
sonrasında gezilmesi yorulmamanız 
açısından oldukça önemli. Çok girintili 
ve çıkıntılı bir vadi olduğundan dolayı 
öncelikle vadinin üst kısımlarından 
gezmeye başlamalı sonrasında 
ise Çavuşin tarafına doğru bir plan 
yapılabilir.

Kızıl Vadi ’ye Ortahisar kısmından giriş 
yapıldığında kolaylıkla üst kısımlardan 
gezmeye başlayabilirsiniz. Gezerek daha 
iç kısımlara girmeniz bu yol üzerinden 
kolay olacaktır. Kapadokya’nın tüm 
karakteristik özelliklerine sahip olan 
Kızıl Vadi, kızıl tüf kayalara sahip. 
Güneşin batış sırasında ise renginin 
iyice kızıllaşmasının ardından akşamları 
burada tam bir şölen izleyebilirsiniz.

Düzgün bir patika eşliğinde etrafın kızıl 
görünümleri arasında güvercinlikleri 
de görerek harika bir yürüyüş süreci 
geçirebilirsiniz. Üzüm bağlarının 
yolculuğunuza eşlik etmesiyle birlikte 
kilise görmek isteyenlere Haçlı 

Kilisesi’ne kadar bu ihtişamlı yollar 
eşlik ediyor.

Haçlı Kilisesi’nin üst kısmında ise 
manzara eliğinde gün batımını 
izleyebileceğiniz odacıklar bulunuyor. 
İsterseniz bir şarap eşliğinde burada 
yorgunluk atabilir ve kızıl manzaranın 
keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Genellikle Üzümlü Kilisesi’nin 
gezilmesinden sonra başlatılan Kızıl 
Vadi turları oldukça keyifli geçiyor. 
Üzümlü Kilisesi’nin freskleri ikona 
kırıcı zamanının öncesinde yapılmış 
olup şimdiki hayatımızda da karşımıza 
çıkıyor ve bu özelliği ile oldukça ilgi 
çekiyor. Fresklerin yapımını sağlayan 
Aziz Nichitas’ınhücresi ise hemen 
kilisenin üst katında yer alıyor.

Kızılçukur Vadisi yürüyüş maratonu 
başladığında ise birkaç tünelden 
geçerek ilerleyeceksiniz. Burada 
bulunan tünellerin en uzunu 37 
metre. Ama yine de elinize bir el feneri 
almakta fayda var. Tüneller düz yoldan 
oluşmuyor ve buna karşılık dik bir inişle 
son buluyor. Eğer ters şekilde merdiveni 
kullanarak inerseniz daha güvenli 
bir çıkış yakalayabilirsiniz. Yürüyüşün 
sonlanmasının ardından ise Meskendir 
Vadisi sizlere kapılarını açıyor.
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AVRUPA’DAKİ GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK 
UYGULAMALARI YERİNDE İNCELENDİ

İçişleri Bakanlığı 
Dernekler Daire 
Başkanlığı, Konya 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı ile Konya 
Muhtarlar Derneği’nin 
birlikte yürüttükleri 
“Gönüllüyüz, Birlikte 
Güçlüyüz” isimli 
proje kapsamında 
dünyada gönüllü 
itfaiyeciliğin en iyi 
uygulandığı ülkelerden 
olan Macaristan, 
Avusturya ve Çek 
Cumhuriyeti’nde 
incelemeler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire 
Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Konya 
Muhtarlar Derneği’nin birlikte yürüttükleri 
“Gönüllüyüz, Birlikte Güçlüyüz” isimli 
proje kapsamında dünyada gönüllü 
itfaiyeciliğin en iyi uygulandığı ülkelerden 

olan Macaristan, Avusturya ve Çek 
Cumhuriyeti’nde incelemeler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire 
Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Konya 
Muhtarlar Derneği\’nin birlikte yürüttüğü 
“Gönüllüyüz, Birlikte Güçlüyüz” isimli proje 
kapsamında Macaristan, Avusturya ve 
Çek Cumhuriyeti’nde gönüllü itfaiyecilik 
çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni 
Büyükşehir Yasası ile birlikte 31 ilçedeki 
bütün mahallelere itfaiye hizmeti götürmeye 
başlayan ve bu kapsamda gönüllü itfaiyecilik 
uygulamasını başlatan Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 550 mahallede muhtarlara 
yangın söndürme tankerleri teslim etti. 
Gönüllü itfaiyecilik uygulamasında Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli 
destekçisi mahalle muhtarları oldu. 
Konya Muhtarlar Derneği ile birlikte 
düzenlenen “Gönüllüyüz, Birlikte 
Güçlüyüz” projesi kapsamında 

dünyada gönüllü 
itfaiyeciliğin en iyi 
uygulandığı ülkelere 
düzenlenen programda 
ilk olarak Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’de 
İtfaiye Teşkilatı ve 
gönüllü itfaiyecilik birimi 
ziyaret edilerek bilgi alındı. 
İtfaiyede incelemelerde bulunan 
ve yapılan sunumu izleyerek 
Konya’daki uygulama hakkında 
da bilgi veren heyet, daha 
sonra Avusturya’ya geçerek, 

Viyana merkez istasyonları ile 
gönüllü itfaiye merkezlerinden 
olan Niederösterrich\’ı ziyaret 
etti. Dünyadaki en önemli 
gönüllü itfaiyecilik uygulama 
merkezlerinden olan Viyana’daki 
incelemelerde sistemin nasıl 
işlediği konusunda bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Heyet 
son olarak Çek Cumhuriyeti’ne 
geçerek Prag İtfaiye Teşkilatı 
yöneticileri ile görüştü. Prag’ta 
yürütülen gönüllü itfaiyecilik 
sistemi hakkında bilgi alan 

heyet, her yıl düzenlenen Prag İtfaiye 
Olimpiyatları’na da katılarak yarışmaları 
takip etti. 

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİĞİN 
YAYGINLAŞMASINA KATKI 
SAĞLAYACAK 
Konya Şube Başkanı Sait Közoğlu, 
Konya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri 
Sebahattin Esen, Konya Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan 
yöneticiler, itfaiyeciler ve mahalle muhtarları 
ile birlikte programa katılan Konya 
Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, 
gönüllü itfaiyecilik konusunda örnek 
çalışmalar yapan ülkelere düzenlenen 

programın çok verimli geçtiğini söyledi. 
Projenin Konya’da gönüllü itfaiyeciliğin 
yaygınlaşması konusunda önemli katkıları 
olacağını belirten Duran, kendilerine her 
konuda destek olan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.
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Yönetmen: Taylor Shreidan

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille

Tür: Gerilim

Ülke: ABD

Yönetmen: Onur Ünlü

Oyuncular: Meryem Uzerli, Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer

Tür: Aksiyon

Ülke: TÜRKİYE

Film, çaylak bir kadın FBI ajanı olan Jane Banner ve geçmişiyle sorunları olan kıdemli, yerel 
bir oyun izleyicisi olan Cory Lambert’ın ortaklığını konu alıyor. İkili güçlerini birleştirerek 
ıssız bir Kızılderili bölgesinde işlenmiş olan bir cinayeti araştırıyorlar. Öldürülen genç kızın 
cinayetinin öcünü alabilmek için çıktıkları bu yol birbiri ardına gizemlerle ve sırlarla örülmüş 
bir yol olarak önlerine uzanıyor...

Başrollerini Yenilmezler ekibinin Hawkeye’ı Jeremy Renner ve Scarlet Witch’i Elizabeth 
Olsen’ın üstlendiği gizem gerilim filminin yönetmen koltuğunda Taylor Sheridan oturuyor. 
Filmin senaryosu da yönetmenin kaleminden çıkma.

“İyiliksever hırsız” Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. 
Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji 
dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği 
gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona 
nefesi kadar yakındır. Tabii ki belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşinde.

Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı, Peyami Safa’nın unutulmaz eseri Cingöz Recai Limon 
Film tarafından sinemaya uyarlanıyor. Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli, 
Serkan Keskin gibi birçok önemli ismin yer aldığı yapımın senaryosu Kerem Deren ve Pınar 
Bulut tarafından  kaleme alındı. 

KARDAKİ İZLER

CİNGÖZ RECAİ

FİLM
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Albert Camus
Can Yayınları

Oğuz Atay
İletişim Yayıncılık

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Can Yayınları

Konusu çok basittir. Öyküdeki her şey çok kısa bir zaman aralığında olup biter. Cezayir’de, bir rastlantı 
sonucu, bir Arap’ı öldüren orta sınıftan bir Fransız, Meursault, kendisini adım adım ölüme götüren 
süreci kayıtsız biçimde izler. Diğer kişilerin adı anılsa da, roman kahramanının adını bile öğrenemeyiz 
(burada Kafka etkisinden söz edilebilir). Camus’un yabancısının yabancılaşmasını kendi ağzından şöyle 
aktarabiliriz; ‘yani bu işin benim dışımda görülüyor gibi bir hali vardı. Her şey, ben karıştırılmaksızın olup 
bitiyordu, kaderim bana sorulmadan tayin olunuyordu. İyi düşününce söylenecek bir şeyim olmadığını 
anlamaktaydım. Kendi kendimi seyrediyormuş gibi bir hisse kapıldım.’ Kitapta, Meursault’un topluma, 
kendine, ölümü bile kabul edebilecek kadar hayata, kısacası tüm varoluşa yabancılaşması yalın bir dille 
anlatılır.

Tehlikeli Oyunlar, Oğuz Atay’ın ikinci romanıdır. 1973 yılında yayımlandı. 1970’te TRT’nin Roman 
Ödülü’nü kazandı.

Olaylar, karakter Hikmet Benol’un etrafında gelişir. Atay edebiyatının ayırıcı özelliklerinden biri olan 
oyun motifi, romanın bütününe hakimdir. Hikmet olanları, kafasında fanteziler şeklinde büyütür, 
rüyalar görür, bazı yerlerde gerçek ve fantezi karışır. Olayları bazen gerçeküstü ya da gerçek dışı anlatır. 
Ardından gerçek aktarılır. Bazen de önce gerçek aktarılır, ardından Hikmet’in olmasını istediği şekliyle 
olay tekrar aktarılır.

Dostoyevski’nin diğer realist ve karamsar eserlerine göre oldukça farklı olan hikâye, bazı romantik 
unsurlar barındırır ve coşkulu bir ruh halini yansıtır.

Romanın kahramanı olan genç adam St. Petersburg’un kasvetli ve beyaz gecelerindan birinde, 
tesadüfen kendisi gibi yalnız olan bir genç kızla tanışır. Genç kızla beraber tüm hayallerini ve anılarını 
paylaştıkları dört beyaz geceyi St. Petersburg’un sokaklarında geçirir. Genç kız birkaç yıl önce tanıştığı 
fakat bir yıldır haber alamadığı sevgilisini beklemektedir. Genç adam ve kız geçirdikleri gecelerde 
birbirlerine yakınlaşırlar ve ikisi de karamsar duygularını unuttukları anlar geçirir. Üçüncü gecenin 
sonunda genç kız bir yıldır beklediği sevgilisini bulur ve hikâyenin kahramanı ile arasında başlayan 
zarif aşkı yine zarifçe bitirerek sevgilisine döner. Kitabın kahramanı olan genç adam ise yine eskisi gibi 
hayalperest yaşantısına geri döner.

YABANCI

TEHLİKELİ OYUNLAR

BEYAZ GECELER

KİTAP



Araç Markası : SCANİA
Araç Modeli : 2017
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : Karşılıklı
  Görüşulecektir.
Ekipman Markası : Erdemli
Ekipman Modeli : 2017
Ekipman Kapasitesi : 6m3

Araç Markası : FORD CARGO 1826

Araç Modeli : 2014
Aracın KM’si : 21000
Fiyatı : 350000 TL + KDV
Ekipman Markası : EKİCİ
Ekipman Modeli : 2014
Ekipman Kapasitesi : 0

Araç Markası : RAVO
Araç Modeli : 2013
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 350000 TL + KDV
Ekipman Markası : PAKSAN
Ekipman Modeli : 2013
Ekipman Kapasitesi : 5,5m3

Araç Markası : FORD CARGO
Araç Modeli : 2013
Aracın KM’si : 150000
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : ERDEMLİ
Ekipman Modeli : 2013
Ekipman Kapasitesi : 8M3

Araç Markası : Tennant 636
Araç Modeli : 2015
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : Tennant
Ekipman Modeli : 2015
Ekipman Kapasitesi : 1,5m3

Araç Markası : AZURA
Araç Modeli : 2013
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : AZURA
Ekipman Modeli : 2013
Ekipman Kapasitesi : 2M3

Araç Markası : FORD CARGO
Araç Modeli : 2017
Aracın Fiyatı : Karşılıklı   
  Görüşulecektir.
Aracın KM’si : 67.000 TL+KDV

Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2017
Ekipman Kapasitesi : 15m

Araç Markası : Johnston
Araç Modeli : 2012
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : Johnston
Ekipman Modeli : 2012
Ekipman Kapasitesi : 1.8m3

Araç Markası : GREEN MACHINES
Araç Modeli : 2014
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 80000 TL + KDV
Ekipman Markası : GREEN MACHINES
Ekipman Modeli : 2014
Ekipman Kapasitesi : 0
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Soldan Sağa

1. Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç  
 yada demir direklerden her biri

2. Video ya da bilgisayardan aldığı görüntüleri çok geniş bir perdeye  
 ya da ekrana yansıtan projeksiyon sistemi

3. Lastik,ipek,pamuk veya yün karışımı yapay bir kumaş türü

4. Sapındaki liflerden halat,çuval gibi kaba örgüler yapılan bir bitki

5. Mürver ağacına verilen bir başka ad

6. Hayvanları yakalamak için kullanılan,ucu ilmikli,kaygan uzun ip

7. Afrika’nın en yüksek dağı kilimanjaro’nun, yerli dillerde   
 “özgürlük” anlamına gelen yeni adı 

Yukarıdan Aşağı

1. Değerli olmayan maden veya taşlardan yapılmış takı,süs eşyası

2. Eski dilde atasözü

3. Meşe ağacının meyvesi,palamut

4. Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı  
 yayına hazır duruma getirme,yazı yazma,kaleme    
 alma

5. Güreşte hasmın başını koltuk altına alıp boynuna kol dolama  
 oyunu

6. Eski dilde Ocak ayı.
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Yukardaki bütün malzemeleri karıştırıp yaklaşık 10 dakika 
yoğuralım. Daha sonra yoğurduğumuz hamurdan 60 gr lık 
küçük bezeler kesip avuç içi ile yuvarlayıp fırın tepsisine 
alıp mayalanmaya bırakalım. Hamurlar mayaya geldiğinde 
180 derece ısıtılmış fırında 17 dakika pişirelim. Mini burger 
ekmeklerimiz servise hazır.

Not: Sizde aynı hamurdan renkli ekmekler elde etmek 
isterseniz gıda boyası kullanabilirsiniz. Ya da daha 
sağlıklı olması açısından yoğurma işlemi bittikten 
sonra hamurunuza domates suyu, ıspanak suyu vs. 
ekleyebilirsiniz.

EVDE RENK RENK  MİNİ 
BURGER EKMEKLERİ

malzemeler hazırlanışı
• Un 1 kg

• Margarin 60 gr

• Toz şeker 50 gr

• Yaş maya 40 gr

• Tuz 25 gr

• Soğuk su 550 gr

 Çengel Bulmaca Anahtar Kelime Sudoku Cevapları

Bulmaca Cevapları
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SCANIA XT
ZORLU İNŞAAT SAHALARININ YENİ YILDIZI: 

ZORLU İNŞAAT SAHALARININ 
YENİ YILDIZI: SCANIA XT

profİmak “EHS” 
( Elektrİklİ HİbRİt
Sİstem )

DİRİNLER
YILLAR GEÇER, ZORLUKLAR 
AŞILIR VE DOĞRULUK KAZANIR


