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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

2016 yılı Türkiye Otomotiv Sanayii’nde 
üretim ve ihracatta rekorların 
yenilendiği bir yıl oldu.

2015 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2016 yılında 
toplamda yüzde 6 azalırken, ürün grubu 
bazında: 

 - B. Kamyonda yüzde 52

-  K. Kamyonda yüzde 48    oranlarında 
azalma kaydetti. 

Kamyon da kapasite kullanım oranı 
bir önceki yıla göre;  % 91 den % 37 ye 
, Ağır Ticari araçlarda % 87 den %43 e 
geriledi.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-
Ekim döneminde üretim aynı seviyesini 
korurken, hafif ticari araç grubunda 
yüzde 1 oranında azaldı, ağır ticari araç 
grubunda ise yüzde 13 seviyesinde 
arttı.  Aynı dönemde ticari araç pazarı 
yüzde 2 ve hafif ticari araç pazarı 
yüzde 3 oranlarında artarken, ağır 
ticari araç grubunda ise pazar yüzde 
6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda 
pazar daralması son 2 yılda yüzde 46 
seviyesine ulaştı.

2016 yılı Ocak-Ekim dönemine göre, Yük 
ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 
2017 yılı Ocak - Ekim döneminde 
toplamda aynı seviyesini korurken, ürün 
grubu bazında:

K. Kamyonda yüzde 54

B. Kamyonda yüzde 16    oranlarında 

artış gösterdi. 

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen 
yıla göre toplam hafif ticari araç satışları 
yüzde 3 , yerli hafif ticari araç satışları 
yüzde 1 ve ithal hafif ticari araç satışları 
yüzde 6 oranlarında arttı.

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde; 
geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı 
yüzde 6 oranında azalarak 17 bin 389 
adet, kamyon pazarı yüzde 5 oranında 
azalarak 15 bin 188 adet, midibüs pazarı 
yüzde 1 oranında azalarak bin 490 adet 
ve otobüs pazarı ise yüzde 35 oranında 
azalarak 711 adet düzeyinde gerçekleşti.

 Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı 
Ocak-Ekim döneminde toplam pazar 
yüzde 23, , hafif ticari araç pazarı yüzde 
4 artarken; ağır ticari araç pazarı yüzde 
37 oranında düşüş gösterdi. 

Teşvikler ile desteklenen yeni projeler, 
2018 yılında özellikle ihracat bazlı 
üretim artışını sağlayacaktır. Elbette 
ki sanayimizin rekabetçiliğinin 
sürdürülebilirliği için istikrarlı bir 
iç pazar ile ekonomide yatırım ve 
satınalma kararlarının etkilenmeyeceği 
bir seyir büyük önem taşıyor.

Avrupa’nın önde gelen ticari araç üretim 
üssü olma konumumuzu 2018  yıllında 
da koruyacağımıza şüphemiz  yoktur. 

                                                 Saygılarımla.

2017  BİTERKEN 
TİCARİ ARAÇ SEKTÖRÜNE BAKIŞ
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TEMSA İŞ MAKİNALARI 

ONUR TAAHHÜT VOLVO TRUCKS TESLİMATI

üzerinde makina parkına sahip olmamız. 
Ayrıca turizm, havacılık ve madencilik 
sektörlerinde de çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

Volvo Trucks ile ilk 
tanışmanız ne zaman 
başladı?
Volvo Trucks ile ilk tanışmamız 2005 yılında 
başladı. Şu anda da 350’nin üzerinde Volvo 
Trucks ile projelerimize devam ediyoruz. 

Volvo Trucks tercihinizin sebebi nedir? 
Diğer kamyonlardan farkı nedir? 

En önemli sebeplerinden birisi kaliteli ve 
çok dayanıklı olması. Diğer markalarda da 
araçlarımız var ama lokomotif olarak Volvo 
Trucks’ın bizim için ayrı bir yeri vardır. Volvo 
Trucks’ı diğer markalarla kıyasladığınızda 
ilk maliyet yüksek gibi görünse de bunu 
yıllara yaydığınızda aslında çok daha iyi bir 
iş ortağı olduğunu ve size daha sonradan 
verdiğiniz paranın karşılığını işinize 
sağladığı faydalardan görebiliyorsunuz. 
Uzun ömürlü olması, sağlam olması, 
değişecek olan malzemelerin daha uzun 

ONUR TAAHHÜT, İKMAL 
MÜDÜRÜ MURAT 
ÇAKMAK;

Onur Taahhüt İnşaat Tic. 
Ve San. A. Ş. hakkında 
bilgi verir misiniz?
Karayolu, havaalanı, baraj ve alt yapı 
sektörlerinde bugüne dek önemli projelere 
imza atmış olan firmamız, 1981 yılında 
Çetin İşletmeleri adı altında faaliyete 
başladı.

1981 – 1990 yılları arasında Türkiye 
Cumhuriyeti Karayolları Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı muhtelif bölgelerde, 
Devlet ve İl yollarında yol yapım ve onarımı 
ile ilgili taahhüt etmiş olduğu işlerin 
tamamını başarı ile tamamladı.

1991 yılında Onur Taahhüt Taşımacılık ve 
Tic. Ltd. Şti. kuruldu ve 2015’te şirket adı 
Onur Taahhüt Taşımacılık İnşaat Tic. ve 
San. A.Ş. olarak değiştirildi.

Onur Taahhüt olarak, Hırvatistan, Ukrayna, 
Tunus, Moldova, Suudi Arabistan, Umman, 
Ekvator Ginesi ve Türkmenistan’da önemli 
projeleri başarı ile tamamlamış olup halen 
bu ülkelerin bazılarında çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. Yurt içi ve yurt dışında 
20’nin üzerinde şantiyemiz ve 4000 
binin üzerinde çalışanımız bulunuyor. 
Bizim lokomotif sektörümüz inşaat 
sektörü. İnşaat sektöründe bizi güçlü 
kılan özelliklerimizden birisi de 3500’ün 

ömürlü olması, şanzıman ve motorların 
geç sürelerde modifikasyona girmesi 
bir etken oluyor. Yani toplam satın 
alma maliyetine baktığınızda daha kârlı 
olduğunu söyleyebilirim.

Temsa İş Makinaları ile 
iş birliğiniz ne zaman 
başladı?
Makine parkımızın büyük bir bölümünde 
Temsa İş Makinaları iyi bir ortağımızdır. 
Temsa İş Makinaları ile iş birliğimizin 
Komatsu markası ile 10 yılı aştığını 
söyleyebiliriz. Temsa İş Makinaları’nın Volvo 
Trucks distribütörü olmasının ardından iş 
birliğimizi son 1 yılda pekiştirdik ve daha 
uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz. 

2018 ile ilgili sektör 
değerlendirmeleri, 
planlarınız nelerdir? 
Öncelikli olarak devam eden yatırımlarımızı 
bitirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra 
yurt içi ve yurt dışında yeni hazırlanacak 
projeleri de her zaman olduğu gibi 

Onur Taahhüt Volvo 
Trucks teslimatı ile 
ilgili Radüs Dergisi’nin 
sorularını yanıtladı… 
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desteği sağlayabilmeleri 
işimizin devamlılığı için 
büyük önem arz ediyor. 

TEMSA İŞ 
MAKİNALARI, 
İÇ ANADOLU 
VE KUZEY 
BÖLGE 
KAMYON SATIŞ 
MÜDÜRÜ UTKU 
UZUN;
Temsa İş 
Makinaları 

ile ilgili bilgi verebilir 
misiniz?
İş makinaları ve maden makinaları 
üretiminde dünyanın lider markası 
Komatsu ile birlikte, Volvo Trucks, Terex 
Finlay, Dieci ve Crown markalarının 
distribütörlüğünü yürütüyoruz. 2017 
Ocak ayında dünyanın önde gelen 
kamyon üreticilerinden Volvo Trucks ile 
distribütörlük anlaşması imzaladık. Bu 
anlaşma ile VolvoTrucks markasının tüm 
Türkiye tek yetkili distribütörü Temsa İş 
Makinaları oldu.

Temsa İş Makinaları olarak, hızla büyüyen 
filomuz ve geniş ürün yelpazemiz ile 
Türkiye’nin her yerine iş makinası kiralama 
hizmeti veriyoruz. 

Komatsu tarafı ise uzun yıllardır devam 

değerlendiriyoruz. 

Peki, Onur Taahhüt 
olarak bahsetmek 
istediğiniz projeleriniz 
var mı?
Yurt içinde bu sene Ankara çevre yolu üst 
yapı bakım ve onarım, Ankara – Polatlı – 
Sivrihisar arası devlet yolu yapımı, Yenikent 
– Temelli devlet yolu yapım projesi, 
Merzifon – Osmancık devlet yolu projesi, 
yurt dışında ise Arabistan ve  Ukrayna’da 
muhtelif yerlerinde de yol, bakım ve 
onarım projelerimiz devam etmektedir. 

Temsa İş Makinaları’nın 
iş ortağı olarak size 
sağladığı avantajları 
nelerdir?
Temsa İş Makinaları’nın özellikle Volvo 
Trucks ile iş birliğinden sonra, en büyük 
artısı elinde stoklu bir biçimde araçlarını 
bulundurmasıdır. Çünkü Volvo Trucks 
daha önce ağırlıklı olarak terzi usulü ile 
çalışıyordu. Yani siz siparişi verirsiniz, 
istediğiniz arabayı söylersiniz birkaç ay 
sonra alırsınız. Bizim sektörde işi aldığınız 
zaman hemen yatırımlarınızı yapmanız 
gerekir. Makine, ekipman, şantiye olarak 
hazır olmanız gerekir. Dolayısıyla Temsa İş 
Makinaları’nın stoklu bir biçimde gidiyor 
olması bizim için büyük bir avantaj. Bunun 
yanı sıra sağladıkları satış sonrası servis 
hizmetleri de bizim için oldukça önemli. 
Yardıma ihtiyaç duyduğumuz her an 
yanımızda olmaları ve gerekli her türlü 

eden bir iş birliği süreci. Hatta Türkiye’deki 
en uzun distribütörlük olduğunu 
söyleyebilirim. Temsa İş Makinaları olarak 
Ankara’da bu iki markamız için hem satış 
hem de satış sonrası hizmetlerimiz ile 
müşterilerimize çözüm sunuyoruz. 

Peki, siz bu pazar 
payını yeterli buluyor 
musunuz?
Türkiye’de hedefimiz Temsa İş 
Makinları’nın güvencesiyle ve Volvo 
Trucks’ın kalitesiyle iş ortaklarımıza değer 
katmak.

Türkiye’deki kamyon pazarı ve talepleri 
oldukça dinamik ve değişken. Bu pazarın 
ihtiyaçlarının farkındayız. Yaptığımız 
çalışmalar ile pazar payımızı her geçen 
gün artırıyoruz. 

Sektörümüzde, 16 ton üzeri pazar ikiye 
ayrılıyor gibi düşünebiliriz; İnşaat ve Lojistik 

Lojistik segmentinde; domestik ve 
uluslararası taşımacılık. FM ve FH serisi 
(çekici) ürünleri ile pazardayız. 

İnşaat segmentinde ise; FMX (kamyon), 
yine FH ve FM ürünlerimizle pazarda 
iddialıyız. Volvo Trucks’ın hem inşaat hem 
de lojistik alanında çok güçlü olduğunu 
biliyoruz. 

2017’yi genel olarak 
değerlendirebilir 
misiniz?
İnşaat sektörü, Türkiye‘nin büyümesine 
baktığınızda doğru orantılı olarak yükseldi. 
Temsa İş Makinaları olarak pazar ile 
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serisinde 17 adet olmak üzere toplamda 
128 adet aracımızın teslimatını yaptık. 

Temsa İş Makinaları’nın 
bundan sonraki 
çalışmalarında Onur 
Taahhüt ile ilgili eklemek 
istedikleriniz var mı?
Bu sene Onur Taahhüt ile iş yapmaktan 
büyük keyif aldık. Volvo Trucks araçlarında 
bizler için sahada en iyi iş birliği yaptığımız 
firmalardan bir tanesi. Bu noktada onların 
bize verdiği destek yadsınamaz, kendilerine 
çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki 
birlikteliğimizin de daha da büyüyerek 
devam edeceğini düşünüyoruz. Tabi 
işimizin sadece satışla bitmediğinin 
bilincindeyiz. Her zaman satış ve satış 
sonrası hizmetleri bir bütün olarak ele 
alıyoruz ve müşterilerimize bu anlayışla 
hizmet sunuyoruz. Araçların sahadaki 
devamlılığını sağlamak işimizin bir 
parçası. Bu anlayışla geliştirdiğimiz takip 
sistemlerimiz ile Onur Taahhüt ve Çetin 
İşletmeleri’ne verdiğimiz araçlarımızı 
gerek Türkiye’de, gerekse yurt dışında her 
daim kontrol ediyoruz. Göstermiş oldukları 
iş ortaklığından dolayı kendilerine bir kez 
daha teşekkür ediyoruz. 

orantılı olacak şekilde müşterinin 
ihtiyaçlarına göre ve hatta ihtiyaçlarının 
ötesinde müşterilerimize çözüm ortağı 
olacak bir yol izliyoruz. Bu doğrultuda 
belli bir araç listesi & adedi oluşturup 
bu araçları Türkiye’ye getirdik. Böylece 
müşterilerimize daha hızlı çözümler 
sunabildik. 2017 yılında Türkiye’nin 
büyümesiyle, inşaat sektörünün de 
büyümesi bizim satış rakamlarımızı 
yükseltti.  

2018 yılı ile ilgili 
sektör beklentileriniz, 
planlarınız nelerdir, 
değerlendirebilir 
misiniz? 
Türkiye’deki iş kollarının büyüyeceğine 
inanıyoruz. İnşaat sektörüyle alakalı olarak 
2018 yılı ile ilgili artan bir grafik olacağını 
düşünüyoruz. Ayrıca bizim bir de lojistik 
tarafımız var burada da pazarın aynı 
seviyelerde ilerleyeceğini düşünüyoruz. 

2017 yılında Onur 
Taahhüde yaptığınız 
teslimat sayısı nedir?
Bu yıl itibariyle iki farklı alanda araç 
teslimatı yaptık. FMX kamyon serisinde 
teslimatı toplam 111 adet, FH çekici 
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İYİ DERSLER ŞOFÖR AMCA PROJESİ, 
2017-2018 DÖNEMİNE  FORMATÖR 
EĞİTİMLERİYLE BAŞLADI

Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, 
TÜVTÜRK Araç Muayene 
İstasyonları ve Michelin 
arasında iş birliğiyle 
Trafikte Sorumluluk 
Hareketi kapsamında 
2014’ten beri yürütülen 
‘İyi Dersler Şoför Amca’ 
projesinin 2017-2018 
dönemi uygulamaları 
Ankara’da düzenlenen 
formatör eğitim 
semineriyle başladı.

Projenin formatör 
eğitimleri Çanakkale, 
Denizli, Erzurum, 
Giresun, Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Sakarya, Şanlıurfa, 
Tokat, Yozgat 
İl Jandarma 
Komutanlığı ve İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü 
mensuplarının 
katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Formatör eğitim 
semineri kapsamında 
ayrıca, Michelin’in 
lastik bayiine ve 
TÜVTÜRK Araç Muayene 
İstasyonlarının bir 
şubesine teknik gezi 
düzenlendi. Lastik 
bayiindeki gezide 
lastiklerin basınçları, 
diş derinliği, kış 
lastiği kullanımı, yeni 
lastiklerin kullanımı 
hakkında; araç 
muayene ziyaretinde ise 
muayeneye gelmeden 
önce yapılması 
gerekenler, muayene 
sırasında yapılanlar ve 
muayene sonrasındaki 
trafik güvenliği unsurlarına uzman 
personel eşlik etti. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı adına toplantıdaki katılımcılara 
seslenen Karayolu Düzenleme Genel 
Müdürü Saim İLÇİOĞLU, Bakanlığın 
bugüne kadar gerçekleştirdiği 
çalışmalardan bahsederek, insan 
faktörünün trafik kazalarındaki 
etkisinin yüksekliğini vurguladı. Bu 
sebeple karayollarında görülen can 
ve mal kayıplarının önüne geçmek 
amacıyla Bakanlık olarak vatandaşları 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, 
TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları 
ve Michelin’in iş birliğiyle Trafikte 
Sorumluluk Hareketi kapsamında 
2014’te hayata geçirilen, taşımalı eğitim 
sisteminde görevli servis şoförlerinin 
trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim 
konularında kapasitelerini geliştirmeyi 
amaçlayan İyi Dersler Şoför Amca 
projesinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı 
uygulamaları, formatör eğitim semineriyle 
başladı. 

FORMATÖR 
EĞİTİMLERİNDE DOĞRU 
LASTİK KULLANIMI 
BİLGİLERİ DE VERİLDİ

bilinçlendirme çalışmalarını görev 
bildiklerini ifade ederek, insan faktörüne 
odaklanan projelerle yol kullanıcılarının 
trafik güvenliği algılarını değiştirmeyi, 
güvenlik kültürünü geliştirmeyi ve 
yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Proje paydaşlarından Jandarma Genel 
Komutanlığı adına konuşan Trafik 
Hizmetleri Daire Başkanı Jandarma 
Albay Şinasi GÜÇLÜ, projenin bugüne 
kadar ulaştığı sonuçlardan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Jandarma 
Genel Komutanlığı olarak taşımalı 
eğitimde yaşanan sorunların çözümünde 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
 Jandarma Genel Komutanlığı, Michelin Lastikleri ve

 TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları arasında 
imzalanan iş birliği protokolüyle  Tra�kte Sorumluluk Hareketi
kapsamında hayata geçirilen İyi Dersler Şoför Amca projesiyle, 

taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerine tra�k güvenliği,
ilk yardım ve iletişim eğitimleri veriliyor.  Michelin Lastikleri’nin desteğiyle

yürütülen proje kapsamında okul yönetimi, öğretmenler,  öğrenciler ve  velilere 
yönelik çeşitli iletişim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
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Sorumluluk Hareketi projesinin 
paydaşlarıyla önemli çalışmalara imza 
attıklarını dile getirdi. BULUT, “Kurum 
olarak araç güvenliğine odaklanıyoruz 
ve bu alanda mükemmele ulaşmak için 
elimizden geleni yapıyoruz. Ancak trafikte 
herkesin güvenliği için insan unsuruna 
daha fazla yatırım yapmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

PROJE İLE 20.000 
ŞOFÖRE ULAŞILMASI 
PLANLANIYOR:
Eğitimci eğitimi alan İlçe Jandarma 
Komutanlığı ve İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü mensupları, 18 Aralık 2017-
12 Ocak 2018 tarihleri arasında, kendi 
ilçelerinde görev yapan tüm taşımalı 
eğitim servis şoförlerine trafik güvenliği, 
ilk yardım ve iletişim konularında eğitim 
verecek. Proje ile bu yolla yaklaşık 20.000 
şoföre ulaşılması hedeflenmektedir. 

İYİ DERSLER ŞOFÖR 
AMCA PROJESİ 
HAKKINDA
İyi Dersler Şoför Amca projesi, Ulaştırma 

İyi Dersler Şoför Amca projesinin 
katkılarını vurguladı. GÜÇLÜ, projenin 
özel bir ihtiyaca cevap verdiğini ifade etti 
ve taşımalı eğitim kapsamında okula 
giden çocuklarımızın daha güvenli 
yolculuk etmesine katkıda bulunan bu 
projenin önemine dikkat çekti. 

Michelin Türkiye Basın İlişkileri Müdürü 
Selen DİK MURATOĞLU seminerin 
açılışında konuştu ve taşımalı eğitim 
sisteminde görevli şoförlerin trafik 
güvenliği konusunda eğitilmelerinin 
önemine değindi. MURATOĞLU, “Michelin 
olarak ülkemizdeki sorunların eğitim ile 
aşılacağına inanıyoruz. Trafik güvenliği 
kurum olarak son derece önem verdiğimiz 
bir konu. Her gün binlerce öğrenci eğitim 
almak için kilometrelerce yol kat ediyor. 
Çocuklarımızı emanet ettiğimiz servis 
şoförlerinin bilgi ve becerilerini artırmak 
için sürdürdüğümüz bu projede değerli 
proje ortaklarımızla ve paydaşlarımızla 
çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde 
konuştu.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları 
adına toplantıya katılan Kamu İşleri 
Direktörü Ahmet BULUT, kurum olarak 
trafik kültürünün geliştirilmesi adına 
trafik eğitimine büyük önem verdiklerini 
ve bunun için 2010 yılından beri Trafikte 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK 
Araç Muayene İstasyonları ve Michelin 
Lastikleri arasında imzalanan iş birliği 
protokolüyle, Trafikte Sorumluluk 
Hareketi kapsamında 2014’te hayata 
geçirilmiştir. İyi Dersler Şoför Amca 
projesinin amacı, taşımalı eğitim 
sisteminde görevli servis şoförlerinin 
trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim 
konularında bilgi ve becerilerini 
artırarak, bu şoförlerin kapasitesinin 
geliştirilmesidir.

Projenin ana hedef kitlesi, taşımalı 
eğitim sisteminde görevli okul servis 
şoförleridir. Bunun yanında, belirlenen 
illerde, formatörler aracılığıyla ilkokul 
öğrencilerine eğitimler verilmektedir. 
Ayrıca, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik 
bir de afiş yarışması düzenlenmektedir. 
Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve 
şoförlere yönelik iletişim çalışmalarıyla 
trafik güvenliği konusunda farkındalığı 
geliştirmek amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 
28.000 taşımalı eğitim sisteminde görev 
yapan servis şoförüne erişilmiştir. 
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CONTİNENTAL UYARIYOR!
KIŞ ŞARTLARINA HAZIRLIKLI OLUN!

Sürüş ve sürücü 
güvenliğini tüm 
çalışmalarında ilk sıraya 
koyan Continental, 
sürücüleri sert kış 
şartlarına hazırlıklı 
olmaya çağırıyor. 
Mevsimine uygun lastik 
kullanımını vurgulayan 
Continental Türkiye 
Binek Lastikleri Satış 
Müdürü Mehmet 
Akay, sürüş güvenliğini 
artıracak öneriler 
paylaşıyor.

Continental Türkiye, yaklaşan kış şartlarında 
tüm sürücüleri hazırlıklı olmaya davet ediyor. 
Mevsimine uygun lastik seçiminin önemini 
her fırsatta vurgulayan Continental Türkiye, 
tüm dünyada trafik kazalarının nedenleri 
arasında olumsuz hava şartlarına bağlı 
kazaların üst sıralarda yer aldığını belirtiyor. 
Continental, havaların +7 derece ve altına 
düşmesiyle birlikte kış lastiğine GEÇİŞ 
YAPMANIN ÖNEMİNİ VURGULUYOR.

KIŞIN YAZ LASTİĞİ 
KULLANMAK KAZAYA 
DAVETİYE ÇIKARIYOR

Yaz lastiklerinin yerle temas eden yüzeyi 
+7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında 
sertleşir. Bu yüzden yaz lastikleri, hava 
sıcaklığının +7 derecenin altında olduğu 
ıslak ve soğuk kış koşullarında yeterli yol 
tutuşu sağlayamaz. Öte yandan kış lastikleri, 
üretimlerinde kullanılan özel hamur 
karışımları sayesinde düşük sıcaklıklarda 
bile maksimum performans gösterir. Bu 
yüzden mevsimine uygun lastik seçimi 
sürüş güvenliği ve araç performansı 
açısından büyük önem taşır. 

Yanlış lastik kullanımının kazaya davet 
çıkarabildiği gibi ekonomik olarak da 

sürücüyü zor duruma soktuğunu belirten 
Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış 
Müdürü Mehmet Akay;

“Doğru lastik seçimi yapmadığımız zaman 
sadece kendi güvenliğimizi değil yoldaki 
diğer sürücülerin veya yayaların güvenliğini 
de tehlikeye attığımızı unutmamamız 
gerekiyor. Yanlış lastik seçiminin güvenlik 
dışında bir de ekonomik boyutu bulunuyor. 
Örneğin otomobilimizi 100 bin km 
kullandığımızı varsayarsak 2 takım yaz 
lastiği ile bu 100 bin km mesafeyi almak 
yerine,  1 takım yaz lastiği 1 takım da kış 
lastiği ile hem yaz şartlarında maksimum 
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fren mesafesini uzatıyor ve yol tutuşunu 
düşürüyor. Kış lastiği seçimi yaparken aracın 
orijinal lastik ebadına uymak gerekiyor. 
Eğer araç için ebat değişikliği yapılacaksa, 
mutlaka araç üreticisinin önerdiği ebatlar 
dikkate alınmalıdır. Ayrıca lastik seçerken 
sadece lastiğin fiyatına bakmak yerine, her 
zaman uzun vadeli düşünmek gerekiyor. 
Fiyat olarak kısa vadede uygun görünen bir 
lastik uzun vadede güvenlik, performans, 
uzun ömür ve yakıt tasarrufu gibi farklı 
segmentlerdeki kriterler dikkate alındığında 
olumsuz sonuçlar çıkartabiliyor.

İŞTE LASTİK SEÇİMİ 
HAKKINDA SIK SIK 
KARŞILAŞILAN SORULAR 
VE CEVAPLARI:
 YAZ LASTİKLERİM 
YEPYENİ, KIŞ LASTİĞİ 
TAKMASAM OLUR MU?
Yaz lastiklerinin yere temas eden yüzeyi +7 
dereceden itibaren sertleşir. Bu nedenle 
ıslak ve soğuk yolda yeterli kavrama 
sağlamaz. Kış lastikleri ise yapılarındaki özel 
kış karışımı sayesinde düşük ısılarda daha 
yüksek randıman verir. 

 ARACIM YAZ 

performans elde etmiş hem de kış 
şartlarında üst düzey güvenlik sağlayarak 
lastiklerimizi kullanmış oluruz. Kışın yaz 
lastiği kullanmak lastiklerin daha çabuk 
yıpranmasına neden olurken aynı şekilde 
yazın kış lastiği kullanmaya devam etmek 
lastikte hasar oluşmasına yol açacaktır. ” 
diye konuştu.  

FREN MESAFESİ HAYAT 
KURTARABİLİR
Özel geliştirilmiş bileşiklerle üretilen kış 
lastikleri, sıcaklıklar düştüğünde dahi 
sertleşmeyerek, yol üzerinde tutuşu artırıyor. 
Öte yandan kışın yaz lastiği kullanmak, 

LASTİKLERİYLE DE KARDA 
GİDEBİLİYOR. YİNE DE KIŞ 
LASTİĞİNE GEREK VAR MI?
Kaygan bir zemin üzerinde istediğinizde 
durabilmek, hareket edebilmekten çok daha 
önemlidir. Karla kaplı bir zeminde 50km/h 
süratte standart lastik ile fren mesafesi 
43m iken kış lastiği ile bu mesafe 35m’ye 
düşmektedir. Aradaki 8 metrelik bu fark ile 
ciddi boyuttaki kazaların önüne geçilebilir. 
Kış lastiklerinin blok desenlerinin üzerinde 
bulunan derin yivler lastiğin adeta yere 
yapışmasını sağlayarak ekstra bir tutunma 
sağlamaktadır. 

 ÖNDEN ÇEKER ARACIMIN 
ÖN LASTİKLERİNE KIŞ 
LASTİĞİ TAKSAM YETERLİ 
OLMAZ MI?
Kış sezonunda her zaman 4 lastiğiniz de kış 
lastiği olmalıdır. Kışın yaz lastikleri ile fren 
mesafesi uzar, virajda ise yerle teması çok iyi 
olmayan bir araç daha fazla dışarıya doğru 
savrulur, araçlarda önden veya arkadan 
kaymalar artar. Bu nedenle 4 lastiğin de 
kış lastiği olması sürücü ve sürüş güvenliği 
açısından büyük önem taşır. 

BULUNDUĞUM ŞEHİRDE 
KAR ÇOK YAĞMIYOR. KIŞ 
LASTİĞİNE GEÇMELİ 
MİYİM?
Kış lastikleri bölgesine göre soğukların 
başladığı ekim ile nisan ayları 
arasında kullanılabilir. Kış lastiği 
adı gibi kışın kullanılan lastiktir, yani 
sadece kar lastiği değildir. Bu yüzden 
araca takılması için karın yağmasını 
beklememek gerekir. Kış lastiklerinin 
üstün tutunma ve kavrama özellikleri, 
sadece karda veya buzda değil, ısının +7 
derece veya altına düştüğü tüm hava ve 
yol şartlarında gereklidir. Kış lastiğinin 
kışın daha iyi performans göstermesinin 
en önemli nedeni kış şartlarında 
yumuşak kalabilen hamurudur. 
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KARSAN, 
ELEKTRİKLİ JEST’TE BMW 
TEKNOLOJİSİNİ KULLANACAK!

Kuruluşunun 50. 
yılını geride bırakan 
ve Bursa’da yer alan 
iki fabrikasında çağın 
mobilite ihtiyaçlarına 
uygun modern toplu 
taşıma ve ticari araç 
üretimi gerçekleştiren 
Karsan, dünyanın lider 
premium otomobil 
ve motosiklet 
markalarından biri 
olan BMW ile elektrikli 
motorlu araçlar için 
tedarik anlaşması yaptı.

Anlaşmanın ilk ürünü olan Karsan Jest 
Electric, BMW teknolojisi ile birleşerek 
elektriklendi. BMW’nin elektrikli motoru ve 
bataryasıyla sürüş güvenliği, dayanıklılık 
ve performans avantajı sağlayan Karsan 
Jest Electric ilk testler sonucunda 180 
kilometrelik menzil ve 18 saatlik çalışma 
süresine ulaşma başarısı gösterdi. 
Karsan CEO’su Okan Baş konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Karsan ile BMW 
Grubu arasındaki tedarik anlaşmasının 
önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi 
planlanan diğer projelerde de devam 
edeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Karsan 

Jest Electric, BMW’nin 94 amper 
saat (Ah) veya 33 kilowatt saat 
(kWh) kapasiteli yüksek voltajlı 
lityum iyon piller tarafından 
besleniyor.

Kuruluşunun 50. yılını geride 
bırakan ve geliştirdiği toplu taşıma 
sistemleriyle şehirlere modern 
çözümler sunan yerli üretici 
Karsan, elektrikli araç teknolojileri 
konusunda dünyanın önde 
gelen otomobil ve motorsiklet 
üreticisi BMW Grubu ile elektrikli 
motor tedariği için anlaştı. Bu kapsamda, 
yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda içten yanmalı 
versiyonlarıyla kendini ispat eden Karsan 
Jest+, BMW teknolojisiyle birleşerek 
elektriklendi. Karsan Jest Electric, BMW 
elektrikli motoru ve bataryasıyla sürüş 
güvenliği, dayanıklılık ve performans avantajı 
sunuyor. BMW Grubu’nun çağın ötesinde 
elektrikli çözümleriyle menzil ve çalışma 
saati bakımından da rakiplerinden ayrılan 
Karsan Jest Electric, Madrid Belediyesi 
ihalesine yönelik kapsamlı testlerde tek 
şarj ile 180 kilometrelik menzile ve tam 18 
saatlik çalışma süresine ulaşmayı başardı.

Gerçekleştirmiş olduğu 100.000 adetlik 
BMW i3 satışıyla (sınıfında dünyanın en çok 
satan elektrikli otomobili) alanında dünyanın 
lider premium otomobil üreticisi olan BMW 
Grubu ile yapılan tedarik anlaşması Karsan’ı 
daha da güçlendirmek adına atılmış çok 
önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. 
Karsan’ın işbirliklerine ve girişimlerine de 

dikkat çeken Okan Baş, “Kendi ürünlerini 
sıfırdan tasarlayıp üreten ve pazara sunan 
%100 Türk markası olarak Avrupa’da ve 
ABD’de de önemli ihalelere giriyor, ticari 
araç alanında dünyaya çözümler sunmayı 
sürdürüyoruz. Duyurduğumuz anlaşmalar 
ve işbirlikleri ise dünya markası olma 
hedefimizde nasıl sağlam adımlarla 
ilerlediğimizi gösteriyor. BMW ile yaptığımız 
tedarik anlaşması da müşterilerimiz 
tarafından takdir ve talep edilen 
özelliklerimizi elektrikli versiyonumlarımızda 
da korumamıza ve hatta bir adım öteye 
taşımamıza olanak sağlamıştır. Karsan 
ve BMW arasındaki işbirliğinin ilerleyen 
günlerde yapılacak olan diğer projelerde de 
süreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Karsan Jest Electric, BMW’nin 94 amper 
saat (Ah) veya 33 kilowatt saat (kWh) 
kapasiteli yüksek voltajlı lityum iyon piller 
tarafından besleniyor.
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KUŞAKTAN KUŞAĞA 
BÜYÜYEN GÜÇ

Birinci Dünya 
Savaşı’ndan maddi 
manevi ağır kayıplarla 
çıkmış Anadolu 
halkı, bir yandan 
işgal güçleriyle bir 
yandan da yoksullukla 
mücadele eder. 
Kurtuluş Savaşı kazanılır 
ve Türkiye Cumhuriyeti 
kurulur ancak Mustafa 
Kemal’in dediği gibi 
“Asıl mücadele, yani 
iktisadi mücadele yeni 
başlamaktadır.” Bu 
zorlu yıllarda Konya’nın 
dümdüz topraklarında 
iş imkânı bulamayan 
keresteci Ömer Bey’de 
kendi mücadelesini 
vermek için Aydın’a 
göç eder…

ÇIRAKLIK YAPARAK 
MAKİNELERLE TANIŞTI
İncir ve zeytin bahçelerinde çalışarak 
geçimini sağlayan Ömer Bey, Aydınlı bir 
ailenin kızı olan Fadime Hanım ile hayatını 
birleştirir. Çiftin ilk çocukları Hakkı, işte 
böyle zorlu bir dönemde 15 Haziran 1928’de 
dünyaya gelir. Küçük Hakkı eli iş tutacak 
yaşa gelince, babasıyla birlikte incir ve 
zeytin bahçelerinde çalışmaya başlar. Ancak 
büyüdükçe meyvelerden çok makinelere ilgi 
duymaya başlar. O yıllarda sadece dört-beş 
torna tezgâhının olduğu Aydın’da çıraklık 
yaparak makine işini öğrenmeye başlar. 
Sanayileşme çabalarının hız kazandığı bu 
yıllarda birçok şehirde olduğu gibi Aydın’da 
da sanat enstitüsü kurulmuştur. Kendini 
geliştirmek isteyen Hakkı Gözlüklü bir 
yandan çalışırken bir yandan da enstitüye 
devam eder. 18 yaşında İzmir’de yaşayan 
İtalyanların atölyelerinde çalışarak işinde 
uzmanlaşır. O yıllarda İzmir’de hala 
Levanten İtalyan aileler olduğunu söyleyen 
Ömer Gözlüklü “O zamanlar Türkiye’de bu 
işi bilen kişi yok. Çoğunlukla yabancılar bu 
sanatla uğraşıyor. Babam da onların yanında 

çalışarak kendini geliştiriyor.” diyor.

ARKADAŞIYLA İLK 
ATÖLYEYİ KURDULAR
İstanbul’da geçen 3 yıllık askerliğin ardından 
memleketine dönen Hakkı Gözlüklü, başka 
atölyelerde çalışmak yerine kendi işini 
kurmaya karar verir ve bu düşüncesini iş 
arkadaşı Hilmi Uçbaklı’ya açar. Böylece 
iki arkadaş 1952 yılında Yağcılar İçi’nde ilk 
atölyelerini kurar. Açtıkları küçük atölyede, 
bir torna ve basit aletlerle çalışmaya başlar 
ikili. Bir süre için çevrede bolca bulunan 
zeytinyağı üreticilerinin preslerinin bakımı, 
su motorlarının tamiri ve fabrika montajı gibi 
farklı işler yaparlar.  Marshall yardımlarıyla 
Türkiye’ye getirilen ve tarımda kullanılan 
motorların tamir ve bakımı için de eğitim 
alan Hakkı Gözlüklü, kendi işini geliştirecek 
her fırsatı değerlendirir.

HAKKI USTA, 
OĞULLARIYLA BÜYÜR
Müberra Hanım ile hayat arkadaşlığı 
kurması da bu yıllara rastlar. Bu 
birliktelikten dünyaya gelen ilk çocuklarının 
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ismini de dedesinin ismi olan 
Ömer koyarlar. Aynı yıl yola 
tek başına devam etmeye 
karar veren Hakkı Gözlüklü, 
ortağından ayrılarak kendi iş 
yerini açar. 1957’de ise ikinci 
oğlu Ahmet doğar. Motoru veya 
makinesi arızalanan herkesin 
derdine derman olarak “Hakkı 
Usta” diye isim yapar. 1960 
yılında yine Yağcılar İçi’nde 
250 metrekarelik yeni bir yere 
taşınır. Oradan da 1. Sanayi Sitesi’ne geçer. 
Çocuklarla birlikte, atölye de yavaş yavaş 
büyümektedir. Kendisi gibi iki oğlunu da, 
şimdilerde Aydın Endüstri Meslek Lisesi 
olarak bilinen Aydın Sanat Enstitüsü’ne 
gönderir.  Babalarının yanında çekirdekten 
yetişen kardeşler enstitüde teorik bilgilerini 
geliştirler. Bu yıllar genellikle motor tamiri 
ve ufak tefek pres yapımlarıyla geçer. 

ARKASINDA BİR MARKA 
BIRAKTI
Hakkı Gözlüklü 1981 yılında hayatını 
kaybeder ama arkasında uzun yıllar yoluna 
başarıyla devam edecek olan Hakkı Usta 
markasını bırakır. Babalarının bıraktığı 
yerden devam eden kardeşler, tıpkı babaları 
gibi çok çalışırlar. 1982 yılına geldiklerinde 
firma için dönüm noktası olacak bir olay 
yaşanır. Edremit’te İsmail Kurt’un zeytinyağı 
fabrikasında değirmenin dişlisi bozulunca, 
Ömer Gözlüklü’yü tamire çağırırlar. Tamir 
ettiği sırada makineyi adeta beynine kazıyan 
Ömer Gözlüklü, döndüğünde kardeşi ile 
birlikte bu makineden üretmeye başlar. 
Bu gelişme, 250 metrekarelik atölyesi ve 
altı-yedi çalışanı olan Hakkı Usta Oğulları 
Makine’nin büyümesinde dönüm noktası 
olur.

KONTİNÜ İLE İŞLER 
DEĞİŞİR
İki kardeş aynı zamanda saman balyalayan 
presler ve taşıma makineleri yapıp satar. 
Ancak 1980’lerin ortalarından itibaren 
İtalya’dan Türkiye’ye ithal edilen bir makine, 
zeytinyağı üretiminde dengeleri değiştirmeye 
başlar. Makineye beslenen zeytinin, 
insan eli değmeden zeytinyağı olarak 
çıkmasının sağlayan ve ‘Kontinü’ denilen 
blok makine, kısa sürede üreticilerin göz 
bebeği haline gelir. Yavaş yavaş eski sistem 
preslere ilgi azalır ve Hakkı Usta Oğulları 
Makine’nin işleri de azalır. Yeni gelen 

makineyi incelemek istediklerini belirten 
Ömer Gözlüklü o günleri şöyle anlatıyor: 
“Makineden alan bir üretici arkadaşımızdan 
‘Kontinü’yü göstermesini istedik fakat 
kabul etmedi. Çünkü satıcı firma kimseye 
gösterilmemesi konusunda müşterilerini 
sıkı sıkıya tembihlemiş. Garantisi bozulur ve 
yedek parça alamazsınız demiş.”

GÖZ KARARI ÜRETTİLER
1980’lerin sonuna gelindiğinde ‘Kontinü’ 
rakipsizdir ve zeytinyağı üretiminde 
kullanılan eski sistem preslere talep 
kalmamıştır. Hakkı Usta Oğulları Makine, 
‘Kontinü’ ile rekabet şansını 1988 yılında 
Çulhala Köyünde yakalar. Zeytin sezonunun 
sonunda bir çiftlik sahibi, makinenin bakımı 
ve temizlenmesi için Gözlüklü kardeşleri 
çağırır. Takım taklavat ne varsa toplayıp 
gittiklerini vurgulayan Ömer Gözlüklü, 
“Sahibi yoktu. Makineyi tamamen söküp 
getirdik. Şimdiki gibi parçaların resmini 
çizecek, model çıkaracak, otomatik CNC 
makineler de yok. Bütün işler elle yapılıyor. 
Bizde T cetveli, iletki ve gönyelerle ölçü 
aldık.” diyor.

Böylece Hakkı Usta Oğulları Makine, 1989’da 
yılında göz kararı ilk “Kontinü” makineyi 
üretir ve 1990 yılında satmayı başarır. Bu, 
Hakkı Usta Oğulları için ikinci büyük atılım 
olur. 1990’dan sonra firma her yıl üretimini 
ikiye katlayarak büyür. Yurt dışından gelen 
makinaların ve yedek parçalarının daha 
pahalı olması Hakkı Usta oğulları Makine 
Sanayi’nin “Kontinü”lerine ilgiyi artırır. 

KALİTEYE YATIRIM 
YAPTILAR
Şirket, makine üretiminin artmasıyla 
kaliteye ağırlık vermeye başlar. Çünkü 
önlerinde bir büyük engel daha vardır. 
O da, bugün bile tamamen üstesinden 
gelinemeyen, Türk malına karşı ön yargıdır. 
Bu ön yargıyı aşabilmek için; üretim hattı 
yenilenir, yeni tornalar getirilir, sektördeki 

teknolojik gelişmeler 
yakından takip edilir, Ar-Ge 
bölümü kurulur, profesyonel 
ölçüm cihazları alınır ve en 
önemlisi geniş bir servis 
ağı kurulur. Ürettikleri 
makineleri sürekli yabancı 
makinelerle karşılaştırdıklarını 
anlatan Ömer Gözlüklü, 
“Kalitemizle birlikte zeytinyağı 
üreticileri arasında adımız ve 
güvenilirliğimiz de arttı.” diyor. 

1996’ya kadar gemilerden aldıkları çıkma 
separatörleri kullanan firma 1997’den 
itibaren kendi separatörlerini üretmeye 
başlar. Günlük 25 ton kapasiteli dekantör 
üretimi ise bugün günlük 300 ton kapasiteye 
kadar yükselir. Bodrum Mumcular’da 
kurdukları zeytinyağı fabrikası ise ürettikleri 
makinelerin test alanı olur. Hem dışarıya 
fason üretim yapan hem de kendi marka 
zeytinyağını üreten firma,,, her yeni makinayı 
önce burada test etmeye başlar. Özellikle 
gıda sektöründe üretim kalitesinin artması 
için makinelerinin performanslarını da 
artırırlar.

TORUN HAKKI’DAN 
YABANCI DİL DESTEĞİ
1997 yılında yurt dışına açılmaya karar 
verdiklerini söyleyen Ömer Gözlüklü, 
“Tunus’ta bir ziraat makineleri fuarına 
katılacaktık, ama çevrede İngilizce bilen 
kimse yoktu.” diye anlatıyor o günleri. 
İmdatlarına ise, Ömer Gözlüklü’nün 
Anadolu Lisesi’nde okuyan orta son 
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sınıf öğrencisi oğlu yetişir. 
Şirketin kurucusu olan dedesi 
Hakkı’nın sadece ismini değil 
yaratıcı özelliklerini de almış 
olan torun Hakkı Gözlüklü, 
15 yaşında amcası Ahmet’le 
birlikte gittiği Tunus’ta 
tercümanlık yaparak amcasına 
destek olur.  Bir sonraki sene 
aynı fuara tek başına gider. 
Tunus ile başlayan yurt dışı 
açılımı; Suriye, Fas, Libya, Ürdün, Filistin ve 
Suudi Arabistan gibi ülkelerle devam eder. 
Özellikle Suriye’deki iş o kadar büyür ki 
bayiliği iptal edip Halep’te şirket kurarlar. 
Savaş sonrası her şeyin yok olduğunu 
belirten Ömer Gözlüklü “Şirket kapandı, yeri 
bombalandı.  Savaş tüm ticari ilişkilerimizi 
yok etti.” diyor.

“YAPTIĞIMIZ ŞEY DOĞRU 
MU YANLIŞ MI TAKİP 
EDERİZ”
Türkiye ve dünyadaki krizlerden önemli 
zararlar almadan geçtiklerini ifade eden 
Ömer Gözlüklü, her zaman dikkatli hareket 
ettiklerini ve hep bir köşede yedek akçeleri 
olduğunu söylüyor. Zeytinyağı endüstrisi 
için ürettikleri makinelerle ilgili en büyük 
sorunun, zeytin üretimindeki belirsizlik 
olarak niteleyen Ömer Gözlüklü şunları 
söylüyor: “Bazı yıllar hiç zeytin olmaz. Böyle 
zamanlarda makine satışlarımız düşer 
ancak biz bir sonraki yıl için planlamamızı 
talebi karşılayabilecek şekilde yaparız. ” 
Her zaman yaptıkları işin arkasında olmayı 
prensip edindiklerini ifade eden Ömer 
Gözlüklü “İşimiz sadece makine üretip 
satmak değil,  satış sonrası hizmete de çok 
önem veririz.  Sektördeki gelişmeleri ve 
teknolojiyi sürekli takip ederiz.”  İş hayatında 
dayanamadıkları şeyleri ise saygısızlık ve 
dürüst olmamak olarak özetliyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK İŞ 
BAŞINDA
Özellikle zeytinyağı endüstrisi başta 
olmak üzere gıda üreticileri için 
makineler yapan Hakkı Usta Oğulları 
Makina Sanayi,  2007 yılında torun Hakkı 
Gözlüklü’nün önderliğinde endüstriyel 
dekantör üretimine başlar. Hakkı Gözlüklü 
babası Ömer Gözlüklü ve amcası Ahmet 

Gözlüklü’den öğrendiklerini aldığı 
makine mühendisliği eğitimiyle 
destekler. Özellikle atık su arıtma 
ve geri dönüşümde kullanılan 
endüstriyel dekantör satışı kısa 
sürede büyük ivme kazanır. Ömer 
Gözlüklü bugünlerde üretimin üçte 
ikisini endüstriyel dekantörlerin 
oluşturduğunu söylüyor. 

DOLANDIRILINCA İŞİ 
ÖĞRENDİLER

2008 yılında, endüstriyel dekantör 
konusunda tekel olan İspanyol firma ile 
girilen zorlu rekabet sürecinde, Alman 
bir ortakla İzmir Ali Ağa’daki Tüpraş 
Tesisleri’nin çamur temizleme ihalesini 
alırlar. Anlaşmaya göre kurutma sistemini 
Alman firma getirecek, dekantör ve pompa 
gibi diğer ekipmanı Hakkı Usta Makina 
karşılayacaktır. Ancak Alman ortakları, 
kurutma makinesi tedariki için sağladıkları 
finansal kaynak ile ortadan kaybolur. 
Hakkı Usta Makina tecrübeli olmadığı 
bir alanda tek başına kalır. Kaybedilen 
sadece para değildir firmanın 
saygınlığı da söz konusudur. 
Hemen yeni bir kurutma 
makinesi tedarik edilir. Makineyi 
çalıştırmak için Romanya’dan 
teknisyenler getirilir. Bu sayede 
şirketin endüstriyel tecrübesi 
büyük oranda artar. İlk başta 
dolandırıldıkları için üzüldüklerini 
kaydeden Ömer Gözlüklü “Ancak 
daha sonra bu olayın bizim için 

daha hayırlı olduğunu fark 
ettik. Biz işi alnımızın akıyla 
yaptık ve çok önemli tecrübeler 
kazandık.” diyor. Hatalardan ders 
çıkarmayı bilen şirket, bugün 
Çiğli İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde Avrupa’nın 
en büyüğü olacak, günde 800 
ton kapasiteli çamur kurutma 
tesisini kuruyor. Tesisin 2013’ün 
Haziran ayında çalışmaya 

başlaması bekleniyor.

HEDEF DÜNYADA İLK 5’E 
GİRMEK
Aydın’da küçük bir atölyeden çıkan Hakkı 
Usta Oğulları Makina Sanayi ve Ticaret, 
“HAUS” markasıyla 30’dan fazla ülkeye 
ihracat yapan bir deve dönüştü. Şirketin 
global hedefi beş yıl içinde dünyada 
sektörün ilk beş firması arasına girmek.  
32 bin metrekare kapalı alanlı modern 
tesislerinde 285 çalışanıyla üretimine 
devam eden firmanın 2012 yılı cirosu 20 
milyon euro. Hakkı Usta Oğulları; kahvaltı 
masamızdaki peynirden zeytinyağına, meyve 
sularından, ilaçlara, arıtma tesislerinden 
sondaj sanayisine kadar birçok alanda 
yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. 
Türkiye’de zeytinyağı üretim sistemleri 
pazarının yüzde 75’ine, arıtma ve endüstriyel 
uygulamalarda ise pazarın yüzde 65’ine 
sahip olduklarını belirten Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Gözlüklü, “Ar-Ge’ye büyük 
önem veriyoruz.  Almanya ve İspanya’da 
çeşitli laboratuarlar ile projeler yapıyoruz. 
Dekantör ve santrifüj konusunda farklı 
proseslerde uzmanlaşmaya devam 
edeceğiz.” diyor.
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ORMAN YOLLARI 
MST EKSKAVATÖR İLE AÇILACAK

Orman Genel 
Müdürlüğü orman 
yollarının açılmasında 
kullanmak üzere 
makine parkını SANKO 
Holding bünyesinde 
Gaziantep’te üretilen 
8 adet MST marka 
M300LC model 
paletli ekskavatör ile 
güçlendirdi.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla satın 
alınan iş makinaları kurum yetkililerinin 
katılımıyla fabrika ziyaretinin ardından 
teknik ve fiziki muayene sonrasında teslim 
edildi. Muayeneye Orman Genel Müdürlüğü 
İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığı Makine 
İkmal Şube Müdürü Ferit Torunoğlu, Yedek 
Parça ve Tamirhane Müdürü Hüseyin Cahit 
Demirtürk, MST İş ve Tarım Makinaları 
Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, 
Pazarlama Direktörü Levent Karaağaç, 
Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral 

ve her iki kurumdan uzmanlar katıldı.

Ferit Torunoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu ve Orman Genel Müdürü Bekir 
Karacabey’in yaklaşımları doğrultusunda 
alacakları tüm iş makinalarının yerli üretim 
olmasına özen ve hassasiyet gösterdiklerini, 
bundan da hem kurumların hem de 
Türkiye’nin kazançlı çıktığını söyledi.

MST Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı ise 
Orman Genel Müdürlüğünün yerli üretimin 
desteklenmesi konusundaki hassasiyetinin 
diğer kamu kurumlarına örnek olmasını 
istedi.

Kamunun yerli üretimi tercih ederken, 
yerli üreticilerin de kaliteli ürünler 
üretip, satışı yapılan makinalara sahada 
en iyi satış sonrası hizmetler verilmesi 
gerektiğini kaydeden Karlı, “Bu vesile 
ile 8 adet MST marka M300LC model 
paletli ekskavatörlerimizin Orman Genel 
Müdürlüğü’ne hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. 

Konuşmaların ardından kurdele kesimi 
yapılarak ekskavatörler Orman Genel 
Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. 
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FORD TRUCKS, AFRİKA’DAKİ BÜYÜMESİNE 
MISIR İLE DEVAM EDİYOR

Ford Otosan’ın ağır 
ticari araç markası Ford 
Trucks, yurtdışındaki 
bayi yapılanmaları ile 
uluslararası pazarda 
güçlenmeye ve 
büyümeye devam 
ediyor. Ford Trucks, 
son olarak Afrika’nın 
en önemli ticaret 
merkezlerinden 
Mısır’ın başkenti 
Kahire’deki yeni 
bayisi ile Afrika’daki 
yapılanmasını bir adım 
daha ileriye taşıdı. 

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası 
Ford Trucks, global büyümesini Afrika’da 
gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürüyor. 
Fas, Cezayir ve Gana’daki yatırımlarının 
ardından Ford Trucks, bölgenin ileride 
gelen kuruluşlarından Aljico Misr iş birliği 
ile Kahire’de yeni bir tesis açılışına imza 
attı. Ford Trucks müşterilerine satış, 
servis ve yedek parça hizmetlerini aynı 
çatı altında sunacak yeni 3S konseptli 
tesis, Ford Trucks’ın Afrika pazarındaki 
operasyonlarına önemli bir katkı 
sağlayacak. Ford Trucks, Mısır’da 1843T 
XHR, 3543T LR, 1833 DC, 3543D DC, 
4143M DC modellerini pazara sunacak.

Mısır’ın hızlı büyüyen ekonomisi, stratejik 
coğrafi konumu ve yeni ulaşım projeleriyle 
Afrika için önemli bir merkez olduğunu 
vurgulayan Ford Trucks Uluslararası 
Pazarlar Direktörü Emrah Duman, 
şunları söyledi: “Ford Trucks olarak, 

2020 itibarıyla toplam 50 ülkede var olma 
hedefimiz doğrultusunda bayi ağımızı 
büyütmeye devam ediyoruz. Afrika 
pazarı, global büyüme planlarımızda 
çok önemli bir yere sahip. Mısır, 14.4 
milyar Euro tutarındaki ulaşım ve 
inşaat projeleri yatırımları ile yeni bir 
kalkınma hamlesi başlattı. Ayrıca, 
Mısır’da taşınan yüklerin %90’ı ağır ticari 
araçlar vasıtasıyla karayolları üzerinden 
taşınıyor. Bu da Mısır’daki ağır ticari araç 
pazarının büyüklüğünü ortaya koyuyor. 
Mısır’ın sahip olduğu yüksek potansiyele 
bağlı olarak, bölgenin önde gelen 
distribütörlerinden Aljico Misr ile  2018 
yılı sonuna kadar Mısır’da 3 ayrı tesis 
açılışı daha yapmayı planlıyoruz. Ford 
Trucks olarak farklı ihracat pazarlarına 
yönelik ürün geliştirme yeteneğimizle 
Mısır’ın da coğrafi ve iklim şartlarına 
uygun modellerimizi pazara sunuyoruz. 
Yeni tesislerimizle Afrika’da pazar 
payımızı artıracağımıza ve bölgedeki 
müşteri memnuniyetimizi daha da ileriye 
taşıyacağımıza inanıyoruz”

KUZEY AFRİKA’YA 
ÖZEL FORD TRUCKS 
MODELLERİ
Mısır’da pazara sunulacak Ford 
Trucks modelleri, bölgenin coğrafi 
ve meteorolojik şartlarına yönelik 
sıcak ve tozlu bölge koşullarına 

uygun olarak sunuluyor. Bölgenin 
ihtiyaçları doğrultusunda üretilen 
araçların geliştirme süreci boyunca, 
araç dayanıklılık testleri; laboratuvar 
ortamında bölge şartlarının simüle 
edildiği yüksek sıcaklık, nem ve toz 
dayanım testleri ve kapsamlı yol testleri 
gerçekleştirildi.   

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA 
TEKNOLOJİ VE 
MÜHENDİSLİK İHRACATI
Ford’un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel 
motor ve motor sistemleri için küresel 
mühendislik merkezi olan Ford Otosan, 
sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve Kuzey 
Amerika dahil tüm potansiyel ihracat 
pazarlarında rekabet edecek ürünler 
sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde 
çalışıyor. 55 yılı aşkın kamyon üretim 
tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına 
özel ürün geliştirme yeteneği ile 
birleştiren Ford Trucks’ın Eskişehir İnönü 
Fabrikası’nda ürettiği yeni nesil Euro 
6 Ecotorq motorlu kamyonlar, şirketin 
global çaptaki sürdürülebilir büyümesi 
için stratejik bir önem arz ediyor. Ford’un 
global olarak ticari araçlar ve ilgili 
dizel motorlar geliştirme merkezi olan 
Ford Otosan Ar-Ge Merkezi’ndeki 1500 
mühendisinden 500’ü, uluslararası 
pazarlar için ağır ticari araçlar geliştirmek 
için çalışıyor.
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PETROL OFİSİ’NDEN E-POWER AYRICALIĞI
Petrol Ofisi, elektrikli 
otomobiller için 
geliştirdiği şarj 
ünitelerinden oluşan 
e-POwer’lar ile geleceğin 
altyapısını bugünden 
hazırlıyor. Petrol Ofisi, 
özel ve özgün olarak 
geliştirdiği şarj üniteleri 
olan e-POwer’ları, en 
çok ihtiyaç duyulan 
noktalarda şehirlerarası 
karayollarındaki 
istasyonlarında açıyor. 
e-POwer’lar, Petrol Ofisi 
istasyonlarında ayrı bir 
kanopi altında hizmet 
veriyorlar. 

Petrol Ofisi’nin 76 yıldır her koşulda 
görevini en ideal şekilde yerine getirdiğine 
dikkat çeken Selim Şiper, “Biz aslında her 
zaman olduğu gibi her koşulda geleceği 
destekliyoruz. e-POwer ile bir yandan 
sektörümüzü ve otomotiv sektörünün 
gelişimine katkı sağlıyoruz, diğer 
yandan müşterilerimize, misafirlerimize 
sunduğumuz hizmetlerde referans 
çizgisini en üst seviyeye çıkarıyoruz” dedi. 

Türkiye akaryakıt ve madeni yağ 
sektörünün 76 yıllık lider markası Petrol 
Ofisi, yenilikleri ile geleceği desteklemeye, 
öncülükleriyle sektörün hizmet 
standartlarını geliştirmeye devam ediyor. 
Petrol Ofisi’nin müşteri ve misafirlerine 
sunduğu hizmetlerde mükemmeliyetçi 
yaklaşımla hayata geçirdiği son yenilik 
ise; e-POwer oldu. Bu kapsamda hizmet 
verecek e-POwer’lardan ilki, Gebze’de 
açıldı.Osmangazi Köprüsü girişinde yer 
alan Oksijen 03 Dinlenme Tesisleri’ndeki 

Petrol Ofisi istasyonunda gerçekleştirilen 
açılış törenine, Petrol Ofisi CEO’su Selim 
Şiper’in yanı sıra Petrol Ofisi yönetimi de 
katıldı. 

PETROL OFİSİ’NE ÖZEL VE 
ÖZGÜN BİR MARKA OLARAK 
YARATILDI, TÜRKİYE’DE 
ÜRETİLDİ
Petrol Ofisi, yarattığı e-POwer markası 
ile elektrikli otomobil kullanıcılarının 
en büyük problemi olan şarj sorununu 
ayrıcalıklı bir şekilde gideriyor ve adeta 
menzillerini uzatarak, şehirlerarası 
ulaşımda kullanılmalarına olanak 
sağlıyor. Petrol Ofisi, alışılageldiği gibi 
hazır şarj ünitelerini istasyonlarına 
koymak yerine, özel ve özgün bir 
sistem geliştirdi. Bu alanın uzman 
kuruluşlarından Voltrun’dan sadece 
sistem ile ilgili destek alan Petrol Ofisi, 
e-POwer’ı tasarımından, yapısına kadar 
tamamen özel, özgün bir marka olarak 
yarattı ve tamamen Türkiye’de üretti. 

E-POWER: ÖZEL 
KANOPİLERİ ALTINDA, 
ÖZERK SERVİS NOKTALARI
Petrol Ofisi, müşteri odaklı yeni yaklaşımı 
çerçevesinde hizmet kalitesi ve çeşitliliğini 
en üst seviyeye çıkararak; istasyonlarında 
müşterilerinin, misafirlerinin tüm 

gereksinimlerini en ideal şekilde 
karşılamayı hedefliyor. Petrol Ofisi’nin, 
yeni ve güçlü bu yaklaşımı ile hayata 
geçirdiği yeniliklerden biri olan e-POwer, 
sayıları nispeten az da olsa elektrikli ve 
hibrit araç kullanıcılarına Petrol Ofisi 
çatısı altında hizmet sunmayı hedefliyor. 
e-POwer’lar, Petrol Ofisi istasyonlarında 
ancak, özel ve özgün kanopileri altında 
özerk servis noktaları olarak hizmet 
verecekler. 

E-POWER’LAR ELEKTRİKLİ 
ARAÇLARI ŞEHİR DIŞINA 
ÇIKARTACAK, ADETA ÖZGÜR 
KILACAK
Elektrikli otomobillerin günümüzdeki 
en büyük sorunlarından biri de hiç 
şüphesiz, menzillerinin kısıtlı olması. 
Menzillerindeki kısıtlılık, şarj sorunu 
ile birleşince de doğal olarak elektrikli 
araçların şehirlerarası ulaşımda 
kullanılması mümkün olmuyordu. Bu 
önemli soruna çözüm getiren Petrol Ofisi, 
bu araçların yoğun kullanımı öngörülen 
karayollarında belirli aralıklarla 

e-POwer’ları devreye sokarak bu önemli 
engeli ortadan kaldırmayı hedefliyor. 
Böylece e-POwer’lar, adeta şehir 
içlerinde sıkışıp kalmış elektrikli araçları, 
şehirlerarası yollara çıkabilmesine 
olanak tanıyarak, bir anlamda onları 
özgürleştiriyor.
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DOĞALGAZLI IVECO DAİLY’E 
İKİNCİ KEZ ÖDÜL

Sektöründe 
sürdürülebilirlik alanında 
mutlak birinci olan doğal 
gazlı IVECO Daily Hi-
Matic, ikinci kez “Yılın 
Sürdürülebilir Panel Vanı” 
ödülünü kazandı .

IVECO’nun Daily Hi-Matic Natural 
Power aracı resmî lansmanından 
yalnızca birkaç gün sonra panel 
van kategorisinde “2018 Yılının 
Sürdürülebilir Panel Vanı” ödülünü 
kazandı. LifeGate ortaklığıyla “Vado 
e Torno” dergisinin verdiği ödül, 
kullanılan malzemeler ve enerji geri 
kazanımından, sürdürülebilir gelişime 
kadar geri dönüşüm ekonomisi 
sektöründeki önemli oyunculara 
yönelik olan Ecomondo 2017 ticaret 
fuarında sunuldu.

Daily Hi-Matic Natural Power 
tamamen yeni Daily Blue Power 
ailesinin bir üyesi. Bu araç ailesi, 
operatörlerin şehir merkezlerine 
olan sınırlı erişim kısıtlamalarından 
kurtulmasını sağlayan bir dizi üründen 
oluşuyor. Bu yeni aile, her biri yüksek 
performans ve verimlilik sunan üç 
teknolojik seçenek sunuyor:
•Daily Hi-Matic Natural Power: 
Hafif Ticari Araç sektöründe 8 vitesli 
otomatik şanzımana sahip olan, 
Sıkıştırılmış Doğal Gaz ile çalışan ilk 
araç. Şehiriçinde düşük emisyon ve 
ideal sürdürülebilirliğin mükemmel 
birleşimini sunar. Biyometanla 
çalıştığında CO2 emisyonlarını sıfıra 

oldukça yakın bir oran olan %95’e 
kadar azaltır; 
•Daily Euro 6 RDE 2020 Hazır: 
Hollanda Uygulamalı Bilimler 
Araştırma Organizasyonu (TNO) 
tarafından onaylanan, 2020 Gerçek 
Sürüş Emisyonları yönetmeliklerine 
hazır olan ilk LCV. Piyasada benzeri 
bulunmayan bir ürün.
•Daily Electric: En katı trafik 
sınırlamalarına sahip şehirlerde bile 
ulaşımı sağlayan sıfır salınımlı araç.

Torino, 13 Kasım 2017

Daily Hi-Matic Natural Power, van 
kategorisinde prestijli “2018 Yılının 
Sürdürülebilir Panel Vanı” unvanını 
kazandı. Ödül, Milano Üniversitesi 
ortaklığıyla İtalyan dergisi “Vado and 
Torno” tarafından, 2017 yılında ticarî 

araç sektöründe mevcut olan yeni 
teknolojileri vurgulama amacıyla 
verilmekte.
Karar süreci, LifeGate ortaklığında 
geliştirilen “Mobility Revolution Truck” 
derecelendirmesine dayanmakta. 
Bu derecelendirme, herhangi bir 
yük taşıma aracının çevresel etkisini 
değerlendirmek ve özetlemek için 
kullanılabilecek sayısal bir sınıflandırma 
sistemi. Ödül, bu ikinci yılında üç 
kategoride verilmeye devam etmekte.
Daily Hi-Matic Natural Power, yeni 
Daily Blue Power ürün ailesinin bir 
parçasıdır. IVECO, bu ürün ailesinin 
lansmanını, yeni fabrika satış mağazası 
ve Daily’nin yuvasına geçiş kapısı 
olan Yeni Daily Center’ın Suzzara’daki 
4 Ekim günü gerçekleşen açılışında 
yapmıştı.
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Bu yeni satış mağazası, birçok ödül 
kazanmış olan Daily ürün ailesini en 
iyi hâliyle göstermek ve benzersiz bir 
müşteri deneyimi sunmak üzere açıldı. 
Ziyaretçiler, Daily’nin yeniliklerden ve 
başarılardan oluşan uzun geçmişinin 
yanı sıra, bu olağanüstü ürün ailesinin 
öne çıkmasını sağlayan özellikleriyle 
gelişmiş teknolojilerini keşfedebilirler. 
Müşteriler ayrıca fabrikada Daily’nin 
montaj sürecini görerek montaj 
hattından çıkan araçların tutarlı bir 
şekilde oldukça kaliteli olmasını 
garanti eden 
gelişmiş üretim 
teknolojilerini 
ve süreçlerini 
doğrudan 
deneyimleyebilirler. 

Suzzara’da üretilen 
yeni Daily Blue 
Power ailesi, 
operatörleri, 
şehirlerde 
giderek katılaşan 
trafik ve erişim 
kısıtlamalarından 
kurtararak 
sınırları olmayan 
taşımacılık 
kavramının yolunu 
açıyor. Bu şekilde, 
şehir taşımacılığı 
yapan operatörler 
için sürdürülebilir 
bir iş ortağı olmayı 
hedefliyor. 

Yılın Sürdürülebilir 
Panel Vanı ödülünü kazanan Daily Hi-
Matic Natural Power, IVECO’nun Doğal 
gazla çalışan motor teknolojisinin 
sürdürülebilirliği ile sınıfına özgü 8 
vitesli Hi-Matic vitesinin mutlak sürüş 
keyfini bir araya getirerek aracın 
şehiriçi taşımacılık uygulamaları 
için en iyi çözüm hâline gelmesini 
sağlıyor. Bu araç, Daily’nin bilinen 
özellikleri olan sağlamlık, performans 
ve güvenirliğinin yanı sıra daha fazla 
rahatlık ve yakıt tüketiminde, çevreyi 
kirleten maddelerin salınımında ve 
CO2 oranında büyük ölçüde azalma 
ile sınıfının en iyi sürdürebilirlik 

özelliklerini sunuyor.
Daily Hi-Matic Natural Power, doğal 
gaz teknolojilerinde 20 yıldan daha 
uzun süredir devam eden öncü 
çalışmasının sağladığı kapsamlı 
deneyimle üretildi. Araç, sınıfının en 
iyisi olan 350 Nm torku sunmak için 
136 beygirlik 3,0 litre kapasiteli F1C 
motora sahip. Endüstriyel kökenli 
olan bu motor daha dayanıklı; sıradan 
CNG’li otomobil kökenli motorlara 
göre daha fazla tork ve sürdürülebilirlik 
garantisi vererek ödün vermeden 

performans sağlar.
Daily Hi-Matic Natural Power’ın 
çevresel performansı aynı oranda 
olağanüstüdür: Motor, IVECO’nun 
oranları zaten son derece düşük 
düzeylerde olan Euro VI 3,0 litrelik dizel 
motoruna göre %76 daha az partikül 
madde, %12 daha düşük NOx salınımı 
ile Euro 6/D standartlarına uyar. Gerçek 
sürüş koşullarında ve şehirlerde 
CNG motorunun CO2 salınımları 
eşdeğer dizel modeline göre %3 
daha düşüktür. Hi-Matic vitesin CNG 
motora uygulanması, bu farkı %5’e 
çıkararak aracın performansını daha 

da yükseltti. CNG motoru çalıştırmak 
için biyometan kullanıldığında CO2 
salınımları neredeyse sıfır olacak 
şekilde %95 oranında azalır.

Biyometanın kullanılması aynı 
zamanda başka avantajlar da sağlar: 
Biyometan yerel çevreden elde 
edilebildiğinden yakıtın nakliyesine 
bağlı olan CO2 salınımlarında büyük 
ölçüde düşüş sağlanır.
Daily Hi-Matic Natural Power 
ekonomik olarak da daha 

sürdürülebilirdir: 
%2,5 daha az 
yakıt harcar 
(şehir içi 
ortamında 
kullanılan CNG 
düz vites ile 
kıyaslandığında) 
ve dizelle 
kıyaslandığında 
CNG’nin daha 
düşük pompa 
fiyatı KM başına 
çok daha az 
maliyet anlamına 
gelir. Motor 
verimliliği ve 
enerji değeri gibi 
etkenler dikkate 
alındığında 
doğal gaz, 
dizele kıyasla 
%35’e kadar 
maliyet tasarrufu 
sağlayabilir.
Aynı zamanda 
Daily Hi-Matic 

Natural Power, dizel eşdeğeriyle 
kıyaslandığında oldukça sessizdir. Bu 
özelliği onu şehirlerde gece teslimatları 
için ideal hale getirir.
Araçla birlikte sağlanan yerleşik 
teknolojiye, BUSINESS UP uygulaması 
da dahildir. Bu uygulama, araç 
içi bağlanabilirliği ile aracı gerçek 
bir profesyonel çalışma alanına 
dönüştürerek müşteriye değerli iş 
desteğinin yanı sıra sürüş yardımı da 
sağlar.
Jüri heyetinin Daily Hi-Matic Natural 
Power’ı ödüle layık görmesinin 
nedeni: “Aracın dördüncü neslinin 
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geçen yıl satışa sunulmuş olmasına 
karşın Daily’nin hem küçük hem 
de büyük ölçekte sürekli yapılan 
güncellemeler ve iyileştirmelerle daha 
fazla sürdürülebilirliğe doğru ilerlemeyi 
sürdürmesi.

Blue Power serisinin lansmanıyla 
3,0 litrelik doğal gazlı modeli aynı 
zamanda ZF tarafından üretilen 
Hi-Matic 8 vitesli otomatik vitesle 
donatılmıştır. Kalitedeki bu büyük 
sıçrama sürüş konforunu büyük 
ölçüde arttırmasının yanı sıra hem 
performans hem de yakıt tüketimi 
açısından genel deneyimi ideal hâle 
getirmektedir.

Daily Hi-Matic Natural Power, son 
gelişmeyle şehir merkezlerindeki 
dizel araçların yerini almaya daha da 
uygun bir aday hâline gelmiştir. Bunun 
nedeni, manuel modele kıyasla daha 
da düşük emisyonlar (düşük yakıt 
tüketimi), düşük gürültü seviyeleri (Eco 
işleviyle iyileştirilmiştir) sağlarken aynı 
performansı sunmasıdır. Bu araç serisi, 
yeterli özelliklerden çok daha fazlasını 
sağlamaktadır.” 
Ödül, bu yıl 7 - 10 Kasım arasında 
Rimini’de düzenlenen, Avrupa’nın 
önde gelen yeşil ve çevreci ekonomi 
ticaret fuarı olan 21. Ecomondo 2017 
fuarında Italian Exhibition Group Marka 
Başkanı Mauro Delle Fratte tarafından 
IVECO İtalya Pazarı İş Direktörü Mihai 
Daderlat’a sunulmuştur.

“Vado e Torno” dergisinin Genel 
Müdürü Maurizio Cervetto Daily Hi-

Matic Natural Power’a verilen ödülle 
ilgili olarak şu açıklamada bulundu: 
“IVECO, Daily Hi-Matic Natural Power 
ile sürdürülebilirliğe yeni bir kararlı 
adım daha attı. Dizel eşdeğeri ile 
aynı torku sağlayan motor, mümkün 
olan en sorunsuz çalışmayı garanti 
eden mükemmel bir vitesle birleşerek 
konforu yükseltti ve gazla çalışan 
Daily’nin avantajlarını artırdı. Bu model, 
4 desibel düzeyinde gürültü seviyesine 
sahip; bu da dizel modelinden daha 
düşüktür. Ayrıca daha düşük çevre 
kirletici madde salınımı ve neredeyse 
sıfır partikül madde salınımı vardır. 
Dizel eşdeğerinden daha fazla 
kapasiteye sahiptir. Dahası, kısıtlı trafik 
alanları ve şehir merkezlerindeki gece 
görevleri artık engel değildir. Seri 
tamamlanmıştır.”

Ödül, IVECO için önemli olan bir 
yılın sonunda kazanılmıştır. 2017 
yılı boyunca markanın ürünleri, 
sürdürülebilir taşımacılık çözümlerinin 
gelişimine yaptıkları katkılar sayesinde 
geniş ölçüde tanındı. Gerçekten 
de yalnızca bu yıl için marka, hem 
sıkıştırılmış (CNG) hem de sıvı (LNG) 
doğal gaz sektörüne olan bağlılığının 
tanınmasıyla ve bu pazarın gelişip 
iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla 
gösterdiği çabalarla ulusal ve 
uluslararası alanda birçok ödül kazandı. 
Şirkete verilen bu son ödül, IVECO 
markasının profilini daha da iyileştirdi: 
%80’i 91 ülkeye ihraç edilecek şekilde 
üretim planı yapılan Daily, marka için 
mükemmel bir elçi.
IVECO, “sürdürülebilir taşımacılık 

ortağınız” olmak için kendini adamış 
durumda. Düşük çevresel ve ekonomik 
etkiye sahip yeni teknolojilerin 
gelişimine olan aralıksız bağlılığıyla 
marka, Avrupa’da giderek hız kazanan 
enerji dönüşümü sürecini teşvik 
etmede ve desteklemede kilit oyuncu 
olarak tanınırlık kazanmıştır.
IVECO’nun ürün stratejisi, müşterilerini 
daha fazla çevresel farkındalığa ve 
ekonomik açılardan daha bilinçli bir 
yaklaşıma teşvik ederek onlara daha 
sürdürülebilir olmalarını mümkün 
kılacak araçlar sunmaktır. IVECO hafif 
ticarî araçlardan uzun mesafe ağır 
panel vanlara ve otobüslere, doğal 
gazla çalışan tam bir seriye sahip tek 
üreticidir.
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OTOKOÇ BURSA 
BAŞARIYA DOYMUYOR!

Otokoç Bursa, Ford Otosan 
tarafından gerçekleştirilen 2017 yılı 
3. çeyreğindeki satış performans 
değerlendirmesi sonrasında elde 
ettiği üstün başarısı ile tekrar 
“Satışta Mükemmellik Ödülü”nün 
sahibi oldu. 

Otokoç Bursa Şube Müdürü Koray 
Yalçınkaya ödül sonrası yaptığı 
değerlendirmede şunları söyledi; 
“ Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm 
başarılar Koç Grubu’nun müşteri 
memnuniyetine verdiği büyük 

önemin bir yansıması. Elde ettiğimiz 
başarı ve övgüye layık olabilmek için 
çalışmalarımıza kazandığımız motivasyon 

Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi 
Otokoç’un Bursa Şubesi, müşteri 
memnuniyeti ve satışta gösterdiği üstün 
başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam 
ediyor. 

ile hız kesmeden devam edeceğiz.” 

Ford Otosan tarafından düzenlenen 
“Satışta Mükemmellik Ödülü”  satış 
konusunda başta müşteri memnuniyeti 
olmak üzere 3 aylık performans 
değerlendirmesi sonrasında veriliyor. 

Otokoç Bursa, kendi bölgesindeki tüm 
bayiler arasında gerçekleştirdiği satış 
yüzdesel gerçekleşmesi ile ödülün tekrar 
sahibi olmaya hak kazandı.

Otokoç Bursa Şubesi, 2016 yılının 4 çeyrek 
döneminde de gösterdiği başarı ile 3 kez 
üst üste ödül sahibi olmuş ve bu başarısı 
ile “Ödülün daimi sahibi” olma hakkını da 
kazanmıştı. 

yönelik düzenlenen toplantılara ilişkin 
olarak Prometeon Türkiye Pazarlama 
Müdürü Faruk Uslu, “Bu etkinlik ile 
amacımız filo müşterilerimiz ile bir araya 
gelip onları dinlemek, ihtiyaçlarını anlamak 
ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler 
oluşturarak onlara rekabette katkı sağlamak. 
Filo müşterilerimizin etkinliğe ilgisinden ve 
aldığımız geri dönüşlerden çok memnun 
kaldık. Gördüğümüz yoğun ilginin sonucu 
olarak benzer etkinlikleri önümüzdeki 
dönemlerde de tekrarlamayı planlıyoruz” 
dedi. 

Ali Karaboğa, Aydoğanlar, Çimenoğlu Lastik, 
Özdem Oto ve Yaşar Kılıç bölge bayilerinin 
destek verdiği Konya’daki toplantıya 40 
filodan 83 kişi katıldı. Kayseri’de Aklas 
Lastik, Esim Dış Ticaret, Sebile Otomotiv ve 
Tacettin Otomotiv bölge bayilerinin destekleri 
ile düzenlenen toplantıya 44 filodan 76 kişi 
katıldı.  

Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik 
bakım yönetiminde uzman Pirelli marka 
endüstriyel lastiklerin üreticisi Prometeon, 
Konya ve Kayseri illerinde filo yöneticileri ile 
toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılara 85’e 
yakın filodan yaklaşık 160 kişi katıldı.

Pirelli endüstriyel lastiklerinin üreticisi 
ve dağıtıcısı Prometeon Türkiye, Konya 
ve Kayseri şehirlerinde filo müşterilerine 
yönelik olarak Ankara Bölge organizasyonu 
ile toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılara 
Prometeon yöneticileri, çok sayıda filo 
yöneticisi ve bölge bayileri katıldı. 

Açılış konuşmasını Prometeon Türkiye 
Pazarlama Müdürü Faruk Uslu’nun yaptığı 
toplantılarda Prometeon’un filo müşterilerine 
sunduğu ürün ve çözümleri anlatan sunum 
yapıldı. Müşteriler sunum sonrasında 
yemekte bir arada olarak keyifli sohbet 
gerçekleştirdiler.

Konya ve Kayseri’de filo müşterilerine 

PROMETEON TÜRKİYE, KONYA VE KAYSERİ’DE 
FİLO YÖNETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
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2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın 

aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 17, 

otomobil üretimi ise yüzde 27 oranında arttı. Bu 

dönemde, toplam üretim 1 milyon 380 bin adet, 

otomobil üretimi ise 941 bin adet düzeyinde 

gerçekleşti.  

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam pazar 

aynı seviyesini koruyarak 736 bin adet düzeyinde 

gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise 

yüzde 1 oranında daraldı ve 547 bin adet olarak 

gerçekleşti.  

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Ekim döne-

minde üretim aynı seviyesini korurken, hafif ticari 

araç grubunda yüzde 1 oranında azaldı, ağır ticari 

araç grubunda ise yüzde 13 seviyesinde arttı. Ağır 

ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 

yılı Ocak-Ekim dönemine göre üretimde yüzde 

34 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç 

pazarı yüzde 2 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3 

oranlarında artarken, ağır ticari araç grubunda ise 

pazar yüzde 6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda 

pazar daralması son 2 yılda yüzde 46 seviyesine 

ulaştı. 

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın 

aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet 

bazında yüzde 22 oranında artarken, otomobil 

ihracatı ise yüzde 34 oranında artış gösterdi. Bu 

dönemde, toplam ihracat 1 milyon 103 bin adet, 

otomobil ihracatı ise 769 bin adet düzeyinde 

gerçekleşti. 

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın 

aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı 

Dolar ve Euro bazında yüzde 21 arttı. Bu dönemde 

toplam otomotiv ihracatı 23,8 Milyar $ olarak 

gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 54 artarak 

9,7 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında 

otomobil ihracatı ise yüzde 54 artarak 8,7 Milyar € 

seviyesine yükseldi.  

•2017 yılı Ocak-Ekim döneminde, önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 17 artış ile toplam 1 milyon 

380 bin 175 adet taşıt aracı üretildi.

•Toplam üretim, Ocak-Ekim dönemi üretimleri 

tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en  

yüksek seviyesine ulaşmış oldu.  

•2017 yılı Ocak-Ekim döneminde traktör üretimi 

ile birlikte toplam üretim 1 milyon 424 bin 91 adet 

olarak gerçekleşti. 

•2016 yılı Ocak-Ekim dönemine göre, yük ve yolcu 

taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı OcakEkim 

döneminde toplamda aynı seviyesini korurken, 

ürün grubu bazında: 

 K. Kamyonda   yüzde 54  

Minibüste    yüzde 28  

B. Kamyonda   yüzde 16   

Otobüste   yüzde 2  

oranlarında artı ve 

Midibüste   yüzde 3  

Kamyonette   yüzde  4   oranlarında 

azalma kaydetti.  

•2017 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil üreti-

mi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 27 oranın-

da artarak 941 bin adet düzeyinde gerçekleşti.  

•Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri 

karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış 

oldu. 

• 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam satışlar 

2016 yılı aynı dönemine göre seviyesini koruyarak 

736 bin 484 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1-1.2 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil satış-

ları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 1 oranında 

azaldı ve 547 bin 109 adet oldu. 

 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre 

toplam otomobil satışları yüzde 1 ve ithal otomobil 

satışları yüzde 9 azalırken, yerli otomobil satışları 

yüzde 23 oranında arttı. 

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

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

olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Grafik 4.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2007–2017 yılı Ocak-Ekim dönemine ait hafif ticari 

araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar 

payının 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 49 

olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Grafik 3.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde; geçen yıla göre 

ağır ticari araç pazarı yüzde 6 oranında azalarak 

17 bin 389 adet, kamyon pazarı yüzde 5 oranında 

azalarak 15 bin 188 adet, midibüs pazarı yüzde 1 

oranında azalarak bin 490 adet ve otobüs pazarı 

ise yüzde 35 oranında azalarak 711 adet düzeyin-

de gerçekleşti. 

 Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-E-

kim döneminde toplam pazar yüzde 23, otomobil 

pazarı yüzde 34,  hafif ticari araç pazarı yüzde 4 

artarken; ağır ticari araç pazarı yüzde 37 oranında 
düşüş gösterdi.  

Grafik 3.2 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )
2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 769 bin adedi 

otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 

80’ini oluşturan 1 milyon 103 bin adet taşıt ihraç 

edildi. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde gerçekle-

şen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 22 

oranında arttı. 
Grafik 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )
•Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 34 oranında,  ticari 

araç ihracatı yüzde 1 oranında arttı. Traktör 

ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Ekim dönemine 

göre yüzde 1 azalarak 11 bin 314 adet olarak 

gerçekleşti. 

2017 yılı Ocak-Ekim 
döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam 
üretim yüzde 17,
otomobil üretimi ise 
yüzde 27 oranında arttı. Bu 
dönemde, toplam üretim 1 
milyon 380 bin adet,
otomobil üretimi ise 941 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ  “2017 EKİM AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU  “  NU AÇIKLADI 



2017 37



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201738

Kaynak : OSD

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

GRAFİK 2.1:  Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)

TABLO 4.1: Hafif Ticari Araç (Minibüs + Kamyonet) Satışları

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

TABLO 1.2:  10 Yıllık Ortalamalara göre 2017 Toplam Satışlar (x1000)

TABLO 3.1: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

GRAFİK 3.2: Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)
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HİLAL TRANS, KURULUŞUNDAN BU YANA 
RENAULT TRUCKS İLE YOLDA

Polonya başta 
olmak üzere Doğu 
ve Kuzey Avrupa 
ülkelerine yapılan 
taşımacılıkta lider 
konumda olan Hilal 
Trans, bu pazarlardaki 
deneyimleri ile 
ihracatçılara hizmet 
veriyor. Hilal Trans, 
Renault Trucks 
çekicilerin hakim 
olduğu filosunu 
güçlendirerek 35 adet 
yeni Renault Trucks T 
Serisi Euro 6 çekicileri 
araç parkına katıyor.

1992 yılından bu yana uluslararası 
karayolu taşımacılığında faaliyetlerine 
devam eden Hilal Trans, Doğu Avrupa ve 
Balkanlar bölgelerinde hizmet veriyor. 
Hilal Trans, uzmanlaştığı bölgelerde 
liderliği sürdürürken filosunun gücünü 
de arttırıyor. Yeni aldığı 35 adet Renault 
Trucks T520 4x2 Euro 6 çekici ile Hilal 
Trans filosunun yaklaşık yüzde 85’i Renault 
Trucks çekicilerden oluşuyor. Hilal Trans’ın 
yeni teslim aldığı araçların dördü, ADR 
donanımına sahip.

Hilal Trans adına teslimat törenine katılan 
Hilal Trans Genel Müdür Yardımcısı 
İbrahim Küçükçakır ilk olarak Polonya’ya 
tekstil ürünleri nakliyesi ile başladıklarını 
belirterek; “Hilal Trans olarak 1990 yılların 
başlarında Polonya, 2004 yılından itibaren 
Slovakya, Macaristan, Romanya, Balkan 

Ülkeleri ve Baltık ülkelerine sevkiyatlar 
yapmaya başladık. 20 yıldır bu bölgelere 
hizmet vererek uzmanlaştık. Müşterilerimiz 
de bu bölgelerdeki liderliğimizin avantajları 
ile hizmet alıyor. Hilal Trans olarak hizmet 
bölgemizdeki uzmanlığımız kadar filomuza 
da aynı titizliği gösteriyoruz. Bu nedenle 
15 yıla yaklaşan memnuniyetimiz ile yine 
Renault Trucks çekicileri tercih ettik” dedi. 

İstanbul Orhanlı’da büyük yatırımlar 
yaptıklarını ifade eden Küçükçakır, “Türk 
ihracatçısı, malını bizim aracılığımızla 
transfer ediyor. Bu anlamda biz 
nakliyecilere ihracatta çok iş düşüyor. 
Artık Türk ihracat ürünlerinin tercih 
edilmesinin temel sebeplerinden birinin 
de Türkiye’nin Avrupa’ya olan yakınlığı 
olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’den 
Avrupa ülkeleri sipariş veriyor ve beş gün 
sonra teslim edilmesini istiyor. Bu da Türk 
nakliyecisinin getirdiği bir başarı. Hilal 
Trans olarak hedefimiz müşterilerimizi 
uzman olduğumuz noktalara en iyi hizmette 
ve zamanda ulaştırmak. Bunun için de 
filomuzdaki araçlarımızın performansı, 
güvenilirliği, sürücü konforu bizler için 
önemli kriterler. Tabi ki bunların yanı sıra bu 

denli rekabetçi bir ortamda yakıt tasarrufu 
sağlayan araçları tercih ediyoruz. Renault 
Trucks ile tüm operasyonel maliyetlerimizi 
minimize ederek müşterilerimize de avantaj 
sunuyoruz” diye belirtti. 

HİLAL TRANS, RENAULT 
TRUCKS OPTİFLEET 
AVANTAJLARINDAN 
FAYDALANIYOR 
Teslimat törenine Renault Trucks adına 
Renault Trucks Filo Satış Müdürü Coşkun 
Saraç ve Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı Şube 
Müdürü Erdoğan Seymen katıldılar. Coşkun 
Saraç, uzun soluklu iş birlikleri için Hilal 
Trans’a teşekkür ederek; “Hilal Trans, yeni 
teslim aldığı 35 adet araç ile Renault Trucks 
çekici sayısını 110’un üzerine çıkarttı. Son 
araçlarının dört tanesini ise ADR’li teslim 
ettik. Öte yandan Hilal Trans, araç başına 
yılda 5000 Euro’ya kadar tasarruf sunan 
Optifleet filo yönetim sistemini aktif olarak 
kullanarak karlılığını arttıracak. Hilal Trans, 
abone olduğu Optifleet paketi sayesinde 
araçlarını tüm Avrupa’da izleyebilirken yakıt 
tüketimini de takip edebilecek”  dedi.



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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SCANIA, 
İTHAL ÇEKİCİ PAZARINDA ZİRVEDE

Ağır ticari araç pazarı 
2017 yılının ilk 10 
ayında 13.327 adetlik 
satışla kapandı. Scania, 
ithal çekici satışlarında 
zirvedeki yerini korudu. 

Ağır ticari araç pazarı Ocak-Ekim 
döneminde 13.327 adet olarak 
tamamlandı. Geçen yılın aynı 
döneminde pazar 14.525 adet olarak 
gerçekleşmişti. Yüzde 8’lik düşüş 
yaşayan ağır ticari araç pazarında 4.465 
adet çekici, 8.862 adet kamyon satıldı. 
Scania ilk 10 ayda toplam 1.188 adetlik 
satış gerçekleştirirken, bunun 1.021 
adedi çekici oldu. En çok tercih edilen 
ithal çekici markası olan Scania, aynı 
zamanda toplam çekici pazarında da 
yüzde 23 pazar payı elde etti. İnşaat 
sektöründe gerçekleşen dev projeler 
kamyon pazarını da destekledi ve 
toplam pazarda satışların yüzde 66’sı 
kamyon olarak gerçekleşti. 

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 
İlhami Eksin, ilk 10 ayda pazarın bir 
önceki yıla paralel ilerlediğini belirterek 
“TAİD raporlarına baktığımızda 2016 
yılı ilk 10 ayında kamyon ve çekici 
satışlarında toplam 14.525 adetlik 
satışla tamamlanmıştı. 2017 yılına 
baktığımızda ilk 10 ayda yüzde 8’lik 
bir düşüşle 13.327 adet olduğunu 
görüyoruz. Ağır ticari araç satışları 
genelde Kasım-Aralık aylarında 

artmaktadır. 
Bu dinamiği 
de göz önünde 
bulundurursak, 
2017 yılının 
geçtiğimiz yıl 
paralelinde 
kapanabileceğini 
söyleyebiliriz ” 
dedi. 
İlhami Eksin 
“Bu yıl Türkiye 
pazarına 
sunduğumuz 
Yeni Nesil Scania 
araçlarımız 

ile satışlarımızda ivme kazanırken, 7 
marka arasında en çok tercih edilen 
ithal çekici olmaya devam ediyoruz. 
Marka hedefimiz pazar payımızı 
korumaktır.” açıklamasında bulundu. 

“AMACIMIZ 
MALİYETLERİ 
DÜŞÜRMEK”
Scania markasında sürdürülebilir 
başarıya odaklandıklarını belirten 
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 
İlhami Eksin, sözlerine şöyle devam 
etti; “Yaşanan bu yoğun rekabette ilk 
hedefimiz müşterilerimize en doğru 
ürünü sunarak maliyetlerini azaltmaya 
destek olmaktır. Yeni Nesil Scania 
araçlarımızla bu hedefe bir adım daha 
yaklaştık. Müşterilerimize standart bir 
araç değil, ihtiyaçlarını karşılayacak ve 
çözüm ortağı olacak ürünler sunuyoruz. 
Aynı zamanda yüzde 5’e varan yakıt 
tasarrufu ile en büyük gider kalemi olan 
akaryakıt maliyetlerinin azalmasında da 
destek veriyoruz.”
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KORTRIJK BUSWORLD FUARI’NDAN
MAN RÜZGARI ESTİ

European Coach Week 
(ECW) olarak da bilinen 
Busworld Europe 
(Kortrijk) Fuarı’nda 
tamamen yenilenen 
MAN’ın Lion’s Coach 
(2 aks 12 ve 13 metre), 
NEOPLAN’ın ise 
Tourliner (2 aks 13 
metre) ve Skyliner 
50. Yıl seyahat 
otobüslerinin 
sergilendiği MAN 
standı, gördüğü 
yoğun ilgi nedeniyle 
uluslararası 
organizasyonun cazibe 
merkezi oldu.

Kartrijk Busworld 2017’de ilk kez görücüye 
çıkan ve büyük beğeni toplayan MAN Lion’s 
Coach, bu yıl altı kategoride dağıtılan 
ödüllerden üçünü alarak, yarışmaya da 
damgasını vurdu. MAN Lion’s Coach, 
yarışmada ‘Büyük Ödül’ün (Grand Coach 
Award) yanı sıra Konfor (Comfort Label) ve 
Tasarım (Design Label) kategorilerinde de 
en iyi seçildi. 

Otobüs sektörünün uluslararası alandaki 
uzman isimleri ve çeşitli ulaşım şirketlerinin 
yöneticilerinden oluşan yarışma jürisi, 
yarışmacıları altı kategoride değerlendirdi. 
Altı kategoride altı ödül için yarışan 11 firma 
arasında bulunan MAN, Busworld’de ilk 
resmi tanıtımı gerçekleştirilen MAN Lion’s 
Coach ile yarışa katıldı. Yeni model MAN 
Lion’s Coach; sadece tasarımıyla değil aynı 

zamanda yeni fonksiyonlarıyla öne çıktı. LED 
ön ve arka ışıklandırma, iyileştirilmiş güç 
aktarımı (daha güçlü ve daha verimli D26 
motoruyla) ve güvenlik özellikleriyle MAN 
Lion’s Coach, ECE R66.02 devrilme sistemi 
standartları ile uyumluluğu en göze çarpan 
özellikleriyle de ön planda oldu.

Verimlilik, güvenlik ve tasarımı tek bir 
pakette sunan MAN Lion’s Coach, dizaynı, 
teknolojisi, konforu ve performansı ile 
jüriyi büyülemeyi başararak, altı ödülden 
“Grand Award Coach”, “Comfort Label“ ve 
“Design Label” ödüllerini evine taşıdı. Bu 
yılki Busworld ödülü ile güzel bir başarı 
yakalayan MAN, fuarda NEOPLAN Skyliner 
50. Yıl’ı ile de ön plandaydı. Lion’s Coach‘un 
galasının yapıldığı bin 600 metrekarelik 
alanda MAN dört ayrı araç daha sergiledi.

YENİ MAN LİON’S COACH, 
BUSWORLD 2017’DE 
RESMEN TANITILDI
Yeni MAN Lion’s Coach’un yenilenmesine 
neden olan araç devrilme standardı ECE 
R66.02, ekonomi ve güvenlik standartlarını 
belirleyen yeni bir otobüsü ortaya çıkardı. 

Yeni MAN Lion’s Coach, Busworld 2017’de 
Kortrijk’de resmen tanıtıldı. Yeni tasarım ile 
yeni bir tasarım dili ortaya koyan MAN Lion’s 
Coach, böylece daha katı bir iskelet haline 
getirildi. Optimize edilen hareket ve yeni 
nesil vites değiştirme stratejisiyle birlikte 
aerodinamikte yapılan yüzde 20’lik iyileşme 
sayesinde daha yüksek bir yakıt tasarrufu 
sağlayan MAN Lion’s Coach, arka ve önünde 
bulunan LED farlarıyla da yollarda bir ilke 
imza attı.

YENİ MAN LİON’S COACH 
DAHA HAFİF VE DAHA DA 
SAĞLAM
MAN Lion’s Coach tasarımcıları; sürücü 
kokpiti, yolcu bölmesi, bagaj taşıma alanı 
ve tahrik ünitesinin fonksiyonel alanlarını 
net bir şekilde ayırmaya odaklandı. 
Görünüme ek olarak, bu ayrıştırma; 
bakım kolaylığı sağladığı gibi, hasar 
gören parçaların hızlı bir şekilde ve büyük 
maliyetler oluşturmadan değiştirilebilme 
avantajı sağladı. Üretimde kullanılan yeni 
malzemeler ve üretim süreçlerindeki 
geliştirmeler ile MAN Lion’s Coach, daha 
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hafif ve daha sağlam hale getirildi.

2018 MODEL YENİ LİON’S 
COACH’LAR (2 AKSDA) 
HEM 12, HEM DE  13 
METRE SEÇENEKLERİYLE 
BUSWORLD’DA 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Yeni MAN Lion’s Coach pazara üç farklı 
uzunlukta sunulacak: araçlar iki veya üç 
dingilde 12.101 mm, 13.361 mm ve 13.901 
mm. 2017 yılının sonunda, dördüncü bir 
uzunluk olan 13 m iki akslı araç (13.091 mm) 
MAN Lion’s Coach ailesine katılacak. İlave 
edilen yeni altı koltuk, 12 m versiyonuyla 
karşılaştırıldığında, Lion’s Coach’u özellikle 
ekonomik açıdan çekici bir seçenek haline 
getiriyor. Tuvaletsiz olan MAN Lion’s Coach 
modelinin maksimum 55 (2+2) veya 41 (2+1) 
kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor. Bagaj 
bölmeleri, modele bağlı olarak 11,7 ila 14,3 
m3 arasında bir hacme sahip.

VERİMLİLİK VE KONFOR 
ARASINDAKİ OPTİMUM 
DENGE

Yeni MAN Lion’s Coach; şimdiye kadar 
olduğu gibi yine ekonomik olduğunu 
ispatlarken, optimize edilmiş Euro 6 
aktarma organı ile genişletilmiş dingil oranı 
= 2.73 ve artan güç çıkışı (20 bg ve 200 Nm 
artmıştır) gibi avantajları da bulunuyor. Yeni 
ikinci nesil Retarder, yüksek dingil oranları 
ile birlikte optimum fren etkisi sağlayan 
MAN Lion’s Coach, 3200 Nm yerine 4000 
Nm’lik yüksek maksimum torka ve 500 
kW’lık bir güç seviyesine ulaşarak, 80 kW’lık 
bir artışla sert fren esnasında bile daha fazla 
rezerve ulaşarak aracın emniyetini arttırıyor. 
MAN BrakeMatic elektronik fren sistemi 
ile yeni MAN Lion’s Coach, diğer MAN ve 
NEOPLAN tur ve şehirlerarası otobüsler 
aynı zamanda daha güçlü EVBec motor 
freni özelliğine sahip oluyor. Egzoz gazı arka 
basıncının elektronik olarak düzenlenmesi, 
artan frenlemeyi de mümkün kılıyor.

YENİ LİON’S COACH’A 
YÜKSEK PERFORMANLI 
MOTOR VE FONKSİYONEL 
ŞANZIMAN
460 beygir gücünde (337 kW) ve daha yüksek 
modellerde standart olarak monte edilen 
MAN TipMatic şanzıman, D26 motorlarına 

en uygun şekilde eşleşen yeni bir hareket 
ve vites değiştirme çözümü sunuyor. Buna 
ek olarak, ilave edilen yeni özelliklerle: 
Yeni SmartShifting dişli kutusu işlevi, vites 
değiştirirken verimlilik ile konfor arasındaki 
optimum denge bulma konusunda 
önemli bir rol oynuyor. Böylece tüm sürüş 
koşullarında vites değiştirme yardımı ile 
yeni, hızlı bir vites değiştirme prosedürünü 
birleştiriyor. Zorlu arazide veya ağır yüklerde 
yüksek performans gerektiren yeni D26, 
optimize edilmiş hareket kabiliyeti olanakları 
sunuyor. 200 Nm arttırılan tork, aynı 
zamanda mükemmel hareket kabiliyetine 
katkıda bulunarak, genel olarak 20 hp’lik bir 
güç artışı sağlayan motor, geniş bir motor 
devri aralığında üstün sürüş performansı 
sağlıyor.

KULLANIMDA YÜKSEK 
KONFOR SAĞLAYAN 
TEKNOLOJİLER MAN’DA
MAN Lion’s Coach’da bulunan Rölanti 
Hızı Sürüşü fonksiyonu ile gaz pedalına 
dokunmadan rölanti hızında konforlu 
bir sürüş sağlıyor. Bu yeni özellik ile 
otobüs, debriyaj devreye sokulduğunda 
yavaş hareket eden trafik koşullarınsa 
zahmetsizce ilerliyor. MANuel vites 

değiştirme, birinci 
vitesten altıncı vitese 
kadar mümkün 
iken, boşta vites 
daha yüksek bir 
vites için yetersiz 
olduğunda veya 
frenlendiğinde vites 
küçültme otomatik 
olarak gerçekleşiyor. 
Buna ek olarak, 
EfficientRoll 
fonksiyonu, Adaptif 
Hız Sabitleme 
Kontrolü (ACC), Şerit 
Koruma Sistemi 
(LGS) ve MAN 
Dikkat Muhafazası 
ile topografya bazlı 
MAN EfficientCruise 
hız sabitleme 
kontrolü gibi çok 
çeşitli yardım 
sistemleri de 
bulunuyor. 
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AERODİNAMİĞİN 
SAĞLADIĞI EKSTRA 
EKONOMİ 
Yeni nesil amortisörler ve optimize edilmiş 
araç konfigürasyonu, gelişmiş sürüş 
konforu, gelişmiş bir kullanım ve daha 
yüksek güvenlik özellikleri sunuyor. Yardım 
sistemleri sadece seyahat sırasında ilave 
konfor ve güvenlik sağlamakla birlikte 
aynı zamanda aerodinamikte olduğu gibi 
verimliliğe de önemli katkıda bulunuyor 
ve bu da önceki modelden yüzde 20 daha 
iyi sonuçlar veriyor. Şöyle ki; EfficientRoll 
fonksiyonu, dişliyi nötr “N” konumuna 
otomatik olarak hareket ettirerek, otobüsün 
mümkün olduğunca tahrik hattındaki 
az sürtünme kaybıyla hareket etmesini 
sağlayarak, hafif yamaçlarda bile etkin bir 
artış sağlıyor. Bir önceki EfficientCruise 
versiyonunda yüzde 6’ya varan bir yakıt 
tasarrufu sağlarken, yeni özellikler yakıt 
tüketiminde daha fazla verimlilik sağlıyor. 

ARACIN DIŞINDA YER 
ALAN ONLARCA ÇEKİCİ 
ÖZELLİK ARACIN İÇİNDE 
DE BULUNUYOR
Yeni MAN Lion’s Coach’da iç mekan 
çekiciliğini artıran yeni tasarımlara yer 
verildi; entegre bir LED şerit ışıkla zemin 
ılık beyaz renkte aydınlatırken, yeni renk 
ve döşeme konseptinde hafif ve rahatlatıcı 
tonlar kullanıldı. Yeni 
tasarlanan bagaj rafları, 
kendine özgü görünümü 
ile son derece göz alıcı 
hale getirilirken, ön 
cama doğru oldukça 
önemli bir mesafede 
uzatılarak hem yolcular 
hem de sürücü için geniş 
bir alan hissi yaratıldı. 
Çeşitli fonksiyonlar 
sunan, hava akışını ve 
yönünü sürekli olarak 
ayarlamaya veya LED 
ışığını ve hoparlör işlevini 
açıp kapatmaya izin 
veren entegre servis 
setleri, seyahati daha 
konforlu hale getirdi. 

Sürücü kabini, ergonomi 
ve pratiklik bakımından 

geliştirilerek, daha da modern bir görünüm 
kazandı. Yapılan geliştirme; tuşları yeniden 
konumlandırmayı ve depolama alanını 
sürücünün soluna yeniden tasarlamayı 
da kapsadı. Gelişmiş depolama konsepti 
daha fazla alan sağlarken yeni formunda; 
A4 klasörler/dosyalar, büyük içecek şişeleri 
veya cep telefonları gibi sık kullanılan 
araçları saklamaya daha uygun hale geldi. 
Neredeyse görünmez ısıtma tellerine sahip 
optimize edilmiş ısıtılmış sürücü penceresi, 
sürücü için daha fazla konfor ve güvenlik 
kazandırdı. Ek bir seçenek olarak, bu 
pencere laminasyonlu emniyet camında 
da mevcut olup, ısıtma telleri sadece 0.02 
mm çapındadır. Dahası, bölmeler arasına 
yerleştirilen filmdeki UV filtresi sayesinde, 
otobüse yalnızca% 1 UV ışını girebilir.

9 Kasım 2017 tarihinden itibaren yeni 
onaylanan tüm II. ve III. Sınıf otobüsler için 
geçerli olan ECE R66.02 standardında, 
devrilme durumunda otobüs içerisinde bir 
yaşam alanına ihtiyaç duyulacak. Bunun 
alanın oluşabilmesi için aracın iskelet yapısı, 
yolcuların hayatta kalma alanını korumaya 
yönelik daha fazla enerji absorbe edebilmeli. 
MAN bu yasal gerekliliklere uymak için 
yüksek mukavemetli çelik parçaları araç 
iskeletine entegre ediyor. B sütununda 
ve aracın arkasında rulo bar (kuşak ) için 
patentli Tube-in-tube teknolojisi kullanıyor 
ve bu önlemlerin her ikisi de gerekli 
yapı gücü sağlayarak bir çarpışmadan 
kaynaklanan enerjinin optimum düzeyde 
absorbe edilmesini sağlamada önemli bir 

rol oynuyor. Yeni MAN Lion’s Coach’ın kaza 
durumunda yüzde 50 daha fazla çarpma 
enerjisini absorbe edebileceği anlamına 
geliyor.

NEOPLAN TOURLİNER DA 
2 AKS 13 METRE SEYAHAT 
OTOBÜSÜNÜ FUARDA 
TANITTI
MAN’nın çok yönlü model olan yeni 
NEOPLAN Tourliner, premium segmentte 
ihtiyaç duyulan tüm özellikleri sunuyor. 
NEOPLAN Tourliner’ın iki akslı 13 metrelik 
modeli, bu yıl Busworld 2017’de MAN’ın 
araç versiyonlarına eklendi. Ayrıca, LED 
ana farlar serinin standart donanımlarına 
arasına alındı. 

Yeni NEOPLAN Tourliner, NEOPLAN 
ailesinin bir parçası olduğunu ilk bakışta 
hissettiriyor. Şık bir şekilde tavana uzanan 
ön kısım, “kuyruklu- yıldız “ tasarımı klima 
kontrol ünitesi, daha da belirgin farlar ( 
2016 sonundan bu yana tüm NEOPLAN 
otobüslerinin özelliği olan siyah arka plana 
sahip ve “Angel Eyes” LED gündüz farları ) 
ve çok övgü alan ‘sharp-cut’ keskin hatlara 
sahip tasarım, kusursuz bir NEOPLAN 
resminin parçalarını tamamlıyor. Bu araç, 
kusursuz üst segment otobüs görünümünü 
korurken, var olan filosuna standart 
segmentte otobüs eklemek isteyenler için 
de idea bir seçenek oluşturuyor. 

Geçen yıl iki ve üç akslı modellerin piyasaya 
sürülmesinin 
ardından, 
Kortrijk’de 
düzenlenen 
Busworld 2017’de, 
model yelpazesini 
zenginleştirecek 
ekstra uzun iki 
akslı modeli satışa 
sunulacağını 
duyuran MAN, 
13.103 mm’lik 
yeni NEOPLAN 
Tourliner ile 59 
yolcu için rahat 
oturma imkanı 
sunuyor. 14.3 
m3’e kadar olan 
bagaj kapasitesi, 
bu otobüsün 
ekonomik 
şehirlerarası 
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seyahatler için olduğu kadar gezi ve günlük 
turlar için de ideal bir seçim olmasını 
sağlıyor. 19.5 tona kadar olan toplam ağırlığı 
da 13 m iki akslı otobüsün olası kullanımlar 
açısından esnekliğine katkıda bulunuyor. 

YOLCULAR VE 
SÜRÜCÜLER İÇİN ÜST 
DONANIM ÖZELLİKLERİ
Yeni NEOPLAN Tourliner, uyumlu 
renklere sahip, aydınlık ve ferah iç mekan, 
erişimi kolay bagaj rafları ile yolcularını 
evlerinde hissettiriyor. Yeni renk konsepti, 
lüks bir atmosfer yaratan gri tonları ve 
bej tonlarının cesur kullanımı ile fark 
yaratıyor. Otobüs’ün iç aydınlatmasında 
kullanılan LED ışıklar, aydınlatma tasarımı 
alanındaki yeni gelişmelerden öncü 
örnekler sunuyor. Ayrı ayrı ayarlanabilen 
dolaylı havalandırma sağlayan yeni 
üniteler sayesinde servis setlerinde 
artan konfor seviyesini hissettiriyor. Araç 
içi havalandırmasını iyileştirmek için 
havalandırma sistemi tamamen revize 
edilen NEOPLAN, tüm koltuklarında ikiz 
USB çıkışları bulunuyor.

NEOPLAN Tourliner, sürücüsüne 
ergonomi göz önünde bulundurularak 
optimize edilmiş bir çalışma alanı sunuyor. 
Sürücü kokpiti her yönü ile yüksek kalite 
ve üst düzey işçiliğe sahip. Kokpitte yapılan 
geliştirmeler arasında, A4 klasör ya da 
büyük bir içecek şişesi gibi sık kullanılan 
öğeleri barındıracak şekilde geliştirilmiş 
kontrol panelinin revizyonu yer alıyor. 
Kontrol tuşları kullanıcı ergonomisini 
geliştirmek için aralıklarla 
yerleştirilirken, yolculuğu canlandıran 
yeni nesil Multi Me-dia Coach (MMC) 
bilgi-eğlence sistemi temel sürümü (5 
inçlik ekran) veya gelişmiş sürümü ile 
(7 inçlik ekran) kullanılabiliyor. Sistem, 
ses girişi ve aynı anda iki akıllı telefonu 
bağlama seçeneği de dahil olmak 
üzere bir dizi yeni özelliği barındırıyor. 

Neredeyse görünmez ısıtma tellerine 
sahip optimize edilmiş ısıtılmış sürücü 
camı, sürücü için daha fazla konfor 
ve güvenlik sağlıyor. 2018 modelinden 
itibaren, bu cam için standart olarak 
0.02 mm çapında ısıtma tellerine 
sahip laminasyonlu güvenlik camı 
kullanılacak. Ayrıca, bölmeler arasında 
konumlandırılan filmdeki UV filtresi 
sayesinde, yalnızca yüzde 1 UV ışınları 

otobüste girebilecek. 

YÜKSEK VERİMLİLİĞİ 
SAĞLAYAN MÜKEMMEL 
AERODİNAMİK
NEOPLAN Tourliner, görünümü kadar 
verimliliği ile de dikkat çekiyor. Yeni dış 
tasarım ile aracın aerodinamiğini, bir 
önceki modele kıyasla yüzde 20 artırılırken, 
geliştirilmiş rüzgar direncine sahip yeni dış 
aynalar ile daha şık bir görünüm kazandı. 
Yeni NEOPLAN Tourliner, ön ve arka 
kısımlarında bulunan girintiler ve spoiler 
sayesinde daha dinamik bir hale getirildi.

Buna ek olarak, D2676 LOH motoru 
ile NEOPLAN, artık yüz 10’a kadar 
yakıt tasarrufu sağlayan optimize 
edilmiş aktarma organına sahip yüksek 
performans ve tork ile geliyor. Bu 
farkın nedeni, i = 2,73 yüksek dingil 
oranı ve optimize edilmiş vites geçiş 
stratejisi de dahil olmak üzere çeşitli 
özelliklerden kaynaklanıyor. MAN 
EfficientRoll free-wheel özelliğini ilk 
kez otobüsler için mevcut kılan Yeni 
nesil MAN EfficientCruise de bu aracın 
özelliklerine eklendi. Efficient Roll 
modu, şanzımanın nötr ‘N’ konumuna 
otomatik olarak geçirilmesi ile otobüsün 
mümkün olduğunca tahrikle az sürtünme 
direnciyle hareket etmesini sağlayarak, 
hafif aşağı doğru eğimlerde bile verimlilik 
kazanmasını sağlıyor.

GELİŞTİRİLMİŞ EMNİYET 
VE SERVİS ARALIĞI 
Yeni NEOPLAN Tourliner’ın güvenlik 
özellikleri de artırıldı. MAN AttentionGuard 
uyarı asistanı bu modelde ilk kez kullanıma 
alındı. Bu yardım sisteminin amacı, bir 
sürücünün dikkatinin azaldığını hissetmek 
ve gerekirse bir uyarı vermesidir. Sistem, 
bu uyarıyı vermek için Şerit Takip 
sisteminden (LGS) gelen bilgi de dahil 
olmak üzere bir dizi veriyi analiz ediyor. 
MAN AttentionGuard sürücüye dikkati 
dağıldıysa görsel, sesli ve titreşimli bir 
uyarı veriyor, ancak sürüş sürecine aktif 
olarak müdahale etmiyor.

NEOPLAN Tourliner, diğer tüm NEOPLAN 
otobüsleri gibi, Acil Fren Asistanı (EBA), 
Adaptif Cruise Kontrol (ACC) ve Lastik 
Basıncı Monitörü (TPM) gibi geniş bir 
yardım yelpazesine sahiptir. Yeni servis 
aralığı hesaplayıcısı, servis tarihleri ve 
parça aşınmasını izleyip tahmin ederek 
aracın kullanılabilirliğini arttırıyor.

Takviye edilmiş iskelet yapısı, Kasım 
2017’de yürürlüğe girecek olan devrilme 
standardı olan ECE R66.02’ye uygun olan 
Yeni NEOPLAN Tourliner, standart, MAN’ın 
patentli ‘tube-in-tube’’ teknolojisi ile 
yüksek mukavemetli çelikleri kullanarak 
devrilme ile ortaya çıkan enerjinin yüzde 
50’sini ek olarak absorbe etmesini sağlıyor. 
Yeni NEOPLAN Tourliner’ın B direğinde ve 
aracın arkasında iki adet son derece güçlü 
roll bar (kuşak) bulunuyor.
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EATON BESLEME SİSTEMİ, 
MOTOR YOLVERİCİLERİ MONTAJINI DAHA 
HIZLI VE DAHA KOLAY HALE GETİRİYOR

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. 

Eaton’ın yeni Motor Yolverici Besleme 
Sistemi (MSFS) makine ve sistem 
üreticilerine hızlı, kolay, çok yönlü ve uygun 
maliyetli bir şekilde motor yolvericilerini 
çoklu motor uygulamalarına monte 
etme imkanı sunmaktadır. Bu çok yönlü 
sistem, motor koruma şalterleri, motor 
yolverici kombinasyonları ve yumuşak 
yolvericiler için besleme terminal blokları 

ve adaptör plakaları ile tamamlanmış 125A 
değerinde entegre üç faz baraya sahip 
plakaları içermektedir. Ölçüm modülleri 
gibi diğer komponentler de kolayca entegre 
edilebilmektedir.

Azami uygunluk ve zamandan tasarruf için, 
MSFS plakaları doğrudan DIN montaj rayları 
üzerine tutturulabilmekte veya standart 
montaj rayı üzerine kurulabilmektedir. Her 
iki durumda da, monte edildiğinde, Plakalar 
adaptör plakaları ile temasa ve terminal 
bloklarını beslemeye hazırdır. Plakalar 
dört veya sekize kadar adaptör plakası-
barındırabilir. Kullanıcıların enversör 
yolvericileri gibi daha büyük montajlar için 
özel adaptörlerin yanı sıra PKZ ve PKE 
motor koruma şalterleri gibi komponentleri 
de ekleyebildikleri standart adaptör plakaları 
da bulunmaktadır.

MSFS sistemi için terminal bloğu besleme 
ünitesi plaka üzerinde herhangi bir 
yerde konumlandırılabilmekte ve aletsiz 
kablolama bağlantısı için yaylı kilit sistemini 
kullanmaktadır. Güç bağlantıları terminal 

bloklarının en üst veya en alt kısmında 
bulunmaktadır. Terminal blokları 80A olarak 
ayarlanmıştır. MSFS sisteminde en fazla 
125A’ya kadar olan daha yüksek akımlar 
için, iki terminal bloğu tek bir plakayı 
beslemek için kullanılabilmektedir.

Arttırılmış güvenlik, EC 61439 ve UL 508 
uyarınca güç dağıtımı sağlayan MSFS 
sisteminin temel faydasıdır. Sistem gerilim 
altındaki parçalarla kazara temasa karşı 
IP20 korumasını sunmaktadır, bu da 
komponentlerin yerel yönetmeliklerce izin 
verildiği yerde, elektrik kaynağını kapalı 
duruma getirmek zorunda kalmadan 
değiştirilebileceği anlamına gelmektedir. 
MSFS besleme sistemi pahalı olmayan 
fakat sadece kısıtlı avantajlara sahip motor 
yolvericilerini tedarik eden basit ortak 
linklerin kullanımı, geniş işlevsellik ve 630 
A’ya kadar olan yükleri taşıyan Eaton SASY 
serisi gibi sistemler arasında köprü vazifesi 
görmektedir ancak bu daha küçük çaplı 
uygulamalarda her zaman uygun maliyetli 
değildir.
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AURİCH ATIK ŞİRKETİ, 
ALLİSON TAM OTOMATİK ŞANZIMAN DONANIMLI DAF 
YANDAN YÜKLEMELİ ARAÇLAR İLE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR 

Tek kişilik 
operasyonlarda vardiya 
başına yaklaşık 1,200 
adet atık bidonu 
boşaltan, Allison tam 
otomatik şanzıman 
donanımlı kamyonlar, 
tasarruf ve verimlilik 
sağlıyor.

Aurich atık yönetim şirketi, Allison tam 
otomatik şanzıman donanımlı ilk 10 aracını 
2011 yılında teslim aldı. DAF CF 75 model 
yandan yüklemeli araçlar, dayanıklılık, 
verimlilik ve düşük bakım maliyetleri 
için Allison 3000 SerisiTM tam otomatik 
şanzımanları kullanıyor.

MKW (Materialkreislauf- und 
Kompostwirtschaft) GmbH şirketi 
Teknik Filo Yöneticisi Carsten Appelhoff 
açıklamasında; “Bu araçlardan oldukça 
memnunuz. Allison tam otomatik 
şanzımanlar sayesinde araçlar, vardiya 
başına 1,000’den fazla dur-kalk yapılan 
çalışma koşullarında hiç zorlanmadan 
görevlerini tamamlıyor. Otomatikleştirilmiş 
manuel şanzımanlar, bu koşullarda oldukça 
zorlanırdı” diye belirtti.

2011 yılından bu yana filonun DAF CF 
yandan yüklemeli araç sayısı 19 adete ulaştı. 
Son olarak teslim edilen araçlar, 

Faun Sidepress üst 
yapısı ile yakın 

zamanda 
hizmet 
vermeye 
başladı. 

Yönlendirilebilir arka aks ve 10.8 litre motora 
sahip 26 tonluk araçlar, kırsal bir alan olan 
Doğu Frizler bölgesinde 

tek kişilik operasyonlarla 100,000’den fazla 
evsel atık bidonunu boşaltıyor. Araçlar, 1.800 
saatlik çalışma ile yılda yaklaşık 30.000 km 
yol kat ediyor.

Appelhoff, tam otomatik şanzımanların 
yatırımlarına değdiğini belirterek; “Bu 
şanzımanlar, işimizi gerçekten hızlandırıyor. 
9 saatlik bir çalışma vardiyası ile 1,200 
civarında atık bidonu boşaltabiliyoruz. Bazı 
durumlarda ise bu sayının 1,500’e çıktığı 
oluyor” şeklinde açıkladı. 

Araçların sağlam aktarma organlarına 
ek olarak Appelhoff, satış sonrası servis 
hizmetlerinin uygun maliyetli ve kolay 
ulaşılabilir olmasından da memnuniyetlerini 
belirtiyor. Appelhoff, “Araçlarımızın bakım 
maliyetlerine baktığımızda doğru kararı 
verdiğimiz görülüyor. Tam otomatik 
şanzımanlar için gerekli tek bakım, rutin yağ 
ve filtre değişimi oluyor” diyor. 

Appelhoff, yakıt tüketimi açısından 
bakıldığında araçların tasarruflu seçim 

olduğunu ifade ederek; “Motor ve çalışma 
koşulları açısından karşılaştıracak olursak, 
Allison tam otomatik şanzıman donanımlı 
DAF yandan yüklemeli araçlarımızın yakıt 
tüketimi, otomatikleştirilmiş manuel 
şanzımanlı atık toplama araçlarımıza oranla 
yüzde 10 daha az” açıklamasında bulundu. 

Allison tam otomatik şanzımanlar, 
geleneksel baskı balata takımı yerine, 
manuel ve otomatikleştirilmiş manuel 
şanzımanların gerektirdiği debriyaj tamiri 
ve değişimi gibi ihtiyaçları ortadan kaldıran 
patentli tork konvertörünü kullanıyor. 
Allison’ın tork konvertörü kalkış ve hızlanma 
sırasında motor torkunu sarsıntısız bir 
şekilde artırıyor, tork şokları ve sarsıntılara 
karşı aktarma organlarını koruyor. Bu 
özellik, ayrıca bidon ve konteynerlere 
yanaşırken mükemmel hizalama 
sağlanması, dar alanlarda araç kullanılması 
ve aşırı düşük hızlardaki sürüşte hassas 
araç kontrolü sağlıyor. Allison tam otomatik 
şanzımanlar, ortalama hız, verimlilik ve 
sürücü konforunu artıran kesintisiz vites 
geçişleri sunuyor
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MAKİNE SEKTÖRÜ MAKFED ÇATISI 
ALTINDA KENETLENDİ

Makine sektörü tepe 
örgütü MAKFED, 2. 
Olağan Genel Kurulunu 
17 üye derneğin 
katılımıyla Ankara’da 
gerçekleştirdi. Makine 
imalat sanayi ile ilgili tüm 
politika ve uygulamaların 
oluşmasında etkin rol 
üstlenmeyi amaçlayan 
federasyona Adnan 
Dalgakıran yeniden 
başkan olarak seçildi. 

Genel Kurul’da söz alarak makine 
sektörünün hedef odaklı bir stratejiyle 
hareket etmesinin önemine dikkat çeken 
Dalgakıran şunları söyledi:

“Bir sektörün yol haritasını çizerken 
işe durum analizi yaparak başlamak, 
eleştirel aklı her zaman ön planda tutmak 
gerekir. Biz problemli alanları tespit 
etmenin, çözüm odaklı bir yaklaşımın ilk 
adımları olduğuna inanıyoruz. Türkiye 
üst gelir grubuna makine, elektronik ve 
yazılım alanlarında yapacağı bir atılımla 
çıkabilir. MAKFED olarak organizasyon ve 
işbirliğine öncelik vererek, bu hedeflere 
yönelik çalışmayı sürdüreceğiz.”

Federasyonun yeni dönemde daha 
etkin olacağının altını çizen Dalgakıran, 
amaçlarının sektörün kurumsallaşması 
olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

“Üst gelir grubunda yer alan ülkelerin 
öncelikleri verimlilik ve ölçek ekonomisi 
oluşturabilmektir. Türkiye ekonomisinin 
amacı girişimci sayısını artırmaya 
çalışmak değil, nitelikli ara elemanlar 
yetiştirerek stratejik sektörlerin rekabet 

gücünü artırmak olmalı. Makine sektörü 
bundan sonra daha rekabetçi, farklı ve 
yenilikçi olacak, marka gücünü artırmaya 
odaklanacak. MAKFED de hedef odaklı 
faaliyetleriyle, sektörün ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler üzerinde çalışmayı 
sürdürecek”

FEDERASYON BİN 
700’E YAKIN MAKİNE 
ÜRETİCİSİNİ TEMSİL 
EDİYOR
Genel Kurul’da federasyon faaliyetleri 
hakkında bilgi veren MAKFED Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu 
Karavelioğlu katılımcılığı ve paylaşımcılığı 
esas alan bir yapı oluşturduklarını 
belirterek şunları söyledi:

“10 yıla yaklaşan bir çalışmanın ürünü 
olarak, makine sektörünün büyük 
bölümünü kapsayan 17 derneğinin 

katılımıyla, tek çatı altında bütünleştiğimiz 
MAKFED ile kısa zamanda önemli 
işlere imza attık. Sektörümüzü 
ORGALIME’de de temsil ettiğimiz bu 
dönemde yayımladığımız raporlarla 
makine sektörünün yol haritasının 
oluşturulmasına katkı verdik. 20 alt 
sektörden kendi segmentlerinde en 
büyük bin 500’e yakın firmayı temsil 
eden üye derneklerimizin katkılarıyla 
federasyonumuzu daha da güçlendirdik. 
İmalat sanayiindeki nitelikli ara 
eleman ihtiyacının bilincindeyiz, sektör 
çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının 
giderilmesi amacıyla MAKFED AKADEMİ 
kurma çalışmalarını hızlandıracağız.”

FEDERASYON ÜYE SAYISI 
17’YE YÜKSELDİ
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş 
Adamları Derneği’nin (AIMSAD) katılımıyla 
MAKFED üye sayısı 17’ye yükseldi.

MAKİNE İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU 2. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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FEV DAY OF FUTURE MOBILITY 
SOLUTIONS TURKEY 2017

Akıllı araç 
teknolojilerinden kısaca 
bahseder misiniz? 
Would you give some 
brief info about intelligent 
vehicle technology in 
general?

Today intelligent or “smart” vehicles 
are equipped with telematics to connect 
the car to the net and advanced driver 
assistance systems (ADAS) like a Traffic 
Jam Assist to support the driver. In the 
next years we will see an increasing 
market share of these technologies with 
additional features. The next level of 
ADAS will be highly automated driving 
like a Highway Pilot or Remote Parking 
functions, while connectivity will be used 
to up-date vehicle software “over the air” 
and for new services.  

Günümüzde akıllı araçlar sahip oldukları 
haberleşme(telematik) modülleri 
aracılığıyla internete bağlanıp Yoğun 
Trafik Asistanı gibi gelişmiş sürüş 
destek sistemleriyle(ADAS) sürücüleri 
desteklemektedir. Önümüzdeki yıllarda 

bu teknolojilere yeni özellikler eklendiğini 
ve bu teknolojilere sahip araçların pazar 
payının arttığını göreceğiz. Gelişmiş 
sürüş destek sistemlerinin bir sonraki 
aşaması Otoyol Pilotu ya da Uzaktan Park 
gibi ileri otomatik sürüş fonksiyonları 
olacaktır. Ayrıca araç yazılımları 
internet üzerinden araca bağlanılarak 
güncelleştirilebilecektir. Böylece araca 
yeni fonksiyonların eklenmesi mümkün 
olacaktır. 

FEV’in akıllı araç 
teknolojileriyle ilgili 
çalışmaları hakkında 
bilgi verir misiniz?
Would you tell us about 
FEV’s work on intelligent 
vehicle technology?

FEV is working on a wide range of 
smart vehicle applications. One focus 
is on the development of new features 
for connectivity, automated driving and 
digital services. The FEV approach is to 
combine these technologies to get best 
beneficial systems and features. Hybrid 
and electric powertrain development at 
FEV is strongly interacting with the smart 

5. FEV Day of Future 
Mobility Solutions 
Turkey, 02 Kasım’da 
Crowne Plaza Asia 
Hotel’de 270 kişilik bir 
katılımla gerçekleşti. 
42 tanınmış firma ve 
üniversitenin katıldığı 
organizasyon yoğun ilgi 
gördü. 
Konuşmacılar; Ford 
Otosan Motor ve 
Aktarma Organları 
Grup Müdürü Ozan 
Nalcıoğlu, IPCo CEO’su 
Muhammed Zali, BMC 
Power Ar-Ge Direktörü 
Dr. Mehmet Demiroğlu 
ve Tümosan Genel 
Müdürü Kurtuluş Öğün 
ile FEV’in tanınmış 
üyeleri araç, motor ve 
güç aktarma organları 
alanındaki en son 
teknolojik gelişmeleri 
ele aldı.Organizasyon 
interaktif bir panelin 
ardından yerel ve 
uluslararası müşteri 
ve uzmanlara temasta 
bulunma fırsatı tanıyan 
kokteyl ile son buldu.
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menzilinin yüksek 
doğrulukta ve 
güvenilir olarak 
kestirilmesi için 
bulut servislerinden 
yararlanmaktayız. 

Bu alandaki 
diğer çalışma 
alanlarımız ADAS 
ve Bağlanabilirlik 
çözümlerinin test 
edilmesi ve test 
sistemleridir.

Akıllı araç 
teknolojileri 
sayesinde 
otomobiller 
her geçen 
gün otonom 
sürüşe 
daha çok 
yaklaşıyorlar. 
Otonom 
sürüşe sahip 
araçları 
yollarda 
ne zaman 
göreceğiz? 
Thanks to 
intelligent 
vehicle 
technology, automobiles 
are getting closer to 
autonomous driving day 
by day. When will vehicles 
with autonomous driving 
be seen in the roads?

The biggest challenge for autonomous 
driving is the infinite variety of boundary 
conditions like weather, light, traffic, 
road conditions, obstacles, pedestrians 
any many more. To drive “anytime 

vehicles technologies as well. Let me give 
you one example. The FEV SMARTDRIVE 
is a full electric vehicle equipped with FEV 
control units for battery management and 
powertrain controls. To get the best real-
life range out of the battery, FEV developed 
a predictive cruise control function using 
data from ADAS sensors like camera, 
radar and Lidar and applying connectivity 
(LTE and vehicular communication 
based on WLAN technology) in order to 
analyze the route, traffic flow and further 
boundary conditions to optimize the speed 
profile for lower energy consumption. In 
real-life usage we measured efficiency 
improvements of 7-12%! In addition, 
the range estimation is supported by a 
connected cloud service to gather highly 
accurate and reliable results.

Another focus of our activities is on 
testing and test systems for ADAS and 
Connectivity.

Otonom sürüş, bağlanabilirlik (araçlar 
arası bağlantı ya da araç – altyapı 
bağlantısı) ve dijital servisler FEV’in yeni 
teknolojiler geliştirmeye odaklandığı 
alanlardan birkaçıdır. FEV’in bu alandaki 
yaklaşımı bu teknolojileri en yararlı 
sistemleri ve özellikleri oluşturacak 
şekilde bir araya getirmektir. FEV’de hibrit 
ve elektrikli güç aktarma elemanlarının 
geliştirilmesi de akıllı araç teknolojileriyle 
birlikte sürdürülmektedir. Size bir örnek 
vereyim. FEV SMARTDRIVE; batarya 
yönetimi ve güç aktarma organlarının 
kontrolü için FEV elektronik kontrol 
ünitelerinin kullanıldığı %100 elektrikli bir 
araçtır. 

Bu aracın menzilinin arttırılması için 
FEV; kamera, radar, lidar gibi ADAS 
sensörlerinden elde edilen veriyi kullanan 
bir Öngörülü Hız Kontrol (Predictive 
Cruise Control) fonksiyonu geliştirdi.  
Bunun için ayrıca LTE, WLAN gibi 
haberleşme teknolojilerinden oluşan 
bağlanabilirlik özelliğinden yararlanarak 
araç rotası, trafik akışı ve diğer sınır 
koşullarının elde edilip aracın enerji 
tüketimini düşürecek optimal hız profilinin 
oluşturulması da sağlanmaktadır. Bu 
sistemler sayesinde gerçek kullanımda 
%7 - %12 arasında verimlilik artışı 
gözlemledik. Bunlara ek olarak, araç 

and everywhere” autonomously on 
public roads is not in reach so far. 
However, “sometimes and somewhere” 
applications like autonomous people 
mover or goods transportation on 
restricted areas we will see within the 
next 3-5 years. In any case, the legal 
aspects and restrictions for autonomous 
driving will be needed to addressed and 
globally harmonized as well. The main 
focus today at most of the major OEMs 
is on highly automated driving – like 
highway pilot - which will be introduced to 
the market already in 2018.   



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2017 57

Otonom sürüşün hayata geçirilmesindeki 
en büyük zorluklar hava durumu, ışık/
aydınlatma, trafik, yol koşulları, engeller 
ve yayalar gibi çok sayıda sınır koşullarının 
var olmasıdır. Otonom araçların ‘her 
zaman ve her yerde’ sürülmesi şuan için 
trafiğe açık yollarda mümkün değildir. 
Ancak ‘bazen ve bazı yerlerde’ mümkün 
olan otonom sürüş uygulamalarını trafiğe 
kapalı sayılabilecek sınırlı alanlarda yük 
taşıma ve toplu taşıma gibi uygulamalar 
için önümüzdeki 3-5 yılda görmek 
mümkün olacaktır. Her durumda 
otonom sürüşün yasal durumunun ve 
koşullarının irdelenmesi ve belirlenmesi 
gereklidir. Günümüzde birçok büyük 
araç üreticisinin odaklandığı nokta tam 
otonom sürüşten ziyade 2018 de pazara 
sunulmaya başlanacak olan Otoyol Pilotu 
gibi otomatik sürüş fonksiyonlarıdır. 

Otonom sürüşe sahip 
araçlar yola çıktığında 
yollarda ve insanlarda 
nasıl bir değişim olacak?
How will vehicles with 
autonomous driving 
change in ways and on 
people when they are on 
the way?

We will still see a combination of 
individual, public and shared mobility. 
While for privately owned cars the focus 
will be more on highly automated driving 
features, autonomous driving will be 
introduced mainly in shared and public 
transportation. Using mobility services 
instead of (or in addition to) a private car 
will be a clear trend in most urban areas 
with a strong support of smart devices 
and Apps. This will also have an impact 
on the overall traffic and parking situation 
especially in so called mega cities. 

Toplu taşımayı, kişisel araçları ve ortak 
mobilite çözümlerini görmeye devam 
edeceğiz. Kişisel araçlar için ana odak 
noktası daha çok ileri otomatik sürüş 
fonksiyonları üzerine olacaktır. Otonom 

sürüş temel olarak toplu taşıma ve 
diğer ulaşım çözümleri için kullanılmaya 
başlanacaktır. Akıllı cihazlar ve mobil 
uygulamaların desteğiyle, şehir içinde 
özel araçlar yerine (ya da özel araçlara 
ek olarak) paylaşımlı araçların kullanımı 
yaygınlaşacaktır. Bu durum özellikle 
mega şehirlerdeki trafik ve park sorununa 
büyük etki edecektir.

Günümüzde 
akıllı telefonlar ve 
bilgisayarların belli 
ömürleri var. Ancak bir 
otomobilin ömrünün 
10 yıl olduğu belirtiliyor 
ama bu süre daha 
fazla uzuyor. Akıllı araç 
teknolojilerinin ömürleri 
hakkında bilgi verir 
misiniz?
Smartphones and 
computers have a certain 
lifetime. It is said that the 
life of a car is about 10 
years, hence this time is 
getting longer in most 
of the cases. Could you 
tell me about the lifespan 
of intelligent vehicle 
technologies?

This is a very good question. Using 
connectivity for frequently up-dating the 
SW “over the air” will be a core feature 
to keep the vehicle electronics fresh and 
up-to-date for a reasonable life time. 
And even the HW might be up-dated or 
replaced more often than we are used 
today. The integration of smart devices 
will become more important as well, 
following the so called “bring your own 
device” approach to combine in-vehicle 
features with smart device features. 

Çok güzel bir soru. Araçların 
bağlanabilirliğinden faydalanarak 
yazılımlarının internet üzerinden 
sık olarak güncellenebilmesi araç 
elektroniğinin makul bir süre 
boyunca güncel ve ‘yeni’ tutulmasını 
sağlayacaktır. Araç donanımının şuan 
alışık olduğumuzdan sık güncellenmesi/
değiştirilmesi de gerekebilir. Akıllı 
cihazların araçlara entegre edilmesi 
de daha önemli hale gelecektir böylece 
araçların sahip olduğu özelliklerle, ‘kendi 
cihazını getir’ yaklaşımıyla ek özellikler 
birleştirilebilecektir.  

Günümüzde trafik 
kazalarının yaklaşık 
yüzde 90’ı sürücü 
hatalarından 
kaynaklanıyor. Akıllı araç 
teknolojilerinin trafik 
kazalarının azalmasına 
sağladığı katkılardan 
bahseder misiniz?
Today, about 90 percent 
of traffic accidents 
are caused by driver 
errors. Would you talk 
about the contributions 
of intelligent vehicle 
technologies to the 
reduction of traffic 
accidents?

Obviously this is one of the main drivers 
for this technology. The introduction of 
active safety functions like blind spot 
detection, emergency break or lane 
keep assist already improved road safety 
during the last years. With a wider range 
of smart vehicles functions and an 
increasing market share, we will see a 
decreasing number of traffic accidents. 

Bu teknolojinin geliştirilmek istenmesinin 
en temel nedeni sürücü kaynaklı 
kazaların önlenmesi. Geçtiğimiz yıllarda 
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tanıtılan kör nokta uyarı sistemi, acil fren 
ya da şerit takip asistanı gibi aktif güvenlik 
sistemleri sayesinde yol güvenliğinin 
artması sağlandı. Akıllı araçların pazar 
paylarının artmasıyla ve bu araçların sahip 
olduğu fonksiyonların çeşitlenmesiyle 
trafik kazalarının azaldığını göreceğiz.

Bugün bilgisayar ve akıllı 
telefon kullanamayan 
insanlar var. Bu kişilerin 
akıllı araç teknolojilerine 
sahip araçları almaları 
kendileri ve trafik için bir 
risk oluşturuyor mu?
There are people who 
cannot use computers 
and smartphones today. 
Do these people take 
the tools with intelligent 
vehicle technology a risk 
to themselves and the 
traffic?

Even when we are talking about 
very complex technologies, the 
implementation in the car will be a very 
simple interface, which will not need 
special knowledge. All main interactions 
with the car will be easy understandable, 
accessible and even featuring voice or 
gesture control. The so called Human 
Machine Interface (HMI) is an important 
part of smart 
vehicles and already 
under development 
today. 

Karmaşık 
teknolojiler üzerine 
konuşuyor olsak bile 
bunların kullanıcı 
arayüzleri oldukça 
basit olacaktır. 
Araçla etkileşim 
kolayca anlaşılabilir 
ve ulaşılabilir 
olacak ve kullanıcı 

ses ya da mimikleriyle araçla etkileşime 
girebilecektir. İnsan-Makine Arayüzü akıllı 
araçları oluşturan önemli bir kısımdır ve 
halihazırda bu alandaki gelişmeler devam 
etmektedir. 

FEV olarak Türkiye’de 
de geniş bir mühendis 
ekibiniz var. Ekip ve akıllı 
araçlar konusundaki 
çalışmaları hakkında 
neler söylemek 
istersiniz?

Turkey is one of the strategic countries 
for FEV’s development and advancement 
due to the fact that Turkey has a good 
potential of young population and more 
importantly the quality of education is 
high. FEV Turkey has a team of engineers 
who are eager and competent to develop 
new technologies and new ideas into 
reality.

FEV Turkey was able to grow 55% this 
year thanks to its work on the fields of 
engine and powertrain development, 
hybrid and electrical vehicle development 
and autonomous vehicles. It plans to grow 
even more at 2018. 

At the beginning of the 2017, the Smart 
Vehicles team was founded. The team 
has already 7 members and they are 
working on an internal R&D projects 
which we consider it to be very important. 
In the near future, we are going to create 
an autonomous driving platform at 

Turkey and this will completely be the 
accomplishment of the FEV Turkey’s. 

FEV Turkey aims to support the domestic 
engine and powertrain development 
by using its wide range of local and 
international expertise. Thus, FEV will 
continue to produce solutions to its 
customers in the Turkish market. FEV 
Turkey also aims to be one of the key 
names in the field of vehicle, engine and 
powertrain testing. 

Türkiye, FEV’in gelişimi için stratejik bir 
ülke; genç nüfus oldukça fazla ve daha 
önemlisi eğitim kalitesi yüksek. FEV 
Türkiye, yeni fikirler ve en son teknolojiler 
geliştirmeye daima hevesli olan, yüksek 
kabiliyette ve dinamik bir ekibe sahip. 
Hem motor ve aktarma organları 
geliştirilmesi, hem de hibrit-elektrikli 
araçlar ve otonom araçlar konusundaki 
çalışmaları ile son 1 yılda %55 büyüme 
kaydetti. 2018’de ciddi bir ivme ile 
büyümeye devam etmeyi planlıyor. 

2017 başında “Akıllı Araçlar” ekibi 
kuruldu. Ekip şimdiden 7 kişi oldu 
ve çok önem verdiğimiz trafik işareti 
tanıma, şerit tanıma ve takibi, yaya 
tanıma gibi araştırma projelerimizde 
çalışmakta. Yakın gelecekte, Türkiye’de 
de bir otonom sürüş platformu yaratmak 
üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
platform FEV Türkiye ekibinin başarısı 
olacak.

Tüm bu kabiliyetlerimizi dikkate alarak 
FEV Türkiye motor ve aktarma organları, 
hibrit-elektrikli araçlar ve otonom araç 

endüstrilerine 
yerel ve 
uluslararası 
alanda tecrübesi 
olan ekibiyle 
destek olmayı 
hedefliyor. Ayrıca 
FEV Türkiye 
olarak geleceğin 
araçlarına 
yönelik geliştirme 
çalışmalarının 
test edilmesinde 
güçlü bir oyuncu 
olmak istiyoruz. 
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MERCEDES-BENZ TÜRK’TEN 
MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISELERINE TEKNOLOJIK DESTEK

Başakşehir Borsa 
İstanbul Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
Mercedes-Benz Türk 
Laboratuvarının açılışı 
yapıldı

Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk 
projesi “EML’miz Geleceğin Yıldızı” 
çerçevesinde bayileri ile birlikte 32 farklı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 
motor bölümlerinin geliştirilmesi 
amacıyla laboratuvarlarını yeniliyor. 
Proje kapsamında yenilenen Başakşehir 
Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin teknoloji laboratuvarının açılışı 
gerçekleştirildi.

Teknolojik eğitim için özel ekipmanlar 
ile donatılacak ve her okula üzerinde 
uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek 
birer adet kamyon bağışlanacak olan 
Mercedes-Benz Laboratuvarları ile 
eğitimin desteklenmesi ve otomotiv 
sanayinin servis ve bakım hizmetlerinde 
ihtiyaç duyduğu kalifiye teknisyenlerin 
yetiştirilmesi amaçlanıyor.  

Türkiye’de eğitimi destekleyen pek çok 
uzun soluklu projeye imza atan 
Mercedes-Benz Türk, sosyal 
sorumluluk projesi “EML’miz 
Geleceğin Yıldızı” kapsamında, 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liselerinin motor bölümlerinin 
geliştirilmesi amacıyla 
laboratuvarlarını yeniliyor ve 
gerekli ekipmanlarla donatıyor. 
Mercedes-Benz Türk’ün, 
Mercedes-Benz Bayileri ve Milli 
Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 
gerçekleştirdiği proje kapsamında 
yenilenen Başakşehir Borsa 
İstanbul Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi laboratuvarı 

Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, 
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci’nin de aralarında bulunduğu çok 
sayıda davetlinin katılımıyla öğrencilerin 
hizmetine sunuldu. 

 LABORATUVARA BİRER 
KAMYON BAĞIŞLANIYOR
Proje kapsamında, meslek liselerinde 
laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi 
ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, 
teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin 
sanayinin beklentilerine cevap verecek 
nitelik ve donanıma ulaşmaları amacıyla 

eğitimlerin düzenlenmesine de önemli 
bir katkı sağlanıyor. Mercedes-Benz 
Laboratuvarları, teknolojik eğitim için 
özel ekipmanlar ile donatılıyor ve her 
okula üzerinde uygulamalı eğitim 
gerçekleştirilecek birer adet kamyon 
bağışlanıyor. Ayrıca, okul yöneticileri 
ve alan öğretmenleri, Mercedes-Benz 
Türk A.Ş.‘nin yüksek teknoloji ile üretilen 
modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite 
sistemleri konusunda bilgilendirilecekler. 
Bugüne kadar toplam 28 okulun 
laboratuvarı yenilenen “EML’miz 
Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında 
toplam 32 farklı laboratuvar yeniden 

yapılandırılacak.  

HER İŞİN BAŞI EĞİTİM
“Her işin başı eğitim” prensibini 
benimseyen Mercedes-Benz Türk, 
sürdürdüğü sosyal sorumluluk 
çalışmaları ile uzun yıllardır 
Türkiye’nin çağdaş geleceğine 
katkıda bulunuyor. Hem şirket 
içinde hem dışında eğitim ve 
kişisel gelişimin desteklenmesi, 
Mercedes-Benz Türk’ün sosyal 
sorumluluk felsefesinin temelini 
oluşturuyor.



İMDER GÜNEYDOĞU ASYA’NIN 
PARLAYAN YILDIZI  ENDONEZYA’DA

İMDER (Türkiye İş 
Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Birliği) 
8-10 Kasım tarihleri 
arasında Endonezya’nın 
Cakarta kentinde 
düzenlenen Konstruksi 
Indonesia &The Big 5 
Construct Indonesia 
Fuarı’na katıldı. Fuarda 
İMDER üyesi olan ve 
ülkemiz sanayiinin 
imalat yapan önemli 
firmaları arasında yer 
alan Betonstar, E-Mak, Pi 
Makine ve Tünelmak da 
katılımcı olarak yer alarak 
Türk makine sektörünü 
ve ürünlerini tanıttı.

İMDER’in geçtiğimiz yıl Endonezya ve 
Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmeye 
yönelik olarak anlaşma imzaladığı 
Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
tarafından desteklenen fuar, ülkenin 
ilgili bakanlıklarca desteklenen tek fuarı 
olma özelliğini taşıyor. Son yıllarda altyapı 
alanındaki pek çok projeyle büyüyen 
Endonezya inşaat sektörü yatırımcılar için 
cazibe merkezi özelliğini taşıyor.

Almanya, Malezya, Singapur, İran, Kore ve 
diğer pek çok ülkeden yaklaşık 250 firmanın 
katılımcı olarak yer aldığı Konstruksi 
Indonesia &The Big 5 Construct Indonesia 
Fuarı hem özel sektör temsilcilerini hem 
de devlet kuruluşları temsilcilerini bir araya 
getirerek köprü görevi gördü.

ENDONEZYA- TÜRKİYE 
ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
SAĞLAMLAŞTIRILDI
Fuar süresince İMDER, üyeleri ile birlikte 
Endonezya hükümet temsilcileri ve kamu 
destekli şirket temsilcileri ile bir dizi 
toplantı düzenledi. Endonezya Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı’nın altyapı ve inşaat 
projelerinden sorumlu yeni Genel Müdürü 
ve Ulusal İş Makinaları Geliştirme Kurulu  
ile yapılan toplantıda İMDER, Endonezya 
pazarına giriş konusunda pek çok tavsiye 
aldı. Endonezya ve Türkiye arasındaki 
ekonomik ilişkileri hareketlendirmek adına 
İMDER, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nı 

Türkiye’ye davet etti. Endonezya hükümeti 
tarafından desteklenen yapı, inşaat, altyapı 
projeleri ülkenin ekonomik açıdan büyük bir 
potansiyele sahip olduğunu ve önemli bir 
yatırım merkezi olduğu gerçeğini de gözler 
önüne seriyor.

Endonezya Ticaret Odası (KADIN) ve 
Endonezya Asfalt ve Beton Birliği (AABİ) ile 
de görüşen İMDER, ülkedeki bu iki önemli 
kuruma derneğini ve üyelerini tanıtma fırsatı 
elde etti. İMDER üyelerini Endonezya’da 
yatırıma davet eden bu kurumlar, ülkedeki 
büyük projeleri yürüten firmalar ile İMDER 
üyelerinin iş birliği yapması konusunda da 
çalışma yürütebileceklerini ifade etti.

İMDER’ in 2016 yılında düzenlediği 
2.Uluslararası İş Makinaları Kongresi’nde 
konuşmacı olarak yer alan Endonezya 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı eski 
Genel Müdürü Yusid Toyib’e yeni görevi 
için hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. 
Ziyaret sırasında İMDER heyeti ile Toyib 
Endonezya’daki yatırım fırsatlarını 
değerlendirdi.

Endonezya’daki altyapı ve inşaat 
konusundaki en büyük fuar olan 
Konstruksi Indonesia &The Big 5 Construct 
Indonesia Fuarı’na kapsamlı bir çalışma 
programı ile hazırlanan İMDER, fuar 
sırasında düzenlediği toplantılar ve B2B 
görüşmelerden üyelerinin oldukça memnun 
ayrıldığını belirtti.
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SAF-HOLLAND, TÜRKİYE GENELİNDEKİ 
SERVİS AĞINI GÜÇLENDİRİYOR 

Türkiye’de yatırımlarını 
artırarak 2017 yılında 
Düzce’de üretim tesisini 
kuran SAF-HOLLAND, 
yetkili servis ağını da 
hızla güçlendiriyor.

Türkiye’de 2012 yılından bu yana satış sonrası 
yetkili servisleri ile yedek parça temini ve 
bakım-onarım hizmeti sunan SAF-HOLLAND, 
müşterilerine daha da yakın olabilmek üzere 
servis ağını genişletiyor. SAF-HOLLAND, 
son olarak Denizli ve Osmaniye’de hizmete 
sunduğu yeni servisleri ile Türkiye genelinde 
toplam 25 noktada orijinal yedek parça ve 
servis hizmeti vermeye devam edecek.

SAF dingillerini 6 yıl garanti kapsamında 
müşterilerine sunduklarının altını çizen SAF-
HOLLAND Türkiye Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Öztekin Koyun servis ağı ile ilgili 
yaptığı açıklamada; “SAF-HOLLAND olarak 
Türkiye genelindeki 25 yetkili bayimiz ile satış 
sonrası hizmet sunuyoruz. Her serviste yapılan 
işlerin kalitesine ve atölye donanımlarının 
standardına önem veriyoruz. SAF-HOLLAND 
orijinal parçalarının ideal stoklanması ve 
servis çalışanlarının sürekli eğitimi de bizler 
için çok önemli kriterler. SAF dingilleri 6 yıl 
garanti ile sunuyoruz ve müşterilerimize 

her zaman orijinal yedek parçaların 
kullanımı ile ürünlerimizin kullanım ömrünü 
uzatmalarını tavsiye ediyoruz. Bu doğrultuda 
müşterilerimizin 7/24 ulaşabilecekleri 
servis noktalarımızı güçlendiriyoruz. 2017 
sonuna kadar altı yeni servisimizi de hizmete 
sunacağız” diye belirtti. 

Türkiye ticari araç pazarının SAF-HOLLAND 
için önemine değinen Koyun; “2017 Mart 
ayında müşterilerimize hem daha yakın 
olabilmek hem de maliyet anlamında avantaj 
sunabilmek üzere Düzce’de üretim tesisimizi 
kurduk. Üretimimizin hızla artması ile satış 
sonrası hizmetlerimizi de güçlendiriyoruz. 
Müşterilerimiz için uygun maliyetli orijinal 
yedek parça temini yapıyoruz. Sunduğumuz 
geniş servis ağıyla hem hızlı bir şekilde 
yedek parçaları temin etmelerini sağlıyor, 
hem de gerekli bakım-onarım işlemlerini 
hızlandırarak araçlarının yollarına ilk 
günkü performanslarıyla devam etmelerini 
sağlıyoruz. 2018 yılında Türkiye genelinde altı 
yeni servisimizi de hizmete sunarak toplam 37 
yetkili servis noktasına ulaşmayı hedefliyoruz” 
dedi. 

Treyler aks ve süspansiyon sistemlerinden 
beşinci tekerlere, treyler ayaklarından king 
pinlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan 
SAF-HOLLAND, Türkiye’de yedek parça 
temininde de güçlü bir alt yapıya sahip 

bulunuyor. SAF-HOLLAND 
yedek parça ana bayileri olan 
Trans 34, DAF-Tırsan, Artıfe 
sayesinde yetkili servislerin 
yanı sıra yedek parça temini 
sağladıklarını belirten Öztekin 
Koyun, “2018 yılında yedek 
parça dağıtım ağımızı daha 
da yaygınlaştırmak üzere 
çalışmalarımıza hızla devam 
ediyoruz” diyerek açıkladı. 
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BORUSAN MAKİNA MB CRUSHERS’IN 
TÜRKİYE TEMSİLCİSİ OLDU

dönüşüm için makinalar ve 
gelişmiş çözümler sunan MB 
Crushers’ın merkezi İtalya’da 
bulunuyor. Dünya pazarının 
%90’ına sahip olan şirketin 
global düzeyde 7 temsilciliği 
var. MB Crushers ürünleri 
ulaşım ve atık atımı masraflarını 
ortadan kaldırarak tasarruf 
sağlarken, atık materyallerin 
yeniden kullanımını mümkün 

kılarak işletmelerin kazancını da artırıyor. 
Çözümleri herhangi bir makinaya 
uygulanabilen MB Crushers, çok tipli 
hareket sunan çeneli kırıcı kova ve diğer 
birçok orijinal ürünün patentine sahip 
bulunuyor. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Borusan 
Makine Genel Müdürü Özgür Günaydın 

İş makinaları sektörünün lider şirketi 
Borusan Makina alanındaki global 
markalardan birini daha Türkiye’de 
inşaat sektörünün hizmetine sunuyor. 
Borusan Makina İtalyan MB Crushers 
şirketinin dünya lideri olduğu kırıcı ve elek 
kovalarının Türkiye temsilciliğini üstlendi.

İnşaat sektörü için kırma, yıkım ve geri 

şunları söyledi:

“Hem ürün gamımızı genişletmek 
hem de müşterimize daha fazla değer 
katmak adına MB Crushers marka 
kırıcı ve elek kovalarının temsilciliğini 
aldık. Geri dönüşüm işinin hız kazandığı 
son yıllarda, yerinde kırma ve eleme 
işinin önemi giderek artıyor. Verimliliği 
arttırarak maliyetleri düşüren ve önemi 
giderek artan kırma ve eleme kovaları 
müşterilerimizin işlerine büyük faydalar 
sağlıyor ve maliyetlerini de ciddi oranlarda 
düşürüyor. Bu konuda dünyada en bilinen 
ve pazar hâkimiyeti en yüksek marka 
olan İtalyan kökenli MB Crushers’ın 
geniş ürün gamı, yüksek kalitesi ve satış 
sonrası güvenilirliğini Borusan Makina 
kalitesi ve güvenilirliği ile harmanlayarak 
müşterilerimize sunacağız.” 

ihracat başarılarıyla 
taçlandırıldığı önemli 
bir dönemin içindeyiz. 
Ülkemizin üretim, 
istihdam ve ihracatında 
söz sahibi sektörlerin 
başında gelen otomotiv 
sanayimize pozitif 
katkı sağlamasını arzu 
ettiğimiz yerli marka 
projesi kapsamında 
görev alacağını 
öğrendiğimiz tüm 
şirketlere başarılar 

diliyoruz. Girişim grubunda uzun yıllardır 
ülkemiz ekonomisi ve otomotiv sanayine 
ciddi katkılar sunmuş grupların olmasını 
önemli ve memnuniyet veren bir gelişme 
olarak görüyoruz. 

 Dünyada otomotiv eko sisteminin ciddi bir 
dönüşüm sürecinin içinde olduğu, teknolojik 

“Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu” çatısı 
altında ülkemizde yerli marka oluşturma 
kararının, öncelikle milletimize ve ülkemiz 
otomotiv sanayine hayırlı olmasını dileriz.

 Ülkemiz otomotiv sanayinin bugüne 
kadar göstermiş olduğu başarılı 
performansın yüksek istihdam, üretim ve 

gelişmelerin yeni ürün stratejilerini 
şekillendirdiği, alternatif yakıt kullanan 
sistemlere yönelik çalışmaların arttığı bu 
dönemde ülkemizin yerli markalı araç 
geliştirmesi girişimini önemli buluyoruz. 
Önümüzdeki dönemde daha da şekillenecek 
projenin ilerleyen süreçlerinde, oluşacak 
ihtiyacı karşılayacak elektrik şebekesi 
alt yapısı, ülke geneline yayılacak şarj 
istasyonları, uluslararası düzeyde pazarlama 
gibi temel unsurların ele alınmasının önem 
arz eden konular olacağını düşünmekteyiz.

 Bu milli projenin tüm süreçlerinin başarıyla 
tamamlanmasını ve gerek ülkemiz otomotiv 
sanayine gerekse ülke ekonomimize pozitif 
katkı sağlamasını gönülden diliyoruz. 

 

Saygılarımızla

Otomotiv Sanayii Derneği

OSD BASIN AÇIKLAMASI
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İŞ VE İŞÇİ GÜVENLIĞI Başlangıç: 30.11.2017    
Bitiş: 03.12.2017  

3.İş ve İşçi Güvenliği, 
Sağlığı ve Ekipmanları 
Fuarı

TURKIYE - 
Bursa Tüyap

Tüyap Bursa Fuarcılık

İSG AVRASYA 2018 Başlangıç: 15.02.2018  
Bitiş: 17.02.2018 

İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı TÜRKİYE - 
Tuyap IST

İfo İstanbul Fuarcılık

TRANSİST 2017 Başlangıç: 21.12.2017    
Bitiş: 23.12.2017   

İstanbul Ulaşım 
Kongresi ve Fuarı

TÜRKİYE - 
Bursa Tüyap

İnfoloji Fuarcılık

OTOMASYON FUARI
2017

Başlangıç: 30.11.2017   
Bitiş: 03.12.2017    

15.Elektrik, 
Elektronik ve 
Makine Otomasyon 
Fuarı

TÜRKİYE - 
Bursa Tüyap

Tüyap Bursa Fuarcılık

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

 2017
FUAR TAKVİMİ

201766
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PPG, BURSA’NIN EN 
BÜYÜKLERİ LİSTESİNDE!
Dünyanın önde gelen 
boya ve yüzey kaplama 
şirketi PPG’nin Bursa’da 
faaliyet gösteren 
fabrikası, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
yapılan “Bursa’nın İlk 
250 Büyük Firmaları” 
araştırmasında ilk 100’e 
girerek 77. sırada yer 
aldı.

Dünyada 60’tan fazla ülkede 150’den fazla 
üretim tesisi bulunan PPG, Bursa’da yer 
alan fabrikasında otomotiv, paketleme 
ve ana sanayi gibi birçok farklı sektöre 
yönelik ürünlerin yanı sıra, boya, macun, 
astar ve çeşitli kaplama malzemelerinin 
üretimini yapıyor. Listede kendi alanında 
tek şirket olma özelliğini de taşıyan 
PPG, Bursa’ya Ar-Ge konusunda sürekli 
yatırım yaparak lokal çözümler üretmeye 
odaklanıyor.

Dünyada 60’dan fazla ülkede 150’den fazla 
üretim tesisi bulunan boya ve özel ürünler 
endüstrisinin lider kuruluşu PPG’nin 
otomotiv boyaları ve inşaat kimyasalları 
üreten Bursa’daki fabrikası, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yapılan 
“Bursa’nın İlk 250 Büyük Firmaları” 
araştırmasında ilk 100’e girerek 77. sırada 
yer aldı. 2014 yılı ciro, ihracat ve istihdam 
gibi ekonomik göstergeleri dikkate 
alınarak gerçekleştirilen araştırma 
sonuçlarına göre PPG’nin Bursa 

fabrikası, 2014 yılında 161 milyon 569 bin 
TL ciro elde etti. PPG, 1994 yılından bu 
yana Türkiye’de 160 çalışanı ile faaliyet 
gösteriyor. 1999’da faaliyete başladığı 
Bursa fabrikasında, otomotiv, paketleme 
ve ana sanayi gibi birçok farklı sektöre 
yönelik ürünlerin yanı sıra, boya, macun, 
astar ve çeşitli kaplama malzemelerinin 
üretimi yapan şirket, Bursa’ya Ar-Ge 
konusunda sürekli yatırım yaparak lokal 
çözümler üretmeye odaklanıyor.

KENDİ ALANINDA LİDER!
1883 yılında ABD’de kurulan PPG, 
otomotiv ana sanayi, koruyucu marin 
boyaları ve havacılık boyaları gibi 
alanlarda hizmet veriyor. Dünyada her 
3 araçtan ikisini boyayan PPG, bugün 
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da en büyük 
boya ve kaplama şirketleri arasında yer 
alıyor. PPG, BTSO’nun “Bursa’nın İlk 250 
Büyük Firmaları” listesinde tek otomotiv 
boyaları ve inşaat kimyasalları tesisi olma 
özelliğini de taşıyor. Globalde Ar-Ge’ye 

yıllık 500 milyon dolar civarında bir yatırım 
yapan PPG, Ar-Ge çalışmalarından ortaya 
çıkan ürünlerden 5 yıl içerisinde 3.7 milyar 
dolar civarında bir satış miktarı elde etmeyi 
planlıyor. 
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VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK 
KONGRESİ BAŞLADI

1999 yılından bu yana MMO tarafından 
gerçekleştirilen Ulusal Hidrolik Pnömatik 

Kongresi’nde atölye çalışmaları, kurslar, 
konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, 
panel ve sosyal etkinlikler yer alacak. 
Hidrolik pnömatik sektörünün tüm 
taraflarını bir araya getirerek, yüz 
yüze yapılan görüşmelerle, bilgi ve 
deneyimlerin paylaşılmasına olanak 
sağlayacak kongrenin paralelinde 
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. 
tarafından organize edilen fuarda ise 
firmalar, yeni ürün ve sistemlerini tanıtma, 
bu ürünleri birinci elden kullanıcıyla 
buluşturma imkânı yakalayacaklar. 

Üç gün sürecek olan ve 17 oturumda 
45 bildirinin sunulacağı kongrenin açılış 
oturumunun ardından, Emin Çapa “Yeni 
Dünyayı Anlamak ve Hazırlanmak,” 
Mustafa Sönmez ise “Türkiye’de Büyüme 
ve Sanayisizleşme Tehlikesi” konusunda 
birer konferans gerçekleştirecekler. 

Kongrenin açılış konuşmaları MMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 

Çakar, MMO İzmir Şube Başkanı Battal 
Kılıç, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 
A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel, 
HPKON Yürütme Kurulu Başkanı Semih 
Kumbasar ve Akışkan Gücü Derneği 
(AKDER) Başkanı Suat Demirer tarafından 

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
(MMO) adına 
MMO İstanbul ve 
İzmir Şubelerinin 
yürütücülüğünde, 
22-25 Kasım 2017 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan 
VIII. Ulusal Hidrolik 
Pnömatik Kongresi ve 
Sergisi (HPKON), İzmir 
MMO Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde 
başladı.
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yapıldı.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar kongre açılışında özetle şöyle 
konuştu:

“Tüm dünyada akışkan gücü sektörü, 
kontrol ve otomasyon teknolojileri 
aracılığıyla pek çok üretim alanında yer 
alan, makina mühendisliğinin en nitelikli 
hizmeti üretebildiği önde gelen uygulama 
alanlarındandır. Hidrolik pnömatiğe 
ilişkin 15 yıldan beri düzenlediğimiz 
kongrelerimizle birlikte sektöre olan 
ilginin arttığını ve kongrelerimizin de bu 
anlamda daha görünür hale geldiğini 
söylemek isterim. Kongrelerimiz, 
ürün tasarımından imalata, kullanım 
alanlarına, satış ve bakım hizmetlerine 
kadar üyelerimizin sürecin her 
aşamasında görev yaptığı sektörün 
geliştirilmesi ve korunması açısından 
Odamız ve Hipkon Kongrelerimiz öncü bir 
rol üstlenmiş ve önemli işlevleri yerine 
getirmiştir. 

Makine imalat sektörünün yanı 
sıra hidrolik-pnömatik girdilerini, 
demir-çelik, iş ve inşaat makinaları, 
otomotiv, savunma, gıda, ambalaj, 
gemi inşa, sağlık, barajlar, otomasyon 
ve robot teknolojileri gibi sektörler de 
yaygın olarak kullanmaktadır. Tüm 
bu sektörlerdeki dinamiğin makina 
imalat sektöründekine benzer bir 
olumsuzlukta olduğunu söyleyebiliriz. 

Hidrolik-pnömatik sektörünün tüm 
bu olumsuz havadan etkilenmemesi 
mümkün değildir. Öncelikle yerli üretim 
sorunu ve Ar-Ge, teknolojik ve endüstriyel 
birikimle başlayan bu sorunları sermaye/
finansman ve kalifiye işgücü yetersizlikleri 
ile yüksek girdi maliyetleri, ithal ürünlerin 
yerli üretime göre pazar paylarının yüksek 
oluşu ve dışa bağımlılık olarak sıralamak 
mümkündür. 

“ENERJİ VERİMLİLİĞİNE 
ÖNEM VERİLMELİDİR”
Makina imalatçılarının, tasarım ve 
uygulama¬larda yerli ürünlere öncelik 
vermemesi, güven duymaması, dünya 
pazarında rekabet edebilen yerli üretici 
sayısının azlığı, üreticilerin sorunları 
arasındadır. Bunun yanı sıra kalitesi 
belgelenmemiş, sertifikası olmayan ve 
haksız rekabete neden olan ürünlerin 
ülkeye girişinin kontrol edilmesi ve 
zorlaştırılması için önlem almada ve 
denetim konusunda harekete geçmede 
önemli sorunlar yaşanmaktadır. 

Sanayide enerji verimliliği, uluslararası 
rekabet gücü açısından önemli bir 
unsurdur. Enerjide sürdürülebilirliğin 
sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, 
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki 
yükünün hafifletilmesi gerekmektedir. 
İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik 
çalışmalar yapılmalı, enerjinin ve enerji 
kaynaklarının verimli kullanımının 
tespiti yapılarak sektörde, hidrolik 
pnömatik sistem tasarımlarında ve 
üretiminde, enerji verimliliğine önem 
verilmelidir. Sistemlerin enerji verimliliği 
ölçülebilir olmalı, 
belgelendirilmeli 
ve teşvik 
edilmelidir.

“ÜRETMEYE 
İHTİYACIMIZ 
VAR”
Ekonomik gelişim 
ve kalkınma 
için üretmeye 
ihtiyacımız var. 
Çağı yakalayan, 
toplumsal 
faydaya hizmet 

eden bir üretim kuşkusuz en önemli 
ihtiyaçlarımızdan biridir. Fakat ne yazık 
ki, ülkemiz, uluslararası mal ve finans 
piyasalarına ucuz ithalat cenneti olarak 
küresel işbölümü içerisinde, montaj 
sanayinin taşeron bir üreticisi haline 
gelmiştir. Türkiye’de yerli üretimin 
artması bugün artık bir zorunluluktur. Bu 
da kendiliğinden oluşmayacaktır. Burada 
atılacak öncelikli adım ise kuşkusuz, 
“Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, üreten 
bir toplum olma”  odaklı anlayışını hâkim 
kılmaktır. Yapısal değişimlerden, eğitim 
alanındaki gericileşmeyi yok etmeye 
varana dek ekonominin ve toplumsal 
yaşamın her alanında ilerici bir dönüşüme 
ihtiyacımız büyüktür ve acildir.”

Kongredeki tartışmalardan çıkan 
görüşlerle oluşturulacak sonuç bildirisi 
ise daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.
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Yol Emniyeti 
konusundaki 
uluslararası bilgi 
birikimini ve 
tecrübelerini 
Türkiye’deki tüm 
paydaşları ile 
paylaşmaya önem 
veren Shell, Ankara’da 
bu yıl sekizincisi 
düzenlenen “Karayolu 
Trafik Güvenliği 
Sempozyumu ve 
Sergisi’nde hem 
standı hem de panel 
sponsorluk desteği ile 
yer aldı. KATILIMLA BAŞLADI

Shell’in sürdürülebilirlik stratejisinin en 
önemli konu başlıklarından biri olan yol 
emniyeti, 16-17 Kasım tarihleri arasında 
Ankara’da düzenlenen Karayolu Trafik 
Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nde 
masaya yatırıldı. Açılışı Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın 
yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz ve diğer ilgililerin 
katılımıyla gerçekleşen sempozyum ile 
karayolu trafik güvenliği konusundaki 
toplumsal bilincin artırılması 
hedefleniyor. 

Üretici, uygulayıcı ve bilim insanlarının 
çalışmalarının ve tecrübelerinin 
karşılıklı olarak paylaşılacağı bir ortamın 

SHELL “HEDEF SIFIR” VİZYONUYLA 
TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU’NDA

oluşturulması için İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı), Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı (Özel Öğretim Kurumları 
Genel Müdürlüğü), Türkiye Belediyeler 
Birliği ve TŞOF işbirliğinde ve çok sayıda 
destekleyici kuruluşun katkılarıyla 
düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği 
Sempozyumu ve Sergisi’nde Shell, hem 
standı hem de panel sponsorluk desteği 
ile yer alıyor. 

17 Kasım Cuma günü düzenlenen 
panelde, Shell’in yol emniyeti alanındaki 
uzman yöneticileri “Trafikte Risklerin 
Normalleştirilmesi, İkilemler ve 
Önemsemek” konularında bilgi ve 
tecrübelerini katılımcılarla paylaştılar. 

Dünyanın önde gelen enerji 
şirketlerinden Shell, faaliyet gösterdiği 
tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de 
de “yol emniyeti”ni kurum kültürünün 
bir parçası olarak görüyor ve gerek 
düzenlediği gerekse de katıldığı çeşitli 
etkinliklerle “sıfır hata, sıfır kaza” 
anlamına gelen “hedef sıfır” vizyonunu 
tüm paydaşları ile paylaşıyor. Shell 
bu vizyonla çevreye ve insan hayatına 
zarar verebilecek her türlü kazanın 
engellenmesi için konuyu gündemde 
tutmaya büyük önem veriyor. 

SEMPOZYUM GENİŞ 
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Shell Avrupa ve Afrika Yol Emniyeti 
Müdürü Hülya İnci, “Trafikte Riskin 
Normalleştirilmesi”, Shell Akdeniz 
Ülkeleri Yol Emniyeti Lideri Burcu 
Güdü “Trafikte Yorgunlukla Mücadele”, 
Shell Madeni Yağlar Tedarik Zinciri 
Avrupa – Afrika Bölgesi Yol Emniyeti 
Müdürü Taner Güler “Trafikte ikilemler 
ve Kazalardan Ders Çıkarımı”, Shell & 
Turcas Petrol A.Ş. Kurumsal İş Sağlığı, 
Emniyet ve Çevre Müdürü Sarp  Ertekin  
“Trafikte Sevdiklerimizi Önemsemek” 
konularında konuşmalar yaptılar. Adex 
Akadami’den Güvenli Sürüş Uzmanı 
Ayhan Gökdemir’in yönettiği,  “İnteraktif 
Kaza Analizi” seansında ise katılımcılar 
ile bir trafik kazasının analizi yapılarak 
sürücü davranışları ve hataları hep 
beraber tartışıldı. 

Öte yandan Shell standında yer alan 
interaktif oyun paneli sayesinde 
ziyaretçiler 
Shell’in yol 
emniyeti 
konusundaki 
5 önemli hayat 
kurtaran 
kuralını öğrenip 
oyun sırasında 
uygulama imkanı 
buldular. Yol 
emniyeti ile ilgili 
olarak bu oyunda 
uygulanan 
kurallar; emniyet 
kemerinin 
takılması, alkol 
ve uyuşturucu 
madde etkisi 
altında araç 
kullanılmaması, 
yasal olarak 
belirtilen 
hız limitin 
geçilmemesi, 
araç sürerken 
cep telefonu ile 
konuşulmaması, 

sürücülerin yola çıkmadan önce 
yolculuk yönetim planının oluşturması 
üzerine odaklandı. Oyunu başarıyla 
tamamlayanlar süpriz hediyeler kazandı. 
Ayrıca, yine Shell standında bulunan 
‘alkol gözlüğü’ uygulaması ile ziyaretçiler 
Adex Akademi’nin uzman eğitmenleri 
eşliğinde alkollü araç kullanmanın 
yaratacağı tehlikeleri yakından 
deneyimleme imkanı buldular. 

SIFIR HATA İLE 914 GÜN
Türkiye’deki operasyonlarında yılda 30 
milyon km’ye yakın yol kat eden Shell, 
operasyonel kontrolü altında zaman 
kayıplı bir kaza yaşamadan geçen 
914 günü 14 Kasım’da İstanbul’da 
düzenlediği 8. Yol Emniyeti Konferansı’da 
paydaşları ile birlikte kutlamıştı. 
Konferans’ta “Sıfır Hata” ile yola devam 
için “Yol Emniyeti” çalışmalarının önemi 
bir kez daha vurgulanmıştı.   

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nün 
2010 yılında başlattığı ‘Yol Emniyeti 
10 Yılı’ programına da destek veren 
şirket,  Türkiye’nin farklı noktalarında 
düzenlediği etkinliklerle son beş yılda 
120 bin kişiye yol emniyeti eğitimi 
vererek, yol emniyeti konusunda 
toplumsal farkındalığın yaratılmasına 
katkı sağladı. Shell, trafik güvenliğine 
gönüllü olarak destek veren ilk 
şirketlerden biri olarak 2013 yılında 
imzalanan Kurumsal Trafik Güvenliği 
Deklarasyonu ile Trafikte Sorumluluk 
Hareketi platformuna üye oldu ve yol 
emniyeti bilincinin artması amacıyla 
‘Yaşama Sözümüz Var’ sloganıyla 
yürüttüğü eğitim çalışmaları ile 2013 
Stevie International Business Awards’ın 
“Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Programı” kategorisinde 
ödüle layık görüldü.
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AYASOFYA MÜZESİ / KİLİSESİ 
Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar 
ayakta kalmış en önemli anıtları arasında 
yer alan Ayasofya; mimarisi, ihtişamı, 
büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat 
dünyası açısından önemli bir yer teşkil 
etmektedir.

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise 
olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. 
İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük 
Kilise) olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan 
itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak 
tanımlanmıştır. Ayasofya Doğu Roma 
İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç 
giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak 
katedral işlevi görmüştür.

Birinci kilise, İmparator Konstantios 
(337-361) tarafından 360 yılında yapılmıştır. 
Üstü ahşap çatı ile örtülü, uzunluğuna 
gelişen (bazilikal) planlı birinci yapı, 
İmparator Arkadios’un (395–408) karısı 
İmparatoriçe Eudoksia ile İstanbul Patriği 
İoannes Chrysostomos arasında çıkan 
anlaşmazlıklar nedeniyle, patriğin sürgüne 
gönderilmesi üzerine 404 yılında çıkan 
halk ayaklanması sonucunda yakılıp 
yıkılmıştır. (Bugün patriğin mozaik tasviri, 
Ayasofya’nın kuzey tymphanon duvarında 
görülebilmektedir.)

Günümüzde ilk kiliseye ait herhangi bir 
kalıntı bulunmamakla birlikte, müze 
deposunda bulunan Megale Ekklesia 
damgalı tuğlaların bu yapıya ait olduğu 
düşünülmektedir.

İkinci Kilise, İmparator II. Theodosios (408-
450) tarafından 415 yılında yeniden inşa 
ettirilmiştir. Bu yapının, beş nefli, ahşap çatı 
ile örtülü ve anıtsal bir girişe sahip bazilikal 
planda olduğu bilinmektedir.

1935 yılında İstanbul Alman Arkeoloji 
Enstitüsü’nün A. M. Scheinder 
başkanlığında yapılan kazılarda, bugünkü 
zeminin yaklaşık 2.00 m altında görülebilen 

II. yapının Propylon’una (anıtsal giriş kapısı) 
ait basamaklar, sütun kaideleri ve On İki 
Havari’yi temsil eden kuzu kabartmaları 
ile süslü friz parçaları bulunmuştur. Ayrıca 
anıtsal girişe ait diğer mimari parçalar ise 
batı kısımdaki bahçede görülebilmektedir.

 Günümüz Ayasofya’sı İmparator Justinianos 
(527-565) tarafından dönemin iki önemli 
mimarı olan Miletos’lu (Milet) İsidoros ile 
Tralles’li (Aydın) Anthemios’a yaptırılmıştır. 
Tarihçi Prokopios’un aktardığına göre, 23 
Şubat 532 yılında başlayan inşa, 5 yıl gibi 
kısa bir sürede tamamlanmış ve kilise 27 
Aralık 537 yılında törenle ibadete açılmıştır. 
Kaynaklarda, Ayasofya’nın açılış günü 
İmparator Justinianos’un, mabedin içine 
girip, “Tanrım bana böyle bir ibadet yeri 
yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler 
olsun” dedikten sonra, Kudüs’teki Hz. 
Süleyman Mabedi’ni kastederek “Ey 
Süleyman seni geçtim” diye bağırdığı geçer.

Üçüncü Ayasofya’nın mimarisindeki yenilik 
geleneksel bazilikal plan ile merkezi kubbeli 
planın bir araya getirilmesidir. Yapının 
üç nefi, bir apsisi, iç ve dış olmak üzere 
iki narteksi vardır. Apsisten dış nartekse 
kadar uzunluk 100 m. genişlik 69.50 m dir. 
Kubbenin zeminden yüksekliği 55.60 m, çapı 
ise kuzey güney doğrultusunda 31,87 m, 
doğu batı doğrultusunda ise 30.86 m.dir.

Ayasofya Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ve 
Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiş 
ve 1 Şubat 1935’de müze olarak, yerli ve 
yabancı ziyaretçilere açılmıştır. 1936 tarihli 
tapu senedine göre, Ayasofya “57 pafta, 
57 ada, 7. parselde Fatih Sultan Mehmed 
Vakfı adına Türbe, Akaret, Muvakkithane ve 
Medreseden oluşan Ayasofya-i Kebir Camii 
Şerifi” adına tapuludur.
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Yönetmen: Şenol Sönmez

Oyuncular: Barış Arduç, Elçin Sangu, Cengiz Bozkurt 

Tür: Komedi, Romantik

Ülke: Türkiye

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot

Tür: Aksiyon, Bilimkurgu

Ülke: ABD

Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren “mutluet.
com.tr “ şirketinin sahibidir. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan 
Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada’nın yolları sürpriz bir şekilde 
kesişir. Mert’in hayatı Ada’yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert’i tanıdıkça ona âşık olan Ada 
ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Kendisini hep kaybeden 
biri olarak gören Ada’nın ağabeyi Tarık’ın hayatı ise Mert’le tanıştığında bambaşka bir hal 
alır. Fakat ne Cengiz’in “Mert’in kız kardeşine âşık olduğundan haberi vardır; ne de Ada’nın 
abisinin Mert’ten çapkınlık dersleri aldığından. 

Romantik komedi türündeki filmin başrolünde Kiralık Aşk dizisinde canlandırdıkları Ömer ve 
Defne karakterleriyle büyük başarı yakalayan Barış Arduç ve Elçin Sangu yer alıyor.

DC öykü evrenini kapsamlı bir biçimde perdeye yansıtma projesinin en önemli ayaklarından 
biri olan Justice League, çizgi serideki en önemli kahramanları bir araya getiriyor. 
Süpermen’in fedakârlıklarından ilham alan Batman’ın insanlığa olan inancı toparlanmıştır. 
Yeni müttefiki Wonder Woman ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak 
karşılarına çıkan yeni tehdidin büyüklüğü karşısında kendilerini süper güçlü bir takım 
toplamak için çok kısa bir süreleri kalmış bir halde bulurlar. Ancak bu süper kahraman ekibi 
dünyayı kurtarmak için yeterli olacak mıdır? Batman, Süpermen, Wonder Woman, Flash ve 
Aquaman gibi DC evreninin süper “yıldızlarını” bir araya getren filmin yönetmen koltuğunda, 
çizgi uyarlamalar konusunda uzman kabul edebileceğimiz Zack Snyder oturuyor.

MUTLULUK ZAMANI

JUSTİCE LEAGUE: ADALET BİRLİĞİ

FİLM
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Fyodor Mihayiloviç Dostoyevski 
Can Yayınları

Ali Parlar
Ayrıntı Yayınları

Terry Eagleton 
Ayrıntı Yayınları

Ben hasta bir adamım… Zalim bir adamım ben. Albenisi olmayan biri... Sanırım karaciğerimden hastayım. 
Ama hastalığımla ilgili hiçbir bilgim yok, hatta ne hastası olduğumu bile bilmiyorum. Doktorlara ve tıbba 
saygım olsa da hiç hastaneye gitmedim, gitmeyi de düşünmüyorum. Koyu batıl inançları olan bir adamım, tıbba 
saygı duyacak kadar hem de…

Dostoyevski’nin “Yeraltı paradoksçusu”, insanın varoluşunun kanunlarını belirlerken insanın aydınlanması 
fikrine, doğal bilim metotlarına, bilhassa da matematiğin pozitivist kesinliğine karşı çıkar. Kitabın kahramanı 
bazı durumlarda Kant’ın, Stirner’in felsefi düşüncelerine yakın olan tezlerden ve fikirlerden yararlanarak 
Aydınlanmacıların felsefi materyalizminin, hayalî sosyalizmin temsilcilerinin ve pozitivistlerin fikirlerinin, 
kaçınılmaz bir biçimde kaderciliğe ve özgür iradenin yadsınmasına neden olacağını ileri sürer. “Kendi bağımsız 
ve özgür irademiz, en vahşisi de olsa kendi kaprisimiz, bazen bizi çılgına çevirecek kadar sinirlerimizi bozan 
hayal gücümüz; işte tüm sistem ve teorileri darmadağın eden, hiçbir sınıflandırmaya girmeyen, göz ardı edilen 
en önemli çıkarımız budur.”

Metrodaki Yabancı sol siyaset içinde mücadele etmiş bir siyasi sürgünün 20 yıl sonra döndüğü İstanbul’da 
hiç ummadığı bir girdaba sürüklenişini soluk kesen bir tempoyla okura sunuyor. Polisiye bir maceranın 
geri planında ise hayatla hesaplaşmalar, düş kırıklıkları, aşklar iç içe geçiyor. Selçuk Pekmezci’nin yaşadığı 
küçük bir karışıklıkla başlar roman. Basit, sıradan, günlük bir karışıklık bir fırtınaya dönüşecek ve olaya dâhil 
olan herkesin hayatını derinden sarsacaktır. Çünkü görünen o basit karışıklığın gerisinde uluslararası enerji 
kartellerinden finans devlerine kadar pek çok aktör saklıdır. Herkes o küçük yer değiştirmeyi beklemektedir 
adeta. Entrikalar, savruluşlar, ihanetlerle akıp giden romanda sürekli yükselen tempo aynı zamanda Selçuk’un 
yaşadığı bir hesaplaşmayla zenginleşecektir.

Bu dinamik roman bir yanıyla polisiye bir anlatıdan beklenenleri çok sarsıcı biçimiyle önümüze sererken bir 
yanıyla da bir sürgününün uzun yıllar sonra İstanbul ile yüzleşmesinin etkileyici öyküsünü anlatıyor. Eğer bir 
polisiye romandan incelikle örülmüş bir kurgunun yanı sıra iç dünyanıza dokunmasını da bekliyorsanız doğru 
kitapla temas kurdunuz demektir.

Şiir Nasıl Okunur? ’da Terry Eagleton edebiyat eleştirisinde neredeyse “ölmeye yüz tutmuş” önemli bir pratiği, 
şiir eleştirisini masaya yatırıyor. Elbette sınırları geçirimsiz formüller, şablonlar önermiyor. Eleştirinin işlevlerini, 
mantık ve amaçlarını gözler önüne seriyor. Şiir eleştirisinin içinde bulunduğu krize farklı açılardan bakılıyor 
kitapta. Şiir eleştirisine yönelik ilgi azalmasında, hatta bu pratiğin “ölümünü” ilan etmekte, Eagleton’a göre, 
mevcut eğitim sisteminin de (edebiyat eğitiminin) yabana atılmayacak bir payı var. Edebiyat eğitiminden kasıt 
da, şiiri bildik “biçim” teknikleri üzerinden değerlendiren, sadece ama sadece uyaklara, kafiyelere, seslerin 
hareketine odaklanan; sözüm ona biçim incelemesi yapıldıktan sonra da şiirdeki kimi belli temaları ve fikirleri 
öne çıkaran tutumdur. Eagleton için kabul edilebilir bir mantık ve strateji değildir bu. Edebiyat eleştirisinin 
olmazsa olmaz bileşenlerinden olan şiir eleştirisinin yeniden toparlanması için öncelikle mevcut stratejilerin 
eleştirilerek terk edilmesi gerekmektedir. Şiirin daha geniş bir söylem düzleminde kalınarak, tarihle, siyaset 
ve felsefeyle alakası göz önünde bulundurularak anlamlandırılması manasında şiir eleştirisi, edebi faaliyetin 
vazgeçilmez bir ayağını oluşturmaktadır ve edebiyat eleştirisi bu ayaktan asla ödün vermemelidir.

YERALTINDAN NOTLAR

METRODAKİ YABANCI

ŞİİR NASIL OKUNUR

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. Ambura benzeyen maden gövdeli bir saz türü

2. Devletçe para,senet ve tahvil çıkarma,piyasaya sürme

3. ağırbaşlı, onurlu 

4. Tersinden okununca aynı anlamı veren söz

5. Tornacılıkta,bir deliğin ağzını genişletmeye yarayan çelik aygıt

6. İki katı cisim veya parçayı birbirine bağlayan demir veya telden 
bağ 

7. Akarsuyun saniyelik akımı 

8. Taşıtlarda lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki 
bölümü

9. Azot’un başka bir adı

Yukarıdan Aşağı

1. Tütün dumanının bıraktığı yağlı kir

2. Tıpta yeniden oluşan doku

3. Parlak beyaz renkli basit bir element

4. Patlamalı motorlarda gazı tutuşturmaya yarayan elektrikli araç

5. Tekerlekli araçlarda lastiği tutan çember biçimindeki 
parçalardan her biri

6. Denizcilik işletmelerinde gemi adamlarını gemilere atama 
belgesi

7. Tohumda embriyonu kaplayan etli bölüm

8. Dalgakıranla yapılmış liman

9. Tarihi olayların zaman bakımından sırası
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Sütlü tatlılarının en besleyicisi, pirincin en güzel ve tatlı halidir sütlaç 
tarifi. Tencerede kıvam aldıktan sonra ısıya dayanıklı toprak kaplara 
paylaştırılıp fırında kızaran hali fırın sütlaç ismini alır. Çocukluk 
yıllarından aşina olduğumuz besleyici bir tatlıdır.
Sıcak günlerde bir top dondurma ilavesiyle tüketilebilir. Toz şekeri 
damak tadına göre ayarlanabilen tatlının püf noktası; pirinci kararında 
kullanmak ve kısık ateşte pişirmektedir. Tarçın ilavesi ile soğuk soğuk 
yendiğinde tadına doyum olmaz.
Pirinç ununu, topaklanmaması için süt ile iyice karıştırdıktan sonra 
kaynamakta olan pirinçlere azar azar ve ılıştırarak eklemeye dikkat 
edin.

SÜTLAÇ
GURMEDEN

malzemeler hazırlanışı
• 1,5 çay bardağı

• Pirinç

• 3 su bardağı

• Sıcak su

• 4 su bardağı

• Süt

• 2 su bardağı

• Toz şeker

• 2 yemek kaşığı

• Pirinç unu

 Çengel Bulmaca Anahtar Kelime Sudoku Cevapları

Bulmaca Cevapları
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