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Sayıları 1 milyon 20 bini bulan taşeron 
işçilerin kamuda kadroya alınmasıyla ilgili 
süreç başladı.

Taşeron işçilerinin kadrolu olmak için 
bekleyişleri sürerken, taşeron düzenlemesi 
ayrıntıları büyük ölçüde belli oldu. 1 milyon 
taşeron işçi için süreç başlıyor!  İşçilerin 
kadroya alınacakları 2 Nisan’a kadarki 
takvimde netleşti. 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile çalışma dünyasında yeni bir dönem 
başlamış oldu. Bakanlıklarda, belediyelerde 
ve özel idarelerde çalışan taşeron işçilerle 
ilgili kadro hususunda yıllardır beklenen 
çalışmanın sonuna gelindi. KHK’nın 
yayınlanmasının ardından taşeron işçilere 
kadro verilmesi, yeni haklarının neler 
olacağı, belirtilen kurumlarda çalışan hangi 
taşeron işçilerin kadroya geçip, hangilerinin 
geçemeyeceği konuları da gündeme 
oturdu.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki 
kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki 
idareler, düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK 
ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli 
kuruluşlarda personel çalıştırılmasına 
dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren 
işçisi olarak çalışanlar,  sürekli işçi 
kadrosuna geçirilecek.

Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde yaş 
sınırı ve eğitim şartı aranmayacak.

Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere 
geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye 
ödenecek. Bundan sonra personel 
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri 
yapılmayacak.

KHK’nin 127. maddesine göre Tüm 
koşulları sağlayan ve yapılacak sınavda 
da başarılı olan işçiler için kadroya geçiş 2 
Nisan 2018 tarihine kadar tamamlanacak. 
Her bir idare, sınav ve işlemlerini ne 
zaman tamamlarsa o zaman geçişleri 
yapacak. Yani tüm işçiler için ortak bir tarih 
olmayacak.

Yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçiler 
de, merkezi idarelerde çalışan taşeron 
işçiler ile aynı şartlara tabi olacak.

Taşeron işçiler, kamu işçisi statüsüne 
geçirilen kişiler;  başlangıçta mevcut 
şartlarla kadroya alınacak. Ancak bu 
işçilerin ileride  toplu iş sözleşmesi 
yapılırken pazarlık hakkı olacak.   Bu 
anlamda   mevcut maaşların ve özlük 
haklarının iyileştirilmesi söz konusu. En 
önemlisi  iş  güvenceleri  olacak….

TAŞERON 
YASASI 
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SCANİA’DAN
YILIN İLK BÜYÜK FİLO TESLİMATI 
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RÜYASINDA GÜN DOĞUMUNU 
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KİTAP
KAPLUMBAĞA KABUĞUNDA DÜNYA
GEMİ MEZARLIĞI
KÖRDÜĞÜM

“TÜRKİYE’DE SATILAN
HER 3 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR 
OLDU”

INFINITI, DETROİT OTOMOBİL FUARI’NDA 
İKİ TASARIM ÖDÜLÜ KAZANDI VE 2021’DE 
YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 
ÜRETECEĞİNİ AÇIKLADI

MERCEDES-BENZ TÜRK, 
YENİLEDİĞİ TOURİSMO 
OTOBÜSLERİ İLE PAZARA 
İDDİALI BİR GİRİŞ YAPIYOR

2017 DÜNYA TİCARİ 
SONUÇLAR
RENAULT GRUBU DÜNYA 
SATIŞ RAKAMINDA REKORA 
İMZA ATTI

FUAR TAKVİMİ

04 ASO 54.YIL ÖDÜL TÖRENİNDE
HİDROMEK’E  İKİ ÖDÜL BİRDEN VERİLDİ!
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ASO 54.YIL ÖDÜL TÖRENİNDE 
HİDROMEK’E  İKİ ÖDÜL BİRDEN VERİLDİ!

22 Ocak 2018 
Pazartesi günü 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde 
bulunan Millet 
Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ASO 54. 
yıl ödül töreninde 
54 başarılı firmaya 5 
kategoride ödüller 
verildi. HİDROMEK iki 
kategoride birden ödül 
aldı.

ASO 54.yıl ödül töreni Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde gerçekleşti. Ödül törenine 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, iş 
dünyası temsilcileri, ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir ve ASO yönetim kurulu üyeleri, 
ASO meclis ve komite üyeleri ve çok sayıda 
sanayici katıldı. Ödüller; ihracat, kurumlar-
gelir vergisi,   AR-GE merkezi-patent, 
yaratılan katma değer ve istihdam özel 
ödülü olmak üzere 5 ayrı kategoride verildi. 

HİDROMEK,  “Yaratılan Katma Değer Ödülü” 
ve “İhracat” ödülüne layık görüldü. 

HİDROMEK’in ödülleri Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir tarafından, HİDROMEK 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri 
Bozkurt’a takdim edildi. 

HİDROMEK HAKKINDA
Dünya çapında tanınan iş makinesi 

üreticilerinden 
HİDROMEK, 1978 
yılında Ankara’da 
kurulmuştur. 
Kurucusu 
ve şu anki 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan 
Basri Bozkurt, 
faaliyetlerine 
tarım traktörleri 
için ataşman 
üretimiyle 
başlamıştır. 
Bu girişim, 
ilerleyen yıllarda 
bir adım daha 

ileriye götürülmüş ve Türk 
mühendisler tarafından 
tasarlanan ilk iş makinesi 
üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Ürün gamının 
genişletilmesiyle büyüyen 
HİDROMEK’in bünyesinde 
şu an 1900’ü aşkın çalışan 
istihdam edilmektedir. 
Ayrıca; üçü Ankara’da, biri 
İzmir’de, biri de Tayland’da 
olmak üzere beş üretim 
tesisinde kazıcı yükleyici, 
hidrolik ekskavatör, lastikli 
yükleyici ve motor greyder 
üretimi yapmaktadır. 2017 
yılı içerisinde, Ankara’da 1 
milyon metre karelik alan 
üzerinde yeni bir üretim 
tesisi de hizmete girecektir. 

Dünyada 5 kıtada 70’in 
üzerinde ülkeye satış yapan 

HİDROMEK, yurt dışındaki yetkili bayi 
yönetimi, satış ve satış sonrası hizmetlerini 
yürütmek üzere İspanya Barcelona’da 
HİDROMEK WEST, Rusya Krasnodar’da 
HİDROMEK RUS ve Japonya Sagamihara’da 
HİDROMEK JAPAN satış ve satış sonrası 
hizmetler merkezine sahiptir. 

İş makinesi tasarımı konusunda fark 
yaratan HİDROMEK, bu başarısını birçok 
ödülle taçlandırmıştır. HİDROMEK şu an, 11’i 
uluslararası düzeyde prestije sahip, toplam 
13 adet tasarım ödülünün sahibidir. 

İş makineleri konusunda tüm dünyaya 
bilgi tedariki sağlayan ve sektöre referans 
oluşturan basın kuruluşu KHL Group’un, 
dünyada iş makineleri üreten en büyük 
firmaların sıralandığı uluslararası “Yellow 
Table” listesinde yer alan ilk ve tek Türk 
makine üreticisi HİDROMEK olmuştur. 
HİDROMEK bu listede son 5 yıldır yer 
almaktadır. Bunun yanında, HİDROMEK, 
İMDER (Türkiye İş Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Birliği) tarafından açıklanan 
verilere göre Türkiye’de son 9 yıldır kazıcı 
yükleyici, son 6 yıldır ise hidrolik ekskavatör 
satışlarında pazar lideridir.
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YENİ ÜRÜN VE YATIRIMLARIYLA FORD 
TRUCKS, 2017’DE AĞIR TİCARİNİN 
YÜKSELEN YILDIZI OLDU

Son 10 yılda pazar payını 
2 katına çıkaran Ford 
Trucks, 2017’de yeni 
model ve hizmetlerinin 
yanısıra yurtiçi ve 
yurtdışındaki bayi 
yapılanma çalışmaları ile 
ağır ticari rekabetinde 
dikkat çekmeye devam 
etti.  2017 yılında 
uluslararası pazarlarda bir 
önceki yıla kıyasla %50 
büyüme yakaladıklarını 
ve Türkiye pazarında 
da özellikle inşaat 
segmentinde yükselen 
bir başarı grafiği 
çizdiklerini açıklayan 
Ford Trucks’ın yeni 
Genel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan, yaptığı 
değerlendirmede 
“İnşaat segmentindeki 
başarımızın göstergesi 
olarak, 3. Havalimanı 
inşaatı, Kuzey Marmara 
Otoyolu ve Çanakkale 
Köprüsü gibi büyük 
projelerde yaklaşık 1.000 
adet kamyonumuzla 
yer alıyoruz. Uluslararası 
pazarlarda ise 2017’de 
yakaladığımız %50 
büyümeyi, bu yıl 
açacağımız 49 tesis ile 
32 ülkede aktif olarak 
daha da arttıracağız” 
dedi.

Ford Trucks, son 10 yılda yaptığı yeni ürün 
ve motor teknolojisi yatırımları, 4S tesis 
altyapı yatırımları, sunduğu hizmetleri 
ve müşteri beklentilerine yönelik ürün 
geliştirme gücü ile pazar payını 2 katına 
çıkardı. 2017 yılında yurt içindeki 4S tesis 
sayısını 30’a tamamlayan Ford Trucks, 
inşaat segmentinde %33, toplam pazarda 
ise %27,7 pazar payına ulaştı.

2017 yılında, Romanya, Macaristan, 
Bulgaristan, Mısır, Hırvatistan, İsrail, 
Gürcistan ve Gana’da açtığı 8 yeni 4S tesis 
ile yurtdışı pazarlardaki büyümesine hız 
katan Ford Trucks, uluslararası pazarlarda 
geçtiğimiz yıla göre satışlarını %50 arttırdı.

Serhan Turfan: “Büyüyen inşaat 
segmentinde güçlü ürünlerimizle %33 
pazar payına ulaştık”

Ford Trucks’ın 2014 
yılından bu yana 
Türkiye Direktörlüğü 
görevini yürüten, 2018 
itibarıyla Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine 
atanan Serhan Turfan, 
2017 yıl değerlendirme 
toplantısında ağır 
ticari araç pazarını ve 
markanın yurtiçi ve 
yurtdışı operasyonlarını 

değerlendirdi. Türkiye ağır ticari araç 
pazarının 2016 yılı ile benzer hacimlerde 
tamamlandığına dikkat çeken Turfan: 
“2017 senesi pazarda büyük değişimlerin 
yaşanmaya devam ettiği bir yıl oldu. 
Normalde pazarın ortalama %60’ını 
oluşturan çekici segmenti, 2017 yılında 
%38 seviyesine gerilerken pazarda inşaat 
segmenti büyük inşaat projeleri ile 2 katına 
çıktı. İnşaat segmentindeki artış, yaptığımız 
doğru ürün yatırımları ve ürünlerimizin 
müşterilerimiz tarafından beğenilmesi ile 
bizim için büyük bir fırsat oldu ve inşaat 
segmentinde %33 pazar payı elde ettik. 
Toplam pazarda ise %27,7 pazar payına 
ulaştık, 2008 yılından bu yana yaptığımız 
doğru hamlelerle pazar payımızı 2 katına 
çıkardık. 2017 yılında müşterilerimizin 
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ihtiyaçları çerçevesinde yaptığımız  ürün 
yatırımlarımız devam etti. Daha ağır çalışma 
şartlarına uygun olarak geliştirdiğimiz 8x4 
inşaat kamyonumuz 4142XD, yükleme 
kapasitesi artışı ile daha az seferde daha çok 
iş yaparak inşaat alanlarının yeni gözdesi 
hafifletilmiş mikser ve beton pompası ve 
zorlu şantiye şartlarına uygun ve yüksek 
şasi dayanımı sahibi 3542T çekicimizi pazara 
sunduk. Türkiye’nin dev projeleri olan 3. 
Havalimanı inşaatı, Kuzey Marmara Otoyolu 
ve Çanakkale Köprüsü gibi projelerde 
yaklaşık 1.000 adet kamyonumuzla yer 
alıyoruz.” dedi ve ekledi: “2. El pazarında 
da ekspertiz, finansman, garanti ve 
kiralama hizmetleri sunan TruckMarket 
operasyonlarımız ile önemli bir ivme 
yakaladık ve 2017’de 1.000 araç takası 
gerçekleştirdik.” 

“2017’DE ULUSLARARASI 
PAZARLARDA 
SATIŞLARIMIZI %50 
ARTIRDIK”

Uluslararası pazarlardaki 
başarı ve hedeflerinden 
bahseden Turfan, 2017’de 
girdikleri yeni pazarlarla 
birlikte 8 adet 4S tesis açılışı 
yaptıklarını belirterek, “2017’de 
ihracat operasyonlarımız 
için büyük önem taşıyan 
Avrupa bölgesinde Romanya, 
Macaristan, Hırvatistan ve 
İsrail pazarlarına giriş yaptık.  
Afrika’da Cezayir ve Fas’ta 
olan yayılımımızı, 2017 yılında 
Mısır ve Gana ile genişlettik. 

Ortadoğu’daki yapılanmamızın çoğu 2016 
yılına kadar tamamlanmıştı. Bu bölgede 
2017 yılında Suudi Arabistan’da ve Irak’ta 
uydu tesislerimizin açılışını yaptık. 2017 
yılında Türki Cumhuriyetler bölgesinde 
Gürcistan tesisimizin açılışını yaptık. 
Bununla birlikte Rusya’da yeni bir bayi 
yapılanmasına gitme kararı aldık. Geçtiğimiz 
seneye oranla uluslararası pazarlarda 
satışımızı 50% büyüttük” diye konuştu.

“BAŞARIMIZDA YÜZDE YÜZ 
TÜRK MÜHENDİSLİĞİYLE 
GELİŞTİRİLEN ECOTORQ 
MOTORUMUZUN PAYI 
BÜYÜK”
Ford Trucks’ın Türkiye ve uluslararası 
pazarlarda büyümesinde ve başarılarına 
her geçen yıl bir yenisinin eklenmesinde,  
yüzde yüz Türk mühendisliği ürünü 
olan Ecotorq motorun katkısının büyük 
olduğunu vurgulayan Turfan, “2016 yılında 
piyasaya sunduğumuz rekabetçi, sınıfında 
lider özelliklere sahip bir motor ailesi 

olan Ecotorq motor ailesi, müşterilerimiz 
tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. 
Aynı zamanda Ecotorq motorlu kamyonlar 
Çinli JMC markası ile yaptığımız lisans 
anlaşması gereğince, dünyanın en büyük 
kamyon pazarı olan Çin’de yollara çıktı. Ford 
Otosan mühendislerin geliştirdiği Ecotorq 
motorlu bu kamyon ile, dünyanın en büyük 
kamyon pazarı olan ‘Çin’de Yılın Kamyonu 
(Chinese Truck of The Year) Ödülü’nü 
almanın kıvancını yaşadık.” ifadelerini 
kullandı. 

2017 DİJİTALLEŞME YILI 
OLDU
Ford Trucks 2017’de dijitalleşme alanında 
da yeni web sitesi, Asistanım ve Yolunuza 
Sağlık uygulamaları ve Ford Trucks Net ile 
önemli adımlar attı. Asistanım uygulaması 
ile müşterilerine ürün bilgisi, teklif ve ödeme 
planı sunma konusunda hızını arttıran Ford 
Trucks, ‘Yolunuza Sağlık’ uygulaması ile 
acil sağlık yardımı gerektiren durumlarda 
sunduğu hizmetlerle müşterilerine her 
yükte birlikte olma vaadini yerine getiriyor.

FORD TRUCKS YENİ 
HEDEFLERİNE YENİ 
YÖNETİM EKİBİYLE DEVAM 
EDİYOR 
2018’e yeni organizasyon yapısı ile merhaba 
diyen Ford Trucks’ta, Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini sürdüren Ahmet Kınay, 
Ocak ayı itibarıyla emekliye ayrıldı. Kınay’dan 
boşalan koltuğa Ford Trucks Türkiye 
Direktörlüğü görevini yürüten Serhan 
Turfan atandı. Ford Trucks Uluslararası 

Pazarlar Direktörlüğü görevini ise 
Emrah Duman sürdürürken, daha 
önce Ford Trucks Türkiye Satış 
Müdürü olarak görev yapan Burak 
Hoşgören, Ford Trucks Türkiye 
Direktörlüğü’ne atandı. Ford 
Trucks Pazarlama ve Stratejik 
Planlama Müdürü M. Armağan 
Hazar, Ford Trucks Çekya Ülke 
Müdürü olarak atanırken, yerine 
daha önce Ford Trucks Ürün ve 
İş Geliştirme Yöneticiliği görevini 
yapan Bahattin Topçu getirildi. 
Uzun yıllar Ford Otosan Ar-Ge 
departmanında görev alan Aysan 
Hoşver ise Ford Otosan İnönü 
Fabrikası Müdürü olarak atandı. 



Ya am, Tüm htiyaçların Toplamıdır

Güvenilir, temiz, dayanıklı uzun ömür.  
Çalışırken veya eğlenirken, Trojan, Reliant Serisi AGM Aküleriyle tüm günlük ihtiyaçlarınızı 
karşılar. En kapsamlı ürün portföyüyle Orijinal Amerikan yapımı, gerçek Deep-Cycle, tamamen 
bakımsız aküleriyle hayatınızda ne önemli ise ona güç verir.

Reliant akülerimiz, C-MAX Teknolojisi ile olağanüstü performans sunuyor. Mükemmel dizaynı, 
süper dayanıklılık, emsalsiz uzun ömür sağlıyor. 

Trojan Akü sizinle aynı �kirde, Yaşam İhtiyaçların toplamıdır.

www.sader.com.tr

www.trojanbattery.com 
+1 562-236-3000

PROJECT MEDIA

C R E A T I V E  S E R V I C E S

ROUND

2
Reliant Full Page Ad - Turkish Sader Branded Ad

PROJECT OWNER COLOR (RGB, CMYK, PMS)

Sebastian Tischer  -  stischer@trojanbattery.com CMYK

DIMENSIONS DATE DUE DATE DESIGNER

22cm x 28cm 10-26-17 10/30/17 Mike Mittelstaedt
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FORD OTOSAN, MÜHENDİSLİK İHRACATIYLA YİNE LİDER

Türkiye ihracat lideri Ford Otosan, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği 
“Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” 
araştırmasında “Mimari, Mühendislik, 
Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetleri” 
kategorisinde birincilik ödülünün sahibi 
oldu. 2015 yılının da mühendislik ihracatı 
lideri olan Ford Otosan, 2016 yılında yaptığı 
106 milyon Dolarlık mühendislik ihracatıyla 
liderliği elinden bırakmadı.

Türkiye otomotiv sektörünün öncü 
şirketi Ford Otosan, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tarafından bu yıl ikincisi kez 

düzenlenen “Türkiye’nin 500 Büyük 
Hizmet İhracatçısı” araştırmasında, 
2016 yılında gerçekleştirdiği 106 milyon 
Dolarlık  mühendislik ihracatıyla 
Türkiye’nin lider kuruluşu seçildi. 

Ford Otosan, son 5 yılda Türkiye’den 
dünyaya 387 milyon doların üzerinde 
mühendislik ihracatı gerçekleştirdi. Ford 
Otosan’ın bugün sahip olduğu yüksek 
mühendislik seviyesi, Ford Otosan’ı 
ihracat liderliği ve Türkiye’nin en büyük 2. 
sanayi şirketi konumuna taşıdı.

Yenigün: “Ticari araçlardaki mühendislik 
deneyimimiz üst boyutlara ulaştı”

Türkiye’nin ihracat şampiyonu olarak, 
mühendislik ihracatının da lideri olmaktan 
gurur duyduklarını belirten Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı 
değerlendirmede şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak, bugün sadece 
araçlarımızı değil, mühendislik ve 
teknolojimizi de ihraç ediyoruz. Tasarımdan 
itibaren proje süreçlerinin içinde olmak, 
dış kaynak bağımlılığını tamamen ortadan 

kaldırarak bizleri ortaya çıkardığımız 
ürünün tam anlamıyla sahibi olma 
noktasına getirdi. Ticari araçlarda sahip 
olduğumuz mühendislik bilgi birikimi 
oldukça önemli boyutlara ulaştı. 1.500 
Ar-Ge çalışanımızla , sadece Türkiye’de 
değil, tüm potansiyel ihracat pazarlarında 
rekabet edecek ürünler sunabilmek için 
ileri teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. 
Dünyanın en büyük kamyon pazarı olan 
Çin’de, Ecotorq motorlarının üretimi için 
JMC firması ile motor dahil olmak üzere 
komple kamyon üretimi için teknoloji 
lisans anlaşması imzaladık. Yüzde 100 
Türk mühendislerinin emeğiyle geliştirilen 
Ecotorq motorlu kamyonlar geçtiğimiz ay 
Çin pazarı için Çin’de üretilmeye başlandı 
ve Çin’de ‘Yılın Kamyonu’ ödülünü kazandı. 
Türkiye otomotiv sektörünün en büyük 
Ar-Ge yapılanmasına sahip Ford Otosan 
olarak, yüksek Ar-Ge yeteneğimiz sayesinde 
mühendislik ve teknoloji ihracatıyla ülkemiz 
ekonomisine katkı sağlamaya devam 
edeceğiz.”

DEV TESİS TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan ve Türkiye’nin en büyük çevreci 
yatırım olma özelliğini taşıyan Uzunburan 
Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama 
Tesisi’ne çevre illerden yapılan inceleme 
gezileri devam ediyor. Türkiye’ye örnek 
olan tesisi son olarak Denizli Büyükşehir 
Belediyesi inceleyerek bilgi aldı. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin 40 
yıllık kanayan yarası olan vahşi depolama 

sorununu ortadan kaldıran çevreci yatırımı 
Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli 
Depolama Tesisi, özelliğiyle çevre illere 
örnek olmaya devam ediyor. Tesise son 
olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye 
Kapukıran ve ekibi ziyarette bulunarak, 
tesiste incelemelerde bulundu. İnceleme 
ziyaretinde, Kapukıran’a Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanı Ertuğrul Yıldırım eşlik ederek 

tesis hakkında teknik bilgilendirmede 
bulundu. 440 dönümlük alan üzerine 
inşa edilen çevreci tesisin teknik özelliği 
ve işleyişi hakkında bilgiler verdi. Denizli 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, 
tesisin büyüklüğü ve yatırımı açısından 
çok önemli bir çevreci yatırım olduğunu 
belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne 
yatırımlarının devam etmesi için başarı 
dileklerini iletti. Aynı zamanda örnek tesis 
Turgutlu Katı Atık Transfer İstasyonu 
yetkilileri tarafından da incelenerek, 
çalışmalar hakkında bilgi alındı. 
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SCANIA’DAN
YILIN İLK BÜYÜK FİLO TESLİMATI 

Scania, 2018 yılının ilk 
büyük teslimatını 67 adet 
Scania Streamline G410 
LA 4x2 HNA ile Özbaylar 
Petrol’e gerçekleştirdi. 
İstanbul bölgesinde 
faaliyetlerini sürdüren 
Özbaylar Petrol’ün yeni 
araçları düzenlenen 
törenle Doğuş Otomotiv 
Scania Genel Müdürü 
İlhami Eksin tarafından 
Özbaylar Ptetrol Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Özbay’a teslim edildi. 

Teslimat törenine ayrıca, Scania Ülke 
Müdürü Per Stümer, Scania Satış Müdürü 
Gökhan Altun, Scania Pazarlama ve İş 
Geliştirme Müdürü Adnan Yücel ve Erçal 
Group Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Erçal 
ile diğer yetkililer de katıldı. 

Filosunda yaklaşık 250 araç bulunan 
Özbaylar Petrol, 3. köprü bağlantı yolları, 
dekobaj ve İstanbul içerisinde hafriyat ve 
taşıma işleri gibi büyük projeleri başarıyla 
tamamlarken, İstanbul’da halen devam 
etmekte olan birçok projenin de hafriyat 
işlerini sürdürüyor. Aynı zamanda toptan 
akaryakıt satışı da gerçekleştiren Özbaylar 
Petrol’ün İstanbul, Bursa ve Tokat illerinde 
akaryakıt istasyonları da bulunuyor. 

“HEDEFİMİZ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BAŞARI”
Teslimat töreninde konuşma yapan Doğuş 
Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami 
Eksin, ağır ticari araç pazarında en çok 
tercih edilen ithal çekici markası olduklarını 
hatırlatarak “2018 yılına 67 adetlik filo 

teslimatı ile başlamak, bizleri yılın kalanı 
için motive ediyor. Bu anlamda Özbaylar 
Petrol’e teşekkür ederim. İlk hedefimiz 
müşterilerimize doğru ürünü sunarak 
maliyetlerini azaltmaya destek olmaktır. 
Müşterilerimize sadece bir araç değil, 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak 

ve karlılığına katkıda bulunacak ürün 
ve hizmetlerden oluşan toplu bir çözüm 
sunuyoruz” dedi. 

“SCANİA İLE 
HİZMET KALİTEMİZİ 
YÜKSELTİYORUZ”
1972 yılında faaliyetlerine başlayan Özbaylar 
Petrol yönetiminde şu anda ikinci kuşağın 
bulunduğunu belirten Mustafa Özbay “2004  
yılından bu yana akaryakıt ve 2007 yılından 

bu yana hafriyat taşımacılığı sektöründe 
faaliyet gösteriyoruz. İstanbul bölgesinde 
İkitelli Başakşehir Sağlık Kompleksi Şehir 
Hastanesi, Rönesans Medikal, Tahincioğlu, 
Kuzey İstanbul Modern İnş. San. ve Tic. 
A.Ş., Siyah Kalem, Makyol, Kalyon, Kolin, 
Gülermak, Kuzey Marmara Otoyolu ve 

dekobaj projeleri gibi 
birçok firmanın projesinde 
çözüm ortağı olarak  
hafriyat ve nakliye işlerinde 
çalıştık ve çalışmaya 
devam ediyoruz. Bu 
çerçevede; bugün teslim 
aldığımız 67 adet Scania 
ile filomuzu daha da 
büyüttük. Vizyonumuzda; 
hizmet kalitesi ve 
rekabetçi konumu ile 
tercih edilen bir firma 
olmaya odaklandık. Bugün 
filomuza kattığımız 67 adet 

Scania, bu hedeflerimize ulaşmamızda bize 
destek olacaktır” dedi.

Özbay “Doğuş Otomotiv ile daha önceden 
de işbirliğimiz vardı. Gerek alım sırasında 
gerekse de satış sonrası hizmetlerde 
duyduğumuz memnuniyet, yeni araç 
alımı kararımızda bizi Scania markasına 
yöneltmiştir. Scania, ağır ticari araç 
sektöründe, işletme maliyetlerini düşüren 
yakıt tasarrufu, sağlamlığı ve yüksek ikinci 
el değeri ile her zaman kazandıran bir 
marka olması sebebiyle tercihimizdir” 

açıklamasında 
bulundu.

Sahip olduğu üstün 
teknoloji ve sağladığı 
yakıt tasarrufuyla 
müşterilerinin 
işletme giderlerinin 
azalmasını 
hedefleyen Scania, 
iş ortaklarının her 
türlü ihtiyaçlarını 
karşılama yönünde 
en önemli destekçisi 
olmaya devam 
ediyor.
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HBB ÇEVRE HASSASİYETİYLE 
ÖRNEK BELEDİYE 

Sağlıklı ve yaşanılabilir 
bir çevreye yatırım 
yapan Hatay Büyükşehir 
Belediyesi, çevre ve 
insan odaklı hizmetleriyle 
gelecek nesillerin güvenli 
bir çevrede yaşamını 
sürdürebilmesi adına 
önemli adımlar atıyor.

Çöpten elektrik üretiminden çevre 
dostu araç alımlarına; yeşil alanların 
genişletilmesinden güneş enerjisinin 
kullanılmasına kadar her hizmette 
çevre hassasiyeti ile hareket eden HBB, 
bünyesinde çalışan personellerde ve 
vatandaşlarda çevre bilinci oluşmasına 
vesile oluyor. 

HBB ÇÖPTEN ELEKTRİK 
ÜRETİYOR
HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı, nüfus, kentleşme ve 
sanayileşmeye paralel olarak artan 
katı atıkları yeni teknolojiler aracılığıyla 
değerlendirerek günümüzün en kıymetli 
ürünü olan elektrik enerjisine dönüştürüyor. 
“Çöpten Elektrik Üretimi” projesiyle çevreci 
bir üretim yolu izleyen HBB, bunun yanı 
sıra küresel ısınmaya sebebiyet veren ve 
karbondioksite göre 21 kat daha fazla sera 
gazı etkisi olan metan gazını elektriğe 
dönüştürerek çevre ve insan sağlığına 
olan olumsuz etkilerinin azaltılmasını 
sağlamaktadır. 

Gökçegöz Katı Atık Düzeli Depolama 
Sahasında, günlük yaklaşık 1200 ton katı 
atığı bertaraf ederek binlerce konut ve 
iş yerinin ihtiyacını karşılayacak şekilde 
elektrik enerjisine dönüştüren Hatay 
Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda ülke 
ve bölge ekonomisine de katkıda bulunarak 
çevreci atılımlarıyla örnek belediyeler 
arasında yerini alıyor. 

TEMİZ ÇEVRE İÇİN KOLLAR 
SIVANDI
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, başta 
güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı, enerjinin etkin 
kullanımına öncelik veren, sürdürülebilir 
ekonomik katma değer ve istihdam yaratan 
çevre dostu kentsel gelişmeyi sağlamak 
amacıyla kurumsal bazda karbon ayak izi 
envanterini (üretilen sera miktarı açısından 

insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın 
ölçüsü) çıkarmayı planlıyor. Bu kapsamda 
2016 yılında Çevre Dostu elektrikli ve karbon 
emisyon salınımı düşük araçlar alarak 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bu konuda 
ilk adım atmış oldu. HBB, kurumun enerji 
ihtiyacının daha çevreci yollarla sağlamak 
gibi birçok yeniliğe öncü olacak projeler ile 
diğer kurum ve kuruluşlar için de teşvik 
edici hale gelmeyi hedefliyor. 

VATANDAŞLAR 
BİLİNÇLENDİRİLECEK

Isınma ihtiyacının büyük bölümü 
kömür gibi fosil yakıtlardan 
karşılanan Hatay’da, karbon 
salınımını azaltmak için yenilenebilir 
enerji kaynaklarına geçiş yapılıncaya 
kadar bu yakıtların olabildiğince 
verimli yakılması hususunda 
bilinçlendirici broşürler hazırlanıp 
vatandaşlara ulaştırılacak. 

ÇEVRE DOSTU 
ARAÇLAR HATAY 
CADDELERİNDE 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 
elektrikle çalışan, çevreci 12 adet kaldırım 
süpürme aracı ve 8 adet vakumlu yol 
süpürme aracı; Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 
az yakıt tüketen, çevre dostu 7 adet 9.5 
metrelik Euro 6 seviyesindeki otobüsleri 
bünyesine katarak sağlıklı ve temiz bir 
gelecek için kolları sıvadı.

OTOBÜS DURAĞI VE SOKAK 
LAMBALARINDA GÜNEŞ 
ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ
Ulaşım Daire Başkanlığı, kente güneş 
enerjisi ile çalışan 20 adet otobüs durağı 
kazandırarak hem ekonomik hem de 
çevreci bir uygulamayı daha hayata 
geçirmiş oldu. Tüm birimleriyle doğal 
kaynakları tüketmeden yenilenebilir 
kaynaklara yönelen Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Dairesi Başkanlığı da Yeni Devlet Hastanesi 
yoluna güneş enerjisi ile aydınlatan sokak 
lambaları yerleştirerek kentin umut vadeden 
geleceğine katkı sağladı. 

YEŞİL ALANLAR GENİŞLİYOR
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi 
Başkanlığı kente yeşil alanların korunması 
ve genişletilmesi için essiz hizmetlere 
imza atıyor. Orman yangını sonucu zarar 
gören arazileri lise öğrencileriyle yeniden 
ağaçlandırarak hem çevre bilinci oluşturuyor 
hem de ekosistemin işler hale gelmesine 
yardımcı oluyor. 
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YILLARIN DEĞİŞMEYEN LİDERİ HİDROMEK!
Kazıcı yükleyici ve hidrolik 
ekskavatör ürün gruplarında 
2017 yılının da Türkiye pazar 
lideri HİDROMEK oldu.

İMDER (Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları 
Birliği) tarafından açıklanan 
verilere göre HİDROMEK, 2017 
yılının hem kazıcı yükleyici hem 
de hidrolik ekskavatör ürün 
grubunda en fazla yurt içi satışı 
gerçekleştiren markası oldu. 

HİDROMEK, 2017 yılı satış 
verileri ile kazıcı yükleyici 
sınıfındaki pazar liderliğini 
9. yıla, hidrolik ekskavatör 
sınıfındaki liderliğini ise 6. yıla 
taşıdı. 

Yıllardır iş makineleri 
sektörünün en çok tercih edilen 
markası HİDROMEK’in kazıcı 
yükleyici ürün grubunda dört 
tekeri eşit, ön tekeri küçük 
ve mini kazıcı yükleyici olmak 

üzere 3 alt grupta ürünleri 
bulunuyor.  Ekskavatör ürün 
grubunda ise 14 - 22 ton 
aralığında lastikli ekskavatörler 
ve 14 - 51 ton çalışma ağırlığına 
kadar çeşitlilik gösteren 
paletli ekskavatörler yer alıyor. 
Amacı müşterilerinin tüm 
ihtiyaçlarını tek marka altında 
karşılamak olan HİDROMEK’in 
ürün kalitesini ve portföyünü 
sürekli olarak artırmaya yönelik 
çalışmaları devam ediyor. 

HİDROMEK’İN TASARIM GÜCÜ
DÜNYADA TANINMAYA DEVAM EDİYOR!
40 yıldır iş makinesi sektöründe hizmet veren ve ürün 
tasarımları ile fark yaratan HİDROMEK, dünyanın en saygın 
yarışmalarından GOOD DESIGN 2017’de 2 ödül birden kazandı.

1950 yılında Chicago’da kurulan GOOD DESIGN yarışması en 
eski ve en prestijli ödül organizasyonu olarak tanınıyor. Her 
yıl yaklaşık 50 ülkeden tasarımcıların ve üreticilerin katıldığı 
yarışmada; yenilik, işlevsellik, sürdürebilirlik ve estetik 
anlamda üstün özellikler sunan ürünlere ve tasarımlara 
ödüller veriliyor. GOOD DESIGN’dan daha önce GEN Serisi 
ekskavatörler ile ödül alan HİDROMEK, 2017 yılının başında 
pazara sunduğu HMK 640 WL lastik tekerlekli yükleyici ve 
HMK 600 MG motor greyder ürünleri ile de GOOD DESIGN 
2017’de “Endüstriyel” kategorisinde iki ödüle birden layık 
görüldü.

Bugüne kadar dünyaca tanınan German Design Award, iF 
Design Award ve Red Dot Award gibi saygın yarışmalarda 
ödüle layık görülen HİDROMEK, 2017 yılının son günlerinde 
aldığı bu iki ödül ile birlikte 11’i uluslararası olmak üzere 
toplamda 13 adet tasarım ödülüne sahip oldu.
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RÜYASINDA GÜN DOĞUMUNU GÖRDÜ 
ŞAFAK MAKİNA DOĞDU

Tokatlı çiftçi bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya 
gelen Ali Fethi Çatalay; 
imkansızlıklar sebebiyle 
ilkokuldan sonrasını 
okuyamaz fakat okur 
yazarlığa düşkünlüğü 
sebebiyle çevresini 
kendisine hayran 
bırakan, bir defter 
dolusu şiire sahip bir 
genç adam haline gelir. 
Genç yaşta evlenir ve 
iki yıl sürecek askerliğini 
İzmir’de yapar. Bu çok 
beğendiği şehirde 
yaşamaya karar veren 
Çatalay, eşi Meliha 
Hanım’ı da alarak 
İzmir’e yerleşir. Ancak 
Tokat’ın karasal ve 
kurak ikliminde yetişen 
Meliha Hanım İzmir’in 
sıcak ve nemli havasına 
alışamaz ve bir süre 
sonra hastalanır. Eşi 
rahatsızlanan ve 
İzmir’de düzenli bir 
iş tutturamayan Fethi 
Çatalay fırsatlar şehri 
İstanbul’a taşınmaya 
karar verir…

RESSAMLIK VE 
FOTOĞRAFÇILIK YAPTI
Beşiktaş’ta ahşap bir eve yerleşen Ali 
Fethi Çatalay, geçimini sağlamak için 
resim yapmaya başlar. Çocukluğundan 
beri resim yapmaktadır ve eli yatkındır 
ancak resim yaparak ailesinin geçimini 
sağlayamayacağını anlar. Resim 
yapmaktan vazgeçen Çatalay, körüklü bir 
fotoğraf makinesi alır ve ünlü “İstanbul 
hatırası” fotoğrafları çekmeye başlar. 
Bu dönemde Çatalay çiftinin peş peşe 
iki çocukları olur. İlk çocukları Şenay 
1950’de; hemen ardından ikinci çocukları 
Dündar Çatalay ise 1951’de dünyaya gelir. 
Çocuklar büyüdükçe ailenin ihtiyaçları 

da artmaya başlar. 
Fotoğrafçılıktan gereken 
parayla geçinemeyen 
Ali Fethi Çatalay, bir 
arkadaşının tavsiyesi ile 
atölye kurup yan sanayi 
üretimi yapmaya karar 
verir. 

KARANLIKTAN 
AYDINLIĞA 
ÇIKAN YENİ BİR 
SAYFA
Ancak bir torna 
makinesine sahip 
olmak o kadar kolay 
değildir. Çatalay çiftinin 
elinde düğünde takılan 
altınlardan başka 
sermaye yoktur. Meliha 
Hanım altınları satmayı 
önerir. Ali Fethi Çatalay 
geri ödemek kaydıyla 
altınları alsa da bu 
para torna makinesi 
almaya yetmez. Tam 
bu noktada devreye 
devlet yardımı girer ve 

bu sayede Çatalay parayı tamamlar. 23 
Şubat 1955 yılında Burla Biraderler’den 
8 bin 500 liraya ilk üniversal torna 
tezgahını alır. Bu tezgah şu an Şafak 
Makina’nın Samandıra’daki 11 bin 
metrekarelik modern üretim tesisinin 
girişinde faturasıyla birlikte sergileniyor. 
Firmanın üçüncü kuşağından Serhan 
Çatalay, “Bu tezgah bize, şirketin nasıl 
başladığını ve ne zorluklarla bugüne 
gelindiğini anlatıyor.” diyor. Tezgahın 
alındığı gün rüyasında gün doğumunu 
gören Ali Fethi Çatalay, bunu karanlıktan 
aydınlığa çıkacakları yeni bir sayfa olarak 
değerlendirir ve atölyenin ismini “Şafak” 
koyar. 
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aile hem de 
Şafak Makina’nın 
geçirdiği bu zorlu 
süreç, otomotiv 
yan sanayisine 
parça üretiminin 
başlamasıyla son 
bulur. 

OTOSAN’LA 
YÜKSELİŞE 
GEÇTİLER
1970’lerin başına 
kadar düşe kalka 
ilerleyen Şafak 
Makina, Otosan’a 
iş yapmaya 
başlayınca 
yükselişe geçer. 
Otosan’a somun, 
cıvata ve rakor 
üretmeye başlayan 
firmanın imalat 
hattı talebe 
yetişmeyince, yeni 
makineler alınır. 
Bir süre sonra 
küçük atölye 
de yetmez olur. 
Daha büyük bir 
yere geçmeleri 
gerektiğinin 
farkında olan Ali 

Fethi Çatalay, Ümraniye’den arsa alır 
ve buraya yaptığı yığma binaya taşınır. 
150 metrekarelik atölyenin üst katı da 
Çatalay ailesinin yeni evi olur. Çocuklar 
bir yandan okula giderken, diğer yandan 
alt katta bulunan atölyede yetişmeye 
başlarlar. 1978 yılında Ali Fethi Çatalay 
geçirdiği kalp krizi sonucu hayata 
veda eder. Bu tarihten itibaren Şafak 
Makina’nın kaptanlığına en büyük oğlu 
Dündar Çatalay geçer.

TEZGAHI SESİNDEN 
TANIYOR
Küçük yaştan itibaren makine tozu 
yutan Dündar Çatalay, çok iyi bir torna 
ustası ve mekanikçi olmuştur. Öyle ki, 
sadece sesini dinleyerek bir makinenin 
durumunu anlayabilir. Bu özellikleri, 

ISINMAK İÇİN HALIYA 
SARILDILAR
Ali Fethi Çatalay, atölyesinde ilk 
olarak kapı kilidi üretmeye başlar. İlk 
müşterilerinden biri ise kilit fabrikası 
kuran kardeşi Selahattin Çatalay olur. 
Ali Fethi Çatalay 1960’a kadar ağırlıklı 
olarak kilit üretimine devam eder. Bu 
arada 1956’da Serdar, 1961’de ise Erdal 
Çatalay aileye katılmış, aile büyümüştür. 
27 Mayıs darbesi sonrasında ülkenin 
içinde düştüğü ekonomik istikrarsızlık 
ve aile nüfusunun artışı Çatalay çiftini 
zor duruma sokar. Öyle ki, gün gelir 
yakacak bulmakta bile zorlanırlar. Soğuk 
havalarda ısınabilmek için üzerlerine 
halıyı çektikleri günler olur. Çatalay 
ailesi tam bir dibe vuruş yaşar. Hem 

şirketi başarılı şekilde yönetmesinde 
çok faydalı olur. Bir süre sonra Uludağ 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 
mezunu Serdar ile teknik eğitim almış 
olan Erdal Çatalay’ın da firmada 
çalışmaya başlamasıyla işler iyice yoluna 
girer. İşletme mezunu Serdar Çatalay 
finansmanı ve parayı yönetirken, makine 
ve üretim kısmını Dündar ve Erdal 
Çatalay üstlenir. Zor günlerden geçmiş 
ve sürekli mücadele içinde olmuş 
üç kardeşin uyumlu çabaları Şafak 
Makina’nın yükselişini hızlandırır. 

DUVAR YIKILDI, ŞAFAK 
MAKİNA DÜNYAYA AÇILDI
1989 yılına gelindiğinde Şafak Makine 
üretim hattını Dudullu’daki İMES 
Sanayi Sitesi’ne taşır. 1989’da Berlin 
Duvarı’nın yıkılmasıyla, Şafak Makina 
da yurt dışına açılarak yeni bir döneme 
“Merhaba!” der. Hannover’deki makine 
fuarına katılan Çatalay kardeşler, yeni 
firmalarla tanışırken dünyada sektörle 
ilgili gelişmeleri de öğrenme fırsatı 
bulur. 1990 yılında Tayvan’da düzenlenen 
fuara katılma kararı ise firmanın dönüm 
noktalarından biri olur. Tayvan’lı sanayi 
devi Jinn-Fa ile distribütörlük anlaşması 
imzalayan Şafak Makina, CNC torna 
makinelerini Türkiye’ye getiren ilk 
firmalardan biri olur.

2001 KRİZİNE BORÇLU 
YAKALANDILAR
1989-1998 arasında Dudullu’daki 
yerlerinde üretim ve satış devam 
eder. Ancak firmanın yurt dışına 
açılması, üretimin artması ve alınan 
distribütörlüklerle yeni ve daha büyük 
bir fabrika ihtiyacı doğar. 1996 yılında 
yapımına başlanan fabrika, 1998 yılında 
tamamlanır. Şafak Makina, alınan yeni 
ve son teknoloji makinelerle birlikte, 
şimdiki yerleri olan 10 bin 500 metrekare 
kapalı alana sahip fabrikaya taşınır. 
Şafak Makina’nın hızla büyüdüğü bu 
dönem, 17 Ağustos 1999 gecesi saat 
03.02’de tüm Türkiye’yi sarsan depremle 
son bulur. 

Deprem sonrasında işlerin durma 
noktasına yaklaşması, yeni fabrika için 
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hastalandılar ama pes etmediler. Çok 
çalıştılar ve Şafak Makina’yı kurtardılar.” 
diyor. Yaşanan bu büyük krizin ardından 
tekrar işe sarılır Şafak Makina; Otosan, 
Isuzu ve Otokar gibi büyük isimlere 
yan sanayi otomotiv parçası üretimine 
devam eder. Aynı zamanda yurt dışı 
bağlantılarını da artıran firma, 2002’de 
yan sanayi parça üretiminde dünya devi 
Amerikalı Eaton ile büyük bir anlaşma 
yapar. Şafak Makina’nın üzerindeki 
kara bulutlar bu anlaşma ile dağılır. 
Krizden fazlaca nasiplerini aldıkları bir 
dönemde yanlarında olan kurumlara çok 
şey borçlu olduklarını belirten Serhan 
Çatalay, “Bu yüzden babalarımız ahde 
vefa gösteriyorlar. Bazı alışkanlıklar 
bizde aile geleneği gibidir.” diyor.

BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
İki yıllık zorlu dönemin ardından firma 
2003’te tekrar yükselişe geçer. Borçlar 
kapatılır ve bir bölümü boş olan üretim 
hattı tamamen dolar. Bu arada üçüncü 

yüklü miktarda borca giren şirketi zor 
durumda bırakır. Fakat asıl darbe, 19 
Şubat 2001’deki MGK toplantısında 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer’in, Başbakan Bülent Ecevit’e 
anayasa kitapçığı fırlatmasıyla gelir. 
Türkiye, tarihindeki en büyük ekonomik 
krizlerinden birini yaşarken Şafak 
Makina da bundan payını alır…

ŞAFAK’IN GÜNÜ 
AYDINLANIYOR
Farklı bankalara yüklü miktarda kredi 
borcu olan Şafak Makina zorlu günler 
geçirmektedir. Alacaklı bankalar ve haciz 
memurları fabrikanın kapısına dayanır. 
Borçlarını ödeyeceklerini söyleseler de 
bir şey değişmez. İplerin iyice gerildiği 
bu dönemde, İş Bankası yardımlarına 
koşar ve borçları taksitlendirerek Şafak 
Makina’ya rahat bir nefes aldırır.

O günlerin üç kardeşi de çok yıprattığını 
belirten Serhan Çatalay, “Yoruldular, 

jenerasyon da işin içine girmeye başlar. Aile 
şirketi olan Şafak Makina aynı zamanda 
profesyonel yöneticilerle çalışmaktan da 
vazgeçmez.  Bugün özellikle ticari büyük 
araçlara komple motor grupları, emniyet 
ekipmanları, CNC torna ve boru bükme 
makineleri üreten Şafak Makina; İngiltere, 
ABD, Almanya, Çin ve Fransa gibi sanayi 
devi ülkelere ihracat yapıyor. Ford tarafından 
verilen Q1 (kalite 1) belgesine sahip şirket, 
300 personeliyle 1000’in üzerinde değişik 
parça üretiyor. Geçen yılki cirosu 35 milyonu 
bulan Şafak Makina’nın müşterileri arasında 
Ford, Isuzu, Eaton, Bosch, Uzel, Temsa ve 
Peugeot-Karsan, MAN gibi dünya çapında 
firmalar var. Yeni bir alan olarak denta 
tezgah üretimine başladıklarını belirten 
Serhan Çatalay, “Beş eksenli olan bu 
makine, tarayıcısı sayesinde ağza tam 
oturan ve insanın orijinal dişi gibi sonuçlar 
ortaya koyacak nitelikte işleme yapabiliyor.” 
diye belirtiyor. Samandıra’daki tesise de 
sığamayan Şafak Makina, Düzce’de yapılan 
24 bin metrekarelik yeni yerine geçmek için 
gün sayıyor. 
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AĞIR VASITA SATIŞ EKİBİNİ GÜÇLENDİREN IVECO, 
2018’E YENİ EKİPLE BAŞLANGIÇ YAPTI

Ağır vasıta satış birimini 
deneyimli ve güçlü 
isimlerle yeniden 
yapılandıran IVECO, 
2018’de başarıya odaklandı. 
IVECO Türkiye Ağır Vasıta 
Satış Müdürü Hakkı Işınak, 
“Güçlü bir ekip oluşturduk. 
Hedefimiz 2018 yılında 
daha başarılı olmak” dedi. 

IVECO Türkiye Ağır Vasıta Satış Birimi 
yeniden yapılandırıldı. 2017’de yeni ve 
deneyimli isimlerle güçlendirilen IVECO 
Türkiye Ağır Vasıta Satış Birimi, 2018’de 
daha büyük adetli satışlara imza atmaya 
hazırlanıyor. 

2018’E İDDİALI GİRİŞ
16 ton ve üzeri ağır vasıta segmentinde 
geniş bir ürün gamına sahip olan IVECO, 
satış ekibine transfer ettiği yeni ve güçlü 
isimlerle 2018’e iddialı bir giriş yaptı. 3.5 
tondan ağır vasıtaya kadar kadar çok 
geniş bir ürün yelpazesine sahip olan 
IVECO Türkiye, güçlenerek büyüyen yeni 
satış ekibi ile müşterisine daha iyi hizmet 
sunmayı hedefliyor. Sürekli sahada kalarak 
müşterinin taleplerini yakından takip eden 
ve ihtiyaca uygun aracı bilen, deneyimli 
bir satış ekibi kuran IVECO, 2018’de güçlü 
ekibi ve yeni ürün gamı ile kendisinden söz 
ettirmeyi amaçlıyor.  

“3 YILDA ARKA ARKAYA 
3 ÜRÜNÜMÜZ YILIN 
TİCARİ ARACI SEÇİLDİ”
IVECO dünyanın en önde gelen ticari 
araç markalarında biri. Son üç yılda 
arka arkaya üç ürünü yılın ticari aracı 
seçildi. Stralis, “2013 Yılının Kamyonu”, 
Daily, “2015 Yılının Panel Vanı”, 
Eurocargo, “2016 Yılının Kamyonu” 
ödüllerinin sahibi oldu. Kamyonda 
Euro 6’da SCRyi ilk sunan markayız. 
Araçlarımız Toplam Sahip Olma 
Maliyetinde (TCO) önemli bir avantajlar 

sağlıyor. Çünkü bu sayede 
dizel partikül filtresi temizliği 
için zaman ve yakıt harcamak 
zorunda değilsiniz. Aynı zamanda 
SCR ile motor ömrü daha da 
uzuyor.

“ÇOK GÜÇLÜ VE 
GENİŞ ÜRÜN 
GAMINA SAHİBİZ”
IVECO, sadece ağır vasıtada değil 
diğer segmentlerde de yenilikçi 
bir marka. Örneğin Daily ile 8 

ileri tam otomatik şanzıman seçeneği sunan 
tek markayız. Özetle IVECO çok güçlü ve 
geniş bir ürün gamına sahip bu da bana 
heyecan veriyor.

“600 BİN KİLOMETREYE 
ULAŞAN EURO 6 
ÇEKİCİLERİMİZ VAR”
Bütün kamyon serimizde SCR sistmenini 
kullanıyoruz. Şu ana kadar 600 bin 
kilometreye ulaşan Euro 6 çekicilerimiz 
var ve  sonuçlar gayet iyi. Stralis’lerdeki 
malzeme kalitesi, konfor ayrıca bana 
heyecan veriyor. 

IVECO yetkili satıcılarında 8 adet Stralis 
ve 4 adet Trakker demo aracımız var. Bu 
araçların performans ve tüketimlerini 
biz telematics yolu ile merkezden de 
takip ediyoruz. Araçlarımızı test eden 
müşterilerden olumlu geri bildirim alıyoruz. 

IVECO yetkilileri Avrupa’da Stralis ile 
gerçekleştirilen demo faaliyetlerinde her 
10 müşteriden dokuzu kendi filosundaki 
araçlara göre daha iyi yakıt tasarrufu elde 
ettiklerini belirtti.

“TÜM ÜST 
MODELLERİMİZDE 
TELEMATICS’İ STANDARD 
VERİYORUZ”
Tüm üst modellerimizde Telematics’i 
standard veriyoruz. Yeni ürünlerimizde yakıt 
tasarrufunda etkili olacak. Araçlarımızda 
Ecofleet, Eco Roll, Hi Cruise gibi tüm 
özellikler var. Bilindiği gibi çekicilerde yakıt 
tüketimi toplam sahip olma maliyetinin 
yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Yeni 
Stralis çekicilerde bir öncekine göre yakıt 
tüketiminde yüzde 11.2’lik bir azalma 
olduğu TÜV tarafından belgelendi. TÜV de 
bu belgeyi 3 ay boyunca 7 aracı test ederek 
verdi.

“DOĞAL GAZ KONUSUNDA 
EN İLERİDE EN HAZIR 
MARKAYIZ”
IVECO doğal gazlı (CNG) çekicilerde 460 HP 
güce ulaşmayı başarmış ilk marka. IVECO 
doğal gaz konusunda en ileride en hazır 
markayız. Bu konuda altyapı tam olarak 
tamamlandığında satışlar da başlayacaktır. 
Yeni LNG’li (Sıvı Doğal Gaz) modellerimizde 
çift depo yakıt ile menzil 1500 kilometreye 
çıktı. Hedefimiz yeni ve güçlü kadromuzla 
2018 yılında daha başarılı olmak.”
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“TÜRKİYE’DE SATILAN
HER 3 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR OLDU”

Türkiye’nin öncü 
otomotiv sanayi şirketi 
Otokar, yılı otobüs 
alanında liderlikle 
bitirdi. 2017’nin Otokar 
için yeniliklerin yılı 
olduğunu belirten 
Otokar Genel Müdür 
Yardımcısı Basri Akgül; 
“Verimli bir yılı geride 
bıraktık. 2017 yılında 
Türkiye’de satılan her 
3 otobüsten 1’i Otokar 
oldu. Türkiye’nin 
yanı sıra Avrupa’da 
da büyümemizi 
sürdürerek yaklaşık 
70 milyon Euro’luk 
ihracata imza attık” 
dedi.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, otobüs 
sektördeki liderliğini yeniledi. 7 metreden 
18,75 metreye kadar farklı uzunluktaki 
otobüsleri ile Türkiye’nin en geniş ürün 

gamına sahip olan Otokar, Genel Müdür 
Yardımcısı Basri Akgül, İç Pazar Ticari 
Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı, 
Otokar Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, 
Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Otobüs Satış 
Müdürü Murat Torun ve Otokar üst düzey 
yöneticilerinin katıldığı toplantı ile 2017 
yılını değerlendirerek, 2018 yılı hedeflerini 
açıkladı. 55 yıllık sektör tecrübesi ile ürettiği 
otobüslerin yanı sıra Ar-Ge, Endüstri 
4.0 ve dijital dönüşüm alanında yaptığı 
çalışmalarla sektörde birçok ilke imza atan 
Otokar, 2017 yılında da Türkiye’nin en çok 
tercih edilen otobüs markası oldu.

“KÜÇÜK VE ORTA BOY 
OTOBÜS PAZARI YÜZDE 12 
ARTTI”
Son 3 yıldır daralan otobüs pazarında 2016 
yılına kıyasla 2017 yılında satışların yüzde 

4 arttığını söyleyen Otokar Genel 
Müdür Yardımcısı Basri Akgül, “Otokar 
olarak sahip olduğumuz başarılara 
yenilerini ekledik. 2017 Otokar için 
verimli, yenilikler ile dolu bir yıl oldu. 
Pazarda en çok büyüme küçük ve 
orta boy otobüs alanında gerçekleşti. 
Sektör yüzde 4 büyürken, küçük 
ve orta boy otobüs segmenti yüzde 
12’lik büyüme yakaladı. 2017 yılında 
gerçekleşen satışların önemli bir 
bölümü belediye otobüsü satışlarında 
ve küçük otobüs segmentinde yaşandı. 

2017 yılında toplam bin 488 adet otobüs 
satışı gerçekleştiren Otokar, 25 kişi ve üzeri 
yolcu taşıyan otobüs pazarında yüzde 28 
pazar payı ile lider oldu. Faaliyet gösterdiği 
alanlarda satılan her 3 araçtan 1’i Otokar 
markalı oldu. Otobüs pazarında en çok ürün 
satışının yapıldığı küçük ve orta boy otobüs 
segmentinde ise her 5 otobüsten 2’si Otokar 
imzasını taşıyor” dedi.

“SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK 
GETİRDİK”
Otokar’ın Ar-Ge çalışmalarından aldığı 
güçle, yurt içi ile yurt dışında kullanıcı 
beklenti ve ihtiyaçlarını değerlendirerek 
kısa sürede farklı araçları pazara 
sunduğunu belirten Akgül, şöyle konuştu; 
“Ulaşım sektöründe pazardaki ihtiyaçlar 
neredeyse her yıl değişkenlik gösteriyor. 
Beklentileri karşılayabilecek ürünleri ve 
çözümleri geliştirmek için yatırıma ara 
vermeden devam ediyoruz. Türkiye’de 
ve yurt dışında müşterilerimizden gelen 
talepleri değerlendirerek Sultan serimizi 
ve Doruk T otobüsümüzü yeniledik, yeni 
otobüslerimiz Poyraz ve Sultan LF’yi 
geliştirip kullanıcılarımızın beğenisine 
sunduk. Yeni otobüslerimiz son yıllarda 
özellikle düşük yakıt tüketimi yönündeki 
beklentileri, şehir içi kullanımda manevra 
kabiliyeti, performansı, yol tutuşu, gelişmiş 
teknik ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra 
yenilikçi tasarımlarıyla büyük beğeni 
topladı. 8,4 metre uzunluğundaki Sultan LF, 
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şehir içi yolcu taşımacılığına yeni bir soluk 
getirdi. Malatya ve İnegöl’e halk otobüsü 
teslimatları yaptık; Altur, Gürsel Turizm, 
EfaTur, Sözkur ve Tursan gibi sektörün önde 
gelen firmalarına da önemli teslimatlar 
gerçekleştirdik.”

“DÜNYAYI TAŞIYORUZ”
Sektörün üst üste geçirdiği zorlu 2 yıla 
rağmen Otokar’ın ihracattaki başarısını 
2017’de de devam ettirdiğine dikkat çeken 
Basri Akgül, “Otokar markalı araçlar; 
tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük 
işletme giderleri ile Avrupa’daki konumunu 
güçlendirmeye devam etti. 2017’de ticari 
araçlar alanında yaklaşık 70 milyon Euro 
ihracat yaptık. Geçen yıl en çok otobüs satışı 
yaptığımız ihracat pazarları olan Fransa, 
İtalya ve İspanya’daki toplam araç parkımız 
2 bin 500 adede ulaştı. 18,75 metre uzunluğu 
ile şehir içi toplu taşımacılıkta sahip olduğu 
özelliklerle yeni bir dönem başlatan Kent 
Körüklü’yü ilk kez ihraç ettik. Balkanlar’daki 
araç parkımız 500’ün üzerine çıktı. 60’tan 
fazla ülkede milyonlarca yolcuyu taşıyan 
Otokar araçları tabiri yerindeyse dünyayı 
taşıyor” dedi. 

“HAFİF KAMYONDA 
PAZARIN ÜZERİNDE 
BÜYÜDÜK”
Otokar’ın otobüsteki başarısını 2018’de 
lojistik alanına da taşımayı hedeflediklerini 
belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı 
Basri Akgül; “2017 yılında yenilenen 
araçlarımız arasında hafif kamyon 
segmentine yeni bir soluk getiren Otokar 
Atlas da yer aldı. Atlas kamyon satışlarımız 
pazar büyümesinin üzerinde arttı. Atlas ile 
2017’de pazar payımızı 3 puan artırarak 
yüzde 11 pazar payına ulaştık. Yük taşıma 

kapasitesi, güçlü donanım 
özellikleri, düşük işletme 
giderleri, çevreci ve ekonomik 
motoru ile kullanıcısına her 
daim kazandıran Atlas için 
de yıl genelinde çok önemli 
teslimatlar gerçekleştirdik. 
Treyler üretiminde 
müşterilerine uzmanlık 
gerektiren taşımacılık 
çözümleri konularında 

çözümler sunuyoruz. Tehlikeli madde 
taşımacılığı ve bozulabilir gıda taşımacılığı 
sektörleri için teknolojisi ile uluslararası 
standart ve regülasyonlara uygun öncü 
araçlarımızla 2018’de iddialıyız” dedi.

“HEDEFİMİZ DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMDE DE 
ÖNCÜLÜK”
Türkiye’de sanayileşme ve modernleşme 
atılımlarının başladığı dönemden günümüze 
Ar-Ge, mühendislik kabiliyeti, deneyimli 

ve yetkin insan kaynağı ile birçok ilke imza 
atan Otokar’ın 4’üncü sanayi devrimi olarak 
adlandırılan Endüstri 4.0 için 15 ayrı proje 
yürüttüğünü söyleyen Akgül şöyle konuştu; 
“Dijital dönüşüm projeleri ile üretimden 
tedarikçi ve bayiye kadar tüm paydaşlarımız 
yeni, akıllı bir iş platformuna kavuşacak. 
Bu platform müşteriye özel ürün geliştirme 
süreçlerimizde bize hız katacak. Hedefimiz 
faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde dijital 
dönüşüm yolculuğunda da öncülük. 
Önümüzdeki dönemde robotik kontrol 
başta olmak üzere, doküman yönetiminden 
yetenek bazlı çalışan optimizasyonuna kadar 
yatırıma devam edeceğiz.”

Basri Akgül, Otokar’ın sosyal sorumluluk 
kapsamında Koç Holding’in “Ülkem İçin 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” 
projesini toplu taşıma sektörüne taşıdığını, 2 
yıldır sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik çalışmaları desteklediklerini söyledi. 

Otokar’ın 55’inci yılına önemli hedeflerle 
yola çıktığını kaydeden Akgül; “2018, ticari 
araçta Otokar’ın yılı olacak. Otobüsteki pazar 
liderliğimizi koruyup, lojistik araçlarda da 
hedef büyümek istiyoruz. Türkiye’nin yanı 
sıra Avrupa pazarında da yeni başarılara 
imza atmak için stratejilerimizi tamamladık. 
Otokar olarak 2018’de de yeni segmentlerde 
kullanıcı odaklı çözüm sunmaya devam 
edeceğiz” dedi. Otokar’ın 13 yıldır alternatif 
yakıtlı araçlar geliştirme konusunda önemli 
yatırımlar gerçekleştirip, birçok ilke imza 
attığını da hatırlatan Akgül sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Alternatif yakıtlı araçlar hem 
Otokar hem de Türkiye ve dünya için önemli 
bir gündem. Türkiye’nin ilk hibrit otobüsü, 
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü gibi ilklere 
imza attık. 2018’de daha temiz bir çevre, 
daha sessiz bir trafik, daha düşük işletme 

maliyetleri ve daha 
yüksek verimlilik 
sağlayacak alternatif 
yakıtlı araçlar 
konusunda çalışmaya 
devam edeceğiz.” 
Akgül, Otokar’ın 
KoçSistem ve İSBAK 
ile birlikte CoMoSeF 
akıllı ulaşım sistemleri 
kapsamında geliştirdiği 
Akıllı Otobüs projesinin 
de Mayıs ayında 
“Celtic Innovation 
Award Winner 2017” 
ile ödüllendirildiğini 
belirtti. 
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INFINITI, DETROİT OTOMOBİL FUARI’NDA İKİ 
TASARIM ÖDÜLÜ KAZANDI VE 2021’DE YÜZDE 100 
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETECEĞİNİ AÇIKLADI

Türkiye’nin öncü 
otomotiv sanayi şirketi 
Otokar, yılı otobüs 
alanında liderlikle 
bitirdi. 2017’nin Otokar 
için yeniliklerin yılı 
olduğunu belirten 
Otokar Genel Müdür 
Yardımcısı Basri Akgül; 
“Verimli bir yılı geride 
bıraktık. 2017 yılında 
Türkiye’de satılan her 
3 otobüsten 1’i Otokar 
oldu. Türkiye’nin 
yanı sıra Avrupa’da 
da büyümemizi 
sürdürerek yaklaşık 
70 milyon Euro’luk 
ihracata imza attık” 
dedi.

INFINITI, Detroit Otomobil Fuarı’nda (NAIAS) 
tanıttığı Q Inspiration Concept ile “En İyi 
Konsept” ve “En İyi İç Mekan” dallarında 
iki tasarım ödülü kazandı. INFINITI ayrıca, 
2021 yılında yüzde 100 elektrikli seri üretim 
otomobillerini piyasaya süreceğini açıkladı. 
Markaya özgü e-POWER teknolojisi de yine 
fuarda öne çıkan yeni teknolojilerden birisi 
oldu.

2018 Detroit Otomobil Fuarı’nın en 
dikkat çekici konsept otomobillerinden Q 
Inspiration Concept ile dikkatleri üzerine 
toplayan INFINITI, EyesOn Design tarafından 
“En İyi Konsept” ve “En İyi İç Mekan” 
dallarında iki tasarım ödülüne layık görüldü. 
INFINITI’nin tasarım yolculuğundaki bir 

sonraki seri üretim sedan otomobil ve VG-
Turbo’yu da barındıran motor teknolojileriyle 
ilgili bir ön gösterim olan INFINITI Q 
Inspiration Concept, sadece estetik gövde 
tasarımıyla değil, muhteşem iç mekanıyla 
da iki ödüle ulaşmayı başardı.

EyesOn Design, her yıl yedi kategoride 30’un 
üzerinde aktif ya da emekli otomotiv tasarım 
guruları ve üst düzey sanat okullarında 
görev yapan ulaşım tasarımı bölüm 
başkanları tarafından seçiliyor. EyesOn 
Design Ödüllerine, otomotiv ve tasarım 
sektörlerindeki liderlerin ortak fikirleri 
sonucunda erişilmesi nedeniyle büyük bir 
prestije sahip.

Yakın döneme kadar INFINITI’nin Tasarım 
Direktörü olan, sonrasında tüm grubun 
tasarım başkanlığına atanan Alfonso 
Albaisa, EyesOn Design’ın verdiği bu 
ödül sonrasında; “Aldığımız bu ödül 
ile gururlandık. Yeni teknolojinin yeni 
tasarım formlarına ulaşmamıza elvermesi 

sevindirici. Bu konseptin hem iç 
hem de dış tasarımında sanata 
ilham veren tasarım dilimizin 
takdir edilmesinden dolayı çok 
mutluyum.” dedi.

INFINITI Q Inspiration Concept’te, 
INFINITI’nin geliştirdiği “Dünyanın 
üretime hazır ilk değişken 
sıkıştırma oranlı motoru”, VC-Turbo 
kullanılıyor. Kompakt yapısıyla 
bu yeni motor, sürücü ve yolcu 
deneyimine vurgu yapan geniş ve 
minimalist bir kabinin üretimine 
olanak sağlıyor. 

2021’DE İLK YÜZDE 100 
ELEKTRİKLİ INFINITI GELİYOR
Automotive News Dünya Kongresi’nde 
INFINITI markasının 2021 yılında yüzde 
100 elektrikli motora sahip seri üretim bir 
otomobili pazara süreceği açıklandı. Yine 
2021 yılında INFINITI modellerinde elektrik 
destekli seçeneklerin yer alacağı belirtildi. 
2025 yılında ise elektrikli ya da elektrik 
destekli INFINITI modellerinin küresel 
satışların yarısını oluşturması bekleniyor.

E-POWER İLE ŞARJ İHTİYACI 
ORTADAN KALKIYOR
Patenti INFINITI’ye ait olan e-POWER 
teknolojisi, yüksek performanslı aküyü 
şarj eden düşük hacimli benzinli bir motor 
sayesinde dışarıdan şarj etme ihtiyacını 
ortadan kaldıran, yüzde 100 elektrikli 
otomobillere benzer sürüş deneyimi sunan 
yepyeni bir sistem. 

MARKA 8 YILDIR ARALIKSIZ 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
2017 yılında INFINITI, global pazarda 
toplam 246.492 adet araç satışı 
gerçekleştirerek hem önceki yıla göre 
satışlarını yüzde 7 arttırdı hem de 8 
yıldır süren artış trendini sürdürdü. 
INFINITI markası, Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada, Çin ve Tayvan’da 
tüm zamanların satış rekorlarına ulaştı. 
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NISSAN’DAN BİR İLK DAHA!
NISSAN, “BRAIN-TO-VEHICLE” TEKNOLOJİSİYLE
SÜRÜŞÜN GELECEĞİNİ YENİDEN TANIMLIYOR 

Geliştirmiş olduğu 
teknolojilerle otomotiv 
sektörüne yön 
vermeye devam eden 
NISSAN, sürüşün 
geleceğini yeniden 
tanımlıyor. Nissan 
Intelligent Mobility 
teknolojisinde yaşanan 
en güncel gelişmeler, 
sürücünün eylemlerini 
önceden tahmin eden 
ve sürücüden 0,2 ila 
0,5 saniye daha hızlı 
reaksiyon gösteren 
bir sistem ile sürüşü 
daha heyecan verici ve 
keyifli hale getiriyor

Dünyanın önde gelen otomotiv 
üreticilerinden NISSAN, sürücünün 
beynindeki sinyalleri yorumlayan ve bu 
sinyallerle insanların otomobillerle nasıl 
etkileşim kurduğunu tespit eden yenilikçi bir 
teknoloji üzerinde çalışıyor. 

NISSAN’ın Brain-to-Vehicle, ya da B2V adını 
verdiği bu teknoloji, sürücüler için reaksiyon 
sürelerini hızlandırmayı vaat ederken, 
otomobillerin sürüşü daha keyifli hale 
getirmek üzere kendini uyarlamaya devam 
etmesini sağlıyor.

B2V, otomobillerin nasıl sürüleceği, motor 
teknolojilerine sahip olacağı ve topluma 
nasıl entegre edileceğine ilişkin şirketin 
vizyonu niteliğinde olan Nissan Intelligent 
Mobility’deki en son gelişmeyi gözler önüne 
seriyor.

NISSAN Global Genel Müdür Yardımcısı 
Daniele SCHILLACI yapmış olduğu 
değerlendirmede: “Pek çok insan, konu 
otonom sürüş olduğunda, insanların makine 
üzerindeki kontrolü bırakacağı yönünde 
pek de gerçekçi olmayan bir düşünceye 
sahip. Bunun tam aksini ortaya koyan 
B2V teknolojisi, insanların beyinlerinden 
gelen sinyalleri kullanarak sürüşü daha 
heyecan verici ve keyifli hale getiriyor. 
Nissan Intelligent Mobility ile daha otonom, 
daha fazla elektrifikasyon ve daha fazla 
bağlanabilirlik sunuyoruz.” dedi.

NISSAN’ın bu girişimi, sürücü eylemlerini 
tahmin etmek ve sorunu tespit etmek için 
beyin kod çözme teknolojisine dayanıyor:

Tahmin: Direksiyon simidi çevirmek veya gaz 
pedalına basmak gibi sürücünün yapmak 
üzere olduğu eylemleri beyin sinyallerinden 
yakalamak sürüş destek sistemlerinin 
çok daha çabuk reaksiyon göstermesini 
sağlayabilir. 

Tespit: Sürücü rahatsızlığını saptayan ve 
değerlendiren yapay zeka, otonom sürüş 
modunda sürüş tarzını veya sürüş stilini 
değiştirebilir.

Sistemin ayrıca iç ortamı ayarlama gibi 
avantajlar da sunabileceğini ifade eden 
NISSAN’ın Japonya’daki Ar&Ge merkezinde 
kıdemli inovasyon araştırmacısı ve B2V 
proje lideri Dr. Lucian GHEORGHE yapmış 
olduğu değerlendirmede: “Örneğin teknoloji 
sürücünün gördüğünü ayarlamak ve 
daha rahatlatıcı bir ortam yaratmak için 
artırılmış gerçekliği kullanabilir. Teknolojinin 
sunabileceği uygulama olasılıkları 
inanılmaz. Bu araştırma önümüzdeki 
yıllarda araçlarımızda daha fazla NISSAN 
yeniliği görmemizi sağlayacak.” dedi. 

NISSAN’ın B2V teknolojisi dünyada türünün 
ilk örneği. Sürücü, otonom sistemler 
tarafından analiz edilmek üzere beyin 
dalgası aktivitesini ölçen bir cihaz kullanıyor. 
Direksiyon simidini döndürme veya aracın 
hızını yavaşlatma gibi sürücünün eylemlerini 
önceden tahmin eden sistem sürücüden 0,2 
ila 0,5 saniye daha hızlı reaksiyon gösteriyor. 

NISSAN, Las Vegas’taki CES (Tüketici 
Elektroniği Fuarı) 2018’de bu özel 
teknolojinin becerilerini sergileyecek ve yeni 
teknolojinin bazı unsurlarını göstermek için 
bir sürüş simülatörü kullanacak. 
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MİCHELİN VE SUMİTOMO CORPORATİON
ORTAK BİR ŞİRKET KURUYOR!

İki şirketin ortaklığıyla kurulacak NTW, ABD 
ve Meksika’nın ikinci en büyük toptancı 
şirketi olacak.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden 
Michelin, Sumitomo Corporation of 
Americas (SCOA) şirketi ile ortak bir girişim 
hayata geçiriyor.  Bu yeni girişim ABD ve 
Meksika’nın ikinci en büyük toptancı şirketi 
olacak.

İki şirketin yarı yarıya ortaklığıyla 
kurulacak girişimin ismi NTW 
olacak. NTW’nin gitgide büyüyen 
Kuzey Amerika lastik toptan satışı 
ve otomobil hizmetleri sektöründe 
daha rekabetçi bir oyuncu olarak 
Kuzey Amerika pazarlarında 
büyümesi hedefleniyor. NTW, 
müşteriler için toptan teslimat 
skalasını genişleterek Kuzey 
Amerika’daki tüm satış noktalarında 
lastik ürünlerinin ulaşılabilirliğini 
artıracak, hizmet kalitesini ve 
kapasiteyi yükseltecek. Meksika’da 

da faaliyet gösterecek şirket, Meksika’nın 
en büyük toptancı şirketi olacak. Online 
kanalları da kullanarak daha etkin şekilde 
hizmet sunacak. 

“Bu ortaklık, daha iyi ve daha hızlı hizmet 
sunmamıza imkan tanıyacak.”

Ortaklık ile ilgili konuşan Michelin Kuzey 
Amerika Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 

Müdürü Scott Clark, “SCOA ile yapılan bu 
ortaklık, perakende müşterilerimize daha 
iyi hizmet vermemizi ve tüketicilerin yer ve 
zaman koşulu olmaksızın ihtiyaç duydukları 
her an ürünlerimize erişebilmelerini 
sağlayacak. Coğrafi ayak izimiz, satış 
alanımız ve ürün yelpazemiz daha da 
genişleyerek bulunabilirliğimiz ve teslimat 
sıklığımız artacak.” dedi. 

“Michelin’in başarılı deneyimlerinin  değer 
katacağına inanıyoruz.”

SCOA Otomobil ve Havacılık Grubu Kıdemli 
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü 
Sam Kato ise konuya ilişkin, “Bu ortak 
girişimin dağıtım alanında sağladığı rekabet 
avantajına ek olarak, Michelin’in başarılı 
mobilite hizmet deneyimlerinin NTW’nin de 
parçası olacağı TBC şirketler grubuna değer 
katacağına inanıyoruz.” açıklamalarında 
bulundu.

PETROL OFİSİ CFO’SU SERHAN ULGA OLDU
Petrol Ofisi, Chief Financial Officer 
(CFO – Finans Direktörü) görevine 
alanının deneyimli ismi Serhan Ulga 
getirildi.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağ 
sektörünün lider markası Petrol 
Ofisi, üst düzey yönetici kadrosuna 
yeni bir isim ekledi. Chief Financial 
Officer (CFO – Finans Direktörü) 
görevine, alanının deneyimli ve 
önemli isimlerinden Serhan Ulga 
atandı. 

Türkiye ve ABD’de 30 yıllık deneyime 
sahip olan Ulga kariyerinde; 
finansal hizmetler, otomasyon, 
medikal cihazlar, medya ve 
boya sektörlerindeki önde gelen 
ulusal ve uluslararası firmalarda, 
finans alanında çeşitli yöneticilik 
görevlerinde bulundu. Boğaziçi 

Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu 
Ulga’nın ABD’de mali müşavirlik 
(CPA) yapma yetkisi bulunuyor. 
Uluslararası tanınırlığı olan yetkinlik 
sertifikası CMA sahibi de olan 
Ulga, Petrol Ofisi’ne katılmadan 
önce son olarak Pegasus Hava 
Taşımacılığı’nda CFO’luk görevini 
yürütüyordu. 
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DÜNYADA ÜRETİLEN HER 100 ARAÇTAN 4’ÜNE TÜRK İMZASI!

BANTBORU GÜÇLÜ BÜYÜYOR
Otomotiv ve dayanıklı 
tüketim ürünleri 
sektörlerinde önem 
taşıyan boru sistemlerinde 
dünyanın en büyük 5 
üreticisinden biri ve 
ülkemizin bu alandaki lider 
şirketi Bantboru, sanayi 
kuruluşları sıralamasındaki 
yükselişini sürdürüyor. İSO 
İkinci 500 sıralamasında 
2016 yılında 445. sıraya 
çıkan Bantboru, 2017 
yılında yurt içi satışları 
ve ihracat pazarlarındaki 
genişlemeyle daha yüksek 
bir noktayı hedefliyor.

2017 YILINDA YÜZDE 35 BÜYÜME 
Şirketin 2017 yılı performansını ve 2018 yılına ait 
hedefleri değerlendiren Bantboru Yönetim Kurulu 
Başkanı Siracettin Gider, küresel ekonomik 
koşulların sertleştiği bir dönemde, başarılı 
sonuçlara imza attıklarını kaydetti ve 2017 yılı 
içerisinde yüzde 35 ciro büyümesi elde ettiklerini 
söyledi. Bantboru’nun, 2017 yılı ihracatı da 
yaklaşık 15 Milyon Euro oldu.

KRİTİK ÖNEME SAHİP SİSTEMLERİN 
GÜVENİLİR ÜRETİCİSİ

Sanayi üretiminde 45 yıllık köklü bir geçmişe 
sahip bulunan Bantboru, 30 bin metrekarelik 
kapalı alana yayılı Ar-Ge ve üretim tesislerinde 

hammaddeden nihai ürüne kadar tüm prosesleri 
kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Otomotiv 
sektöründe yakıt ve fren hidroliği gibi performans 
ve güvenlik açısından kritik öneme sahip 
sistemler için çift katlı boru üretimi gerçekleştiren 
Bantboru, soğutma alanında ise, buzdolaplarında 
kondenser sistemlerinde kullanılan tek katlı 
boruları üretiyor.

23 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR, KÜRESEL 
AYAK İZİNİ GENİŞLETİYOR

23 ülkeye ihracat gerçekleştiren 
Bantboru’nun otomotiv sektörüne 
yönelik ürünleri, dünyada üretilen 
her 100 araçtan 4’ünde kullanılıyor. 
Şirket, 2017 yılında dahil olduğu 
TURQUALITY® desteğinin de gücüyle, 
küresel ayak izini genişletecek adımları 
hızlı ve güvenli bir şekilde atıyor. 

İhracat gelirlerinin, cironun yüzde 
40’ını oluşturduğunu vurgulayan 
Yönetim Kurulu Başkanı Gider, devamla 
şunları söyledi: “Otomotiv sektöründe, 
lider ulusal ve küresel otomotiv 
üreticilerinin, yeni nesil elektrikli 
otomobiller de dahil olmak üzere, en 
önemli programlarında proje ve iş 

ortağı olarak yer alıyoruz. 2018 yılında ihracat 
gelirlerimizi yüzde 25’in üzerinde arttırmayı 
ve 19 Milyon Euro düzeyine yaklaştırmayı 
hedefliyoruz. İhracat büyümesini sürdürülebilir 
belirlediğimiz hedef pazarlarda, ülkelerin ihracat 
gücünü artırmada devlet desteğine dünyada en 
iyi örneklerden birini oluşturan TURQUALITY® 
programının da katkısıyla, marka algımızı ve 
bilinirliğimizi artırmayı hedefliyoruz.”

ENDÜSTRİ 4.0 REKABET ORTAMINA 
DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE HAZIRLANIYOR
Sert ekonomik iklimin, sert rekabet koşullarının, 
günün yeni normali haline geldiğini belirten 
Bantboru Yönetim Kurulu Başkanı Gider, 

“Teknoloji ve sanayinin birinci gündem 
maddesini oluşturan Endüstri 4.0, iş 
modellerini olduğu kadar, rekabetin 
kurallarını da baştan yazıyor. ‘Dönüşüm 
Başlıyor’ sloganı ile yürüttüğümüz dijital 
dönüşüm çalışmalarımız, yeni nesil 
teknolojilerle süreçlerimizin birbirine 
tam entegrasyonunu ve müşterilerimizle 
daha da yakın çalışabilmemizi 
sağlayacak” dedi.

İŞ YAPIŞ ŞEKLİ VE SOSYAL 
ANGAJMANLARIYLA GERÇEK 
DÜNYA ŞİRKETİ
2017 yılında kendisini en çok mutlu 
eden gelişmelerden birinin, şirketin 

istihdam sayısındaki artış olduğunu belirten 
Siracettin Gider, “Bugün, profesyonel birikimleri, 
uzmanlıkları ve işlerine gösterdikleri özenli 
tutkuyla Bantboru’nun en önemli gücünü ve 
varlığını oluşturan 500’ün üzerinde çalışma 
arkadaşımız var. Her biriyle gurur duyuyorum, her 
birine çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Bantboru’nun bir diğer adımının da Off-Road 
sporunda rekabete katılmak olduğunu belirten 
Gider, “Rekabetin ve performansın en üst düzeyde 
yaşandığı, insan ve teknolojinin zorlu şartlarla 
mücadelesini temsil eden bu sporda artık biz 
de varız. Takım liderimizin, Türkiye’nin tek kadın 
yarışmacısı ve şampiyonu olması bizim için ayrı 
bir anlam taşıyor. Cinsiyet eşitliğine öteden beri 
verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, idari 
kadrolarımızın ve yönetim ekiplerimizin yarıya 
yakınını kadınlar oluşturuyor. 2018 ve sonrasında 
kadınların güçlendirilmesi alanında en önemli 
küresel platformlarda somut adımlarla yer 
alacağız. Parlak bir geleceği, 45 yıllık köklü 
geçmişinin gücüyle yazan Bantboru, gerek iş 
yapışı, gerekse sosyal angajmanları ile gerçek bir 
dünya şirketi kimliği taşıyor” şeklinde konuştu.
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DEV LOJİSTİKÇİLERİN TERCİHİ TIRSAN
Irak’a yaptığı taşımalarla 
öne çıkan Taha Kargo, 
filosuna 21 adet Tırsan 
Perdeli Maxima Plus kattı. 
Araçları teslim almak için 
Tırsan Adapazarı üretim 
tesislerine gelen ve fabrikayı 
gezen Taha Kargo Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Taha, 
ürün çeşitliliği, üretim 
süreçleri, teknoloji ve Ar-
Ge merkezini görünce 
çok etkilendiğini ifade etti. 
Taha, “Tırsan’ın fabrikasını 
gezdiğimde, ne kadar 
büyük ve ileri teknoloji ile 
araç üretimi yaptıklarını 
gördüm ve bu beni çok 
gururlandırdı” dedi.

Avrupa’nın en fazla ürün çeşidinin üretildiği, 
Tırsan Adapazarı tesisleri Taha Kargo 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha’yı da 
oldukça etkiledi. 21 Adet Tırsan Perdeli 
Maxima Plus’ı teslim almak için Tırsan 
Adapazarı tesislerine gelen ve fabrikayı gezen 
Taha, ülkemizin böyle bir markaya sahip 
olmasından büyük bir gurur duyduğunu 
söyledi. Filolarına kattıkları 21 Adet Tırsan 
Perdeli Maxima Plus’ı Daf-Tırsan Satış 
Yöneticisi Özgür Ayçiçek’ten teslim alan Taha, 
teslimat töreni sonrasında Tırsan fabrikası ile 
ilgili görüşlerini ve düşüncülerini aktardı.  

TIRSAN’I YENİDEN TANIDIM
“Tırsan’ın kalitesini ve sektördeki liderliğini 
biliyorum ama fabrikanın bu kadar büyük 
ve modern olduğunu, bu kadar yoğun 
çalışıldığını bilmiyordum. Ufkumuzu açan bir 
fabrika deneyimi oldu” diyen Taha, treylere 
bakışının tamamen değiştiğini söyledi. 
Fabrikaya gelmeden önce aklında sadece 
insanların bir çatı altında treyler ürettiği bir 
fabrika algısının olduğunu kaydeden Emin 
Taha, Bu kadar yüksek teknolojinin, farklı 
üretim hatlarının, geliştirmelerin ve emeğin 
olduğunu düşünemezdik. Ar-Ge bölümünü 
görünce bunu daha da iyi anladık. Burada 

çok fazla mühendis çalışıyor. Ülkemizin 
böyle büyük bir değerinin olmasından mutlu 
oldum, gururlandım. Bir girişimcimizin bu 
kadar akıllıca, bu muhteşem tesisi kurması 
ve buralara kadar getirmesi bir Türk işadamı 
olarak bize gurur verdi. Bu memleketin 
başarısıdır. Yurtdışı ihracat başarılarını 
ayrıca takdir ve tebrik ediyorum. Çetin Bey’i 
ve Tırsan’ı bir kez daha tanımış oldum” diye 
konuştu.   

IRAK TAŞIMALARINDA LİDER
Emin Taha, firmaları hakkında da bilgi 
vererek, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Konya, 
Ankara ve Mersin’de bulunan şube ve 
depolama merkezleri ile müşterilerine 
hizmet verdiklerini söyledi. Ayrıca Türkiye’nin 
81 ilinden Irak’a komple taşıma hizmeti 
sunmaktadır. Karayoluyla en çok taşıma 
yaptıkları ülkenin Irak olduğunu belirten 
Taha, yaptıkları taşımaların %85’ini bu ülkeye 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Irak’a parsiyel 
taşımacılığın lider markası Taha Kargo, 
komple taşımalarda da pazar payını artırmak 
için girişimlerde bulunmaktadır.

Taha, “Irak’a son 3 yıldır ağırlıklı olarak; 
hazır giyim, tekstil ve konfeksiyon ürünleri 
taşıyoruz. Ev eşyaları ile oto yedek parçaları, 
züccaciye, inşaat ve elektrik malzemeleri 
vb gibi ürünlerde taşımalarımız içerisinde 
önemli yer tutuyor” dedi. Irak’ta 40 civarı 
şubesi bulunan Taha Kargo tüm Irak geneline 
kapıya teslim hizmeti vermektedir. Saudia 
Cargo’nun da Türkiye GSI(Genel Satış 
Acentası) olan Taha Kargo hava ve denizyolu 
ile de Tüm Dünyaya taşımacılık hizmeti 
vermektedir.

Taha Kargo 2016 yılı TİM verilerine göre 62000 

civarı ihracatçı firma arasından 40. Sırada yer 
almayı başarmıştır.

SON NOKTAYI KALİTE KOYDU
Neden Tırsan’ı tercih ettiklerini de anlatan 
Taha, “Biz ilk Tırsan ürününü 2003 yılında 
filomuza kattık ve çok memnun kaldık. 
Parçası çok rahat bulunuyor, servis ağı çok 
geniş. Ancak gerçekçi olmak gerekirse nihai 
kararımızda ürünün kalitesi en büyük etmen 
olmuştur” dedi.  

TIRSAN PERDELİ MAXİMA 
ÖZELLİKLERİ
Avrupa’nın en büyük filoları tarafından 
tercih edilen; Tırsan Perdeli araçları, şasi 
ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron 
metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı 
oluşu sayesinde 10 yıl paslanmazlık garantisi 
altındadır. 

Yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından 
geliştirilen Tırsan Perdeli Maxima Plus 
treylerlerin patentli K-fix sistemi sayesinde, 
yüklerin en güvenli şekilde taşınması 
sağlanmaktadır. Televre üzerindeki her 
biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet 
delik sayesinde, 500’den fazla yükleme 
kombinasyonu sunmaktadır. Rakiplerinden 
farklı olarak Tırsan Perdeli Maxima’nın üst 
yapısı ve perdeleri CodeXL standartlarına 
%100 uyumludur. Çatı kaldırma sistemi 
sayesinde; 2.750, 2.800, 2.850 ve 2.900 mm’ye 
kadar dört seviye sürüş yüksekliklerinde 
kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra 7,200 
kg fork-lift aks yüküne dayanımlı taban 
özelliği ile pazardaki en dayanıklı tabanı 
sunmaktadır.
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AVRASYA, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 
İÇİN İSTANBUL’DA BULUŞUYOR!

15-17 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA TÜYAP BEYLİKDÜZÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 
OLAN 14. REW İSTANBUL’A “KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA YOLUYLA SIFIR ATIK” HEDEFİNE 
DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BU YIL BİLET YERİNE “AMBALAJ ATIĞI” İLE GİRİLECEK…

Tarsus Group bünyesindeki 
İFO Fuarcılık tarafından 
“Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz 
ve Yeşil Enerji” başlıkları 
altında bu yıl 14.’sü 
düzenlenen Avrasya’nın 
lider çevre teknolojileri 
buluşması Uluslararası 
REW İstanbul, 15 Şubat’ta 
kapılarını açıyor. T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
desteğiyle gerçekleştirilen 
fuara ziyaretçiler bu yıl, 
bilet yerine yanlarında 
getirecekleri metal, cam, 
plastik veya karton ambalaj 
atıklarıyla girecek. Geri 
dönüşüm makinelerinden 
atık bertaraf teknolojilerine, 
çöp ayrıştırma 
sistemlerinden yeni nesil 
çevre temizlik araçlarına, 
su ve atık su arıtmadan 
biyoenerjiye kadar tüm 
sektörel yeniliklerin bir 
arada sergileneceği REW 
İstanbul 2018, yurt içi 
ve yurt dışından çok 
sayıda katılımcı firma ile 
profesyonel ziyaretçiye ev 
sahipliği yapacak. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği 
yanında, dünya genelinde 15 farklı ülkede 
130’un üzerinde fuar ve konferans etkinliği 
gerçekleştiren Tarsus Group’un küresel 

gücünü de arkasına alan 14. ULUSLARARASI 
GERİ DÖNÜŞÜM ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ 
VE ATIK YÖNETİMİ FUARI REW İSTANBUL 
2018, sektöre ait ürün ve hizmetleri çatısı 
altında sunacak. Fuarda; Katı Atık, Su ve Atık 
Su, Arıtma Çamurları, Atık Gaz, Yeşil Enerji, 
Genel Ekipmanlar, Kentsel Çevre Temizlik 
Araç ve Gereçleri, Ölçme ve Ayar Teknolojileri, 
Gürültü ve Toprak Kirliliği, Hizmet ve Servis 
ile Kaza Önleme, İş Güvenliği ve Risk 
Yönetimi ile Bilim Araştırma ve Geliştirme 
ana kategorilerinde yüzlerce yenilik bir arada 
sergilenecek.

REW İSTANBUL’DA, 
ÖZELLİKLE SANAYİCİLERİ, 
KOBİ’LERİ, YEREL 
YÖNETİMLERİ VE OSB’LERİ 
PEK ÇOK YENİLİK 
BEKLİYOR!

Atıklarını enerjiye ve yeniden hammaddeye 
dönüştürmek isteyen sanayiciler ve KOBİ’ler 
ile bunları çatısı altında bulunduran Organize 
Sanayi Bölgeleri, çevre sorumluluğu 
bulunan belediyeler, atıktan mamul ve yarı 
mamul üreten sektör temsilcileri, çevre 
teknolojilerinde kullanılan makine, malzeme 
ve ekipman üreticileri, iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonelleri ile yeni pazarlara açılmayı 
hedefleyen yatırımcılar, beklediklerinden 
çok daha fazlasını REW İstanbul 2018’de 
bulabilecek. 

SEKTÖR GÜNDEMLERİ, 
REW İSTANBUL 
KONFERANSLARINA 
TAŞINACAK!
Sergilenen teknolojilerin yanı sıra REW 
İSTANBUL’un geleneksel konferans 

programı sektörün nabzını 
tutmaya devam edecek. 
T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile İş Güvenliği 
Uzmanları Derneği İSGDER 
tarafından düzenlenecek 
panel ve oturumlarda, 
uzman konuşmacılar, 
sektörün gündemlerine dair 
sunumlarını fuar ziyaretçileri 
ile paylaşacak. 
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ICSG 2018’E 
SEKTÖR LİDERLERİ KONUK OLACAK

25-26 Nisan 
2018’de İstanbul 
Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek 
Türkiye’nin enerji 
sektöründeki en büyük 
etkinliklerinden olan 
6. Uluslararası İstanbul 
Akıllı Şebekeler ve 
Şehirler Kongre ve Fuarı 
(ICSG 2018) 1. Yürütme 
Kurulu Toplantısı, Enerji 
Piyasası Düzenleme  
Kurumu (EPDK) Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Ertürk başkanlığında 
gerçekleştirildi. ICSG 
2018’de dünya sektör 
liderlerinden üst düzey 
konuşmacılar bir araya 
gelecek. 

EPDK Toplantı Salonu’nda bir araya gelen 
ICSG 2018 Yürütme Kurulu üyeleri bu yıl 
6. kez gerçekleştirilecek olan etkinliğe 
dair genel detayları, tanıtım çalışmalarını, 
kongre ve bildiri salonu çalışmalarının 
yanı sıra farkındalık oluşturmak amacıyla 
yapılacak olan sosyal sorumluluk projesi de 
değerlendirildi. Ayrıca etkinliğe yurt dışından 
katılımda bulunacak üst düzey konuşmacılar 
yürütme kurulu tarafından onaylandı.

DÜNYA ÇAPINDA TANINAN 
İSİMLER GELECEK
Önceden belirlenen yürütme kurulu 
gündemine göre toplantıda önemli kararlar 
alan başkan ve üyeler, ICSG 2018’e dünya 

çapında üst düzey sektör liderlerinin 
konuşmacı olarak katılmasını kararlaştırdı. 
Toplantıda ayrıca EPDK ve ELDER’in birlikte 
yürüttükleri ortak projenin lansmanının ICSG 
2018’de yapılması yönünde de fikir birliğine 
varıldı.

10 BİNİN ÜZERİNDE 
SEKTÖR TEMSİLCİSİ 
BULUŞACAK
Enerji sektöründeki paydaşların bir arada 
bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın 
standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın 
Ülke Partneri olduğu; 6. Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre 
ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 
binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman 

ve akademisyenin 
katılması bekleniyor. 
Ayrıca Ekonomi 
Bakanlığının 
destekleriyle organize 
edilen aralarında 
Birleşik Krallık, ABD, 
Nijerya ve Hindistan’ın 
da yer aldığı 32 farklı 
ülkeden gelecek alım 
heyetleri de ICSG 
2018’e katılacak. 
Ülkelerden gelecek 
olan üst düzey 
yetkililer düzenlenecek 
delegasyonlarda yer 
alacak.

İSTANBUL KONGRE 
MERKEZİ’NDE 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ve  Enerji Piyasası 
Denetleme Kurumu’nun destekleri, ELDER 
ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde 
gerçekleşecek olan 6. Uluslararası İstanbul 
Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı 
, 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul 
Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

ULUSLARARASI BİR 
PLATFORM 
SAĞLAYACAK
6. Uluslararası İstanbul Akıllı 
Şebekeler ve Şehirler Kongre 
ve Fuarı, katılımcıların bütün 
paydaşlar ile bir arada olması, 
sorularına cevap bulması, 
akıllı şebekeler hakkındaki 
son yenilikleri öğrenmesi, 
örnek uygulamaları görmesi 
ve yatırım stratejilerini 
belirlemesi için uluslararası 
bir platform sağlayacak.
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MERCEDES-BENZ TÜRK, YENİLEDİĞİ 
TOURİSMO OTOBÜSLERİ İLE PAZARA 
İDDİALI BİR GİRİŞ YAPIYOR

• Mercedes-Benz 
Türk’ün Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’da 
geliştirilip üretilen 
yeni Tourismo, yeni 
tasarımının yanısıra en 
güncel güvenlik, konfor 
ve yakıt tasarrufu 
teknolojileriyle 
donatıldı. 
• Yeni Tourismo’nun 
tasarımındaki 
aerodinamik yapısı ve 
motor gücü ekonomik 
sürüşün garantisini 
sunuyor. 

Yarım asırlık otobüs serüveninde birçok 
yeniliğe imza atan Mercedes-Benz Türk, 
yenilediği Tourismo’nun 3 ana modelini 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki 
düzenlenen etkinlikle kamuoyuna tanıttı. 
Mercedes-Benz Türk tarafından dünyanın 
en modern otobüs fabrikalarından birisi olan 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda geliştirilip 
üretilen yeni Tourismo’lar, hem turizm 
sektöründe hem de şehirlerarası yolcu 
taşımacılığında yeni bir çağın kapılarını 
aralıyor. 

Türkiye otobüs tarihinde O302 ile başlayan 
ve birçok yeni modeli ile yıllar içerisinde hem 
yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi 
gören Mercedes-Benz Türk otobüsleri, yeni 
Tourismo’larla en son teknolojik donanıma 
kavuştu. Yatırımlarını 1,4 milyar Avro’nun 
üzerine taşıyan Mercedes-Benz Türk, 

bugüne kadar 84.865 adet otobüs üretti. 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda günde 17 
otobüs üreten Mercedes-Benz Türk ekibi, 
yollardaki her iki otobüsten birine imza 
atıyor.   

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 
Süer Sülün yapılan basın toplantısında;   
“Mercedes-Benz markasının özel, modern 
ve markaya özgü sunumuyla ve ağırlıklı 
olarak AR-GE Merkezimizde geliştirilen 
yeni Tourismo 15, 16 ve 16 2+1 araçlarımızı 
piyasaya sunmaktan son derece gurur 

duyuyoruz. Bildiğiniz 
gibi yıllardır tüm 
dünyaya ihraç 
ettiğimiz otobüsleri 
Türkiye’de AR-GE 
Merkezimizde 
geliştiriyor, 
Hoşdere Otobüs 
Fabrikamızda 
üretiyoruz. Bu 
gelenek yenilenen 
Tourismo 
otobüslerimizle 
de devam ediyor. 
Türkiye dâhil tüm 
dünya Türkiye’den 
çıkan mühendislik 
harikası araçlarımızı 
kullanıyor.” dedi. 
Sülün, araçların 
Türkiye’deki 
geliştirme 
faaliyetlerine de 
vurgu yaparak 
“Yeni Tourismo 
otobüslerimiz 30 
milyon Avro’luk bir 
bütçe ile 3,5 yılda 
geliştirildi. Yenilenen 
otobüslerimizin 
geliştirilmesinde 
165.400 saat 
mühendislik 
çalışması yapıldı. 

Araçların karoser, iç donanım ve elektrik 
kablo altyapısı Mercedes-Benz Türk AR-GE 
Merkezi Otobüs Geliştirme ekiplerimizce 
geliştirildi. Yeni Tourismo’lar üstün 
teknolojisi, benzersiz tasarımı, dinamik ve 
güçlü görüntüleri ile tüm dikkatleri üzerine 
çekecek. Yeni Tourismo otobüslerimiz 
ile yolculuk konforunda yeni bir standart 
oluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.  

Yeni Tourismo otobüslerin güçlü ve ön 
plana çıkan yönlerini anlatan Mercedes-
Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama 
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Direktörü Alper Kurt; “Ürün portföyümüzü 
pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürekli 
yeniliyoruz. Bu defa Tourismo’yu yenileyerek 
Tourismo 15 RHD, Tourismo 16 RHD ve 
Tourismo 16 RHD 2+1 araçlarımızı bir dizi 
yeni donanımlar ile güçlendirdik. Türkiye’de 
son dönemde 2+1 araçlara büyük ilgi 
duyuluyor. Diğer versiyonlarıyla birlikte 2+1 
otobüsümüze olacak ilginin yoğun olacağını 
düşünüyoruz.” yorumunu yaptı. Kurt; “Yeni 
Tourismo tüm güvenlik donanımları ile bir 
Mercedes-Benz otomobille aynı. Hoşdere 
Otobüs Fabrikamızdaki mühendislerimizin 
katkılarıyla geliştirdiğimiz Tourismo 
araçlarımızı müşterilerimizin beklenti 
ve taleplerine uygun özelliklerle ürettik.” 
şeklinde konuştu.  

Mercedes-Benz Türk, tümü 2 akslı olmak 
üzere, yeni Tourismo’nun 2 farklı uzunluk 
seçeneğinde otobüsünü 3 farklı model ile 
piyasaya sundu;

• 2+2 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 
15 RHD, 50 yolcu kapasitesi ile 12,3 m 
uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde,

• 2+2 koltuklandırma düzenindeki diğer 
bir model olan Tourismo 16 RHD, 54 yolcu 
kapasitesi ile 13,1 m uzunluğunda ve 3,7 m 
yüksekliğinde ve

• Tourismo 16 RHD 2+1 koltuklandırma 
düzeninde 41 yolcu kapasitesi ile 13,1 m 
uzunluğa ve 3,8 m yüksekliğe sahip.  

YENİ TOURİSMO’NUN 
TASARIMINDA 
AERODİNAMİK YAPI ÖN 
PLANDA 
Mercedes-Benz tasarımcıları yeni 
Tourismo’nun zarif tasarımıyla, önceki 
modelin hatlarını yeniden yorumluyor. 
Uzmanlar yeni Tourimo ile tasarım ve 
işlevselliği bir araya getirerek maksimum 
ekonomik verimliliği ortaya çıkardılar. 
En ince detayına kadar geliştirilmiş 
aerodinamik özellikleri sayesinde, 
önceki modele kıyasla yakıt tüketimi 
oldukça düşürüldü. Yeniden tasarlanmış 
sürücü penceresi ve dinamik görünümlü 
“AquaBlade” ön cam silecekleri, görselliği 
zenginleştirmenin yanı sıra yakıt tüketiminin 
ve sürüş gürültülerinin en aza indirilmesine 
de büyük katkı sağlıyor. Tüm modellerde 
standart olarak yer alan halojen farlar, 
LED gündüz farları, LED sinyal lambaları, 
sis farları, yağmur-ışık sensörü, elektrik 
kumandalı ve ısıtmalı yan aynalar ve 

Tourismo 16 RHD 2+1 modelinde standart 
olarak bulunan viraj içi aydınlatma ışıkları 
sayesinde daha güvenli bir sürüş imkânı 
sağlanıyor. 

OTOBÜSÜN İÇ MEKÂNI 
DAHA KONFORLU HALE 
GETİRİLDİ 
Özel servis setleri, opsiyonel olarak tüm 
koltuklarda sunulan USB şarj üniteleri 
ve 230 volt prizler, tüm elektronik aygıtlar 
için güç sağlıyor ve yolculuğu keyifli hale 
getiriyor. Ayrıca, yeni mutfak ünitesi uzun 
yolculukları daha keyifli kılıyor. Yenilenen 
monokrom kokpitinde, çok fonksiyonlu 
direksiyon simidi, yüksek çözünürlüklü 
renkli ekrana sahip yeni gösterge paneli 
ve yeni bir elektronik anahtar sistemi 
bulunuyor. İç donanımda koltuk tipleri, 
koltuklandırma düzenine göre değişiklik 
gösteriyor. 2+2 koltuklandırma düzenindeki 
Tourismo 15 RHD ve Tourismo 16 RHD 
modellerinde, Mercedes-Benz standart 
koltuklar için opsiyonel olarak Softline 
döşeme seçenekleri sunuluyor. Tourismo 
16 RHD 2+1 için standart olarak Mercedes-
Benz Relax koltuklar, ayarlanabilir ayak 
dayama üniteleriyle beraber sunuluyor. 
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Araçtaki servis setleri de tamamen 
yenilendi. LED okuma lambaları, hava jetleri, 
servis setlerine entegre hoparlör, siyah deri 
servis seti döşemeleri ile tamamen farklı 
bir tasarım gerçekleştirildi. Tam otomatik, 
çift bölge (dual zone) kontrollü klima 
sistemi, otobüsün içerisindeki atmosferi 
daha da konforlu hale getiriyor. Isıtma ve 
iklimlendirme için kullanılan ön ve arka 
kontrol bölgeleri, aracın içinde homojen bir 
sıcaklık dağılımı sağlıyor.

YENİ TOURİSMO ALICILARI 
DAHA EKONOMİK BİR 
MOTORA YATIRIM YAPACAK
Mercedes-Benz, yenilikçi sürüş 
teknolojilerini geliştirirken inovasyon 
konusundaki lider konumuna sadık 
kalmaya devam ediyor. Euro 6 BlueTec 
OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi) motor, 
çevreci ve ekonomik yönleriyle ön plana 
çıkıyor. 10,7 litre hacmindeki bu motor 
hem kompakt hem de son derece güçlü. 
Motor gücü, Tourismo 15 RHD modeli 
için 265 kW (360 PS), Tourismo 16 RHD ve 
Tourismo 16 RHD 2+1 modelleri için ise 
290 kW (394 PS) seviyesine ulaşıyor. Yeni 

Tourismo’nun tüm modellerinde Mercedes-
Benz GO 210-6 manuel şanzıman standart, 
Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift 
otomatikleştirilmiş şanzıman da opsiyonel 
olarak sunuluyor. Motordaki gücün optimum 
biçimde aktarılabilmesiyle, düşük hızlarda 
bile yüksek esneklik ve seri hızlanma 
elde edilebiliyor. İşletmeler, düşük yakıt 
tüketiminin, daha fazla güvenilirliğin ve uzun 
bakım aralıklarının keyfini sürüyor. Tüm 
bunlar Yeni Tourismo’yu, kendisine yapılan 
yatırımı kısa sürede amorti eden, son derece 
verimli bir otobüs haline getiriyor.

YENİ TOURİSMO 
ASİSTAN SİSTEMLERİYLE 
MAKSİMUM GÜVENLİK 
SUNUYOR
En yeni güvenlik ve sürüş destek sistemleri, 
Yeni Tourismo’nun daha da üstün koruma 
sunabilmesine olanak tanıyor. Yeni 
Tourismo, gelişmiş güvenlik sistemleriyle 
ticari araç sınıfında yeni bir standart daha 
belirliyor. 

• Ön Çarpışma Koruyucusu (FCG) ile bir 
çarpışma durumunda çarpışılan aracın 

otobüsün altına girmesini önler, tüm sürücü 
bölmesi özel bir çerçeve yapısı içinde 
komple arkaya doğru itilir ve sürücünün 
korunması sağlanır.

• Aktif Acil Fren Sistemi (AEBS) önde yavaş 
giden veya duran araca arkadan çarpma 
riskini azaltır. Bir tehlike algıladığı anda, 
sürücüyü uyarıp frenleme uygulayarak 
arkadan çarpma riskini veya kaza 
kaçınılmazsa yaşanan kazanın verebileceği 
hasarı azaltır.

• Şerit Takip Asistanı (SPA) aracın istem dışı 
şerit değiştirdiğini algıladığı takdirde, sürücü 
koltuğunu şerit ihlali yapılan tarafa doğru 
hissedilir bir şekilde titretip sürücüyü uyarır. 

• Antiblokaj Fren sistemi (ABS) tekerleklerin 
frenleme anında kilitlenmesini engeller.

• Elektronik Stabilite Programı (ESP) 
savrulmayı önleyerek virajlarda ve ani 
manevralarda güvenliği sağlar.

• Patinaj Önleyici Sistem (ASR) ile hızlanma 
anında çekici tekerleklerin kayması 
engellenir ve buzlu yollarda bile güvenli 
kalkış imkânı sağlanır.

• Elektronik Fren Sistemi (EBS) ve 
Fren Destek Sistemi (BAS), her koşulda 
dengeli frenleme sağlar.
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KATMERCİLER: İTFAİYEDEN ZIRHLI 
ARAÇLARA BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

• Araç üstü ekipman 
sektöründeki 30 yılı 
aşkın deneyim ve 
birikimiyle savunma 
sanayine yönelen 
Katmerciler, iki kulvarda 
birden başarıyla yoluna 
devam ediyor.
• İtfaiye, çöp, tanker, 
damper, vidanjör 
gibi sivil araçlarla 
zırhlı muharebe aracı 
üretimini aynı anda 
yapabilecek yetkinliğe 
ulaşan şirket, hem 
savunma hem sivil 
ekipman alanındaki 
güçlü portföyüyle 
dikkat çekiyor.

Katmerciler, araç üstü ekipman sektöründe 
faaliyet göstermek üzere 1985 yılında 

kurulan bir şirket. İlk olarak damper 
üretimiyle başladıkları üretime, katma 
değeri yüksek, daha teknoloji yoğun 
araçlarla devam etti. Zaman içinde 
itfaiyeden çöp arabasına, vidanjörden 
araç kurtarmaya, tankerden platformlara, 
yaklaşık 30 farklı tip araç üstü ekipman 
üretebilecek noktaya ulaştı. Şirket 25 yıl 
boyunca sadece bu alanda faaliyet gösterdi. 
Sektörün lideri ve en büyük ihracatçısı 
haline geldi.

Şirket için 2010 yılı 
önemli bir sıçrama 
yılı oldu, kritik ve 
stratejik adımlar 
attı. Sektörünün 
Türkiye’deki ilk ve tek, 
dünyadaki üçüncü 
örneği olarak halka 
açıldı. Hisseleri Borsa 
İstanbul’da işlem 
görmeye başladı. 

Aynı yıl, 25 yıllık 
deneyim ve 
yetkinliğinin verdiği 
güç ve güvenle, sivil 

ekipman alanındaki faaliyetine ek olarak 
savunma sanayiine yöneldi. Savunma 
sanayiine geçiş aracı olarak gördüğü 
Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları 
(TOMA) üretimiyle kendisine yeni bir kulvar 
açtı. 

Savunma sanayiinde de yer almayı kendisine 
stratejik hedef olarak belirleyen şirket, zırhlı 
taktik tekerlekli araçlar öncelikli olmak 
üzere ürün gamına eklediği yeni araçlarıyla 
savunma sanayiinin güçlü bir çözüm ortağı 
haline geldi. 

Bakanlık onaylı güçlü Ar-Ge Merkezi, 
nitelikli ve deneyimli insan kaynağı, 
yenilikçi ve öncü kimliğiyle çift kulvarda 
yoluna başarıyla devam eden Katmerciler, 
savunma alanına yönelik önemli yatırımlar 
gerçekleştiriyor. 

İHRACAT ODAKLI ŞİRKET
Katmerciler, yıllık gelirinin yarıdan fazlasını 
ihracattan elde eden, ihracat odaklı bir 
şirket. Bugüne kadar 60’a yakın ülkenin 
yollarında Katmerciler üretimi araçlar 
dolaşıyor. İhraç ürünleri arasında sivil araç 
üstü ekipmanlar ağırlıklı olmakla birlikte 
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savunma araçları da bulunuyor. Zaman 
içerisinde savunma araçlarının ihracat 
içindeki payının artması öngörülüyor. 

Yaptığı her işi uluslararası standartlarda 
ve uluslararası ölçeği dikkate alarak yapan 
şirket, araç üstü ekipman sektöründe 
olduğu gibi savunma sanayiinde de 
hedefini uluslararası pazarlar olarak 
belirlemiş. Katmerciler İcra Kurulu Başkan 
Vekili Furkan Katmerci, “Önceliğimiz 
milli savunma sanayii olmakla birlikte 
araçlarımızı tasarlarken ihracat pazarlarını 
da göz önünde bulunduruyoruz. Bugüne 
kadar ürettiğimiz çok sayıda aracın ihracatını 
gerçekleştirdik. Yeni yatırımlarımızın devreye 
girmesiyle ihracat potansiyelimizin daha da 
artacağına inanıyoruz” diyor.   

GENİŞ PORTFÖYÜYLE 
DİKKAT ÇEKİYOR
İzmir merkezli şirket, savunma sanayii 
ağırlıklı tasarım, geliştirme ve üretim 
merkezi olarak Ankara Başkent Organize 
Sanayi Bölgesinde, yaklaşık 25 milyon liralık 
büyük bir yatırıma imza atıyor. Önümüzdeki 
aylarda faaliyete geçecek yeni fabrikada 

şirketin savunma ve 
güvenlik sektörüne 
yönelik araçları 
üretilecek. Yani, 
şirketin Ankara 
fabrikası, savunma 
Ar-Ge ve üretim 
merkezi olacak. 
Toplam 32 bin 
800 metrekare 
arazi üzerine inşa 
edilen üretim 
tesislerinin, güçlü 
Ar-Ge Merkeziyle, 
laboratuvar ve test 
sahalarıyla, kamu 
ve özel tüm milli 

savunma şirketlerinin yararlanabileceği bir 
çözüm merkezi olması planlanıyor.

Katmerciler, 2010 yılından bu yana en 
büyük üreticisi olduğu TOMA’ların ardından, 

savunma ve güvenlik 
portföyüne çok sayıda yeni 
araç dahil etti, etmeye devam 
ediyor. Segmentinin en güçlü muharebe 
aracı olan, mayına ve el yapımı patlayıcılara 
karşı yüksek güvenlikli HIZIR portföyün en 
gözde aracı. 

NATO standartlarında geliştirilen 
4x4 zırhlı personel taşıyıcı 
KHAN, özel olarak geliştirilmiş 
zırhlı ambulans, NEFER gizli 
bir zırhlama sistemi, uzaktan 
kumandalı insansız kara 
araçları, portföyün öne çıkan 
araçları. Şirketin geniş savunma 
portföyünde ayrıca, koruma 
kalkanı, uzaktan kumandalı zırhlı 
paletli ekskavatör, zırhlı kazıcı 
yükleyici iş makinesi, uzaktan 
kontrollü çok namlulu gaz atar 

sistemi, uzaktan kumandalı zırhlı belden 
kırmalı yükleyici iş makinesi, zırhlı otobüs, 
zırhlı damper, zırhlı lowbed treyler, zırhlı su 
tankeri, zırhlı ADR’li tanker ve kurtarma 
aracı bulunuyor. 

KUTU
Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili 
Furkan Katmerci:

İki Kulvarda Yola Devam 
Katmerciler, iki kulvarda, iki sektörel kimlikle 
faaliyet gösteren bir şirket. Şirket olarak her 
zaman Ar-Ge ve inovasyona büyük önem 
verdik. Deneyimli insan varlığımız ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sertifikalı 
Ar-Ge Merkezimiz, Katmerciler’in en büyük 
gücü oldu. Bu güç olmasaydı savunma 
sanayiine geçmemiz mümkün olamazdı. Bu 
güç, ürün tasarlayıp geliştirmeden üretime 
kadar bize yenilikçi ve öncü olma kimliği 
kazandırdı ve önemli bir rekabet avantajını 
da beraberinde getirdi.

Araç üstü ekipmanla başlayan öykümüzde 
kendimizi milli ölçekle sınırlamadık. 
Savunma sanayiine yöneldiğimizde de bu 
yaklaşımımızı devam ettirdik. Yaptığımız 
işin her aşamasını planlarken uluslararası 

pazarları ve onların 
ihtiyaçlarını da 
gözettik. Oyun 
alanımızı tüm dünya 
diye tanımladık. Bu 
nedenle özellikle 
son yıllarda ihracat 
odaklı bir şirket 
haline geldik. 

Ulusal ölçekteki 
başarıyı uluslararası ölçeğe de taşıyarak 
bir dünya şirketi hüviyeti kazanmayı 
hedefliyoruz. Bu bizim vizyonumuz. 
Savunma tarafında da kendimizi ülkemiz 
ve bölgemizle sınırlamıyor, bütün dünyayı 
hedefliyoruz.

Biz halka açık, 500’e yakın çalışanı, binlerce 
yatırımcısı olan bir şirketiz. Çalışanımızdan 
müşterilerimize, hissedarlarımızdan 
tedarikçilerimize, devletten medyaya kadar 
tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluk ve 
yükümlülüklerimiz var. Bunun bilinciyle 
çalışıyoruz. Kalite ve güveni kurumsal 
marka vaadi haline getirmiş bir şirketiz. 
Araç üstü ekipman sektörünün lideri 
olarak bu sektörde elde ettiğimiz başarıyı, 
savunma sektöründe de büyüterek devam 
ettireceğimize inanıyoruz.
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2017 DÜNYA TİCARİ SONUÇLAR
RENAULT GRUBU DÜNYA 
SATIŞ RAKAMINDA 
REKORA İMZA ATTI

• Renault Grubu, bir 
önceki yıla göre yüzde 
2,3 büyüyen pazarda 
yüzde 8,5’lik bir artışla 
3,76 milyon satış adedi 
gerçekleştirerek yeni bir 
rekora imza attı. 
• 2017 yılı, dünyanın bir 
numaralı Fransız markası 
Renault ve Dacia 
için rekor bir yıl oldu. 
Renault, Avrupa’nın en 
çok satan ikinci markası 
oldu.
• Renault, yüzde 
23,8 pazar payı ile 
Avrupa elektrikli araç 
segmentindeki liderliğini 
sürdürüyor.
• Grup, tüm bölgelerde 
satış hacmini ve pazar 
payını artırdı. Özellikle 
Avrasya bölgesinde 
yüzde 13,6 ve Asya 
Pasifik bölgesinde yüzde 
17 oranında satış artışı 
kaydedildi.
• Türkiye’de Renault, 
yüzde 2,8 daralan 
pazarda satışlarını yüzde 
7 artırarak (130 bin 276 
adet) tarihi bir satış 
rekoru gerçekleştirdi. 
• Renault, uluslararası 
faaliyetlerinin gelişmesi 
ve yenilenen ürün gamı 
ile 2018 yılında büyüme   
hedefliyor. 

Renault Grubu, 2017 yılında satışlarında 5 
yıl üst üste artış kaydederek 3 milyon 761 
bin 634 satış adedi gerçekleştirdi. Yüzde 
2,3 büyüyen pazarda Renault Grubu (Lada 
dahil), binek + hafif ticari dünya satışlarında 
yüzde 8,5’lik bir artış kaydetti. Grup’un pazar 
payı 2016’ya göre 0,2 puan artış ile yüzde 4 
olarak gerçekleşti. 

Hafif ticari araç pazarında ise 462 bin 859 
satış adedi ile yeni bir rekora imza atan 
Grup, 2016 yılına göre yüzde 4,1’lik bir artış 
sağladı.

Renault ve Dacia markaları sırasıyla 2 
milyon 670 bin 982 adet ve 655 bin 235 
adet ile rekor satış gerçekleştirdi. Lada’nın 
satışları 17,8 oranında artış kaydederek 335 
bin 564 adet olurken, Renault Samsung 
Motors’un satışları yüzde 10,1 düşüş ile 99 
bin 846 adet olarak gerçekleşti.

Renault Grubu Ticari Direktörü Thierry 
Koskas “2017 yılında 3,7 milyonu aşan satış 
adedi ile Grup olarak yeni bir rekora imza 
attık. Tüm pazarlarda satış hacimlerimizi 
ve pazar paylarımızı arttırmaya devam 
ediyoruz. Ürün yenileme ve coğrafi açılım 

stratejimiz meyvelerini veriyor. 2018 yılında, 
Drive the Future planımız kapsamında 
satışlarımızı artırmaya ve globalleşmeyi 
sürdüreceğiz.” dedi.

Yüzde 3,3 büyüyen Avrupa pazarında, 
Grup’un satışları yüzde 5,6 artarak 1 milyon 
911 bin 169 adede ulaştı. Grup’un, Avrupa 
pazarındaki payı 0,2 puan artarak yüzde 10,8 
olarak gerçekleşti.

Renault, tek başına satışını yüzde 3,7 
arttırdı ve pazar payı yüzde 8,2’ye yükseldi. 
2016 yılında yenilenen Megane Ailesi 
ve 2017 Haziran’da gerçekleşen yeni 
Koleos lansmanı, Renault’nun satışlarının 
artmasında önemli rol oynadı. Captur, 
segmentinde 1 numara iken, Clio Avrupa’nın 
en çok tercih edilen 2. modeli olmayı 
sürdürdü.

Renault, elektrikli otomobil pazarında 
yüzde 23,8’lik pazar payı ile liderliğini 
sürdürüyor. Marka, satışlarını yüzde 38 
arttırdı. Avrupa’nın en çok satılan elektrikli 
otomobili ZOE’nin satışlarında ise yüzde 44 
artış kaydedildi.
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Dacia, 2018 yılı başında lanse edilecek Yeni 
Duster’ın katkısı olmaksızın, satışlarını 
yüzde 11.7 arttırarak 463 bin 712 adet ile 
Avrupa rekoruna imza attı. Markanın pazar 
payı ise 0,2 puan artış ile yüzde 2,6’ya ulaştı. 
Bu artış, 2016 yılının sonunda ikinci fazı 
lanse edilen Sandero’nun elde ettiği başarılı 
sonuçlar sayesinde elde edildi. 

Avrupa dışında yer alan bölgelerin tümünde 
satış hacmini ve pazar payını artıran Renault 
Grubu’nun satışları, yüzde 3,3 büyüyen 
pazarda yüzde 11,6 artış gösterdi. Avrupa 
dışındaki satış rakamı, toplam satışların 
yüzde 49,2 oranında önemli bir bölümünü 
oluşturuyor. 

Renault Grubu, yeni ürün gamının 
başarısı sayesinde Rusya’da Renault 
Kaptur, LADA Vesta ve LADA XRAY, 
Çin’de Koleos, Türkiye’de Megane 
Sedan, Amerika’da ise Duster, 
Oroch ve Kwid ile pazardaki yerini 
sağlamlaştırdı.

Avrasya bölgesinde satışlar, yüzde 
7 büyüyen pazarda yüzde 13,6 
artış gösterdi. Lada markasını da 
bünyesine katan Grup’un pazar 
payı, özellikle Rusya’daki dinamizm 
sayesinde 1,4 puan artarak yüzde 
24,5’e ulaştı.

Rusya pazarı, son dört yılda ilk kez 
genişleyerek yüzde 12,2 büyüme 
kaydetti. Grup, satışlarını (Lada dahil) 

yüzde 16,9 arttırdı. 2017 yılında Rusya’da 
satılan her dört araçtan birinden fazlası 
Lada ya da Renault markası oldu.

Lada, ürün gamını başarılı bir şekilde 
yenilemesinin ardından özellikle Vesta 
ve XRAY modelleriyle satışlarını yüzde 17 
oranında yükseltti.  Pazar payını yüzde 0,8 
puan artıran marka, yüzde 19,5’lik bir pazar 
payına ulaştı.

Renault markası, 0,3 puanlık artış ile yüzde 
8,5 oranında rekor pazar payı elde etti. 
Kaptur 30 bin 958, Duster 43 bin 715 adet 
satış rakamı kaydetti.  

Rusya, Lada’nın da 
satış adetlerindeki 
artışın etkisiyle 
Grup’un ikinci 
büyük pazarı olmayı 
sürdürüyor.

Türkiye’de Renault, 
yüzde 2,8 daralan 
pazarda satışlarını 
yüzde 7 artırarak (130 
bin 276 satış adedi) 
tarihi bir rekora imza 
attı. Megane Sedan’ın 
başarısı, elde ettiği 39 
bin 300 satış adedi ile 
kanıtlandı. Markanın 
pazar payı 1,3 puan 
artış ile yüzde 13,6’ya 
ulaştı ve Renault, 
binek ve hafif ticari 
toplam pazarda 
ülkenin bir numaralı 
markası oldu. 

Asya Pasifik bölgesinde, yüzde 2,7 büyüyen 
pazarda satışlar yüzde 17 artış gösterdi. 

Çin’de, 2016 yılındaki 35 bin 278 satış 
adedine karşı, 72 binin üzerinde araç satışı 
ile Renault, bir yılda satışlarını ikiye katladı. 
Yeni Koleos ise 43 bin 400’ün üzerinde satış 
adedi ile başarısını kanıtlamış oldu.

Renault Samsung Motors’un satışları, 
rekabet yoğun pazarda yeni model eksikliği 
nedeniyle yüzde 10,1 düşüş gösterdi. Bu 
düşüş, 2016 yılında SM6 ve QM6 modellerin 
lansmanı sayesinde gerçekleşen hızlı 
büyümenin ardından yaşandı.
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Afrika-Orta Doğu-Hindistan’da, Grup’un 
satışları yüzde 2,0 büyüyen pazarda yüzde 
8,4 arttı. Grup’un bölgedeki pazar payı ise 
0,4 puan artış ile yüzde 6,6’ya yükseldi. 

İran pazarındaki satışlar Tondar ve 
Sandero’nun başarısı ile yüzde 49.3 artış 
gösterdi ve Grup’un pazar payı 2,4 puan 
artışla yüzde 10,8 oranında rekor bir paya 
ulaştı.

Hindistan’da Renault yüzde 3,1 pazar payı ile 
bir numaralı Avrupa markası olmaya devam 
ediyor. 

Kuzey Afrika’da Grup satışları yüzde 4,7 
daralan pazarda yüzde 5,6 arttı. Grup, 
11 puanlık artışla yüzde 62,8 pazar payı 
elde ederek rekor kırdığı Cezayir’deki 
performansın etkisiyle, bölgede pazar payını 
4,1 puan arttırarak yüzde 42,4’lük bir pazar 
payı elde etti. 

Amerika bölgesinde yüzde 7,2 büyüyen 
pazarda satışlar yüzde 9,9 arttı. Böylece 
Grup’un pazar payı 0,2 puan artış ile yüzde 
6,7’ye ulaştı.

Renault Grubu, yüzde 9,3 artan Brezilya 
pazarındaki toparlanma ile paralel olarak 
büyüme kaydetti. Captur ve Kwid gibi yeni 
modellerin getirdiği olumlu sonuçlar ile 
satışlarını yüzde 11,4 artıran Grup, 0,2 puan 
artış ile yüzde 7,7 oranında rekor bir pazar 
payı elde etti. Lansmanı Temmuz ayında 
gerçekleşen Kwid, 22 bin 600 satış adedine 
ulaştı.

Arjantin’de, yüzde 26,4 büyüyen pazarda 
Grup’un satışları yüzde 16,3 arttı.

RENAULT GRUBU 2018 
TİCARİ ÖNGÖRÜSÜ
Global pazarın 2018 yılında, 2017 yılına 
kıyasla yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor. 
Avrupa pazarının, Fransa pazarında 
öngörülen yüzde 1 oranında artış ile yüzde 1 
büyümesi bekleniyor.

Brezilya pazarının yüzde 5, ve Rusya 
pazarının ise yüzde 10 büyümesi 
öngörülürken, Çin pazarının yüzde 5, 
Hindistan pazarının ise yüzde 6 büyüyeceği 
tahmin ediliyor.

Bu bağlamda, Renault Grubu’nun 2018 
yılında tüm bölgelerde yenilenen ürün gamı 
sayesinde, uluslararası pazarlarda yeni 
Drive the Future planı ile bağlantılı olarak 
büyüyeceği  öngörülüyor.

Bölgelere göre Grup satışları Binek + Hafif 
Ticari

 Yıllık Toplam*

 2017 2016 % değişim
Fransa 673.852 651.780 %3,4

Avrupa** (Fransa hariç) 1.237.317 1.158.171 %6,8
Fransa + Avrupa Toplam 1.911.169 1.809.951 %5,6

Afrika Orta Doğu Hindistan 532.391 491.301 %8,4
Avrasya 732.786 645,278 %13,6
Amerika 389.419 354.241 %9,9

Asya Pasifik 195.869 167.403 %17,0
Toplam Fransa Hariç + Avrupa 1.850.465 1.658.223 %11,6

Dünya 3.761.634 3.468.174 %8.5

* Satış
** Avrupa = Avrupa Birliği, İzlanda, Norveç & İsviçre
Markalara göre satış

 Yıllık Toplam*
 2017 2016 % değ.
RENAULT    

Binek 2.264.075 2.094.905 %8.1
Hafif Ticari 406.914 392.977 %3.5

Binek+Hafif Ticari 2.670.989 2.487.882 %7.4
RENAULT SAMSUNG MOTORS    

Binek 99.846 111.097 -%10.1
DACIA    

Binek 610.160 542.463 %12.5
Hafif Ticari 45.075 41.752 %8.0

Binek+Hafif Ticari 655.235 584.215 %12.2
LADA    

Binek 324.694 274.968 %18.1
Hafif Ticari 10.870 10.012 %8.6

Binek+Hafif Ticari 335.564 284.980 %17.8
RENAULT GRUBU    

Binek 3.298.775 3.023.433 %9.1
Hafif Ticari 462.859 444.741 %4.1

Binek+Hafif Ticari 3.761.634 3.468.174 %8.5

* Satış
Renault Alpine dahil (2017’de 7 satış)
Renault Grubu İlk 15 Pazar – 2017 
satışları 

  

Satış  2017*
Pay

Toplam pazar 2017
(adet) (% )

1 FRANSA 673.852 26,44
2 RUSYA 448.270 28,02
3 ALMANYA 228.046 6,14
4 ITALYA 215.901 9,98
5 İSPANYA 185.760 12,95
6 TÜRKİYE 178.646 18,68
7 BREZİLYA 167.147 7,69
8 IRAN 162.079 10,81
9 İNGİLTERE 115.262 3,96

10 ARJANTİN 115.243 13,34
11 HİNDİSTAN 112.489 3,07
12 GÜNEY KORE 100.537 5,71
13 BELÇİKA+LÜKSEMBURG 88.547 12,90
14 ÇİN 72.137 0,26
15 FAS 70.536 41,84

*2017 tüm yıl (satış), Twizy hariç
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RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI İTTİFAKI, İNOVASYON VE TEKNOLOJİYE 
5 YILDA 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

Dünyanın lider otomotiv ittifakı 
olan Renault-NISSAN-Mitsubishi, 
önümüzdeki beş yıl içinde inovasyonları 
desteklemek için 1 milyar Dolar yatırım 
yapmayı planlayan Alliance Ventures 

adında yeni bir kurumsal 
girişim sermayesi 
duyurdu.

Girişim sermayesi ilk 
yılında otomobillerin 
elektrikle geleceğe 
hazırlanması, otonom 
sürüş sistemleri, 
bağlanabilirlik ve yapay 
zeka dahil olmak 
üzere yeni mobilite 
çözümlerine odaklanan 
teknoloji girişimcileri, 
startuplar ve inovasyon 
ortaklıklarına 200 milyon 
dolar kadar yatırım 

yapmayı planlıyor.

Her yıl yapılacak ilave yatırımlarla 
Alliance Ventures, Renault- NISSAN-
Mitsubishi tarafından geçen yıl 

başlatılan orta vadeli stratejik plan olan 
Alliance 2022 çerçevesinde otomotiv 
endüstrisinin en büyük kurumsal 
girişim sermayesi fonu haline gelecek.

Yeni girişim sermayesi potansiyel 
ortaklara, tüm büyük otomotiv 
piyasalarında var olan 10 ayrı marka ile 
2017 yılında 10 milyonun üzerinde araç 
satan Renault- NISSAN-Mitsubishi’nin 
küresel ölçeğine ve kapsamına erişim 
imkânı sunuyor.

Alliance Ventures, makul bir mali getiri 
sağlamak üzere İttifaka yeni teknolojiler 
ve işletmeler kazandıracak olan start-
up’lara yatırım yapacak. Tüm start-up 
seviyelerine stratejik yatırımlar yapacak 
olan girişim sermayesi, hem yeni 
otomotiv girişimcilerini destekleyecek 
hem de yeni ortaklıklar kuracak.

TEMSA İŞ MAKİNALARI, KOMATSU DEMO AKTİVİTELERİ İLE SATIŞ 
ÖNCESİNDE MÜŞTERİLERİNE ÜRÜNLERİ DENEME İMKÂNI SUNUYOR

2017 yılı içerisinde 
müşterilerine yoğun bir 
demo programı uygulayan 
Temsa İş Makinaları, 
100. demo aktivitesini 
gerçekleştirdi. Temsa 
İş Makinaları, Komatsu ile müşteri 
sahasında yaptığı demo aktiviteleriyle 
makinelerin, verimlilik, performans ve 

yakıt tüketimlerini ölçümledi. 

2017 yılında ulaşılan 100. 
demo aktivitesi, Komatsu 
Japonya’da teorik ve pratik 
olmak üzere 2 haftalık 
eğitim alan, yazılı ve pratik 
kullanım sınavları sonunda 
başarı sağlayan ve Türkiye’de 

Komatsu Japonya 
tarafından 
sertifikalandırılan 
ilk operatörüyle 
gerçekleştirildi.

Demo aktivitesi 
kapsamında, 
müşteri sahasında 

her demo makinesi üzerinde günlük 
operatör bakım ve makinayı doğru 
kullanım eğitimleri verildi. Eğitimlerin 

ardından sahada Komatsu iş makinası 
ile yapılan üretim ve operatörlük 
becerilerinin ölçümü gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 3 gün süren demo sonunda 
sahadan ve makineden alınan üretim, 
yakıt, performans ölçümleri müşteriye 
raporlandı. Aynı ölçümlemeler 
müşterilerin kullandığı diğer makinalarla 
da yapılarak karşılaştırmalı saha ölçüm 
sonuçları elde eden Temsa İş Makinaları, 
test sürüşleri ile ürünlerinin performans 
sonuçlarını müşterilerine rakamsal 
olarak net bir şekilde göstermeyi başardı.

Demo sonrasında ortaya çıkan 
performans kriterleri ile demo esnasında 
kullanılan makinelerin birçoğunun satışı 
gerçekleştirilmiş oldu.
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DHL EXPRESS TÜRKİYE, TÜM HİZMET NOKTALARINDA TAPA 
SERTİFİKALI İLK VE TEK ŞİRKET OLDU

DHL Express’in Türkiye’deki tüm operasyonel 
hizmet merkezlerinin en yüksek güvenlik 
standartlarını temsil eden TAPA sertifikasyon 
süreci tamamlandı. Böylece Türkiye lojistik 
sektöründe tüm hizmet noktalarında TAPA 
sertifikası alan ilk ve tek uluslararası hızlı hava 
taşımacılık şirketi olan DHL Express’in globaldeki 
TAPA sertifikalı hizmet merkezi sayısı da 295’e 
ulaştı.

Dünyanın önde gelen uluslararası hızlı hava 
taşımacılığı şirketi DHL Express, gönderilerin 

güvenliğinde taviz vermeden 
sunduğu hızlı hizmeti teyit eden 
TAPA sertifikasyon sürecini tüm 
operasyonel hizmet noktalarında 
tamamlayarak yeni bir ilke imza 
attı. 

Bağımsız kurumlar tarafından 
yapılan denetimler sonucunda 
sağlanan TAPA sertifikalarının 
ilkini İstanbul’daki bir hizmet 
merkezi için 2006 yılında 
alan DHL Express, diğer 
merkezlerinde de yoğun bir 
çalışma süreci yürüterek tüm 
hizmet noktalarında TAPA 
sertifikası sahibi olan ilk ve tek 

uluslararası hava taşımacılık şirketi oldu. Böylece 
globaldeki TAPA sertifikalı hizmet merkezi sayısı 
295’e ulaşan DHL Express, dünyada da en çok 
TAPA sertifikası bulunduran lojistik şirketi olarak 
öne çıktı. 

DHL Express Türkiye Operasyon’dan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç, konuya 
ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye’de 36 yıla 
varan deneyimimiz ve pazar lideri konumumuzla 
elde ettiğimiz başarılarda müşteri odaklı çalışma 
kültürüyle sunduğumuz hizmetler önemli yere 

sahip. Müşteri memnuniyetinde en önemli 
unsurlardan biri de gönderilerin güvenliği 
konusundaki başarılı çalışmalarımız. Türkiye’deki 
tüm operasyonel hizmet merkezlerimiz için 
tamamlanan TAPA sertifikasyon süreciyle birlikte 
bu konuda önemli bir eşiği geride bırakıyoruz. 
Elde ettiğimiz bu başarı, global ağımızda en 
üst düzeyde güvenlik uygulamalarının mevcut 
olduğunu ve güvenilir bir iş ortağı olduğumuzu 
açıkça ortaya koyuyor. Müşterilerimizin hem hızlı 
hem de güvenli şekilde taşınmasını istedikleri 
gönderileri için DHL Express’e güvenmeye 
devam etmesi için elimizden geleni önümüzdeki 
dönemde de yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. 

TAPA sertifikası hakkında

1997 yılında kurulan Taşınan Varlıkları Koruma 
Derneği (TAPA), küresel üreticileri, lojistik 
sağlayıcıları, navlun taşıyıcıları, emniyet 
yetkililerini ve diğer paydaşları, uluslararası 
tedarik zincirlerindeki kayıpların azalması hedefi 
etrafında bir araya getiren ve kar amacı gütmeyen 
bir kuruluştur. Derneğin küresel düzeyde 
sektörel bir standart olarak kabul gören Güvenlik 
Gereklilikleri, TAPA tarafından verilen ve bağımsız 
kurumlar tarafından yürütülen detaylı denetimler 
sonucunda sağlanan sertifikasyon sürecinin 
temelini oluşturmaktadır. 

TÜVTÜRK’ÜN KURUMSAL MENTORLUK PROJESİ’NE GLOBAL ÖDÜL

Türkiye’de periyodik araç muayene hizmeti 
vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK; 
Yönderlik ve Koçluk Derneği European 
Mentoring & Coaching Council’in mentorluk 
kategorisinde verdiği ‘Yüksek Takdir Ödülü’ne 
layık görüldü.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı denetiminde Türkiye’de periyodik 
araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek 
kuruluş olan TÜVTÜRK, 10’uncu yılını aldığı 
ödüllerle taçlandırıyor. TÜVTÜRK İnsan 
Kaynakları Departmanı’nın hayata geçirdiği 

‘Kurumsal Mentorluk Projesi’ EMCC’nin 2017 
yılında dünya mentorluk kategorisinde verdiği 
ödüllerden ‘Yüksek Takdir Ödülü’nün sahibi 
oldu. 

1992 yılında kurulan ve mentorluk ile 
koçluk alanında başarılı uygulamaları 
teşvik etmeyi amaçlayan EMCC (European 
Mentoring & Coaching Council) tarafından, 
her yıl düzenlenen ‘EMCC Uluslararası 
Mentorluk, Koçluk ve Süpervizyon Konferansı’ 
ile koçluk, mentorluk ve dayanışma 
koçluğu kategorilerindeki başarılı projeleri 
ödüllendiriyor. 

Böyle önemli ödüller bizi hem motive ediyor 
hem de daha iyi projeler için teşvik ediyor

TÜVTÜRK olarak dünya çapında  ‘Yüksek 
Takdir Ödülü’ne layık görüldüğü Kurumsal 
Mentorluk Projesi’ne öncelikle The Birkman 
Method® uygulaması ile başladıklarına 
dikkat çeken TÜVTÜRK İnsan Kaynakları ve 
Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı 
Melis Avalin, “Birkman Method; bireylerin 
ve çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi, 

azami üretkenlik ve artan başarı için rol 
ve ilişkilerin uyumlandırılmasını sağlayan 
davranışsal analiz ve uygulama çözümleri 
sunuyor” dedi. Avalin, “Genel müdürlük 
bünyesinde bulunan tüm çalışanlarımıza bu 
konuda eğitim verdik. Bunun yanı sıra ‘Takım 
Dinamikleri Eğitimi’ ile ekiplerin sorumluluk 
alanları, ekip içindeki bireylerin kişilikleri, 
ilişki kurma biçimleri, çalışma tarzları ve 
çevresel faktörlerin üzerinde durarak ve 
çalışanların kişisel farkındalıklarını artırarak, 
mentorluk uygulamasını hayata geçirdik. 
Hayata geçirdiğimiz uygulama ve eğitimlerle 
kültürel değişim, etkin yetenek yönetimi, 
iş tatmininde artış, takım çalışmasında 
verimlilik, kurum bağlılığında artış ve 
yetkinliklerin gelişimini devam ettirmeyi 
hedefliyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığı 
olarak böylesi önemli bir ödüle layık 
görülmesi, bizi gururlandırırken doğru işler 
yaptığımıza olan inancımızı artırdı. Bu ödüller 
hem bizi motive ediyor hem de daha iyi 
projeler için teşvik ediyor” dedi. 





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201762

UPS, 125 TESLA ELEKTRİKLİ 
TIRIN ÖN SİPARİŞİNİ VERİYOR

• Şirketin Enerji 
Verimliliğini ve 
Emisyonları Azaltma 
Amaçlarını Destekliyor
• UPS, Filosuna 
Yeni Elektrikli Tır 
Teknolojisini Ekliyor
• Gelişmiş Güvenlik 
ve Azaltılmış Mülkiyet 
Masrafları Amaçlanıyor

İSTANBUL, 3 Ocak 2018 – Dünyadaki en 
geniş ticari kamyonculuk filolarından 
birini yöneten UPS (NYSE:UPS) Tesla’nın 
tamamen elektrikli yeni tırlarından 125 
adet ön sipariş verdiğini açıkladı. Yeni tırlar, 
UPS’in elektrik, doğalgaz, propan ve diğer 
geleneksel olmayan yakıtlarla çalışan 
kamyon ve tırlardan oluşan geniş alternatifli 
yakıt ve gelişmiş teknolojili araç filosuna 
katılacak.

“Yüzyılı aşkın bir süredir UPS, daha etkili filo 
operasyonları için sektörün yeni teknolojileri 
test etmesi ve uygulaması konusunda 
liderlik yapıyor. Bilişim ve mühendislik 
başkanı Juan Perez, Tesla ile filo 
üstünlüğüne olan bağlılığımızı genişletmeyi 
dört gözle bekliyoruz, dedi. “Bu çığır açan 
elektrikli tırlar, geliştirilmiş güvenlik, 
azaltılmış çevresel etkiler ve düşük mülkiyet 
maliyeti gibi yeni bir döneme girmeye 
hazırlanıyor.”

UPS, aracın UPS görev döngüsü 
için beklenen performansının 
değerlendirilmesinin bir parçası olarak 
Tesla ile UPS’in gerçek dünya tır şerit 
bilgilerini paylaştı. UPS, kullanıma hazır 
duruma geldiğini ispatlamış çözümler 
konusunda kendilerine yardımcı olmak 
amacıyla gelişmekte olan araç teknolojileri 
tedarikçileriyle sık sık ortak çalışıyor.

Tesla Semi tırlar, tek bir şarjla 500 mile 
kadar giderken sürücülere benzersiz bir 
kabin tecrübesi, gelişmiş yol güvenliği 
ve önemli ölçüde azaltılmış uzun vadeli 
mülkiyet maliyeti sunuyor. Tırların otomatik 
acil fren, uygulanabilir seyir kontrolü, 
otomatik şerit kılavuzu ve elektronik fren ve 
direksiyon sistemi gibi güvenlik özellikleri 
bulunuyor. ABD hükümetine göre, Tesla’nın 
sürücü yardım uygulamaları kaza oranlarını 
%40 oranında azaltıyor. Tesla, araçların 
üretimine 2019’da başlamayı planlıyor 

ve UPS, araçları kullanacak ilk 
şirketlerden biri olacak.

UPS’in Tesla Semi araçlarının ön 
siparişleri, Bilim Tabanlı Hedefler 
girişimi tarafından onaylanan bir 
metodoloji kullanarak geliştirilen 
2025 yılına kadar küresel yer 
hizmetlerinden kaynaklı mutlak 
sera gazı (GHG) emisyonlarını 

yüzde 12 oranında 
azaltma konusundaki 
kararlılığını tamamlıyor 
ve ilerletiyor.

UPS, tükettiği elektriğin 
yüzde 25’inin, 2025 
yılına kadar yenilenebilir 
enerji kaynaklarından 
gelmesi için bir hedef 
belirledi. Buna ek 
olarak, UPS 2020 yılına 
kadar-2016’daki oran 
olan yüzde 16’dan 
yükselerek- yılda dört 
yeni araçtan birinin 
alternatif bir yakıt veya 

ileri teknoloji ürünü araç olacağını planlıyor. 
Şirket ayrıca, 2025 yılına kadar, yerdeki 
operasyonu için harcadığı yakıtın-2016’daki 
oran olan yüzde 19,6’dan artarak- yüzde 
40’ının konvansiyonel benzin ve dizel 
dışındaki kaynaklardan olacağı yeni bir 
hedef belirledi.

Şirket, dünya genelinde 8500’den fazla 
araçla ABD’deki en büyük özel alternatif 
yakıtlı ve gelişmiş teknolojili filolarından 
birine sahip. Bu, tüm elektrikli, hibrid 
elektrikli, hidrolik hibrid, etanol, basınçlı 
doğal gaz (CNG), sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG), propan ve yenilenebilir doğal gaz 
(RNG)/biyometan’ı kapsamaktadır.

UPS ayrıca 2016 yılında küresel sağlık ve 
güvenlik eğitimine 194 milyon dolardan 
fazla yatırım yaparak dünyanın en güvenli 
ticari filolarından birini yönetiyor. Şirket, 8 
filosu için araç çarpışma azaltma teknolojisi 
kurmaya devam ediyor.

UPS geçtiğimiz günlerde çevresel 
yükümlülükler ve faaliyetler konusunda 
Just Capital’in “Just100” (“En iyi 100”) 
sıralamasında sektöründe en iyi olarak 
ilan edildi. UPS aynı zamanda beş yıl art 
arda Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünyası 
Endeksi (DJSI World) ve 13 yıl boyunca Dow 
Jones Sürdürülebilirlik Kuzey Amerika 
Endeksi’nde yer aldı.
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ANADOLU ISUZU 
2018’İN İLK BÜYÜK TESLİMATINI 
BURSA’YA GERÇEKLEŞTİRDİ

2017 yılını Şanlıurfa’nın 
Siverek ilçesine 51 adet 
midibüs teslimatıyla 
kapatan Anadolu Isuzu, 
2018 yılına ise Bursa 
Su ve Gıda Dağıtım’a 
yaptığı 16 Isuzu NPR 
kamyon teslimatıyla 
başladı.

2017 yılında yaptığı büyük teslimatlarla 
adından söz ettiren Anadolu Isuzu, 2018 
yılına da büyük bir teslimat töreniyle başladı. 
Bursa’da faaliyet gösteren Anadolu Isuzu 
satış bayi Bursa Ağır Vasıta, Anadolu 
Isuzu üst yönetiminin de katılım gösterdiği 
teslimat töreninde Bursa Su ve Gıda Dağıtım 
firmasına 16 adet Isuzu NPR aracı teslim 
etti.

Su üretimi ve dağıtımı sektöründe faaliyet 
gösteren Bursa Su ve Gıda Dağıtım Ltd. Şti., 
yeni araçlarıyla başta Bursa olmak üzere 
32 ayrı ildeki bayiliklerine Bursa Muradiye 
su markasının dağıtım hizmetini verecek. 
Merkezi Bursa ilinde bulunan Bursa Su ve 

Gıda Dağıtım firması, 2018 yılıyla birlikte 
Anadolu Isuzu’dan farklı özelliklerde 
toplam 16 adet NPR aracı düzenlenen 
törenle teslim aldı.

Bursa Muradiye’deki dolum tesislerinde 
düzenlenen törene Anadolu Isuzu adına 
Kamyon ve Pick-up İş Birimi Direktörü 
Yusuf Teoman, Yerel Kamu ve Özel 
Müşteri Müdürü Atakan Gürler, Yerel 
Kamu ve Özel Müşteri Sorumlusu 
Meriç Doğan, Ticari Pazarlama ve Bayi 
Geliştirme Yöneticisi Ali Başağa, Ürün ve 
Platform Uzmanı Veysel Çataltepe, Bursa 
Su Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kasab 
ve Semih Kasab, Bursa Su Satış Müdürü 

Necmettin Demir, Bursa Ağır 
Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı 
Lokman Koçaslan, Bursa Ağır 
Vasıta Isuzu Satış Müdürü İnci 
Kaplan, Bursa Ağır Vasıta Isuzu 
Satış Danışmanı Fatih Hasan 
katılım gösterdi.

Her ihtiyacı karşılayabilen, 
profesyonellerin tercihi Isuzu 
NPR kamyon

Ticaretin her alanında imzasını 
atan Şampiyon Isuzu NPR 
kamyonları, faydalı şasi boyu, 

yüksek performans 
ve düşük yakıt 
tüketimli yeni nesil 
Isuzu motorlarıyla 
tüm ihtiyaçları en 
iyi şekilde karşılıyor. 
Dünyanın en çok 
üretilen ve en 
uzun ömürlü dizel 
motoruyla tüm 
yükleri büyük güçle 
taşıyan NPR, uzun 
periyodik bakım 
aralıkları, güçlü turbo 

ve intercooler motor komponentleri ve hava 
basınç tahrikli powershift mekanizmalı Yeni 
Isuzu Şanzıman sistemiyle konforlu ve rijit 
bir sürüş sunuyor.

Isuzu kamyonların tasarım felsefesinde 
somutlaşan Hexa-Pod tasarım, NPR’de 
sağlam, temiz ve duygusal çizgileri tarif 
ederken LED aydınlatmaya sahip kadranlar, 
geniş saklama gözleri, egzoz fren kolu, 
güvenlik barı, tam otomatik elektrikli 
camlar, ayarlanabilir şoför koltuğu, 
ayarlanabilir teleskobik direksiyon simidiyle 
fonksiyonelliği de sürücüsüne sunuyor.
Farklı üst yapılarla ticaretin her alanında 
hizmet veren Isuzu NPR kamyonları, hidrolik 
takviyeli disk fren sistemiyle de maksimum 
güvenliği beraberinde getiriyor.
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ADANA İNŞAAT 2018 Başlangıç: 15.02.2018    
Bitiş: 18.02.2018   

12.Yapı 
Malzemeleri, İnşaat 
Teknolojileri, İş ve 
İnşaat Makineleri 
Fuarı

TÜRKİYE - Adana 
Tüyap Adana

Tüyap Adana Fuarcılık

CIAS Başlangıç: 15.02.2018    
Bitiş: 25.02.2018   

Kanada 
Uluslararası Auto 
Show

KANADA
Toronto

Toronto Automobile

HANNOVER MESSE Başlangıç: 23.04.2018    
Bitiş: 27.04.2018   

Uluslararası Sanayi 
Fuarı

ALMANYA
Hannover

Hannover Messe

IFAT Başlangıç: 14.05.2018    
Bitiş: 18.05.2018   

Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi 
Fuarı

ALMANYA
Münih

IFAT

REW İSTANBUL Başlangıç:15.02.2018   
Bitiş: 17.02.2018    

14.Uluslararası 
Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi 
Fuarı

TURKIYE
Tuyap IST

İFO İstanbul Fuarcılık

F.I.T END. URUNLER Başlangıç: 22.02.2018   
Bitiş: 25.02.2018    

Geleceğin 
Endüstriyel 
Teknolojileri Fuari

TURKIYE
İzmir Gaziemir

Bileşim Yayıncılık Fuarcılık

ANTALYA OTOSHOW Başlangıç: 13.03.2018   
Bitiş: 18.03.2018    

Otomobil, Ticari 
Araçlar, Motosiklet, 
Bisiklet ve 
Aksesuarları Fuarı

TURKIYE 
Antalya

Tüyap Tüm Fuarcılık

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

 2018
FUAR TAKVİMİ
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SOLMAZ NAKLİYAT’A,
6 ADET MAN TGS 18.440 BLS UZUNYOL ÇEKİCİ

Yaklaşık 40 yıllık geçmişi ile Türkiye lojistik 
sektörünün köklü ve güçlü markalarından 
Solmaz Nakliyat, 6 adet MAN TGS 18.440 
BLS Uzunyol çekici alarak, araç filosunu 
daha da güçlendirdi. Ağırlıklı olarak yurtiçi 
nakliyede kullanılacak olan MAN çekiciler, 3 
yıllık BuyBack (geri alım garantisi) ile alındı. 

Ankara, Akyurt’taki MAN Tesisleri’nde, MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon 

Bölge Satış Koordinatörü 
Ferit Aslan Akman’ın 
evsahipliğinde gerçekleştirilen 
teslimat töreninde Solmaz 
Nakliyat’ı ise İş Geliştirme 
Müdürü Korcan Tuğrul temsil 
etti. 

MAN’ın Euro 6C 
ile yakaladığı 
performans ve 
tasarrufa dikkat 
çeken Korcan 

Tuğrul, “MAN araçları, teknolojisi 
ve nitelikleri ile farklılaşıyor. 
Bununla birlikte hizmet alanında 
da sundukları ayrıcalıklarla 
önümüze, öngörülebilir işletme 
maliyetleri ve hatta ömür boyu 
maliyetler konusunda gerçekçi bir 
tablo koyabiliyorlar. Bu da yakıtın, 
planlamanın çok büyük önem 
arz ettiği sektörümüzde önemli 

avantajlar sağlıyor” dedi.  

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Ferit 
Aslan Akman da, iki firma arasındaki 
işbirliğinin uzun yıllar daha da güçlenerek 
süreceğine olan inancını dile getirerek, 
araçların hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN EN İTİBARLI MARKASI BORUSAN LOJİSTİK
11.01.2018, İstanbul. Marketing Türkiye ve 
AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve 
son 4 yılda Türkiye’de marka performansı 
değerlendirmesinde en önemli 
organizasyonlarından biri haline gelen 
“The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri”nde sonuçlar belli oldu. Lojistik 
Firmalar kategorisinde Borusan Lojistik bu 
yılın “En İtibarlı Şirketi” ödülünü kazandı.  
Ödül sahipleri pazarlama sektörünün saygın 

yayınlarından Marketing Türkiye adına 
AKADEMETRE tarafından yapılan“İtibar 
ve Marka Değer Perfor¬mans Ölçümü” 
araştırmasının sonuçlarıyla belirlendi. 
Ödüller 5 Ocak 2018’de Raffles İstanbul Zorlu 
Center’da düzenlenen törenle sahiplerini 
buldu.

İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden 
yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans 
Ölçümü” çalışmasının kapsamı genişletilerek 

2016’da 32, 2018’de ise 46 sektöre 
çıkartıldı. Organizasyon, yıl içinde 
itibarını en çok artıran markaları 
ve paydaşlarını ödüllendiriyor. 
Araştırmada yılın en başarılı 
markaları ve paydaşları 12 ilde 
toplam bin 200 kişiyle yüz yüze 
gerçekleştirilen görüşmeler 
sonucunda belirleniyor. 

Kazanılan ödülle ilgili bir açıklama 
yapan Borusan Lojistik Genel 
Müdürü İbrahim Dölen şunları 
söyledi:

“Borusan Lojistik faaliyetlerini sürdürülebilir 
bir zeminde gerçekleştirirken yüksek kaliteye 
ve müşteri memnuniyetine odaklanıyor, 
ekonomi ve bütün paydaşları için değer 
yaratıyor. Sosyal sorumluluklarını ihmal 
etmeden yerine getiriyor ve paydaşlarıyla 
ilişkilerini her zaman dürüst, şeffaf ve 
güvene dayalı bir yaklaşımla yürütüyor. 
Müşterilerimizin başarısı, bizim sözlerimizi 
doğru zamanda, bize duydukları güvene 
layık bir şekilde yerine getirmekle mümkün. 
Bu yaklaşımımızın sonucunu ‘The ONE 
Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’ndeki 
başarımızla almış olduk. Halk jürisi 
tarafından seçilmemiz mutluluğumuzu 
artırırken, şirket olarak doğru yolda 
olduğumuzu da bize bir kez daha gösterdi. 
“Fark Yaratan, Fayda Sağlayan iş Ortağınız” 
mottomuzla tüm paydaşlarımız için aynı 
kararlılıkla ve titizlikle değer yaratmak için 
yolumuza devam ediyoruz. Bu organizasyonu 
gerçekleştiren Marketing Türkiye ve 
AKADEMETRE’ye teşekkür ediyorum.” 
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ASSAN HANİL TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ 
SEDA DÜZGÜN OLDU
Otomotiv yan sanayinin önemli ana 
parça tedarikçilerinden olan Assan 
Hanil’in Tedarik Zinciri Direktörü 
görevine Seda Düzgün atandı.

Kibar Holding grup şirketlerinden 
Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’de Tedarik Zinciri Direktörü 
görevine Seda Düzgün getirildi.

2002 yılında İmortaş Otomotiv Sanayi 
A.Ş’de  Kalite Mühendisi olarak çalışma 
hayatına başlayan Seda Düzgün, 
yaklaşık dört yıllık bir sürecin ardından 

2006 yılında 
Assan Hanil’de 
Kalite Sistem 
Mühendisi 
olarak göreve 
başlamıştır. 
Assan Hanil’de 
sırası ile 
Kalite Sistem 
Mühendisliği, 
6 Sigma 
Karakuşak, 
Metod & 

Planlama & Sevkiyat Birim Yöneticiliği, 
Metod, Planlama & Sevkiyat Müdürü 
ve Lojistik & Planlama Müdürü 
görevlerinde bulundu.  

Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
A.Ş Tedarik Zinciri Direktörü görevine 
atanan Seda Düzgün, Osmangazi 
Üniversitesi Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği bölümü mezunudur. 
İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk 
annesidir. 

KATAFOREZ VE TOZ BOYA HATTI YATIRIMI TAMAMLANDI
EGE FREN YATIRIMDA HIZ KESMİYOR

Bayraktar Grubu şirketlerinden Ege Fren 
Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1 milyon Euro’yu 
aşan yeni yatırım sonrasında Şubat 2018’de 
faaliyete geçecek yeni Kataforez ve Toz Boya 
Hattı tesisiyle büyümesini sürdürüyor. Yeni 
Kataforez ve Toz Boya Hattı’nın açılış töreni 
18 Ocak 2018 tarihinde Bayraktar Grubu 
Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Hüseyin 
Bayraktar, Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Bayraktar, Ege Fren Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Otomotiv Tedarik Sanayi’nin öncü 
kuruluşlarından Ege Fren, 30’uncu kuruluş 
yılını kutladığı bu günlerde yatırımlarına hız 
kesmeden devam ediyor. Bayraktar Holding 

ve Meritor ortaklığı ile Türkiye’nin 
ilk ağır ticari araç fren üreticisi 
olma özelliğine sahip olan şirket, 
Ege Serbest Bölgesi’nde kurulu 
fabrikasında “Kataforez ve Toz Boya 
Hattı” yatırımı gerçekleştirdi.  

Son teknolojik yenilikleri içinde 
barındıran ve hatasız ürün imalatına 
yönelik birçok otomasyona sahip bu 
üretim hattı, son yıllarda Ege Fren 
tarafından tek seferde yapılan en 
büyük yatırım olma özelliğini taşıyor. 
1 milyon Euro’yu aşkın yatırım ile 
gerçekleştirilen tesis, yılda 250.000 m² 

kaplama ve boya kapasitesine sahip olacak.

2018 Şubat ayı içerisinde devreye girecek 
tesis ile müşterilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı, 
kaliteli ve hatasız hizmet vermeyi hedefleyen 
Ege Fren, yatırımın rekabetçiliğine getireceği 
avantaj ile sağlıklı büyüme hedefinde 
ilerlemeye devam ediyor.

Ege Fren iki yıl önce de ülkemizin ilk ve tek 
“Ağır Ticari Araç Disk Fren Montaj Hattı” 
yatırımını gerçekleştirmişti. Bu yatırım 
sayesinde üç vardiyada yıllık 225.000 adet fren 
üretme kapasitesine ulaşılmıştı. 

Yeni Kataforez ve Toz Boya Hattı’nın açılış 
töreni, 18 Ocak 2018 tarihinde Bayraktar 
Grubu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı 

Hüseyin Bayraktar, Bayraktar Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, Ege Fren 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri’nin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Ege Fren, Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın (EBSO) açıkladığı “100 
Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 74’üncü 
sırada yer alıyor. 1987 yılında İzmir’de 
kurulan Ege Fren, Bayraktar Grubu ile 
dünyanın önde gelen otomotiv teknoloji 
şirketlerinden Meritor ortaklığıyla faaliyet 
gösteriyor. Otomotiv ana sanayi için fren, fren 
alt parçaları ve işlemeli otomotiv parçaları 
üreten Ege Fren, yurt içi ve yurt dışında global 
markaların tedarikçisi ve lisanslı üreticisi 
konumunda bulunuyor.
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PIRELLI BAĞDAT CADDESİ’NDE PIT STOP 
ETKİNLİĞİ  İLE DİŞ DERİNLİĞİ ÖLÇÜMÜ YAPTI

Pirelli Otomobil 
Lastikleri A.Ş. kasım 
ve aralık aylarında 
Bağdat Caddesi’nde 
hayata geçirdiği Pit 
Stop Etkinliği’nde 5 gün 
içerisinde 8 bin 545 
araçta 34 bin 180 adet 
lastiğin diş derinliğini 
ölçtü.

Premium ve prestij segment lastikler orijinal 
ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye 
operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri 
A.Ş., kış lastiği döneminde otomobil 
sürücülerinde farkındalığı artırmak için 
gerilla marketing aktivitesi gerçekleştirdi. 

“Biz lastiklerinizin diş derinliğini kontrol 
edelim siz kışın keyfini sürün” sloganı ile 
hayata geçirilen Pirelli Pit Stop Etkinliği 
25-26 Kasım, 2-3 ve 9 Aralık tarihlerinde 
Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirildi. Pit 
Stop kıyafetleri giymiş bir Pirelli ekibi 
Şaşkınbakkal ışıklarda kırmızı ışıkta 
bekleyen sürücülerin otomobillerinin 
diş derinliklerini ölçüp, sürücülerle 
paylaştı. Etkinliğin bir diğer 
bölümünde ise ara sokaklarda 
ölçümler yaparak sürücüleri 
bilgilendirdiler. 5 gün süren 
etkinlik boyunca toplamda 
ara sokak ölçümlerinde 18 
bin üzerinde lastik ve pitstop 
ölçümlerinde 16 binin üzerinde 
lastik ölçüldü. 

Türkiye’de de her yıl ıslak, karlı 
ve buzlu zeminde yaklaşık 20 
bin adet kaza meydana geliyor. 
Özellikle +7 derecenin altındaki 
soğuk hava koşullarında 
esnekliğini kaybeden yaz 
lastikleri yerine kış lastiği 
kullanımı güvenliğin başlıca 
unsurlarından biri oluyor. 

Lastiklerin aracın yol ile temas eden tek 
noktası olması nedeniyle, kış aylarında kış 
lastiği kullanıma yönelik bilincin artması 
yol güvenliği açısından oldukça önemli yere 
sahip.

Pirelli’nin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği 
Pit Stop Etkinliği hakkında konuşan Pirelli 
Otomobil Lastikleri A.Ş Pazarlama Müdürü 
İpek Unaran, “Türkiye’de kış lastiğinin 
faydaları konusunda insanlar giderek 

bilinçleniyor. Trafik bilinci arttıkça kış lastiği 
pazarı bu yıl da büyümeye devam edecek. 
Ancak bizim her zaman hatırlattığımız 
bir mottomuz var: “Kontrolsüz güç, güç 
değildir”. Bizim de bu süreci kontrol altında 
yönetmemiz büyük önem arz ediyor. Burada 
müşteri taleplerini tahmin etmek ve onların 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli 
onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. 
Bağdat Caddesi’nde düzenlediğimiz bu 

etkinlik ile de amacımız 
sürücüleri kış lastiği 
konusunda bilinçlendirirken 
ürünlerimize karşı onlarda 
merak uyandırmak, 
sonrasında ise aramızda 
duygusal bir bağ ve aidiyet 
duygusu oluşturmak 
idi. Etkinlik boyunca 
sürücülerden oldukça 
olumlu geri dönüşler aldık. 
Önümüzdeki dönemlerde 
de bu tür yaratıcı pazarlama 
etkinliklerini tekrarlayarak 
yine onların yanında 
olduğumuzu göstereceğiz” 
dedi. 
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GEZİ

NEMRUT 
Doğu ve Batı Medeniyetlerinin, 2150 m 
yükseklikte muhteşem bir piramitteki 
kesişme noktası, dünyanın sekizinci 
harikası Nemrut, Yyüksekliği on metreyi 
bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce 
uzunluktaki kitabeleriyle, UNESCO Dünya 
Kültür Mirasında yer almaktadır.

Nemrut Dağı, üzerinde barındırdığı dev 
heykellerin ve anıt mezarın yanı sıra, 
dünyanın en muhteşem gündoğumu ve 
gün batışının seyredilebildiği yer olmasıyla 
da ilgi çekmektedir. Her yıl binlerce insan 
gündoğumu ve gün batışını seyretmek için 
Nemrut Dağına gelmektedir.

UNESCO tarafından Dünya Kültür 
Mirası olarak ilan edilen Nemrut Dağı, 
çevresindeki Kommagene Uygarlığı 
eserleri ile birlikte ülkenin önemli Milli 
Parklarından biridir. Nemrut Dağındaki dev 
heykeller ve tümülüs, Arsameia (Eski Kale), 
Yeni Kale, Karakuş Tepesi ve Cendere 
Köprüsü Milli Park sınırları içerisinde yer 
alıyor.

Kommagene Krallığı

Yunanca “Genler Topluluğu” anlamına 
gelen Kommagene, ismiyle bağdaşırcasına, 
Grek ve Pers uygarlıklarının inanç, 
kültür ve geleneklerinin bütünleştiği 
güçlü bir krallıktır. Toros Dağlarındaki 
çeşitli yolların birleştiği noktada bulunan 
antik Kommagene Krallığı, Suriye’nin 
Kuzeyi, Hatay, Pınarbaşı, Kuzey Toroslar 
ve doğuda Fırat Nehri’nin çevrelediği 
verimli topraklarda yer almıştır. Tarıma 
ve hayvancılığa elverişli ve ekonomik 

önemi yüksek sedir ağacı ormanlarını 
barındıran Kommagene topraklarının, 
ilk çağlardan beri yerleşim alanı olarak 
kullanıldığı civardaki mağara ve arkeolojik 
buluntulardan anlaşılmaktadır.

Antik dünyanın küçük ancak güçlü ülkesi 
Kommagene, baba tarafı Pers Krallarından 
“Krallar Kralı olarak anılan Darius’a ile, 
anne tarafı Makedonya Hükümdarı Büyük 
İskender ile akraba olan bir prensin oğlu 
Mithradates Kallinikos tarafından, İ.Ö. 
109 yılında bağımsız bir krallık olarak 
kurulmuştur. Farklı topluluklardan 
meydana gelen ve ayrı inanç ve kültürlere 
sahip Kommageneliler arasındaki birliği 
sağlamak konusunda büyük başarı 
sağlayan Mithradates Kallinikos, tanrılarla 
olan bağını kuvvetlendireceği ve böylece 
ulusunu barış içerisinde yaşatacağı 
inancıyla ülkesinin çeşitli yerlerinde 
tapınaklar yaptırmıştır.

İKLİM
Kahta ilçe sınırlarındaki Nemrut Dağında 
karasal iklim özellikleri görülmektedir. 
İlçe sınırlarındaki Atatürk Baraj gölü 
nedeniyle, iklim yapısı önemli bir ölçüde 
değişikliğe uğrayarak Akdeniz iklimi ile 
benzerlik göstermeye başlamıştır. Ancak 
yaz ortasında bile, Nemrut Dağında gün 
doğumu oldukça soğuk olur.
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Yönetmen:  Gupse Özay

Oyuncular: Gupse Özay, Eda Ece, Ali Çelik 

Tür: Komedi

Ülke: Türkiye

Yönetmen: Adam Robitel

Oyuncular: Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson

Tür: Korku

Ülke: ABD

Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını 
bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği 
birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha’nın şansı sonunda döner ve şık bir 
restoranda iş bulur. Artık Zeliha’da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya 
başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir? 

Filmin senaristliğini yapan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay, aynı zamanda yönetmen 
koltuğunda da oturuyor.

Telepati, durugörü gibi paranormal, psikokinezi gibi alanlarda bilgili olan parapsikolog Dr. 
Elise Rainier, bir kez daha bir kurtarma görevine girişir. Yanında ona her kurtarma eyleminde 
yardımcı olan asistanları Specs ve Tucker da vardır. Ancak bu, sıradan bir kurtarma 
operasyonu olmanın çok ötesinde olacaktır. Doktor Elise Rainier hayatı boyunca yaşadığı 
en korkutucu ve en zorlu savaşa girmelidir, çünkü bu kez problem kişiseldir. Doktor Elise 
Rainier’ın bu kez kendi aile evindeki bir vakayı çözmesi gerekmektedir.

DELİHA 2

RUHLAR BÖLGESİ: SON ANAHTAR

FİLM

Yazı Mahallesi Orgeneral Ahmet 
Çörekci Caddesi No: 60 Kat: 2/3
19500 Osmancık / ÇORUM - TURKEY
bilgi@otosur.com.tr - www.otosur.com.tr
+90 (530) 603 67 27
+90 (364) 611 88 60 



Yazı Mahallesi Orgeneral Ahmet 
Çörekci Caddesi No: 60 Kat: 2/3
19500 Osmancık / ÇORUM - TURKEY
bilgi@otosur.com.tr - www.otosur.com.tr
+90 (530) 603 67 27
+90 (364) 611 88 60 
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John Green 
PEGASUS YAYINLARI 

Mehmet Ünver 
YİTİK ÜLKE YAYINLARI

Ayşe Kulin 
EVEREST YAYINLARI

On altı yaşındaki Aza, kaçak milyarder Russell Pickett’ın peşine düşmeye hiç de niyetli değildi aslında. Düşüncelerini ve dünyasını ele 
geçiren korkularıyla uğraşmak yeterince zordu zaten. Ancak bulana yüz bin dolar ödül vereceklerdi ve en iyi ve korkusuz arkadaşı Daisy 
paraya göz koymuştu bir kere. Böylece birlikte evlerinin yakın, dünyalarının uzak olduğu Pickett’ın oğlu Davis’in yanına gittiler. 

Aza çabalıyordu. İyi bir evlat, iyi bir arkadaş, iyi bir öğrenci, hatta iyi bir dedektif olmaya çabalarken bir yandan da daraldıkça daralan 
düşünce sarmalının içinde sıkışıyordu… 

Yeni kitabı uzun zamandır dört gözle beklenen John Green sevgi, direnç ve ömür boyu sürecek arkadaşlıkları konu aldığı bu romanında 
Aza’nın hikâyesini sarsıcı ve gözü kara bir açıklıkla paylaşıyor. 

“Bir Kuzgun Yaz” ve “İzansız Mahalle” adlı unutulmaz romanların yazarı Mehmet Ünver’den...

 Bu koca kentte, küçücük bir çatı odasına sığınmış, yalnız bir kızdı. Sahip olabildiği tek mülkü, bedeniydi ve o bedenin arzularına 
boyun eğmeyi bir görev olarak kabul ediyordu. Doğduğu topraklarda kol gezen ölümden kaçarken ardına bile bakmamıştı. Uykuları 
bölündüğünde bedenine sığınıp saatlerce seviştiği erkeğini özlüyordu. Şimdi çıkıp gelse, onunla sevişirken bir haz bulutuna dönüşerek 
kentin üzerinde uçmaya başlasa, her şey bittiğinde saçaklarda yuvalanmış iki kırlangıç gibi birbirlerine sokulup uyusalar…

“Bir gün sonra ne olacağımızı bilemediğimiz bir dönemdi. İki yaralı beden olarak birbirimize sarıldık ve tek beden olduk. Bundan güzel 
ne olabilir ki?”

Gemi Mezarlığı: Uzak diyarlardan kopup, bir kurtuluş vahası arayan ağır yaralı iki ruhun olağanüstü öyküsü.

“Hayatım, beni cehenneme savuran bir rüzgârla altüst olmuştu, böyle olmasında ne suçum ne de katkım vardı. Etrafımda neler dönüyor, 
bilmiyordum.

Fakat tuhaf bir şekilde içinde bocaladığım çaresizlik duygusu giderek mücadele ruhuyla yer değiştiriyordu…”

Esrarengiz bir kaza sonucu bellek kaybı yaşayan, bu nedenle “Gizem” adıyla anılan genç kadının tek bir isteği vardır: kendi gerçeğine ulaşmak…

Bir süre hastanede kaldıktan sonra özel bir kliniğe yatırılan Gizem, bu kapalı ortamda, hayal bile edemeyeceği travmalar yaşamış genç bir 
kadınla ve onunla özel olarak ilgilenen Doktor Orhan’la ilişki kurar. Zamanla kendinde unutuşun o sımsıkı kilitli kapısını aralayacak gücü bulan 
Gizem, hatırladıklarıyla kumpaslar, entrikalar ve rastlantılarla örülü, Türkiye’de yaşanan bu karmaşık günleri de içine alan esaslı bir kasırgaya 
kapılmış gitmekte olduğunu görecektir.

 Kördüğüm, hayatının hassas bir evresinde, günümüzün  acımasız çarkları arasına sıkışmış genç bir kadının yaşadıklarını çarpıcı bir “geri dönüş” 
hikayesiyle anlatıyor. 

Ayşe Kulin çok sevilen Kanadı Kırık Kuşlar’da olduğu gibi, ülkesinin çalkantıları ile sarsılan ama tutkularına da sorumluluklarına da sahip çıkan 
genç bir kadının ayakta kalma mücadelesini gözler önüne seriyor.

KAPLUMBAĞA KABUĞUNDA DÜNYA

GEMİ MEZARLIĞI

KÖRDÜĞÜM

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. Acıklı sahne oyunu 

2. Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması

3. Ad ve soyadın baş harfleriyle atılan kısa imza 

4. Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç. 

5. Sıvılaştırılmış petrol gazı

6. Ağ şeklinde yapılan örgü 

7. Kısa veya özlü anlatımı olan komik öykü

8. Sürüldüğü yüzeylere parlaklık ve kayganlık veren bir cila türü

9. Alt kurul, encümen 

10. Maden posası

11. Analog karşıtı 

Yukarıdan Aşağı

1. Motorlu araçlarda sarsıntıyı en aza indirmeye yarayan düzen

2. Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler

3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı

4. Artırma şeklinde yapılan satış, müzayede 

5. Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf sistemi

6. Herhangi bir olayın temel özelliklerini açıklamaya yarayan   
 değişken öğe

7. Su kıyılarında setler kuran, kürkü değerli bir hayvan

8. Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
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Mikser kabına cupcake karışımını, yumurtaları, sütü, kakaoyu 
ve sıvıyağını alıp mikser ile çırpın. Antepfıstığı krokanı da ilave 
edip spatula ile karıştırın. Kutunun içinden çıkan cupcake 
kağıtlarını tepsiye yerleştirin. Üzerine hazırladığınız kek hamurunu 
paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 °C lik fırında 25 dk pişirin. Pişen 
cupcakeleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Ayrı bir mikser 
kabına oda ısısında yumuşattığınız tereyağını ve pudra şekerini 
ekleyip krema kıvamına gelinceye dek çırpın. Krem şantiyi, 
suyunu süzdüğünüz krem peynirini ve vanilini ilave edip çırpmaya 
devam edin. Sarı gıda renklendiricisini de ilave edip tekrar çırpın. 
Buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Krema sıkma poşetine 
yıldız uç takın ve kremayı poşete alın. Soğumuş olan cupcakelerin 
kenarlarına ortası boş kalacak şekilde 2 sıra olarak sıkın. 
Cupcake’in ortasına bitter rende çikolata serpin. Buzdolabında 
2 saat kadar dinlendirdikten sonra her cupcake’in üzerine uğur 
böceği şekilli dekor pasta süsü ekleyip servise sunun. Afiyet olsun.

Ayçiçeği Cupcake
malzemeler hazırlanışı
• 1 paket Cupcake Karışımı

• 2 yumurta

• 100 ml ayçiçeği yağı

• 140 ml süt

• 25 g Kakao

• 2 çay bardağı Antepfıstığı   Krokan

• Kreması ve Üzeri İçin:

• 1 su bardağı Pudra Şekeri

• 1/2 paket sade krem şanti

• 250 g krem peynir

• 125 g tereyağı

• 1 paket şekerli vanilin

• Sarı Gıda Renklendiricisi

• Bitter Rende Çikolata

• 1 paket Uğur Böceği Şekilli Dekor Pasta Süsü

Bulmaca Cevapları
 Çengel Bulmaca Anahtar Kelime Sudoku Cevapları
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