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Ülkemizdeki sigorta primlerinin yüksek 
olması sebebiyle işverenlerin bir kısmı ya 
ihtiyacı olduğu halde ilave işçi almaktan 
kaçınmakta ve çalıştırmış olduğu işçilerinin 
üzerine fazladan yük bindirmekte ya da işe 
almış olduğu kişilerin SGK’ sını yapmayarak 
onları kayıt dışı olarak çalıştırma yoluna 
gitmektedir.   

İstihdam Teşvikleri

Asgari Ücrete 100 TL’lik hazine yardımı 2018 
yılında da devam edecek.

Tüm sektörlerde geçerli olmak üzere ilave 
olarak istihdam edilen işçilerin sigorta 
primleri ve vergileri 1 yıl boyunca geçerli 
olmak üzere asgari ücret üzerinden devlet 
tarafından karşılanacaktır. ( 883 TL )

İmalat sanayi ve bilişim sektöründe 2017 
yılında ilave istihdamın destek tutarı asgari 
ücretle sınırlı iken 2018 yılında prime 
esas kazanç sistemi getirilecek ve 4.740 
liraya kadar olan ücretler de sigorta prim 
teşvikine dâhil edilecektir.

1-3 arası çalışanı olan imalat sektöründe 
faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan 
firmaların, çalışan sayısına ek olarak ilave 
istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki 

gençlerin maaş, sosyal güvenlik primleri 
ve vergilerini, bir ay işveren bir ay devlet 
karşılayacaktır.

18-25 yaş aralığındaki gençlerin, kadınların 
ve engellilerin ilave istihdam prim 
teşvikinden yararlanma süresi 18 aya
(1,5 yıl ) çıkartılacaktır.

2018 yılında uygulamaya girecek istihdam 
teşvikleri 2020 yılına kadar sürecektir.

İş Başı Eğitim Programı Teşvikleri

Enerji, bilişim ve imalat sanayi 
sektörlerinde İş Başı Eğitim Programları 6 
ay, diğer sektöreler ise 2017 de olduğu gibi 
3 ay olacaktır.

Siber güvenlik, yenilenebilir enerji gibi 
geleceğin meslekleri olarak düşünülen 
meslek kollarında İş Başı Eğitim 
Programları 18-29 yaş aralığındaki gençler 
için 9 ay sürecektir.

2018 yılında yeni personel alırken 
teşviklerden yararlanmayı unutmayın, 
fazladan sigorta pirimi ve vergi ödemeyin…

2018 YILI TEŞVİKLERİ
2017’DE VERİLEN KGF VE 
VERGİ TEŞVİKLERİ 2018’DE DE 
DEVAM EDECEKTİR. 
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İTFAİYENİN DÜNYA DEVİ VOLKAN, 
YERLİ ŞASİYLE GÜCÜNE GÜÇ KATTI 

MST KONYA TARIM FUAR’INDA YENİ 
TELESKOPİK YÜKLECİSİ İLE TARIM 
SEKTÖRÜ İLE BULUŞUYOR. 

EKONOMİYE 50 MİLYON AVRO’LUK 
KAMYON DESTEĞİ MERCEDES-
BENZ TÜRK’TEN BARSAN GLOBAL 
LOJİSTİK’E, TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK KAMYON TESLİMATI

PROMETEON TÜRKİYE ÜRÜN 
VE HİZMETLERİ İLE 3 MİLYAR TL 
TASARRUF VADEDİYOR

FUAR TAKVİMİ

05 OYAK RENAULT
KADINLARIN GÜCÜNÜ YENİDEN HATIRLATTI 



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

20186

TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK

ASSAN HANİL’E
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE ANLAMLI ÖDÜL 

Kolay değil hiçbir meslek. Önce yaptığın işin 
hakkını vereceksin. Bunun içinse yaptığın işi 
sevmelisin.

Zordur çalışmak. Günün sonunda bütün 
günün yorgunluğuyla eve geldiğinde, ufak bir 
tebessüm sunabilmelisin aynadaki aksine. 
Vicdanındır o ayna, seni sen ile yüzleştirir. 
“Hak ettim.” diyebilmelisin çalışmanın 
karşılığında aldığını. Yoksa bırakmaz yakanı 
vicdanın.

2018 yılında da en fazla kadın istihdam 
eden şirketler arasında yer alan Assan 
Hanil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kadın 
çalışanlarıyla bir araya geldi. 

Kibar Holding bünyesinde, Otomotiv 
yan sanayinin önemli ana parça 
tedarikçilerinden olan Assan Hanil, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın 
çalışanlarına yönelik bir atölye çalışması 
gerçekleştirdi. Bu etkinlikte kadın 
çalışanlar ihtiyaç sahibi çocuklar için 
organik oyuncaklar hazırladı. Atölye 
çalışmasında yapılan organik oyuncaklar, 
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
bünyesinde Kocaeli, İzmit’te hizmet veren 
çocuk yuvasına ulaştırılacak. 

7 Mart tarihinde, İşkur ve İzmit Belediyesi 
tarafından düzenlenen etkinlikte, 
“En fazla kadın istihdam eden şirket” 
ödülünü, geçen yıl olduğu gibi yeniden 

Günümüzde genellikle öğrenciler 
tarafından revaçta olan bir meslek 
var. “Fuar Hostesliği”… Dışarıdan 
bir gözle bakıldığında “Ne var o 
meslekte? Günü geçir sandalyede 
oturarak, biri geldiğinde kalk, 
istediği siparişi ver ve yine otur. 
Zorluğu nerede?” denmesi 
çok olası. Bir işin zorluklarını, 
kolaylıklarını o işi yapmayan bilebilir 
mi?

İşin zorluğu, oturmaya öyle sanıldığı 
gibi çok da vakit bulunmuyor. Sürekli 

bir koşuşturmaca, her siparişi en kısa 
sürede servis etmelisin. Çünkü insanlar iş 
konuşuyor…

Bütün gün, yaklaşık on saat, işinin başında 
topuklu ayakkabıyla dolaşmalısın. Her 
işin kılık kıyafet kuralı var. Bu işte ise derli 
toplu ve şık görünmelisin. Yorgunsun, canın 
yanıyor, başın ağrıyor vs. bunlar önemli 
olmamalı. Çünkü bunu bilerek geldin. Sen 
aldığın sorumluluğu yerine getirmelisin. 

aldıklarının 
müjdesini veren 
Assan Hanil Genel 
Müdürü Atacan 
Güner, “Halen 
bünyemizde 
toplam 124 kadın 
çalışanımız var. 21 
yıldır elde ettiğimiz 
başarılarda 
kadınların 
azminden destek 
alıyoruz. Kadınların 
toplum, iş dünyası, 
eğitim, spor, 
üretim, sanat, bilim 
gibi alanlardaki 
yarattıkları değer 
sayesinde dünyanın daha güzel, üretken 
ve yaşanır bir yer olduğuna yürekten 
inanıyorum. Kadınların iş dünyasında 

Oradaki iş verenin, firma sahibi veya 
çalışanları, müşterilerini hoş karşılamalı. 
İnsanlar iş konuşuyor…

Fuar hostesliğinin en zor yanı bu aslında. 
Sen ilk aşamasın. Gelen misafirin 
yüzünü gülümsetebilmelisin. Güler yüzle 
karşılamalısın geleni. İnsanlar mutlu 
oturmalı masalarına, ki günümüzdeki 
insanlar hayat stresinden gülümsemeye 
hasretken. Senin gülümsemenden 
enerji alıp mutlu olarak masalarına 
oturduklarında, daha olumlu bakarlar 
yaptıkları işe.

Bu işin güzel yanı ise, sen gülümsedikçe 
insanlar gülümsemeye başlar. Kaynağı sen 
olursun, insanlar gülümsemeyi hatırlar ve 
dünya bir miktar güzelleşir.

Eve geldiğinde, günün yorgunluğuyla, 
aynadaki aksine bakıp “Hak ettim.” 
Diyebilirsin vicdanına. Dünya bir miktar 
gülümsedi…

hak ettikleri yere gelmeleri için Assan 
Hanil olarak daima büyük bir gayret 
içerisindeyiz, bundan sonra da bu gayreti 
sürdüreceğiz” dedi.

SEKTÖRE EMEK VEREN KADINLARIMIZ
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OYAK RENAULT
KADINLARIN GÜCÜNÜ YENİDEN HATIRLATTI 

ÇALIŞAN KADINLARA SAYGILARIMIZLA...
MERCEDES-BENZ TÜRK, OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KADIN GÜCÜNE İNANIYOR 

Oyak Renault’nun 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’ne özel düzenlediği etkinlikte konuşan  
dünyaca ünlü motosikletçi Asil Özbay, 1 Kadın 
1 Motosiklet 10 Ülke sloganı ile gerçekleştirdiği 
yolcuğun hikayesini paylaşırken, kadınların 
yapabileceklerinin sınırlarının ne kadar geniş 
olduğunu bir kez daha gösterdi.

Otomotiv sektöründe kadın istihdamına 
önem veren ve bu konuda öncü şirketlerden 
biri olan Mercedes-Benz Türk, her geçen 
gün artan kadın çalışan sayısında cinsiyet 
eşitliğine dayalı kurum kültürü yaratma 
hedefine doğru çalışmalarını sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk’ün 2018 yılında beyaz 
yaka kadın çalışan oranı % 34’e ulaştı. Ayrıca 
şirketin üst yönetim kadrolarında çalışan 
kadın sayısı son 10 yılda 6 kat arttı ve 2018 

Türkiye’nin en büyük otomobil 
üreticisi Oyak Renault, çeşitliliği 
artırmayı hedefleyen ve kadınların 
iş yaşamındaki rolünü geliştirmeye 
yönelik çalışmalarda bulunan Women@
Renault oluşumu kapsamında, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde çok özel bir 
etkinlik gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü 
motosikletçi Asil Özbay ve Oyak Renault 
Mühendislik Test Departman Müdürü 
ve Oyak Renault Mot’OR Sosyal Kulübü 
Koordinatörü Emre Mollaahmetoğlu’nun; 
Defansif Sürüş Teknikleri konulu sunum 
gerçekleştirdiği etkinlikte, kadınların 
gücü ve iş hayatındaki önemi bir kez daha 
vurgulandı. 

Oyak Renault Genel Müdürü Tunç 
Başeğmez’in açılış konuşmasıyla başlayan 
etkinlikte kadınların toplumsal ve iş 
hayatındaki vazgeçilmez rolüne değinildi. 
Dünyaca ünlü motosikletçi Asil Özbay ise 
2015 yılında ‘’1 Kadın 1 Motosiklet 10 Ülke’’ 

yılında % 22 seviyesine çıktı.

Mercedes-Benz Türk’te 
doğum sonrası süt izni, şirket 
içinde özel olarak oluşturulan 
emzirme odaları, çocuk bakımı 
desteği gibi kadın çalışanlara 
yönelik uygulamalar bulunuyor. 
Kadın çalışan sayısı, kadın 
çalışanların sendikalaşma 
oranı, eşit ücret olanakları 
ve terfi süreçleri ile çalışma 
hayatında cinsiyet eşitliğini 
teşvik etmesiyle Mercedes-
Benz Türk, 2017 yılında Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdürlüğü tarafından her yıl verilen 
“Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Ödülü”nün sahibi oldu.

“Yıldız Kızlar” mavi yakada yüzde 10’u 
oluşturuyor

Mercedes-Benz Türk, kadının iş 
dünyasındaki yerine çok önem veriyor ve 
sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma 

sloganıyla Türkiye’den motosikletiyle yola 
çıkarak İtalya’yan Fas’a süren macera dolu 
yolculuğunun detaylarını paylaştı. Motosikleti 
ile sınırların ötesinde binlerce kilometre yol 
alan Asil Özbay, kadınlara yapabileceklerinin 
sınırlarının ne kadar geniş olduğunu bir kez 
daha gösterdi. 

Oyak Renault’da kadınlar rehber

Oyak Renault’nun 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde düzenlediği etkinlikte kadınların 
iş yaşamındaki rolünü geliştirmeye 
yönelik çalışmalarda bulunan Women@
Renault oluşumu hakkında bilgi verilirken 
WoMentoring çalışmalarına da değinildi. 
Çağdaş Türk kadınının yönetsel düzeyde daha 
etkin rol oynaması ve gelişme kaydetmesi 
gerektiğine inanan Oyak Renault, Womentoring 
ile şirket içerisinde kadınların birbirleriyle 
düzenli bir iletişim ağı içerisinde ekip 
arkadaşlarına mentorluk etmesinin önünü 
açıyor. 

katkı sağlamayı sürdürüyor. “Her Kızımız 
Bir Yıldız” projesi çerçevesinde hali hazırda 
200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere 1.200 
“Yıldız Kız” burs alarak eğitimine devam 
ediyor. “Her Kızımız Bir Yıldız” desteği ile 
eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara 
istihdam olanakları da sunuluyor. Mercedes-
Benz Türk bünyesindeki mavi yakalı kadın 
çalışanlarının %10’u “Yıldız Kızlar”dan 
oluşuyor.

Global bir vizyon olarak cinsiyet eşitliği

Mercedes-Benz Türk, kadın istihdamı 
konusunda ana şirketi Daimler’in hedefleri 
ile aynı paralelde ilerliyor. Şirket içinde 
cinsiyet eşitliği sağlanabilmesi için özel 
kotalar uygulanıyor. 2008 yılında başlatılan 
“Farklılıkların Yönetimi” çerçevesinde 
kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Daimler 
ile Mercedes-Benz Türk, “Küresel İlkeler 
Sözleşmesi” ve “Sosyal Sorumluluk 
Prensipleri”ni imzalayarak ve “Davranış 
Yönetmeliği”ni yayınlayarak cinsiyet eşitliğini 
en üst düzeyde taahhüt etmeyi garanti altına 
aldı. 

SEKTÖRE EMEK VEREN KADINLARIMIZ
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Türkiye’nin lokomotif 
sektörü otomotivde 
kadın iş gücünün 
değeri ve önemi her 
geçen gün artıyor. 
Taşıt Yan Sanayicileri 
Derneği ( TAYSAD)’ ın 
düzenlediği ve kadın 
liderlerin bir araya geldiği 
“Otomotivde Topuk 
Sesleri” etkinliğinde 
konuşma yapan Seger 
Genel Müdürü Tülin 
Tezer, iş yaşamında 
kadının önemini anlattı. 
Tezer konuşmasında; 
kadınların zorluklarla 
mücadele azmi, 
değişikliklere uyum, 
gözlemcilik ve yaratıcılık 
gibi nitelikleri ile iş 
yaşamında başarı 
kazandıklarının altını 
çizdi.

OTOMOTİVİN TOPUK SESLERİ
SEGER KORNA İLE DAHA DA YÜKSELDİ

Bursa’da ürettikleri kornaları, 70’ten fazla 
ülkeye ihraç eden Türkiye’nin en büyük 
korna üreticisi Seger, TAYSAD’ın düzenlediği 
““Otomotivde Topuk Sesleri” etkinliğine 
katıldı. Birlikte üreten ve büyüyen kadın 
liderlerin bir araya geldiği ve tecrübelerini 
paylaştığı etkinlikte konuşma yapan Seger 
Genel Müdürü Tülin Tezer, kadınların 
iş hayatında ön yargı ve görünmez cam 
tavanlarla karşılaşsalar da zorluklarla 
mücadele etme ve yaratıcılık gibi çeşitli 
nitelikleri ile başarı kazandıklarının altını 
çizdi. 

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper 

Kanca, toplantının açılış konuşmasında 
otomotiv sektöründeki kadınların 
başarısından bahsettiği konuşmasından 
sonra salondan ayrılarak kadınları panel 
için baş başa bıraktı.  Panele Seger Genel 
Müdürü Tülin Tezer’in yanı sıra Fark Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu 
Serter, Orsan Ticari Araçlar Yönetim Kurulu 
Üyesi Ümit Orman, İnci Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Neşe Gök ve onur konuğu 
olarak da Nurus Grup Kurucu ortağı Birten 
Gökyay katıldı. 

“Kadınlar yaratıcı ve 
gözlemciler, yeteneklerinin 
farkına varmalılar” 
Etkinliğin ‘Kadın Liderler Anlatıyor’ 
panelinde konuşma yapan Tezer, kadınların 
iş yaşamında kendi kendilerine engeller 
oluşturduklarına dikkat çekerek,  “Kadınlar 
toplum tarafından kendilerine biçilen rolleri 
hiç sorgulamadan kabul ediyor. Ailemi 
ihmal ederim, çocuğuma zaman ayıramam, 
evdeki işlerim aksar gibi endişelerle daha 
fazla sorumluluk almaktan kaçınıyor 
ve karşılarına çıkan kariyer fırsatlarını 
kaçırabiliyor. Çevresinde ya da ailesinde 
başarılı ve karar verici pozisyonlarda yer 
alan kadın rol modeller yoksa özgüvenleri 

azalabiliyor. Böylece yöneticiliği erkek işi 
olarak görüyor ” dedi. 

Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, 
kadınların zorluklarla mücadelede 
azmi, duygusallıkları, değişikliklere 
uyum göstermeleri, gözlemci olmaları, 
yaratıcılıkları, eğitme becerileri ve 
farklı konulara organize olabilme gibi 
yeteneklerinin farkına varmaları gerektiğini 
ve iş hayatında engellerle karşılaşsalar da 
bu nitelikleri ile başarı kazanabileceklerini 
belirtti. 

Seger çalışanlarının yüzde 
25’i, üst yönetimin ise yüzde 
45’i kadın 
Tezer konuşmasında otomotiv sektöründe 
28 yıllık iş tecrübesi ile kadın çalışanların ve 
özellikle yönetim kademesindeki kadınların 
müşteriler nezdinde Seger’e prejtij 
kazandırdığını gözlemlediklerini açıkladı. 
Seger’de kadın çalışan sayısının sektöre 
kıyasla oldukça fazla olduğuna dikkat 
çeken Tezer, “ Tüm çalışanlarımızın yüzde 
25’i kadın. Beyaz yakada bu oran yüzde 35 
oranında. Üst yönetimde ise bu oran yüzde 
44 seviyesinde. 8 departmanımızın 3’ünde- 
Kalite, Finans ve Üretim – kadın yöneticiler 
görev yapmakta.

SEKTÖRE EMEK VEREN KADINLARIMIZ
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ANADOLU ISUZU
TARİHİNİN REKOR İHRACAT DÜZEYİNE ULAŞTI

ANADOLU ISUZU 
YETKİLİ SERVİSLERİYLE KIBRIS’TA BİR ARAYA GELDİ

Midibüs ve otobüs üretimleriyle Türkiye’nin 
ihracat yıldızlarından biri olan Anadolu 
Isuzu, hem kendi ihracat tarihinin rekor ciro 
düzeyine ulaştı, hem de 14. kez midibüs 
şampiyonluğunu ilan etti.

2017 yılında 700 adet ticari araç ihracatı 
gerçekleştiren Anadolu Isuzu, toplamda 
64.378.719 Euro’luk ihracat gelirine sahip 
olarak tüm zamanların en yüksek ihracat 
cirosuna ulaştı. Faaliyette bulunduğu 
yurtdışı pazar sayısı bugün 30’un üzerinde 
olan Anadolu Isuzu’yu global anlamda 
başarıya taşıyan segment ise midibüs sınıfı. 
Hem turizm, hem halk ulaşımı, hem de 
servis taşımacılığı konusunda Türkiye’de 
olduğu kadar yurt dışı pazarlarında da 
çok tercih edilen Isuzu Turkuaz, 14. 
şampiyonluğun alınmasını sağlayan 
araçların başında geliyor.

Türkiye’de ticari araçlar konusunda en 
yaygın servis ağına sahip olan Anadolu Isuzu, 
63 ilden 103 yetkili servisiyle Kıbrıs’ta bir 
araya gelerek 2018 yılı hedeflerini belirledi.

Ticari araçlar kategorisinde Türkiye’nin en 
yaygın servis ağına sahip olan ve başarılı 
yapılanmasıyla tüm Isuzu kullanıcılarına 

güvenilir ve kaliteli hizmet veren 
Anadolu Isuzu yetkili servisleri, 
6-8 Şubat 2018 tarihleri arasında 
Kıbrıs’ta bir araya geldi. 

“Şimdi Değişim Zamanı” 
mottosuyla düzenlenen yetkili 
servis toplantısında, 2017 yılındaki 
başarılar, 2018 için agresif büyüme 
hedefleri, yeni uygulamaya alınan 
servis ve yedek parça programları 
anlatıldı. Anadolu Isuzu yeni prim 
sistemini, yeni servis çalışanları 
ödül programını, daha güçlü 
ANT yedek parça gamı ile ilgili 

çalışmalarını, yenilikçi eğitimlerini ve 
toptancı yedek parça bayilik sistemi ile 
farklı satış kanallarına açılımını Kıbrıs’ta 
düzenlenen bu toplantıda duyurdu.

Kıbrıs’taki yetkili servisler toplantısında Isuzu 
kullanıcılarıyla olan iletişim ağının daha da 
genişlemesi gerekliliğini belirten Anadolu 
Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan “Isuzu 

Toplam ihracatının yüzde 80’ini Litvanya 
ve Romanya başta olmak üzere Fransa, 
Bulgaristan, Tacikistan, Polonya, İtalya, 
Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti ve İsrail gibi 
ülkelere yapan Anadolu Isuzu, distribütör 
değişiklikleri, servis yapılanması ve 
satış sonrasındaki başarılarıyla ihracat 
pazarlarında daha fazla tercih edilir bir 
konuma ulaştı.

Anadolu Isuzu’nun 23 yıllık ihracat 
tarihinde rekor düzeye ulaşmasını sağlayan 
araçlardan Turkuaz 181 adet, Citibus 
173 adet, Citiport 127 adet, Novociti 123 
adet, Visigo 38 adet ihraç edildi. Kamyon 
grubunda ise 12 adet ihracat satışı 
gerçekleştirildi.

Gelecek yıllarda ihracatta agresif büyüme 
hedefi olan Anadolu Isuzu, 2020 yılında 60’a 
yakın ülkede güçlü yapılanmasını devam 
ettirecek.

Yetkili Servislerine daha fazla araç girişi, 
müşterilerle daha güçlü bir diyalog, baştan 
aşağıya yeni bir çağrı merkezi, 7/24 hizmet 
ve doğrudan yol yardım desteği gibi konular 
2018 yılında satış sonrası hedeflerimizin 
ve başarılarımızın temelini oluşturacak” 
şeklinde konuştu.

2017 yılında Isuzu Novociti modelinin 
sektördeki başarılarına dikkat çeken 
Tuğrul Arıkan, “2018 yılında alçak tabanlı, 
ödüllü yeni tasarıma sahip ve düşük işletim 
maliyetleriyle kullanıcısına değer katan 
iddialı Isuzu Novociti Life modelimizi satışa 
sunacağız. Bu araç lansmanında siz yetkili 
servislerimizin güçlü, proaktif desteği ve 
inancıyla başarıya ulaşacağız.” dedi.

Tören sonunda Anadolu Isuzu çatısı 
altında 10., 15.,25. ve 30. yıllarını dolduran 
yetkili servisler ile 2017 yılında üstün 
performanslarıyla başarılı bir yıl geçiren 
yetkili servislere plaketleri takdim edildi.
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KalDer ve Ipsos’un 
ortak çalışması “Türkiye 
Müşterinin Sesi 
Araştırması”nda OPET bir 
kez daha zirveye yerleşti. 
Müşteri bağlılığının 
baz alındığı araştırma 
kapsamında, akaryakıt 
istasyonları sektöründe 
müşteri bağlılık seviyesi 
en yüksek marka üst üste 
3’üncü kez OPET seçildi. 

OPET, 3’ÜNCÜ KEZ ‘MÜŞTERİ BAĞLILIK
SEVİYESİ EN YÜKSEK MARKA’ 

KalDer tarafından gerçekleştirilen müşteri 
memnuniyeti ve bağlılık araştırmalarına 
göre, 2006 yılından bu yana aralıksız müşteri 
memnuniyetinin zirvesinde yer alan OPET, 
bu sonuçla birlikte başarısını 12’inci yıla 
taşıdı.

Türkiye ekonomisine yön veren 11 farklı 
sektörde, 10 bin’i aşkın müşteriye kulak 
veren ‘TMS - Türkiye Müşterinin Sesi 
Çalışması’, bu yıl da sektörlerin kalite odaklı 
oyuncularını belirledi. KalDer (Türkiye 
Kalite Derneği) ve Ipsos’un gerçekleştirdiği, 
sektörlerdeki müşteri bağlılığını ölçmeye ve 
geliştirmeye odaklanan ‘Türkiye Müşterinin 

Sesi Araştırması 2017’ sonuçlarına göre 
akaryakıt sektöründeki sıralamada OPET, 
en yüksek TMS skorunu alarak bu alandaki 
sektör liderliğini devam ettirdi. Araştırmaya 

göre akaryakıt istasyonları 
sektöründe müşteri bağlılık 
seviyesi en yüksek marka yine 
OPET oldu.

OPET, BU SONUÇLA 
BİRLİKTE BAŞARISINI 
12’İNCİ YILA TAŞIDI
OPET Genel Müdürü Cüneyt 
Ağca, OPET’in değişmez liderliğini 
koruması nedeniyle görüşlerini dile 
getirdi ve şöyle konuştu: “Türkiye 
Müşterinin Sesi araştırmasında 
3’üncü kez müşteri bağlılık 

seviyesi en yüksek marka seçilmeyi çok 
değerli buluyoruz. KalDer’in 2006 yılından 
bu yana yaptığı müşteri memnuniyeti 
araştırmalarında aralıksız olarak müşterinin 
tercihi olarak başarımızı 12’nci yıla 
taşımanın da gururu içindeyiz. Hedefimiz 
2018 yılında da müşterilerimizde yarattığımız 
memnuniyet ve sadakati koruyarak 
sektörümüzün değişmez lideri olmaya 
devam etmek. Bu vizyon doğrultusunda 
akıllı istasyonlarımız, güler yüzlü, çalışkan 
hizmet ekibimiz, yüksek kaliteli ürünlerimiz 
ve değerli bayilerimiz ile birlikte çıtayı 
daha da yükseltmek için yeniliklere imza 
atacağız.”

“Türkiye Müşterinin Sesi” araştırması 
güçlü bir ekonomik gösterge yaratmak 
amacıyla ulusal bir değerlendirme sistemi 
ihtiyacından yola çıkılarak KalDer ve Ipsos 
işbirliğiyle tasarlandı. Üç yıldan bu yana 
düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye 
Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasının 
temel amacı; markaların, müşteri gözüyle, 
bağımsız bir çalışma çerçevesinde 
ölçümlenmesi ve veriler ışığında sektörlere 
ışık tutulması. Türkiye’de 11 farklı 
sektörde müşteri bağlılıklarını ölçmeye ve 
geliştirmeye odaklanan TMS, tüketicilerin 
gelecekteki davranışlarını global bir metrik 
olan Ipsos Loyalty Endeksi’ni referans 
alarak ölçüyor. TMS Endeksi, müşterinin 
davranışını “Markayı Tavsiye Etme” ve 
“Gelecekte Markayı Kullanmaya Devam 
Eğilimi” gibi metriklerin ötesinde bütünlüklü 
bir endeks sunuyor.

TMS 2017 kapsamında Akaryakıt 
İstasyonları, Beyaz Eşya, Binek Otomobil, 
Bireysel Bankacılık, Elementer Sigorta/
Bireysel Emeklilik, GSM Operatörleri, Hava 
Yolları, İnternet Servis Sağlayıcıları, LPG 
Otogaz, Televizyon ve Tüplü Gaz olmak üzere 
toplam 11 sektör ve bu sektördeki markalar 
analiz edildi. Akaryakıt sektöründe skor 
üretilen ve karşılaştırılan markalar arasında 
OPET ilk sırayı aldı.

AKARYAKITTA MÜŞTERİNİN TERCİHİ YİNE DEĞİŞMEDİ
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YENİLENEN RX 20 TÜRKİYE PAZARINDA

BU ÇALIŞMALAR
ÇEVRECİ ULAŞIM İÇİN

STILL-ARSER, en çok satan elektrikli forklift 
modeli RX 20’nin lansmanını Almanya’nın 
ardından 15-18 Mart tarihleri arasında 
İstanbul TÜYAP’ta WIN EURASIA 2018 
Fuarı’nda gerçekleştirdi. Alman STILL 
ve Arkas Holding şirketlerinden ARSER 
ortaklığında faaliyet gösteren STILL-ARSER, 
başarısını satışlarıyla kanıtlayan RX 20’yi 
modernize ederek Almanya’nın ardından 

Manisa’da ulaşım noktasında kararlı adımlar 
atmaya devam eden Manisa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kent içi toplu ulaşımda 
hizmet verecek olan elektrikli otobüsler için 

Türkiye pazarında da satışa sundu. 
Yapılan iyileştirmelerle ürün; 
kompakt, ergonomik ve hassas 
yapısının yanı sıra performansıyla 
da dikkat çekici halde geldi. RX 
20’ye ayrıca akıllı yardımcı sistemler 
de eklendi. Yeni RX 20’nin Türkiye 
lansmanının yapıldığı WIN EURASIA 
Fuarı’nda ürün hakkında bilgi 
veren STILL-ARSER Türkiye Genel 
Müdürü Mustafa Çiper, “STILL-
ARSER olarak yüzde 20 pazar 
payı ile Türkiye’de sektör lideriyiz. 
STILL’in başarısını satışlarıyla 

kanıtlayan RX sınıfı forkliftleri, yenilenerek 
şubat ayı sonunda Almanya’da tanıtıldı. 
Türkiye pazarında da satışa sunulacak olan 
bu araçları ilk kez bu fuarda tanıtıyoruz” 
sözleriyle fuara katılımın önemine değindi. 
STILL-ARSER lansmanda ayrıca RX 
20’nin birebir tasarlanan simülasyonu ile 
katılımcılar ürünün performansını ilk elden 
deneyimleme şansı yakaladılar. 

yapımına başladığı 
şarj istasyonunda 
çalışmalar hızla 
sürüyor.  Çalışmaların 
planlanan sürede 
devam ettiğini belirten 
Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün, bu 
yatırımın Manisa için 
önemine değindi. 

Manisa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
önümüzdeki aylarda 
hizmet verecek olan 
elektrikli otobüsler 
için yapımına başladığı 

şarj ve bakımı istasyonunda çalışmalar 
aralıksız ediyor.  Büyükşehir Belediyesi’nin 
çevreye duyarlı yatırımı elektrikli otobüsler 

Yeni RX 20 ailesi, üç ve dört tekerlekli iki 
opsiyon ile müşterilere sunuluyor. 500 mm’lik 
ağırlık merkeziyle 1.4 tondan 2 tona kadar 
olan yükler için tasarlanan modeller, ideal 
iç ve dış mekân kullanımıyla öne çıkıyor. 
Ayrıca saatte maksimum 20 kilometre hız 
ile nakliyede pratiklik ve kolaylık sağlıyor. RX 
20, paletleri yüksek raflarda istiflerken kendi 
kapasitesini de kanıtlıyor. Örneğin, RX 20-16L; 
1.6 tonluk bir yükü 0.53 m/s’lik maksimum 
kaldırma hızı ile 7.870 mm’ye yerleştirebiliyor. 

Yüksek taşıma performansının gerekli 
olduğu her yere uyum gösteren RX 20 ailesi; 
lojistik, otomotiv, kimya, kauçuk ve plastik 
endüstrileriyle gıda perakendeciliğinin 
de aralarında bulunduğu 2-3 vardiyalı 
işletmelerde konforlu kullanım sağlıyor. 
Dar koridorlarda rahat hareket imkânına 
sahip yeni tasarım RX 20’ler, kamyon ve 
koynerlerin yüklenmesinde, raflara istifleme 
yapılmasında ve blok depolamada tercih 
ediliyor. 

için gerçekleştirilen şarj istasyonundaki 
çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 
“İnşaat çalışmalarımız planlanan sürede 
devam etmektedir. İdari bina bakım onarım 
istasyonu temel beton ve kolon çalışması 
tamamlandı. Şarj istasyonu kısmında temel 
beton tamamlandı. Kolonlar için demir 
hazırlık çalışması yapılıyor. İki binanın da 
etrafına su drenaj hatları yerleştiriliyor ”dedi.

Çevreci ulaşım trafik sorununa son verecek

Çevre dostu elektrikli otobüslerin şehir 
içi trafiğin çözümünde önemli katkı 
sağlayacağını da sözlerine ekleyen Başkan 
Ergün,” Ana arterlerimizde planladığımız 
ve şehrin içerisindeki servis araçlarının ve 
diğer araçların getirdiği sıkıntıları çözme 
noktasında elektrikli otobüsler önemli katkı 
sağlayacaktır. Bu anlamda güzel bir yatırımı 
Manisa’ya kazandırıyoruz” dedi.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2018 15



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201816

Yurtiçindeki pazar payını 
4 yıldır üst üste arttıran 
ve Türk nakliyecisinin 
vazgeçilmez bir markası 
haline gelen Krone, 
Kayseri Şeker Fabrikası’nda 
düzenlenen teslimat 
töreninde Kayseri 
Şeker Fabrikası A.Ş.’nin 
kuruluşlarından Panpet 
Petrol Taşımacılık’a 15 
adet Profi Liner teslimatı 
gerçekleştirdi. 

KAYSERİ ŞEKER ÜSTÜN
KRONE KALİTESİNDEN VAZGEÇMİYOR

İzmir/Tire’deki fabrikasında bu yıl 2017’ye 
göre 2 kat daha fazla üretim hedefleyen 
Krone, Kayseri’de yoğun bir ilgiyle karşılaştı. 
Yurt içinde satışlarını düzenli bir şekilde 
arttıran ve filo ağını sürekli genişleten Krone, 
Türkiye’nin en önemli şeker üreticilerinden 
biri konumunda bulunan Kayseri Şeker 
Fabrikası A.Ş.’nin bir kuruluşu olan Panpet 
Petrol Taşımacılık’a 15 adet Profi Liner 
teslimatı gerçekleştirdi. 

Kayseri Şeker Fabrikası’nda düzenlenen 
teslimat töreninde Kayseri Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Akay, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Panpet 
Petrol Taşımacılık Şirket Müdürü İnanç 
Kızılyazı, Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün’ü 
ağırladılar. 

Bu treyler yatırımı bir 
memnuniyetin ifadesidir
Panpet, teslim aldığı 15 adet Krone Profi 
Liner ile birlikte filosundaki tenteli araç 
sayısını 32’ye çıkartırken, Panpet’in 
kurulduğundan beri yaptığı 4. Treyler 
yatırımında yine Krone’yi tercih etmesi 
dikkat çekti.  Filo yaşının 2 olduğunu 
ve tüm yatırımı kendi öz kaynaklarıyla 
finanse ettiklerini aktaran Kayseri Pancar 
Ekicilieri Kooperatifi Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker 
Fabrikası olarak Türkiye’nin en doğru 
yönetilen şeker fabrikalarından bir tanesiyiz. 
Özverili çalışanlarımıza, çiftçilerimize ve 
yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. 
Bugün Panpet’in yaptığı bu yeni yatırımla 
birlikte ifade etmek istiyorum ki Kayseri 
Şeker Fabrikası uygun şartlar olduğu 
takdirde büyümeyi hedeflemektedir. Değerli 
iş ortağımız Krone Türkiye’nin CEO’su 
sayın Rıza Akgün’ü de bugün burada 
ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. 
Panpet şirketimiz kurulduğu günden beri 
4. kez treyler alımı gerçekleştiriyor ve bu 
yatırımda yine Krone’yi tercih ettik. Bu bir 
memnuniyetin ifadesidir.” dedi. 

Geleceğin güçlü 
Türkiye’sini bu ve bunun 
benzeri ortaklıklar inşa 
edecek
Köklü geleneklerini ve aile kültürünü, 

gelişen ve yenilenen ihtiyaçlara adapte 
etmeyi başararak Avrupa’nın ve Türkiye’nin 
öncü treyler üreticisi konumunda olduklarını 
belirten Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, 
tören kapsamında yaptığı konuşmasında, 
“Krone, bugün 112 yaşını doldurmuş dev bir 
treyler üreticisi. Gururla söylemek istiyorum 
ki; Krone’nin Almanya’daki 5 büyük fabrikası 
dışındaki tek üretim tesisi İzmir/Tire’deki 
fabrikamızdır. Tire’deki fabrikamızı Panpet’in 
değerli yöneticileri gelip görme fırsatı 
buldular. Daha önceki 3 alımlarında olduğu 
gibi bu alımlarında da yine Krone’yi tercih 
ettikleri için ve Kayseri’nin şekerini bize 
emanet ettikleri için kendilerine teşekkür 
ediyorum. Bu gibi saygın ortaklıklar arttığı 
müddetçe geleceğin güçlü Türkiye’sine 
olan inancımız da artmaktadır. Bugün bu 
törenle teslim edilen 15 adet Krone treylerin, 
Panpet’e, tüm Kayseri’ye ve Türkiye’mize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde 
konuştu.
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SEAT’ın kendi bünyesinde 
bağımsız bir marka 
olarak yarattığı CUPRA, 
Cenevre’de ilk kez 
kamuoyunun karşısına 
çıktı. CUPRA, fuarda 
dünyanın ilk yüzde 100 
elektrikli touring yarış 
otomobili CUPRA e-Racer 
ve SUV segmentindeki 
modeli CUPRA Ateca’yı ilk 
kez sahneye çıkardı. SEAT,  
fuarda ayrıca yeni Leon 
CUPRA R ST ve yeni 1.5 
TSI EVO motorla donatılan 
Leon’u tanıttı. 

SEAT VE CUPRA 
CENEVRE OTOMOBİL FUARI’NDA

2018 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda 
CUPRA standının başrol oyuncularından 
biri CUPRA e-Racer oldu. Dünyanın ilk 
yüzde 100 elektrikli touring yarış otomobili 
CUPRA e-Racer, benzinli motora sahip Cup 
Racer temel alınarak geliştirilmiş, tümüyle 
elektrikli bir yarış otomobili. Çok daha çevre 
dostu olmanın yanı sıra CUPRA e-Racer, çok 
sessiz ve etkileyici bir performansa sahip. 

İçten yanmalı motorlarla 
kıyaslandığında, fren ve 
yavaşlama esnasında 
otomobilin kinetik enerjisi geri 
kazanılıyor. Üstelik elektrikli 
otomobillerde maksimum 
performans için motorun 
belirli bir devire ulaşmasını 
beklemek gerekmediği ve gaz 
pedalına basıldığı anda azami 
torka ulaşıldığı için çok daha 
iyi bir hızlanma sunuyor.

300 kW (408 HP) sürekli 
olmak üzere 500 kW (680 HP) güç üreten 
CUPRA e-Racer, tork yönlendirme özellikli 
tek vitesi ve arka tekerden çekiş özellikleri ile 
tam bir motor sporları otomobili. Azami hızı 
270 km/s olan CUPRA e-Racer, sıfırdan 100 
km/s’ye yalnızca 3,2 saniyede, sıfırdan 200 
km/s’ye ise 8,2 saniyede çıkabiliyor. 

CUPRA e-Racer’da ayrıca gösterge paneline 
entegre edilmiş yeni bir geri görüş teknolojisi 
bulunuyor. Bu sistemde geleneksel aynalar 

yerini üç kameraya 
bırakmış durumda. 

CUPRA 
Ateca 
ilk kez 
kamuoyu 
karşısında 
Fuarda CUPRA 
standının bir diğer 
ilgi çekici modeli 
ise ilk kez sahneye 
çıkan CUPRA Ateca 
oldu.

Yeni CUPRA 
Ateca’nın 2.0 
TSI motoru, 300 
HP gücünde. 

Yapılan iyileştirmelerle daha güçlü bir ses 
üreten motorda hızlı, yumuşak ve hassas 
vites geçişleri sağlayan ve daha sportif bir his 
sunmak üzere tasarlanmış 7 ileri vitesli DSG 
şanzıman yer alıyor. Maksimum hızı 245 km/s 
olan CUPRA Ateca, sıfırdan 100 km/s hıza 
yalnızca 5,4 saniyede ulaşabiliyor.

CUPRA Ateca’da ayrıca 4Drive çekiş sistemi 

bulunuyor. Yol koşulları, otomobilin hızı, her 
bir tekerleğin dönüş hızı, direksiyon konumu, 
sürüş tarzı ve sürüş modu gibi çeşitli veriyi 
gerçek zamanlı olarak analiz eden sistem, 
gerektiği anda tekerleklere ayrı ayrı ve 
kademeli bir şekilde güç veriyor. 

Tavan rayları, yan aynalar, cam çerçeveleri, yan 
çıtalar, tekerlekler, ön ızgara ve difüzörlerde 
kullanılan parlak siyah, CUPRA Ateca’nın dış 
görünümüne damgasını vuruyor. Bunların 
yanı sıra, yere CUPRA adını ve logosunu 
yansıtan karşılama ışığı gibi ayrıntılar, 
otomobilin karakterine vurgu yapıyor. Güçlü 
siyah fren kaliperleri, sportif arka tampon, 
bagaj kapağındaki bakır CUPRA logosu, arka 
difüzörlerin iki yanında yer alan toplam dört 
egzoz çıkışı ve CUPRA logolu, 19 inçlik elmas 
kesim alaşımlı jantlar, bu dinamik SUV’un 
sportif karakteri ve zarafetinin altını çizen diğer 
özellikler arasında. 

Pedallar alüminyum, havalandırma ızgarası 
kapakları ve orta konsolun rengi ise parlak 
siyah veya krom kaplı. Direksiyonun, 
paspasların, ve anahtarın üzerinde CUPRA 
logosu bulunuyor.

CUPRA Ateca’da anahtarsız giriş ve çalıştırma 
sistemi, kablosuz şarj ünitesi, 360° çevresel 
görüş kamerası, 8” dokunmatik ekranlı 
medya sistemi, adaptif süspansiyonlu dinamik 
şasi kontrolü, dijital gösterge paneli ve park 
asistanı gibi özelliklerin tümü standart olarak 
sunuluyor. 

SEAT Leon CUPRA R ST
SEAT standında dikkat çeken modellerden biri 
de 300 HP gücündeki 2.0 TSI motoru, 4Drive 
dört tekerlekten çekiş sistemi ve DSG otomatik 
şanzımanıyla yeni Leon CUPRA R ST’nin 
üretimi Aralık 2018’te başlayacak.
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İsmail Sarıgözoğlu 
1931 yılında Manisa’nın 
Kula ilçesinde doğar. 
O yıllarda Kula’da 
dokumacılık, dericilik 
ve ayakkabıcılık yaygın 
mesleklerdir. Özellikle 
Kula Mensucat 
Fabrikası, İsmail 
Sarıgözoğlu gibi pek 
çok kişi için okul 
vazifesi görür. Kula 
Mensucat Fabrikası’nın 
İzmir’e taşınmasıyla 
birlikte birçok aile gibi 
Sarıgözoğlu ailesi de 
İzmir’e göç eder…

UÇAKLARIN İNİŞ TAKIMLARINDAKİ 
HURDA POMPALARI TOPLADI

Mensucat fabrikasında çalışma hayatına 
atılan İsmail Sarıgözoğlu daha sonra 
Sümerbank ve Turyağ gibi firmalara 
transfer olur. 1957 yılına gelindiğinde, İsmail 
Sarıgözoğlu artık kendi atölyesini açmaya 
karar verir. Eşinin hamile olduğu bir kış 
gecesi oturmuş kuracağı atölyeye isim 
ararken birden “Buldum buldum!” diye 

ayağa fırlar İsmail Sarıgözoğlu. Ev halkı 
merak içinde ne bulduğunu sorduğunda, 
“Nurçelik!” der. Annesi, “Çocuk kaybolunca 
ben onu Nurçelik diye mi çağıracağım, 
öyle isim mi olur!” deyince, gülümseyerek, 
“Anacığım dur, ben onu çocuk için değil iş 
yeri için buldum.” diyecektir. 

Pamuk çır çır presleriyle 
kaporta üretir
İzmir’in Keçeciler Semti’nde Nurçelik 
adıyla açılan bu küçük atölyede, o zamanlar 
tamamı ithal edilen otomotiv yedek 
parçalarını üretmeye başlar. Atölyesini 
açmadan önce de sac metal kalıpçısı 
olan İsmail Sarıgözoğlu, parça imalatında 
kullanacağı kalıpları kendi üretebilecek 
yeteneğe sahiptir fakat birikim ve makine 
yokluğu çekmektedir. Parça üretmek için 
gerekli olan makine ihtiyacını karşılamak 
için değişik formüller uygulamaya başlar. 
Örneğin, Türkiye’de ilk kez yapılacak olan bir 
traktör kaportası için pamuk çırçır preslerini 
modifiye eder ve kaporta basacak hale 
getirir. Mustafa Sarıgözoğlu, o gün üretilen 
kaportalara sahip traktörleri bugün bile 
zaman zaman gördüğünü söylüyor.   

Kendi hidrolik presini 
yapar
Yokluklar nedeniyle yapılan bu 
geçici çözümler bir yere kadar 
sonuç verir. Kaporta basmak için 
tasarlanmış pres arayışına giren 
İsmail Sarıgözoğlu, ithalat sürecinde 
yaşanacak olası sıkıntılarla 
uğraşmak yerine kendi hidrolik 
preslerin yapmaya karar verir. 60’lı 
yıllarda özellikle preslerin yaygın 
olarak yapıldığı Almanya’ya giderek 
bu konuda bilgisini genişletir. Daha 

sonra presleri tasarlayarak üretmeye başlar. 
O yıllarda presler için gerekli olan hidrolik 
pompalar Türkiye’de üretilmemektedir 
ve ithalatı da oldukça zordur. Kimi zaman 
Almanya’da çalışan işçilere sipariş verilerek 
getirtilir, kimi zaman ise askeri hava 
alanlarından uçakların iniş takımlarında 
kullanılan miadını doldurmuş hidrolik 

pompalar hurdalıktan toplanmak suretiyle 
preslerin çalışmasında ana güç kaynağı 
olarak değerlendirilir. İlerleyen yıllarda 
sadece Sarıgözoğlu ve Nurçelik’in ihtiyacı 
olan preslerin üretilmesiyle sınırlı kalmaz ve 
bu alanda çalışan diğer firmalara da makine 
üreten bir firma haline gelirler. 

Hidrolik pres üretimi devam ederken, 
pazardaki yüksek tonajlı büyük tablalı 
mekanik eksantrik pres ihtiyacının 
boşluğunu doldurmak için mekanik 
eksantrik pres üretimi de başlar. Bu süre 
zarfında ana iş olan kalıp üretimi de devam 
eder. Kalıp konusunda gösterilen hassasiyet 
eksantrik pres üretimini de olumlu yönde 
etkiler. Bu dönemde firmanın üretiminde 
otomotiv ve beyaz eşya yan sanayi birbirine 
yakın oranlarda giderken zaman içinde bu 
oran yüzde 85 dolayında otomotiv lehine 
gelişir.

Manisa Organize 
Sanayi’ye taşınırlar
Otomotiv ana sanayisinin yavaş yavaş 
montaj sanayisine dönüşmeye başladığı 60’lı 
yılların başlarında İzmir’in Mersinli semtine 
taşınırlar. Bir süre sonra arazi yetersizliği 
çekmeye başlayan firma, İzmir Mersinli’deki 
tesisi 1973’ten başlayarak 1976’ya kadar 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne taşır. 
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Bu dönemde otomotiv ve beyaz eşyanın 
en büyük firmalarının işleri yapılmaktadır. 
Manisa’daki fabrikanın yapılış süresinde 
hem İzmir, hem Manisa’da üretim devam 
eder. Sanayi bölgesinin girişine çok yakın bir 
yerde, 4 bin metrekarelik bir alanda kurulur. 
O zamanlar fabrikalarının çok gelişmiş 
olmadığını anlatan Mustafa Sarıgözoğlu, “Az 
sayıda makinemiz vardı, hatta mübalağa 
yapacak olursak fabrikanın içinde bir baştan 
diğer başa futbol maçı yapılabilecek kadar 
boşluk vardı” diyor. 

İkinci kuşak yetişmeye 
başlıyor
Bu dönemlerde İsmail Sarıgözoğlu’nun 
iki oğlu Mustafa ve Levent de yavaş yavaş 

işe dahil olmaya başlar. 
Henüz ilkokul yıllarında 
yaz tatillerinde babasının 
yanında çalışmaya başlar 
Mustafa Sarıgözoğlu. 
Öğrenim hayatı boyunca 
babasının yanında 
çalışmaya devam eden 
Mustafa Sarıgözoğlu, 
İzmir Atatürk Lisesi’ni 
bitirdikten sonra Ankara 
Hukuk Fakültesi’ni 
tercih eder. Okulu 
bitirdiğinde de yine baba 
mesleğine döner. Levent 
Sarıgözoğlu da küçük 

yaşlardan itibaren iş hayatının içinde yer 
alır. Babasının önerisiyle Mersinli’deki iş 
yerinin hemen karşısına bulunan Çınarlı 
Endüstri Meslek Lisesi’nin, torna tesviye 
bölümünün ilk mezunlarından olur. Teknik 
öğretmen okulunda 1 yıl okuduktan sonra 
şimdiki adı Gazi Üniversitesi olan Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nin 
mühendislik bölümünü bitirir.

Aile fertlerinden oluşan Sarıgözoğlu, 
1982 yılında anonim şirketi haline gelir. 
Kurucu İsmail Sarıgözoğlu çocukları iş 
hayatına adapte etmek için çok sistemli 
ve farklı metotlar uygular. Babasının bunu 
bilinçli yaptığını düşündüğünü belirten 
Mustafa Sarıgözoğlu,“Babam kuralları, aile 
anayasası, halefiyet gibi bilimsel konuları, 

bu konularda özel bir eğitim almadan 
oluşturdu ve bize yansıttı. Bu sayede 
babamın rahatsızlığında başta bocalasak da, 
bize öğrettiği şeyler ve mesleki becerimizle 
şirketi babamın bıraktığı noktadan daha iyi 
bir duruma getirdik.” diyor. 

“Her işin, bir okuması 
vardır; bir dokuması 
vardır.”
Temel prensiplerin yanı sıra disiplin, 
borca sadakat konularına özellikle dikkat 
eden biridir İsmail Sarıgözoğlu. Kendisi 
de çıraklıktan geldiği için işçiyi iyi anlar 
ve daima kollardı. Çocuklarına “Önce 
işçinizin parasını ödeyin, sizin cebinizde 
para kalmasa da hiçbir şeyden eksik 
kalmazsınız, manav kasap sizi hoş görür 
ama bir işçi için durum böyle değil.” derdi.  
İş hayatında, pratiğe teoriden daha fazla 
önem veren İsmail Sarıgözoğlu,  hiçbir şeyin 
kağıt üzerinde gözüktüğü gibi olmadığına 
inanır ve “Her işin, bir okuması vardır; 
bir dokuması vardır.” derdi.  Çeliğin bir 
ruhu olduğuna inanır, gerektiğinde onunla 
konuşulması gerektiğini söylerdi. 

Türkiye’de, preslerde ilk kez kadın işçi 
çalıştıran da yine İsmail Sarıgözoğlu olur. 
Yurt dışı seyahatlerinin birinde, Romanya’da 
bayanların preslerde çalıştığını görür İsmail 
Sarıgözoğlu. Yurda döndüğünde çocuklarına 
gördüklerini anlatır ve biz de bayan işçi 
çalıştıracağız der. Pres ağır iştir ve bu fikir 
çocukların aklına yatmaz. O dönemde 
domates tarlalarında çalışan bayanlar 
ya mutfak işlerinde ya da parçaların 
temizliğinde çalışmaktadır. Romanya’da 
gördüğü preslerin çok kullanışlı olduğunu 
ve bunu yaparlarsa kadınların çalışmasının 
sandıkları gibi güç olmayacağını söyler ve 
dediğini de yapar. İsmail Sarıgözoğlu her ne 
kadar teknik olarak bayanların çalışabileceği 
presler yapsa da, Türkiye henüz mevzuat 
olarak hazır değildir ve preslerde bayan işçi 
çalıştırılamayacağı yazıyordur. Uzun yıllar 
bu mevzuatlarla mücadele edilir. Sonunda 
domates tarlalarından gelen kadınlar, pres 
operatörü olmayı başarır.

Yemen dönüşü 
rahatsızlanır
1986 yılında işi için Kuzey Yemen’e giden 
İsmail Sarıgözoğlu yurda döndükten sonra 
rahatsızlanır. Babalarının en dinamik 
ve mücadeleci olduğu bir dönemde 
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rahatsızlandığını aktaran Mustafa 
Sarıgözoğlu, bu durumun kendilerini 
şirketin gelecek perspektifini çizmeye 
ittiğini belirtiyor. Mustafa Sarıgözoğlu bugün 
üçüncü kuşağın yavaş yavaş çalışmaya dahil 
olduğu ve onların eğitimini de kendilerinin 
üstlendiğini söylüyor. 

İsmail Sarıgözoğlu’nun işleri çocuklarına 
devretmesini takip eden süreçte işler 
oldukça hız kazanır ve Manisa fabrikası 
yetersiz hale helmeye başlar. 1993 yılında 
İzmir Organize Sanayi’deki yeni fabrikayı 
kurarlar. Üretim ihtiyaçlarından dolayı 
Çiğli Atatürk Organize’deki bulunan 
kalıp fabrikasını da Manisa’ya taşırlar.  
Sarıgözoğlu firması 1998 yılında 2 milyon 
doların üzerinde ihracat yaparak dereceye 
girer ve MİB’den plaket alır. Mustafa 
Sarıgözoğlu, “Bu plaket bizim için önemli 
bir kilometre taşıydı. O zamanlar büyük 
bir rakam olan 2 milyon dolar, şu an bir 
kalıp setinin fiyatı neredeyse. Biz böyle 
günlerden geçerek bugünlere geldik. Bunlar 
azımsanacak şeyler değil.” diyor. 

Firmanın başarısında çalışanlarla olan 
ilişkiler oldukça önemli. Sarıgözoğlu’nda 
çalışanlarının çok büyük kısmı eski 
çalışanlardan oluşuyor. Çalışanlar 
arasında, babaları Sarıgözoğlu’ndan 
emekli olmuş, kendisinin emekli olmasına 
da 5-10 yıl kalmış ikinci kuşak işçiler var. 
İsmail Sarıgözoğlu, küçük bir işletme 
oldukları dönemlerde bile sigortalı işçi 
çalıştırma konusunda çok titiz davranmış 
ve çocuklarına da tavsiyesi bu yönde 
olmuş. Çalışanları ile ast üst ilişkisine 
girmediklerini belirten Mustafa Sarıgözoğlu, 
“Bizim çalışanlarımız iş yerini de bir aile 

kapsamında 
değerlendirir. 
Varlıkta da 
yoklukta da 
birlikte olma 
düşüncesiyle 
hareket ettik bu 
yüzden hiçbir 
krizde personel 
kaybetmedik.” 
diyor. Tüm bu 
büyümede itici 
güç müşteri 
talepleridir. 
1999 yılında 
kurulan Aksaray 
fabrikası da 
yine bu yüzden, 

Mercedes’in talepleri doğrultusunda kurulur. 

Bursa fabrikası kriz 
döneminde tamamlanır
Büyüme sürecinde birçok kriz atlatan 
Sarıgözoğlu,  bu krizlerden güçlenerek 
çıkmayı bilmiş.  Örneğin Bursa yatırımına 
karar verildiği dönemde global kriz 
etkili olur. Kriz nedeniyle tüm talepler 
sıfırlanır ve stoklar büyür. Firma aldığı 
kredileri döndürmekte zorlanır. Tüm bu 
olumsuzluklara rağmen, geçmişten gelen 
tecrübeleri ve çekirdekten yetişmiş güçlü 
kadrosu ile krizi aşmayı başarır. 2008 
yılında inşaatı başlayan Bursa fabrikası, 
kriz dönemi olan 2009’un ortalarında 
tamamlanır ve kendi ayakları üstünde 
durmayı başarır. 

Bursa yatırımının sektördeki dengeleri 
kendi lehlerine çevirdiğini belirten Mustafa 
Sarıgözoğlu, “Bursa yatırımını yapmasaydık 
bugün bu seviyede olamazdık.” diyor. 
Bugün Bursa fabrikasında üç dev otomotiv 

firması; Renault, Ford ve Fiat için dış yüzey 
kaporta parçaları üretilmeye devam ediyor. 
Başlarda bu üç markanın Türkiye fabrikaları 
için kalıp yapımı ile başlayan süreç 
şimdi bu markaların global ihtiyaçlarının 
karşılanması aşamasına gelmiş durumda. 
Zaman baskısı ve maliyetler nedeniyle 
çoğu Türkiye’de yapılabilecek kalıpların 
bazen otomotiv ve beyaz eşya OEM’lerince 
yurt dışına sipariş edildiğini belirten 
Mustafa Sarıgözoğlu, “Mevcut Avrupalı 
müşterilerimizin yanı sıra Çin ve Amerika’ya 
da kalıp üreten bir firma konumdayız.” 
diyor. Firma son yıllarda kalıp konusunda 
gösterdiği gelişme ve gelen talepler 
sonucunda makine üretimini sadece kalıp 
üretimine dönüştürmüş durumda. Bursa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yerleşik Bursa 
Pres Metal Fabrikası 2009 yılından itibaren 
yaklaşık 130 çalışanı ile faaliyet gösteriyor. 
Fabrika 28 bin 500 metrekaresi kapalı olmak 
üzere toplam 30 bin metrekarelik alanda 
kurulu. 2 bin tonluk pres kapasitesine sahip 
Mossini G1 ve 800 tonluk pres kapasitesine 
sahip bliss robotik pres hatları ile soğuk 
şekillendirilmiş parça üretimi yapılmakta 
olan fabrikada; punta kaynak robotları ile 
kaynaklı/ montajlı parçalar üretiliyor.

Üçüncü kuşak hazırlanıyor
Bugün üç ayrı ilde, dört ayrı fabrika ile 
faaliyet gösteren bir firma Sarıgözoğlu. Ana 
merkez ve ana üretim birimi olan Manisa 
fabrikası ise 13 bin metrekaresi kapalı 
olmak üzere toplam 27 bin metrekarelik 
alanda 400 çalışanı ile firmanın amiral 
gemisi konumunda. Yine hem ölçek hem 
de kullanılan teknoloji olarak sektöründe, 
Avrupa’nın ilk 10 fabrikası arasında 
sayılabilecek kalıp fabrikası da Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime devam 
ediyor. Türkiye gibi çalkantılı yıllar geçirmiş 

bir ülkede, 56 yıldır var 
olmanın önemli olduğunu 
belirten Mustafa 
Sarıgözoğlu, “Üçüncü 
kuşağın adaptasyonu 
ve başarılı olması bizim 
için çok önemli. Mutlak 
suretle babadan oğula 
geçecek diye bir kuralımız 
yok ancak kendi etik 
değerlerimizi, sosyal 
sorumluluklarımızı 
devam ettirmemiz için bu 
şirketin hayatta kalması 
lazım.” diyor.
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Avrupa’nın en 
hızlı büyüyen 
treyler üreticisi 
Tırsan, intermodal 
taşımacılıkta tüm 
treyler gereksinimleri 
için eksiksiz bir ürün 
yelpazesi sunuyor

ITALYAN DEVİ AUTAMAROCCHI, 
7 YILDIR TIRSAN DİYOR.

Avrupa, intermodal taşımacılığa yönelirken 
İtalya’daki en büyük 5 taşımacılık şirketinden 
biri olan Autamarocchi, diğer Avrupa 
ülkelerinden daha hızlı bir uyum süreci 
göstererek büyük bir değişime imza atıyor. 

Hem kara, hem tren, hem de deniz yolu 
taşımacılığını birleştiren intermodal 
taşımacılık, müşterilere operasyonlarında 
esneklik sunmanın yanı sıra karbondioksit 
salınımının azalmasında katkı sağlar.

7 yıldır devam eden güçlü 
ortaklık
Tedarikçi güvenilirliği, filo şirketleri için 
en önemli ölçütler arasında yer alıyor. 
Kässbohrer, Autamarocchi ile 7 yıldır 
devam eden istikrarlı ortaklıkları ve 
taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik sunduğu 
geniş seçenekleri sayesinde şirketin tüm 
gereksinimlerini karşılamaya devam ediyor. 
Her türlü konfigürasyon için uygunluk ve 

operasyonlarda esneklik sağlayacak şekilde, 
20 ft ile 40 ft arasında konteyner taşıma 
kapasitesine sahip olan Kässbohrer K.SHG 
S, konteyner şasi ihtiyaçları noktasında 
Autamarocchi’nin daimi tercihi haline 
geliyor. 

Kässbohrer treylerler 
sağlam yapısıyla rekabette 
avantaj sağlıyor
Autamarocchi ve Kässbohrer arasındaki 
tamamen güven ve çözüme dayalı iş birliği 
sayesinde, 2018 yılında huckepack 70 
ünite teslimat gerçekleştirildi. Kässbohrer 
K.SCC Tren taşımacılığına uygun Tenteli 
Rulo taşıyıcı, birçok taşımacılık modeline 
ve gemi taşımacılığına uygunluk gösteriyor. 
İntermodal taşımacılıkta operasyonel 
süreçlerin zorlu olması, bu süreçte dayanıklı 

ve güçlü bir şasiye olan ihtiyacı artırıyor.

Autamarocchi Genel Müdürü 
Ervino Harej, Tenteli Kässbohrer 
araçlarının sağlam tasarımının 
önemini vurgulayarak, “Tam verimlilik 
istiyorsanız, zorlu operasyonel yüklere 
dayanacak sağlam şasiye sahip olmanız 
da zorunlu hale geliyor. Biz bu durumun 
bilincinde hareket ederek birçok kez 
Kässbohrer ile çalıştık. Bununla birlikte 
Kässbohrer’in teslimat süresi ve diğer 
üreticiler arasında sağladığı rekabet 
avantajı, iş birliğini bizim için daha da 
önemli hale getiriyor” dedi.

Yeni ve saygın Hafif Konteyner Şasi 
Kässbohrer K.SHG L, Autamarocchi 
filosundaki en yeni ürün çeşidi konumunda 
bulunuyor. Yeni konteyner şasisi 40 ft. ile 
45 ft. ağırlığındaki konteynerlerin yanı 
sıra Swap Body treylerleri de taşıyabiliyor. 
2017’de, en çok tercih edilen Kässbohrer 
treylerleri arasında yer alan K.SHG L 
araçlardan 220 adet, saygın şirketlerin 
filolarına dahil edildi. Kässbohrer’in tasarım 
ve üretim konusundaki uzmanlığının en 
iyi şekilde hayata geçirilmesi, piyasadaki 
en hafif ve en sağlam konteyner şasisinin 
ortaya çıkmasını sağlıyor. Bunun 
arkasındaki nedeni ise, boş ağırlığı 3840 
kg’dan 3640 kg’a düşüren geniş seçenekler 
ve alüminyum jantlar sunan Kässbohrer’in, 
rakipler arasında en düşük ağırlıklı ürüne 
sahip üretici olması oluşturuyor. 2016 
yılında IAA fuarında satışa sunulmasından 
itibaren, Kässbohrer konteyner şasisi 
Avrupa pazarında beğenilen bir ürün haline 
gelmenin gururunu yaşıyor. 

Autamarocchi Hakkında:
Filolarında yer alan 2.000 araç ile İtalya’nın 
en büyük 5 İtalyan taşımacılık şirketinden 
biri olan Autamarocchi, intermodal 
taşımacılıkta çözümler sunuyor. Şirketlerin 
konteyner ve FTL taşımacılığı alanındaki 
ihtiyaçlarına göre, tüm Avrupa’da özel 
taşımacılık hizmeti sunuyor ve tam yük 
konteyner taşıma kapasitesiyle Avrupa 
Endüstrisine hizmet veriyor. 
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EKİP RUHU,KALİTE VE BAŞARI.
1- FİRMANIZ HAKKINDA BİRAZ 

BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ? 
 Firmamız 1980 yılından itibaren Malatya 
Yeni Sanayi Sitesinde 62 m²’lik bir alanda 
Damper Ve Dorse alanında imalata 
başlayarak bu güne kadar ihtiyaca uygun 
kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve satış 
sonrası hizmetlerini kendisine ilke edinerek 
üstün hizmet anlayışıyla tecrübelerini 
kazanıma dönüştürmüş ve bu kazanımlarla 
Malatya II. Organize Sanayi Bölgesinde 
12.000 m² kapalı 20.000 m² açık fabrika 
alanıyla sektörünün öncü firmalar arasında 
yer alarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Bünyemizde 45 personelimizle birlikte 
38.yılımızın gururunu yaşamaktayız. 
Tecrübeli teknik kadromuzla 
müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Firmamız her geçen gün gelişerek yıllık 
1000 adet araç üretim kapasitesine 
ulaşmıştır.

2-Ağırlıklı olarak çalıştığınız 

markalar var mı?
Firma olarak, şasi araç üreten tüm 
markalarla partner ve tedarikçi ilişkilerine 
devam etmekteyiz. Tedarikçiliğini yaptığımız 
Mercedes Benz Türk A.Ş. ve Man’ın üst yapı 
üreticisiyiz. Ayrıca 2017 yılında Ford Otosan 
tavsiyeli üst yapıcısı olduk.

3- 2018 Yılı için plan ve ön 

görüleriniz nelerdir?
 2018 Yılında firmamız üretim hattının 
geliştirilmesi ve üretimin artırılmasına 
yönelik yatırım yapmış bu anlamda Fırat 

Kalkınma Ajansı destekli 1.500.000TL’ lik 
makine parkurumuza katılmıştır. 

2018 Yılında değişen dünya ekonomisi 
ve teknolojiyi göz önüne alarak üretim 
kapasitemize artırmak ve beraberinde 
Pazar payımızı büyütmektir. İhracat ile ilgili 
çalışmalarımız devam etmektedir.

4- SEKTÖRÜN GELİŞİMİNİ 
HIZLANDIRMAK ADINA 
FİRMALARA VE SEKTÖREL 
ÖRGÜTLENMELERE DÜŞEN 

GÖREVLER NELER OLABİLİR? 
İki başlığa ayırmakta yarar var.

*Firmalara düşen görevler;
Bir ekip ruhu içerisinde mevcut üretim 
kapasitelerini korumak ve teknolojiye yatırım 
yaparak ihracat olanaklarını arttırmak.

 ARGE faaliyetlerine ağırlık vererek, 
uzman teknik ekipler sayesinde müşteri 
memnuniyetini arttırmak. Bu sayede 
kalıcı ve sağlıklı büyüme sağlamak temel 
önerilerimiz arasındadır. 

*Sektörel Örgütlenmelere düşen 
görevler: 
Sektörün sıkıntılarını tespit ederek gerekli 
kurumlarla işbirliği yapmak.

Özellikle Üniversitelere bu anlamda büyük 
görev düşmektedir. 

Hükümetten beklentilerimiz; Yüksek 
finans maliyetlerinin gerektiği yatırımlarda 
yatırımcıyı desteklemek, teknik eleman 
sıkıntısının çözümü için temel liseden 

itibaren teknik okullar 
kurmak ve özendirmek. 

5-SEKTÖRDE 
YAŞADIĞINIZ 
EN ÖNEMLİ 
SORUNLAR 
NEDİR? ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİNİZ 
NELERDİR?
Sektörün en büyük 
sorunlarında biri 
kalifiye eleman olup 

bu konuda hükümet,  üniversiteler teknik 
okullar, sivil toplum kuruluşları ve gerek 
işletme sahipleri ortak bir akıl birliğiyle 
sorunun çözümü için adım atmaları gerekir. 
İhracatın yeterince yapılamaması ve ithalatın 
her geçen gün artması Pazar daralmasına 
sebep olmaktadır.

İç pazardaki daralmadan ve ekonominin 
durgun olmasından kaynaklı talep darlığı 
üretimin kesikli olmasına ve bu durum 
verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. 
Haksız rekabet koşulları ve bunun yanında 
denetim eksikliği sektörü olumsuz 
etkilemektedir.

6-  KENTİNİZİN SANAYİSİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN NELER 

YAPILMALI? 
Kentimizin sanayisinin gelişmesi için bizim 
tavsiyemiz öncelikle ve kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetimler, bölgesel 
kalkınma idareleri, kalkınma ajansları, 
üniversiteler ve ilgili taraflarla işbirliği 
içerisinde, ilin sanayi sorunlarının ve çözüm 
önerilerinin de içinde yer aldığı bir çalışma 
yapılmalıdır.

Resmi kurum ve kuruluşların bölge 
Müdürlüklerinin ilimizde olması gerekir.

Yine ilimizde fuarlar çok yetersiz. Turizm 
adına ciddi bir faaliyet yok denecek kadar az.

 Bölgesel ve AR-GE teşviklerinin sektörlerin 
yapısına uygun olması ve bölge farkı 
gözetmeksizin uygulanması, düşük faizli 
kredi olanakları yaratılması en büyük 
arzumuzdur. 
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Dünyanın en büyük 
4 itfaiye aracı üreticisi 
arasında yer alan 
Volkan İtfaiye ilk yerli 
üretim 8x8 şasili itfaiye 
aracını dünyanın 
dört bir yanına ihraç 
etmeye hazırlanıyor.

İTFAİYENİN DÜNYA DEVİ VOLKAN, 
YERLİ ŞASİYLE GÜCÜNE GÜÇ KATTI 

5 yıldır üzerinde titizlikle çalışılan ve yerli 
mühendisler tarafından geliştirilen ilk 
yerli 8X8 şasi, 10 milyon euroluk yatırımla 
hayata geçti. Volkan İtfaiye’nin İzmir’de 
bulunan fabrikasında gerçekleştirilen 

basın toplantısının ardından Türkiye’nin ilk 
yerli üretim şasisi, Selçuk Havalimanı’nda 
düzenlenen lansmanda görücüye çıktı. 1.500 
beygir gücünde, ikiz motor teknolojisine 
sahip araç, sıfırdan 80 kilometre hıza 21 
saniyede ulaşıyor. Gelişmiş elektronik ve 
yazılım alt yapısı mevcut. Off-road özelliğiyle 
zorlu koşullarda dahi hareket kabiliyetine 
sahip aracın 4x4 ve 6x6 versiyonları da 
üretiliyor. 

Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı 
İsa Tecim, ilk yerli üretim 8x8 şasili itfaiye 
aracının tanıtım toplantısında yaptığı 
konuşmada, kendi sektöründe dünya 
markaları arasında gösterilen Volkan 

İtfaiye’nin temellerinin 1974 yılında 
İzmir Çankaya’da küçük bir yazıhanede 
atıldığını söyledi. Tecim, küçük bir atölye 
ile başladıkları yolculuklarında, bugün 
Torbalı’da 135 bin metrekarelik tesisten 

dünyanın dört bir yanına araç 
gönderebilecek bir noktaya geldiklerini 
aktararak, “Volkan İtfaiye bugün 
Türkiye itfaiye aracı pazarının yüzde 
55’ini elinde bulunduruyor ve 40’a 
yakın ülkeye itfaiye aracı ihraç ediyor” 
dedi.

Hedef yüzde 75 
ihracat payı
Basın toplantısında ilk yerli üretim 
8x8 şasi kamyon hakkında bilgi veren 
Volkan İtfaiye Genel Müdürü Yaşar 

Tecim ise Volkan İtfaiye’nin bugüne kadar 
Türkiye’de ilk 55 metre merdivenli itfaiye 
aracı, ilk yangın pompası, ilk ana uçak 
yangın söndürme aracı ve ilk 8x8 özel amaçlı 
şasi kamyon projeleri gibi pek çok ilke imza 
attığını vurgulayarak, ihracat gelirleriyle 
ülkenin cari açığını kapatmasına katkı 
sağlamaktan gurur duyduklarını aktardı.

Hedeflerinin 3-4 yıl içinde cirodaki ihracat 
payını yüzde 75’e çıkarmak olduğunu 
belirten Yaşar Tecim, “Hedefimiz ihracat. 
Önümüzdeki 3-4 yıl içinde ciromuzdaki 
ihracat payını yüzde 75’e çıkarmak istiyoruz. 
Bundan sonra ihracat katlanarak gidecek. 
Bu araçlar yurt dışından geliyordu ve 

Türkiye’ye satış rakamları 
donanımına göre 1 milyon 200 
bin avroya kadar çıkıyordu. Şu 
anda üzerindeki yangın söndürme 
sistemi ile birlikte şasisini 
de kendimiz yaptığımız için 
neredeyse yarıya yakın bir fiyata, 
650 bin avroya geldi. Cironun 
yüzde 45’i ihracattan geliyor. 
2018 yılı sonuna kadar cironun 
150 milyon liraya ulaşmasını 
hedefliyoruz” diye konuştu. 

Sektörde oyunu 
değiştirecek buluşlar 

için çalışıyoruz
Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe 
itfaiye aracı alanında uzmanlaşan tek 
şirket olduklarına dikkat çeken Tecim, “5 
yıldır üzerinde çalıştığımız projeyi 40 yerli 
mühendisimiz ile hayata geçirdik. Sadece 
bu proje için 10 milyon euroluk bir yatırım 
yaptık. Yangın söndürme ve kurtarma 
tasarımına adanmış tek Ar-Ge merkezine 
sahibiz. Ciromuzun yüzde 5’ini Ar-Ge’ye 
harcıyoruz.  Sektörde oyunu değiştirecek 
büyük buluşlara imza atmak için bu oranı 
daha da artıracağız” dedi.

Elektrikli araç yolda
AR-GE merkezinde mühendislerin farklı 
projeler üzerinde çalıştığını aktaran 
Tecim, “Elektrikli araçlar üzerine 
çalışıyoruz. 2020’de elektrikli bir itfaiye 
aracını Almanya’da dünyanın en büyük 
itfaiye araçları fuarında sergileyeceğiz. İlk 
versiyonunu 2012 yılında yaptığımız insansız 
kara aracının yeni versiyonu üzerinde 
çalışıyoruz. Orman yangını ve endüstri 
tesisi yangınlarında kullanılmak üzere 
üretilen bu araç tamamen otonom veya 
yarı otonom hareket edebilecek şekilde 
düşünülüyor. Uçan bir kurtarma sepeti 
üretmeyi düşünüyoruz. 3-4 kişiyi yangından 
kurtarabilecek, aynı zamanda yangına 
müdahale de yapabilecek.
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Daha yüksek 
hızlanma ve gelişmiş 
manevra kabiliyeti 
için Allison 3000 
Serisi™ şanzuman ile 
donatılmış kompakt 
acil durum aracı, şehir 
içi kullanım için ideal 
çözümler sunuyor. 

ALLİSON TRANSMİSSİON, SICUR 2018’DE
YENİ MAGİRUS İTFAİYE KAMYONUNU SERGİLEDİ 

Allison Transmission, Madrid’de düzenlenen 
SICUR 2018 Uluslararası Güvenlik ve İtfaiye 
Fuarı’nda tam otomatik şanzıman donanımlı 
yeni Magirus City itfaiye aracını sergiledi. 
Şehir içinde kullanım için ideal olan bu 
araç, yüksek hızlanma ve manevra kabiliyeti 
için kısa aks mesafesi, ince gövde tasarımı 
ve Allison 3000 şanzıman donanımı ile 
sunuluyor. 

Magirus İspanya Satış Direktörü Alejandro 
Martínez açıklamasında; “Magirus itfaiye 
kamyonu, Allison şanzıman donanımı 
sayesinde daha büyük araçlara benzer 
özellikleri ve avantajları sunan bir araç 
haline geliyor. Aradaki fark, daha büyük 
araçlar için imkansız olan zorlu dönüşlerin 
yapılabilmesi ve dar sokaklara girişlerin 
kolaylaşması gibi avantajlar oluyor” diye 
belirtti. 

Euro 6c emisyonuna uyumlu Iveco 
Eurocargo120E25 4x2 şasisine sahip olan 
bu kompakt araç, beş itfaiyeciyi rahatça 
taşımak için yeterli alana sahip çift kabin 
içeriyor. Dört koltuk ayrı ayrı solunum 
aparatı (SCBA) ile donatılıyor. Aracın 
ayrıca, 10 bar’da yaklaşık 2.000 l / dakika 
ve 40 bar’da 250 l / dakika’lık akış hızlarını 
garanti eden bir Magirus MPH230 pompası 
bulunuyor.

Allison Transmission İspanya İş Geliştirme 
Müdürü Trond Johansen, konu ile ilgili 
olarak; “Allison şanzımanın güvenilirliği, 
itfaiye ekiplerine yangın ve acil durum ile 
ilgili olay yerine hızlı ve güvenli bir şekilde 

ulaşabilmenin avantajını sunuyor. 
Acil durumlarda, hem araç 
performansı hem de hızlanma 
hayati önem taşıyor. Kesintisiz Güç 
Teknolojisi™ sayesinde Allison 
şanzımanlar, motorun artan 
hızlanma performansı ve daha kısa 
ulaşım süreleri için tekerleklere 
sarsıntısız ve sürekli olarak güç 
aktarımını garantiliyor” dedi. 

Geliştirilmiş frenleme ve azaltılmış 
fren aşınması için hidrolik 
retardere sahip Allison şanzıman 
ile Iveco 250 beygir gücü motorun 
kombinasyonu, acil durum 
görevleri için en ideal sürüşü 
garanti ediyor.

Martinez; “Bu şanzımanlar, 
acil durumlar için muhteşem 
bir çözüm. Maksimum sürüş 
verimliliğinin yanı sıra sürücülerin 
olay yerine hızla giderken, vites 
değişimiyle dikkatlerini dağıtmadan 
sadece yola konsantre olmalarını 
sağlıyor. Buna ek olarak, Allison 
tam otomatik şanzımanlar, çok 
nadiren arızalanıyor. Bu nedenle 
müşteriler, aracın çalışma ve 
hizmet verme süresine oldukça 
güveniyor” şeklinde açıkladı. 

SICUR’da sergilenen ağır hizmet 
kamyonlarının yarısı, Allison tam 
otomatik şanzıman donanımına 
sahipti. 

Magirus City, Retarder ile Allison 3000 SerisiTM şanzıman özellikli
Şasi  Iveco Eurocargo 120E25 4x2

Model  City

Aks mesafesi 3105 mm

Motor  6 silindir motor 

Motor gücü 250 bg

Motor torku 850 Nm

Exhaust gases Euro 6C

Pompa akış hızı  2.000 l/dak. 10 bar, 250 l/dak. 40 bar

Şanzıman  Tork konvertör ve hidrolik retardere sahip Allison 3000 Serisi™  
  tam otomatik şanzıman
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Bosch Grubu, Almanya, 
Fransa, ABD, Japonya, 
Çin, Brezilya ve 
Türkiye’deki sürücülerin 
otonom sürüş 
hakkındaki görüşlerini 
öğrenmek amacıyla 
bir anket çalışması 
yaptırdı. Türkiye’den de 
farklı sosyo-ekonomik 
gruplara mensup 520 
sürücünün katıldığı 
anket, sürücüler 
arasında otonom 
sürüşe dair güçlü bir 
beklenti olduğunu 
ortaya koydu. 

TÜRKİYE’DE SÜRÜCÜLER,
OTOMOBİL KENDİ KENDİNE GİDERKEN
MANZARANIN KEYFİNİ SÜRMEK İSTİYOR!

Bosch tarafından düzenlenen ve Türk 
sürücülerin de katıldığı araştırmada dikkat 
çekici sonuçlar ortaya çıktı. Bosch Türkiye 
ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, otonom 
araçlarla ve araştırma sonuçlarıyla ilgili 
yaptığı değerlendirmede, ‘‘Geleceğin otonom 
araçları olası tüm problemleri çö-zebilecek 
teknolojiler yardımıyla tasarlanacak. 
Sürücülerin araçlarına gitmesi yerine, 
araçlar sü-rücülerin yanına gelecek. Bir 
bilim kurgu filminden çıkmış gibi gözüken 
şey, çok yakında gerçe-ğe dönüşecek. 
Araştırma sonuçları da bize bu yönde bir 
beklentinin olduğunu gösteriyor.” dedi.

Bosch’un otonom sürüş konusunda yaptığı 
araştırma sonuçlarına göre, sürücülerin 
otonom otomobillerin sahip olmasını en 
fazla istedikleri fonksiyon yüzde 79 ile 
‘otomobilin kendi kendini park etmesi’ oldu. 

Bunu, otonom otomobilin park yeri bulması 
ve aracın park yerinden otonom olarak 
çıkması izledi. Park konusu sürücüler 
için ciddi bir zaman ve para kaybına yol 
açıyor.  Al-manya’da yapılan araştırmalar, 
park yeri aramanın ortalama 10 dakika 
sürdüğünü ve şehirdeki trafiğin de yaklaşık 
yüzde 30’unu oluşturduğunu ortaya koyuyor. 
Hesaplamalara göre, yaklaşık 10 dakikalık 
bir park yeri arama süresi araca 1,35 
euro’luk bir maliyete ve kilometre başına 1,3 
kg’lık CO2 emisyonuna yol açıyor. 

Bu cevaplar ve araştırmalar, Bosch’un 
park yeri bulma ve park etme konularında 
yaptığı çalışma-ları değerli kılıyor. Uzun 
zamandır devam etmekte olan çalışmalar 
neticesinde, 2018 yılından iti-baren 
Mercedes Benz’in Stuttgart’taki Müzesi’nin 
otoparkında otomobiller ‘sürücüsüz olarak’ 
park yerlerini kendileri arayacak ve park 
edecek. Bu, sadece sürücülerin stresini 
azaltan bir çö-züm olmayacak. Sürücüsüz 
park etme işlemi otomobillerin daha yakın 
park edilmesiyle yüzde 20’ye kadar park 
yeri alanından tasarruf sağlamayı mümkün 
kılacak. 

Arkanıza yaslanıp, keyfini 
sürün!
Otonom sürüş anketinde yer alan 
‘’Aracınız sürüş işlemini sizin için yapıyorsa 
otomobildeki za-manınızı nasıl kullanmak 
istersiniz?’’ sorusuna, Türk sürücülerin 
yüzde 67’si “Pencereden bak-mak, 

manzaranın keyfini sürmek” cevabını 
verdi. Bunun dışında katılımcılar, 
zamanlarını sırasıy-la diğer 
yolcularla daha fazla etkileşime 
geçerek, otomobildeki diğer 
yolcularla konuşarak, inter-nette 
gezinerek, diğer kişilerle telefonda 
konuşarak ve SMS yazarak geçirmek 
istediklerini dile getirdi. Yine aynı 
soruya verilen cevaplara bakıldığında 
Türk kullanıcıların otonom sürüşte 
za-manlarını yüzde 43 oranla kitap, 
gazete ve dergi okuyarak geçirmek 

istedikleri ortaya çıktı.  

Otonom sürüş en çok uzun 
yollarda tercih ediliyor!
Farklı durumlarda kullanıcıların otonom 
fonksiyon kullanımından bahsedilecek 
olursa; Türk sü-rücülerin yaklaşık yüzde 
80’i, daha uzun sürüşler sırasında ve 
tatile giderken otonom modu kul-lanmak 
istedi. Üçüncü sırada ise özellikle yoğun 
İstanbul trafiği göz önünde bulundurulunca 
‘’otobanda/otoyolda kullanım’’ isteğinin yer 
alması pek şaşırtıcı değil. Bu kullanımların 
dışında Türk sürücüler otonom otomobili 
sırasıyla işe giderken, kötü havalarda, 
karanlık olduğunda ve virajlı yollarda 
kullanmak isteyeceklerini dile getiriyor. 

Çocuğunuzu otomobile 
emanet eder misiniz?
Anket sonuçlarından çıkan bir diğer dikkat 
çekici sonuç, Türkiye’deki sürücülerin, 
otonom bir otomobilin çocuklarını bir yerden 
bir yere ulaştırması diğer bir deyişle ‘taksi 
görevi’ görmesi söz konusu olduğunda diğer 
ülkelerdeki kullanıcılara göre daha isteksiz 
olmalarıdır. Türkiye’deki sü-rücülerin 
sadece dörtte biri bu görevde otomobile 
güveniyor. Çocukları emanet etmek söz ko-
nusu olduğunda en az güvenen ülke yüzde 
11 ile Almanya, en fazla güvenen ülke ise 
yüzde 50 ile Brezilya oldu. 
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Türkiye otomotiv 
sektörünün çatı kuruluşu 
Otomotiv Sanayii 
Derneği’nin (OSD), 44’üncü 
Olağan Genel Kurulu’nda 
bayrak değişimi yaşandı. 
Göreve geldiği 2010 
yılından bu yana Otomotiv 
Sanayii Derneği’nin 
yönetim kurulu başkanlığını 
başarıyla sürdüren Kudret 
Önen, yeni dönemde 
görevi Haydar Yenigün’e 
devretti. 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ’NDE BAYRAK DEĞİŞİMİ!

KUDRET ÖNEN BAŞKANLIK GÖREVİNİ 
HAYDAR YENİGÜN’E DEVRETTİ!

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük 
üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv 
Sanayii Derneği (OSD), 44’üncü Olağan Genel 
Kurulu’nu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü’nün de katılımlarıyla İstanbul’da 
gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisinin lokomotif 
sektörlerinden otomotiv sanayiinin ulaştığı 
konumun değerlendirildiği ve otomotivin 
geleceğine ilişkin görüşlerin paylaşıldığı genel 
kurulda, 2010 yılından bu yana OSD Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak başarıyla görev alan 
Kudret Önen, yeni dönemde görevi Haydar 
Yenigün’e devretti. 

OSD’nin yeni yönetim kurulu üyeleri ise, 
başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları 
Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç 

Başeğmez, muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler 
Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Marco 
Votta, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar 
Görgüç, Tuğrul Arıkan şeklinde belirlendi. 

“Dünyada üretilen her 
100 aracın neredeyse 2’si 
Türkiye’den”
Düzenlenen genel kurulda 2017 yılına ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan Kudret Önen, 
“Ülkemiz, 2017 rakamları ile neredeyse 
dünyada üretilen her 100 araçtan ikisinin 
üretildiği önemli bir üretim merkezi haline 
gelmiştir. Üretiminin yüzde 79’unu ihraç eden 
sanayimiz, 12 yıldır ülkemizin ihracat lideri 
olup, 2017 senesinde ülkemiz ihracatının yüzde 
18,2’sini gerçekleştirmiştir.” ifadelerini kullandı.

“İç pazar yeni yatırım 
çekilmesi için önemli, Brexit 
özellikle takip edilmeli!”

Yerli ürün portföyünün 
genişlemesini sağlamak, 
dış ticaret dengesine katkı 
sağlamak ve ülke ekonomisi ile 
ihracata ciddi ivme kazandırmak 
açısından yeni yatırım çekilmesi 
için iç pazarın ciddi önem 
taşıdığını da belirten Kudret 
Önen, “Yatırım teşvikleri, 
özellikle Kuzey Afrika ve Orta 
Avrupa ülkeleri ile rekabet 
edecek konuma getirilmelidir. 
Brexit konusu özel olarak takip 

edilmeli ve sanayimiz ihracatını negatif 
etkilemeyecek önlemler alınmalıdır. 
Lojistik konusu sanayimiz ihracatını 
destekleyecek şekilde geliştirilmeli ve yeni 
teşvikler planlanmalıdır dedi.

“Görevi devretmenin 
tam zamanı olduğuna 
inanıyorum”
OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı sürecince 
çok mutlu bir dönem geçirdiğini belirten 
Kudret Önen, “Üyelerimiz ve derneğimiz 
çalışanları ile beraber sanayimizi 

en iyi şekilde temsil etmeye, sanayimizin 
rekabetçiliğinin arttırılması için destek olmaya 
çalıştım. Bu dönem içinde üyelerimiz her 
yıl beni başkan seçerek derneğimiz için çok 
önemli olan yönetimde devamlılık ilkesini  
destekleyerek başkanlığımın devamı için oy 
kullandılar.  Ama her dönemin bir sonu olmalı, 
Sanayimizin rekorlar kırdığı bu uç noktada, bu 
yıl, görevi devretmenin tam zamanı olduğuna 
inanıyorum. diyerek sözlerini tamamladı. 

Haydar Yenigün:  
Önceliğimiz sektörü 
“geleceğe” hazırlamak
Kudret Önen’e 2010 yılından bugüne büyük 
bir özveri ve başarı ile yürüttüğü başkanlık 
görevi nedeniyle teşekkürlerini sunduğunu 
ifade eden Haydar Yenigün ise, “Sektörün çatı 
örgütü olan bu değerli ve prestijli derneğe 
başkanlık yapmak çok özel bir yaklaşım 
ve beceri gerektiriyor. Kudret bey bunu en 
mükemmel şekilde yerine getirdi. Ben bu 
derneğin başkanlık görevini bir bayrak yarışı 
olarak görüyorum. Sizler bugün bayrağı bana 
devrettiniz. Bunun değerini en üst seviyede 
hissettiğimi bilmenizi isterim. Üreterek 
büyümeye inanan biri olarak, sektörümüzü 
bugünkünden çok daha iyi konumlara 
getirmek, büyütmek, çeşitlendirmek ve en 
önemlisi, içinde bir çok belirsizlikler içeren 
“geleceğe” hazırlamak, benim de en önemli 
önceliğim olacak. ” açıklamasını yaptı.
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2018 yılı Ocak ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre, toplam 
üretim yüzde 3, 
otomobil üretimi ise 
yüzde 9 oranında 
azaldı. Bu dönemde, 
toplam üretim 124 bin 
347 adet, otomobil 
üretimi ise 85 bin 
368 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ  DERNEĞİ “2018 OCAK AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU” NU AÇIKLADI

2018 yılı Ocak ayında toplam pazar aynı 
seviyesini koruyarak 36 bin 53 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 4 oranında arttı ve 
26 bin 611 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak ayında 
üretim yüzde 13 artarken, hafif ticari 
araç grubunda yüzde 10, ağır ticari araç 
grubunda ise yüzde 60 seviyesinde arttı. 
2017 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı 
yüzde 10 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12 
oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda 
ise pazar yüzde 19 arttı. Ağır ticari araç 
grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı 
olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 50 
seviyesine ulaştı.

2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 9 oranında, otomobil ihracatı 
ise yüzde 4 oranında azaldı. Bu dönemde, 
toplam ihracat 94 bin 332 adet, otomobil 
ihracatı ise 73 bin 408 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre, toplam otomotiv ihracatı 
paritedeki değişim sebebiyle Dolar 
bazında yüzde 12 artarken, Euro bazında 
ise yüzde 2 azaldı. Bu dönemde toplam 
otomotiv ihracatı 2,334 Milyar $ olarak 

gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 
4 artarak 951,6 Milyon $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 9 azalarak 781,8 Milyon

€ seviyesinde gerçekleşti.

• 2018 yılı Ocak ayında, önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 3 düşüş ile toplam 124 bin 
347 adet taşıt aracı üretildi.

• 2018 yılı Ocak ayında traktör üretimi ile 
birlikte toplam üretim 128 bin 911 adet 
olarak gerçekleşti.

• 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari 
araçlar üretimi, 2018 yılı Ocak ayında yüzde 
13 artarken, ürün grubu bazında üretim:

B. Kamyonda yüzde 152 

Midibüste yüzde 47 

K. Kamyonda yüzde 46 

Kamyonette yüzde 11 ve

Minibüste yüzde  3  
  oranlarında artarken,

Otobüste  yüzde 21 oranında  
  azaldı.

• 2018 yılı Ocak ayında otomobil üretimi, 
2017 yılına göre yüzde 9 oranında azalarak 
85 bin 368 adet düzeyinde gerçekleşti.

• 2018 yılı Ocak ayında traktör üretimi yüzde 
26 oranında artarak 4 bin 564 adet oldu.

• Traktör üretimi 2008-2018 yılları arası 
Ocak ayı verileri karşılaştırıldığında en 
yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

• 2018 yılı Ocak ayında toplam satışlar 2017 
yılı aynı ayına göre aynı seviyesini koruyarak 
36 bin 53 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2018 yılı Ocak ayında otomobil satışları, 
2017 yılı aynı ayına göre yüzde 4 oranında 
arttı ve 26 bin 611 adet oldu.

• 2018 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına 
göre toplam otomobil satışları yüzde 4 ve 
yerli otomobil satışları yüzde 11 artarken, 
ithal otomobil satışları aynı seviyesini 
korudu.

Tablo  1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2018 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına 
göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 
12 , yerli hafif ticari araç satışları yüzde 17 
ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 7 
oranlarında azaldı.

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2018 yılı Ocak ayında; bir önceki yılın aynı 
ayına göre ağır ticari araç pazarı yüzde 19 
artarak 977 adet, kamyon pazarı yüzde 
43 oranında artarak 869 adet, midibüs 
pazarı yüzde 29 oranında azalarak 82 adet 
ve otobüs pazarı ise yüzde 74 oranında 
azalarak 26 adet düzeyinde gerçekleşti. 

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı 
Ocak ayında toplam pazar yüzde 9, otomobil 
pazarı yüzde 21 artarken; hafif ticari araç 
pazarı yüzde 13 ve ağır ticari araç pazarı 
yüzde 38 oranında düşüş gösterdi.

Tablo  2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2018 yılı Ocak ayında 73 bin 
408 adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 76’sını oluşturan 94 bin 332 
adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak ayında 
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılı aynı 
ayına göre yüzde 9 oranında azaldı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında, 
ticari araç ihracatı yüzde 22 oranında azaldı. 
Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre yüzde 19 
azalarak 802 adet olarak gerçekleşti.

Tablo  3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2018 yılı Ocak ayında toplam 
ihracat, 2017 yılına göre yüzde 12 oranında 
arttı ve 2,334 milyar $ oldu. Euro bazında 
ise yüzde 2 azalarak 1,916 milyar € olarak 
gerçekleşti.

• Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 5, yan sanayi ihracatı 
yüzde 25 oranında arttı.
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Kaynak : OSD

GRAFİK 1.1:  10 Yıllık Ortalama ve 2018/2017 Toplam Satışlar (x1000)

TABLO 3.1:  Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

TABLO 3.1: Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı 
Ocak ayında toplam pazar 

TABLO 1.1: 2008–2018 yılları Ocak aylarına ait hafif ticari araç (minibüs 
+ kamyonet) satışları

GRAFİK 1.2: 2018 yılı Ocak ayında geçen yılın 
aynı ayına göre toplam hafif ticari araç satışları
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MST İş Makinaları, 
Gaziantep tesislerinde 
ürettikleri 6 Plus serisi 
Kazıcı Yükleyici ve 
Teleskobik yükleyicileri 
Konya Tarım Fuar’ında 
sektöre tanıtmak üzere 
yerini alıyor

MST KONYA TARIM FUAR’INDA YENİ TELESKOPİK 
YÜKLECİSİ İLE TARIM SEKTÖRÜ İLE BULUŞUYOR. 

Konya Tarım Fuarı’nda 24 Mart’a kadar 
sergilenecek MST Kazıcı Yükleyicilerin ağır 
şartlara göre tasarlanan güçlü ön bom 
yapısı, en zorlu koşullarda bile güvenli 
bir operasyon imkanı sunarken; tüm 
modellerde standart olarak sunulan 1,2 m³ 
kapasiteye sahip 6 işlevli yükleme kovası ile 
rakiplerine oranla her kepçede daha fazla 
malzeme yükleme verimliliği sunuyor.

 Kazıcı Yükleyicilerde, operatör istek 
ve beklentilerine yanıt verecek şekilde 
tasarlanan arka joystickler, operatörlere 
hassasiyet gerektiren kazı, kaldırma, 
indirme gibi işlerde kolay kontrol imkânı 
sağlıyor. Ayrıca üzerindeki özel amortisör 
sistemi ile birbirinden bağımsız olarak 

ayarlanabilen joystick konsolları, 
operatörün istediği konumda sabitlenerek; 
daha ergonomik bir çalışma ortamı 
oluşturulmasına katkıda bulunuyor. 

MST Satış ve Pazarlama Yatırım A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Aydın Karlı,, ‘Ürettiğimiz 
Yeni 6 PLUS Serisi kazıcı yükleyiciler 
müşteriler tarafından yüksek ilgi görüyor. 
MST 6 Plus Kazıcı Yükleyiciler de operatörün 
konforu ve ihtiyaçları düşünülerek 
geliştirilen yeni kabin tasarımına artı olarak 
yenilenmiş havalandırma sistemi sayesinde 
sıcak ve soğuk havalarda kabin içerisindeki 
ısı operatörün istediği dereceye rahatlıkla 
getirilebiliyor. Operatör konforunun 
yüksek seviyede hissedilebilmesi için 
standart donanım olarak sunulan havalı 
süspansiyonlu operatör koltuğu, uzun 
ve yorucu çalışma sürelerinin operatör 
üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiriliyor.

Aydın Karlı, ‘‘bir diğer ürün grubu ise 
MST teleskopik yükleyici. Özellikle, tarım 
sektöründe kullanımı da her geçen gün 
artan teleskopik yükleyiciler, Gaziantep 
üretim tesislerinde, Türkiye’nin ilk ve tek 

yerli teleskopik yükleyici üreticisi olarak 7 
metreden 17 metreye kadar 7 çeşit modelde 
üretilmektedir. Şimdi bu ürün grubuna tork 
konvertörlü yeni üyelerini ekliyoruz’’ diye 
devam etti. MST, mevcut seride kullanılan 
hidrostatik şanzımana ek olarak yeni seride 
tork konvertörlü şanzıman ekleyerek; 
müşterilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
tercih yapabilmesi sağlanmıştır. Yeni 
Teleskopik yükleyici serisinde ayrıca 
kabin tasarımı tamamen yenilenmiş olup; 
yüksek konfor, ergonomi ve estetik müşteri 
beğenisine sunulmaktadır. Şu an için 7 
metre ve 9 metre olarak 4 ton kaldırma 
kapasiteli ST740p ve ST940p modelini 
üretiyoruz, daha yüksek erişim mesafeli 
modeller için çalışmalarımız devam ediyor.’ 
Diye belirtti. 

MST, ayrıca Türkiye’nin tek yerli mini 
ekskavatör üreticisi olarak 1.6 ton ile 5.5 ton 
arasında 5 ayrı modelde mini ekskavatör 
ve ekskavatörleriyle güçlü bir ürün gamına 
sahip. MST , 30 ton ve 22 ton sınıfında 2 
ayrı ekskavatörü Gaziantep ’deki üretim 
tesislerimizde üreterek, müşterilerine 
sunmaktadır. 
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25-26 Nisan’da İstanbul 
Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşecek ICSG 2018’in 
ana sponsorlarından 
Klorsis’in Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Çakmak, 
“Yeni iş ortaklıkları için ICSG 
2018’in önemi büyük” diye 
konuştu.

“YENİ İŞ ORTAKLIKLARI İÇİN ICSG 2018’İN ÖNEMİ BÜYÜK”

Gaziantep’te geliştirdiği akıllı şebeke 
ürünleriyle Türkiye ekonomisine önemli 
katkılar sağlayan Klorsis’in Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Çakmak, 25-26 Nisan 2018 
tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşecek ICSG 2018 öncesinde soruları 
yanıtladı. Çakmak, “Yeni iş ortaklıkları 
kurabilmek ve yeni projeler üretebilmek için 
ana sponsorlarından olduğumuz ICSG 2018’in 
önemi büyük” dedi.

“ARTIK DIŞARIYA BAĞLI KALMAMALIYIZ”

Şebeke sularının mikrobiyolojik bakterilerden 
arındırılması için klor dozajlanması 
gerektiğini belirten Klorsis’in Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Çakmak, “Klor kanserojen 
ve antioksidan bir maddedir. O yüzden 
çok hassas dozajlanmalı. Fazla verilirse 
insanlar kanser olabilir, az miktarda verilirse 
bakteri kirliliği yaratabilir. Bu miktarın çok 
iyi ayarlanması gerektiği gibi takibinin de 
iyi yapılması gerekiyor. Biz de günümüz 
teknolojisini kullanarak o ivmeyi yakalamaya 
çalışıyoruz. Firma olarak Ar-Ge’ye çok önem 
veriyoruz ve büyük yatırımlar yapıyoruz. 
Şirket politikamız tamamen yurt dışından 
alınan bu muadil ürünlerin, artık dışarıya 
bağlı kalmadan buradan tedariğini sağlamak. 
Harcanan paraların milli servet olduğunu ve 

bu servetin kendi ülkemizde kalması gerektiği 
kanaatindeyiz” diye konuştu.

“YAPTIĞIMIZ ÇOK HASSAS BİR İŞ”

Öğrenimini İngiltere’de tamamladıktan sonra 
2011 yılında Klorsis’I Gaziantep’te kurduklarını 
belirten Çakmak, yerli akıllı dozaj pompaları, 
haberleşme cihazları ve analiz sistemleri 
ürettiklerini ifade ederek, “Ürettiğimiz ürünler 
Bilim ve Sanayi Bakanlığında orta-yüksek 
teknolojik ürün olarak geçmektedir. İşimizi o 
yüzden ciddiye alıyoruz. Firmamızın kuruluş 
amacına bakıldığında biz Klorsis’i bir sağlık 
projesi olarak görüyoruz. Yaptığımız çok hassas 
bir iş. Ürünlerin hassas dozajlanması ve ivedi 
takibinin yapılması gerekiyor” dedi.

“AKILLI SİSTEMLER RAHATLIK VE 
TASARRUF SAĞLIYOR”

Üretmiş oldukları akıllı sistemlerin genel 
olarak değerlendirildiğinde büyük bir rahatlık 
ve tasarruf sağladığını sözlerine ekleyen 
İbrahim Çakmak, “Bu sistemleri tüm 
fabrikalar, oteller, hastaneler, tarımsal faaliyet 
gösteren işletmeler ve kamu kuruluşları 
kullanabiliyor. Avantajlarını bir arıtma tesisi 
üzerinden örnek verecek olursak, tesise 
giren ve çıkan sular sürekli değişiyor. Bizim 
sistemlerde pompanın yanına gitmeden 
dozajlarında değişiklik yapılabiliyor. Başka 
sistemlerde ise pompanın yanına personel 

gitmesi gerekiyor. Bu hem maddi hem 
de manevi kayıplara yol açıyor. Sistem 
olarak artılarımız çok fazla. Eğer 
kuruluşlar şahıslara değil sistemlere 
bağlı olarak çalışırlarsa çalışanlar 
ayrıldığında da işler aksamaz. O yüzden 
yaptığımız sistemleri ciddiye alarak ve 
uzun süreli testlerden geçirerek piyasaya 
sunuyoruz” diye konuştu.

“YENİ PROJELER KONUŞULUYOR VE İŞ 
ORTAKLIKLARI KURULUYOR”

ICSG 2018’in firmalarla kurulacak 
çözüm ortaklıkları için güzel bir adım 

olduğunu belirten Klorsis Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Çakmak, “ICSG’de 
yeni projeler konuşuluyor ve üretim 
yapan iki farklı firma kendi aralarında 
iş ortağı olabiliyor. Bu tür uluslararası 
fuarlarda firmalar daha kolay ve daha 
hızlı anlaşmalar sağlayabiliyor. Ortak 
anlaşma yapılan tüm işlerde sektöre hem 
yenilik hem de farkındalık olarak geri 
dönüş oluyor. Öncelikle böyle güzel bir 
organizasyon düzenledikleri için ICSG’ye 
teşekkür ederiz. ICSG 2018 ana sponsoru 
olarak güzel bir fuar geçireceğimizi 
düşünüyorum. Bu tür organizasyonları 

ne kadar artırabilirsek sektör sürekli canlı 
kalır. Ar-Ge ve inovasyon ilkesinde ilerleme kat 
etmiş oluruz” dedi.

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.



6. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler ve Şehirler

Kongre ve Fuarı
25-26 Nisan 2018

İstanbul Kongre Merkezi
www.icsgistanbul.com

Stratejik Partnerler

Ankara Ofis:
Aziziye Mahallesi Pak Sokak Portakal Çiçeği Residence No:1/57 

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

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

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

www.hhbexpo.com.tr
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Türkiye Hazır Beton 
Birliği (THBB) ve 
Kalite Fuar Yapım AŞ 
tarafından düzenlenen 
Beton İzmir 2018 Fuarı, 
hazır beton, çimento, 
agrega ve inşaat 
sektörlerini İzmir’de bir 
araya getirecek. “Beton 
İzmir 2018 Hazır Beton, 
Çimento, Agrega, 
İnşaat Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı” 25-
28 Nisan 2018 tarihleri 
arasında İzmir’de 
gerçekleştirilecek.

BETON İZMİR 2018 FUARI,
İNŞAAT VE HAZIR BETON SEKTÖRLERİNİ 
İZMİR’DE BULUŞTURACAK

İnşaat ve Beton 
Sektörlerinin Büyük 
Buluşması: Beton İzmir 
2018 Fuarı
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 
yılından bu yana Türkiye’de standartlara 
uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda 
doğru beton uygulamalarının 
sağlanması için çalışmalarını 
sürdürüyor. THBB bu doğrultuda, 
sektörün gelişmesini ve firmalar arası 
bilgi alışverişini sağlamak, sektörün 
vizyonunu ve yol haritasını belirlemek 
için inşaat ve beton sektörlerine yönelik 
önemli buluşmalar düzenliyor. 1995 

yılından bu yana 2 uluslararası kongre 
ve fuar, 5 ulusal kongre ve 9 ulusal 
fuar düzenleyen THBB, 2018 yılında 10. 
Beton Fuarı’nı İzmir’de düzenleyecek.

THBB ve Kalite Fuar Yapım AŞ 
tarafından 25-28 Nisan 2018 
tarihlerinde düzenlenecek olan 
“Beton İzmir 2018 Hazır Beton, 
Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri 
ve Ekipmanları Fuarı” inşaat ve 
onun en temel kolu olan hazır beton 
sektörüyle ilgili birçok firmayı İzmir’de 
buluşturacak. Bu yıl onuncusu 

düzenlenecek olan 
Fuar’da hazır beton, 
çimento, agrega ve 
inşaat sektörleri ile ilgili 
son teknolojik ürünler, 
araç, makine, ekipman, 
hizmet ve donanımlar 
sergilenecek. Fuar hazır 
beton sektörüyle ilgili her 
kesimin buluştuğu ortak bir 
platform olacak. Geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da Fuar’da katılımcılar 
son teknoloji ürünlerini 
ziyaretçilere sunacak. 
Fuar’da hazır beton ve 
çimento ekipmanlarının 
yanı sıra beton santralleri, 
iş makineleri, kamyon ve 
çekiciler, transmikserler, 
pompalar, kalıp sistemleri, 
vinçler, çeşitli beton 
kimyasalları, otomasyon 
sistemleri, lastik ve 
akaryakıt ürünleri, 
sektörel makineler başta 
olmak üzere çok geniş 
bir ürün yelpazesi beton 
ve agrega üreticilerine 

ve inşaat yapımcılarına sunulacak. 
Fuar, ekonominin lokomotifi inşaat 
ve onun en temel kolu hazır beton 
ile ilgili sektörlerden birçok firmayı 
aynı çatı altında buluşturacak. 120 
markanın sergileneceği Fuar’ın 5 
bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. 
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO), 
Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara 
Ticaret Odası (ATO), Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO), İstanbul Sanayi Odası 
(İSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), İnşaat 
Mühendisleri Odası (İMO), Çevre Dostu 
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Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türkiye 
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(İMSAD), Türkiye İnşaat Sanayicileri 
İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye 
Müteahhitler Birliği (TMB) ve Yapı 
Denetim ve Deprem Mühendisliği 
Derneği (YDDMD) tarafından 
desteklenen Beton İzmir 2018 Fuar’ını 
önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, Asya, 
Afrika ve Orta Doğu’dan çok sayıda 
profesyonel katılımcı ziyaret edecek.

THBB’nin Teknik ve 
Ekonomi Seminerleri İlgi 
Odağı Olacak
Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 
Beton İzmir 2018 Fuarı’nda önceki 
yıllarda olduğu gibi THBB Seminerleri 
düzenlenecek. Fuarın ilk iki günü 
olan 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek seminerlerde, mega 
projelerde beton, geçirimli beton, 
beton ve sürdürülebilirlik, silindirle 
sıkıştırılmış beton yollar, katılımcı 
firmaların seminerleri başta olmak 
üzere sektörün gelişimine katkı 
sağlayacak konularda sunumlar 
yapılacak. Fuarda, THBB Seminerleri 
kapsamında ekonomi semineri de 

düzenlenecek. Prof. Dr. Emre Alkin, 
Türkiye ekonomisi, inşaat ve hazır beton 
sektörü, başkanlık seçiminin öncesi 
ve sonrası başta olmak üzere ekonomi 
konularında bir konuşma yapacak. 
“Betonstar”ın Ana Sponsorluğunda 
düzenlenecek olan THBB Seminerlerini 
hazır beton firmalarının ve tesislerinin 
yetkilileri ile yan sanayi firmalarının 
temsilcilerinin yanı sıra kamu kurum 
ve kuruluşlarının temsilcileri, inşaat 
mühendisleri, müteahhitler, mimarlar, 
yapı denetim kuruluşlarının temsilcileri, 
akademisyenler ve araştırmacılar 
yakından takip edecek.

Beton İzmir 2018 Fuarı ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Avrupa Hazır 
Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Hazır beton 
ve inşaat sektörleri Türkiye ekonomisi 
açısından çok önemlidir. Hazır beton 
sektörü, 20,7 milyar Türk Lirasını bulan 
cirosu, 44 bini aşan istihdam hacmi 
ve yıllık 113 milyon metreküpü bulan 
üretimiyle inşaat sektörünün en temel 
koludur. Türkiye, 113 milyon metreküp 
hazır beton üretimi ile Avrupa’nın yıldızı 
ve üretim açısından dünyada Çin ve 
ABD’den sonra da en büyük beton 

üreticisi konumundadır. Birlik olarak bu 
konumumuzu daha da güçlendirmek 
ve dünyada sahip olduğumuz bilgi 
birikimi ve tecrübemiz ile referans ülke 
konumumuzu sürdürmek için sektörel 
diyalog ve işbirliğinin çok önemli 
olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, 
firmalar arası bilgi alışverişinin yanı 
sıra, sektörümüzün vizyonunu ve yol 
haritasını belirlemek açısından da çok 
önemli bir buluşma olan Beton İzmir 
2018 Fuarı’nı gerçekleştirmek üzere 
yola çıktık. 25-28 Nisan 2018 tarihleri 
arasında 10.sunu düzenleyeceğimiz 
fuarımızda hazır beton, çimento, 
agrega ve inşaat sektörleri ile ilgili 
son teknolojik ürünler, araç, makine 
ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar 
sergilenecek. Birliğimizin temsilcisi 
olarak, inşaat, hazır beton ve ilgili tüm 
sektörleri aynı çatı altında buluşturacak 
olan fuarımıza ilgili tüm firma 
yetkililerini katılmaya ve sektördeki 
son gelişmeleri takip etmeye davet 
ediyorum.” dedi.

Beton İzmir 2018 Fuarı ve THBB 
Seminerleri hakkında bilgi almak ve 
katılmak için www.thbb.org adresini 
ziyaret edebilirsiniz.
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RENAULT TRUCKS’IN T SERİSİ YÜKSEK KABİN 
ÇEKİCİSİ, ALMAN TASARIM ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU

SCANİA ‘EKONOMİ ZİRVESİ’NDE 
EN ÇEVRECİ & EKONOMİK ARACINI SERGİLEDİ

Alman Tasarım Konseyi, Renault Trucks 
T serisine Ulaştırma kategorisinde Alman 
Tasarım Ödülü verdi. Böylece konsey, uzun 
yol çekicilerinde ön plana çıkan Renault 
Trucks T serisinin tasarımını ve estetiğini 
ödüllendirdi. 

EGD (Ekonomi Gazetecileri Derneği) 
tarafından düzenlenen 14. Kartepe Ekonomi 
Zirvesi 23-25 Şubat tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 

Yüzde 100 doğalgaz ile çalışan ilk çekiciyi 
Türkiye pazarına sunan Scania, Ekonomi 

Fransız üretici Renault 
Trucks, Frankfurt’ta 
düzenlenen Ambiente 
Uluslararası Fuarı’ndaki 
törende Alman Tasarım 
Konseyi’nden T Yüksek 
Kabin serisinin özel 
tasarımı için ödülünü teslim 
aldı. 

Renault Trucks T, trapez 
kabin, 12 derece eğimli ön 
cam ve pi şeklinde cephe 
gibi üç ana unsuru ile ön 
plana çıkıyor. T Yüksek 

Kabin çekici, siyah kaplaması, alüminyum 
poryalar, karbon görünümlü yüzeyler 
ve kapı kollarının kırmızısını yansıtan 
ince kırmızı çizgilerle farklılaştırılmış bir 
görünüm sunuyor. 

Zirvesi’ne katılan basın 
mensuplarına doğalgazlı 
motora sahip çekicisiyle 
test sürüşü imkanı sağladı. 
2 gün boyunca süren test 
sürüşü etkinliğine 100’ün 
üzerinde gazeteci katıldı. 

Modüler yapısı sayesinde 
farklı dingil, kabin, 
beygir gücü ve şanzıman 
seçenekleri ile sunulan 
doğalgazlı Scania, dizel 
motorlu araçlar gibi 
yüksek tork-düşük devir 
değerlerine sahip. 410 

HP gücündeki motoru, 2000 Nm tork 
üretiyor. Doğalgazlı araçlar çekicide 4x2, 
kamyonda ise 4x2, 6x2, 6x2*4 ve 8x4*4 dingil 
konfigürasyonları ile pazara sunuluyor. 

Sessiz, ekonomik ve çevreci

Scania doğalgazlı araçlar, ağırlıklı olarak 

Renault Trucks’ın Tasarım Direktörü Hervé 
Bertrand, “Bu ödülü almaktan büyük gurur 
duyuyoruz. Renault Trucks T, modern 
tasarımı ile maksimum konforu sunan 
bir kamyon. Yenilikçi tasarımı, bu ödül 
sayesinde bir kez daha kendini kanıtladı” 
diye belirtti. 

İlk olarak 2016 Almanya IAA Fuarı’nda 
tanıtılan Renault Truck T Yüksek Kabin 
çekici, genç kamyon sürücüleri tarafından 
verilen “Genç Profesyoneller Kamyon Ödülü 
2017”de ikinci sırada yer almıştı. Alman 
Tasarım Ödülü ise Almanya ve uluslararası 
tasarım alanındaki yenilikçi ürünleri ve 
projeleri, üretici ve tasarımcıları ile birlikte 
ödüllendiriyor. Ödüller, 1953’te federal 
parlamento girişimi tarafından kurulan 
Alman Tasarım Konseyi tarafından veriliyor. 
Kazananlar, alanlarında tanınan, uzman 43 
kişilik bir jüri tarafından seçiliyor. 

bölgesel dağıtım kamyonları, çöp kamyonları 
ve çekici olarak kullanılıyor. Sessizliğiyle 
özellikle çöp toplama gibi şehiriçi 
operasyonlarda avantaj sağlayan CNG’li 
araçlar, dizele göre yaklaşık yüzde 30 daha 
düşük yakıt tüketimiyle öne çıkarken, yüzde 
20 oranında daha az salınımla da çevre dostu 
olduğunu kanıtlıyor.

Scania doğalgazlı araçlarda 3 farklı motor 
hacmi ve güç seçeneği sunuyor. 9 litre, 
280 Hp gücündeki motor 1.350 NM Tork 
üretirken, 340 HP gücündeki 9 litrelik motor 
1.600 NM tork sağlıyor. Yeni 13 litrelik CNG’li 
motor ise 410 HP gücünde ve 2000 NM tork 
üretiyor. 944 litre sıkıştırılmış doğalgaz tankı 
ile yaklaşık 500 kilometre menzile sahip.

Scania, 125 yıla ulaşan tecrübesi ile 
geliştirdiği alternatif yakıtlı araçlarıyla 
müşterilerinin çözüm ortağı olmaya devam 
ediyor.
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06-09 EYLÜL 2018

ANTALYA / TÜRKİYE

TÜRKİYE'NİN İŞ VE İNŞAAT MAKİNALARI 
SEKTÖRÜNÜN YERLİ MALI HAFTASI !

Detaylı Bilgi İçin İnternet Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz. 
www.cm-expo.com

ANFAŞ FUAR MERKEZİ

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
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• Mercedes-Benz Türk, 
Barsan Global Lojistik’e 
gerçekleştirdiği 500 adetlik 
kamyon teslimatıyla 
sektörün ve tarihinin en 
büyük satışına imza attı.
• Barsan Global Lojistik, 
Mercedes-Benz Türk ile 
beraber yaklaşık 50 milyon 
Avro’luk yatırımla Türkiye 
ekonomisine destek 
veriyor. 
• Teslimat töreninde 
Mercedes-Benz logosuna 
atfen “Havada, Karada ve 
Suda” teması işlenerek, bir 
kamyon suda, bir kamyon 
karada ve bir kamyon ise 
havada sergilendi.

EKONOMİYE 50 MİLYON AVRO’LUK KAMYON DESTEĞİ
MERCEDES-BENZ TÜRK’TEN BARSAN GLOBAL 
LOJİSTİK’E, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KAMYON TESLİMATI

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün: “Bu teslimat, Türk lojistik sektörünün 
ekonomisinde bir dönüm noktası niteliği taşıyor.” 

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün; “Türkiye tarihinin en büyük kamyon 
teslimat törenine imza atıyoruz. 500 adetlik bu 
dev kamyon teslimat törenimizin ana temasını 
Mercedes-Benz’i dünya çapında bir marka yapan 
üç kollu yıldızının anlamı üzerine kurduk. Daire 
içine alınmış üç kollu bir yıldız gibi görünen 
bu sembol, motorlu araçların evrenselliğini ve 

insanlığın “havada, karada, suda” olabildiğince 
hızlı ve güvenli mobilize olabilmesini en yalın 
haliyle anlatıyor. Mercedes-Benz Türk olarak 
biz de bu felsefe doğrultusunda yıldızımızın her 
daim başarıyla her yerde, havada, karada ve suda 
var olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Barsan Global Lojistik’in gerçekleştirdiği 500 
adetlik kamyon yatırımı yalnızca Barsan Global 
Lojistik ve Mercedes-Benz Türk markaları için 
değil, aynı zamanda Türkiye’nin de geleceğine 
yapılan önemli bir yatırımdır.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve 
Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır: “Türk 
otomotiv sektörünün en büyük kamyon teslimatı 
– tüm araçlar Aksaray Kamyon Fabrikası 
üretimi!”  

Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve 
Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır; “Barsan 
Global Lojistik’e yaptığımız 500 adetlik bu satışla, 
2015 yılındaki 450 adetlik rekoru birlikte yeniden 
kırmış bulunuyoruz. Türk otomotiv sektörünün 
en büyük kamyon teslimatını, 35 yıldır lojistik 
sektöründe hizmet veren iş ortağımız Barsan 
Global Lojistik şirketi ile gerçekleştirmekten 
büyük gurur ve onur duyuyoruz. Yıllardır süren 

ve karşılıklı güven üzerine kurulu 
bu işbirliğimizi bugünkü teslimat ile 
1.350 adede çıkartmış bulunuyoruz. 
Yatırımlarımızın hız kesmeden devam ettiği 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 
araçlarımızın Barsan Global Lojistik 
şirketine ve Türkiye lojistik sektörüne 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.  

Barsan Global Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz Çaptuğ: “Mercedes-Benz 
Türk ile yıllardır süregelen işbirliğimizin, 
artarak devam edeceğine inanıyorum.”

Barsan Global Lojistik’in Yönetim Kurulu 

Başkanı Cengiz Çaptuğ; “1982 
yılında Kamil Barlın tarafından 
kurulan Barsan Global Lojistik 
entegre lojistik hizmetini 
küresel ölçekte karşılayan 
global bir dünya şirketi olup, 
29 ülke 65 lojistik merkezinde 
hizmet vermektedir. Günümüz 
itibarı ile dünya Gayri Safi 
Milli Hasılasının (GSMH) % 
81,67 sini oluşturan ülkelerde 
yapılanmasını tamamlamış 
durumda olan Şirketimizin 
hedefi  2018 yılı sonunda Dünya 
GSMH’nın % 92,31’inde, 2019 
yılı sonunda da % 94,89’unda 
var olmaktır. Dinamik ve hızla 
büyüyen yapımızı yenilikçi, 

teknolojiyi iyi kullanan yatırımcı kimliğimize 
borçluyuz. Mercedes-Benz Türk ile uzun 
yıllardır devam eden işbirliğimizin hedeflerimiz 
doğrultusunda artarak devam edeceği 
inancındayım. Bugün bizi bir araya getiren, 500 
adetlik filo alımının Türk ekonomisine, Türk 

lojistik sektörüne ve şirketlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.  

Her yerde; havada, karada ve suda Mercedes-
Benz kamyonları 

Teslimat töreninde dev filoyu temsilen 
sergilenen Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL 
kamyonlarından biri Haliç üzerinden etkinlik 
alanına yüzerek getirilirken, bir başka kamyon 
da vinç üzerinde havada asılı şekilde sergilendi. 
Mercedes-Benz logosuna atfen karada, havada ve 
suda sergilenen Actros kamyonlar; geliştirilmiş 
sürüş dinamikleri, yakıt tüketimini büyük ölçüde 
azaltan yenilikçi teknolojileri ve aerodinamik 
yapısı ile hacimli yük taşıyan uluslararası nakliye 
ve lojistik firmaları tarafından tercih ediliyor. 
Türkiye’de her üç kamyondan ikisi Mercedes-
Benz yıldızını taşıyor. 
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ÖZBAYLAR PETROL, 
MERCEDES-BENZ YILDIZINDAN VAZGEÇMİYOR

MERCEDES-BENZ TÜRK 
STARTUP 2018 YARIŞMASI BAŞLADI 

MERCEDES-BENZ TÜRK’ÜN
MOBİLEKİDS TRAFİK EĞİTİM PROJESİ,  
İSTANBUL METROCİTY’DE ÇOCUKLARLA 
BULUŞUYOR

• 2018 yılına hızlı bir başlangıç yapan Mercedes-
Benz Türk, Özbaylar Petrol’e 150 adet Mercedes-
Benz Actros ve Arocs teslimatı gerçekleştirdi.

• Özbaylar Petrol’e teslim edilen 150 adet 
Mercedes-Benz aracın 98 adedi inşaat kamyonu, 
52 adedi ise çekicilerden oluşuyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pazarlama 

• Mercedes-Benz Türk, 50. 
kuruluş yılında başlattığı “50.Yılda 
50 Startup” sosyal sorumluluk 
projesini 2018 yılında da sürdürüyor. 

• Yarışma detayları ile ilgili bilgilerin 
yer aldığı www.mbtstartup.com web 
adresi üzerinden başvurular kabul 
edilmeye başlandı. 

• Mercedes-Benz Türk Startup 
2018 yarışmasının ana teması “Akıllı 
Şehirler” olarak belirlenirken; 
hayatı kolaylaştıran, topluma ve 
çevreye faydalı, pozitif sosyal etki 
yaratan, teknolojiyle bağ kuran 
ve sürdürülebilir şehir ve yaşam 
alanları yaratılmasına katkı 
sağlayan Startup fikirleri yarışmaya 
davet ediliyor.

• 25 Nisan tarihine kadar 
başvurulara açık olacak Mercedes-
Benz Türk Startup yarışmasında ilk 
10’a giren projeler ödüllendirilecek. 
Yarışmanın üç ayrı kategoride 
değerlendirilen büyük ödüllerinden 
her birine 50.000 TL, ilk 10’a kalan 
tüm projelere ise “StartUP Boost” 
adı verilen özel bir gelişim programı 
hediye edilecek. 

• Startup ölçeklenebilir, büyümeye 
elverişli bir iş modeli arayışında 
olan organizasyonlara ve yeni 
girişimlere verilen isimdir. 

• Mercedes-Benz Türk ve TEGV 
işbirliğiyle hayata geçirilen 
MobileKids Türkiye, kampanyanın 
maskotu Moki ile birlikte 11 Mart 
Pazar günü İstanbul Metrocity 
AVM’de çocuklarla buluşuyor. 

•Küçük yaştan itibaren trafik 
bilinci kazandırmayı ve güvenli 
yolculuk konusunda çocukları 
bilgilendirmeyi amaçlayan 
MobileKids Trafik Eğitim Projesi, 
“çocuklar trafikte” sloganıyla içinde 
interaktif oyunların da olduğu 
eğlenceli etkinliklerle çocuklar ve 
ailelerine farkındalık aşılıyor.  

Öğretici oyunlarla trafik bilinci 
kazandırılıyor 

MobileKids Trafik Eğitim Projesi 
kapsamında farklı illerdeki 

okullarda Trafik Ateşböceği ile 
verilen trafik eğitimlerine ek olarak 
daha çok çocuğa ulaşabilmek 
amacıyla farklı tarihlerde yan 
etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede 
11 Mart Pazar günü İstanbul 
Levent’te bulunan Metrocity AVM’de 
çocukların katılabileceği atölye 
ve yaratıcı drama çalışmaları 
düzenlenecek. MobileKids’in 
maskotu Moki ile birlikte 
düzenlenen atölye çalışmalarında 
“Kendi Trafik İşaretini Tasarla”, 
“Boyama Etkinlikleri”, “Mini 
Şehir”, “Kes Yapıştır Trafik Işıkları” 
başlıklı etkinlikler yer alıyor. Drama 
etkinliğinde ise drama lideri, 
çocuklara temel trafik kurallarını 
eğlenceli ve eğitici bir tiyatro 
gösterisiyle ve oyunla anlatıyor. 

Direktörü Bahadır Özbayır “Mercedes-Benz 
Türk olarak 2018 yılına hızlı bir giriş yaparak 
filo teslimatlarımıza kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. Türkiye’de üretilen her 3 
kamyondan 2’si Mercedes-Benz yıldızını 
taşıyor. Bu araçlarımız 1.800 kişilik bir ekibin 
görev yaptığı Aksaray Kamyon Fabrikamızda 
üretiliyor. Uluslararası standartlarda üretim 
yapılan Aksaray Fabrikası’na yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz. Her geçen gün ürün yelpazemizi 
daha güçlü, daha ekonomik ve daha ergonomik 
araçlarla güncelliyoruz. İhracatını da yaptığımız 
bu araçlar Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor. 
İnşaat sektöründe Mercedes-Benz markalı 

kamyonlar bunun en güzel göstergesidir. 
Kendilerinin filosunda bulunan yıldızlı araçlar 
ve uzun zamandır süre gelen iş birliğimiz bizleri 
son derece gururlandırıyor. Özbaylar Petrol’le 
iş ortaklığımızın önümüzdeki dönemlerde 
artarak devam etmesini diliyoruz. 150 araçlık 
bu teslimatta emeği geçen tüm ekibime, Gülsoy 

Otomotiv Anadolu Şube, Hastalya Antalya ve 
Gelecek Otomotiv’e ayrıca teşekkürlerimi 
sunarım.” dedi.

Özbaylar Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Özbay: “İlk olarak gösterdikleri ilgi için Mercedes-
Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki 
katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayii Gülsoy Anadolu Şube’ye ve Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek 
ve kredi imkânları için teşekkür etmek istiyorum. 
Özbaylar Petrol olarak, filomuzu genişletirken 
tercihimizi yine Mercedes-Benz yıldızından yana 
kullanarak 150 adet Actros ve Arocs araç satın 
aldık. Mercedes-Benz marka araçlar; yakıt 
ekonomisinde avantajlı olmaları, düşük emisyon 
değerlerine sahip olmaları, standart olarak 
sunduğu güvenlik donanımlarıyla fark yaratmaları 
ve güçlü olmaları sebebiyle her zamanki gibi 
tercih sebebimiz oldu. Mercedes-Benz Türk’le 
uzun yıllardır süregelen bu güzel işbirliğinin 
devamını temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI 
TEMSA İLE HAYALLERİNE KAVUŞUYOR

ESİSPOWER 599.CU  AR-GE MERKEZİ OLMANIN 
GURURU İLE WIN 2018 FUARI’NDA YERİNİ ALDI..

TEMSA çalışanları tarafından yürütülen “Hayal 
Ortakları” projesi kapsamında, Adana’daki 
dört okula bilim setleri hediye edildi. TEMSA 
gönüllüleri, bilim setleri kullanılarak düzenlenen 
yarışmada birinci olan Talat Hacıbekiroğlu 
Ortaokulu’na bir bilim laboratuvarı kuracak. 

Sabancı Topluluğu şirketlerinden TEMSA, bir 
yandan yurt içinde gerçekleştirdiği katma değerli 

Esispower Tüyap Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen WIN 2018 fuarında yeni 
ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. 

Ana faaliyet konusu kesintisiz güç kaynakları 
olan ve 2017 yılında 599.Ar-Ge Merkezi olan 
Esispower sektörün genişlemesine paralel 
olarak yeni geliştirdiği yenilikçi ürünleri ile 
fuarda ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Tuzla Organize 
Sanayi bölgesinde ki 3500 m2 alandaki 

üretim ve yaptığı ihracatla Türkiye 
ekonomisine katkıda bulunmayı 
sürdürürken, eğitime verdiği destekle 
de Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına 
öncülük ediyor. 2014 yılında, TEMSA 
çalışanlarının oluşturduğu fonla yola 
çıkan ve gönüllü TEMSA çalışanlarının 
destekleriyle bugün büyük bir sosyal 
sorumluluk hareketine dönüşen 
“Hayal Ortakları” projesi, eğitim 
alanında farkındalık yaratmaya 
devam ediyor. Proje kapsamında, 
TEMSA’nın üretim merkezi olan 
Adana’da bulunan Barbaros 
Ortaokulu, Camili Akarca Ortaokulu, 
Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu ve 

Talat Hacıbekiroğlu Ortaokulu’na bilim setleri 
hediye edilerek çocukların proje oluşturmaları 
sağlandı. Öğrenciler bu bilim setlerini kullanarak 
geliştirdikleri yaratıcı projeleri TEMSA Maker Lab 
atölyesinde jüri üyelerinin değerlendirmesine 
sundu. Tüm projelerin ödüllendirildiği etkinlikte, 
Talat Hacıbekiroğlu Ortaokulu öğrencilerinin 
geliştirdiği “Akıllı Şehirler” projesi birinci 

yeni yerinde hizmet vermeye 
başlayan firma güç elektroniği 
ve güneş enerjisine yönelik 
ups,redresör,invertör, solar 
invertör, frekans konvertörü  ve 
bir çok özel tasarım üretimi ve 
satışını yapıyor.

2000 yılında 4 Mühendis 
tarafından kurulan firma 2017 
yılının Ağustos ayında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından tescil edilen 599.cu 
“Ar-Ge Merkezi” olmanın haklı 

sevincini yaşıyor. 

Fuarda konuştuğumuz firmanın Pazarlama 
ve Satış Direktörü olan Erkan ÖZKAN şu 
değerlendirmelerde bulundu; 

Esispower olarak her yıl katıldığımız Win 
fuarları sayesinde yurt içi ve yurt dışı 
ziyaretçilere yenilikçi ürünlerimizi tanıtma 
fırsatı yakalıyoruz.

2017 yılında 599. Ar-Ge merkezi olmanın 

olurken, birincilik ödülü kapsamında TEMSA 
Hayal Ortakları tarafından Talat Hacıbekiroğlu 
Ortaokulu’na bir bilim laboratuvarı kurulacak.

40’IN ÜZERİNDE ETKİNLİK DÜZENLENDİ

- “Hayal Ortakları”, TEMSA çalışanlarının 
gönüllülük esasına göre desteklediği bir sosyal 
sorumluluk projesidir. 

- 2014 yılında TEMSA çalışanları oluşturduğu 
fonla köy okullarına destek olmaya başladı.

- Gönüllü TEMSA’lıların destekleriyle faaliyetlerine 
devam eden TEMSA Hayal Ortakları projesi, 
geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla dernek haline 
dönüştü. 

- TEMSA Hayal Ortakları Derneği; kurulduğu 
günden bu yana okulların fiziki şartlarının 
iyileştirilmesi, kitap ve kırtasiye desteği, köy okulu 
çocuklarına alışveriş imkânı sağlanması, eğitime 
yardımcı donanım ve malzemelerin alınmasına 
varıncaya kadar toplam 40’ın üzerinde etkinliği 
hayata geçirdi.

gururunu yaşıyoruz. Teknolojinin gelişmesine 
paralel ürünlerimizi de geliştirdik. Ar-Ge 
merkezi olmanın sağladığı faydalarla farklı 
projelere imza atacağız. Böylelikle güç 
elektroniği sektöründe ülke kalkınmasına 
katkı sağlayacağız.  
Firmamız için müşteri memnuniyeti çok 
önemli.
Sanayinin yanında birçok kamu kuruluşuna 
özel projeler üretmekteyiz. Bunlar arasında 
frekans konvertörleri,DC güç kaynakları, 
switch mode güç kaynakları (SMPS), akü şarj 
doğrultucuları, redresör ve invertörler yer 
almaktadır.

Katıldığımız fuarlar haricinde belirli zaman 
periyotlarında bayi toplantılarımızla yeni ürün 
ve hizmetlerimizi anlatıyoruz. Ürettiğimiz 
ürünlerde kaliteyi ön planda tutarak 
teknolojimizi tüm Dünya’nın beğenisine 
sunuyoruz. Yakın bir gelecekte AR-GE’ye 
yaptığımız yatırımlar ve Ar-Ge Merkezi 
olmamız neticesinde Esispower daha da 
güçlenecek ve hak ettiği yere gelecektir.
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İş makineleri sektöründe 
yerli ve milli marka olarak 
yurtdışında Türkiye’yi 
gururla temsil eden 
HİDROMEK, İzmir’de 28–
31 Mart tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 24’üncü 
MARBLE Uluslararası 
Doğaltaş ve Teknolojileri 
Fuarı’nda tasarım ödüllü 
ürünlerini sergiledi. 
İzmir’de bir grup 
gazeteci ile bir araya 
gelen HİDROMEK İzmir 
Bölge Müdürü Göksel 
Pazarcı, “Ankara dışında 
Türkiye’deki tek üretim 
merkezimizin yer aldığı 
İzmir’deki faaliyetlerimiz 
şirketimiz için önemli bir 
yere sahip. Önümüzdeki 
yıllarda, buradaki üretim 
kapasitemizi ve istihdam 
sayımızı artırmayı, 
böylece İzmir ve bölge 
ekonomisine daha 
fazla katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz” dedi.

HİDROMEK, TASARIM ÖDÜLLÜ ÜRÜNLERİNİ
MARBLE 2018’DE SERGİLEDİ

Güçlü tasarım ve AR-GE yapısıyla iş 
makineleri sektöründe dünya devleriyle 
rekabet eden HİDROMEK, bugün 84 ülkeye 
ihracat yapıyor. Ankara’da 4, İzmir’de 1 ve 
Tayland’da 1 olmak üzere toplam 6 üretim 
tesisi bulunan HİDROMEK, en büyük 
50 iş makinesi üreticisinin bulunduğu 
“YellowTable” listesinde ilk ve tek Türk 
makine üreticisi olarak 46’ncı sırada 

yer alıyor. Bu yıl 40’ıncı yılını kutlayan 
HİDROMEK, önümüzdeki 10 yılda dünyanın 
en büyük 20 iş makinesi üreticisi arasına 
girmeyi hedefliyor. Tasarım, inovasyon ve 
AR-GE çalışmalarıyla ürün gamını sürekli 
geliştiren HİDROMEK’in 11’i uluslararası 
olmak üzere toplam 13 adet tasarım 
ödülü bulunuyor. HİDROMEK, Türkiye’de 
son 9 yıldır kazıcı yükleyici, son 6 yıldır ise 
hidrolik ekskavatör satışlarında pazar lideri 
konumunu da sürdürüyor.

SATIŞ ADEDİ VE PAZAR 
PAYINDA ARTIŞ YAŞANDI
HİDROMEK İzmir Bölge Müdürü Göksel 
Pazarcı, İzmir ve çevre illeri kapsayan 
bölgede iş makinesi pazarının geçen yıla 
göre büyüdüğüne dikkat çekerek, “Şubat ayı 
sonu itibariyle, geçen yılın aynı dönemine 
göre hem satış adedimizi, hem de pazar 
payımızı kazıcı yükleyici ve ekskavatör 
sınıflarında artırdık. İzmir yurtiçinde en 
büyük 3 iş makinesi pazarı arasında yer 
alıyor. Bu nedenle bu bölge iş makineleri 
sektörü için büyük önem arz ediyor” dedi.

“ÜRETİM KAPASİTEMİZİ 
VE İSTİHDAM 
SAYIMIZI ARTIRMAYI 
HEDEFLİYORUZ”
Her yıl olduğu gibi bu yıl da MARBLE 
fuarında yerlerini aldıklarını kaydeden 

Pazarcı, fuar süresi 
boyunca Türkiye´den 
ve dünyanın birçok 
ülkesinden ziyaretçi 
ağırladıklarını 
ve iş bağlantıları 
sağladıklarını belirtti. 
Pazarcı, sözlerine şöyle 
devam etti:

“MARBLE 2018 bizim 
için çok faydalı geçiyor. 
Mermer sektörü ile bu 
fuarda buluşuyoruz. 
Türkiye ve dünyada 
tasarım ödülleri alan 

iş makinelerimizi tanıtıyoruz. İzmir’deki 
faaliyetlerimiz ve üretimimiz şirketimiz için 
önemli bir yere sahip. Önümüzdeki yıllarda, 
buradaki üretim kapasitemizi ve istihdam 
sayımızı artırmayı, böylece İzmir ve bölge 
ekonomisine daha fazla katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz.” 

“İZMİR’DE YILLIK 6000 
ADETLİK ÜRETİM 
KAPASİTESİNE SAHİBİZ”
HİDROMEK İzmir Fabrika Müdürü Bülent 
Yetman ise 2000 yılında faaliyetlerine 
başlayan fabrikanın kazıcı yükleyici iş 
makineleri üretimi yaptığını bildirdi. Yetman, 
şu bilgileri verdi:

“Aradan geçen süre içinde, ilki 2008 diğeri 
de 2013 yılında tamamlanan 2 ayrı ek 
yatırımla bugün 15 bin metrekaresi kapalı 
olmak üzere toplam 55 bin metrekarelik 
alanda faaliyetlerimiz sürüyor. Bu fabrika 
HİDROMEK’in Türkiye’de Ankara dışındaki 
tek üretim tesisidir. Şirketin kazıcı ve 
yükleyici iş makinelerinin hem yurtiçi, 
hem de yurtdışı teslimleri buradan 
gerçekleştiriliyor. Tesisimizde 220 kişilik 
istihdam yaratıyoruz. Fabrikamızda günlük 
üretim kapasitemiz 12 adet makineye 
ulaştı. Yıllık ise toplam 6 bin adet kazıcı 
yükleyici ve mini kazıcı yükleyici üretimi 
gerçekleştiriyoruz.”



2018 55



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201856

Iveco Kayseri Şeker 
Fabrikasının iştiraki olan 
Panpet Taşımacılık’a 
satışını gerçekleştirdiği 
14 adet Stralis çekiciyi 
teslim etti. 

PANPET TAŞIMACILIK, FİLOSUNU
IVECO STRALİS ÇEKİCİLER İLE GÜÇLENDİRDİ

üretilmiş kristal şekerin toptan yurtiçi 
satışı, hayvan yemi olarak tüketilen melaslı 
pelet kuru küspe üretimi, hafriyat yükleme, 
taşıma ve boşaltma işleridir. Sürekli olarak 
taşımacılık filosunu yenileyen Kayseri 
Şeker,  Panpet çekici filosunu her sene 
daha da genç hale getirmektedir.Geçtiğimiz 
yıllarda da tercihlerini IVECO Stralis’den 
yana kullanan Panpet bu sene de filosuna 
14 adet IVECO Stralis dahil etmiştir. IVECO 
satış sonrası teşkilatı bundan önce de hep 
bize destek oldu, bundan sonra da bizi yalnız 
bırakmayacaklarına bir şüphem yok”

Törende söz alan IVECO Araç Genel Müdürü 
Roberto Camatta ise 
şunları söyledi. “ Bugün 
iki çevreci markanın 
buluşmasını yaşıyoruz, 
Kayseri şeker tesisi 
gördüğümüz üzere şekeri 
en doğal hali ile üretiyor 
biz IVECO olarak çevreye 
önem veren bir markayız, 
sürekli daha düşük 
emisyon seviyesine sahip, 
LNGli, hibrit, elektrikli 
ürünler geliştiriyoruz. 
Bugün çekici 

segmentinde yılın ilk önemli teslimatını 
gerçekleştiriyoruz, bundan da ayrıca 
mutluluk duyuyorum.Biz Iveco Stralis’lerde 
Toplam Sahip Olma Maliyetinin düşüklüğü 
konusunda iddialıyız. Sıra dışı bir çözüm olan 
Hi-SCR’nin kullanılmasıyla artık EGR’ye 
ihtiyaç duyulmuyor ve bu sayede sahiplik 
maliyetinde belirgin bir düşüş sağlanıyor. 
Optimize edilmiş aerodinamik, aktarma 
aksamı ve Hi-SCR’nin bir araya gelişiyle 
Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li öncüllerine göre 
yüzde 4.5 daha az yakıt tüketiyor”. 

YENİ STRALIS’TE (TCO)TOPLAM 
SAHİP OLMA MALİYETİNİ 
DÜŞÜREN YENİLİKLER
Iveco, Yeni Stralis’in tüm ana teknik alt 
sistemlerini yeniledi ve geliştirdi. Yeni Stralis, 
tamamen yeniden tasarlanmış bir aktarma 
organı, yeni elektrik-elektronik tasarımı, 
sınıfının en iyisi şanzımanı, arka aks ve 

arka süspansiyon, son nesil GPS ile çalışan 
öngörü fonksiyonları, yakıt ekonomisi için 
yeni özellikler barındırıyor.

TOPLAM SAHİP OLMA 
MALİYETİ ŞAMPİYONU
Yeni Stralis’in odaklandığı enerji yönetimi 
her türlü görevde ve her türlü güzergâhta 
toplam sahip olma maliyetinde belirgin bir 
düşüş sağlıyor. Yeni motorlar sürtünmeyi 
azaltmak ve rölantide belli bir süreden 
sonra motoru kapatarak enerji tasarrufu 
sağlamak üzere gözden geçiriliyor. 

Tamamen yenilenen tek redüksiyonlu 
arka aks, vites geometrisini geliştiriyor, 
sürtünmeyi azaltıyor, yakıt tüketimini 
optimize ediyor. Bu özellikler önceki modelle 
karşılaştırıldığında yakıt tasarrufunda çift 
haneli bir gelişme anlamına geliyor.

12 İLERİ HI-TRONIX 
OTOMATİK VİTES
Yeni Stralis’te kullanılan yeni nesil 12 ileri 
HI-TRONIX otomatik vites, ZF ile birlikte 
geliştiriliyor. Kategorisindeki teknolojik 
ilerlemenin ön saflarında yer alan vites, 
çarpıcı biçimde dayanıklılığını artırırken 
maliyetleri de düşürüyor. 

14 adet Iveco Stralis AS440S48 TP Hi Way 
çekicinin  teslim edildiği törene Kayseri 
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı  

Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası 
Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,  
Panpet Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi 
Yüksel, Panpet Genel Müdürü-İnanç 
Kızılyazı, Panpet çalışanları ile Iveco Araç 
Genel Müdürü Roberto Camatta, Genel 
Müdür Yardımcıları Hakkı Işınak, Tansu Giz,  
Bölge Satış Müdürü Tamer  Ersen katıldılar. 

FİLOSUNDA 33 ADET 
ÇEKİCİ BULUNUYOR
Kayseri Şeker fabrikasında düzenlenen 
teslimat töreninde konuşan törene Kayseri 
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı  
Hüseyin Akay , şunları söyledi: 

“Panpet Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kayseri 
Şeker Fabrikası A.Ş.’nin bağlı ortaklığı 
olarak Kayseri’de kurulmuştur. Şirket’in ana 
faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı karayolu 
nakliye hizmeti, akaryakıt ürünlerinin 
perakende ve toptan satışı, şeker pancardan 
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14. Uluslararası Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi Fuarı REW İstanbul, 
Tarsus Group bünyesindeki 
İFO Fuarcılık tarafından 
T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın destekleriyle 
15-17 Şubat tarihlerinde Tüyap 
Beylikdüzü’nde gerçekleştirildi. 
Üç gün boyunca yurt içi 
ve yurt dışından 9 bin 748 
profesyoneli ağırlayan fuarda, 
çöpten enerji üretiminden 
geri dönüşüm tesis ve 
ürünlerine, atık toplama 
ve taşıma araçlarından 
araç üstü ekipmanlara ve 
konteynerlere, kentsel temizlik 
çevre araç ve gereçlerinden 
yeni nesil atıkmatiklere ve 
çöp kumbaralarına, atık su 
arıtımından arıtma tesis 
ekipmanlarına kadar pek çok 
yenilik sergilendi. 
Uluslararası REW İstanbul’un 
fuar alanındaki geleneksel 
konferans programı 
kapsamında ise Bakanlık 
tarafından düzenlenen 
“Ambalaj atıklarının yönetimi”, 
“Maden atıklarının yönetimi”, 
“2023’e doğru sıfır atık”, 
“Toprak kirliliğinin kontrolü 
ve kirlenmiş sahalar bilgi 
kontrolü” ile “Türkiye’de 
atıksu yönetimi” başlıklı özel 
oturumlar yoğun ilgi gördü. İş 
Güvenliği Uzmanları Derneği 
İSGDER de fuarda, iş sağlığı 
ve güvenliğine ilişkin bir dizi 
sunum gerçekleştirdi. Ayrıca 
TÜDAM Değerlendirilebilir 
Atık Malzemeler Sanayicileri 
Derneği de “Ulusal 
Atık Yönetimi Stratejisi 
Sempozyumu”nu REW 
İstanbul’un ev sahipliğinde 
yaptı.

GERİ DÖNÜŞÜM, ÇEVRE 
TEKNOLOJİLERİ VE 
ATIK YÖNETİMİNE DAİR 
YENİLİKLER, AVRASYA’NIN 
LİDER FUARINDA BULUŞTU!

Avrasya’nın lider çevre teknolojileri 
buluşması Uluslararası REW İstanbul, T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle, 
“Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” 
ana başlıkları altında, 14. kez düzenlendi. 
Fuar katılımcıları REW İstanbul 2018’de, 
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 
ve yeni pazarlara açılmayı hedefleyen 
yatırımcılar ile buluştu. 

Bakanlık özel oturumlar 
gerçekleştirdi, TÜDAM 
sempozyum düzenledi!
Uluslararası REW İstanbul 2018, sektörel 
yeniliklerin yanı sıra, atık yönetimi, 
geri dönüşüm ve sürdürülebilir çevre 
gündemlerinin konuşulduğu bir dizi 
konferansa da ev sahipliği yaptı. T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ambalaj 

Atıkları Yönetimi 
Şube Müdürlüğü, 
Maden Atıkları 
Yönetimi Şube 
Müdürlüğü ve 
Sıfır Atık Yönetimi 
Şube Müdürlüğü 
uzmanları 
tarafından 
“atıkların 
yönetimi”  
konusunda 
düzenlenen 
oturumlar, fuar 

ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. 

TÜDAM Değerlendirilebilir Atık Malzemeler 
Sanayicileri Derneği ise REW İstanbul’un ev 

sahipliğinde, BIR (Bureau of International 
Recycling – Uluslararası Geri Bönüşüm 
Bürosu), Ekonomi Bakanlığı İthalat, İhracat 
Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi ile Rekabet 
Kurumu yetkililerinin katılımıyla “Ulusal 
Atık Yönetimi Stratejisi Sempozyumu” 
gerçekleştirdi. 
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Otomotiv ekipman 
üreticileri için geleceğe 
yönelik önemli çözümler 
geliştiren Delphi 
Technologies, Türkiye 
genelindeki satış sonrası 
yetkili bayileriyle bir 
araya geldi. İstanbul’da 
gerçekleşen toplantıya 
Delphi Technologies 
Satış Sonrası Dünya 
Başkanı Alex Ashmore da 
katıldı. Türkiye’deki satış 
sonrası pazarı için önemli 
mesajlar veren Alex 
Ashmore, Türkiye’nin 
Delphi Technologies’in 
Ortadoğu, Afrika ve 
Kafkasya faaliyetleri 
için yönetim merkezi 
olacağını belirterek,  
“Türkiye, trafiğe çıkan 
araç sayısının yıllık 
yüzde 5’lere varan 
artışlar göstermesiyle 
satış sonrasında cazip 
bir pazar olma özelliği 
taşıyor. Orijinal yedek 
parça açısından 
bakıldığında ise buradaki 
otomobillerin yaş 
ortalamasının 12.6 olması 
Türkiye’yi EMEA Bölgesi 
ve Kafkasya’daki en 
gözde pazarlardan birisi 
konumuna getiriyor” 
ifadelerini kullandı.  

ORTADOĞU, AFRİKA VE KAFKASYA’NIN 
SATIŞ SONRASI YÖNETİM MERKEZİ 
TÜRKİYE OLACAK!
Delphi Technologies, New York Borsası’nda 
gerçekleştirilen 4.5 milyar dolarlık işlem ile 
elektrikli araçlar ve içten yanmalı motorlar 
için çözümler geliştirmek ve araçların 
onarımı için gelecekte oluşacak talepleri 
karşılamak amacıyla yepyeni bir yapıya 
kavuşması kapsamında Türkiye’deki satış 
sonrası yetkili bayileriyle İstanbul’da bir 
araya geldi. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 
toplantıya Delphi Technologies Satış Sonrası 
Dünya Başkanı Alex Ashmore’ın yanı sıra 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Satış Sonrası 
Başkan Yardımcısı Jean-Francois Bouveyron 
da katıldı. Delphi Technologies’in satış 
sonrası faaliyetleri hakkında açıklamalarda 
bulunan Alex Ashmore, Türkiye pazarına 
yönelik önemli mesajlar verdi. 

Türkiye’nin EMEA Bölgesi içerisinde ve 
Kafkasya’da önemli bir role sahip olduğunu 
belirterek İzmir’de oldukça kapsamlı 
bir üretim ve depolama tesislerinin 
bulunduğunu ifade eden Alex Ashmore, 
“Türkiye, Delphi Technologies’in Ortadoğu, 
Afrika ve Kafkasya’daki satış sonrası 
faaliyetleri için yönetim merkezi olacak. 
Türkiye’deki trafiğe çıkan araç sayısının 
yıllık yüzde 5’lere varan artışlar göstermesi, 
burayı satış sonrasında cazip bir pazar 
haline getiriyor. Orijinal yedek parça 
açısından bakıldığında ise Türkiye’deki 
otomobillerin ortalama 12.6 yaşında olması 
bu ülkeyi EMEA Bölgesi ve Kafkasya’daki 
en gözde pazarlardan birisi konumuna 
getiriyor” ifadelerini kullandı. 

“2017 yılını 1 milyar dolara 
yakın ciroyla kapattık”
Satış sonrası orijinal ekipmanlar pazarıyla 
ilgili bilgiler veren Satış Sonrası Dünya 
Başkanı Alex Ashmore, “Satış sonrası 
pazarı dünya çapında yüzde 3 civarında 
büyüyor. Bu oran bir anlamda pazarın ne 
kadar hızlı bir gelişim gerçekleştirdiğini 
de gösteriyor. Delphi Technologies olarak 
bizler ise 2017 yılını 1 milyar dolara yakın bir 
ciroyla kapattık. Aynı şekilde 2017 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 6 oranında büyüme 
başarısı yakaladık. Dolayısıyla büyüme 
açısından baktığımızda, satış sonrası toplam 
pazarının ortalama iki katı oranında büyüme 
gerçekleştirdik. 2018 yılında da aynı şekilde 

büyümemizi sürdürmeyi 
hedefliyoruz” şeklinde sözlerini 
sürdürdü.

Delphi Technologies 
orijinal 
ekipmanların 
geleceğine 
odaklanıyor!
Günümüzde orijinal ekipman 
dünyasında görülen en büyük 
değişimlerin yaşandığını 

belirten Alex Ashmore, bunun sebebinin 
elektrikli ve hibrit araç çalışmaları 
olduğunu belirtti. Ashmore sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Delphi Technologies 
gibi şirketlerle birlikte çalışmanın, bu 
teknolojilere hazırlanmada oldukça önemli 
olduğunu düşünüyorum. Böylelikle, orijinal 
ekipmanların geleceğinin nasıl olacağını 
görebilir ve pazarın gerekli yedek parça ve 
çözümleri geliştirip temin etmesine, aynı 
zamanda da yeni teknolojilerine hizmet 
vermesine yardımcı olabilirsiniz. Orijinal 
ekipman ve satış sonrası ürün ve hizmetler 
alanında muhteşem bir markamız var. 
Gaz ve dizel yakıt, araç elektroniği, fren 
sistemleri, süspansiyon, teşhis ve test 
ekipmanı alanlarına odaklanmış müthiş bir 
satış sonrası portföyüne sahibiz.”
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İŞ GÜVENLİĞİNDE BORUSAN LOJİSTİK’TEN 
TÜRKİYE’DE BİR İLK!

BRİSA, PROFLEET DANIŞMANLARI İLE “EN İYİLER 
BİR ARADA” BULUŞMASINI 6. KEZ GERÇEKLEŞTİRDİ 

Borusan Lojistik, Borusan limanında açtığı 
simülasyon merkezinde çalışanlarına iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi veriyor. Türkiye’de 
ilk defa düzenlenen Simülatör ve Sanal 
Gerçeklik Video Eğitimleri ile tehlike ve 
riskler konusunda görsel farkındalığın 
artırılarak iş kazalarının önüne geçilmesi 
amaçlanıyor. 

13 Mart 2018, İstanbul. Borusan 
Lojistik Borusan limanında faaliyete 
geçirdiği simülasyon merkezi ile İş 

Brisa’nın filo yönetimindeki gücüne güç 
katan Profleet Danışmanları ve Brisa ekibi, 
6. kez düzenlenen “En İyiler Bir Arada” 
toplantısında buluştu. Brisa’nın Profleet 
için özel olarak geliştirdiği yazılım ve 
uygulamaların tanıtıldığı toplantıda, filo 
yönetiminin çehresini değiştirecek yenilikler 
konuşuldu.       

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, Profleet 
Danışmanları ve Brisa ekibinin yıllık 

Sağlığı ve Güvenliği alanında önemli 
bir adım attı. Merkezde teorik bilgilerin 
yanı sıra, Türkiye’de ilk defa Borusan 
Lojistik tarafından verilen Simülatör ve 
Sanal Gerçeklik (VR) Video Eğitimleri 
ile iş ortamında mevcut tehlike ve 
riskler konusunda çalışanların görsel 
farkındalığının arttırılması amaçlıyor. Sanal 
Gerçeklik gözlükleri ve 360 derece çekilen 
videolar aracılığıyla verilen eğitimlerle iş 
kazalarının önlenmesi hedefleniyor. 

Modern teknolojilerin kullanıldığı 
kapsamlı bir eğitim

Borusan Lojistik Simülasyon Merkezinde 
farklı departmanlardan oluşturulan 10’ar 
kişilik gruplara ve işbaşı yapacak tüm 
personele haftada 2 gün toplam 8 saat 
eğitim veriliyor. 

Eğitim kapsamında sanal gerçeklik 

gelişmeleri ve yeni dönem planlarını 
konuştuğu “En İyiler Bir Arada” 
buluşması bu yıl Antalya Calista Luxury 
Belek Resort’ta 6. kez gerçekleştirildi.  
Toplantıda 100’ü aşkın Profleet 
Danışmanı ve 85 kişilik Brisa ekibi yer 
aldı. 

Bu yılki toplantıya Brisa’nın dijitalleşme 
stratejisi kapsamında yenilenen 
‘Profleet 2’ yazılımı damgasını vurdu. 
Ayrıca PD Yammer ve Filo Bilgi Merkezi 
uygulaması Profleet Danışmanları ile 
paylaşıldı. Katılımcılara yenilikçi Profleet 

hizmetleri ve pazara dair öngörülerin de 
aktarıldığı toplantılarda, filoların sosyal, 
ekonomik ve çevresel katma değerinin 
yükseltilmesi hedefine önemli katkılar 
sunacak bilgiler sunuldu.

Brisa, filo yönetim çözümlerini tek çatı 
altında birleştirmek amacıyla geliştirdiği 
Profleet filo yönetim modeliyle filo 
müşterilerinin operasyonlarını minimum 

gözlükleri ile birebir operasyonlardaki 
doğru ve yanlış hususları içeren videolar 
çalışanlara izletiliyor. Eğitimler sırasında 4 
adet gerçek simülatör kullanılıyor. Bunların 
arasında İş Güvenliği uygun (çelik burunlu) 
ayakkabı, gemi ambar menhol kapağı 
iniş çıkış güvenliği ve baret kullanımı, 
yük altında durmak ve sapan çarpması 
ile çember kesme operasyonu yer alıyor. 
Simülasyonlarda bu görevlerin içerdiği 
tehlike ve riskler çalışanlara güvenli bir 
ortamda yaşatılıyor. 8 saatlik eğitim süreci, 
tehlikeli ortam ve davranış panosunda 
tehlike ve risk oyunu, karikatürdeki doğru 
ve yanlışlıklarla ilgili tespitler yapılarak 
tamamlanıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Simülasyon Merkezi 
ile çalışanların İş Güvenliği konusunda 
kişisel farkındalıklarının ve bilincin 
arttırılması hedefleniyor. 

maliyetle yönetebilecekleri, sürdürülebilir 
çözümler üretiyor. Profleet paketiyle ürün 
ve mekanik servis desteği yanında eğitim, 
bütçe, merkezi faturalama, danışmanlık, 
yol yardımı, envanter yönetimi, online 
programlar ve tüm servis ve hizmetlerin 
düzenli olarak raporlanması ile bu giderlerde 
tasarruf yapılmasını mümkün kılınıyor. 
Filolar için geliştirdiği hizmetler ile şirketlerin 
daha verimli, emniyetli ve güçlü bir 
performans sağlayacak şekilde yönetilmesini 
sağlıyor.

Tüm bu hizmetlerin en mükemmel 
şekilde sunulması için çalışan Profleet 
Danışmanları, Brisa tarafından sağlanan 
eğitimlerle sürekli gelişime odaklanıyor. 
Bu kapsamda 2017 yılında 109 mevcut ve 
aday Profleet Danışmanı’na 17 farklı eğitim 
verildi, 3.608 kişi/saat eğitim gerçekleştirildi. 
Profleet Danışmanı Eğitim Programları’ndan 
mezun olan kişi sayısı ise 257.
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Prometeon Türkiye 
filolara yönelik 
geliştirdiği hizmetlerini 
ProTruck markası 
altında topladı. 
Türkiye’deki 1 milyon 
ticari araç Pirelli 
ticari lastikleri ile 
beraber ProTruck 
hizmetlerinden 
faydalanırsa Türkiye 
ekonomisine toplamda 
yaklaşık 3 Milyar TL’lik 
tasarruf sağlanabilir. 

PROMETEON TÜRKİYE ÜRÜN VE HİZMETLERİ 
İLE 3 MİLYAR TL TASARRUF VADEDİYOR

birinin yönetim üssü olarak bugün 75 
ülkenin, 2 fabrikanın ve 3250 çalışanın 
sorumluluğunu üstleniyoruz. Öte yandan 
Prometeon’un dünyadaki 4 üretim 
tesisinden biri de Türkiye’de yer alıyor. 
Kocaeli’deki fabrikamız, 1960’ta kurulan 
ilk lastik fabrikası olması, Türkiye’deki ilk 
lastiği üretmesi ve sektörünün ilk Ar-Ge 
sertifikasına sahip olması gibi pek çok ilkle 
faaliyetlerini sürdürüyor. 800 bin adetlik yıllık 
üretim kapasitemizle ve 2000 çalışanımızla, 
ihracat gücümüzle ekonomiye ve istihdama 
sunduğumuz katkıdan gurur duyuyoruz” 
şeklinde konuştu.  

2017’de pazarın üzerinde büyüdüklerine 
değinen Günvaran “2017 sonunda %25 pay 
ile liderliğe oturduk. Sürüş güvenliğinin 
simgesi ön aks lastiklerde de %23 pazar payı 
ile yine liderliğe sahibiz” dedi. 

Günvaran “Önünüzdeki 5 yıla iddialı 
hedeflerle giriyoruz. Hedefimiz 
ürünlerimizle, hizmetlerimizle ve 
müşterilere sunduğumuz deneyimle 
pazar liderliği. Önümüzdeki dönemde 
portföyümüzü genişletecek ve markamıza 
yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Hedefimize 
ulaşmada özellikle filolara yönelik 
geliştirdiğimiz çözümler önemli rol 
oynayacak.” dedi.  

ProTruck çatısı altında sunulan hizmetlerle 
sağlanan tasarruf hakkında da bilgi 
veren Alp Günvaran “TÜİK verilerine göre 
Türkiye’deki ticari araç parkının büyüklüğü 

1 milyon adet. Tüm 
bu araçlar ProTruck 
hizmetlerinden 
faydalansalar 
sadece yakıttan 
1,36 milyar 
TL’lik tasarruf 
sağlanabilir. 
Ayrıca lastik 
bakım, kaplama 
ve ürün etiket 
tasarrufları ile bu 
rakam yaklaşık 
3 Milyar TL’ye 
ulaşabilir. Yapılacak 
bu tasarruf 
hem Türkiye 

ekonomisine hem de filolaların maliyetlerine 
önemli katkı sağlar.” dedi. 

Filolar İçin Bir Numaralı Maliyet Yakıt, İki 
Numara İse Lastik

Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, 
ProTruck hizmetlerini tasarlarken lastiğin 
yaşam döngüsündeki maliyet yaratan 
önemli alanlara odaklandıklarını belirterek 
şunları kaydetti; “Filoların maliyetlerine 
baktığımızda ilk sırada yakıtın, ikinci sırada 
lastiğin yer aldığını biliyoruz. Prometeon 
Türkiye olarak müşterilerimize lastiği 
aldıkları andan itibaren tasarruf sağlıyoruz.
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor ve 
otomatik hava ölçüm-tamamlama 
hizmeti sunuyoruz. 13 FleetMobile bakım 
servisimizle 2017 yılında 150 bin kilometre 
yol yaptık ve 40 şehirde 150 bin lastiğin 
bakımını gerçekleştirdik. Biz ProTruck 
hizmetlerimizle müşterilerimizin istediği her 
yerdeyiz.”. 

Öte yandan lastiğe çoklu ömür kazandıran 
kaplama markası Novateck %40 fiyatına 
yeni lastik performansı sunuyor. Novateck 
kullanıcının alıştığı ve tercih ettiği desende 
yeniden kaplanabilme özelliği ile de avantaj 
sağlıyor.  

Diğer yandan tüm Türkiye’de 2 saat içinde 
ticari yol yardım ve sektörde bir ilk olan ağır 
vasıta çekici servisi olan Pro7/24, ProTruck 
çatısı altında sunulmaya başlıyor. 

Pirelli marka ticari lastiklerinin 
üreticisi Prometeon Türkiye, 2017 yılını 
değerlendirmek ve 2018 yılı hedeflerini 
paylaşmak üzere düzenlediği toplantıda 
filolara yönelik geliştirdiği ProTruck 
hizmetlerini tanıttı.  

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Prometeon Türkiye, 
Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran, Prometeon 
Lastik Grubu (Prometeon Tyre Group) 
ve Türkiye’nin grup içerisindeki konumu 
hakkında bilgiler verdi. Günvaran, 160 
ülkede 7.300 çalışanı ve yaklaşık 1,2 
milyar Euro cirosu bulunan Prometeon’un 
dünyanın endüstriyel ve ticari lastik 
odaklı tek şirketi olması ile diğer lastik 
üreticilerinden ayrıştığına ve bu konuda 
uzmanlaştığına değindi.

Prometeon Türkiye’nin pazar payı ve 
büyüme rakamları tarafında yakaladığı 
başarılarla grup içerisinde geldiği 
konuma dikkat çeken Alp Günvaran, 
“Prometeon Türkiye, Prometeon dünyası 
içinde bir yönetim, üretim ve yetenek 
merkezi. Dünyadaki 4 ana bölgeden 
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ICSG İSTANBUL 2018 Başlangıç: 25.04.2018    
Bitiş: 26.04.2018   

6.Uluslararası 
İstanbul Akıllı 
Şebekeler ve 
Şehirler Kongre ve 
Fuarı

TURKIYE 
İstanbul Kongre Merkezi

HHB Fuarcılık

KONYA KENT 2018 Başlangıç: 19.04.2018    
Bitiş: 22.04.2018   

14. Yerel Yönetim İhtiyaçları, 
Kent Mobilyaları, Park Bahçe 
Düzenlemeleri, Yangın 
Güvenliği ve İtfaiye – Belediye 
Hizmet Araçları Fuarı

TÜRKİYE-Tüyap Konya 
Uluslararası Fuar
Merkezi

Tüyap

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

VİP 2018 Başlangıç:02.05.2018    
Bitiş: 05.05.2018   

1.Vinç, İstif 
Makineleri, 
Platform, Proje 
Taşımacılığı İhtisas 
Fuarı

TÜRKİYE 
İstanbul
Tuzla Viaport Marina

SADA Fuarcılık-APA 
Yayıncılık

COMVEX Başlangıç: 23.11.2018    
Bitiş: 26.11.2018   

6. Ticari Araçlar, 
Otobüs ve Tedarik 
Sanayi Fuarı 

TÜRKİYE-Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezi

Tüyap

AUTOMECHANIKA 
BUENOS AIRES

Başlangıç: 07.11.2018    
Bitiş: 10.11.2018   

Güney Amerika 
Otomotiv Sanayi 
Fuarı

ARJANTIN
Buenos Aires

Messe Frankfurt

CM EXPO Başlangıç: 06.09.2018    
Bitiş: 09.09.2018   

2. Cm-Expo İş, 
İnşaat Makinaları 
ve Ekipmanları 
Fuarı 

TÜRKİYE- Anfaş
Fuar Merkezi 

Boğaziçi İhtisas
Fuarcılık

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

 2018
FUAR TAKVİMİ
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MUTLU AKÜ YENİ TEKNOLOJİLERİNİ 
AUTOMECHANİKA RİYAD FUARI’NDA TANITTI.

OTOMOTIV TICARET HEYETI, KAMYON DEVI KAMAZ VE FORD SOLLERS ILE IHRACAT IÇIN GÖRÜŞTÜ.

TÜRKİYE, YENİDEN BÜYÜYEN RUS OTOMOTİV 
PAZARINDA LİDERLİK PEŞİNDE.

Mutlu Akü, Suudi Arabistan’da düzenlenen 
Automechanika Riyad Fuarı’nda Start-Stop 
aküleri, AGM ve EFB teknolojileri gibi birçok yeni 
ürününü katılımcılarla buluşturdu. 

Türkiye akümülatör sektörünün lideri Mutlu 
Akü, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 
gerçekleştirilen ve otomotiv sektörü, 
yedek parça ve aksesuarlarına yönelik 
bölgenin en kapsamlı fuarlarından biri 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB), Türkiye’nin Rusya’ya 328 milyon 
dolar olan otomotiv ihracatını artırmak ve 
yeniden büyüme trendine giren pazarda lider 
ülkelerden biri olmak amacıyla Tataristan Özerk 
Cumhuriyetine Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti 
gezisi düzenledi.

OİB öncülüğünde 10 Türk firmasından 19 iş 
adamının katıldığı heyet gezisinde, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ve Yatırım Geliştirme Ajansı 
ile görüşmelerin yanında, dünyanın en büyük 
otomobil üreticilerinden olan Ford Sollers 
fabrikası ile Rus kamyon devi Kamaz’ın fabrikası 
da gezildi, firmalar ihracatı artırma yolunda ikili 
görüşme yapma ayrıcalığı yakaladı.  

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB), Türkiye otomotiv sektörünün 
küresel arenadaki rekabetçi yapısını 
güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor. 

OİB’in Rusya’nın özerk bölgelerinden 
Tataristan Cumhuriyeti’ne 18-22 Şubat 

olan Automechanika Riyad Fuarı’nda yeni 
teknolojilerini sektör profesyonelleri ve 
katılımcılara buluşturdu. Fuarda Mutlu 
Akü, Start-Stop akülerinden AGM ve EFB 
teknolojisiyle üretilen akülere, ağır hizmet 
akülerinden, Marin akülerine kadar geniş 
ürün  yelpazesini katılımcılara tanıttı.

Karbon salınımını azaltmak için          
Start-Stop akü

Mutlu Akü’nün yakıt ekonomisi ve 
karbondioksit salınımını azaltmak üzere 
tasarlandığı Start&Stop aküleri EFB 
(Geliştirilmiş Sulu Tip) ve AGM (Kuru tip) 
olarak iki tipte üretiliyor.  Mutlu Akü’nün 
yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB 
aküleri, tüm Start&Stop özellikli araçlarda 
kullanıma uygun şekilde özel olarak 
tasarlandı. Bu aküler, standart aküler 
gibi sulu tipte. Güçlendirilmiş iç yapısı 
sayesinde aynı kapasitedeki benzer bir 
aküye göre 2 kat ömür dayanımına sahiptir. 

tarihleri arasında düzenlediği Otomotiv 
Sektörel Ticaret Heyeti gezisine, OİB 
Yönetim Kurulu Üyesi Şerife Eren ile 19 
firma temsilcisi katıldı. 

Ford Sollers ve Rus kamyon devi Kamaz 
fabrikalarını gezme ayrıcalığı

Geçen yıl tekrar büyüme trendine girerek 
1,6 milyon adede ulaşan Rusya motorlu 
araç pazarının 2020 yılında ise 2,3 milyon 
adede ulaşması bekleniyor. OİB de 
barındırdığı büyüme potansiyeli ile tüm 
ülkelerin hedef pazarına dönüşen Rusya’da 
payını artırarak pazar liderleri arasına 
girmek için çalışmalarına hız verdi. 

Heyet, ardından Alabuga Özel Ekonomi 
Bölgesinde yer alan Ford Sollers fabrikası 
ile Rus Kamyon devi Kamaz’ın fabrikasını 
gezme şansı elde etti. Otomotiv Sektörel 
Ticaret Heyeti, faaliyet gösterdiği 1976 
yılından bu yana Rusya’daki dizel kamyon 
ve dizel motorlarının en büyük üreticisi 

Özellikle S&S sistemlerinde kullanımına 
göre tasarlandığından yüksek çevrim 
ömrüne sahip.

AGM teknoloji aküleri ise, ileri düzeyde 
Start&Stop özellikli araçlarda kullanım 
için özel olarak tasarlanmıştır. Kurşun 
asit akü teknolojisinin ulaştığı son nokta 
olan VRLA (valf regüleli kurşun asit) AGM 
(absorbed glass mat – emdirilmiş cam 
elyaf)  tipte. Sahip olduğu bu yeni teknoloji 
sayesinde içerisinde serbest halde elektrolit 
bulunmuyor. VRLA özelliği sayesinde gaz 
rekombinasyon sistemine sahiptir. Standart 
sulu akülerdeki  bakım gerektirmeme 
özelliği ile geliştirilmiştir. Döküm yapıda 
pozitif plaklar ve Con-Cast yapıda negatif 
plakları ile sağlam bir iç yapıya sahip olup, 
standart sulu akülere oranla daha yüksek 
marş gücü ve ömür dayanımına sahip. 
Geliştirilmiş S&S sistemlerinde kullanımına 
en uygun aküdür.

olan, otobüs, traktör, biçerdöver, elektrikli 
cihazlar, mini termik santraller ve yedek 
parçaların yanında ağır kamyonda dünyanın 
en büyük üreticileri arasında yer alan Kamaz 
fabrikasında ikili temaslarda bulunma 
ayrıcalığı yakaladı.
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BAĞCI ANTREPO,TERCİHİNİ 
FORD TRUCKS’TAN YANA KULLANDI

SMY GRUP, FİLOSUNU
FORD TRUCKS İNŞAAT SERİSİ İLE GENİŞLETTİ

Gümrüklü antrepo, gıda dağıtım 
alanında faaliyet gösteren, 
Bursa Gemlik bölgesinin köklü 
şirketlerinden Bağcı Antrepo, filosunu 

Beton ve maden sektöründe faaliyet gösteren, 
Antalya’nın köklü şirketlerinden Smy Grup, 
filosunu Ford Trucks inşaat serisi araçlar ile 
genişletti. Gebze-İzmir Otoban projesinde de 
çalışmakta olan firma, filosuna 30 adet 4142D 
XHD 8x4 kamyon katarak, toplam Ford Trucks 
araç sayısını 90 adete çıkarttı. 

2 Mart 2018 günü düzenlenen araç teslimat 
töreniyle birlikte Ford Trucks yönetimi 
tarafından Smy Grup’a teşekkür plaketi 
takdim edilirken, 30 adet 4142D XHD 8x4 Ford 
Trucks araç teslim edildi. Törene Smy Grup 

15 adet Ford Trucks 1842T çekici ile 
genişletti. Düzenlenen araç teslimat 
töreninde Bağcı Antrepo’ya plaketi 
takdim edildi. Gerçekleştirilen 

teslimat törenine Bağcı 
Antrepo Genel Müdürü 
Can Sinan Mermut, 
Bağcı Antrepo Şirket 
yetkilileri Tansu Kutlu 
ve Erkem Çilingir,  Ford 
Trucks Satış Bölge 
Müdürü Mete İnceer, 
Erdeğer Ford Trucks 
Genel Müdürü Tunç 
Ertaş ve Erdeğer Ford 
Trucks Satış Yetkilileri 
Korkut Karakaya ve 
Turgay Deniz katıldı.

Sahibi Mehmet Yılmaz ve Sibel Yılmaz, Ford 
Trucks Bölge Satış Müdürü Mete İnceer ve 
Meçikoğulları Ford Trucks Satış Müdürü İlhan 
Paşaoğlu katıldı. 

Ford Trucks İnşaat Serisi’nde “güç” Extra 
Heavy Duty ile yükseliyor 

Ford Trucks İnşaat Serisi, 12,7litre Ecotorq 
motorla en zorlu koşullarda dahi sunduğu 
yüksek performans ile öne çıkıyor. 420 PS 
gücündeki yeni motor, 2150 Nm’lik tork üretim 
kapasitesiyle yerini aldığı versiyona göre %55 
daha fazla çekiş gücü sunuyor. Yeni 6x4 ve 
8x4 araçlar, kabinlerinin altındaki bu gücün 
sayesinde, her zaman yüksek performans 
gösteriyorlar. Damper, mikser ve pompa 
üstyapısına uygun 6x4 ve 8x4 araçlar, farklı 
kullanım şartları için optimum çözümler 
sunuyorlar. Ayrıca istek üzerine temin 
edilebilen arazi şartlarına uygun kullanım 
modları sunan 12 ileri otomatik şanzıman, ağır 
yükleme şartlarında avantaj sağlayan hidrolik 
yardımcı fren Intarder gibi donanımlar ve 7 kat 
artırılmış fren performansı İnşaat Serisi’ne 

Ford Trucks Çekici serisinde yüksek 
performans yakıt ekonomisiyle 
buluşuyor

Ford Trucks çekici modellerinde 480 
PS’lik motorun verimliliğinin %8.5 
varan yakıt tasarrufu ile artırıldığı, 
bağımsız kuruluşlar tarafından 
yapılan yol testleri ile kanıtlandı. Ford 
Trucks Çekici Serisi %20 daha yüksek 
torkun yanı sıra, iki katına çıkartılan 
bakım aralığı sayesinde %25 daha 
düşük işletme maliyetleri sunmayı da 
başarıyor. Çekici serisinde sunulan 
120.000 km’ye kadar uzatılmış 
bakım aralığı ile müşteriler, lojistik 
sektöründeki en rekabetçi bakım 
aralığı avantajına sahip oluyor.

yeni avantajlar kazandırıyor. Bunun yanında, 
dayanımı kanıtlanmış 10 mm kalınlığındaki 
ve 500 MPa gücündeki şasi ve dayanıklı arka 
süspansiyon gibi artılar ise aynen korunuyor. 

Genişleyen ürün gamı ile farklı üstyapılara 
kolaylıkla uyum sağlayan İnşaat Serisi, 1.500 
saate çıkarılan bakım aralığı ile işletme 
maliyetlerinde önemli iyileşmeler vaat ediyor.

Ford Trucks inşaat serisinde sunduğu tüm 
bu yeniliklere, esnek çözümler eklemeye 
devam ediyor. Bu kapsamda  8x4 damper 
kamyonlarda bir seri yeniliğe giden Ford 
Trucks, “Extra Heavy Duty”  araçlarıyla  
çok zor şantiye şartlarında müşterisinin 
yanında. Özellikle güçlendirilmiş ön makas 
ve arka makas, monoblok kauçuk truniyon, 
geliştirilmiş kardan mili, güçlendirilmiş yakıt 
ve SCR tankı korumaları yanında bu ürün 
gamında ilk defa sunulan karter koruyucu ile 
araç dayanımı artarken, çift kavrama, yüksek 
tonajlı lastikler ile de zor koşullar Ford Trucks 
müşterileri için çok daha kolay hale gelecek.
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Türkiye’nin lider 
otomotiv perakendecisi 
ve araç kiralama şirketi 
Otokoç Otomotiv, 2017 
yılını 7 milyar lira ciro 
ile kapattı. Global 100 
Endeksi’nde Türkiye 
otomotiv sektörünün 
birincisi olan Otokoç 
Otomotiv, 76 bin 
adet yeni, 26 bin adet 
ikinci el olmak üzere 
toplamda 102 bin adet 
araç satışı gerçekleştirdi. 
Aynı dönemde 127 bin 
500 adet sigorta ve 
finansman ürünü sunan 
Otokoç Otomotiv, 
kiralama iş biriminde 
ise 52 bin adetlik araç 
parkına ulaştı. 

OTOKOÇ OTOMOTİV 90. YAŞINI KUTLAYACAĞI 
2018’DE 8 MİLYAR TL CİRO HEDEFLİYOR

ulaşarak araç kiralamadaki liderliğini 
güçlendirdi

2017 yılında kiralık araç pazarında ise 52 
bin adetlik araç parkına ulaştıklarını, ilk iki 
sırayı yüzde 26 pazar payı ile Avis ve yüzde 
14 pazar payı ile Budget’ın aldığını belirten 
Özdemir, şu değerlendirmede bulundu: 
“Uzun dönem araç kiralama hizmeti sunan 
Avis Filo’nun pazar payı yüzde 9’a ulaştı. 
Sektörün standartlarını belirlemeye devam 
eden saatlik araç paylaşım sistemimiz 
Zipcar ise 2017 yılında 693 bin 556 saat 
kullanıldı. Zipcar 171 adetlik araç parkı, 
70 lokasyon ve 5.500 aktif üyesiyle hızla 
büyümeye devam ediyor.”

Araç kiralamada yeni ülke Ukrayna 

Yurtdışı araç kiralama faaliyetlerine de 
değinen Özdemir, “Diğer yandan halen 
Macaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs, 

Kuzey Irak, Kazakistan ve 
Azerbaycan’da sürdürdüğümüz 
araç kiralama faaliyetlerimizi, 
Budget markamız ile Ukrayna’ya 
da taşıdık. Ukrayna yatırımımız 
ile yurtdışındaki ofis sayımız 
20’ye ulaştı. Önümüzdeki 
dönemde, vizyonumuz 
paralelinde yeni yatırımlarla 
yurtdışında büyümemizi 
sürdüreceğiz. 2018’de 8 ülkede 
toplam 62 bin adetlik araç 
parkına ulaşmayı planlıyoruz. 

“Ulaşımda en yenilikçi 
çözümlerle herkesin küresel yol 
arkadaşı”

Türkiye’nin en köklü 
şirketlerinden biri olarak 
90.yaşlarını kutlamaya 
hazırlandıklarını belirten 
Özdemir, sürekli yenilenerek 
daima genç kalmayı 
hedeflediklerini söyledi. 
Sektörde değişime liderlik 
ettiklerini belirten Özdemir 
şöyle devam etti, “Dünyadaki 
teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda yaşamımız her 
gün giderek daha mobil, daha 
işlevsel ve akıllı olma yolunda 

ilerliyor. Otokoç Otomotiv olarak mükemmel 
müşteri memnuniyetine yaptığımız 
yatırımlar sonrası hem kendi içimizde 
hem de müşterilerimizle buluştuğumuz 
platformlarda “Dijital Dönüşüm” 
ve “İnovasyon Yönetimi” sürecimizi 
hayata geçirdik. 90.yaşımıza girerken 
misyonumuzu da bu doğrultuda güncelledik. 
Ulaşım çözümlerinin (mobilitenin) tüm 
katmanlarında müşterilerimizin küresel 
yol arkadaşı olmak istiyoruz. Tüm ürün 
ve hizmet gamımızı ve ayrıca uctan uca 
mobilite sağlayan unsurları çok yakın 
bir gelecekte online olarak satmayı 
hedefliyoruz. Bu hedef için yalnızca 
ülkemizdeki değil yurtdışı operasyonlarımızı 
da genişletiyor, yeni pazarlara ve iş 
modellerine yatırım yapmaya devam 
ediyoruz.“ dedi. 

Otokoç Otomotiv’in yıl sonu performansını 
değerlendiren Genel Müdür Görgün 
Özdemir, 2017 yılını %35’lik artışla 7 milyar 
TL ciro ile tamamladıklarını söyledi ve 
ekledi; “Araç satışlarında 2017’de yaşanan 
yüzde 2.7’lik daralmaya rağmen, pazardan 
aldığımız payı bir önceki yıla göre 1 puan 
arttırmayı başardık.” Sıfır araç pazarından 
yüzde 8 pay aldıklarını belirten Özdemir, 
Türkiye’de satılan tüm Jeep ve Alfa Romeo 
markalı araçların yüzde 41’ini, Ford, Fiat ve 
Volvo’ların ise yaklaşık üçte birini Otokoç 
Otomotiv çatısı altında yeni sahipleriyle 
buluşturduklarını belirtti. Ağır ticari araç 
grubunda temsil ettikleri Ford Trucks’ta ise 
yüzde 30 marka payına ulaştıklarını söyledi.
Otokoç Otomotiv 52.000 adetlik araç parkına 
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Geliştirdiği toplu 
taşıma sistemleriyle 
şehirlere modern 
çözümler sunan yerli 
üretici Karsan, ticari 
taşımacılık alanında 
ABD’nin sektör lideri 
olan Morgan Olson 
ile olan işbirliğini bir 
adım daha ileri taşıdı. 
Morgan Olson’un 
Tennessee’de bulunan 
genel merkezinde 
bir araya gelen iki 
şirketin yöneticileri, 
ABD’de ortak üretim 
faaliyetleri için el sıkıştı. 
Anlaşma kapsamında 
ABD’li üretici Morgan 
Olson, Karsan’ın 
Kuzey Amerika 
pazarına özel olarak 
tasarladığı araçların 
montaj, üretim, 
satış ve satış sonrası 
hizmet faaliyetlerini 
ABD’deki tesislerde 
gerçekleştirecek.

KARSAN İLE MORGAN OLSON,
ABD’DE ORTAK ÜRETİM İÇİN ANLAŞTI!

ve Karsan’ın Kuzey Amerika pazarına özel 
olarak tasarladığı araçlar için ortak bir iş 
modeli gerçekleştirmek üzere mutabakat 
metni imzalamıştı. Bu doğrultudaki stratejik 
adımlarına devam eden yerli üretici Karsan, 
ticari taşımacılık alanında ABD’nin sektör 
lideri olan Morgan Olson ile olan işbirliğini 
bir adım daha ileri taşıdı. Morgan Olson’un 
Tennessee’de bulunan tesislerinde bir araya 
gelen iki şirketin yöneticileri, ABD’de ortak 
üretim gerçekleştirmek üzere el sıkıştı. 
Buna göre Morgan Olson, Karsan’ın Kuzey 
Amerika pazarına özel olarak tasarladığı 
araçların montaj, üretim, satış ve satış 
sonrası hizmet faaliyetlerini ABD’deki 
tesislerinde gerçekleştirecek.

Karsan’ın, özellikle kentsel kesimlerdeki 
karmaşık taşımacılık konularını ele almada 

engin bir deneyime ve eşsiz becerilere sahip 
olduğunu belirten Karsan CEO’su Okan 
Baş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 
“Morgan Olson ekibine yaptığımız bu 
ziyaretimizle, seçkin müşterilerin belirli 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ortak 
yaklaşımımızın, sektörün en yenilikçi 
ve etkili ortaklıklardan birini meydana 
getireceğine dair inancımız pekişmiş oldu. 
Morgan Olson gibi saygın bir stratejik 
ortakla bir ekip olarak çalışacak olmamız, 
Kuzey Amerikalı bir ortak ile birlikte 
Karsan’ın, eşsiz tecrübesinden sonuna 
kadar yararlanabileceği önemli bir adımı 
ifade etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Sektörde benzeri 
olmayan bir ortaklık”

Morgan Olson şirketinin sahipleri 
J.B. Poindexter & Co. Yönetim 
Kurulu Başkanı John Poindexter ise, 
imzalanan ortak üretim anlaşması 
kapsamında, “Karsan’ın Türkiye’deki 
tesislerinden ve taşımacılık 
alanındaki becerilerinden gerçekten 
de etkilenmiştik. Ekibimiz, Karsan’ın 
yönetim ekibiyle görüşme fırsatına 
sahip oldu ve ilgili şirketimizin 
uzmanlığının bu işe katılmasıyla 
sektörümüzde benzeri olmayan bir 
ortaklığın meydana geleceği bizim 
için aşikâr oldu” açıklamalarında 
bulundu.

Bursa’da yer alan  iki fabrikasında çağın 
mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu 
taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren 
Karsan, geçtiğimiz yıl ABD pazarındaki 
hedefleri doğrultusunda ABD’li üretici 
Morgan Olson ile Türkiye’de bir araya gelmiş 

1987’ den beri, Türkçe / İngilizce
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GEZİ

TRUVA 
ANTİK KENTİ
Homeros’un İlyada Destanı’nda anlattığı 
Truva Savaşı’nın yaşandığı yer olan Truva 
Antik Kenti, Çanakkale sınırlarında yer 
alan görülmesi gereken bir yer. Kaz Dağı 
eteklerindeki antik kent, 1998’de Troya 
Antik Kenti olarak UNESCO Dünya Mirası 
Listesi‘ne girdi.

Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Truva 
(Troia) kenti, birçok edebi eser ve sinema 
filminde işlenen Truva Atı Efsanesi‘nin 
yaşandığı yer. Avrupa ile Anadolu arasında, 
ticaret yolu üzerinde bulunan Truva şehri, 
tarih boyunca birçok doğal afet ve savaşla 
karşı karşıya kalmış. Toplamda 9 defa 
yıkılıp yeniden kurulan şehir, bu farklı 
yapıların izlerini taşıyor.

Günümüzden 5,000 yıl önce kurulduğu 
tahmin edilen Troia Antik Kenti, yaklaşık 
3,500 yıl boyunca önemli bir yerleşim 
merkezi olmuş. İlyada Destanı’ndan 
yola çıkarak 1868 yılında kente gelen 
Alman Arkeolog Heinrich Schliemann, 
gerçekleştirdiği kazılarda Troia efsanesinin 
gerçek olduğunu kanıtlamış.

Kazılarda ortaya çıkarılan birçok eser 
günümüzde farklı ülkelerde bulunuyor. 
Troia hazinesinin iadesi için girişimler 
devam ediyor.

Truva Atı Hikayesi

Hikayeye göre Akhalılar yıllar süren 
mücadeleye rağmen hiçbir şekilde Truva’yı 
ele geçiremezler. Bir kuşatma sonrasında 
yine vazgeçmek üzere iken tanrılardan 
yardım isterler. Tanrıların verdiği fikir ile 
savaştan vazgeçmiş gibi yaparlar ve geri 
çekilirler. Geri çekilirken kentin kapısına 
tahtı atı içerisine asker yerleştirerek 
bırakırlar. Sevinç çığlıkları ile kutlama 
yapan Truvalılar atı içeri aldıklarında ise 
gece kendilerini bekleyen acı sürprizle 
karşılaşırlar.

Bugün antik kentte yer alan at 1975 yılında 
bir Türk sanatçı tarafından eski bilgiler 
ışığında yeniden yorumlanarak yapılmış.

Truva Antik Kenti Nerede

Binlerce yıllık geçmişe sahip Troas ve Troia 
Antik Kenti, Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü 
yakınında bulunuyor. Hisarlık adı ile bilinen 
bu yere ulaşmak için Çanakkale-Ezine 
karayolu üzerinde 30.km’de bulunan Çıplak 
ve Tevfikiye sapağından içeriye giriliyor. 5 
km ilerledikten sonra Truva Antik Kenti’ne 
ulaşılıyor.
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Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy

Tür: Komedi

Ülke: Türkiye

Yönetmen: Roar Uthaug

Oyuncular: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins   

Tür: Macera, Aksiyon

Ülke: ABD

Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. 
Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat’ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin 
finans müdürü Gökhan’dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde 
şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk 
kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif’e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak 
Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert 
karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat’ı bir hayli zorlayacaktır...

Babasının ortadan kaybolmasından yedi yıl sonra, 21 yaşındaki Lara küresel ticaret 
imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiş ve üniversite dersleri alırken bir yandan da 
Londra’da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Ancak ortaya çıkan yeni bir antik eser 
sonucu babasının kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gittiği yeri ziyaret eder: Japonya 
kıyılarında bir yerde bulunan gizemli bir adadaki bir mezar. Birdenbire Lara kendini yalnızca 
keskin zekası, dirayeti ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı bir durumda 
olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, bilinmeyene doğru yolculuk ederken, kendi 
sınırlarının ötesine geçmeyi de öğrenmelidir...

AİLECEK ŞAŞKINIZ

TOMB RAİDER

FİLM
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Ahmet Ümit 
EVEREST YAYINLARI 

Stefan Zweig 
TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI 

Dan Brown 
ALTIN KİTAPLAR 

Acıyı gördüm. Gözlerinin ortasında bir çiçek gibi büyüyen irisin önce ağır ağır büzülmesini, ardından çığlık gibi ansızın patlamasını 
gördüm. Titreyen dudaklar, bal mumuna dönüşen yüzleri, çöken yanakları, irileşen elmacık kemiklerini, birer mağara gibi derinleşen 
göz çukurlarını, kurumuş ağızların içinde pelteleşen dilleri gördüm.

Anladım ki benliğimizin farkına vardığımız an, acının pençesinde kıvrandığımız andır.

Rahat ve korunaklı bir yaşam süren saygın bir kadın, sekiz yıllık evliliğinden sıkılmış, burjuva dünyasının kozasından çıkarak kendini 
genç bir piyanistin kollarına atmıştır. Ancak bu gizli ilişkiden haberdar olan bir şantajcının ansızın zuhur etmesiyle, hayatında yeni 
farkına vardığı bütün güzellikleri yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalır ve kahredici bir korkunun pençesine düşer. Korku insanı bilinç 
dışına itilmiş utanç verici deneyimlerden, bastırılmış pişmanlıklardan özgürleştirebilecek güçte bir yapıt.

Kim olursan ol, neye inanırsan inan,

Çok yakında her şey değişecek...

Genç adam, aniden üç büyük dinin temsilcilerine döndü. “Şaşırtıcı bulacağınızı tahmin ettiğim bilimsel bir buluşum sebebiyle bugün buradayım. 
İnsanlık deneyimimizin en temel iki sorusuna cevap bulma ümidi ile yıllardır peşinden koşuyordum. Bu bilginin tüm inananları derinden 
etkileyeceğine inanıyorum. Nasıl desem, ‘yıkıcı’ diye tanımlanabilecek bir değişikliğe sebep olabilir. Birazdan görecekleriniz, dünyayla paylaşmayı 
umduğum sunumun kaba bir kesiti. Fakat bunu yapmadan önce dünyanın en etkili din adamlarına danışmak, en çok etkilenecek kişilerce nasıl 
algılanacağını öğrenmek istedim.”

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI

KORKU

BAŞLANGIÇ

KİTAP



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

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 : 0

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

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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Yukarıdan Aşağı

1. Belirli bölgeye ait canlı türleri

2. Kanıtlanabilir bilimsel önerme

3. Yol yapımında,dökülen çakılları bastırıp sıkıştırmak için   
 kullanılan ağır silindirli araç

4. Canlı organizmalarda görülen zehir

5. Bakır, çinko ve kalay karışımı olup, pirinci andıran sarı bir alaşım

6. Kalıplaşmış,basmakalıp

7. Sıvılaştırılmış petrol gazı

8. En küçük topçu birliği 

9. Halk dilinde klarnet

10.  Bayındırlık 

Soldan Sağa

1. Hakkı devretme

2. Deniz kulağı: LagünDeğişik iş kollarında gerekli olan şeyler,araç  
 ve gereçler 

3. Yansıtıcı,yansıtaç

4. Tekerlekli araçlarda lastiği tutan çember biçimindeki   
 parçalardan her biri

5. Bilgisayarda erişilebilir bellek

6. Kısa çizgi

7. Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış sığ koy ya da körfez

8. Yemek bilgisi

9. Henüz mayalanmamış üzüm suyu

10. Sürdürme, devam ettirme

11.  Nükleer bölünme. 
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Balığı temizleyip yıkayın. Bir tencereye alıp üzerine, limon suyu, 
sirke, tuz ve su ekleyip 5 dakika haşlayın. Haşlanan balığın 
derisini ve kılçıklarını temizleyin. Balığı haşladığınız suyu çorbada 
kullanmak üzere ayrı bir tencereye alın. Yemeklik doğradığınız 
soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar 
soteleyin. Küp doğradığınız patates, küçük parçalara böldüğünüz 
balık, pirinç ve ince kıydığınız dereotunu ilave edin. Tuz ve 
karabiberle tatlandırıp kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Sıcak 
servis yapın.

İskorpit Çorbası 
malzemeler hazırlanışı
• BALIĞI HAŞLAMAK İÇİN

• 1 orta boy iskorpit balığı
• Yarım limonun suyu
• 1 yemek kaşığı sirke
• Tuz
• Çorba için

• 1 soğan
• 2 diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 patates
• 6-7 dal dereotu
• Yarım çay bardağı pirinç
• Tuz
• Karabiber

Bulmaca Cevapları
 Çengel Bulmaca Anahtar Kelime Sudoku Cevapları

21 3 4 5 6 7

 

8 9 3 1 2 7 4 5 6 

2 5 1 3 4 6 7 8 9 

7 6 4 9 5 8 2 3 1 

3 4 7 8 6 2 1 9 5 

5 8 9 4 1 3 6 2 7 

1 2 6 7 9 5 3 4 8 

6 1 8 5 3 4 9 7 2 

9 3 5 2 7 1 8 6 4 

4 7 2 6 8 9 5 1 3 

 

6 4 5 1 8 3 2 7 9 

2 7 8 6 5 9 3 1 4 

9 3 1 4 7 2 5 6 8 

7 2 6 8 1 5 4 9 3 

1 5 9 3 6 4 7 8 2 

3 8 4 2 9 7 1 5 6 

5 9 2 7 4 6 8 3 1 

8 6 3 5 2 1 9 4 7 

4 1 7 9 3 8 6 2 5 
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Türkİye’nİn En Büyük
 Kamyon Teslİmatı

06 62
Otomotİvİn Topuk Seslerİ
Seger Korna İle daha da 
yükseldİ 48

Mercedes-Benz Türk’ten 
Barsan Global Lojİstİk’e, 
Türkİye’nİn en büyük kamyon 
teslİmatı

Prometeon Türkİye Ürün ve 
Hİzmetlerİ İle 3 Mİlyar TL 
Tasarruf Vadedİyor


