




TRUCKS

İş konusunda çok titiz
Şehir içinde temizlik işi titizlik gerektirir. Ford Trucks Çöp Kamyonu,
tüm çöp toplama işlerinde görevini eksiksiz yapar. Türk mühendisliğinin gururu
Euro 6 Ecotorq motoruyla çevreyi düşünür, yakıt tasarrufuyla daima kazandırır. 
Düşük bakım maliyetleriyle işletme giderlerini de azaltan Ford Trucks Çöp Kamyonu, 
dayanıklılığıyla uzun yıllar boyunca çalışmaya hazır. 
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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Türkiye ekonomisine sağladığı yüksek 
katma değer ve istihdamla ülkemizin 
lokomotif sektörü olma konumunu 
sürdüren  otomotiv, bu yılın ilk çeyreğinde 
üretim ve iç pazarda başarılı performansını 
sürdürürken,   ihracatta tarihi bir rekora 
imza attı. 

Otomotiv ihracatı ilk kez Mart ayında 3 
milyar dolar sınırını aştı ve 3 milyar 198 
milyon dolar seviyesinde gerçekleşerek 
rekor kırdı. 

2018 yılı Ocak – Mart   döneminde toplam 
üretim 425 bin 183 adetle seviyesini 
korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 
adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
5 azalma kaydetti. 

Bu dönemde ticari araç üretimi, 2017 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 13 artarken, hafif 
ticari araç grubunda  yüzde 12,  ağır ticari 
araç grubunda ise yüzde 32 seviyesinde 
artış  gerçekleştirerek ,   toplam üretimin 
dengelenmesinde oldukça önemli bir rol 

oynadı. İhracatta 3 milyar dolar sınırının 
aşılması başarısıyla otomotiv sanayii, yılın 
ilk 3 ayında ülkemiz ihracatının  yüzde 
20’sini tek başına gerçekleştirdi. 

2018 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki 
yılın aynı dönenine göre, toplam otomotiv 
ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar 
bazında yüzde 18 oranında artarken, Euro 
bazında ise yüzde 2 oranında arttı. Bu 
dönemde toplam otomotiv ihracatı  8 milyar 
376 milyon dolar seviyesine ulaştı.

OSD’nin verilerine göre; 2018 yılının Ocak-
Mart döneminde toplam otomotiv pazarı 
yüzde 2 oranında artarak 163 bin adet 
düzeyinde gerçekleşirken,   otomobil pazarı 
yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin adede 
ulaştı. 

2017 yılı Ocak-Mart dönemine göre ticari 
araç pazarı yüzde 7 ve hafif ticari araç 
pazarı yüzde 10 oranında azalırken, ağır 
ticari araç grubunda ise pazar yüzde 30 
arttı. 

TİCARİ ARAÇTA  
ÜRETİM ARTTI
İHRACATTA REKOR 
KIRILDI…



İÇİNDEKİLER

12

16

22 78

28

46

56

58

64

ARÜSDER’DE
BAŞKAN YİNE BAŞKAN

PROFİMAK MAKİNA
SIFIR EMİSYON’DA ISRARLI...

TÜRK HALKI ELEKTRİKLİ 
ARAÇLARA HAZIR

BULMACA

79
YEMEK TARİFİ
PROFİTEROL

72

74

76

GEZİ
CENNET ADASI

FİLM
CİCİ BABAM
AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI

KİTAP
ACI BİR BAŞLANGIÇ BU
BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU
ŞEKER PORTAKALI

MAN, YENİ LİON’S COACH İLE 
OTOBÜSTE ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ 
KEZ İF DESİGN AWARD ÖDÜLÜNÜ 
KAZANDI

İLKLERİN MARKASI RENAULT
120. YILINI KUTLUYOR

ARÜS-DER YÖNETİM KURULU
İLK ZİYARETİNİ ASO’YA 
GERÇEKLEŞTİRDİ.

ALIŞAN LOGISTICS, 
KENDİ İŞİNE ODAKLANMAK İÇİN 
TIRSAN FİLOTIR’ DEDİ

FUAR TAKVİMİ

16 PROFİMAK MAKİNA
SIFIR EMİSYON’DA ISRARLI...



R 20
R 10

R
25

R
45

R
15

R 15 R 18

Ø20

20186

Sevcan Yapucu  imalat 
sektöründe, oldukça 
ağır bir görevde büyük 
bir heves ve mutlulukla 
çalışan çok değerli bir 
emektar. Star Yağcılar 
firmasında dört yıldan 
bu yana çalışıyor. 

YEMEKTE YAPARIM, 
DEMİRDE KESERİM!

gün bittiğinde huzur içinde aldığım parayı 
hak etmiş olmak.. Dünya da daha değerlisi 
var mı? Ben her sabah işe gelir gibi değil de 
evime geliyormuşum gibi geliyorum.”

Gerçekten de bu çok önemli... Tüm 
çalışanlar için çalıştıkları yerin huzurlu 
olması en ön koşul. Hele bir de kadın 
olunca.

“ Bir kadın olarak yaptığım işten gurur 
duyuyorum. İlk önce bir insanın içinde 
özgüveni olması lazım, ben bu işe ilk 
başladığımda da yapacağım dedim ve 
yaptım. Ben işimi severek yapıyorum, şu 
an işime hastayım, işimin aşığıyım. Onun 
için bir kadın olarak diyorum ki; bir kadının 
yapamayacağı iş yoktur. 

Anneliği, ev hanımlığını iş saymıyorum. 
Hayat paylaşıldığı zaman güzel. İster iş 
yerinde olsun ister evde ister se sosyal 
hayatta... Kazancını paylaşan patron, 
sevgisini paylaşan eş, tabiatı ve günlük 
hayatın sıkıntısını paylaşan insanlar 
olduktan sonra niye hayat zehir olsun ki ?”

Ne diyelim bunun üzerine, her şey gönlünce 
olsun Sevcan Yapucu ve senin gibiler çok 
ama çok olsun.

Tezgahın başına geçip, her sabah gülen 
yüzüyle şaltere basıyor. Baretini takıp 
kafasına, kulaklıklarını kontrol ediyor ve 
kalın bir demire ilk deliği açmak üzere 
sarılıyor eldivenli elleri ile yağlı demire. 

Gözlerde her zamanki dikkat, yürekte umut, 
yüzünde tebessüm. Sormadan edemiyoruz ; 
neden bu mutluluk ? 

“Benim için en önemli şey; helal para 
kazanmak. Patronlarımın güler yüzlü 
olması, çalışmakta olduğum bölüm 
arkadaşlarımın iyiliği ve yardımlaşması ve 
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Kadınların çalışma 
yaşamında karşılaştığı 
problemlerin özüne 
bakacak olursak; temel 
sorun toplumun kadına 
yüklediği anlamda 
yatıyor. Kadın önce evinin 
kadını, iyi bir eş ve anne 
olmak zorunda. Çalışan 
kadına “hayat müşterek” 
anlayışıyla ev işleri ve 
çocuk bakımında destek 
olma düşüncesi erkeklerde 
henüz yerleşemedi. Kadın 
her ne kadar yoğunluk 
yaşarsa yaşasın tüm işleri 
eksiksiz ve tek başına 
tamamlamak zorunda.

CAM TAVAN SENDROMU

İş yaşamında yaşanan sorunları sadece kadınların 
yaşadığı sorunlara indirgeyecek olursak;

- Pek çok iş ilanında “erkek” çalışan aranmasıyla 
daha ilk aşamada bir ayrımcılığın var olması

- İşe alım mülakatlarında kadın adaylara önce 
özür dileyerek evli değilse evlenmeyi düşünüp 
düşünmediğinin, çocuk sahibi değilse de yakın 
zamanda böyle bir planının olup olmadığının 
sorulması

- Herhangi bir kriz döneminde üst yönetimce 
personel azaltılmasına karar verildiği durumlarda 
eşiyle aynı işyerinde çalışan kadınların, 
performansa bakılmaksızın sırf kadın olması 
nedeniyle işten çıkarılacak personel olarak tercih 
edilmesi

- İşe alım mülakatlarında zaman zaman kadın 
adayların, ailesinin geliri veya kirada oturmasının 
dahi işe alınıp alınmaması yönünde bir kriter 
olması

-Kadınların pek çok iş kolunda çalışmasının 
neredeyse imkansız olması. Mesleklerin erkeksi 
(erkek işi) ve kadınsı (kadın işi) olarak ayrılması

- Kadınların duygusal olmaları bahanesiyle 
yönetme becerisinden yoksun görülmeleri ve tepe 
pozisyonlardan daha çok kurmay pozisyonlarda 
çalışması

- Çocuk büyütme ve aile sorumluluklarının 

düzey yönetici pozisyonlarında 
kadınların sayısının istenilen düzeye 
ulaşmadığı görülmekte olup; bu 
durum Cam Tavan Sendromu olarak 
kavramsallaştırılmaktadır. “Cam 
tavan” kavramı 1970’li yılların başında 
cinsiyete, etnik köken ve dine dayalı 
ayrımcılığın  (Örn. Kadınların, zencilerin, 
Kızılderililerin ya da Yahudilerin üst 
kademe pozisyonlara çıkamaması gibi) 
en fazla hissedildiği alan olan terfilerdeki 
ayrımcılığı tanımlamak için ABD’de 
ortaya çıkmış ve  1986 yılındaki bir  
röportaj ile akademik alanda önemli bir 
çalışma konusu haline gelmiştir 

Kadın çalışanlar noktasından 
bakıldığında Cam Tavan Sendromu, en 
basit şekilde,  kadınların üst düzey yönetim 
pozisyonlarına gelmelerinin önündeki görünmez 
ve yapay her türlü engeli ifade etmektedir  İş 
yaşamında kadınlar ile üst yönetim arasında 
bulunduğu varsayılan, görülmesi ve anlaşılması 
zor olan, gayri resmî bir terfi sınırı mevcuttur . 

Cam tavan; kadınlar ile üst yönetim arasında 
yer alan ve onların başarılarına ve liyakatlarına 
bakmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça 
görülmeyen, aynı zamanda pek de kolayca 
aşılamayan bir duvardır. Diğer bir deyişle, 
kadınların ilerlemelerini engelleyen görünmeyen 
engelleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Cam 
tavan genelde somut olmayan engelleri içerdiği 
için bu sorunu ortaya çıkaran unsurları da 
sınırlandırmak mümkün olmamaktadır. 

Cam tavanın oluşmasına neden olan unsurlar 
arasında en çok karşılaşılanlar aşağıda 
maddelendirilmektedir:

• Erkek egemen örgüt kültürü ve uygulamaları 

• Cinsiyete dayalı basmakalıp yargılar

• İş ve aile dengesi mücadelesi 

• Rol model ve mentor eksikliği 

• Kadınlar ve erkekler arasındaki yönetsel tarz 
farklılığı 

• Astların ve diğer kadın yöneticilerin olumsuz 
tutumları 

Bu açılardan bakıldığında, iş hayatında çalışan 
kadınların yüksel ve yönetsel kadrolarda yer alma 
olasılıklarının hayli zor olduğu görülmektedir. 
Ancak her trülü olumsuzluğa karşın mücadele 
eden, iyi eğitim alarak, kişisel gelişimlerini üst 
seviyeye çıkartan kadınlarımızın da var olduğunu 
bilmekte, görmekteyiz. Bugün memnuniyetle 
gözlemliyoruz ki; pek çok büyük kuruluşun üst 
kademelerinde kadınlar yer almaktadır.

Ve inanıyoruz ki; bu sayı her geçen gün daha da 
artacaktır.

istihdama ara verilmesine yol açması bunun da 
kadınların kariyerinde ciddi bir sorun oluşturması

- Tepe yönetim tarafından kadın çalışanlara 
keyfi olarak uygulanan ve “cam tavan” olarak 
adlandırılan açıkça görülmeyen ancak aşılamayan 
engellerin varlığı

-İşyerinde tacize uğrayan kadınların varlığı ve 
bunu açıklamanın işten çıkarılma gerekçesi 
sayılması

-Süt ve doğum izni gibi İş Kanunu’nda tanımlanan 
hakların uygulanmadığı iş yerlerinin varlığı ya 
da var olan işyerlerinde kanundan kaynaklanan 
söz konusu hakkın kullanılmasının yöneticiler 
tarafından daha sonraki dönem için olumsuz 
olarak algılanıp değerlendirilmesi

- Çoğu işyerinde emzirme odası, kreş gibi 
olanakların bulunmayışı

- Özellikle bazı sektörlerde hamile olduğu 
öğrenilen kadınların, tazminatı verilerek işten 
çıkarılması (Bu devirde tazminat alarak işten 
ayrılma lüks olarak da görülebilir)

- Doğum izni sonrası işe dönen ancak emzirme 
izni kullanmak bir yana sütünü sağamadığından 
sütü kesilen kadınların oluşu

- Hamile kadınların sağlık açısından 
çalıştırılamayacakları alanlarda iş 
yoğunluğu, çalışan yetersizliği gibi nedenlerle 
çalıştırılabilmesi

- Bazı çalışan kadınların da kendilerine uygulanan 
pozitif ayrımcılığı gönüllü kabullenebildiği 
durumların oluşu

- Bazı kadın yöneticilerin kıskançlık gibi subjektif 
nedenlerle kadın çalışanlarına negatif ayrımcılık 
yapması, dolayısıyla kadın çalışanların pek 
çoğunun erkek yöneticiyle çalışma isteği.

 Kadınların Yönetim kademelerinde İlerlemeleri 
Yönünde Engeller – Cam Tavan Sendromu

Son yirmi yıl içinde iş dünyasında kadınların 
ağırlığının giderek artmasına rağmen üst 
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Son 2 yıl içerisinde Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na 15 
adet MD9 LE otobüsünü 
gezici kütüphane olarak 
teslim eden TEMSA bu 
yıl 10 adet MD9 LE araç 
daha teslim ederek filodaki 
otobüs sayısını 25’e çıkardı.

TEMSA’DAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA 

10 GEZİCİ KÜTÜPHANE OTOBÜSÜ
Müdürlüğü’ne araç temin eden TEMSA, 
2015’de 10 adet, 2016’da ise 5 adet araç 
teslimatı gerçekleştirmişti. Bu yıl takdim 
edilen 10 araç ile birlikte Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın filosunda yer alan TEMSA araç 
sayısı 25 oldu.  

Kültür ve Turizm Bakanı Numan 
Kurtulmuş’un anahtarlarını törenle teslim 
ettiği otobüsler Adıyaman, Ağrı, Aksaray, 
Ardahan, Bingöl, Çanakkale, Kastamonu, 
Kırıkkale, Mersin ve Yalova’da vatandaşların 
kullanımına sunulmak üzere yola çıktı.

400 BİN KİŞİ FAYDALANDI
Törene ilişkin açıklama yapan Kültür 
ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 
şöyle konuştu:

Kısa bir süre içerisinde, her 
ilimizde en azından bir tane gezici 
kütüphane olmasını arzu ediyoruz. 
Geçtiğimiz yıl 400 bin insanın ayağına 
gezici kütüphane götürdük. Gezici 
kütüphaneleri 81 ilimizde artırırsak, 
çok sayıda insanın kitapla daha yakın 
olmasını sağlayacağız. 10 şehre daha 
Gezici Kütüphane aracı göndereceğiz. 

Böylece bu seneki 10 ille birlikte 54 ilimiz 
gezici bir kütüphaneye sahip olacak.”

Ülke genelinde bin 375 noktaya kütüphane 
hizmeti götürdüklerinin bilgisini veren 
Kurtulmuş, kütüphanelerin aynı zamanda, 
kullandığı teknolojik imkânların da 
artırılması için gayret sarf ettiklerine dikkat 
çekerek, KOHA (Kütüphane Otomasyon 
Sistemi) isimli elektronik sistem ile 
kütüphaneleri e-devlet uygulamasına 
entegre ettiklerini kaydetti.  

TÜM TEKNOLOJİK DONANIMA 
SAHİP
TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı 
Hakan Koralp ise şu ana kadar 15 TEMSA 
otobüsünü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
teslim ettiklerini belirterek, “Şimdi 10 MD9 
LE aracımızı daha teslim ettik. Filodaki 
TEMSA gezici kütüphane otobüs sayısı bu 
teslimatla 25’e çıktı. TEMSA olarak kültürel 
alışverişe katkı sağlıyor olmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. 

Bu otobüsler her türlü teknolojik donanıma 
sahip. Araçlarda her kesime uygun güncel 
koleksiyonlar, eğitici ve öğretici amaçlı 
kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD 
oynatıcı, internet bağlantısı bulunan 
dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için 
tasarlanmış oturma grubu, satranç masası 

ve gezici kütüphane çalışanları 
için gerekli her türlü araç 
gereç (mini buzdolabı, su ısıtıcı) 
bulunuyor. Vatandaşların gezici 
kütüphaneler aracılığıyla sadece 
basılı bilgi kaynaklarına değil, 
elektronik ortamda sunulan 
bilgilere de erişebilmeleri, aynı 
zamanda e-devlet uygulamalarını 
kullanabilmeleri amaçlanıyor” 
dedi.

Türkiye’nin lider otomotiv üreticilerinden, 
Sabancı Holding iştiraki TEMSA Türkiye’deki 
pazar liderliğinin yanı sıra kültür sanat 
faaliyetlerinde de etkin olmaya devam 
ediyor. TEMSA otobüsleri, şehirlerin uzak 
semtlerinde yaşayıp, uzaklık sebebiyle 
yerleşik halk kütüphanelerinden 
yararlanamayan vatandaşlara gezici 
kütüphane oluyor. 

Kültür Turizm Bakanlığı tarafından 54. 
Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen etkinlik ile “Gezici Kütüphane 
Araçlarının İllere Teslim Töreni” 
gerçekleştirildi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 
Milletvekilleri, Müsteşar, İdare Genel 
Müdürleri ve TEMSA yetkililerinin yer 
aldığı tören kapsamında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın kütüphane aracı filosuna 10 
adet TEMSA MD9LE Gezici Kütüphane aracı 
eklendi. 

Son 3 yıldır Kütüphane ve Yayımlar Genel 



Spies Hecker – simply closer.

Kolay Uygulama, mükemmel sonuç.
Profesyoneller için Permafleet® Industry.

Her geçen gün boya tamir atölyeleri daha fazla endüstriyel objelerin boyanması hizmetini 
veriyor. Bu hizmet çeşitli yüzeylerden, farklı derecelerde parlaklık veya yüzey efektlerine 
kadar çeşitlilik göstermektedir. 

Permafleet® Industry boyama sistemi optimum ürün çeşitliliği ile özel uygulamalarınızda 
ihtiyacınız olan uygulama kolaylığını sizlere sunar.

• Çelik
• Çinko
• Alüminyum
• Kaplanmış veya ön 

kaplamalı yüzeyler,  
örn: rulo ve toz 
kaplamalar

• Ahşap
•  Mineral yüzeyler, örn. 

beton, kiremit, zemin/
duvar karosu

• Bakır/bronz
• Plastik

Profesyoneller için Permafleet® Industry.

Permafleet® Industry uygulamalarınızda ihtiyacınız olan farklı efekt ve parlaklık 
derecelerinde yüzeyler elde etmenizi sağlar.

• Pürüzsüzden dokulu yüzeylere
• Yüksek parlaklıktan mat yüzeylere kadar.

Renklerin tespit edilmesi
çok kolay. 

Parlaklık ve doku kartelası.

Permafleet® Industry ile mümkün olan 
çeşitli parlaklık ve efekt düzeylerine hızlıca 
erişebilirsiniz.

Permafleet® Color Index.

Permafleet Color Index 3000’den fazla renk 
çipi içerir.  Tüm ticari araç sektörü renklerini 
ve standart renklere, renk çiplerinin arkasında 
yazan referans numaralarını kullanarak web 
tabanlı Phoenix renk arama programından 
ulaşabilirsiniz.

Dijital Renk Ölçümü.

Dijital bir desteğe ihtiyacınız olduğunda Spies 
Hecker ColorDialog digital renk ölçüm cihazına 
güvenebilirsiniz. 

An Axalta Coating Systems Brand

Pek çok yüzey ile uyumlu.

Permafleet® Industry bir çok farklı yüzeye uygulanabilir.

Axalta Boya Sistemleri San. ve Tic. Ltd Şti
Cumhuriye Mah. Kadife Sokak No:9
41480 Çayırova - Kocaeli
T: +90 262 674 00 00
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• Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen 
Mercedes-Benz Arocs’lar 
yüksek beygir gücünde 
Euro 6 motorları, Powershift 
otomatik şanzımanları, 
çeşitli üstyapıların kolaylıkla 
monte edilmesine imkân 
tanıyan yeni ve mukavemeti 
artırılmış şasileriyle Beton 
İzmir 2018 Fuarı boyunca 
ziyaretçilerin beğenisine 
sunuluyor.   
• Mercedes-Benz Arocs 
inşaat serisi kamyonları, 
beton mikserden damperli 
kamyona, çekicilerden 
beton pompasına kadar 
uzanan geniş ürün gamı ile 
güç, sağlamlık, dayanıklılık 
ve verimlilik kavramlarını tek 
bir noktada buluşturuyor ve 
inşaat alanındaki standartları 
yeniden belirliyor.

MERCEDES-BENZ TÜRK, AKSARAY ÜRETİMİ AROCS 
ARAÇLARIYLA BETON İZMİR 2018 FUARI’NDA

kesintisiz delikli ve mukavemeti artırılmış 
şasileriyle Beton İzmir 2018 Fuarı boyunca 
ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 

Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve 
Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır, 
“Güçlü, sağlam, ekonomik Arocs kamyon 
ve çekiciler ile standartları yeniden 
belirliyoruz!”

Beton İzmir 2018 Fuarı’na katılan ve 
Mercedes-Benz standında ziyaretçiler ile 
buluşan Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış 
ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır, 
“Yarım asrı aşkın süredir Türkiye’de hizmet 
veriyoruz. Bugüne kadar Anadolu’nun 
bağrında, Aksaray Kamyon Fabrikamıza 470 
milyon Avro yatırım yaptık. Mercedes-Benz 
Türk olarak Türkiye’deki her 3 kamyondan 
2’sini biz üretiyoruz. Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikamızda 250.000’inci 
kamyonumuzu banttan indirdik. Araçlarımızı 
Türkiye pazarı dışında başta Avrupa olmak 
üzere 5 kıtada 70’in üzerinde ülkeye ihraç 

ediyoruz; ihracat rakamımız 
fabrikamızın kurulduğu 1986 
yılından bu yana 45.000 adedi 
aştı. Yatırımlarımız tam gaz 
sürüyor. Tüm bu rakamları 
daha da yukarıya taşımak için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Mercedes-Benz Arocs kamyon 
ve çekicilerimiz her koşulda 
işinin uzmanı diyoruz. Bu 
araçlarımızda gücü, sağlamlılığı 
ve verimliliği harmanlayarak 
inşaat sektöründeki araç 
standartlarını tekrar belirledik. 
Beton sektörünü önemsiyoruz, 

bu alanda uzun yıllardır Türkiye Hazır Beton 
Birliği ile işbirliğimizi ve onlara desteğimizi 
sürdürüyoruz. Sektörün tüm ihtiyaçlarına 
yanıt veren ürün gamımızla liderliğimizi 
korumayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Beton transmikser şoförlerini Mercedes-
Benz Türk eğitiyor

Mercedes-Benz Türk ve Türkiye Hazır Beton 
Birliği’nin 13 yıllık işbirliği, 2018 yılında da 
sürüyor. Yıl boyu her ay, başta büyük şehirler 
olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinde 
transmikser şoförleri için Mercedes-
Benz Türk sponsorluğunda eğitimler 
gerçekleştiriliyor. 

Mercedes-Benz Arocs: Güçlü, sağlam ve 
ekonomik  

Sağlamlığı, gücü ve üstün yakıt ekonomisiyle 
120 yıllık tecrübenin ürünü olan Arocs, 
en zorlu koşullar için üretiliyor. Türkiye 
pazarına kamyon ve çekici olarak sunulan 

Arocs, yüksek beygir gücünde Euro 
6 motor ve standart Powershift 
otomatik şanzıman ile donatıldı. 
İnşaat grubu kamyonlar;  damper, 
mikser ve pompa üstyapıları ile 
şantiye ve dekapaj alanlarında ve hazır 
beton taşımacılığında müşterilerin 
beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor. 
Ayrıca Arocs inşaat çekicileri, 
damper ve mikser römorklarına 
uygun olarak, zorlu arazi koşullarıda 
kullanılmak üzere tasarlandı. Bu 
haliyle Mercedes-Benz Arocs ürün 
portföyü, inşaat kullanımında en zorlu 
koşulların üstesinden geliyor.

Mercedes-Benz Türk, 25-28 Nisan 
tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenen 
Beton İzmir 2018 Fuarı’na katılıyor ve hızlı 
büyümesini sürdüren inşaat sektörüne 
verdiği hizmeti güçlendirmek amacıyla 
sektör temsilcileriyle bir a raya geliyor. 

İnşaat ürün gamı içerisinde ön plana çıkan 
Mercedes-Benz Arocs 4142 B, Arocs 4142 
K ve Arocs 1842 LS araçlarını fuarın “C 
Salonu”nda sergileyen Mercedes-Benz 
Türk, fuarda sektörün farklı çözümlere 
yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri 
ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üretilen Arocs’lar 
yüksek beygir gücünde Euro 6 motorları, 
standart olarak sunulan Powershift 
otomatik şanzımanları, çeşitli üstyapıların 
kolaylıkla monte edilmesine imkân tanıyan 



Hayatınızın her saniyesi 
bizim için değerli.
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SCANIA,
İTHAL PAZARIN 
DEĞİŞMEZ LİDERİ

TAİD’in halka açık kaynaklarından elde 
edilen verilere göre, ağır ticari araç 
pazarında 2018 yılının ilk çeyreğinde toplam 
3.820 ağır ticari araç satıldı. 2017 yılının 
aynı döneminde pazar 2.727 adet olarak 
gerçekleşmişti. Bu bir önceki yıla göre yüzde 40’lık bir artışı gösteriyor.

Scania aynı dönemde 456 adetlik satışla, pazar payını yüzde 11.9’a çıkarttı. 
İlk çeyrekte toplam pazarda 1.875 adet kamyon, 1.945 adet çekici satışı 
gerçekleşti.  Scania, 413 adet çekici satışı ile ithal pazarda liderliğini 
sürdürürken, toplam pazarda en çok tercih edilen ikinci çekici markası oldu.

“PAZAR YÜKSELMEYE DEVAM EDECEKTİR”
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, 2018’de pazar 
hakkında iyimser bir beklenti içinde olduklarını belirtti. Eksin “Türkiye 
ağır ticari araç pazarının son 10 yılına bakıldığında ortalama 25-30 bin 
araç satıldığı görülmektedir. Bu da çok daha fazla potansiyele sahip 
olduğumuzun göstergesidir. 2018 yılında gerek yurtiçi taşımacılıkta, 
gerekse de uluslararası taşımacılıkta daha hareketli bir yıl olacağını 
düşünüyoruz. Bu hareket ağır ticari araç pazarına olumlu yansıyacaktır” 
açıklamasında bulundu. 

“TÜRKİYE STRATEJİK BİR PAZAR”
İlhami Eksin, Scania markasının global pazarlarda da satışlarının 
yükseldiğini belirterek “Scania, 2017 yılını 90.777 adetlik satışla 
tamamladı ve yüzde 16 pazar payı elde etti. Yeni Nesil Scania’nın katkısı 
ile bu yılın ilk 3 ayında gerçekleşen satışlarla Scania’nın pazar payı 
yüzde 18’e yükseldi. Bu artışta Türkiye pazarının da etkisi bulunmakta. 
Türkiye, Scania için stratejik önemi büyük bir ülke. Doğuş Otomotiv 
olarak, çok güçlü bir yetkili satıcı ve servis ağımız bulunmakta. Türkiye 
pazarında elde ettiğimiz başarılardan çok mutlu ve gururluyuz” dedi. 

VOLVO TRUCKS 
İLK ALTIN 
KONTRATI 
ERMAN LOJİSTİK 
İLE İMZALADI

Müşterilerine uçtan uca hizmet sunma vizyonuyla 
faaliyetlerine devam eden Temsa İş Makinaları 
distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks ile satış sonrasında 
müşterilerine “mavi”, “gümüş” ve “altın” olarak sınıflandırılan 
ayrıcalıklı servis kontratlarıyla, %100 işletim süresi 
garantisine kadar pek çok hizmeti kapsayan avantaj paketleri 
sunuyor. Volvo Trucks Türkiye bu paketlerden en kapsamlısı 
olan Altın kontratın ilkini Erman Lojistik ile İsveç’te imzaladı. 

Volvo Trucks altın kontrat sahipleri, “Telematik Ağ Geçidi” ile 
yoldayken bile servisin motor verilerine, kilometre bilgilerine, 
yakıt tüketimine ve hayati parçaların durumu hakkındaki 
bilgilere erişebiliyor. Tüm bakım-onarım işlemlerini kapsayan 
bu kontratla Erman Lojistik, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı 
yol yardımı hizmeti de alabilecek. 

Erman Lojistik CEO’su Mehmet Deniz ile imzalanan 
kapsamlı servis kontratı ilgili şunları dile getirdi: “Volvo 
Trucks Türkiye’nin ilk altın kontratını alan şirket olduğumuz 
için paydaşlarımız ile birlikte çok heyecanlı ve mutluyuz.  
Sadece ürün değil, güçlü satış sonrası desteği de almış 
olmanın verdiği güvenle altın kontrat marka değerimizi 
artıracaktır. Ortaklarımız, yönetim kadromuz, çalışanlarımız 
ve diğer paydaşlarımız, tedarikçimiz Volvo Trucks’ın “Altın 
Kontrat’ının” vereceği ayrıcalıklı ve nitelikli hizmetin rahatlığı 
ile çalışacaklardır. Türkiye’de bizi Volvo Trucks ile buluşturan 
Temsa İş Makinaları’na da teşekkür ederiz.”



scania.com.tr

|  Scania Finans  |  DOD Ağır Vasıta  |  444 72 44 (444 SC 44)  |            /ScaniaTr

Bizce siz dünyanın dönmesini sağlayan temel ürünleri taşıyorsunuz. 
Çoğu kişi taşıdıklarınızın gerçek önemini bilmez. Genel kargo taşımacılığı 
işindeyseniz, genel amaçlı bir araçtan çok daha fazlasına ihtiyaç duyarsınız. 
İşte bu yüzden biz Scania’da, sadece bir araç değil, tümüyle size ve işinize 
özel çözümler üretiyoruz.

Çünkü bizim önceliğimiz, sizin işiniz.

GENEL TAŞIMACILIĞIN
ÖZEL ÇÖZÜMÜ
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Araç ve Araç üstü 
Ekipman Üreticileri 
Birliği Derneği’nin 
8.Olağan Genel Kurulu 
20 Nisan 2018 tarihinde 
gerçekleştirildi ve 
hali hazırda bu görevi 
yürüten Burhan Fırat 
tüm üyelerin oyları ile 
tekrar başkanlığa seçildi.

ARÜSDER’DE
BAŞKAN YİNE BAŞKAN

kurulda belirlendi. 

Derneğin dördüncü kez başkanlığına 
seçilen Burhan Fırat “ herkesi dün olduğu 
gibi bugün de kucaklayan bir anlayışla çok 

daha sinerjik bir tempoda hep beraber 
daha ileriye yürüyeceğiz. Çünkü bugün 
dünden daha fazla birliğe ve dayanışmaya  
ihtiyacımız bulunuyor. Bu gerçekten 
hareketle; birimiz hepimiz  hepimiz 
Türkiyemiz için çalışacağız. Gösterdiğiniz 
güvene ve verdiğiniz desteğe çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

ARÜSDER YÖNETİM 
KURULU
ASİL ÜYELER
1. Profimak Mak.Oto.San.ve Tic.A.Ş. (Burhan 
FIRAT) 

2. Karba Oto.Mak.San.ve Tic.Mim.Müh.Hiz.
Ltd.Şti. (Musa ERTUNÇ) 

3. Koluman Mot.Araç.A.Ş. (Yaşar KILIÇ)

4. AS-MAK-SAN Tic.Ltd.Şti. (Hüseyin NAR)

5. OTOKOÇ Oto.Tic.San.A.Ş.(Ahmet Orhun 
ÖZKAN) 

YEDEK ÜYELER
1. Efe End.ve Tic.A.Ş. (Filip MİNİSYAN)

Ankara Sanayi Odası’nın muhteşem ev 
sahipliğinde Zafer Çağlayan Salonunda 
gerçekleşen  genel kurula ilgi oldukça 
fazlaydı. Burhan Fırat’ın listesinde 
Türkiye ekipman sektörünün önde gelen  
firmalarının yöneticileri görev alacak. Bu 
sayede derneğin yeni dönemde de önemli 
işlere imza atması bekleniyor. 

Oluşturulan çalışma gruplarının yanı sıra 
MAKFED’e de katılacak isimler de genel 
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2. Rasim Oto.
İnş.Tur.Gd.San.
ve Tic.Ltd.Şti. 
(Halide RASİM) 

3. Koluman 
Mot.Araç.A.Ş. 
(Yaşar KILIÇ)

YEDEK 
ÜYELER
1. Karba Oto.
Mak.San.ve Tic.
Mim.Müh.Hiz.
Ltd.Şti. (Musa 
ERTUNÇ)

2. AS-MAK-
SAN Tic.Ltd.Şti. 
(Hüseyin NAR)

3. Kozanoğlu 
Kozmaksan Hid.Pom.ve Ara Şanz.Pto İml.
Ltd.Şti. (Erdinç KOZANOĞLU)

Sektörün tek temsilcisi 
ARÜSDER
1999 yılında kurulan Araç ve Araç Üstü 
Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği 
Derneği (ARÜSDER); araç, araç üstü 
ekipman ve iş makinaları sektörünün 
gelişmesine yönelik hizmetlerini 
sürdürmektedir.

Teknik Komite...
Ankara’daki dernek merkezinde, 15 üyeden 
oluşan bir teknik komite ile hizmetlerini 
sürdüren ARÜSDER, sivil toplum kuruluşu 
olmanın öneminin ve sorumluluğunun 

bilincinde olarak 100’e yakın üyesinin 
çıkarları için çalışmalarını aralıksız 
sürdürmektedir.

Üyelerinin sesi...
Üyelerinin kamu kurum ve kuruluşları 
ile olan ilişkilerinde sektörel gücüyle 
destekte bulunan ARÜSDER, aynı 
zamanda üyeleri arasında işbirliğini 
sağlama, bilgi alışverişine aracılık etme, 
etik rekabet koşullarının oluşmasına 
katkı verme ve üyelerinin; ekonomik, 
mali, hukuki, idari ve teknolojik 
sorunlarını çözme gayretiyle adından söz 
ettirmektedir.

Ulusal ve uluslararası tanıtım...

ARÜSDER, oluşturduğu sektör platformu 
ile üyelerinin sorun ve beklentilerini en 
hızlı şekilde çözülmesine aracılık ederken, 
aynı zamanda ulusal ve uluslararası 
alanda üyelerinin tanıtımına da aracılık 
etmektedir.

Türkiye’de bir ilk Araç Üstü Ekipmanlar 
Fuarı

Kapsadığı sektörler gereği yelpazesi 
en geniş sivil toplum örgütleri arasında 
yer alan ARÜS-DER, gerçekleştirdiği 
çalışma ve etkinliklerle özellikle üstyapı 
sektörünün temsilini sağlayarak, sektöre 
bir ivme kazandırmaktadır.

Dernek olarak Türkiye’de ilk kez 
düzenlenen Araç Üstü Ekipmanlar 
Fuarı’na imza atan ARÜSDER, Türkiye’de 
bir ilki başarmış ve gelecek yıllar için 
hedefini belirlemiştir:

2. Uzmanlar Plat.Hid.Mak.Müh.Oto.San.ve 
Tic.Ltd.Şti. (Yusuf TURSUN)

3. Kademe Atık Tek.San.A.Ş. (Kenan ÇELİK)

4. Nurmak Araç Üs.Ekp.Mak.Oto.San.Tic.
Ltd.Şti. (E.Mustafa ÇAYIR)

5. Star Yağcılar Dam.Dor.Ş.Oto.D/Ç.İnş.Nak.
San.ve Tic.Ltd.Şti. (Veli YAĞCI)

ARÜSDER DENETİM 
KURULU
ASİL ÜYELER
1. Özçelikler Hid.Sil.San.ve Tic.Ltd.Şti. 
(Mustafa ÖZÇELİK)

2. Tisan Hiz.Araç.San.Tic.Ldt.Şti. (Ulvi 
TAŞKIN)

3. Volkan İtf.Mlz.San.ve Tic.Ltd.Şti. (İsa 
TECİM)

YEDEK ÜYELER
1. Ahmet Doğan Tank.İml.San.Tic.Ltd.Şti. 
(Yılmaz DOĞAN)

2. Beriş Mak.Araçüstü Ekip.San. (M.Salih 
BERİŞ)

3. Paragon Sav.San.Mak.Telm.Tur.Enj.San.ve 
Dış Tic.A.Ş. (Faruk YILMAZ)

Makine İmalat Sanayi Dernekleri 
Federasyonu nezdinde derneği temsil 
edecek isimler ise şöyledir;

MAKFED DELEGE
ASİL ÜYELER
1. Profimak Mak.Oto.San.ve Tic.A.Ş. (Burhan 
FIRAT) 
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GÖKTAN GÜÇLÜ
info@radusdergisi.com

DOSTLUĞA SELAM

O dedi, öbürü dedi, bu dedi, şu dedi...Dedi de dedi...Ama hiçbir şey söylemedi 

Dostlar, laf çok demeye dair ama söz yok 
kayda alıp anlamaya, bilmeye dair.

Demelere takıldım ya, haydi hayırlısı. Niye mi?

Bakınız hepimizin hayatında hepimiz varız. 
Yani bu dünyada tek değil, yalnız değiliz. 
Birbirimizin havasını soluyor, birbirimizin 
rızkını bölüşüyor, birbirimizden aldıklarımız-
kazandıklarımızla biriktiriyoruz ya da 
alamadıklarımızla tüketiyoruz. 

Birileri bir fikirle yola çıkıyor ve risk alıp, 
yatırıp yapıp bir değer ortaya koymaya 
çalışıyor.

Ama her cevher işlenmeye muhtaçtır. O 
zaman devreye emek giriyor, yani bizler. 
Makine giriyor, teknoloji-bilgi-tecrübe giriyor 
yani sizler-bizler hepimiz giriyoruz. Derken 
başlıyor; ilk şaltere basışla beraber hummalı 
bir çalışma. İlk hammaddenin kamyondan 
inişi, ilk emekçinin el dokunuşu, ilk ışığın 
yanması, ilk makinenin homurtusu, ilk 
heyecan, ilk haydi bismillah ve bir hayalin bir 
banttaki ilk macerası...

Eksiğinde hayal kırıklığı ile ilk müdahale, ilk 
toplantılar, ilk tartışmalar, ilk düzeltmeler.

Olması, bir daha.. Olmadı bir kez daha...
Daralan vakitler, gerilen sinirler, harcanan 
vakitler, nakitler ve yorulan bedenler-zihinler. 
Ama tükenmeyen ümitler. Öyle ya; yola çıkan 
yolda kalmaz, yeter ki yol olsun yeter ki 
inanmışlık olsun.

Ve o yolda harcanan onca emekle ilk ürünün 
şekillenip, vücuda geldiği an.. O an gözlerdeki 
ışıltılar, içten içe coşan yürekler, sevinçler, 
bir birine gururla bakan gözler, bir birinden 
beslenen o can bedenler. 

O ilk vücuda gelen hani  en başta sırf bir 
heves, sırf bir hayal umut denilip de olmaz 
denilen ama şimdi onca el-emek değip de 
karşınızda duran o ürün var ya...

Demem o ki;

İşte o sadece bir ürün değil, dostlar. O 
akşam evlerimize götüreceğimiz ekmeğimiz. 
Bebelerimizin ağzının tadı, gözlerinin ışıltısı, 
karınlarındaki lokma. Yuvamızın huzuru, 
onca yıllık kariyerlerin gururu...İnsanca 
çabalarımızın onuru o.

Kim alır, nerede alır, nerede kullanır bilmeden 
birilerine fayda sağlamak adına üretilen ve 
içinde emek-bilgi-sevgi ve birlik olan her şey 
değerlidir. O nedenle bizim birbirimize çok 
ama çok ihtiyacımız var, dostlar.

Peki ne yapmalı ?

İnanmalı dostlar. İyi niyetle, empati kurmalı.
Yani sadece kendi açımızdan bakmayıp, 
kendimizi karşımızdakinin yerine de koyup 
bakmalaı, anlamaya çalışmalı.

En iyi arabalara binmek durumunda olan 
iş sahibinin sadece konfor ya da prestij için 
değil,

İlk baştaki hayalin ve o hayale yürürken 
yüklendiği riskin, o uğurda göze aldıklarının, 
bizim akşam eve götüreceğimiz ekmeğin dahi 
karşılığı olduğunu, bu anlamda da belki bir 
ödül olduğunu anlamak gerek.  Bir katkının 
bir değer yaratmanın ve bir şeylere vesile 
olmanın bir karşılığı olduğunu hissetmek 
gerek. Bunun bir karşılığı olmalı değil mi ?

Çalışanlar, emek-bilgi-tebrübe katanlar 
olarak; o sürece her şeyini katanların yerine 
kendini koyarak anlamak gerek. On liranın 
yüz liranın kimi zaman ne denli önemli 
olabildiğini, ufacık görünen isteklerin aslında 
dillendirilmesinin hiç de kolay olmadığını, bir 
evladın  yeri gelip 10-15 liralık bir oyuncak 
ya da et döner !  istediğinde, alamayacak 
durumda olmanın acısını anlamak gerek.

Tek sermayesi emeği olanın yarın ne olacağı 
sorusu, sürekli bir kemirgen gibi kafasını-

bedenini tüketmesinin ne demek olduğunu 
anlamak, hissetmek gerek. 

Onca zaman bir hayale ortak olmuş, inanıp 
emek vermiş insanların da bir karşılığı olması 
gerek değil mi ?

“Bana işçi çok !”

“Bana iş mi yok !”

Bu anlayışla sadece değersizleştiriyoruz. O 
zaman nerede kaldı liyakat ? Nerede kaldı 
hayal ? Nerede kaldı sadakat ? Hani paylaşım 
? Hani sevgi, güven ?

Bizi biz yapan değer; ortak inançlarımız, 
güven duygumuz ve hayallerimiz.

Oyalamak, değersizleştirmek, 
sıradanlaştırmak ve ...mış gibi yapmak hiç mi 
hiç insanca değil be dostlar.

İnanarak, güvenerek, hakkını vererek, haddini 
bilerek, severek ve paylaşarak; 

Ama oyalamadan,

Ama ötelemeden,

Ama yıpratmadan,

Ama söylenmeden...

Hep birlikte ve daha büyük bir güçle; yarına, 
sevmeye ve üretmeye merhaba..

Yolumuz açık, yüreğimiz sağlam olsun.

     
Dostça...
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Türkiye için bir ilk 
olan ve Profimak 
tarafından 
gerçekleştirilen proje 
ile hem yakıtta hem 
gürültü kirliliğinde  
hem de çevre 
kirliliğine sebep olan 
egzoz  gazlarının 
emisyon değerlerinin 
sıfırlanmasında 
çok büyük tasarruf 
sağlanıyor. Bilhassa 
kamu hizmetinde 
kullanılan ağır vasıta 
araçların üst yapılarını  
elektrikli sisteme  
çevrilmesi  esasına 
dayanan uygulama 
ile geceleri çöp 
toplayan araçların 
yarattığı gürültü ve 
aşırı yüksek devirlerde 
çalışmaya bağlı yakıt 
tüketimi son derece 
azaltılırken, egzoz 
gazlarının zararları 
neredeyse sıfırlanıyor. 

PROFİMAK MAKİNA
SIFIR EMİSYON’DA ISRARLI...

Konya Kent Fuarında 61.Hükümetin  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  
şimdilerde ise Gaziantep Belediye 
Başkanı olan sayın  Fatma Şahin 

son derece duyarlı bir şekilde “SIFIR 
EMİSYON” projemize ilgi göstermiş ve 
bilgi almıştır. 

SIFIR EMİSYON sloganı ile yola çıkan 
Profimak altı yıldan bu yana proje 
üzerinde çalışıyor ve her geçen gün 
inovatif çözümler sağlıyor. Hali hazırda 
belediye ve belediyelere hizmet veren 
firmalarda kullanılan sistemin pratik 
olarak da referansları mükemmel.

Araç motorundan tahrikli olmaması 
ve yüksek devirde çalışmaya ihtiyaç 
duymaması nedeniyle çok ciddi oranda 
yakıt tasarrufu sağlamasının yanında, 

elektrik motoru 
dışında ek bir  
güç kaynağına 
ihtiyaç 
duymadığından; 
araç motor 
ömrünü uzatır, 
periyodik bakım 
aralıklarının  
uzamasına da 
imkan yaratır.

Konvansiyonel 
sistemlere göre 
ses desibeli % 
33 oranında 

azdır Genel alanlarda çalışırken aracın 
çalışmasına gerek kalmaz.

Dizel arabalar yoldayken, laboratuvar 
test ortamlarında izin verilenin 6 katı 
fazla emisyon salıyorlar. Nitrojen 
oksit hava kirliliğinde ciddi bir başrol 
oyuncusu. Yüksek miktarlarda 
olduğunda akciğerlerdeki hava 
boşluklarını enflame edebiliyor. 
Bilhassa çocuklar, yaşlılar, astım ve 
diğer üst solunum yolu hastalıkları 
olanlar ciddi şekilde etkilenebiliyorlar.

Dizel arabalar yoldayken, laboratuvar 
test ortamlarında izin verilenin 6 katı 

fazla emisyon salıyorlar. 
Nitrojen oksit hava 
kirliliğinde ciddi bir 
başrol oyuncusu. Yüksek 
miktarlarda olduğunda 
akciğerlerdeki hava 
boşluklarını enflame 
edebiliyor. Bilhassa 
çocuklar, yaşlılar, astım 
ve diğer üst solunum yolu 
hastalıkları olanlar ciddi 
şekilde etkilenebiliyorlar.
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Öksüzömer ailesi Rize 
Güneysu’nun en eski 
ailelerinden biridir. 
Öksüzömer ailesinden 
gelen Hamdi Öksüzömer 
henüz 9 yaşında yetim 
kalınca gurbete çıkmak 
durumunda kalır. Evlilik 
çağı gelince de akrabası 
Şehriye Öksüzömer ile 
hayatlarını birleştirir. 
ÇiftiN üçüncü 
çocukları olan Muzaffer 
Öksüzömer 1934 yılında 
dünyaya gelir…

GÜVEN VE DÜRÜSTLÜK 
TEMELİNDEN YÜKSELEN BİR 
DÜNYA FİRMASI

Babası gurbette olan ve uzun aralıklarla 
memlekete dönen küçük Muzaffer annesiyle 
beraber büyür ve ilkokulu köyde okur. Gemi 
kılavuz römorklarında ve son olarak da 
adalara su taşıyan gemilerde çalışan babası, 
Muzaffer’in ilkokulu bitirdiği 1946 yılında  tüm 
aileyi İstanbul’a çağırır. Yük gemisinde yapılan 
9 günlük sıkıntılı bir yolculuğun ardından 
İstanbul’a varırlar. İstanbul Kasımpaşa’da 
Zincirlikuyu caddesindeki evlerine yerleşirler. 

Evlerinde oda kiracısı bir aile daha kalmaktadır 
ve ortak alanları birlikte kullanırlar. Henüz 
Kasımpaşa’da suyun bile olmadığı, yokluk 
dolu günler geçirirler. Çocuklarının hepsini 
okutabilecek durumu olmayan Hamdi 
Öksüzömer, üçünü de farklı işlere çırak olarak 
gönderir. Ağabeyi terzi, kardeşi elektrikçi, 
kendisi ise kunduracı yanında çıraklık yapmaya 
başlar. İki hafta kadar kunduracının yanında 
çalışır, fakat işi bir türlü sevmez ve çok sıkılır.

Torna tezgahıyla ilk tanışma
Böyle sıkıldığı bir gün gezmeye çıkar ve 
Karaköy’e iner. Karaköy o yıllarda dökümcüler, 
tornacılar ve motor tamircileriyle dolu 
hareketli bir iş yeridir. Tabelasında ‘Harun 
Çam’ yazan bir dükkânın önünde durur ve 
çalışanları izlemeye başlar. Çalışanlar kimi 
aradığını sorduğunda onlara, “Ben bu mesleği 
seviyorum, beni çırak alır mısınız?” der. Bunun 
üzerine babasıyla birlikte gelmesini söylerler. 
Koşarak eve gider ve babasına rica ederek bu 
işi yapmak istediğini söyler. Babası da küçük 

Muzaffer’i kırmaz ve dükkânın sahibi 
Harun Bey’le konuşarak çırak olarak 
başlamasını sağlar. Başlangıçta hiçbir 
şey yapmaz, sadece tornanın başında 
durur ve ustasını izler. 6 ay kadar bu 
atölyede çalışır. Daha sonra farklı 
atölyelerde de çalışır. 

1947 yılında Bankalar Caddesi’nde 
bulunan ‘Hulusi Alpago’ adında bir 
firmada çalışmaya başlar. Deniz 
motorlarının memeleri ve rotları gibi 
çok ince işçilik isteyen imalatlar yapan 

bu firmaya çırak olarak giren Muzaffer, 
3 yıl içinde ustalığa yükselir. Bu üç yıl 
içinde Hulusi Alpago Muzaffer’i çok 
sever ve kendi çocuğu olmadığı için 
babasından evlatlık ister. Babası ise, 
“Muzaffer sizin oğlunuzdur, istediğiniz 
gibi yetiştirin ancak ben oğlumu 
nüfusumdan çıkartmak istemiyorum.” 
der. Hulusi Alpago’nun üzerinde çok 
emeği olduğunu söyleyen Muzaffer 
Öksüzömer, “Beni Tophane Erkek 
Sanat Enstitüsüne gönderen Hulusi 
Bey’di. Gündüzleri iş yerinde çalışır, 

akşamları okula giderdim. Hem okudum hem 
çalıştım ve okuldan kalıpçı olarak mezun 
oldum.” diyor.

Hulusi Alpago’nun yanından ayrıldıktan sonra 
da kısa kısa dönemlerle farklı işlerde çalışır 
Muzaffer Öksüzömer. Uzun süre çalıştığı ikinci 
işi ise Karaköy Fermeneciler caddesinde 
bulunan ‘Kevork Alyanakyan” atölyesi olur. 
İnşaat vinçleri ve lunaparklarda kullanılan 
aletlerin yapıldığı bu atölyede uzun süre çalışır 
Muzaffer Öksüzömer. Bu dönemde Bursa 
Kültür Park’ın yapımında şef olarak çalışır.

30 metrekarede yapılan 
başlangıç
Farklı iş yerlerinde ve farklı alanlarda yaptığı bu 
çalışmalar Muzaffer Öksüzömer’e geniş bir iş 
çevresi sağlar. Bir süre sonra müşterileri, kendi 
işini yapması için Muzaffer Öksüzömer’e baskı 
yapmaya başlar ve böylece kendi atölyesini 
açmaya karar verir. Bu süreç sonunda 
1958 yılında Kasımpaşa Zincirlikuyu’da 30 
metrekarelik ilk iş yerini açar. İşe başladığında 
bir çırağı ve kendi toparladığı, ayakla çalışan 
bir torna tezgâhı vardır. 1960’lı yılların başında 
teneke kutu ambalaj sanayi çok revaçtadır ve 
kalıp yapımına çok ihtiyaç vardır. Bu dönem 
teneke kutu kalıplarının yapımıyla geçer. 
1960’lı yılların başlarından işlerle birlikte ailesi 
de büyümeye başlar Öksüzömer ailesi de 
büyümeye başlar; 1962’de Yusuf Öksüzömer, 
1964’te de Osman Öksüzömer dünyaya gelir. 
Yine aynı dönemde krom mutfak eşyaları, 
tepsi, süzgeç, cep aynaları kalıpları yapılır. Bu 
çeşit kalıp işleri büyüdükçe dükkâna sığamaz 
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olurlar ve 1964 yılında Kasımpaşa’daki dükkânı 
kapatarak, Karaköy Perşembe Pazarı’nda daha 
büyük bir iş yerine taşınırlar. Aynı yıl, Mumak 
Makine Sanayi olarak Ticaret Odası ve Sanayi 
Odası’na da kayıt olurlar. 

Müşteri isteğiyle eksantrik 
pres imalatı başlıyor
Karaköy’deki yeni atölyede kalıp işlerine 
devam ederlerken 1964 yıllında eksantrik 
pres makineleri yapımına da başlarlar.  
Eksantrik pres yapımına geçişlerinin müşteri 
taleplerinden kaynaklandığını belirten Muzaffer 
Öksüzömer, “Kalıp yapıyoruz ve yaptığımız 
kalıpları pres makinelerine takıyoruz. Pres 
makineleri eğer yeterince hassas olmazsa 
bizim kalıplarımızı yıpratıyordu. Aynı yere 
inip çıkmadıkları zaman kalıbın erkek ve 
dişisi birbirini sıyırıyordu. Biz ne kadar 
hassas kalıplar yapsak da presin ayarsızlığı 
kalıplarımızı kısa sürede kullanılmaz hale 
getirebiliyordu. Müşterilere durumu izah 
ettiğim zaman bazıları bana, ‘Siz daha iyisini 
yapın, size para verelim’ diyorlardı. Bunun 
üzerine bir pres makinesini gayet güzel 
şekilde tamir ettim. Müşteri o kadar memnun 
kaldı ki, 5-6 makine siparişi daha verdi.” 
diyor. Bunun üzerine kendi makinelerini 
yapmaya başlar Muzaffer Öksüzömer. İlk 
olarak 6 tonluk pres makinesi yaparlar. 
Ardından; 15, 20, 30, 60, 80 tonluk şeklinde 
büyür. Mumak Makine büyümeye devam eder 

ancak işlerinin büyük bölümünü 
dışarıdan yaptırılmaktadır. 
Pres makinelerinin ağır döküm 
kısımlarını ve gövde kısımlarını 
başka firmalara yaptırılır fakat 
iç donanım ve hassas kısımları 
Mumak Makine bünyesinde yapılır. 
Hatta bazı kalıplar dahi dışarıda 
yaptırılır ve hassa işçilikleri firma 
bünyesinde yapılır. 1960’lı yıllar 
boyunca Mumak Makine hızla 
büyümeye devam eder.  Bu arada 
Öksüzömer ailesine iki yeni üye 
daha katılır; 1968 yılında Ali Fuat ve 
1970 yılında da Yakup Öksüzömer 
dünyaya gelir. 

“Tecrübe iyi bir hocadır fakat 
ücreti fazladır.”
Eksantirk pres imalatı büyüdükçe 
Kasımpaşa’da daha büyük bir atölyeye 
geçmeye karara verirler. 1969 yılında yapımına 
başlanan bu yeni atölyenin yapımı sırasında 
müteahhit yüzünden büyük bir sıkıntı yaşarlar. 
İnşaat sırasında çöken bir duvar komşu evlerin 
hepsini tehlikeye sokar ve bina boşaltılır. 
Müteahhitle yapılan sözleşme eksik olduğu 
için bütün sorumluluk Muzaffer Öksüzömer’in 
üzerine kalır. Bu sıkıntıyı da güven ve dürüstlük 
ile çözerler. Olayda Muzaffer Öksüzömer’in 
de mağdur olduğunu gören komşuları ve 
dostları anlayış gösterirler ve bu sayede 
sıkıntının üstesinden gelirler. Bu olay nedeniyle 
ortaya çıkan zararı ancak 1 yıllık çalışma 
ile kapatabildiklerini belirten Muzaffer 
Öksüzömer, “Tecrübe iyi bir hocadır fakat ücreti 
fazladır.” diyor. 1970’de iskan edilen atölyede 
1998 yılına kadar 28 yıl sorunsuz şekilde 
çalışmaya devam ederler.

Ancak firmanın yaşadığı tek zorluk bu 
değildir. Firma, özellikle 1971 Mart muhtırası 
döneminde büyük sıkıntılar yaşar. Bankadan 
5000 liradan fazla para almanın yasak olduğu 
bu dönemde ödeme almak ve yapmakta 
büyük sıkıntılar çekilir. Ayrıca sık sık 
hükümetlerin ve başbakanların değişmesi 
de istikrasız bir dönem yaşanmasına neden 
olur. Bu sıkıntılı günler müşterilerinin güveni 

sayesinde atlattıklarını belirten Muzaffer 
Öksüzömer,”O dönem Reform Ambalaj 
Sanayi adında bir firmaya 40 tane pres 
makinesi yapıyorduk. Taahhütlü iş 
yapıyorduk ve çok sıkıntı çektik. Fakat 
firma bize güvendi ve paramızın tamamını 
ödeyerek bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardı. 
Biz kuruluşta parası olmayan, büyük ölçüde 
müşteri finansmanıyla çalışa bir firmaydık. 
Pekçok müşterimiz bize olan güveninden 
paranın tamamını tek kalemde öderdi. 
Mumak Makine, müşterisiyle olan karşılıklı 

güven sayesinde bugünlere geldi ve biz bundan 
çok mutluyuz.” diyor. 

Böylesi kriz dönemlerinde Mumak Makine’nin 
bir diğer avantajı da esnek çalışmaya 
uygun bir yapıya sahip olmasıdır. Daha çok 
dışarıdan iş yaptıran ve bayiler üzerinden 
çalışan firma, piyasanın durumuna göre 
kapasitesini küçültüp büyüyebilmektedir. Bu 
sayede istikrarlı bir profil ortaya koyduklarını 
söyleyen Muzaffer Öksüzömer, “Mumak 
Makine diğer firmalara oranla çok daha 
az etkilendi krizlerden. Senede 10-20 tane 
parçamızı yapacak olan bir makineye büyük 
paralar bağlamaktansa, o makineye sahip 
olan firmalara bu parçaları yaptırdık. İşler 
daraldığı zaman tamir ve kalıp işlerimize 
ağırlık veriyorduk. İmalatımızı durdurmamız 
gerektiğinde farklı işlerle bu dönemleri 
atlatabiliyorduk.” diyor.

Hem Türkiye hem Mumak 
Makine için bir ilk
Firma bu şekilde çalışmalarına devam 
ederken, 1977 yılında Kerkük Factory for 
House Building/ Irak firması ile ilk ihracatını 
gerçekleştirir. Yapılan ilk ihracatın ardından 
ihracatçı belgesi alarak, kendi markalarıyla 
ihracata başlarlar fakat kısa süre sonra çıkan 
İran-Irak Savaşı bu ihracatı bitirir. Irak’a 
yapılan ihracat kısa sürmüştür fakat bu 
deneyim Muzaffer Öksüzömer’e yeni şeyler 
öğretir. Bu ihracat sayesinde kendimizi tanıma 
fırsatı bulduk diyen Muzaffer Öksüzömer, 
“İhracat anlaşması yaparken, ‘Bize yemin 
edeceksiniz, bu makinelerde kesinlikle İsrail 
malı kullanmayacaksınız’ dediler. Bu o zamana 
kadar hiç dikkat etmediğimiz bir konuydu. 
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Tüm parçalarımızı kontrol ettik ve yüzde yüz 
yerli malı makine ürettiğimizi anladık. Elektrik 
motoruna kadar yerli makineler yapıyorduk. 
Iraklılara bir liste hazırladık ve bütün parçaların 
ana menşei Türkiye Cumhuriyeti’dir dedik. O 
dönemler bu Irak’ın devlet politikasıydı. Dış 
ticaret ataşeleriyle görüştük ve bu makinelerde 
İsrail malı yoktur diye kaşe yapıp yolladık o 
makineleri.” diyor.

Yapılan bu ilk ihracatta dikkat çeken başka 
bir durum daha vardır. Irak’a gönderilen 
eksantrik presler gümrüğe teslim edilirken 
‘Menşe Şahadetnamesi’ne ‘Eksantrik Pres’ 
yazarlar. Bunun üzerine Başbakanlık İstatistik 
Enstitüsü’nden bir yazı gelir, ‘Eksantrik pres 
nedir?’ diye. Muzaffer Öksüzömer, “Meğer 
Mumak Makine olarak İlk ihracatımızı 
yaparken aynı zamanda Türkiye’nin de ilk 
pres ihracatını yapmışız. Çünkü o zamana 
kadar eksantrik pres literatüre girmemiş. Bize 
sordular ve biz de eksantrik presi onlara tarif 
etmekte de bayağı zorlanmış, geniş bir izahat 
vermiştik.” diyor. 

1980’li yıllarda 
kurumsallaşma başlar
1982 yılına gelindiğinde Mumak Makine 
kurumsallaşmaya gider ve 24 yıllık şahıs 
firması tecrübesinin ardından Anonim Şirket 
statüsü kazanır. Bu dönemde ikinci kuşak 
da yavaş yavaş işin içine girmeye başlar. Şu 

an şirketin başında bulunan ve aynı 
zamanda Makina İmalatçıları Birliği 
Başkanlığını da yürütmekte olan Yusuf 
Öksüzömer küçük yaşlardan beri 
hep babasının yanında ve işin içinde 
büyür. İlkokul çağlarında itibaren işin 
tüm aşamalarında çalışır ve kendini 
yetiştirir. Şirketi uzun süre kardeşi 
Osman Öksüzömer ile birlikte uyum 
içinde idare ederler. Ankara’da 
okuduğu için ağabeyi Yusuf kadar 
dükkânda bulunamasa da Osman 
Öksüzömer’in şirketin bugünlere 
gelmesinde çok önemli payı vardır. 
Ankara Erkek Sanat Enstitüsü 

mezunu olan Osman Öksüzömer, ardından 
eğitim bilimleri fakültesini bitirir. 1987 yılında 
askerden gelen Osman Öksüzömer, Otokar 
firmasında ürün mühendisi olarak çalışmaya 
başlar.

“Bu iş bizim istikbalimiz”
1990’lı yıllara gelindiğinde Mumak Makine iyi 
bir konumda ve iyi para kazanan bir firmadır. 
Fakat Muzaffer Öksüzömer çocuklarının bu 
işi yapmasını istemez. Atölyenin tecrübeyle 
ayakta durduğunu ve kendisinin ardından 
çocuklarının işi yürütemeyeceğini düşünen 
Muzaffer Öksüzömer, çocuklarının 
başka işler yapmasını ister. Bu 
düşüncesini çocuklarına açtığında 
Osman Öksüzömer, “Baba burada 
bizim bunca senelik tecrübemiz 
var. Bu iş bizim istikbalimiz, ben bu 
işe hayranım ve bu işi yapacağım. 
Bana müsaade edeceksin, ben 
firmama durumu izah edeceğim 
ve işten ayrılacağım.” der. Osman 
Öksüzömer Otokar’da bir yıl kadar 
daha kalır ve kendi yerine birini 
yetiştirir. Otokardan ayrıldıktan 
sonra bile zaman zaman firmaya 
giderek yardımcı olur. Otokar 
firması da bu iyi niyeti karşılıksız 
bırakmaz ve Mumak Makine’ye bazı yan 
sanayi işlerini verir.  Ayrıca eksantrik preslerin 
üzerinde yapılan yeniliklerde de Osman 
Öksüzömer’in imzası vardır. Sac gövdeye geçen 

firma, döküm pres yapmayı bırakır 
ve kapasitesini de artırarak 500-600 
tonluk presler yapmaya başlar. Bir 
süre sonra Yusuf Öksüzömer de 
şirkette çalışmaya başlar. 

İşi ikinci kuşak 
devralıyor
1994 yılında Muzaffer Öksüzömer 
bütün yetkilerini ve hisselerinin 
tamamını devrederek işi çocuklarına 
bırakır. 1998 yılına gelindiğinde 

Kasımpaşa’daki atölye artık şehir içinde 
kalmaya başlar ve atölyeye mal getirip götüren 
araçların giriş çıkışlarında sorunlar olur. 
Bunun üzerine Yusuf ve Osman Öksüzömer 
şirketi Ümraniye’de bugün bulunduğu yere 
taşımaya karar verirler. Diğer çocuklar da 
üniversitelerini bitirdikten sonra bir süre 
şirkette çalışırlar. 2000 yılına gelindiğinde diğer 
iki kardeş kendi firmalarını kurarark şirketten 
ayrılır ve şirketin yönetimi Yusuf ve Osman 
Öksüzömer’e kalır. Bu dönemde yurt içi ve yurt 
dışında birçok fuara katılan firmanın müşteri 
ve ürün yelpazesinde de birçok değişiklik olur. 
Yurt dışı bayilikler verilmeye başlanır ve ara 
verilen ihracat çalışmalarına tekrar başlanır. 
Osman Öksüzömer 2012 yılında vefat eder, 
oğlu bugün babasının yerinden çalışmaya 
devam ediyor.

İşe ilk başladığı dönemleri büyük yokluklar 
dönemi olarak niteleyen Muzaffer Öksüzömer,” 
O dönemler nitelikli insan sayısı oldukça azdı. 
Örneğin bugün herkes az çok şoför, fakat o 
yıllarda şoförlük herkesin yapabildiği bir iş 
değildi. Bizim gibi meslek lisesi bitirmiş kişi 
sayısı da oldukça azdı. O yıllarda sermaye 
sahipleri bizlere gelir, şu işi yapalım bu işi 

yapalım diye ortaklık teklif ederlerdi. İşe ilk 
girdiğim dönemdeki Muzaffer şu an olsa, iş 
yeri açmak değil ancak bir eleman olarak 
çalışabilir.” diyor.

Bugün pres makineleri imalatında 20 
tondan 300 tona kadar standart C tipi sac 
konstrüksiyon gövdeli makine üretimi ile 
birlikte, 30 tondan 650 tona kadar H tipi sac 
konstrüksiyon gövdeli eksantrik ve angernajlı 
sistemlerde mekanik veya Pnömatik kavrama 
seçimli üretim yapmakta olan Mumak Makine; 
A.B.D., İsrail, Meksika , Rusya , Kazakistan , 
Azerbaycan , Sırbistan , Ukrayna, Mısır, Cezayir, 
Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Gana gibi pek 
çok ülkeye ihracat yapıyor.



2018 23



R 20
R 10

R
25

R
45

R
15

R 15 R 18

Ø20

201824

Boğaziçi Üniversitesi 
tarafından Türkiye’de 
elektrikli araçlar konusunda 
ulusal ölçekte yapılan 
araştırma, Türk halkının 
elektrikli araç satın 
almak istediğini ortaya 
koydu. Araştırmaya 
göre ülkemizde elektrikli 
araç sayısı 4 yıl içinde 
56 kat artarak 140 bine, 
şarj istasyonu sayısı da 
5 yılda 35 kat artışla 14 
bine ulaşacak. Araştırma, 
elektrikli araçların 
ülkemizde yaygınlaşması 
için teşvik mekanizması 
geliştirilmesi gerekliliğini de 
ortaya koydu. 

TÜRK HALKI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA HAZIR

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’deki elektrikli 
araçların geleceğini ve enerji altyapısına olası 
etkilerini incelemek amacıyla Türkiye’nin 
ulusal ölçekte en güncel araştırmasını 
gerçekleştirdi. Boğaziçi Üniversitesi Enerji 
Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) 
Başkanı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu 
ve Araştırmacı Dr. Zafer Öztürk tarafından 
yürütülen ‘’Türkiye Ulaştırma Sektöründeki 
Elektrikli Araçların İklim Değişikliği ve 
Elektrik Talebi Etkileri Projeksiyonu’’ başlıklı 
araştırmaya göre, elektrikli araç hakkında 
bilgi sahibi olsun veya olmasın, Türk halkının 
büyük bölümü elektrikli araç satın almayı 
istiyor. Araç sahibi olan veya önümüzdeki 2 yıl 
içinde araç satın almayı planlayan 600 kişi ile 
gerçekleştirilen araştırma, ülkemizde her 10 
kişiden 8’inin elektrik aracı bildiğini, bilenlerin 
yüzde 80’inin, bilmeyenlerin ise yüzde 65’inin 
elektrikli araç satın almayı düşünebileceğini 
ortaya koydu. Elektrikli araç satın alma 
tercih sebepleri arasında; bu araçların düşük 
maliyetli, tasarruflu ve çevre dostu olması gibi 
nedenler ön plana çıkıyor. 

Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları 
Araştırma Merkezi (EPAM) Başkanı ve 
Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, “Boğaziçi 

Üniversitesi olarak yaptığımız araştırma 
Türk halkının elektrikli araçlara büyük ilgi 
duyduğunu ve bu konuda oldukça istekli 
olduğunu gösterdi. Yeterli bilgiye sahibi 
olmamaları ve elektrikli araçların şarjına 
yönelik yeterli altyapı bulunmaması, elektrikli 
araçlarının yaygınlaşmasının önündeki temel 
engeller olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şarj 
istasyonlarının yaygınlaşması, bu altyapının 
gelişmesinde kritik önem taşıyor” diye 
konuştu. 

Elektrikli araç sayısında 56 
kat, şarj ünitesi sayısında da 
35 kat artış bekleniyor 
Türkiye’de hibrit araçları saymazsak 
2017 yılı sonu itibariyle kullanımda olan 
yaklaşık 2 bin 500 elektrikli araç bulunuyor. 
Araştırmaya göre 2022 yılında ülkemizdeki 
elektrikli araç sayısının 56 kat artarak 140 
bine ulaşması bekleniyor. EPDK’nın meclis 
komisyonuna sunduğu verilere göre 2017 
sonu itibariyle Türkiye’de halka açık ve aktif 
kullanımda olan 400 adet şarj istasyonu 
bulunurken, 2022 yılında bu rakamın 14 bine 
çıkması öngörülüyor. Bu da 5 yıl gibi kısa bir 
sürede 35 kat artış anlamına geliyor. 

Araştırma elektrikli araçların şarjının 
tamamen yenilenebilir enerjiden 
sağlanması halinde 2022 yılına gelindiğinde 
yıllık 1,3 milyon ton CO2 kazanımı elde 
edileceğini de gözler önüne seriyor. Prof. 
Dr. Gürkan Kumbaroğlu da elektrikli araç 
pazarının gerçek anlamda sürdürülebilir 
büyüme trendine girmesi için elektrikli 
araçların kaynağı yenilenebilir enerjiden 
sağlanmasının önemli olduğunu hatırlatıyor. 
Kumbaroğlu, “Elektrikli otomobil devriminin 
öncülüğünü üstlenen Norveç’te elektriğin 

yüzde 94’ü yenilenebilir 
kaynaklardan ve yaklaşık 17 g/
kWh sera gazı salımı ile üretiliyor. 
Türkiye’de ise bu oran yüzde 29 
ve elektrikle birlikte yaklaşık 520 
g/kWh sera gazı salımı üretiliyor. 
Yani Türkiye’de şebekeden 
elektrik alan araç, Norveç’te 
şebekeden şarj olan bir elektrikli 
araca göre yaklaşık 30 kat daha 

fazla sera gazı salımına neden oluyor. Bu 
nedenle sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
açısından şarj sistemi kuran şirketlerin 
yenilenebilir enerji kullanmalarının 
sağlanması gerekiyor. Elektrikli araç 
kullanımına geçişi güneş enerjisiyle birlikte 
düşünmek gerekiyor” dedi. 

Türkiye’de ilk defa temiz enerji 
ile çalışan şarj noktaları için 
ideal lokasyonlar belirlendi
Araştırma kapsamında coğrafi bilgi sistemi 
üzerinde çalışılarak güneş destekli şarj 
istasyonlarının ve otoparkların kurulumu 
için de bir analiz yapıldı. Türkiye için güneş 
sahaları ve güneş potansiyeli de araştırmaya 
dahil edilerek şebeke ile bağlantıya sahip 
ve güneş potansiyeli yüksek noktalar 
belirlendi. Karayolları haritasının da dahil 
edildiği ve elektrikli araçların ortalama 
menzilleri hesaplanarak çıkarılan optimum 
lokasyonlar sayesinde, elektrikli araçların 
Türkiye çapında mesafe kat ederken 
şarjları bitmeden nerelerde şarj istasyonu 
kurulabileceğinin haritası çıkarıldı. 
Hazırlanan coğrafi bilgi sistemi haritası, 
elektrik şarj istasyonlarının ve otoparkların 
güneş enerjisi kullanarak nerelerde 
kurulabileceği konusunda tüm sektör için 
rehber görevi görecek.
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BÜYÜKŞEHİR, ŞEHRİN 
GRİLEŞTİRİLEN 
YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin’le grileşen yüzünü 
değiştiren Gazi şehir, 
ağaçlandırma ve yeşil alan 
çalışmalarıyla uluslararası 
kuruluşların bile dikkatini 
çekti. 2014-2017 yılları 
arasında 4 milyon 500 
bin metrekareye parklar, 

refüjler ve kent ormanı 
oluşturan Büyükşehir, 
şehrin batısından 
Alleben Göleti’ne kadar 
uzanan 600 dönüme 
Gaziantep Alleben 
Vadi Parkı’nı kuruyor. 
Üç adet 100’üncü Yıl 
Atatürk Kültür Parkı 
büyüklüğündeki park, eylül ayında Gazianteplilerin hizmetine sunulacak.

BAŞKAN ŞAHİN: FISTIĞIN BİR DALINA ZARAR VERMEDİK

4 yıl boyunca büyükşehir olarak çok büyük parklar kurduklarını belirten Başkan 
Şahin, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Fidanlık Mahallesinde 
146 bin 865 metrekare alandaki Fıstık Araştırma arazisinin 55 bin metrekarelik 
kısmına Fıstık Park yaptık. Bir ağacına, fıstığın bir dalına zarar vermeden 
halkımıza açtık. 

NURGANA’NIN KIPKIRMIZI TOPRAĞINI HALKIMIZLA BULUŞTURUYORUZ

Elimizde şu an iki büyük park işimiz var. Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlığından 
başlayarak, Hobi Bahçesi’ne kadar olan 250 dönüme yeni Nurgana Parkı 
yapıyoruz. Nurgana’nın kıpkırmızı toprağını, yeşilini, suyunu halkımızla 
buluşturuyoruz. Her yeni parkın içerisine kitap kafe yapıyoruz. Çocuklarımız 
kitaplara kolay ulaşsın, çok okusun, zihinlerini geliştirsin istiyoruz. Çocuklarımız 
için park içerisine açık kapalı spor alanları yapıyoruz. Çünkü; sağlam kafa, 
sağlam vücutta bulunur. Spor tesisleri, yüzme havuzu ve çok sayıda spor alanını 
gençlerimize kazandırıyoruz.

BİR KURUŞ PARA HARCAMADIK

600 dönüme Gaziantep Alleben Vadi Parkı yapıyoruz. Alleben Göleti’nin devamı 
geniş bir alan. Bu ne demek? İkinci bir Yüzüncü Yıl Atatürk Kültür Parkı demek, 
Gaziantep’e üç tane Yüzüncü Yıl hazırlıyoruz. Birileri, 15 yıl boyunca bir Yüzüncü 
Yıl Parkı’yla övündüler. Biz daha dördüncü yılımızın sonunda üç adet Yüzüncü Yıl 
Parkı büyüklüğünde tematik park hazırlıyoruz. Bu çok önemli, göletin devamında 
600 dönüm alana bir kuruş para harcamadık, şehircilik ve belediyecilik budur, 
buradaki uygulamalarla özellikle binaların üst yapısını, alt yapısını, trampalarını 
çözdük, 600 dönümü tertemiz ettik. Geriye yaşayan bir meydan kalacak. Burada, 
aile, çocuk ve genç kendini bulacak. O güzel 600 dönümlük alanı halkımıza 
kazandırıyoruz. Ne zaman? Eylül ayında bitecek. Göletin orada derenin aktığı, 
çocukların ve gençlerin yürüyüş yaptığı, gençlerin spor yaptığı, yeni bir mekanı 
halkımızla paylaşmış olacağız. Artık bizlere mekanlar yetmiyor” dedi.

İBB’NİN SÜRÜCÜSÜZ 
VE ELEKTRİKLİ ARACI 
TANITILDI
İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen  
“World Cities 
Congress Istanbul 
2018”de (Dünya 
Akıllı Şehirler 
Kongresi 
2018)’ 
İETT’nin geliştirdiği sürücüsüz 
elektrikli otonom aracının 
tanıtımını İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 
yaptı. 

Tanıtım Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Eski İspanya 
Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin de katıldı.

Yenikapı’daki Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi’nde İBB’nin 
2023 vizyonuyla İETT tarafından geliştirilen sürücüsüz elektrikli 
otonom aracının tanıtımı yapıldı. Protokol üyeleri aracın 
kurdelesini birlikte kesti.

Üretilen araç hakkında bilgi veren Başkan Uysal, İETT 
Genel Müdürlüğü’nün geçmişte Beyoğlu nostaljik tramvayı 
içerisinde kullanılan araçlardan birisini elektrikli araç 
haline dönüştürdüğünü söyledi. Başkan Uysal şöyle devam 
etti: “Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla 
gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrik araçlar konusunda 
önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin 
vazgeçilmez araçlarından. Muhakkak metro bu konuda bir 
çözüm olabilir ancak her halükarda şehirlerde toplu taşıma 
aracı olacaksa bu konuda İETT Genel Müdürlüğümüz toplu 
taşıma araçlarını elektrikli hale dönüştürmesi adına önemli bir 
adım. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliğini 
yapıp önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede İETT’mizin bazı 
bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın 
faaliyet gösterdiği bir İstanbul’a kavuşmaktır. Belediye olarak 
her birimimiz kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi 
çalışmalar yürütüyor.”

Uysal, hep beraber çalışan ekibe kısa zaman içerisinde böyle 
bir aracın özlemini çektiklerini ilan etmek istediğini aktararak, 
elektrikli ve sürücüsüz otonom aracının İstanbul’a hayırlı 
olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri araca binerek 
incelemelerde bulundu ve açık alanda tur attı. 

Şimdilik bir tane üretilen ve konsept olarak nostaljik tramvayı 
andıran minibüs tarzı tekerlekli elektrikli ve sürücüsüz olma 
özelliği taşıyan otonom aracı ilk etapta havaalanı ve trafiğe kapalı 
alanlarda hizmet verecek.
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ÇANKAYA’DAN
OTİZME
MAVİ IŞIK

Çankaya Belediyesi, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık 
Günü” etkinlikleri kapsamında otistik bireylerin el 
izlerinden oluşan “Otizme Mavi Işık Yak” pankartını 
belediye binasına astı.  

Çankaya Belediyesi, hava muhalefeti nedeniyle 
ertelenmesinin ardından bugün gerçekleştirdiği “2 Nisan 
Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında, otizmli 
bireylerle birlikte etkinlik düzenledi.

İlgi Otizm, Ç’engel Cafe, Ç’engel Atölye, Beyaz Koza, 
Otizm Vakfı, Zihinsel Özürlüler Federasyonu, Engelsiz ve 
Mutlu Yaşam Derneği üyelerinin yanı sıra vatandaşların 
da katıldığı etkinlikte, “Otizme Mavi Işık Yak” pankartı 
hazırlandı. Belediye hizmet binası önünde, beyaz kumaş 
üzerine, otizmin simgesi olan mavi boyalı el baskısıyla 
yapılan pankart, etkinlik sonunda belediye binasına asıldı.

Mavi renkli balonların da uçurulduğu etkinlik, otizm 
hakkında bilgilendirici el ilanlarının dağıtılmasıyla sona 
erdi.

ÇANKAYA’DA GERİ DÖNÜŞÜMLER 
FİDAN OLUYOR

Çankaya Belediyesi çevre dostu 
projelerinden biri olan atık 
getirene fidan kampanyasına 
devam ediyor. “Geri dönüşümler 
birer fidan oluyor, Çankaya 
temiz hava alıyor” başlatılan 
kampanyada, 2 çöp torbası geri 
dönüşüm atığı getirene gelecek 
için bir fidan veriliyor.

Çankaya Belediyesi çevreye 
duyarlı çalışmalarına devam 
ediyor. “Geri dönüşümler birer 

fidan oluyor, Çankaya temiz hava alıyor” sloganıyla başlatılan kampanya ile 2 çöp torbası 
geri dönüşüm atığı getirene gelecek için bir fidan hediye ediliyor.

Yeni parklardan bitkisel atık yağların toplanmasına, öğrencilere çevre eğitimlerinin 
verilmesinden geri dönüşebilen atıkların toplanmasına kadar birçok çevre projesini 
bir arada yürüten Çankaya Belediyesi, yeni kampanya ile vatandaşlara fidan veriyor. 
Çankayalıların çevre bilincini artırarak ağaç dikmeye teşvik eden kampanya dahilinde her 
gün bir bölgede fidan dağıtımı yapılıyor.  

BAŞKAN’DAN VATANDAŞLARA DAVET

Çankaya Belediyesinin geri 
dönüşüm projelerinde ve 
çevreye duyarlı projelerinde 
önemli çalışmalar yaptığını 
kaydeden Çankaya Belediye 
Başkanı Alper Taşdelen, 
“Avrupa Birliği’nden hibe 

alan ve kentsel tarımı desteklemek 
amacıyla hayata geçirdiğimiz “Yağmur 
Hasadı Projesi” Sağlıklı Kentler Birliği 
tarafından ödüle layık görüldü. Paris İklim 
Anlaşması ve bu anlaşma çerçevesinde 
yapılan görüşmeler, yerel yönetim olarak 
sorumluluk aldık ve 22 Nisan 2015’te sera 
gazı salınımını %25 azaltmayı taahhüt ettiğimiz Başkanlar Sözleşmesi’ni imzaladık. 
Çankayamıza 500 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Parklarımızda güneş enerjisi 
ile aydınlatmaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımıza erken yaşta çevre bilinci kazandıran 
eğitimler düzenliyor ve bu kapsamda hazırladığımız kitapları hediye ediyoruz. Doğayı 
korumak ve geleceğe sağlıklı bir kent bırakmak için tüm imkanlarımızı değerlendiriyoruz. 
Vatandaşlarımızı da hem atıklarının geri dönüşeceği hem de ağaçlandırmaya katkı sunan 
bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki biz doğaya ne verirsek doğa 
da bize vereceklerini esirgemez” diye konuştu.

KAMPANYA 13 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK

26 Mart’ta başlayan kampanya kapsamında, 29 Mart ile 5 ve 12 Nisan’da Mürsel Uluç 
Çankaya Evi, 30 Mart ile 6 ve 13 Nisan’da 100. Yıl Çankaya Evi, 31 Mart ve 7 Nisan’da 
Dikmen Çankaya Evi, 2 ve 9 Nisan’da Beysukent Çankaya Evi, 3 ve 10 Nisan’da 
Bademlidere Çankaya Evi ile 4 ve 11 Nisan’da Ümit Çankaya Evi’nde fidanların dağıtımı 
gerçekleştirilecek. 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getiren tüm vatandaşlar Çankaya 
Belediyesince kendilerine armağan edilen fidanları alabilecek.

Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Çankaya, bu kampanya ile yeşilini biraz daha artıracak. 
Kampanya 13 Nisan’a kadar devam edecek.
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MAN’ın yenilenen 
otobüsü “Lion’s Coach”, 
iF Design Award Jürisi 
tarafından alanında 
gıptayla bakılan 
ödüllerden biri olan 
“Automobile / Vehicle 
/ Bike” kategorisinde 
büyük ödül ile 
onurlandırıldı. 

MAN, YENİ LION’S COACH İLE OTOBÜSTE 
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ IF DESIGN AWARD 
ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

2016’da MAN Intercity ve 2017’de NEOPLAN 
Tourliner’ın aynı kategoride kazandığı 
ödüllerin ardından, MAN Truck & Bus 
tasarım ekibi, yeni Lion’s Coach ile iF Design 
Award Jürisini art arda üçüncü kez ikna 
etmeyi başardı. 

MAN’ın yeni Lion’s Coach seyahat otobüsü, 
zamansız modern tasarım dili, sunduğu 
maksimum güvenlik ve verimliliğiyle 
otoriteleri etkiliyor. 

Bu yıl 54 ülkeden 6.402 başvurunun 
gerçekleştiği International Forum Design 
Award - iF Tasarım Ödülleri’nde MAN 
yeni Lion’s Coach, başarılı tasarımıyla 
“Automobile / Vehicle / Bike” kategorisinde 
büyük ödüle layık görüldü. Yeni MAN Lion’s 
Coach’u taçlandıran 2018 iF Tasarım Ödülü 
9 Mart’ta Münih’te düzenlenen törenle 

verildi. MAN Truck & Bus Tasarım 
Bölümü Başkan Yardımcısı Stephan 
Schönherr, “MAN Lion’s Coach’un bu 
kadar çok olağanüstü başvurunun 
arasından kazanmış olmasından doğal 
olarak heyecan duyduk. Karar açıkça 
seyahat ve uzun mesafe otobüslerinin yeni 
tasarımının geldiği noktayı gösteriyor” 
dedi. 

Dünyanın önde gelen 63 tasarım 
uzmanından oluşan iF Design Award 
Jürisi tarafından büyük ödüle layık 
görülen tasarım; öncelikle zamansız 
biçimde modern dili ile dikkat çekiyor. 
Otobüsün ön tarafındaki MAN tasarımı, 
çarpıcı arka kısmı ve yanları, MAN Lion’s 
Coach’a kendisini diğerlerinden ayıran 
özgün görünümünü kazandırıyor. Tasarımda, 
sürücü kabininin işlevsel alanlarını, yolcu 
kabinini, bagaj bölümünü ve sürüş ünitesini 
net bir şekilde ayırmaya odaklanıldı. 
Tamamen LED’lerle donatılabilen yeni ön 

farlar, araca özellikle çarpıcı bir görünüm 
kazandırıyor. Yeni ön farların öne çıkan 
ayırt edici bir özelliği ise, gösterge olarak 
da görev yapan ve günışığında çalışan 
lambası. MAN Lion’s Coach’un ilham 
veren iç tasarımında, tavan bölgesinde 
süreklilik arzeden “sıcak beyaz” LED ışık 
şeridi hoş, rahatlık verici bir aydınlatma 
sağlıyor. Yeni renk & döşeme konsepti, 
parlak, canlı renklere odaklanarak, şık ve 
aynı zamanda sıcak bir atmosfer yaratıyor. 
Baş üstü bagaj raflarının ön cama doğru 
iyice uzatılması, ön kısım çatısı altındaki 

iç mekânın genişletilmesi ve net yüksekliğin 
artırılması ile de yolculara ve sürücüye geniş 
bir alan duygusu veriliyor. 

Kortrijk, Busworld 2017’de dünya 
lansmanı gerçekleştirilen yeni 
MAN Lion’s Coach, kendisine 
ödül getiren puanları sadece 
kusursuz tasarımıyla da 
toplamadı. Sayısız yardım sistemi 
sayesinde otobüs, hem sürücüler 
hem de yolcular için maksimum 
güvenlik ve konfor sağlıyor. Ayrıca, 

diğer özelliklerin yanısıra, kendisinden 
önce gelen kuşaktan yüzde 20 daha iyi olan 
aerodinamiği, sayesinde olağanüstü bir 
ekonomiklik de sunuyor. Schönherr, “Bu ‘uç 
zekâ ürünü’ dediğimiz çok iyi düşünülmüş 
tasarımın, aynı zamanda verimlilik de 
sağladığını kanıtlamaktadır” dedi. 

1953’ten bu yana düzenlenen iF Design 
Award’da ödül kriterleri; ürünün görünümü 
ve şeklinin yanısıra inovasyon derecesi, 
ergonomisi, işlevselliği ve çevresel 
özelliklerini de kapsıyor. Schönherr, “Ödül, 
her yıl sadece birkaç ürünün kazandığı, 
küresel olarak kabul gören bir tasarım 
kalitesi mührüdür. Ödülü peş peşe üçüncü 
kez kazanmış olmamız, otobüslerimizin ne 
kadar inovatif ve yüksek kaliteli olduğunu 
göstermektedir“ dedi. iF Tasarım Ödülü’nü 
2016’da MAN Lion’s Intercity, 2017’de de 
NEOPLAN Tourliner kazandı. MAN Lion’s 
Coach, bu prestijli küresel ödülü üst üste 
kazanan üçüncü MAN otobüsü oldu. 
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Iveco Asya Taşımacılık 
ve Ticaret AŞ’ye satışını 
gerçekleştirdiği 10 adet 
Stralis çekiciyi teslim 
etti. 

ASYA TAŞIMACILIK,
FİLOSUNU IVECO STRALİS ÇEKİCİLER 
İLE GÜÇLENDİRDİ

IVECO Gaziantep yetkili satıcısı Üstün-İş 
tarafından Hatay, İskenderun’da faaliyet 
gösteren Asya Taşımacılık Ticaret ve  
Pazarlama firmasına 10 adet Stralis 
AT440S46T/P RR  Euro VI C emisyon 
normuna sahip, PTOlu ve  retarderlı araç 
teslimatı gerçekleştirildi. 

Araçların teslimatı İskenderun Payas’ta 
müşterimize ait araç parkında yapıldı. Şirket 
yetkilisi Mehmet Sait Eksik’e plaket verilen 
törene firma ortağı Şaban Eksik ve IVECO 
Gaziantep Bayisi Eyüp Zengin de katıldılar. 
Araçları kullanacak olan sürücülere  
IVECO sürücü eğitim yöneticisi Mehmet Er 
tarafından 1 günlük teorik ve pratik eğitim 
verildi. IVECO Teknik Bölge Müdürü Ertuğrul 
Sınar tarafından satış sonrası konularında 
bilgilendirme yapıldı. Araç parkında 125 adet 
araç bulunan firma, İskenderun bölgesinde 
limandan haddanelere hurda taşımacılığı 
gerçekleştiriyor. Bundan dolayı sağlam 
şasi ve göreve uygun araç satin alımının 
önemli olduğunu vurgulayan firma yetkilisi 
IVECO ile yaptıkları işbirliğinden memnun 
olduklarını dile getirdi.

Iveco

Türkiye’de IVECO 

Iveco Araç Türkiye çapında 33  satış ve 55 
satış sonrası noktası ile hizmet vermektedir.

Çok geniş bir ürün gamına sahip olan Iveco 
hafif ticari araç segmentinde Daily, orta 
kamyon 

segmentinde Eurocargo, ağır vasıta 
segmentinde Stralis, Trakker ve Astra 
markası ile hizmet vermektedir.

Iveco orta kamyon segmentinde hali hazırda 
% 25 Pazar payı ile Avrupa’da Pazar lideridir.

Iveco 2013 yılında Türkiye’de 3.5 ton ve üstü 
ticarı araç pazarında % 7,4 Pazar payı ile 
üçüncü sıraya yükselmiştir.
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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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GOODYEAR, TİCARİ LASTİKTE,
SEKTÖR BÜYÜME ORANINI 
İKİYE KATLADI

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear’ın, Ticari Lastikler Direktörü Şaban 
Güngör, ticari lastik sektörünün 2017 yılı performansına dair değerlendirmelerde 
bulundu. 

2017 verilerini değerlendiren Goodyear Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör 
yaptığı açıklamada; “2017 yılında pazar büyümesinin iki katından fazla büyüyerek 
sürdürülebilir pazar payı kazancına devam ettik. Bölgesel taşımacılık segmentinde 
çok büyük bir sıçrama yaparak zaten çok güçlü olduğumuz inşaat grubundaki 
büyümeyle beraber pozisyonumuzu daha da güçlendirdik” diye konuştu.

2017 yılında ilk defa Goodyear Türkiye olarak Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) 
bölgesinde yer alan pazarlar arasında en çok satışı gerçekleştirerek bölge birincisi 
olduklarının altını çizen Güngör, “2017 yılında ticari lastikler yenileme pazarında 
satış gelirlerimizi önemli ölçüde artırdık. EMEA bölgesi birincisi olarak bölgesinin 
satışına en büyük katkıda bulunan ülke olduk. Ticari lastik işindeki en başarılı 
performansını Goodyear Türkiye ekibinin göstermiş olmasından büyük gurur 
duyuyoruz” dedi.

2018’de yeni ürünlerin eklenmesiyle daha çok müşteriye ulaşma hedeflerini 
daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Güngör; “Avrupa’da Türkiye için geliştirilen 
ve testleri çok başarılı bir şekilde sonuçlanan yeni otobüs lastiğimiz ‘Marathon 
Coach’un satışlarına başlıyoruz. Bununla birlikte 2018 yılında müşterilerimizin 
beğenisini kazanacak yeni ürün hatları devreye girecek ve ürün yelpazemiz daha 
da güçlenecek” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde filolaşmanın bir trend olarak daha da artacağını belirten 
Güngör; “Buna bağlı olarak, Avrupa’da 350 binin üzerinde aracın kayıtlı olduğu 
Fleet Online Solutions (FOS) Filo Yönetim Çözümleri Türkiye’de de hayata geçirildi. 
Önümüzdeki dönemde bu sistemi yaygınlaştırmayı planlıyoruz. FOS, coğrafi olarak 
farklı noktalardaki  hizmet sağlayıcılardan hizmet alan filoların operasyonlarını 
merkezi olarak yöneten online lastik yönetim sistemidir” dedi.

MUTLU AKÜ AUTOMECHANIKA 
İSTANBUL’DA SEKTÖRÜN 
EN YENİ TEKNOLOJİLERİNİ 
TANITIYOR
Mutlu Akü, sektöründeki en yeni teknolojileri Automechanika 
İstanbul Fuarı’nda sergiliyor 

Türkiye akümülatör sektörünün lideri Mutlu Akü, TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5-8 Nisan tarihleri arasında 
düzenlenen Automechanika İstanbul’da yeni ürünlerini 
ve teknolojilerini sektör profesyonelleri ve katılımcılarla 
buluşturuyor. Standında SFB teknolojisinden, Start-Stop 
AGM ve EFB teknolojisine, ağır hizmet akülerinden, marin 
akülerine ve lityum iyon akülere kadar geniş ürün yelpazesini 
sergiliyor. Mutlu Akü’nün Automechanika’da ziyaretçiler 
tarafından en çok ilgi çeken ürünleri ise Lityum-İyon ve 
Start&Stop aküler oldu. 

Mutlu Akü, AR-GE Merkezi’nde geliştirilen Lityum-İyon 
aküler, standart akülere oranla daha fazla enerji depoluyor. 
Standart akülere göre daha düşük hacme ve düşük ağırlığa 
sahip Lityum iyon aküler daha uzun ömre sahip. Daha çok 
hibrit otomobillerde tercih edilen Lityum-İyon aküler ev tipi 
enerji depolama, yenilenebilir enerji, UPS, telekom ve forklift 
gibi endüstriyel alanlarda da kullanılabiliyor. Lityum İyon 
aküler, karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen araçlarda 
kullanılması nedeniyle de çevre dostu olarak kabul ediliyor.

Bakım Gerektirmeyen Ürün Teknolojisi ile Mutlu Start-Stop 
Aküler

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 Mutlu Start Stop 
Aküler aynı kapasitedeki benzer bir aküye göre 3 kata kadar 
daha fazla cevrim ömrü, hızlı şarj alma özelliği ve %40 ‘a 
varan daha yüksek performansa sahip. 
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2018 yılı Ocak-Şubat 
döneminde toplam 
üretim bir önceki yılın 
aynı dönemine paralel 
seviyede gerçekleşti, 
otomobil üretimi ise 
yüzde 6 oranında azaldı. 
Bu dönemde, toplam 
üretim 265 bin 719 adet, 
otomobil üretimi ise 179 
bin 481 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

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

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam 
pazar aynı seviyesini koruyarak 84 bin 456 
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 4 oranında arttı ve 
62 bin 512 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Şubat 
döneminde üretim yüzde 14 artarken, hafif 
ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari 
araç grubunda ise yüzde 46 seviyesinde arttı. 
2017 yılı Ocak-Şubat dönemine göre ticari 
araç pazarı yüzde 8 ve hafif ticari araç pazarı 
yüzde 11 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 54 
seviyesine ulaştı.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 3 oranında, 
otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında azaldı. 
Bu dönemde, toplam ihracat 213 bin 937 
adet, otomobil ihracatı ise 147 bin 364 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar 
bazında yüzde 19 artarken, Euro bazında ise 
yüzde 3 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv 
ihracatı 5,180 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 10 artarak 2,019 
Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında 

otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 1,645 
Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

• 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine paralel seviyede, toplam 
265 bin 719 adet taşıt aracı üretildi.

• 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 274 bin 791 
adet olarak gerçekleşti.

• 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2018 yılı Ocak-Şubat 
döneminde

yüzde 14 artarken, ürün grubu bazında 
üretim:

B. Kamyonda yüzde 86 

K. Kamyonda yüzde 54 

Midibüste yüzde 44 

Kamyonette yüzde 13 ve

Minibüste yüzde 4 oranlarında 
artarken,

Otobüste yüzde 14 oranında azaldı.

• 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil 
üretimi, 2017 yılına göre yüzde 6 oranında 
azalarak 179 bin 481 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

• 2018 yılı Ocak-Şubat  döneminde  traktör 
üretimi yüzde 21 oranında artarak 9 bin 72 
adet oldu.

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

• 2018 yılı Ocak-Şubat dönemide toplam 
satışlar 2017 yılı aynı dönemine göre 
aynı seviyesini koruyarak 84 bin 456 adet 
seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil 
satışları, 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 4 
oranında arttı ve 62 bin 512 adet oldu.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre toplam otomobil satışları 
yüzde 4 ve yerli otomobil satışları yüzde 
11 artarken, ithal otomobil satışları aynı 
seviyesini korudu.

• 2008–2018 yılları Ocak-Şubat dönemine ait 
hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, 
ithalatın pazar payının 2018 yılı Ocak-Şubat 
döneminde yüzde 50 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.

Tablo 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen 
yılın aynı ayına göre toplam hafif ticari araç 
satışları yüzde 11, yerli hafif ticari araç 
satışları yüzde 10 ve ithal hafif ticari araç 
satışları yüzde 12 oranlarında azaldı.

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde; bir 
önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari 
araç pazarı yüzde 19 artarak 2 bin 371 adet, 
kamyon pazarı yüzde 37 oranında artarak 
2 bin 149 adet, midibüs pazarı yüzde 43 
oranında azalarak 152 adet ve otobüs pazarı 
ise yüzde 56 oranında azalarak 70 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı 
Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 
8, otomobil pazarı yüzde 19 artarken; hafif 
ticari araç pazarı yüzde 11 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 37 oranında düşüş gösterdi.

Tablo 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde 147 bin 
364 adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 81’ini oluşturan 213 bin 
937 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak-
Şubat döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 
oranında azaldı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında 
azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 9 
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına 
göre yüzde 7 azalarak bin 743 adet olarak 
gerçekleşti.

Tablo 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine 
göre, 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam 
ihracat, 2017 yılına göre yüzde 19 oranında 
arttı ve 5,180 milyar $ oldu. Euro bazında 
ise yüzde 3 artarak 4,218 milyar € olarak 
gerçekleşti.

• Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı yüzde 16, yan sanayi ihracatı yüzde 26 
oranında arttı.
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Kamu ve özel sektör ihalelerinde; enerji, savunma sanayi, 
özelleştirme, toplu konut, karayolları, alt ve üstyapı inşaat işleri, 
araç-ekipman alımları, etüt-proje, kara ve deniz nakliyat, sigorta, 
ihracat ve ithalat, gözetim hizmetlerini “Doğru-Çabuk-Ayrıntılı” 
haber ilkesiyle takip eder, okuruna ulaştırır.
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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 
Şubat ayında toplam pazar 

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

GRAFİK 1.2: 2018 yılı Şubat ayında geçen yılın 
aynı ayına göre toplam hafif ticari araç satışları
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2018 yılı Ocak-Mart 
döneminde toplam 
üretim bir önceki yılın 
aynı dönemine paralel 
seviyede gerçekleşti, 
otomobil üretimi ise 
yüzde 5 oranında azaldı. 
Bu dönemde, toplam 
üretim 425 bin 183 adet, 
otomobil üretimi ise 285 
bin 168 adet düzeyinde 
gerçekleşti

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

2018 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 
pazar yüzde 2 oranında artarak 163 bin 358 
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 5 oranında arttı ve 
122 bin 310 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Mart 
döneminde üretim yüzde 13 artarken, hafif 
ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari 
araç grubunda ise yüzde 32 seviyesinde arttı. 
2017 yılı Ocak-Mart dönemine göre ticari 
araç pazarı yüzde 7 ve hafif ticari araç pazarı 
yüzde 10 oranında azalırken, ağır ticari araç 
grubunda ise pazar yüzde 30 arttı. Ağır ticari 
araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı 
olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 55 
seviyesine ulaştı.

2018 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 3 oranında, 
otomobil ihracatı ise yüzde 8 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 344 bin 
257 adet, otomobil ihracatı ise 234 bin 889 
adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı paritedeki değişim sebebiyle 
Dolar bazında yüzde 18 artarken, Euro 
bazında ise yüzde 2 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 8,376 Milyar $ 
olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 

yüzde 9 artarak 3,293 Milyar $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 5 azalarak 2,678 Milyar € 
seviyesinde gerçekleşti.

• 2018 yılı Ocak-Mart döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine paralel seviyede, toplam 
425 bin 183 adet taşıt aracı üretildi.

• 2018 yılı Ocak-Mart döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 439 bin 377 
adet olarak gerçekleşti.

• 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2018 yılı Ocak-Mart 
döneminde

yüzde 13 artarken, ürün grubu bazında 
üretim:

B. Kamyonda yüzde 67 

Midibüste yüzde 22 

Kamyonette yüzde 13 ve

Minibüste yüzde 3 oranlarında 
artarken,

Otobüste yüzde 8 oranında azaldı.

K. Kamyonda ise aynı seviyesini korudu.

• 2018 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil 
üretimi, 2017 yılına göre yüzde 5 oranında 
azalarak 285 bin 168 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

• 2018 yılı Ocak-Mart döneminde traktör 
üretimi yüzde 15 oranında artarak 14 bin 194 
adet oldu.

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

• 2018 yılı Ocak-Mart dönemide toplam 
satışlar 2017 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 2 oranında artarak 163 bin 358 adet 
seviyesinde gerçekleşti.

• 2018 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil 
satışları, 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 
5 oranında arttı ve 122 bin 310 adet oldu. 

2018 yılı Ocak-Mart döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre toplam otomobil 
satışları yüzde 5, yerli otomobil satışları 
yüzde 16 ve ithal otomobil satışları yüzde 1 
oranında arttı.

• 2008–2018 yılları Ocak-Mart dönemine 
ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
Buna göre, ithalatın pazar payının 2018 yılı 
Ocak-Mart döneminde yüzde 48 olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.

2018 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın 
aynı ayına göre toplam hafif ticari araç 
satışları yüzde 10, yerli hafif ticari araç 
satışları yüzde 8 ve ithal hafif ticari araç 
satışları yüzde 12 oranlarında azaldı.

• 2018 yılı Ocak-Mart döneminde; bir önceki 
yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç 
pazarı yüzde 30 artarak 4 bin 928 adet, 
kamyon pazarı yüzde 38 oranında artarak 
4 bin 329 adet, midibüs pazarı yüzde 2 
oranında artarak 405 adet ve otobüs pazarı 
ise yüzde 19 oranında azalarak 194 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı 
Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 
11, otomobil pazarı yüzde 22 artarken; hafif 
ticari araç pazarı yüzde 9 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 30 oranında düşüş gösterdi.

018 yılı Ocak-Mart döneminde 234 bin 
889 adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 81’ini oluşturan 344 bin 
257 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak-
Mart döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 
3 oranında azaldı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında 
azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 9 
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına 
göre yüzde 12 azalarak 2 bin 898 adet olarak 
gerçekleşti.

• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine 
göre, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 
ihracat, 2017 yılına göre yüzde 18 oranında 
arttı ve 8,376 milyar $ oldu. Euro bazında 
ise yüzde 2 artarak 6,808 milyar € olarak 
gerçekleşti.

• Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı yüzde 15, yan sanayi ihracatı yüzde 
23 oranında arttı.
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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 
Mart ayında toplam pazar 

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

GRAFİK 1.2: 2018 yılı Mart ayında geçen yılın 
aynı ayına göre toplam hafif ticari araç satışları
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Otomotiv teknolojileri 
alanında dünyanın en 
büyük mühendislik 
firması olan Avusturyalı 
AVL’nin Türkiye’deki 
merkezinde üst düzey 
atama gerçekleşti. AVL 
Türkiye’nin kurucusu 
olan ve 10 yıldır Genel 
Müdürlüğünü üstlenen 
Dr. Umut Genç, 
koltuğunu Dr. Serkan 
İmpram’a devretti

AVL TÜRKİYE’DE YENİ DÖNEM
AVL TÜRKİYE’NİN YENİ GENEL MÜDÜRÜ SERKAN İMPRAM OLDU

Türkiye’de otomotiv güç aktarma 
sistemlerine yönelik elektronik ve 
mekanik tasarım, yazılım geliştirme 
ve kalibrasyon hizmetleri sunan AVL 
Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Dr. 
Serkan İmpram oldu. AVL Türkiye’nin 
kurucusu olan ve Genel Müdürlük 
görevini 10 yıldır sürdüren Dr. Umut 
Genç’ten koltuğu devralan Dr. Serkan 
İmpram, Türkiye’de iki önemli 
Ar-Ge merkezinde 180 kişilik bir 
mühendislik ekibiyle hizmet veren 

firmanın yönetiminden sorumlu 
olacak. Uzmanlık alanı hibrit-elektrikli 
araçlar, otomotiv elektroniği ve 
yazılımı olan Dr. İmpram, Nisan ayı 
itibariyle Genel Müdürlük koltuğuna 
oturduğu AVL Türkiye’nin yeni vizyonu 
doğrultusundaki çalışmaları sürdürecek 
ve Türkiye’de gerek hibrit-elektrikli 
gerek sürücüsüz araç teknolojilerinin 
geliştirilmesinde önemli sorumluluklar 
üstlenecek.

Dr. Serkan İmpram ile başlayan yeni 
dönemde AVL Türkiye’nin öncelikleri 
arasında proje çalışmaları devam eden 
ileri teknolojili hibrit-elektrikli aracın 
ve otonom araç prototipinin sahaya 
indirilmesi ile Türkiye’de mühendislik 

alanında insan 
kaynağına 
yatırımın 
sürdürülmesi ilk 
sıralarda olmaya 
devam edecek.

AVL Türkiye’nin 
yeni Genel 
Müdürü Serkan 
İmpram kimdir?

Dr. Serkan 
İmpram lisans 
eğitimini Boğaziçi 
Üniversitesi’nde 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği alanında 
tamamlamıştır. 
Ardından Manchester 
Üniversitesi’nde 
Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği alanında 
yüksek lisans ve 
doktora dereceleri 
alan Serkan İmpram, 
2001 yılında İtalya 
ve Portekiz’de 
Araştırma Görevlisi 

pozisyonlarında bulunmuştur. 
Profesyonel kariyerine İtalya’da 
Magnetek (şimdiki adıyla Power 
One) firmasında başlamış ve 3 yılın 
ardından Türkiye’ye dönüp Takosan 
firmasında Elektronik Ürün Geliştirme 
Müdürü olarak çalışmıştır. 2009 yılında 
AVL Türkiye’ye katılan Dr. İmpram, 
Yazılım ve Elektronik ekibinin başına 
geçerek bu ekibin ve buna bağlı olarak 
AVL Türkiye’nin çok hızlı şekilde 
büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. 
Serkan İmpram 2015 yılında atandığı 
Mühendislik Direktörü görevinde 
Yazılım ve Elektronik departmanına 
ek olarak Kalibrasyon ve Tasarım 
departmanlarının da yöneticiliğini 
üstlenmiş ve çok sayıda uluslararası 
projede yer almıştır. Uzmanlığı hibrit-
elektrikli araçlar, elektronik kontrol 
üniteleri, gerçek zamanlı gömülü 
yazılım geliştirme, dinamik sistem 
modelleme, dayanıklı nonlineer 
kontrol ve kestirim algoritmalarıdır. 
Uluslararası konferans ve dergilerdeki 
20’den fazla yayını yaklaşık olarak 100 
atıf almıştır. Dr. Serkan İmpram evli 
ve 2 çocuk babasıdır ve İstanbul’da 
yaşamaktadır.
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TUR ASSİST, 
MOBİLEYE KAZA 
ÖNLEYİCİ SİSTEM  
PROJESİNİ BAŞLATTI!
Türkiye’nin lider asistans firması Tur Assist, sosyal ve kurumsal 
sorumluluk kapsamında yapay görme teknoloji bazlı çarpışma/
kaza önleyici sistemleri oto çekici ve araç kurtarma filosuna 
katarak sektörde yine farklı bir uygulamayı hayata geçirmeyi 
hedefliyor.

Tur Assist tarafından, Tuzla/Autodrom’da düzenlenen bir demo 
sürüş etkinliği ile test edilen Mobileye uygulaması, her marka 
ve model araca uygulanabilir, oldukça güvenli bir sistem olarak 
karşımıza çıkıyor. Biyonik göz mantığıyla çalışan akıllı bir görsel 
kamera sayesinde, yol üzerindeki araç, bisiklet, yaya gibi hareketli 
nesneleri ve potansiyel tehlikeleri algılayarak sürücüyü uyarıyor. 
Erken uyarı sistemleri sayesinde, gerçekleşmesi muhtemel trafik 
kazalarının önüne geçilebiliyor. Sürüş güvenliğini artırıp içinde 
insan faktörü bulunan kazaları önlemeye yardımcı olan Mobileye, 
doğru yönlendirmelerle ortalama %5,5 oranında ekstra yakıt 
tasarrufu da sağlıyor.

Günümüzde meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık %80’inin, 
kazadan 3 saniye öncesindeki sürücü dikkatsizliğinden 
kaynaklandığına dikkat çeken Tur Assist ve Mobileye yetkilileri 
projeyle ilgili olarak, yolların ve çekim araçlarının güvenliğinin 
sağlanması adına olumlu bir gelişme olacağını, ayrıca 
sürücülerin güvenli sürüş konusunda bilinçlendirilmesine de 
katkı sağlayacağını belirtti.

MAXİON İNCİ, FORD OTOSAN 
TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ
MAXION İNCİ’YE “YILIN 
İMALATÇISI” ÖDÜLÜ

Türkiye otomotiv sektörünün lideri Ford Otosan, küresel bir 
oyuncu olarak dünya pazarında büyük başarı elde etmesine 
önemli katkılar sağlayan imalatçılarıyla bir araya geldi. 
“İmalatçı Başarı Ödülleri”nin verildiği özel etkinlikte Maxion 
İnci, gümüş dalda ‘Yılın İmalatçısı’ ödülünün sahibi oldu.

Ford Otosan, her yıl olduğu gibi Ford’un ticari araç üretim 
üssü haline gelmesinde, küresel bir oyuncu olarak dünya 
pazarında büyük başarı elde etmesinde ve Türkiye’nin en 
çok satan markasının üretiminde önemli katkıları olan 
yurt çapındaki tedarikçileri ile bir araya geldi. Otomotiv 
endüstrisinin geleceğinin değerlendirildiği özel etkinlikte 
Ford Otosan için üretim yapan tedarikçilere “İmalatçı Başarı 
Ödülleri” takdim edildi. 35 yıldan uzun süredir Ford Otosan’ın 
imalatçılarından biri olan Maxion İnci, gümüş dalda ‘Yılın 
İmalatçısı’ ödülünün sahibi oldu.

Zaim: Aldığımız ödüller işimizi doğru 
yaptığımızın kanıtıdır
İş ortakları ve yarattıkları katma değeri artırmak için sürekli 
çalıştıklarını belirten Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Zaim ödülle ilgili yaptığı açıklamada 
“35 yıldan uzun süredir Türk otomotiv sanayinin öncü 
firması olan Ford Otosan ile çözüm ortağı olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Müşteri beklentilerini odağımızda tutarak, süreç 
iyileştirme, inovasyon ve teknoloji yatırımlarımızla fark 
yaratmak için çalışıyoruz. Kalite konusundaki sürekliliğimiz 
ve ortak ürün geliştirme sinerjimiz, Ford Otosan ile 
yıllardır sürdürdüğümüz işbirliğimizi daha da güçlendiriyor 
ve geleceğe taşıyor. Sektörün ürün, kalite ve çeşitlilik 
beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için yaptığımız 
çalışmaların en büyük karşılığı olan bu ödüller işimizi doğru 
yaptığımızın kanıtıdır. Ürünlerimizi dünyanın birçok noktasına 
ihraç ediyoruz. İhracattaki başarımız ile birlikte tedarik 
alanında da Avrupalı rakiplerimizin bir adım önündeyiz.
Ekibimizin motivasyonunu artıran bu ödüller sayesinde daha 
büyük başarılar elde edeceğiz” dedi. 
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1898 yılında ilk otomobilini 
üreten Louis Renault 
tarafından kurulan Fransız 
otomotiv devi Renault 120. 
yılını kutluyor. Başlangıçta 
bireysel ulaşım aracı olarak 
geliştiren Renault, ilerleyen 
yıllarda aileler için otomobil 
tasarlamaya başladı. Renault, 
kullanıcıların ihtiyacını 
gözlemleyerek tarihinde 
birçok ilke imza atan marka 
oldu. Ailelerin eşyalarını 
koyabilmeleri için tasarlanan 
bagaj bölümü gibi yeniliklerin 
yan sıra minivan, monospace 
gibi segmentlerin de yaratıcısı 
oldu. 

İLKLERİN MARKASI RENAULT
120. YILINI KUTLUYOR

Marka, 6 silindirli otomobiller sonrası 1937 
yılında geliştirdiği Primaquatre sayesinde 
Fransa pazarının kalbi olan 10 ve 11CV pazarına 
yerleşmeyi başardı. Renault, 1965 yılında cesur 
tarzı ve üstün tasarımı ile 16 Station Vagon’u 
üreterek müşterilerine hiçbir otomobilin 
sağlamadığı geniş kullanım alanını sundu. 
Renault 16, kısa bir süre içinde popüler hale 
geldi.

Renault, binek modeller sonrası tasarladığı 
hafif ticari modeller ile profesyonel hayata da 
girdi. Renault, esnaf ve tüccarların ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik 1959 yılında Estafette 
modelini üretti. Alışılmışın dışında bir tarza 
sahip olan Estafette, hizmet tipi araçların tek 
düzeliğinden uzaklaşmak için, turuncu, sarı ve 
mavi gibi canlı renklerle satışa sunuldu.

Hem iş hem de aile otomobili fikri ile ortaya 
çıkan marka, 1961 yılında ürettiği Renault 
4 ile düz zemini sayesinde kolay yükleme 
imkanı sağlıyordu. Böylece ihtiyaçlara göre 
dönüşebilen hatchback doğmuş oldu. Bir 
aile otomobilini, bir hizmet tipi araca veya 
tatile çıkmaya hazır küçük bir otomobile 
dönüştürmek için, koltuğu arkaya doğru itmek 
yeterli oluyordu. 

1964 yılında Monte-Carlo rallisi ve Tour de 
Corse rallilerini kazanan 4CV ve Dauphine 
modelleri birer efsaneye dönüşerek 
performansları ile büyük bir hayran kitlesi 

kazandı. Özgürlüğün ve hızın keyfini çıkarmak 
isteyen gençler için tasarlanan Gordini ise 
standart Renault serisi bir otomobilin iki katı 
fiyata sahip olmasına rağmen 11 bin 600 satış 
adedine ulaştı.

Üretimi 1969 yılında Romanya’da başlayan 
Renault 12, iki yıl sonra Türkiye’de Oyak 
Renault Fabrikaları’nda üretilmeye başlandı. 

Toplumsal değişimleri yakından takip eden 
Renault, 1972 yılında kadınlara uygun bir 
otomobil olan Renault 5’i tasarladı. Bu model, 
sadece iki kapısı ve çocukları arka tarafta 
güvenli bir şekilde taşımaya uygundu. 

Renault 4, Renault 16, Renault 6 ve Renault 5 
ile “yaşanacak otomobiller” kavramını yaratan 
marka, hem sedan hem de van segmentinin 
avantajlarını birleştiren Renault Espace’ı 
piyasaya sürerek bu segmenti yaratan marka 
oldu. 5 veya 7 koltuklu dönüştürülebilen 
ve Renault 25’ten alınan 2 litre motoru ile 
yumuşak bir tarza sahip olan Espace, 1985 
yılından itibaren ailelerin tercihi haline gelmeye 
başladı ve pazarda uzun süre rakipsiz yoluna 
devam etti. 

Otomotiv sektöründe her zaman ilklere imza 
atmış olan Renault, 1996 yılında da binek 
otomobilin ilk minivanı olarak tasarlanan 
MPV segmentinin ilk modeli Scenic’i üretti. 
Otomobilde masa olarak kullanılabilen sürgülü 
arka koltuğu, yatabilir arka yan koltukları, 
yolcular için tepsiler, koltukların altında ve 
yerde çok sayıda saklama gözü gibi araç içi 
yaşamı kolaylaştıracak özellikler bulunuyordu. 
Bu vizyoner yaklaşım sayesinde Scenic 1997 
yılında “Car of The Year (COTY) / Yılın Otomobili” 
seçildi.

Sıra dışılık konusunda cesur olmaya devam 
eden Renault, alçak coupé otomobillerin 
popüler olduğu bir dönemde yüksek bir 
otomobil olan Avantime’ı üretti. 1999 yılında 
üretilen model, SUV araçlar piyasaya 
sürülmeden önce bir coupe ve minivanın cesur 
bir karışımı olarak ön plana çıkıyordu.

Renault, ekolojik sorunlar, trafik sıkışıklığı, yeni 
tüketim alışkanlıkları ve paylaşımlı seyahat 
kavramı ile bir değişim sürecinden geçen dünya 
için yeni bakış açıları ve mobilite çözümleri 
geliştirmeye devam ediyor. 2019 yılında 
ulaşılabilir fiyata 4 farklı elektrikli modelin 
üretimini yapacağını açıklayan Renault, öncü 
marka olma özelliğini sürdürüyor. Elektrikli 
otomobil teknolojisinin yanı sıra otonom 
araçları ile marka, inovatif yaklaşımı ve vizyonu 
sayesinde insanların hayatını kolaylaştırmayı 
amaçlıyor. 
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SAF-HOLLAND’ın 
dokuz tonluk akslar 
için ürettiği olağanüstü 
hafiflikteki disk frenleri, 
daha düşük treyler 
ağırlığı ve daha verimli 
taşımacılık sağlamak 
için sunuluyor. Hafif 
ve uyarlanabilir 22.5 
inç SBS 2220 H0 ve 
SBS 2220 K0 disk 
frenleri, fren balataları 
dahil olmak üzere 
sadece 32 kg olarak 
tasarlandı. Son derece 
hafif ve uyarlanabilir 
olan 19.5 inç treyler 
disk freni SBS 1918 
H0 ise yalnızca 29 kg 
ağırlığında.

DİSK FRENLERİ İLE
DAHA VERİMLİ TAŞIMACILIK

Daha hafif treylerler, ticari araçların 
optimum ağırlık yüklenebilmesini ve 
böylece daha az seferde daha fazla yük 
taşınabilmesini sağladığı için çevresel 
etkiyi ve filoların maliyetini azaltıyor. Bu 
durum, azaltılan yakıt tüketimi, çekici ve 
treylerin daha az aşınması ve daha düşük 
CO2 emisyonu anlamına geliyor.  SAF- 
HOLLAND, yarı römork ve merkez akslı 
römorka sahip treylerlerdeki 9 tonluk 
aks yükleri için optimize edilmiş ekstra 
hafiflikteki SBS 2220 H0/K0 disk frenleri 
ile filo yöneticilerine daha düşük tüketim, 
aşınma ve emisyon sunuyor. 

Örneğin; SBS 1918 H0, üç aks 
ağırlığını geleneksel 
19.5 inç disk 
frenlerine kıyasla 
33 kg. seviyesine 
kadar düşürüyor. 
Bilindiği gibi 
19.5 inç jantlarla 
uyumludur fakat 
daha düşük ağırlığı 
sayesinde 22.5 inç 
jant ve tekerleklerle 
cer tertibatına sahip ön 
akslarda da kullanılabilir. 
SBS 2220 H0 ve K0, 20 KNM’ye 
kadar olan frenleme torkları için 
tasarlanmıştır. Dokuz tona kadar yüke ve 
22.5 inç tekerleklere sahip yarı römorklar 

ve merkez akslı 
römorka sahip 
treylerler için 
uygundur.   

Kolay ve 
ekonomik 
servis 
SAF-HOLLAND 
fren disklerinin 
disk ve balata 
ömürleri, özellikle 
SAF İNTRA-DİSK 
ve İNTEGRAL 
teknolojisi 
ile birlikte 
kullanıldığında 

oldukça uzun oluyor. Kompozit dökümde 
farklı ve özel olarak eşlenen 

malzemelerden üretilen iki parçalı 
disk freni ile kanıtlanan tasarım 

prensibi, malzemeyi koruyor 
ve hizmet ömrünü 

önemli ölçüde uzatıyor. 
SAF-HOLLAND OE 
Avrupa Ürün Müdürü 
Mark Hartmann 
konuyla ilgili olarak; 
“Disk frenlerimiz, 
üstün verimlilik ve 

tasarruf sunar. SBS 
aralığı da tamir ve 

servis durumlarında 
kullanıcı dostudur” 

diyor. Frenleme torkunun 
ağırlığa oranı öne çıkan özellikler 
arasında yer alıyor ve tamirciler her iki fren 
tipi için de aynı araçları kullanıyor. Global 
araç kiti, SAF-HOLLAND disk frenlerinin 
yanı sıra KNORR, WABCO ve HALDEX gibi 
13 diğer tip frenlerin servis ve tamiri için 
de gerekli olan tüm alet ve ekipmanları 
kapsıyor. Tamir kitindeki her bir alet belirgin 
biçimde yerleştirilmiştir. İstenilen zaman 
rahatça erişilebilir ve ihtiyaç olduğunda 
yeniden sipariş için mevcut durumdadır. 
Yüksek dayanıklılığa sahip tek parça 
kaliperlerin ağırlığı, yüksek kalite kaplama 
ile optimize edilir ve kaliper kılavuzu 
hiçbir bakım gerektirmez. Disk frenleri, 
kanıtlanmış, patentli SAF dar ve 4 delikli 
bağlantı sayesinde dört bağlama cıvatası ile 
hızlı ve kolay bir biçimde çıkarılabilir.
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Son Teknoloji Araçların 
ve Şarj Sinyallerinin 
Kullanıma Sunulması 
ile Yanmalı Motorların 
Kullanımı Azalacak 

UPS, SÜPER ŞARJLI ELEKTRİKLİ TESLİMAT FİLOSU 
İÇİN LONDRA’DA AKILLI AĞ SİSTEMİNE GEÇİYOR

İSTANBUL, 30 Mart 2018 – UPS (New York 
Borsası:UPS) liderliğindeki konsorsiyum 
radikal bir yeni şarj teknolojisini Londra’da 
hayata geçirdi. Teknoloji, güç besleme 
ağı için yüksek maliyetli iyileştirmelere 
gerek olmaksızın, elektrikli araç (EV) 
filosunun tüm araçlarının eş zamanlı 
olarak şarj edilmesini sağlıyor. Bu yenilik, 
geleneksel yanmalı motorlu araçlara dayalı 
sistemin sonuna işaret ediyor ve UPS’e, 
Londra’daki tesisinde bulunan 65 elektrikli 
araç sayısını 170 kamyona çıkartma 
imkânını sunuyor. Dünyada ilk olarak bu 
ölçekte kullanıma sunulan bu sistemler 
sayesinde gerçekleştirilen bu ciddi ilerleme, 
finansman desteği İngiltere’nin Düşük 
Emisyonlu Araçlar Ofisi tarafından sağlanan 
ve UK Power Networks ve Cross River 
Partnership şirketleriyle beraber yürütülen 
‘SmartElectric Urban Logistics-Akıllı 
Elektrikli Şehir Lojistiği (SEUL)’ projesinin 
sonucu olarak hayata geçirildi. 

UPS Avrupa sürdürülebilirlik direktörü 
Peter Harris şu ifadelerde bulundu: “UPS 
olarak bir mega şehrin kalbinde ilk defa 
gerçekleştirilen bir çalışmaya imza attığımızı 
düşünüyoruz. Elektrikli araçların kullanıma 

sunumu konusundaki bazı büyük engelleri 
aşmak için yeni bir teknoloji kullanıyoruz ve 
hem Londra’da hem de dünyanın dört bir 
yanındaki diğer büyük şehirlerde yeni nesil 
sürdürülebilir kentsel dağıtım hizmetlerinin 
hayata geçirildiğinin müjdesini veriyoruz. 
Elektrikli araçlar UPS’in alternatif yakıt ve 
gelişmiş teknoloji filosunun ayrılmaz bir 
bileşenidir. UK Power Networks ve Cross 
River Partnership ile gerçekleştirdiğimiz 
ortaklık, elektrikli araçların uygun 
maliyetle kullanıma sunulmasında önemli 
bir kilometre taşı olurken, kentleşmeye 
yönelik küresel trendin sürdürülebilir 
olmasını sağlamada kilit rol oynayacak. Yeni 
teknolojiyi hayata geçirirken, şarj işleminin 
daha akıllı ve dağıtım hizmetimizin daha 
temiz olmasını hedefliyoruz.” 

Bu girişimin bir sonucu olarak, 
şirketin henüz geçen ay elektrikli 
araçların fiyatlarının azaltılması 
konusunda duyurduğu gelişmeler de 

değerlendirildiğinde, UPS, 
araca güç sağlama maliyetleri 
de dâhil olmak üzere bir 
elektrikli aracın kullanıma 
sunulmasına kadar olan satın 
alma maliyetinin, eşdeğer 
bir dizel aracın maliyetinden 
daha düşük olacağı günün 
yaklaştığına inanıyor. 

Bu gelişme, dünyadaki çeşitli 
şehirlerde elektrikli araçların 
yüksek sayılarla kullanıma 
sunulmasına yardımcı olacak. 
Bu da bu şehirlerin hava 

kalitesiyle ilgili yaşadığı sorunların 
üstesinden gelinmesinde kilit bir 
rol oynayacak. 

UK Power Networks Services 
şirketinden Ian Symyth şu 
ifadelerde bulundu: “Bu çığır açan 
çözüm UPS’e, ağ bağlantısında 
yükseltme yapmadan elektrikli 
araç filosunu büyütme imkânını 
sundu ve şehirlerimizdeki 
dağıtım araçlarının gelecekteki 
elektrifikasyonunun yolunu açtı. 
UPS ve diğer ortaklarımızla bu 

sürdürülebilir akıllı ağ çözümünün tasarım, 
dağıtım ve işletilmesine dönük çalışmalar 
yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu proje 
Londralılara daha iyi bir hava kalitesi sunma 
konusunda çok büyük bir destek sağlayacak 
ve UPS’in sürdürülebilirlik mirasına katkı 
sunacak.”

Cross River Partnership elektrikli 
taşıma program yöneticisi Tanja Dalle-
Muenchmeyer: “Elektrikli taşıma araçları 
için yaptığımız bir önceki çalışma yerel 
ağ altyapısındaki kısıtların büyük ölçekli 
üretimin önündeki en önemli engellerden 
biri olduğunu gösterdi. Bu araçların hava 
kalitesi ve çevre için sunduğu önemli 
avantajlardan faydalanmak istiyorsak 
elektrikli araçların şarj edilmesi için daha 
akıllı çözümler bulmalıyız. Bunun bu tür bir 
çözüm olduğuna inanıyoruz.”

Elektrikli araçlar konusunda uzun bir 
geçmişe sahip olan UPS, elektrikli araçları 
ilk olarak 1930’lu yıllarda filosuna dâhil 
ederken, modern elektrikli araçları ise 
2001 yılında kullanmaya başladı. UPS’in şu 
anda Avrupa ve ABD’de 300’ün üzerinde 
elektrikli aracı ve yaklaşık 700 hibrit aracı 
bulunuyor. Şirket kısa bir süre önce 2019 
yılında Tesla tarafından üretilmek üzere 
125 adet yeni tam elektrikli Yarı traktörün 
siparişini verdi ve bu şu ana kadarki en 
büyük ön siparişlerden biri oldu. Ek olarak 
geçtiğimiz eylül ayında, UPS Daimler Trucks 
Fuso markasına ait eCanter adlı üç adet 
orta ağırlıklı elektrikli kamyonu kullanmaya 
başlayarak şirketin ABD’deki ilk ticari 
müşterisi olacağını duyurdu. 
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Türkiye’nin lider otobüs 
üreticisi Otokar, İzmir’de 
düzenlenen Otobüs 
Endüstrisi ve Yan Sanayi 
Uluslararası İhtisas Fuarı, 
Busworld Turkey’de 9 aracıyla 
yer aldı. Otokar Genel Müdür 
Yardımcısı Basri Akgül, 
başarılı bir yılı geride bırakan 
Otokar’ın pazar liderliğini 
2018’in ilk 3 ayında da 
koruduklarını söyledi. Akgül 
ayrıca Otokar’ın Avrupa’da 
büyüyerek ihracattaki 
başarılarını sürdürdüklerini 
ifade etti.

OTOKAR BUSWORLD TURKEY 2018’E 9 OTOBÜSÜYLE KATILDI

YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ OTOKAR, 2018’E DE İDDİALI BAŞLADI

Koç Topluluğu şirketlerinden olan ve tasarlayıp 
ürettiği otobüsleriyle 50 ülkede milyonlarca 
yolcu taşıyan Otokar, Türkiye dahil 12 ülkeden 
145 firmanın katıldığı Busworld Turkey 
2018’de, 9 otobüsünü tanıttı. Türkiye’nin en çok 
tercih edilen otobüs markası Otokar fuarda, 
tasarımı, ergonomisi ve teknolojisiyle yüksek 
beğeni toplayan Sultan, Poyraz, Doruk ve Kent 
otobüslerinin farklı modellerini sergiledi. 

Fuarın ilk günü düzenlenen basın toplantısında 
Otokar’ın son dönemdeki faaliyetlerini 
değerlendiren Otokar Genel Müdür Yardımcısı 
Basri Akgül, son 3 yıldır daralan otobüs 
pazarına rağmen geçtiğimiz yılın Otokar için 
başarı ve yeniliklerle dolu bir yıl olduğunu 
belirtti. Akgül, sözlerine şöyle devam etti: 
“Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda 
geliştirdiğimiz otobüslerimiz Türkiye’de ve 
dünyanın dört bir yanında beğeni toplamaya 
devam ediyor. Tasarımdan teknik özelliklere 

Otokar’ın yenilikçi yaklaşımını yansıtan 
araçlarımız şehir içi toplu taşımacılığında, 
turizm ve servis taşımacılığında trendleri 
belirliyor. 2017 yılında Türkiye’de satılan her 3 
otobüsten 1’i Otokar imzasını taşıdı. 2017’de 
elde ettiğimiz başarıları, yılın ilk 3 ayında 
da devam ettirdik. 2018’e hızlı bir başlangıç 
yaptık, ilk çeyrekte faaliyet gösterdiğimiz 
segmentlerde yine pazar lideri olduk.”

2018’in önemli gelişmelerine dikkat çeken 
Akgül sözlerine şöyle devam etti: “Yılbaşından 
bu yana hem yurt içinde hem yurt dışında 
önemli ihaleler kazandık, teslimatlar yaptık. 
Otokar, şubat ayında Bükreş Belediyesi’nin 
açtığı şehiriçi otobüs ihalesini kazandı. 
Türkiye’nin tek kalemde alınan en büyük 
otobüs ihracat ihalesi olan bu anlaşma ile Türk 
mühendislerince tasarlanan ve Türk işçileri 
tarafından üretilen 400 otobüsümüz Bükreş 
halkını taşıyacak. Ürdün’ün başkenti Amman’ın 
100 adetlik otobüs ihalesini de kazanarak 

ihracatta önemli bir anlaşmaya daha imza 
attık. Yurtiçinde ise Hatay Belediyesi’ne 
Otokar’ın engelli yolcu taşımacılığına uygun 
en yeni otobüslerinden olan 23 adet Sultan 
LF teslimatı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 
günlerde teslimatını gerçekleştirdiğimiz 
48 adet Sultan LF otobüsümüz Mardin-
Kızıltepe’de hizmete başladı. 2018’in ilk 
çeyreğinde Türkiye otobüs pazarı daralmaya 
devam ederken biz Otokar olarak bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla pazar 
payımızı artırdık. Özellikle küçük ve orta 
boy otobüs segmentinde ürünlerimiz 
kullanıcıların öncelikli tercihleri arasında 

yer aldı; bu segmentte pazar yüzde 11.5 
oranında daralırken, Otokar yüzde 4.5 büyüme 
gösterdi. Tüm bu gelişmelerle birlikte Otokar 
olarak 2018’de Türkiye’deki pazar liderliğimizi 
korumayı, Avrupa’da ise yeni ihalelerle önde 
gelen markalar arasında yer almaya devam 
etmeyi hedefliyoruz.” 

ULAŞIMDA TRENDLERİ 
BELİRLİYOR
Sahip olduğu Ar-Ge imkanları ile kullanıcı 
beklenti ve isteklerine uygun araçları 
en etkin ve en kısa sürede  geliştirerek 
dayanıklılığı, güvenliği ve ekonomiyi bir 
arada sunan Otokar, fuarda Türkiye ve 
Avrupa’da hizmete sunduğu araçlarını 
sergiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
desteği ile ilk kez İzmir’de gerçekleştirilen 
organizasyonda Otokar, hem şehirlerarası 

hem de turizm taşımacılığında kazanç 
artıran, geçtiğimiz yıl yenilenen, ödüllü 
otobüsü Doruk T ile fark yarattı. Bugüne 
kadar 30 bine yakın satışı gerçekleşen 
Sultan ailesinden Sultan Mega, yüksek 
motor gücü, zengin aksesuarları, üst düzey 
konforu, ortaya alınan kapısı ve artan bagaj 
hacmi ile beğeni topladı.   

Busworld’de Kent LF Körüklü, Kent LF, 
Sultan City ve şehir içi yolcu taşımacılığına 
yeni bir soluk getiren Sultan LF’yi 
ziyaretçilerin beğenisine sunan Otokar, 
Avrupa’da yaygın olarak kullanılan; Türkiye 
için yeni bir konsept olan Kent U aracını 
da sergiledi. 76 kişiye varan yüksek yolcu 
kapasitesi, ayakta ve oturarak yolcu taşıma 
imkanı ile dikkat çeken Kent U’nun Euro 6 
standartlarındaki çevreci motoru 233 kW 
gücü ile performanstan da ödün vermiyor.

SERVİS TAŞIMACILIĞININ 
VAZGEÇİLMEZLERİ: 
SULTAN S VE POYRAZ
Otokar fuarda, şehir içi ve turizm 
taşımacılığının yanı sıra servis taşımacılığı 
için geliştirdiği araçlarını da ziyaretçilerin 
beğenisine sundu. Her türlü yol koşulunda 
üstün performans sağlayan, Euro 6 çevreci 
motoru sayesinde düşük işletme giderleri 
sunan, dış ve iç tasarımıyla dikkat çeken 
Sultan S’in yanı sıra Poyraz da Busworld 
Turkey 2018’de yerini aldı. Poyraz, 27+1 
küçük otobüs segmentinde uygun yatırım 
maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, düşük 
parça ve işletme giderleri ile dikkat çekiyor. 
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HÖDLMAYR, ARAÇ 
FİLOSUNA BİR MİLYON 
AVRO YATIRIM YAPACAK
Hödlmayr Lojistik Türkiye, sektördeki zorlu koşullara rağmen 2017 
hedeflerine ulaştı. Hödlmayr Lojistik Türkiye’nin kendi araç filosuna 
yapmayı planladığı bir milyon avronun üzerindeki yatırım, otomotiv 
uzmanları tarafından büyüme planlarının güçlü bir göstergesi olarak 
değerlendiriliyor.

Hödlmayr 
Lojistik Türkiye, 
araç filosunu 
yüzde 20 
artıracak
Araç filolarını bu yıl yüzde 20 oranında büyüteceklerini belirten Hödlmayr 
Lojistik Türkiye Genel Müdürü Hande Çarıkcı, “Hedeflerimiz son derece 
iddialı ve filomuzu genişleterek yıllık araç taşıma hacmimizi 140 binden 
240 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. 2018 için diğer bir hedefimizi ise 
ortaklarla birlikte uygun depolama kapasiteleri oluşturmak.” dedi.

İnsan kaynakları önemli
Otomobil taşımacılığının gerektirdiği yüksek kalite anlayışını 
karşılayabilmek için insan kaynaklarına yatırım yapmanın çok 
önemli olduğunu ifade eden Çarıkcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Faaliyetimizin en önemli yanı bir yandan özel malların, yani yüksek 
kaliteli yeni araçların taşınmasıdır. Diğer yandan ise net bir şekilde 
itimat konusudur, yani personelimiz bize hem bir işveren hem bir ortak 
olarak güvenebilmektedir. Sürekli büyüyen, uluslararası çapta faaliyet 
gösteren bir aile şirketi olarak içinde yaşadığımız sürekli değişim çağında 
büyük ihtiyaç duyulan sağlam temeli sunuyoruz. E-mobilite ile birlikte 
çalışanlarımızı yeni ve heyecan verici görevler bekliyor.” 

DOĞUŞ OTOMOTİV YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI ALİ 
BİLALOĞLU OLDU

Doğuş 
Otomotiv’in 
29 Mart 2018 
tarihinde yapılan 
2017 Faaliyet 
Yılı Olağan 
Genel Kurulu 
Toplantısında, 
Emir Ali 
Bilaloğlu 
oybirliği ile 
Yönetim Kurulu 
Başkanı seçildi. 
Bilaloğlu, 2007 
yılından bu 
yana Doğuş 
Otomotiv İcra 
Kurulu Başkanı 
olarak görev 
yapıyordu. Emir 
Ali Bilaloğlu, 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra, İcra Kurulu 
Başkanlığı görevini yürütmeye de devam edecek.  

Berlin Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yüksek 
Lisans mezunu olan Bilaloğlu, çalışma yaşamına 1991 
yılında Almanya’daki Audi AG ana merkezinde finansal 
kontrol ve bölge satış müdürü göreviyle başladı. 1996 yılında 
Suudi Arabistan Samaco firmasında Genel Müdür olarak 
görevlendirildi. 1997 yılında Porsche AG’nin Stuttgart’ daki 
ana merkezine Avrupa’dan sorumlu Satış ve Pazarlama 
Direktörü oldu. 

2000 yılında Doğuş Otomotiv’de İş Geliştirme ve Strateji’ 
den sorumlu olarak çalışan Emir Ali Bilaloğlu, 2001 yılında 
Volkswagen AG nin Orta Doğu Bölgesinden sorumlu 
şirketinin Kurucu Genel Müdürü olarak Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde görev aldı. 2004 yılında Türkiye’ye dönerek 
Doğuş Otomotiv bünyesinde Audi ve Porsche markalarından 
sorumlu Genel Müdür olarak atandı. 2007 Haziran ayında 
Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı.  

Emir Ali Bilaloğlu dış ekonomik ilişkiler konusunda 
danışmanlık yapan DEİK’de Türk Alman İş Konseyi Yönetim 
Kurulu üyesidir ve TÜSİAD’a bağlı Türkiye Değişim Kültürü 
İnsiyatifi Danışma Kurulu Üyesi olarak aktif bir şekilde 
rol almaktadır. Bilaloğlu, 2018 Mart ayı itibarıyla Otomotiv 
Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanlığını da yürütmektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Emir Ali Bilaloğlu evli ve 3 çocuk 
babasıdır. 
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Türkiye’nin lider otobüs 
üreticisi Otokar, İzmir’de 
düzenlenen Otobüs Endüstrisi 
ve Yan Sanayi Uluslararası 
İhtisas Fuarı, Busworld 
Turkey’de 9 aracıyla yer 
aldı. Otokar Genel Müdür 
Yardımcısı Basri Akgül, 
başarılı bir yılı geride bırakan 
Otokar’ın pazar liderliğini 
2018’in ilk 3 ayında da 
koruduklarını söyledi. Akgül 
ayrıca Otokar’ın Avrupa’da 
büyüyerek ihracattaki 
başarılarını sürdürdüklerini 
ifade etti.

ARÜS-DER YÖNETİM KURULU
İLK ZİYARETİNİ ASO’YA GERÇEKLEŞTİRDİ.

ARÜS-DER 8.Olağan Genel Kurul 
Toplantısı 20 Nisan 2018 tarihinde 
Ankara Sanayi Odası’nda yapılmıştır.

Tek listenin oylandığı Genel Kurul’un 
ardından toplanan Yönetim Kurulu, 
Başkanlığa yeniden Burhan Fırat’ı seçti. 
ARÜS-DER Yönetim Kurulu’nda Türkiye 
araçüstü ekipman ve iş makinaları 
sektörünün önde gelen firmalarının 
yöneticileri görev alacak.

ARÜS-DER Yönetim Kurulu 
27 Nisan 2018 tarihinde ilk 
ziyaretini Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Nurettin 
Özdebir’e yaptı. 

ARÜS-DER Yönetim 
Kurulu Başkanı Burhan 
Fırat, öncelikle “Ülkemiz 
sanayicisinin yüksek katma 
değer üretmesine, rekabet 

gücünün 
artırılmasına, yerli 
üretimin ve alımının 
önceliklendirilmesine 
katkı sağlamak 
adına ASO’nun 
çalışmalarından/yol 
göstericiliğinden dolayı” 
ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir’e teşekkürlerini 
sunmuştur.

10 Nisan 2018 
tarihinde yeniden 
ASO Yönetim Kurulu 

Başkanlığına seçilen Sn.Nurettin 
Özdebir’e toplantımıza katkılarından, 
ev sahipliklerinden dolayı ARÜSDER 
adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn.Burhan Fırat ile Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda 
ASO Yönetim Kurulu Üyesi Musa Ertunç 
tarafından plaket takdimi yapılmıştır.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sektörün 
önemli derneği olan ARÜS-DER’in 
yeni döneminde görev alacak Yönetim 
Kurulu üyelerini tebrik etmiş ve başarı 
dileklerini iletmiştir.
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Müşterilerinin her 
koşulda her ihtiyacına 
yönelik çözümler üreten 
lider TIRSAN, FİLOTIR 
kiralama hizmetleri 
ile müşterilerine 
operasyonel çözümler 
sunuyor. Kimyevi madde 
lojistiğinde sektöre 
öncülük eden Alışan 
Logistics, FİLOTIR’dan 85. 
aracını kiraladı.

ALIŞAN LOGISTICS, 
KENDİ İŞİNE ODAKLANMAK İÇİN TIRSAN FİLOTIR’ DEDİ

Tırsan, 12 Nisan’da Adapazarı tesislerinde 
gerçekleştirdiği törenle ADR ve kimyasal 
madde taşımacılığının öncü firması Alışan 
Logistics’e 55 adet Tırsan Perdeli Maxima Plus  
semi-treyleri teslim etti. Törene, Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Alışan 
Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Damla Alışan,  Alışan Logistics Operasyonlar 
Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi Erkut 
Kasapseçkin, Alışan Logistics Satın Alma 
Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin 
ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul 
Erkoç katıldı. 

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, Alışan Logistics ile 1985 yılından bu 
yana devam eden işbirliğinin son 3 yılda farklı 
bir boyuta taşındığını, artık kiralama modeli 
üzerinden de firmaya hizmet verdiklerinin altını 
çizdi. Avrupa’daki treyler satışlarının yarısından 
fazlasını kiralama modelinin oluşturduğunu 

belirten Nuhoğlu, Türkiye’de 
bunun öncülüğünü ise Alışan 
Logistics’in yaptığını belirtti. 

“Kiralama İle Maliyet 
Azalıyor, Operasyon Gücü 
Artıyor”

Ülkemizde kiralama 
modelinin sağladığı yüksek 
katma değeri gören firma 
sayısının çok az olduğunu 
kaydeden Nuhoğlu, “Özellikle 
büyük firmalar öz mal 
araç yatırımı yapmıyorlar, 
bunun yerine hizmete 
yatırım yapıyorlar. Çünkü 
aracı kiraladığında sadece aylık ödeyeceği 
rakamı biliyor. Aracın servisi, bakımı, kaskosu, 
sigortası gibi işlemlerin hepsini uzmanından 
tedarik ettiği için kilometre başına maliyetini 

tam olarak biliyor.” şeklinde konuştu. 

2018’te Kiralık Filo Sayısı 700’e Ulaşacak

Tırsan’ın FİLOTIR ile sunduğu kiralama 
hizmetinde 400 adetlik bir filoya 
ulaşıldığını, Nisan ayı içerisinde bu 
rakamın 500’e, 2018 yılı sonuna kadar da 
700 adede ulaşacağını aktaran Nuhoğlu, 
kiralama modelinin neden tercih edilmesi 
gerektiği ile ilgili de şunları söyledi: “Kirala 
modelinde her ay araç için 400-500 
Euro’luk bir ödeme yapılıyor. Bu araçla 
her ay 8 bin kilometre yol yapıyorsanız 
kilometre başına maliyetinizi biliyorsunuz. 
Araç hiç durmuyorsa ve sürekli bir 

akışınız varsa kilometre başına maliyetiniz çok 
daha az oluyor. Alışan Logistics de daha önce 
kiralamasını yaptığı araçlarımızla bu avantajı 
gördü ve filosuna 55 treyler daha ekledi. Büyük 
bir adet ve kendilerini kutluyorum.” 

Müşterilerimizin Her İhtiyacına Göre Çözüm 
Sunuyoruz

FİLOTIR ile 15 günden 5 yıla kadar kiralama 
opsiyonu sunduklarını söyleyen Nuhoğlu, 
ikinci el treyler kiralaması hizmetlerinin de 
olduğunu aktardı. Kiralama ile müşterilerine 
sundukları bakım ve servis hizmetlerini 
sadece yurtiçinde değil yurtdışında da 
verdiklerini belirten Nuoğlu, “Şu anda 6 binin 
üzerindeki noktada servis hizmeti veriyoruz. 
Bunun yanında 350 noktadaki Kässbohrer 
servislerimizle araçların her türlü ihtiyacına 
anında çözüm üretebiliyoruz. Ayrıca 7 gün 24 
saat çalışan ve 17 dilde hizmet sunan çağrı 

merkezimizle sürücüler nerede olurlarsa 
onları dinliyor, gerektiği anda en yakın servise 
yönlendiriyoruz.” dedi.

Doğru İş Ortaklarıyla Çalışmanın Avantajını 
Yaşıyoruz

Damla Alışan, kiralama modeline geçtiklerinde 
bu işin sürdürülebilirliği noktasında 
kuşkularının bulunduğunu, ancak aradan 
geçen 3 yıllık zaman içinde hiçbir sorun 
yaşamadıklarını söyledi. “Sistemi doğru 
kurulmuş bir partnerle çalıştığınızda 
filonuzu sizden çok daha iyi yönettiklerini 
görüyorsunuz” diyen Alışan, bu sayede kendi 
işlerine daha fazla odaklandıklarını söyledi. 

FİLOTIR Operasyonel Kiralama’nın İçeriği 

• Kiralama dönemi içerisinde aracın periyodik 
bakım ve onarım maliyetleri 

• Muayene ücretleri 

• Trafik sigortası 

• Kasko sigortası 

• Motorlu Taşıtlar Vergisi 

• Plaka masrafları 

• 15 günden 60 aya kadar kiralama avantajı

• Tırsan’ın sahip olduğu tüm ürün gamına 
kiralama hizmeti sunuyor 

• Türkiye’nin en geniş ve son teknoloji ile 
donatılmış servis ağı hizmeti

• Türkiye’nin en geniş yedek parça sağlayıcısı

• 7/24 yol yardım hizmeti

• Avrupa’da 350’nin üzerinde yetkili servis

• Yurtdışında 12.000 servis noktasında yol 
yardım hizmeti
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BULGARİSTAN’IN 
TERCİHİ BİR KEZ DAHA 
ANADOLU ISUZU OLDU

Anadolu Isuzu, 
Bulgaristan Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
41 adet özel üretim 
Isuzu Turkuaz 
model araç teslimatı 
gerçekleştirdi. 
Araçlar Sofya başta 
olmak üzere birçok 
büyük şehirde 
kullanılacak.

23 yıllık ihracat 
tarihinin en yüksek 
ciro rakamına 
ulaşan Anadolu 
Isuzu, global 
satışlarını artırmaya 
devam ediyor. 10 yılı 

aşkın süredir Bulgaristan 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
tercihi olan Anadolu Isuzu, 
2018 yılının ilk büyük 
araç teslimatını da Isuzu 
Turkuaz ile Bulgaristan’a 
yaptı. Sofya başta olmak 
üzere birçok büyük şehirde 
servis taşımacılığında 
kullanılacak olan Turkuaz 

otobüsler hem kullanıcısına hem de yolcularına maksimum konfor 
sunuyor.

Türkiye’de Anadolu Isuzu fabrikası’nda üretilen 41 adet Isuzu Turkuaz, 
Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel olarak sarı renkli, 
retardersiz, 31+1+1 oturma düzenli, çift cam opsiyonlu ve ön ısıtıcı ilaveli 
olarak sipariş edildi.

İhracat pazarlarında en çok tercih edilen araç; Isuzu Turkuaz

Hem turizm, hem halk ulaşımı, hem de servis taşımacılığı konusunda 
Türkiye’de olduğu kadar yurt dışı pazarlarında da çok tercih edilen Isuzu 
Turkuaz, 14. midibüs şampiyonluğunun alınmasını sağlayan araçların 
başında geliyor. 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 araçlar içindeki Isuzu Turkuaz ise 181 adetlik satışla ihracat 
pazarları içinde en çok tercih edilen araç oldu.

ANADOLU ISUZU’DAN 
ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN 
YETKİLİ SERVİSLERİNE 
JAPONYA JESTİ

Türkiye’de ticari araçlar konusunda en yaygın servis ağına sahip 
olan Anadolu Isuzu, 103 servisi arasında düzenlediği yarışma 
sonucunda kazanan 15 yetkili servisine Japonya seyahati hediye 
etti.

Otomotiv sektörünün ilk Türk-Japon ortaklığına sahip firması 
Anadolu Isuzu, 2017 yılı boyunca orijinal yedek parça alımlarını 
en çok artıran, servis denetim performans puanları yüksek olan, 
müşteri memnuniyetinin, teknik bilgi ve becerinin en yüksek 
olduğu yetkili servislerini Japonya Seyahati ile ödüllendirdi. 12 
farklı şehirde faaliyet gösteren toplam 15 farklı yetkili servis 
temsilcisinin katılım gösterdiği ödül seyahati, 5-9 Mart 2018 
tarihlerinde Tokyo’da gerçekleştirildi.

Isuzu’nun Tokyo’daki üretim tesislerini ilk kez yakından gören 
ve Isuzu Müzesi, Japonya’daki Isuzu Servisleri ve Isuzu Genel 
Merkezine de bir ziyarette bulunan kazananlar, Japon kalite 
standartlarını yerinde inceleme fırsatında bulundu. Anadolu Isuzu 
Yetkili servisleri Isuzu Japonya tarafından da takdir belgesi ile 
onurlandırıldı.

Japonya seyahatinin ikinci kısmında ise Tokyo’nun haricinde 
Kyoto şehrinde çeşitli tapınaklar, tarihi ve turistik mekânlar 
gezilirken, Osaka’da ise Universal Studios ziyaret edildi. 
Kazananlar, 5 günlük Japonya seyahati boyunca Japonya’yı, 
Japon kültürünü ve Isuzu’yu yakından tanıma fırsatı bularak 
markanın kurumsal yapısını yakından görme şansını elde ettiler.
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BORUSAN MANNESMANN’A 
ENERJİ BAKANLIĞI’NDAN ENERJİ 
VERİMLİĞİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ!

Çelik boru 
sektörünün 
lideri Borusan 
Mannesmann, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı 
tarafından 
düzenlenen 
“Sanayide Enerji 
Verimliliği Proje 
Yarışması” 
kapsamında enerji 
verimliliği alanında 

metal sektöründe birincilik ödülünü kazandı. Ödül, 29 Mart Perşembe 
akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen bir törenle 
verildi.

04.04.2018, İstanbul. Sürdürülebilirlik politikalarını kararlılıkla sürdüren 
ve bu kapsamda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayan Borusan 
Mannesmann Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ödül kazandı. 

Bu yıl Bakanlık tarafından 18’incisi düzenlenen Sanayide Enerji 
Verimliliği Proje Yarışması

(SENVER) kapsamında yapılan değerlendirmede; enerji yoğunluğunu 
2009 - 2013 yılları arasındaki Referans Enerji Yoğunluğuna göre son 
üç yılda (2014 - 2016) ortalama % 54,5 oranında azaltan Borusan 
Mannesmann enerji verimliliğinde ana metal sanayi alt sektörü 
içerisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 

Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü veri tabanına kaydedilen 
enerji tüketim bilgileri değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeye her yıl 
düzenli olarak bilgi gönderen en az 20 işletmenin kayıtlı olduğu alt 
sektörler dâhil ediliyor. 

“Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Ödül Töreni”, bu yıl 29 Mart 
Perşembe akşamı, İstanbul’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda 9’uncusu düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı 
etkinlikleri kapsamında yapıldı. 

Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey ödülle ilgili şunları 
söyledi:

“Sürdürülebilirlik tüm Borusan Grup şirketlerinin olduğu gibi Borusan 
Mannesmann için de vazgeçilmez temel politikalardan biridir. Bu 
kapsamda hem paydaşlarımıza değer yaratma gayreti ile hem de yüksek 
sosyal sorumluluk bilincimiz ile, gerek atık yönetimi ile gerekse enerji 
verimliği kapsamında geniş bir yelpazede çalışmalar yapıyoruz. Enerji 
tüketiminde sağladığımız kayda değer azalma da tesislerimizdeki sürekli 
iyileştirme çalışmalarının bir sonucudur. Sayın Bakanımıza, Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğüne ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum. 
Bu ödül motivasyonumuzu artırdı. Hedeflerimizde çıtayı daha da yükseğe 
koymak için çalışacağız.”

NISSAN, 2022 YILINA 
KADAR 1 MİLYON 
ELEKTRİKLİ ARAÇ SATMAYI 
HEDEFLİYOR

NISSAN, orta vadeli planı ‘NISSAN M.O.V.E to 2022’ çerçevesinde; 
elektrikli araç liderliği, otonom sürüşün yaygınlaşması ve çeşitli 
mobilite çözüm hizmetlerinin sunulması da dahil olmak üzere 
teknolojik bir devrimi hayata geçirmeyi hedefliyor.

NISSAN Motor Co., Ltd, orta vadeli stratejik planı ‘NISSAN 
M.O.V.E to 2022’ çerçevesinde elektrikli araç satışlarını arttırmayı, 
otonom sürüş sistemlerini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve 
araçların bağlanabilirlik özelliklerini hızlandırmayı hedeflediğini 
açıkladı. NISSAN, stratejik planı doğrultusunda 2022 yılına 
kadar tamamen elektrikli araç veya e-Power güç ve aktarma 
organlarına sahip olmak üzere yılda 1 milyon adet elektrikli araç 
satmayı hedefliyor. 

Şirket, ‘NISSAN M.O.V.E to 2022’ stratejik planı çerçevesinde, 
Yeni NISSAN LEAF ile elde edilen başarıyı geliştirerek 8 adet 
tamamen elektrikli araç modeli geliştirecek ve farklı markalar 
altında Çin pazarında elektrikli araç operasyonunu genişletecek. 
NISSAN ayrıca, IMx Concept’ten esinlenerek küresel bir elektrikli 
crossover araç tanıtacak. 

NISSAN, Intelligent Mobility Vizyonuyla Geleceğe Odaklanıyor 

Ürün ve teknoloji stratejisiyle, yalnızca otomotiv sektörünün değil 
iş dünyasının gelişimine yön veren bir marka olmaya odaklanıyor. 
NISSAN Inteligent Mobility vizyonu doğrultusunda elektrikli 
araçların geleceği konusunda otonom sürüş, birbirlerine 
bağlanabilir araçlar ve yeni mobilite çözümlerine odaklanarak 
çalışmalarını sürdürüyor.

NISSAN LEAF, New York’dan Ödülle Dönüyor

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olan NISSAN LEAF, 
New York Auto Show öncesinde düzenlenen ‘Dünyanın En 
İyi Otomobilleri’ ödüllerinde ‘Dünyanın En Çevreci Otomobili’ 
seçildi. İlk pazara sunulduğu 2010 yılından bu yana 300.000’den 
fazla satılan NISSAN LEAF, geçtiğimiz haftalarda ‘Japonya Yeni 
Otomobil Değerlendirme Programı’ tarafından ‘5 Yıldız Güvenlik 
Ödülü’ne layık görülmüştü. 
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COMVEX Başlangıç: 23.11.2018    
Bitiş: 26.11.2018   

4. Uluslararası Kompozit 
Hammaddeleri, Yarı 
Mamülleri, Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı

TÜRKİYE-Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezi

Tüyap

EURASIAN COMPOSITES 
SHOW

Başlangıç: 25.10.2018    
Bitiş: 27.10.2018   

6. Ticari Araçlar, 
Otobüs ve Tedarik 
Sanayi Fuarı 

TÜRKİYE-İstanbul Fuar 
Merkezi / İstanbul

 Artkim

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- Anfa
Fuar Merkezi 

Boğaziçi İhtisas
Fuarcılık

CITYTECH 2018 Başlangıç: 06.09.2018    
Bitiş: 09.09.2018   

12. Uluslararası 
Belediye ve Çevre 
Fuarı

TÜRKİYE- Ankara Kültür 
Merkezi / Ankara

İnfo Uluslararası Fuarcılık

SUTEK 2018 Başlangıç: 06.09.2018    
Bitiş: 09.09.2018   

2. Su Teknolojileri 
Fuarı

TÜRKİYE- 
Atatürk Kültür Merkezi/ 
Ankara

İnfo Uluslararası Fuarcılık

ANKA PAK Başlangıç: 13.09.2018    
Bitiş: 16.09.2018   

2.Ambalaj ve 
Paketleme Fuarı

TÜRKİYE- 
Ankara ANFA

İnfo Uluslararası Fuarcılık

AGROTEC 2018 Başlangıç: 20.09.2018    
Bitiş: 23.09.2018   

22. Uluslararası 
Tarım Fuarı

TÜRKİYE- 
Atatürk Kültür Merkezi / 
Ankara 

İnfo Uluslararası Fuarcılık

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

 2018
FUAR TAKVİMİ

201766
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• Mercedes-Benz Türk 
2. El faaliyetleri 2009 
yılından bu yana hızla 
büyüyor.
• Şirketin 2. El faaliyetleri, 
120 milyon Avro’luk 
ciro seviyesinde satış 
performansına ve 
2.500 adedi aşkın satış 
hacmine sahip.

MERCEDES-BENZ TÜRK’ÜN
2. EL TİCARET HACMİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Mercedes-Benz Türk, öncülük ettiği 
2. El pazarını Mercedes-Benz Türk 2. 
El Kamyon & Otobüs Satış Direktörü 
Osman Nuri Aksoy, TruckStore Grup 
Müdürü Kıvanç Aydilek ve BusStore 
Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu’nun 
katılımıyla İstanbul’da bulunan 
tesislerinde değerlendirdi.

2009 yılında 2. El kamyon pazarına 
TruckStore, otobüs pazarına ise 
BusStore markalarıyla girmiş olan 
Mercedes-Benz Türk, ticari araç 
sektöründe başlattığı bu konseptte 
liderlik bayrağını müşterilerine 

sunduğu avantajlarlı satış, ekspertiz ve 
kredilendirme hizmetleri ve gelişmiş 
servis ağı ile taşıyor. Bugün 120 
milyon Avro ciro seviyesindeki satış 
performansı, yaklaşık 25 çalışanı 
ve 2017 yılında ulaştığı 2.500 adetlik 
BusStore ve TruckStore satışı ile 
gücüne güç katmaya devam ediyor. 

Mercedes-Benz Türk 2017 yılında 
TruckStore markası altında 2.142 adet 
kamyon, BusStore markası altında ise 
369 adet otobüs satışı gerçekleştirdi. 
2018 yılının ilk çeyreğinde 306 adet 2. 
El kamyon ve 73 adet 2. El otobüs satışı 
gerçekleştiren şirket; geçtiğimiz yılın ilk 
çeyreğiyle aynı mertebeyi korudu.

2. El Faaliyetlerinde de odak 
“Müşteri Memnuniyeti”!
Mercedes-Benz 2. El organizasyonları 
TruckStore ve BusStore, 2018 yılında 
2017 sonu itibariyle ulaştığı 2. El 
stok seviyesini korumayı hedefliyor. 
Takas alım ve satışları bu hedef 
doğrultusunda yönetecek olan şirket, 
2. El araç müşterilerinin ilk tercihi 
olmaya devam etmek ve müşteri 
memnuniyetini en üst seviyede tutmak 
için çalışmalarını sürdürüyor. 2. El 
pazarında gösterdiği müşteri odaklı 
yaklaşım ve sunduğu yüksek hizmet 
kalitesi ile müşteriler nezdinde 2017 
yılında önemli bir çözüm ortağı olan 
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şirket; stok çeşitliliği, 2. El pazarındaki 
fiyat uygunluğu, sunduğu özel finansal 
hizmetler koşulları ile müşterilerin iş 
ortağı olma iddiasını koruyor. 

Mercedes-Benz Türk 2. El 
Kamyon & Otobüs Satış 
Direktörü Osman Nuri 
Aksoy: “2. El otobüsler ile 
BusStore olarak yoğun 
ihracat yapıyoruz”
2. El pazarını, 2017 yılı kapanışı ve 2018 
beklentilerini değerlendiren Mercedes-Benz 
Türk 2. El Kamyon & Otobüs Satış Direktörü 
Osman Nuri Aksoy, “2. El’de 2011 yılından 
bu yana hızla gelişen ihracat işlemlerimiz 
2016 yılına geldiğimizde yıllık yaklaşık 100 
adedi buldu. 2017 yılında yurtiçi pazarın 
daralmasına karşın yaptığımız ihracatlar 
satış adetlerimizi destekledi ve ihracat 
rakamımız 28 adede ulaştı. Gürcistan, 
Yunanistan, Hollanda, Almanya, Azerbaycan, 
KKTC ve Bulgaristan’a kadar uzanan 
geniş bir ihracat pazarımız var. İhracatın 
otobüs satışlarımız içerisinde önemli bir 
yer tutmaya devam edeceğini öngörüyoruz” 
şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk 2. 
El Faaliyetleri Daimler 
grubunda örnek!
TruckStore ve BusStore markalarının 
sergilediği hızlı gelişim ve yüksek 

performans ile Türkiye’deki ekip, küresel 
anlamda Daimler grubunda örnek 
olma özelliğini koruyor. Bu çerçevede 
TruckStore Türkiye, 2017 yılındaki satış 
performansı ile Daimler genelinde 3. 
sırada yer alırken, 70 milyon üzerindeki 
cirosuyla da 2. sırada yer aldı. BusStore 
Türkiye ise yaklaşık 50 milyon Avro 
üzerinde ciro gerçekleştirerek adetsel 
bazda ülkeler sıralamasında 2. sırada 
yerini aldı. 

Aksoy: “Başarımızın altında, 
Alman disiplini, Türk 
pratikliği ve Mercedes-Benz 
yıldızına olan güven yatıyor.”
2. El faaliyetlerini kurumsal dinamikler 
çerçevesinde Mercedes-Benz markasının 
imajına yakışır şekilde yürüttüklerini 
belirten Osman Nuri Aksoy; “Yalın ve 
hızlı süreçlerimizle 1 iş günü içerisinde 
müşterimizin alım, satım, kredilendirme 
ve sigortalama gibi tüm işlemlerini 
tek çatı altında gerçekleştirebilme gibi 
özelliklerimizle öne çıktığımızı düşünüyoruz. 
Bu anlamda Mercedes-Benz Türk olarak 
müşterilerimize tek elden tam hizmet 
verebiliyor olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Aynı zamanda Türkiye’de 2. El ağır 
ticari araç işine kurumsal olarak ciddi 
hacimlerle başlayan ilk markayız. Senelerin 
tecrübesiyle oluşturduğumuz bir yapımız 
var. Bu yapıyı her gün daha da iyileştirmeye 
çalışıyoruz, çünkü markamızın temel 
prensiplerinden biri “mükemmellik”. Biz 

bu prensibi, 2. El alanında da yakalama 
gayretindeyiz. Müşterilerimizin bize duyduğu 
güven bu yolda bizleri sürekli motive ediyor. 
Başarımızın altında, Alman disiplini ile Türk 
pratikliğinin sonucu olan işlem hızımız ve 
müşterilerimizin Mercedes-Benz yıldızına 
olan güveni yatıyor.” diye konuştu.

Aksoy: “Sıfır araçlarda 
sunulan imkânların 
birçoğunu 2. El’de de 
sunuyoruz”
Sıfır araçlarda sunulan imkânların birçoğu 
2. El’de de sunuluyor diyen Aksoy; “Örneğin 
finansman, sigorta, servis paketleri ve 
garanti 2. El için de geçerli. Takas zaten 
bu işin olmazsa olmazı. Bugün 2. El araç 
alan bir kişi, genelde yarın sıfır aracın 
müşterisidir. Markamıza duyulan güven 
ve hizmetlerimiz çerçevesinde sıfır araç 
müşterileri de bizden yüksek model 
araç alıyor veya tam tersi olabiliyor. Bu 
sebeplerle hizmetlerimizin içeriği ve 
kalitesinde farklılaştırmaya gitmiyoruz. 
Müşterimizi araç tercihine göre değil; araç 
tercihinden bağımsız olarak markamızın 
müşterisi olarak görüyoruz“ şeklinde 
konuştu. 

Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler ile müşterilere 
terzi dikiş çözümler 
sunuluyor. Satılan her 3 
araçtan 2’si kredilendiriliyor!
Mercedes-Benz Finansman Hizmetler, 
satışı gerçekleştirilen her 3 araçtan 2’sini 
kredilendirerek, kuruluşundan itibaren 
sektöre ve Mercedes-Benz Türk’ün 2. El 
faaliyetlerine büyük katma değer sağlıyor; 
sunduğu hizmet ve ürünlerle müşterilerin 
her zaman ilk alternatifi oluyor. Mercedes-
Benz Türk 2. El Kamyon & Otobüs Satış 
Direktörü Osman Nuri Aksoy; “Finansman 
şirketimiz, müşterilerimize ihtiyaçlarına 
binaen “terzi dikiş” çözümler yaratıyor. Bu 
esneklik bize geniş bir manevra kabiliyeti 
sunuyor. 2017 Mart ayından yakın döneme 
kadar finansman şirketimizin de desteğiyle 
piyasada oldukça ilgi gören bir 2. El kamyon 
finans kampanyası gerçekleştirdik ve çok 
başarılı olduk. Finansman şirketimiz ile olan 
işbirliğinden son derece memnunuz” dedi.
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GEZİ

CENNET 
ADASI
Cennet Adası Muğla ilinin Marmaris ilçesinde 
yer almaktadır.

Cennet Adası, ada olarak tabir edilmesine 
karşın aslında bir yarımadadır. Nimara isimli 
yarımada ormanlarla kaplıdır. Cennet Adası, 
Marmaris koyunun hemen girişinde bulun-
makta ve özellikle günübirlik tekne turlarının 
popüler uğrak yerlerindendir. Hemen hemen 
her tekne burada mola vermektedir.

Cennet Adasına gitmek için isterseniz 
öncelikle 8 km. kadar bir yolculuktan sonra 
Yalancı Boğaz isimli bölgeye gelip daha sonra 
buradan Cennet Adasına doğru yürüyüş 
yapabilirsiniz. Güzel bir doğa yürüyüşü eşsiz 
bir fırsat. 

Yaklaşık 1.5 saatlik bir tırmanışla ulaşılan 
tepenin üzerinde sur duvarları ve bir gözet-
leme kulesine ait olması gereken kalıntılar 
mevcuttur. Bu nokta, Marmaris Körfezi, Ro-
dos ve adanın iki tarafında yer alan boğazların 
izlenebileceği stratejik bir konuma sahiptir. 
Tepenin eteklerinde de birçok yapı kalıntıları-
na ait temel izleri görülmektedir

Yerleşim hakkında yapılan bilimsel çalış-
malar olmadığı için kesin ve detaylı bilgi 
edinilememektedir. Ada köyü antik yerleşimi 
doğa yürüyüşü alanı olarak benimsenmiştir. 
Alternatif turlar düzenlenmektedir. Kaleye 

ulaşılan yürüyüş yolunun çöplerden arındırıl-
mış olarak korunması ve turizm amaçlı dahi 
olsa hiç bir yapılaşmaya gidilmemesinin ge-
rektiği düşünülmektedir. Ancak tepenin etek-
lerinde yer alan eski Adaköyü yerleşiminde 
mevcut taş yapıların onarımı, cumhuriyetin ilk 
yıllarında bir köy yerleşiminin sergilenmesi ve 
bir sanat kültür merkezi olarak kullanımının 
sağlanması mümkündür.

Yalancı Boğaz’la Marmaris’e bağlanan 
Cennet Adası’nın coğrafi yapısı itibarıyla bo-
ğazı andırmakta olduğundan bu ismi almış. 
Fırtınalı bir gecede mekanı boğaz zannederek 
gemisini sürüp karaya oturduğu rivayet edilen 
bir kaptanın hikayesine de dayanarak buraya 
Yalacı Boğaz adı verilmiş. Oldukça kayalık bir 
bölge. Aynı zaman yat ve gulet atölyeleri de 
mevcut. 

Cennet Adasında manzara muhteşem. Ada 
çevresinde çok sayıda güzel restoran ve cafe 
bulunmakta. Cennet Adası yüzmek için de 
çok ideal. Adada sıkılmadan tam bir gün 
geçirebilirsiniz.

Cennet Adası’nda kuşların cıvıltısı eşliğinde 
ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapabilir 
ya da berrak ve masmavi sulara sahip olan 
denizde yüzebilirsiniz. Cennet Adası üzerinde 
çok sayıda restoran ve kafe bulunmaktadır.
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Yönetmen: Meltem Bozoflu

Oyuncular: Onur Atilla, Özgün Aydın, Onur Buldu

Tür: Komedi

Ülke: Türkiye

Yönetmen: Joe Russo, Anthony Russo

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans    

Tür: Macera, Aksiyon

Ülke: ABD

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının 
yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. 
Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan 
kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için 
sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta 
noktada buluşabilecek midir?...

Kaptan Amerika ve Iron Man’in arasında yaşanan olayların ardından bölünen 
kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı 
korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir 
güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük 
tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız 
elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için 
ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır.

CİCİ BABAM

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI

FİLM
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Javier Marias 
YAPI KREDİ YAYINLARI 

Stefan Zweig 
TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI 

Jose Mauro De Vasconcelos 
CAN YAYINLARI 

Kırk yıllık diktatörlükten sonra değişim rüzgârı İspanyol toplumunda ağır ağır esmeye başlar. Genç Juan de Vere, meşhur yönetmen ve 
yapımcı Eduardo Muriel’in özel sekreteri olarak çalışma hayatına ilk adımını atar. Patronu, güzel olduğu kadar kaygı verici eşi Beatriz 
Noguera’yla tanıştırır kendisini. Sonra arkadaş çevresiyle... Ne ki farkında olmadan genç sekreterine mahrem dünyasının ve anılarının 
gizli kapısını da açar böylece.

Önceleri patronunun sürdüğü hayattan gözü kamaşan genç sekreter sonraları, bu parlak dekorun karanlık bir arka tarafı olduğunu 
keşfeder yavaş yavaş. Örneğin, Eduardo Muriel neden karısından nefret etmektedir? Görünüşte amaçsız, uzun gezintileri sırasında 
karısı nerelere gider? Eski aile dostları olarak tanıtılan Doktor Van Vechten aslında kimdir, hakkında anlatılanlar doğru mudur?

Genç sekreter, bitmeyecekmiş gibi görünen şenliklerin yaşandığı Franco sonrası Madrid’de nefes kesen bir soruşturma sürecinde bu 
gizemlerin peşine düşer...

Arzunun, gücün ve suçluluk duygusunun yaşamlarımız üstündeki etkisini gözler önüne seren, sürükleyici bir roman.

Stefan Zweig Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Brief einer Unbekannten) adlı uzun öyküsünü 1920’li yılların ilk yarısında kaleme aldı. 
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’nun kadın kahramanını sadece uzun bir mektubun yazarı olarak tanıyoruz. Kadının hayatı boyunca 
sevmiş olduğu erkek için kaleme aldığı bu mektubun “gönderen”inin adı yoktur. Mektubun başında tek bir hitap vardır: “Sana, beni 
asla tanımamış olan sana”. Kadın büyük tutkusunu hep bir “bilinmeyen” olarak, yani tek başına yaşamaya razıdır, bu aşk öyküsünde 
“taraflar” değil, sadece tek bir “taraf” vardır. Böylesine, gerçek anlamda aşk denilebilir mi? Zweig okurunu, bir kez daha, insan 
psikolojisinde eşine pek rastlanmayan bir yolculuğa davet ediyor. Bu yeni yolculuğun sonunda “mutlak aşk” kavramının şimdiye kadar 
bilinmeyen kıyılarına varmayı amaçlamış olması da bir ihtimal!

Brezilyalı ünlü yazar Jos Mauro de Vasconcelos, 1920’de Rio de Janeiro yakınlarında, Bangu’da doğdu. Çok yoksul olan ailesi, onu Natal 
kasabasındaki amcasının yanına yolladı. Orada dokuz yaşındayken Potengi Irmağında yüzmeyi öğrendi ve hep günün birinde yüzme şampiyonu 
olmanın hayâlini kurdu. Liseyi Natal’de bitirdikten sonra iki yıl tıp öğrenimi gördü. Öğrenimini yarıda bırakıp yeni hayâller peşinde Rio de 
Janeiro’ya döndü. İlk işi, hafif siklet boks antrenörlüğü oldu. Yaşamı boyunca çeşitli işlerde çalıştı, bu onun yazarlığına büyük katkılar sağladı. 
İlk kitabı Yaban Muzu 1940’ta yayımlandı. 1945’te yayımlanan Beyaz Toprak adlı romanı çok beğenildi. Daha sonra Evden Uzakta (1949), Sular 
Çekilince (1931), Kırmızı Papağan (1953) ve Ateş Çizgisi (1955) romanlarını yazdı. Kayığım Rosinha (1961) ile ününün doruğuna çıktı. En ünlü kitabı 
Şeker Portakalı (1968) on iki günde yazılmıştı. “Ama onu yirmi yıldan fazla yüreğimde taşıdım,” der yazar. Bu kitaptaki küçük Zeze’nin serüvenleri 
Güneşi Uyandıralım (1974) ve Delifişek (1963) adlı romanlarında sürer. Bu ünlü yazar 1988’de öldü.

ACI BİR BAŞLANGIÇ BU

BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU 

ŞEKER PORTAKALI 

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- Adları aynı olanlardan her biri 

2- Negatif elektrikle yüklü iyon

3- Tek odalı daire

4- Tesbihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça

5- Yerine getirme

6- Parçaları takıp birleştirme işi,kurgu

7- Sodyumun simgesi

8- Vergide kaynaktan kesme

9- Devenin sırtındaki tümsek,çıkıntı

10- Piyangoda bir kimseye çıkan para ya da mal

Soldan Sağa

1- Ait olma durumu, ilişkinlik, aitlik, dairlik 

2- Akdeniz anemisi adı da verilen bir hastalık 

3- Meyve kurusu 

4- Dar ağızlı şişkin karınlı çoğu hasırla kaplı büyük su şişesi

5- Araçlarda hız kesme mekanizması 

6- Terbiyum’un simgesi

7- Bir işi yapma yerine getirme

8- Açık artırım ile satış bulmacadaki çözümü

9- Asker bıçağı 

10- Ansızın ortaya çıkan tehlikeli durum 

11- Atom bombası atılan bir Japonya kenti 
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Hamur için tencerede su, margarin, tuz ve şeker kaynatılır, 
un eklenerek sürekli karıştırılır, hamur kıvamını alınca 
ocakta pişirilmeden kenara alınır, ılıklaşınca yumurtalar tek 
tek kırılır pürüzsüz bir hamur elde edilince kaşık veya pasta 
enjektörüyle yağlı kağıt serilen veya yağlanan tepsiye hamur 
ceviz büyüklüğünde, aralarında mesafe bırakılarak dizilir (fazla 
kabaracakları için hamurlar büyük yapılmamalıdır ve birbirine 
yakın dizilmemelidir),bu hamurdan 30 profiterol çıkıyor. Fırında 
170 derecede fazla kızartmadan pişirilir ve kesinlikle pişmeden 
fırının kapağı açılmamalıdır pişmeden açılırsa profiteroller söner, 
fırınınız saç fırın ise içini göremiyorsanız 25 dk pişmesi yeterli 
olacaktır. Diğer tarafta tencerede krema malzemeleri karıştırılarak 
krema pişirilir ve soğumaya bırakılır, çikolata sosuda hazırlanır 
oda aynı şekilde soğumaya bırakılır, soğuyunca kıvam alması 
için bir müddet buzdolabında bekletilir, isterseniz hazır çikolata 
sosuda kullanabilirsiniz. Soğuyan profiteroller ortadan yarısını 
geçecek kadar kesilir ve içine iki tatlı kaşığı krema koyularak 
servis tabağına dizilir, dolapta dinlenip katılaşan çikolata sosundan 
üzerlerine gezdirilir ve servis yapılır…

Profiterol Tarifi
malzemeler hazırlanışı
• Hamuru için

• 1 su bardağı su

• 100 gr margarin

• 1 tatlı kaşığı şeker

• 1 cimcik tuz

• 1 paket vanilin

• 1 su bardağı un

• 4 yumurta

• Kreması için

• 7 yemek kaşığı şeker

• 3 yemek kaşığı un

• 1 paket vanilin

• Yarım litre süt

• Çikolata sosu için

• 1 yemek kaşığı mısır nişastası

• 4 yemek kaşığı şeker

• 3 yemek kaşığı kakao

• 1 paket vanilin

• 3 su bardağı süt

Bulmaca Cevapları
 Çengel Bulmaca Anahtar Kelime Sudoku Cevapları
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Ya am, Tüm htiyaçların Toplamıdır

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

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

Trojan Akü sizinle aynı �kirde, Yaşam İhtiyaçların toplamıdır.

www.sader.com.tr

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

PROJECT MEDIA

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

ROUND

2
Reliant Full Page Ad - Turkish Sader Branded Ad

PROJECT OWNER COLOR (RGB, CMYK, PMS)

Sebastian Tischer  -  stischer@trojanbattery.com CMYK

DIMENSIONS DATE DUE DATE DESIGNER

22cm x 28cm 10-26-17 10/30/17 Mike Mittelstaedt






