
12018   RADÜS DERGİSİ

FORD TRUCKS

06 18 30“PROFİMAK MAKİNE 
YENİ FABRİKASI’NA 
TAŞINDI

“ÇOCUKLARI İÇİN DEĞİŞTİRDİĞİ
İŞ, TORUNLARINA 
MİRAS KALDI “ÖZARAR”

“FORD TRUCKS YENİ 
ÇEKİCİSİNİN ÖN 
GÖSTERİMİNİ YAPTI”

Hannover’de
dünya prömiyerini

yapacağı yeni
çekicisinin

ön gösterimini
yaptıFord Trucks Genel

Müdür Yardımcısı
Serhan Turfan

Ford Otosan 
Genel Müdürü 

Haydar
Yenigün



2 RADÜS DERGİSİ   2018



32018   RADÜS DERGİSİ

Yolların Süpürmeni
Ford Trucks’ın yol süpürme aracı 1833D şehir içi temizlik hizmetleri için göreve hazır. 
Yerli üretim ve Türk mühendislerinin gururu yeni Euro 6 Ecotorq motoruyla da 
hem çevreci hem tasarruflu.

Ford Trucks 1833D, şehir içi temizlik hizmetleri için yollarda

Ford Trucks
Her yükte birlikte
444 36 73 / 444 FORD
www.fordtrucks.com.tr
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ayat akıp giden ve geri dönüşü 
olmayan dinamik bir süreçtir. 
Bizler de bu sürecin içerisinde bir 

zaman diliminde belli görevleri belli 
rolleri üstlenmek durumunda olan, 
gelip geçici fanileriz. Bizim şansımıza 
bu dönem denk geliyor. Ne kadar ömür 
yaşayacaksak o sürede bu gündemi 
yaşıyoruz, hepsi bu.

Biliyorum; bu bir bakış açısı ve ka-
derci bir yaklaşım. Kim bilir belki daha 
eski dönemlerde yaşasaydık mesela bi-
rinci dünya savaşında ya da Japonya’ya 
atom bombası atıldığında, o toz bulutu 
içerisinde ölmek mi sakat kalmak mı 
akıbeti belli değilken ! Sarıkamış’ta 
mesela, o soğuğun altında açlık ve 
donmak üzereyken! Ya da Erzincan’da, 
Varto’da, Yalova’da, Düzce’de deprem 
sırasında zangır zangır titreyen bir 
zeminin üzerinde  her şey üzerimize 
devrilirken ne olacağımızın korkusunu 
yaşarken…

Ama bir başka bakış açısına göre de; 
belli bir süre için geldiğimiz dünyada 
ömür dediğimiz bu süreci başka türlü 
yaşamakta mümkün. Elbette savaş-
lar var, yokluk, yoksunluk ve hayatın 
zorlukları var. Fakat bir de verilen 
özellikler ve yaradılışımızdan gelen 
üstünlüklerimiz var. Sevmek gibi hoş 
görmek gibi bakış açımızı pozitif tuta-
rak hayattan zevk alınabilecek noktala-
rı bularak tutunmak gibi…

En büyük özelliklerimizden biridir 
unutmak, uyum sağlamak ve yeniden 
başlamak. Bunların üçü de bir mücade-
leyi ifade eder ki; onun adı yaşamaktır. 
Evet yaşamak bir mücadeledir. Her 
türlü zorluğa her türlüğü yokluğa her 
türlü çaresizliğe karşın yaşamak…

Çok şükür ki; yiyecek ekmeğimiz 
var ve Etiyopya’daki nice insandan çok 
daha şanslıyız.

Çok şükür ki; istedikten sonra az 

çok kazabilecek işlerimiz var.
Çok şükür ki; istediğimiz zaman is-

tediğimiz yere gidebilecek, görebilecek 
durumdayız.

Çok şükür ki; elimiz-ayağımız 
tutuyor, gözümüz görüyor, kulağımız 
duyuyor, tat alabiliyoruz.

Kaldı ki; bu saydıklarımın bir veya 
bir kaçını yapamadıkları halde hala 
hayata sıkı sıkı sarılan ve yaşam müca-
delesi içerisinde çok güzel işler yapan 
inşaları görüyor, yaptıklarına tanık 
olabiliyoruz.

Demek ki; her şey bizim nasıl bak-
tığımızla alakalı. Ne kadar kötü olursa 
olsun, ne kadar çaresiz görünürse 
görünsün her zaman bir çıkış yolu mut-
laka vardır. Bizler çarenin tükendiğine 
inandırırsak kendimizi çare bulama-
yız. Oysa bir an o yarattığımız kaosun 
içinden sıyırıp kendimizi karşıya geçip 
bakabilsek, illa ki bir çıkış yolu olduğu-
nu görebileceğiz.

Zaten dayanışma, dostluk, birlik bu-
nun için gerekmiyor mu? Tükendiğimi-
zi hissettiğimiz bir anda birisinin bize 
sımsıcak bir lafı, tökezlediğimiz anda 
uzanan bir dost eli her şeyin yeniden 
başlamasına sebep değil midir?

O zaman bakış açımızı hep olumlu-
dan yana tutmak, mutsuzlukların-çare-
sizliklerin-sıkıntıların da sonsuza kadar 
sürmeyeceğini bilerek çareye odakla-
mak, bunun için gerekirse bir dosttan 
bir merhabadan beslenmek bize düşen.

Hayat bize sunulan bir armağan-
dır aslında. Biz değerini bilip; içini 
iyiliklerle, güzelliklerle doldurmaya 
çalışırsak mücadelenin anlamı ortaya 
çıkacaktır.

Unutmayalım, hepimiz tek kanatlı 
birer kelebeğiz ve ancak birbirimize 
tutunarak uçabiliriz.

Saygılarımla...
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Profimak Makine
yeni fabrikasına taşındı

2012 Yılında
Ankara’da kurulan ve 

bugüne kadar 
inovatif çözümler, 

elektrikli ve konvansiyonel 
temizlik araçları 

imalat-satış-servis-
yedek parça konularında 

pek çok projeye imza atan 
Profimak makine 

27 Temmuz Cuma günü 
yeni fabrikasını Ankara 

Saraykent Sanayi sitesinde açtı. 
Açılışa belediye başkanları, 

kamu kurum ve kuruluşlarının 
yöneticileri ile sektörün 

önemli isimlerinin yanı sıra 
pek çok davetli katıldı.
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Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Profimak 
Makine tarafından geliştirilen proje ile 

hem yakıtta hem gürültü kirliliğinde  hem 
de çevre kirliliğine sebep olan egzoz  

gazlarının emisyon değerlerinin sıfırlan-
masında 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. 
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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 bele-
diyelere hizmet veren 
firmalarda kullanılan 
sistemin pratik olarak da 
referansları mükemmel.

Araç motorundan tahrik-
li olmaması ve yüksek 
devirde çalışmaya ihtiyaç 
duymaması nedeniyle 
çok ciddi oranda yakıt 

tasarrufu sağlamasının 
yanında, elektrik 
motoru dışında ek bir 
güç kaynağına ihtiyaç 
duymadığından; bir 
yandan araç motor 
ömrü uzarken diğer 
yandan da periyodik 
bakım aralıklarının 
uzaması imkanı 
sağlanıyor. Konvansiyo-
nel sistemlere göre ses 
desibeli % 33 oranında 
azalıyor, genel alanlar-
da çalışırken araç mo-
torunun çalışmasına da 
gerek kalmıyor.
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Manisa’nın 40 yıllık çöp sorununun 
çözülmesi için Manisa Büyükşehir Beledi-
yesi’nce hayata geçirilen Uzunburun Katı 
Atık Bertaraf Tesisinin kapasitesinin 3 mi-
lyon metreküpten 10 milyon metreküpe 
çıkarılması, çöpün yakılıp elektrik enerjisi 
üretilebilmesi için katı atık yakma tesis-
inin yapılması, atıktan türetilmiş yakıtın 
yapılabilmesi için gerekli olan ÇED olumlu 
kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uy-
gun görüşüyle 02.07.2018 tarihi itibariyle 
alınarak gerekli izin süreci tamamlandı. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, 
“Manisa’nın 2050 yılına kadarki atık pro-
jeksiyonunu ve oluşabilecek atık planı göz 
önüne alındığında bu ÇED ile Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarındaki tüm ilçelerin ev-
lerden kaynaklı atığını, fabrikalardan kay-
naklı endüstriyel atığını, arıtma tesislerin-
den kaynaklı olan arıtma çamuru ve diğer 

atıkların bertarafını sağlanarak çevre dostu 
tesisin devamlılığı sağlanmış olacak” dedi. 

17 İlçenin Katı Atıkları Bertaraf Edilecek

Tesiste hali hazırda 5 ilçenin çöplerinin 
alınıp bertaraf edildiğini dile getiren Daire 
Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “ÇED revizyonu 
ile 17 ilçede evlerden kaynaklı katı atıkların 
ilçelere kurulan ve kurulmaya devam 
edilen transfer istasyonları ile taşınarak 
vahşi depolanması engellenecek. Bu 
atıkların geri dönüşümü mümkün olan-
ları geri dönüştürülecek, organik kısımları 
kompost gübre yapılacak. Geri dönüşümü 
mümkün olmayanları da şimdilik gömme 
ile yapacağımız yakma tesisinin ardından 
da yakılarak enerjiye çevrilip bertarafı 

sağlanacak” diye konuştu. 

Büyükşehir’in çevreci
tesisi için önemli gelişme

Çevreci yatırımları ile Türkiye genelinde adından söz ettiren Manisa Büyükşehir 
Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve Manisa’nın 40 yıllık vahşi depolama sorununu 

ortadan kaldıran Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin ‘‘Entegre Katı Atık Bertaraf 
ve Düzenli Depolama Tesisi Kapasite Artışı’, Yakma Tesisi ve 75 MW Kapasiteli Elektrik 

Enerji Santrali Projesi’ için ÇED raporu alındı. Alınan raporun Türkiye genelinde 
alınmış olan en kapsamlı ve büyük ÇED olma özelliğine sahip olduğu belirtildi. 

Türkiye Genelinde En Büyük ÇED

ÇED revizyon işinin yaklaşık bir buçuk 
yıl sürdüğünü belirten Daire Başkanı 
Ertuğrul Yıldırım, “Bu karar Türkiye 
genelinde alınmış olan en kapsamlı ve 
büyük ÇED olma özelliğine de sahip. 
Yani hem birinci sınıf düzenli depola-
manın hem ikinci sınıf düzenli depol-
amanın hem çamur kurutma tesisinin 
hem yakma tesisinin hem sera üre-
timin hem de 10 milyon metreküp atık 
depolama kapasite artışı ile Türkiye’de 
tek bir bölgede bunların tamamını bu-
lunduran en büyük ve tek ÇED olma 
özelliğini taşıyor. Umuyoruz Manisa 
için hayırlısı olur. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Cengiz Ergün’ün önder-
liğinde yapmış olduğumuz çevreci 
yatırımların ardı arkası kesilmez ve 
bu şekilde ülkemizin, Manisa’mızın 
hak etmiş olduğu noktaya gelmesine 
katkıda bulunuruz. En yakın zamanda 
yakma tesisinin temellerini de atmayı 
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Türkiye’de ilk defa kampüs içerisindeki diji-
tal ekranlı akıllı duraklardan çağrılan ve yol-
cunun seçtiği durağa otonom olarak giden 
tamamen elektrikli araçların ve ulaşım çağ-
rı sisteminin tasarlanacağı projenin baş-
langıç toplantısı İstanbul’da FEV Türkiye ve 
KODECO genel müdürlerinin de katılımıyla 
geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirildi. 

Üzerindeki sensör ve kameralar ile hem 
çevresindeki yaya ve araçları algılayacak 
hem de kendi konumunu belirleyecek akıllı 
araçlarda kontrol yazılımları tamamen yerli 
olanaklarla geliştirilecek. Yaya ve araç tra-
fiğine açık kampüslerde sürücüsüz olarak 
otonom hareket edecek tamamen elekt-
rikli araçlarda, direksiyon, gaz ve fren pe-
dalları ise bulunmayacak. 4 yolcu kapasiteli 
sürücüsüz araçlar 45km/saat maksimum 
hıza çıkabilecek. 

“Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksi-
yonlu Elektrikli Otonom Taşıt” isimli proje, 
TÜBİTAK TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar 
Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik 
Projeleri Destekleme Programı kapsamın-
da hibe desteği ile gerçekleştirilecek. Oto-
nom sürüş, elektrikli araç, yazılım geliş-
tirme, simülasyon, stil tasarım, bilgisayar 
destekli 3 boyutlu tasarım ve prototip 
üretimi dallarında uzman 20 Türk mühen-
disin görev alacağı projenin 30 ayda ta-
mamlanması planlandı. 2 prototip araç ve 
3 durak çağrı sistemi ile hayata geçirilecek 
projenin ilk prototip aracı ise 2019 yılında 
KODECO’nun İzmir’deki prototip atölye-
sinde üretilecek. İTÜ Ayazağa kampüsün-
de görücüye çıkacak otonom araçlar ve 
ulaşım altyapısının üniversite, hastane ve 
havaalanı gibi kampüslerde yayaların kısa 
mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla 
kullanılması öngörülüyor.

FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göç-
mez, “Geleceğin teknolojileri olarak belir-
lenen çevrimiçi bağlı, otonom, paylaşılan 
ve elektrikli araç teknolojilerini bünyesinde 
barındıran projemizde hedefimiz ulaşımı 
daha güvenli, kolay ve eğlenceli hale getir-

mek. Tamamen elektrikli ve otonom aracı 
geliştirirken en ileri teknolojilerin kullanıla-
cağını belirten Dr. Taner Göçmez projemiz 
dünya standartlarında bir mühendislik ör-
neği olacak.” dedi.

KODECO’nun kurucusu ve Genel Müdürü 
Kerem Odabaşı “KODECO olarak yaratıcı ta-
sarım ve yenilikçi teknolojilerle geleceğin 
akıllı ve çevreci şehir ulaşımına yön verebil-
me hayalimiz var. Bu proje ile beraber hede-
fimize doğru çok önemli adımlar atıyoruz. Bir 
Türk markası olan KODECO’nun çatısı altında 
ticarileştirilecek olan bu otonom kampüs 
araçları sadece Türkiye değil, dünya paza-
rında da müşteriler ile buluşarak Türkiye’nin 
ihracatına önemli katkı sağlayacak.” dedi.

Projenin dünyada yeni ulaşım konseptle-
rinin Türkiye’de ilk örneği olduğunu ifade 
eden proje yöneticisi FEV Türkiye’den Abdul-
lah Umut Doğan “Hedefimiz dünya çapın-
da ilk ve son kilometre olarak adlandırılan; 

toplu taşıma durağından çalışılan binaya 
ya da katlı otoparktan terminale olan kısa 
mesafeli ulaşım ihtiyacına yeni ve yerli bir 
cevap vermek. Bunu yaparken hem kampüs 
içi araç trafiğine olan ihtiyacı azaltarak hem 
de tamamen elektrikli bu araçları kullanarak 
hava kalitesini iyileştireceğiz” dedi. 

FEV Türkiye, ulusal araç ve motor endüst-
risinde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ça-
lışmalarına katkı sağlamayı hedefleyerek 
2011 yılında kurulmuş ve faaliyetlerine İTÜ 
ARI Teknokent ve Teknopark İstanbul ofisle-
rinde devam etmektedir. 85’i aşkın uzman 
mühendis kadrosu ile otomotiv sanayine 
tasarım, simülasyon, motor/araç kalibras-
yonu, yazılım geliştirme, hibrit ve elektrikli 
taşıtlar ile otonom sürüş sistemleri alanla-
rında mühendislik hizmeti vermektedir.

KODECO, enerji verimli ve akıllı özellikle-
re sahip hafif araçlar geliştirmek amacıyla 
TÜBİTAK tekno-girişim desteğini de alarak 
2013 yılında kurulmuştur. Merkezi Dokuz 
Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (DE-
PARK) bulunan KODECO, ilk olarak ECO-
TOUR isimli güneş enerjisinden kendini şarj 
etme özelliğinde yenilikçi bir kampüs aracı 
geliştirmiştir. Yenilikçi ve çevreci araç tasa-
rımı ile Temiz Teknolojiler (CleanTech-GCIP) 
yenilenebilir enerji kategorisi birinciliğini 
San Francisco Silikon Vadisi’nde almıştır. Bu 
ürünlerinin kazandığı ödüller sonrasında 
kadrosunu güçlendirerek yeni araç kon-
septleriyle beraber prototipler geliştirmek-
te ve bu araçların ticarileştirme faaliyetleri-
ni yürütmektedir.

FEV Türkiye ve KODECO’dan
otonom ve elektrikli araç projesi

Türkiye’nin ilk sürücüsüz (otonom) 
ve tamamen elektrikli taşıtı kampüs 
içerisinde akıllı duraklardan 
çağrılacak ve yolcularını istedikleri 
durağa sıfır emisyonla taşıyacak.
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Renault Trucks ve Renault Sport 
Racing, T Yüksek Kabin Renault 
Sport Racing aracını üretmek 
üzere uzmanlıklarını birleştirdi. 
F1 Renault Sport Racing 
ekibinin ikonu olan 
Sirius sarı rengine 
sahip bu özel 
seri, 100 araçla 
sınırlanıyor.

Büyükşehir itfaiyesi
görevinin başında

Son günlerde kentin farklı noktalarında meydana gelen yangınlara ivedilikle müdahale eden Hatay Büyükşehir Bele-diyesi(HBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yangınların kontrol altına alınmasında büyük pay sahibi oldu.
İlk olarak Arsuz’un Konacık Mahallesi Işıklar mevkiinde çıkan orman yangını-na Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlatan Büyükşehir İtfaiye-si, bu bölgedeki yangına 14 araç, 2 do-zer, 1 yol açıcı kepçe ve 80 personel ile müdahale etti.

Sonraki günlerde Antakya Habib-i Nec-car Dağı’nda çıkan orman yangınına da aynı ivedilik ve hassasiyetle müdahale eden HBB İtfaiyesi, bu bölgedeki yan-gına da 6 araç ve 17 personel ile katıldı.
HBB İtfaiyesi ve Orman Müdürlüğü ekip-lerinin hızlı ve azimli çalışmaları ile mem-nun olan vatandaşlar, yangınlara müda-hale eden ekiplere teşekkürlerini iletti.

Renault Trucks, uzun yol modelinin sınırlı sayıda-
ki yeni ürünü olan Renault T Sport Racing Yüksek 
Kabin’i tasarlamak üzere Renault Sport Racing ile 
güçlerini birleştirdi. Bu özel çekici, Renault Tru-
cks’ın Bourg-en-Bresse’de bulunan tesisinde üre-
tiliyor ve diğer tüm Renault Trucks araçları gibi 

Fransa’da Garantili Üretim sertifikasını 
taşıyor. Mükemmel ve sportif bir görü-
nüme sahip sınırlı seri, Renault Sport 
Racing Formula 1’in ikonik rengi olan 
Sirius sarı ile birlikte Renault Sport 

modellerinin grafik kimliğini oluşturan 
sarı ve siyah çizgileriyle ön plana çıkıyor. 

Sarı ile siyah renklerin kontrastının farklı dokuları 
ve tonları, aracın değişik bölümlerinde kullanılıyor. 
Renault T Sport Racing Yüksek Kabin’in yan aynaları, 
eşkenar dörtgeni ve radyatör ızgarası bir kat parlak 

siyah boya ile sportif bir hale getirildi. Ara-
cın sportif tasarımını vurgulamak 

için yan deflektörlerde de sarı 
ve siyah çizgiler bulunuyor. 
Ayrıca bu sınırlı sayıdaki 
seriye ait her araç siyah 
renkte bir plakaya sahip.

Çekicinin kabini de özel olarak tasarlandı. Aracın 
üst kısmına ve dış tasarımına uygun olacak şekilde 
kabinde de sarı ve siyah renkler kullanıldı. Recaro® 
koltukları ve direksiyon, sarı dikişlere sahip siyah 
deri ile kaplandı. Ranza ve paspasta da sarı renkte 
dikişler bulunuyor. Panoramik gösterge panosu, 
karbon cilalı bitişe sahipken vantilatörler sarı renk-
le çevrelendi. Spor görünümünü tamamlamak için 
emniyet kemeri de sarı renkte bir kılıf ile donatıldı. 
Renault T Sport Racing Yüksek Kabin çekici, konfor, 
sürüş keyfi ve performansı bir araya getiriyor. Tama-
men düz zeminli olan araç, 13 L 520 bg motor ve 
Optidriver otomatik şanzıman donanımına sahip.

Renault Trucks’ın sınırlı sayıdaki serisi:
REnAUlT SPORT RACinG YüKSEK KABİn
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Webnak yeni acentelik modeliyle
girişimcileri iş sahibi yapacak

Türkiye’de lojistik sektörünü dijitale ta-
şıyarak kurumsal şirketler, KOBİ’ler ve 
kamyoncular arasındaki verimliliği üst 
seviyeye çıkaran Aslanoba Group bünye-
sindeki Webnak, girişimciler için önemli 
avantajlar sağlayan yeni bir acentelik 
modeline başladı. Acentesi olmak iste-
yen girişimcilere önemli destekler, aylık 
düzenli avans ve ciddi avantajlar sunan 
Webnak, böylece  girişimcileri destekle-
yerek kazançlı bir iş kapısı açıyor.  

Girişimcilere aylık avans desteği!

Webnak’ın acente modeline katılacak 
girişimciler, iki haftalık kapsamlı bir eği-
tim sürecinin ardından Webnak tekno-
lojisi ve sadık kamyoncu ağının gücüyle 
hizmet vermeye başlıyor. İlk etapta gi-
rişimcilerin geçimini sağlaması için Giri-
şimci Avansı desteği sağlayan Webnak,  
aylık toplam kar üzerinde %70 kazanç 
fırsatı da sunuyor. Webnak acenteleri, 
markanın finansman gücü ve desteği 

sayesinde müşteri vadesi, tedarikçi pe-
şin ödemesi, sigorta gibi maliyetlere 
katlanmadan kendi işinin sahibi olarak 
hizmet verebiliyor. 

Günde 10 bin taşımayı hedefliyor!

Webnak acenteliğinin lojistik sektörün-
de girişimci olmak isteyen kişiler 
için iyi bir kariyer fırsatı olduğunu 
belirten Aslanoba Group Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hasan Asla-
noba, “Türkiye’de günde ortala-
ma 200 bin taşıma gerçekleşiyor. 
Biz Webnak olarak günde 10 
bin adet taşımayı he-
defliyoruz, yani pa-
zarın %5’ine ulaşmak 
istiyoruz. Mevcut 
acentelerimiz gün-
de ortalama 10-
20 adet taşımaya 
aracılık ediyorlar. 
Pazar payımız 

ise hızla büyüyor” bilgisini verdi.

“Ciddi talep alıyor, çok iyi gelirlere 
vesile oluyoruz”

Sektördeki tecrübeli kişilerin yanında, 
üniversiteden yeni mezun olmuş genç-
lerden ciddi talepler aldıklarını belirten 

Aslanoba, “Kurduğumuz acentelik 
sistemi kapsamında, seçtiğimiz 
adaylara eğitimler sağlıyor, Web-
nak Akademi mezunu olarak 
sertifikalandırıyoruz. Bununla 

beraber girişimcilerimizin aylık 
giderlerini karşılamasını sağlaya-

cak avans desteği de veri-
yoruz. Webnak teknolo-
jisi ve sadık kamyoncu 
ağı sayesinde, verimli 
bir satış ve operasyon 
ağına dahil olan acen-
telerimiz çok iyi gelir-
ler elde edebiliyor” 
diye konuştu.

Aslanoba Group bünyesindeki Webnak, yeni acentelik modeliyle girişimcilere önemli destekler 
vererek, kazançlı bir iş kapısı açıyor. Webnak’ın acente modeline katılan girişimciler, iki haftalık 
kapsamlı bir eğitim sürecinin ardından Webnak teknolojisi ve sadık kamyoncu ağının gücüyle 

hizmet vermeye başlıyor. İlk etapta girişimcilerin geçimini sağlaması için Girişimci Avansı 
desteği sağlayan Webnak,  aylık toplam kar üzerinde %70 kazanç fırsatı da sunuyor.

Hasan
AslanobaRADÜS DERGİSİ   2018
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Okuldan sonra Devlet Su İşleri’nde ba-
kım mühendisi olarak çalışmaya baş-
layan Mithat Özarar, daha sonra Kara-
yollarında Makine ve Fen İşleri Müdürü 
olarak görev alır. Bu görevi sırasında, 
ABD’nin Marshall yardımı kapsamında 
karayollarında kullanılacak makinele-
rin seçimi için ABD’ye giden heyetin 
başında yer alır. Amerika dönüşü bir 
süre daha devlet işlerinde çalışan Mit-
hat Özarar, artık kendi yolunu çizmeye 
karar verir. Elektrik Müteahhitliği 
yapmaya başlayan Mithat Öza-
rar, şehirlerin elektrik şebeke-
lerinin kurulmasıyla ilgili çalışır. 
Erzurum, Sarıkamış, Iğdır, Tor-
tum ve Marmara Ereğlisi’nin 
ilk elektrik şehir şebeke-
lerinin kurulumunda 
Mithat Özarar’ın 
emeği büyük-
tür. 

AİlESİnE ZAMAn AYiRAMAYinCA 
KEnDİ İŞİnİ KURAR

Anadolu’nun farklı bölgelerinde elekt-
rik şebekeleri kuran Mithat Özarar’ın 
yaşamı, 1954’te oğlu Umur ve 1957’de 
kızı Beril’in dünyaya gelmesiyle fark-
lı bir yola girer. İşi gereği uzun süre 
farklı şehirlerde kalmak durumunda 
olan Mithat Özarar, bir süre sonra ço-
cuklarına ve ailesine gereken zamanı 
ayıramadığını düşünür ve kendi işini 
yapmaya karar verir. Ne yapacağını dü-
şünüp alternatifler arayan Mithat Öza-
rar, o zamanlar kimselerin bulunmadı-
ğı Cevizli’de 10 dönümlük bir arazi alır. 
Boş arsa üzerine 1959’da inşa edilen bu 
küçük atölye Özarar Kaldırma Makina 
Sanayi’nin doğduğu yer olur. 

İŞlER UMDUĞU GİBİ GİTMEZ

Mithat Özarar, Almanya’da ziyaret etti-
gi bir fuarda yara bandı üretme patenti 
alır; fakat yurda döndüğünde 27 Mayıs 
1960 askeri darbesi gerçekleşir. Darbe, 
ülkedeki her şeyle birlikte Mithat Öza-
rar’ın planlarını da değiştirir. Yara bandı 
patentini başka birine devreder ve atöl-
yesine aldığı torna, freze ve matkap gibi 

basit aletlerle elektrik şebekelerin-
de kullanılan, elektrik direkleri ve 
diğer küçük parçaları üretmeye 
başlar.  Ancak elektrik işleri de 

umduğu gibi gitmez. 
Bunun üzerine otomo-
tiv ve termosifon sek-

törüyle ilgili çalışma-
ya başlar. Otosan’a 

otomobil, Arçe-
lik’e termosi-

fon ve kazan 
parçaları 

üretmeye başlar. O yıllarda henüz boğaz 
köprüsü olmadığı için Levent’te oturan 
Özarar ailesinin atölyeye gelip gitmesi 
oldukça zordur. Bu %n atölyenin üst ka-
tını ev olarak kullanmaya başlar.

KÖPRü VİnÇ YAPARAK BüYüDü

Sürekli yeni projeler düşünen Mithat 
Özarar, o zamanlar Türkiye’de imalatı 
olmayan gezer köprü vinç yapmaya 
karar verir. Bu işi sadece bakarak, dı-
şarıdan gelen makineleri inceleyerek 
öğrenir. İlk müşterisi 1968 yılında Bay-
ramoğlu Sapağı’nda bulunan Doğu 
Galvaniz firması olur. Bu işin altından 
alnının akıyla çıkmayı başaran Mithat 
Özarar, artık sektörde bilinen bir isim-
dir. Ve işler artmaya, siparişler gelmeye 
başlar. 1970 darbesi işlere tekrar sekte 
vursa da şirket ayakta kalmayı başarır. 

1971’de vinç sektörünün devlerinden 
Alman Stahl firmasıyla yapılan dist-
ribütörlük anlaşması Özarar Makina 
için dönüm noktası olur. 1974 yılında 
ithalata getirilen sınırlamalar, o güne 
kadar vinçlerin makine kısımlarını bü-
yük ölçüde ithal eden firmayı bu parça-
ları Türkiye’de yapmaya iter. Bu sayede 
% 80 oranında yerli üretim yapılmaya 
başlanır. 

Çocukları için değiştirdiği iş,     torunlarına miras kaldı...
Uzun süren savaşlar ve siyasi 
istikrarsızlıklar içinde bocalayan 
Osmanlı İmparatorluğu, 20. yüzyılın 
başlarına gelindiğinde artık dağılmak 
üzeredir. İstiklal Madalyası sahibi 
veteriner Albay Şükrü Özarar’ın oğlu 
Mithat, böylesi bir dönemde 1913’te 
İstanbul’da dünyaya gelir. Çocukluğu 
savaş yıllarında geçen küçük Mithat, 
asker babasının desteğiyle iyi bir 
eğitim alır. Karaköy’deki Saint Benoit 
Lisesi’nin ardından, bugünkü ismi 
İstanbul Teknik Üniversitesi olan 
Yüksek Mühendis Mektebi’nden 
1938’de elektro-mekanik mühendisi 
olarak mezun olur...

Umur Özarar
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Çocukları için değiştirdiği iş,     torunlarına miras kaldı...

EVlAT ACiSiYlA YiKiliR

1970’li yıllar Özarar Makina’nın şöhreti-
nin arttırdığı yıllar olur. Ancak 1978’de 
yaşanan kötü bir olay aileyi kedere bo-
ğar. Evin en küçüğü Beril Özarar, Mo-
da’daki evlerinde bir sabah kahvaltı es-
nasında aniden fenalaşır. Vakıf Gureba 
Hastanesi’ne kaldırılan Beril Özarar’ın,  
yıllar sonra şarkıcı Ebru Gündeş’in is-
miyle tanınacak anevrizma hastası ol-
duğu anlaşılır. Anevrizmaya bağlı be-
yin kanaması geçiren Beril Özarar tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamaz ve 

21 yaşında hayatını kaybeder. Genç Be-
ril’in hayatını kaybettiği sırada hamile 
olması Özarar ailesinin acısını ikiye kat-
lar. Olay sırasında yurt dışında bulunan 
Mithat Özarar, acı haberi döndüğü za-
man öğrenir ve üzüntüsünden yıkılır...

AlTin YillAR…

Takvimler 12 Eylül 1980’i gösterirken Tür-
kiye bir kez daha darbe ile yüzleşir. Diğer-
lerinde olduğu gibi bu darbe de firmayı 
olumsuz etkiler. Ancak sendikalar tarafın-
da kışkırtılan işçilerin makinelere verdikleri 
zarar ve sokaklarda akan kan durduğu için 
sevinir Mithat Özarar. Darbenin olumsuz 
etkisi yavaş yavaş geçerken firma Sabancı 
Grubu ve Şişe Cam gibi büyük firmalarla 
çalışmaya başlar. Altın yıllarını yaşayan 
Özarar Makina dönemin başbakanı Turgut 
Özal’dan başarı plaketi bile almıştır. 

OĞlU İŞİn BAŞinA GEÇER

Özarar Makina’nın büyük başarılara 
imza attığı bu dönemde talihsiz bir 
olay gerçekleşir. İstanbul’un deyim ye-
rindeyse kar altında kaldığı 1987 yılının 
17 Şubat günü Mithat Özarar beyin ka-
naması geçirir ve felç olur. Bu olayın ar-
dından işlerin başına Umur Özarar geç-
tiyse de Mithat Özarar vefat ettiği 1996 
yılına  kadar sürekli şirkete gidip gelir. 
Babasının rahatsızlığının ardından şir-
ketin yönetimini Umur Özarar üstlenir. 
Çocuk yaşlarından itibaren babasının 
işlerine yardım eden olan Umur Öza-
rar, yerleri süpürmekten torna başında 
durmaya kadar hemen her işi yapar. 
Babası gibi Saint Benoit’ten mezun 
olan Umur Özarar, 1972’de Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği’ne 
girer. Gece, okuluna devam ederken, 
gündüzleri de Cevizli’ye giderek atöl-
yede babasına yardımcı olur.

Umur Özarar’ın üniversite yılları, terö-
rün ve çatışmaların en yoğun olduğu 
yıllardı. Özellikle Yıldız Teknik Üniver-
sitesi çatışmaların en yoğun yaşandığı 
üniversitelerden biriydi. 1974 yılında 
yaşadığı bir olay genç Umur’un haya-
tının gidişatını değiştirir. Kimya labora-

“ÖZARAR”

ÖZARAR 
KAlDiRMA 
ATÖlYESİ 
1960’lAR
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tuarında yaptığı deney başarısız olan 
Umur Özarar, deneyi tekrarlamak için 
okulda kalır. Başarısızlıkla sonuçlanan 
deneyi belki de Umur’un hayatını kur-
tarmıştır. Çünkü kimliği belirsiz kişiler 
okuldan çıkan öğrencilerin üzerine 
makinalı tüfeklerle rastgele ateş açmış 
ve birçok öğrencinin yaralanmıştır. O 
günleri anlatan Umur Özarar, “Bu olay 
bardağı taşıran son damla oldu. Ailem 
de artık okula devam etmemi iste-
medi.” diyor. Üçüncü sınıfta okul-
dan ayrılan Umur Özarar, 1978’e 
kadar babasının yanında ça-
lışır. Bu dönemde hayatını 
Moda’dan tanıdığı Zümrüt 
Hanım’la 1977 yılında birleş-
tirir ve oğulları Mete 1978 
yılında dünyaya gelir. 

Daha sonra bölümünü bitir-
meye ve diplomasını alma-
ya karar veren Umur Özarar, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
denklik belgesi alır ve Fransa’nın 
Toulouse şehrindeki Paul Sabatier 
Üniversitesi’ne kaydını yaptırır. 1980’de 
eğitimini tamamlayan Umur Özarar, üç 
yıl süren Fransa macerasının ardından 
Türkiye’ye geri döner.

KUZEY AFRİKA’DA FRAnSiZCA  
İlE BAŞARili OlURlAR

Yurt içinde birçok başarıya imza atan 
Özarar Makina 90’lı yıllarla birlikte yavaş 
yavaş yurt dışına açılmaya başlar. Umur 
Özarar’ın iyi derecede Fransızca bilmesi 
yurt dışına açılmada büyük kolaylık sağ-
lar. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren 
Özarar Kaldırma Makina Sanayi A.Ş. Ce-
zayir, Fas ,Tunus ve Sudan gibi ülkelerde 

büyük projeler gerçekleştirir. Bu yıllar-
da sürekli yurt dışına gidip geldiğini 
ifade eden Umur Özarar, “Bu ülkeler 
ağırlıkla Fransızca konuştukları için 
anlaşmalarda rakiplerimize karşı avan-
taj elde ediyordum.” diyor. Yine bu 
dönemde firma Cezayir’de büro açar 
ve yeni distribütörlükler de alarak bü-
yümeye devam eder. Özarar bugün 
25’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

2007 yılına gelindiğinde artık şehir için-
de kalan Cevizli’deki firma, Kocaeli’nde 
açılan 5 bin 500 metre karelik kapalı 
alana sahip modern fabrikaya taşınır. 
Özarar Makina bugün 150’den fazla ça-
lışanıyla, üç kıtada 20’ye yakın ülkede 
iş yapıyor. Ağır hizmet tipi vinçlerden 
bayrak vinçlere; çift ve tek kirişli gezer 
köprülü vinçlerden, monoray taşıma 
sistemlerine kadar kaldırma sektörüyle 
ilgili farklı makineler üretiyor. 

Ancak 18 Aralık 2010’da Tunus’ta, Mu-
hammed Buazizi’nin kendini yakma-
sıyla tüm Arap dünyasını saran ve Arap 
Baharı denilen olaylar zinciri onları da 

vurmuş durumda. Özellikle Cezayir’de 
çok önemli işler yaptıklarını belirten 
Umur Özarar, “İşler bir anda bıçak gibi 
kesildi. Anlaşmalar feshedildi. Arap Ba-
harı bizim kışımız oldu. Üretim büyük 
oranda yurt içine kaydı. Arap yarıma-
dası dışındaki ülkelerde çalışmalarımız 
devam ediyor ama büyük oranda bek-
lemedeyiz. Boğulmamak için su üze-
rinde kalmaya çalışıyoruz.” diyor.

“BU PREnSİPlER İSTİKlAl MADAlYASi 
GİBİ BABAMDAn BAnA KAlDi”

Mete ve Oğuz isimli iki oğlu olan Umur 
Özarar yakında işleri üçüncü jeneras-
yona devretmeyi planladığını söylüyor. 
Büyük oğul Mete Özarar, hali hazırda 
firmanın uluslararası operasyonlarını 
ve satış işlerini yürütüyor. Küçük oğul 
Oğuz ise firmanın satın alma bölümün-
de görev alıyor. Yatçılık ve atçılık merakı 
olan Umur Özarar 16 metrelik ‘Beluga’ 
isimli teknesiyle boş zamanlarında ar-
kadaşlarıyla birlikte Ege ve Akdeniz tur-
larına çıkıyor. Ayrıca sahip olduğu yedi 
yarış atıyla pistlerde de heyecan yaşa-
maya devam ediyor. İşleri çocuklarına 
bıraktıktan sonra hobilerine daha fazla 
zaman ayıracağını belirten Umur Öza-
rar, “İş hayatında en önemli prensibim 
verilen sözlerin tutulması oldu. Yalan 
söylenmesine asla tahammül etmedim. 
Bu prensipler İstiklal Madalyası gibi ba-
bamdan bana kaldı. Ben de çocukları-
ma bırakarak dinlenmeyi planlıyorum. 
Dışarıdan danışman gibi onlara yardım 
etmeye devam edeceğim.” diyor.

Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği 
Moment Expo Dergisi

AlMAn STAHl
FİRMASi İÇİn YAPilAn 

VİnÇlER, 1971

ÖZARAR
KOCAElİ FABRİKASi

UMUR ÖZARAR ATÇiliKlA 
YAKinDAn İlGİlEnİYOR
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Kamyon sürücülüğünün cazip
hale getirilmesi için destek çağrısı

Mevcut kamyon sürücülerinin yaş 
dağılımı, sürücü eksikliğinin önümüz-
deki yıllarda da artmaya devam ede-
ceğinin göstergesi olarak kabul edili-
yor. Kamyon sürücülerinin üçte 2’si 40 
yaşın üzerinde iken, bunların üçte biri 
51 ile 60 yaş aralığında bulunuyor. On 
yıllık bir süreçte ise, 50 yaş ve üzeri sü-
rücülerin çoğu bu iş piyasasında yer 
alamayacak. “Bu mesleği öğrenmek 
ve uygulamak için daha fazla insanı 
ikna etmeyi başaramazsak orta vade-
de gerçek bir fiyaskoyla karşı karşıya 
kalacağız” diyen Hödlmayr CEO’su 
Johannes Hödlmayr, uzun yıllardır 
sektörde uzman olanlar ve ilgili lokas-
yonlarda çalışan sürücüler için mesle-
ğin imajını iyileştirmek adına önlem-
ler almak gerektiğini söyledi.

Kamyon sürücüsüne davranış 
ve yaklaşımlar değiştirilmeli

Kamyon sürücüleri için ekono-
mik unsurların yanında çok sa-
yıda iyileştirme yapılması 
mümkün görünüyor. 
Meslek profilinin itibarı, 
sürücülere değer ve-
rilmesi ve çalışma ko-
şulları bunlardan ba-
zıları… Sürücülerin 
teslimat esnasında 
tuvaleti kullanma im-
kanı bile bulamadan 
saatlerce bekletilmesinin 
değerden uzak bir yak-
laşım olduğunu belirten 
Hödlmayr, bu noktada 
durumu iyileştirmek için 
hem lojistik şirketlerinde 
hem de onların müşterilerinde dav-
ranış ve yaklaşımları değiştirmenin 
mümkün olabileceğini vurguladı.

Kamyon sürücülerinin imajı  
 “Yolların pilotları”olmalı 

Bir  kamyon sürücüsünü yar-
dımcı işçi olarak tanımlamanın 

da çok yanlış olduğunu 
ifade eden Hödlmayr, 

özellikle gelecekteki 
gelişimler açısından 
anahtar kelimenin 
teknolojik deği-
şim olduğunu dile 
getirdi. Sürücüsüz 
kamyonlarla ilgili 
beklentinin meslek 

profilini güçlü şekil-
de değiştireceğini söy-

leyen Hödlmayr, “Sadece 
araç kullanmak yerine 
yeni görevler günlük iş 
rutinini belirleyecek. Kam-

yon sürücülerinin yeni imajını yolların 
pilotları olarak tanımlamalıyız” dedi.

Araçların ortalama yaşı sektör   
ortalamasının üzerinde

Sürekli büyüyen, uluslararası 
çapta faaliyet gösteren bir aile 
şirketi olarak çalışanlarına, sü-
rekli değişimlerin olduğu bir 
çağda, acilen ihtiyaç duyulan 
bu sağlam temeli sundukları-
nı aktaran  Hödlmayr Nakliyat 
ve Ticaret Ltd. Genel Müdü-
rü Hande Çarıkçı, güvenilir-
lik faktörünün hiçbir zaman 
bugün olduğu kadar önem 
kazanmadığını söyledi. Höd-
lmayr Grubu’nun Avrupa’nın 
en modern filosuyla da puan 
topladığını söyleyen Çarıkçı, 
araçlarının ortalama yaşının 
3 ile 7 yıl aralığında olduğu-
nu, sektörün ortalamasının 
ise 7’nin üzerinde olduğunu 
ifade etti. Hödlmayr Interna-
tional AG şirketinin filosunun 
güncel toplam mevcudunun 
780 özel taşıyıcı araç oldu-
ğunu belirten Çarıkçı, bunun 
% 99’unun Euro 5, EEV veya 
Euro 6 kamyonlarından oluş-
tuğunu belirtti. 

Sürücü eksikliği lojistik 
endüstrisinde merkezi 

bir sorun haline geliyor. 
Dünya bankasının bir 

araştırmasına göre; Avrupa 
genelinde kamyon sürücüsü 
eksikliği var. Bu sayı sadece 

Almanya’da 45 bin civarında 
gözüküyor. Avrupa’nın en 

büyük araç lojistikçilerinden 
biri olan Hödlmayr, meslek 

profilinin daha cazip hale 
getirilmesini  talep ederek, 

tüm iştirakçilere de bu konuya 
destek çağrısında bulunuyor.

Hande
Çarıkçı

Johannes 
Hödlmayr
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TOKKDER’den daralan pazara
hafif ticari çözümü!

Türk Li-
rası’nın ABD 
doları ve Euro karşısında değer kay-
betmesi, yeni araç fiyatlarındaki artış, 
yükselen enflasyon ve faizler gibi ana 
etkenler otomotiv pazarını olumsuz 
yönde etkiledi. Türkiye otomotiv pazarı 
Haziran ayında %39 oranında düşerek 
52 bin adetin altına gerilerken, hafif ti-
cari araç pazarındaki daralma %50’ye 
dayandı. Yaşanan gelişmeler ışığında 
açıklamalarda bulunan Tüm Oto Kira-
lama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, 
otomotiv pazarının yeniden ivme ya-
kalaması için hafif ticari araç kiralama-
sının önündeki engellerin bir an önce 
kaldırılması gerektiğine işaret etti. İnan 
Ekinci, “Olası değişiklik sadece araç 
kiralama sektörüne bir ivme kazan-
dırmayacak, daha da önemlisi ağırlıklı 
yerli üretim olan hafif ticari araç paza-
rını da olumlu etkileyecektir. Haziran 
2018’de hafif ticari araç pazarı geçen 
senenin aynı dönemine göre yaklaşık 
%50 daraldı. Bu satış adetleri ile yerli 
üreticilerin fabrikalarını verimli çalıştır-
ması imkânsız. 2009 yılından bu yana 
önünde engeller olan ticari araç kirala-
manın artık mümkün kılınması gereki-
yor” diye konuştu.

İşletmeler  
operasyonel   

kiralamayla riskleri   
bertaraf ediyor!
Risklerini azaltarak kaynak-
larını verimli kullanmak 
isteyen işletmelerin araç 
ihtiyaçlarını karşılamak 
için artık operasyonel araç 
kiralama yöntemini tercih 
ettiğini belirten TOKKDER 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İnan Ekici, “Operasyonel 
araç kiralama yöntemi işlet-
melere ve hatta bireylere, kay-
naklarını verimli kullanma 
adına iyi bir alterna-
tif olurken, üst-
lerindeki birçok 
riski de bertaraf 
etme imkânı 
sunuyor. Döviz 
kuru, faiz, ikinci 
el satış fiyatı ve 
sigortada ha-
sar/prim ora-
nı gibi riskler 
operasyonel 
araç kiralama 
y ö n t e m i n i 
tercih eden-
ler için so-
run olmak-

tan çıkıyor” ifadelerini kullandı. İnan 
Ekici sözlerini şu şekilde sürdürdü; 
“Ülkemizde operasyonel kiralama, 

yeni araçlara erişimi kolaylaştırarak 
trafik ortamında daha güvenli, 

yeni teknoloji ürünü araç-
ların payının artmasına ve 
firmalar için müşterilere 
karşı kurum imajının yük-
sek tutulmasına destek 
oluyor. Bu çerçevede, 
operasyonel araç kira-
lama sektörünün 2018 
yılında da sürdürülebilir 

şekilde büyümeye de-
vam edeceği ka-

naatinde-
yim.”

Türkiye 
otomotiv 

pazarı Haziran 
ayında % 39 oranın-
da daralarak 52 bin 

adetin altına gerilerken, 
hafif ticari araç pazarın-

daki daralma % 50’ye da-
yandı. Yaşanan gelişmeler 

ışığında operasyonel kirala-
ma sektörünü değerlendiren 

Tüm Oto Kiralama Kuru-
luşları Derneği (TOK-

KDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı 

İnan Ekici, 
daralan 

pazarın 
yeni-

den 

ivmelen-
mesi için hafif 
ticari araç kirala-
masının önündeki 
engellerin bir an önce 
kaldırılması gerektiği-
ne işaret etti. İnan Ekici, 
“Mevcut satış adetleri ile 
yerli üreticilerin fabrikalarını 
verimli çalıştırması imkânsız. 
2009 yılından bu yana 
önünde engeller olan ti-

cari araç kiralamanın 
artık mümkün 

kılınması 
gerekiyor” 

ifadelerini 
kullandı.

İnan Ekici
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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



28 RADÜS DERGİSİ   2018

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Progra-
mı (UNDP) ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının işbirliğinde hayata geçirilen 
“Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal 
İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi” kapsa-
mında Japonya hükümeti tarafından hibe 
edilen 5 itfaiye ve 4 çöp toplama aracı, İt-
faiye Daire Başkanlığı Şehreküstü yerleş-
kesinde düzenlenen törenle, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.
Şahin: Muhtaç insanların elinden 
menfaatsiz tutuyoruz
Törende konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, BM ve Japonya’ya 
duyarlılıkları ve yardımlarından dolayı 
teşekkür etti. Türk halkının, her zaman 
mazlumların yanında olduğunu vurgula-
yan Şahin, “Dost zor zamanda belli olur. 
Japon halkının ne kadar dost olduğunu 
şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizler yardıma 
muhtaç insanların elinden menfaatsiz tu-
tuyoruz. Bu süreçte bize yardım edenlere 
çok teşekkür ederim” dedi.
Sollorano: Gazianteplilerin çıkar 
beklemeden, mültecilere evsahipliği 
yapması çok etkileyici
BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve 
UNDP Mukim Temsilcisi İrena Vojackova 
Sollorano, Gaziantep’in Türkiye’deki Suri-
yelilere yaptığı ev sahipliğiyle ilgili olarak, 
“Gaziantep, Türkiye’de en fazla Suriye-
li mülteciye ev sahipliği yapan illerden 
biridir. Halkın, hiçbir çıkar beklemeden, 
mültecilere ev sahipliği yapması çok etki-
leyici. BM olarak, Türkiye’ye yardım konu-
sunda gerekli destekleri vermeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.
Japon halkını, proje kapsamında hibe 
ettiği araçlardan dolayı kutlayan Sollora-

no, şöyle konuştu: “Böylesi bir etkinliğin 
parçası olmak bizim için gurur verici. Bu 
şehre ne zaman gelsem etkileniyorum. 
Çünkü böylesine fazla insana ev sahipliği 
yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip 
onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan 
bir şehir, beni her zaman için çok etkile-
miştir. Bunu yaparken gönülleri hep açık 
ve yüzünde gülümseme ile bunu yapan 
bir halk görüyoruz burada. Zaten bunun 
da göstergesi, buraya gelmiş olan mülte-
cilerin kendilerini evinde gibi hissetmesi 
ve aynı şekilde bu şehre katkı yapmaları.”  

Miyajima: Gaziantep’te muhteşem 
bir tarih var
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miya-
jima da “Türkiye’ye atanmamın üzerinden 
10 ay geçti. Türk halkı, çok nazik ve sıcak-
kanlıdır, ben burada çok mutluyum. Türki-
ye ile Japonya’nın, iki devlet tek yürek gibi 
olduğunu hissediyorum. Bu Gaziantep’e 
üçüncü gelişim ve burada muhteşem bir 
tarih var. Baklava ve kebap gibi lezzetli ye-
meklere sahip. Türkiye, Suriye’den kaçan 
insanlara her zaman kapılarını açtı, bu bü-
yük ve onurlu bir davranıştır” dedi.
Türkiye ile Japonya’nın dost olduğuna 
dikkat çeken Miyajima, şunları aktardı: 
“Türkiye, Suriye krizinin başından bu yana 
Suriyeli mültecilere kapısını açtı, onları 
kabul etmekte ve aynı zamanda dünya-
da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 
ülke konumundadır. Ben bu bağlamda, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni, bitmek tükenmek 
bilmeyen cömertliği ve kapsamlı deste-
ğinden ötürü tebrik ediyor, kutluyorum. 
Suriye krizinin sekizinci yılındayız ve artık 
bu krizde, mültecilere ev sahipliği yapan 
toplumları desteklemek çok daha büyük 
bir önem kazanmaya başladı. Esasında 
bu itfaiye araçları, bizim vermiş olduğu-
muz desteğin sadece küçük bir parçasını 
oluşturuyor. Yine de bu şehre büyük kat-
kı sağlayacağını düşünüyorum. Japonya 
halkı, her zaman sizinle birlikte olacak. 
Gaziantep’in büyük bir hayranıyım.” 
Konuşmaların ardından Gaziantep Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkan-
lığına 5 itfaiye aracıyla Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanlığına 4 çöp toplama 
aracının teslim kurdelesi kesildi.

Büyükşehir, araç filosunu 
güçlendiriyor

5 İTFAİYE ARACiYlA 

4 ÇÖP TOPlAMA ARACi 

HİBE EDİlDİ

Gaziantep Büyükşe-
hir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığına 5 
itfaiye aracıyla Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanlığına 
4 çöp toplama aracı 
hibe edildi. Böyle-
likle araç filosunu 
güçlendiren Büyük-
şehir, vatandaşlara 
daha kaliteli hizmet 
sunacak.
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ASCENDUM Makina, Ankara şubesi-
ni daha büyük ve modern bir tesis ile 
yeniledi. 4800 metrekare kapalı ala-
na sahip olan yeni şube, toplamda 
5017 metrekare alan üzerine kurulu. 
ASCENDUM Makina Ankara şubesi, 
önemli projelerin hayata geçirildiği İç 
Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerini 
kapsayan bir alanda çalışmalar yapa-
cak. ASCENDUM Makina Ankara Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü Turgut Se-
feroğlu ve Ankara Şube Satış Müdürü 
Başer Aslan; Ankara’nın iş makinaları 
sektörünün en önemli merkezle-
rinde biri olduğunu ve yapılan bu 
yatırım ile bölgede şimdiye kadar 
sundukları kaliteli hizmeti daha da 
üst seviyeye çıkarmak istedikleri-
ni belirtti. 

Yeni tesis 13 şehre   
hizmet verecek
Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, 
Çankırı, Çorum, Tokat, Amasya, 
Konya, Aksaray, Sinop, Samsun ve 
Ordu illerine hizmet verecek olan 

şube, Türkiye’nin devam eden önemli 
projelerine de satış ve servis hizmeti 
sağlayacak. Yeni şube, hitap edeceği 
13 şehre yakınlığı, modern binası ile 
müşterilere ASCENDUM Makina stan-
dartlarında hizmet verecek. ASCEN-
DUM Makina Türkiye COO’su Tolga 
Polat, “ASCENDUM olarak, yatırım yap-

maktan çekinmiyoruz. Bu 
anlamda, özellikle 2018 
yılı içerisinde Antalya 
ile başlayan bölge 
yatırımlarımızda 

Ankara’da da markamıza yakışan bir 
şube açtık” dedi. Ankara’nın Türkiye iş 
makinaları sektörü için önemine dikkat 
çeken Polat, “Ankara gibi önemli bir mer-
kezde böyle modern bir yatırımı hayata 
geçirmiş olmak bizleri gururlandırıyor. Yıl 
sona ermeden, diğer illerde sürdürdüğü-
müz benzer yatırımlarımızı da tamamla-
yarak, iş ortaklarımıza modern tesislerde 
hizmet sunmaya devam 
edeceğiz ” dedi. 

AÇilDiŞUBESİ HİZMETEAnKARA

Türkiye’deki satış ve satış sonrası 
çalışmalarını titizlikle sürdüren 
ASCENDUM Makina, Ankara 
şubesini yeniledi. Daha modern 
tesise taşınan şube, 55 personeli 
ile toplamda 13 şehre Satış ve Satış 
Sonrası hizmeti sunacak. 

Ascendum Makina
yatırımda hız kesmiyor

Geliştirdiği teknolojilerle lastik sektörüne yön 
veren Michelin, yeni CrossGrip lastikleriyle 
belediye hizmetlerinde çok büyük kolaylık 
sağlıyor. Her türlü zeminde, kötü hava ve yol 
koşulunda esnek yapısı sayesinde yol tutuşu, 
konfor ve güvenlik sunan lastikler, patentli 
ileri teknolojisi ile özellikle belediyeler için 
üretildi.

MiCHElin CROSSGRiP ile belediyelere 
dört mevsim avantaj 
Belediyeler yıl boyunca yapmak zorunda ol-
dukları yol bakımı, çevre temizliği, kar küreme 
gibi işler için her türlü mevsim ve yol koşulun-
da performanslarını destekleyecek lastiklere 
ihtiyaç duyar. Yeni MiCHElin CROSSGRiP özel 
kauçuk karışımı sayesinde yıl boyunca karşıla-
şılan bütün yol ve hava koşullarında kullanı-
cılara kusursuz bir dört mevsim performansı 
sunar. Sektörde benzeri olmayan MiCHElin 
CROSSGRiP’in ileri teknolojisi profesyonelle-
rin ihtiyaçlarına göre geliştirildi.

Yeni Michelin Crossgrip lastikleri belediyelere özel avantajlar sunuyor
Yenilikçi teknolojileriyle 
lastik sektörüne yön 
veren, dünyanın 
en büyük lastik 
üreticilerinden 
Michelin, 
yeni lastiği 
Michelin 
CrossGrip 
ile 
özellikle 
belediye 
işlerinde 
dört  mevsim 
kusursuz 
performans sağlıyor.

Belediye Hizmetlerinde Tercih Sebebi
Dört mevsim kullanım için özel olarak di-
zayn edilmiş kauçuk karışım sayesinde 
çok yönlü olan MiCHElin CROSSGRiP las-
tikleri, yüksek yük kapasitesi ile her türlü 
zorlukta bile kullanıcılara avantaj sağlar. 
Çapraz bağlantılarla desteklenen ve doğ-
rusal olmayan 196 sırt bloğu sayesinde 
operatöre konfor ve denge sunan MiC-
HElin CROSSGRiP, aynı zamanda desen 
tasarımı ile de karlı zeminde mükemmel 
bir çekiş sağlıyor.

Haziran ayında satışa sunuldu
Kış lastiklerinde bulunan M+S (Çamur 
ve Kar) etiketine sahip MiCHElin CROS-
SGRiP, Türkiye, Avrupa, Kuzey Amerika 
ve Japonya’da 400/80R24, 250/80R16, 
440/80R24, 440/80R28 olmak üzere 4 
ebatta geçen ay satışa sunuldu. Ayrıca 
üretim hatalarına ve hasarlara karşı Mic-
helin garantisi kapsamında oldu. 
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Başer Aslan
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Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, “Ürün ve tesis yatırımlarımız 
karşılığını buluyor ve müşterilerimiz 
tarafından liderlikle ödüllendiriliyoruz. 
Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında 
olduğu gibi çekici pazarında da lider 
olmak. Eylül ayında Almanya’da Hanno-
ver Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’nda 
dünyaya tanıtacağımız  yeni çekicimiz, 
uluslararası büyüme stratejimiz doğrul-
tusunda çok büyük öneme sahip.”  dedi.

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford 
Trucks, uluslararası uzun yol taşımacılığı-
na uygun olarak geliştirdiği yeni çekicisi-
nin ön gösterimini yaptı. Ford Otosan’ın 
İstanbul’daki Ar-Ge Merkezi’nde gerçek-
leştirilen törene Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan 
Genel Müdür Başyardımcısı  Lisa King, 
Ford Otosan Ürün Geliştirmeden  So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak 
Gökçelik ve Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan katıldı.

Ford Trucks’ın Ekim ayında pazara su-
nacağı yeni çekicisinin ilk tasarımından 
üretimine kadar geçen 5 yıllık süreçte, 
1.200 Ford Otosan mühendisi görev aldı. 
Gerek Türkiye gerekse de dünya pazarla-
rında Ford Trucks müşterilerinin beklenti 
ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak 
üzere geliştirilen yeni çekici Türkiye eko-
nomisine katma değer sağlayacak. 

Ford Trucks, yeni çekicisinin temellerini 
oluştururken, yurt içi ve yurt dışındaki 
müşterilerini dinledi ve farklı pazar koşul-
larına uygun olarak baştan sona yepyeni 
bir çekici geliştirdi. Geliştirilme sürecinde 
Türkiye dâhil 5 ülkede süren saha çalış-
malarında 900 şoför, 44 filo yöneticisi ile 
görüşüldü. 4 kıtada 11 ülkede toplamda 
5 milyon kilometre teste tabî tutuldu.

Yenigün: “Mühendislik ve üretim 
kabiliyetimiz global rekabette öne 
çıkmamızı sağlayan gücümüz”

Ford Trucks ile 2010 yılında yeniden bir 
marka yolculuğuna çıktıklarını ve bu yol-
daki stratejilerinin Türkiye pazarındaki 
bilgi ve tecrübesini uluslararası boyuta 
taşımak olduğunu belirten Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar Yenigün, tören-
de yaptığı konuşmada şunları söyledi:  
“Ford Trucks markası ile Türkiye’de, ta-
mamen ağır ticari araçlara özel ve son 
derece modern bayi yapılanmamızı, 30 
plaza ile tamamlayarak ilk adımımızı at-
tık. Bayi yapılanmamızı Türkiye’de geliş-
tirirken uluslararası pazarlarda da Ford 
Trucks markamızı güçlendirmeye devam 
ettik. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî 

Cumhuriyetlerin ardından, büyümemizi 
Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz bayi 
açılışlarıyla sürdürdük. Bugün itibarıyla 
32 ülkede faaliyet göstermekteyiz. 2018 
sonu itibarıyla 40; 2020 sonu itibariyle de 
50 ülkede var olmayı hedefliyoruz. Global 
büyüme stratejimiz kapsamında rekabet-
te ön plana çıkmamızı sağlayan unsur,  
yerli tasarım ve üretim kabiliyetimiz. Bu 
kadar kısa zamanda, bugün bu noktaya 
gelmemizi sağlayan gücümüzü, %89’a 
ulaşan yerlilik oranımızdan alıyoruz.”

Sürekli yatırım ile    
rekabetçiliğimizi artırdık

Fikri ve sınai hakları %100 Ford Otosan’a 
ait olan Ecotorq motoru geliştirerek yet-
kinliklerini bir üst seviyeye taşıdıklarını 
vurgulayan Yenigün, “100 milyon doları 
aşan yatırımla 2016 yılında devreye aldı-
ğımız Ecotorq motorumuz, Türkiye’de ge-
liştirilip üretilen ilk ve tek ağır ticari araç 
motoru oldu. Yeni Ecotorq motorumuz, 
özellikle performansı ve yakıt tüketimi 
açısından Avrupa’daki müşterilerimiz-
den beğeni kazandı. Ağır ticari araçlar 

Ford Trucks Genel Müdür
Yardımcısı Serhan Turfan,

Ford Otosan Genel Müdürü
Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür

Yardımcısı lisa King, Ford Trucks ürün
Geliştirme Müdürü Burak Gökçelik.

Ford Trucks, uluslararası pazarlara uygun 
olarak Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni 

çekicisinin ön gösterimini İstanbul Sancak-
tepe’deki Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirdi. 

Ford Trucks’ın yeni çekicisi, 500 PS’lik gücü ile 
yüksek performans sunarken, uzun yol kul-

lanıcılarına ev konforu sağlamaya odaklı 2,5 
m. kabin genişliği ve ileri teknolojileri ile üst 

segmentte standartları yeniden belirleyecek.

FORD TRUCKS, Hannover’de
dünya prömiyerini yapacağı

yeni çekicisinin ön gösterimini yaptı
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üretiminde önemli unsurlardan biri olan 
arka aks, mühendislerimiz tarafından 
geliştirilerek 2015 yılında üretilmeye 
başladı. Türkiye’nin ilk yerli şanzımanının 
arkasında yine Ford Otosan ismi var. Bu 
yıl 49,5 milyon avro yatırımla yerli şanzı-
man üretimi için çalışmalarımıza başla-
dık. 2019 yılında geliştirme çalışmalarını 
tamamlamayı, 2020 yılından itibaren de 
kamyonlarımızda kendi ürettiğimiz şanzı-
manlarımızı kullanmayı planlıyoruz. Yeni 
şanzımanımızla beraber yerlilik oranımız 
daha da yükselecek. Ancak, sadece bu 
ürünlerimize değil test ve üretim tesisleri-
mize de yatırım yaparak yerliliğimizi, yani 
rekabetçiliğimizi artırdık. Ford ağır ticari 
araçlar için Avrupa’daki tek test merkezini 
İnönü fabrikamızda açtık. Bu sayede, Av-
rupa’da yaptığımız birçok testi artık kendi 
tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Mühen-
dislerimiz tarafından tasarlanan ve yeni 
teknolojilerle donattığımız boyahanemi-
zi 15 Milyon avro yatırımla hayata geçir-
dik. Yine İnönü fabrikasında kurduğumuz 
yeni kabin hattı ile üretim verimliliği 
sağladık.” dedi.

Müşterilerimiz tarafından   
liderlik ile ödüllendiriliyoruz

Yol kamyonu segmentinde Ford Trucks’ın 
uzun yıllardır lider olduğunu ve satılan 
her iki yol kamyonundan birinin Ford 
Trucks olmasının haklı gururunu yaşa-
dıklarını belirten Yenigün, sözlerine şöy-
le devam etti:  “Ürün ve tesis yatırımları-
mız karşılığını buluyor ve müşterilerimiz 
tarafından liderlikle ödüllendiriliyoruz. 
2016 model yılı lansmanımızla birlikte 
inşaat serisi araçlarımız, Türkiye’nin yük-
selen inşaat sektörünün vazgeçilmezi 
oldu. En büyük projelerden en zorlu 
şantiye koşullarına kadar Türkiye’nin her 
bölgesinde tercih edildik. Ford Trucks 
inşaat araçlarının %39 ile lider segment 
lideri olduğunu mutlulukla belirtiyoruz. 
Yurt içi taşımacılıkta kullanılan çekici 
araçlarımızın pazarda kabul görmesiyle 
bugüne kadarki en yüksek pazar payımı-
zı elde ederek %17’ye ulaştık. Hedefimiz 
inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi 
çekici pazarında da lider olmak. Eylül 
ayında Almanya Hannover Uluslararası 
Ticari Araçlar Fuarı’nda dünyaya tanı-
tacağımız  yeni çekicimiz, uluslararası 
büyüme stratejimiz doğrultusunda çok 
büyük öneme sahip. ‘Her yükte birlikte’ 
sloganıyla dünya pazarına sunduğumuz 
yeni çekicimiz için Rusya, Afrika, Ortado-
ğu ve Avrupa’da 60’ı aşkın bayi ve servis 
noktamızı hizmete aldık. Müşterilerimi-
ze dünyanın 4 bir köşesinde yanlarında 
olduğumuzu hissettiriyoruz. 7 Avrupalı 
markanın yanında Türkiye’den yola çı-
kan Ford Trucks’ın, 8. Avrupalı marka ola-
rak yer almasını hedefliyoruz.” 

Turfan: “ürünümüzün en önemli  
karakteristik özellikleri konfor,  
verimlilik ve teknoloji”

Törende Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan da ko-
nuşma yaptı. Yeni çekicilerini her 
detayıyla tekra tasarladıklarını 
belirten Turfan sözlerine şu şe-
kilde devam etti: “Yeni çekicimiz, 
çok zorlu iklim ve arazi şartla-
rındaki testleri gücü ve perfor-
mansıyla başarı ile tamamladı. 
Yeni çekicimizde prestije ve 
güce dayanan modern tasarım 
dili, profesyonellik ve yenilikçi-

liği bir arada sunuyor. Konfor, verimlilik 
ve teknoloji ürünümüzün en önemli ka-
rakteristik özellikleri. 2,5 metre genişliğe 
ulaşan yeni kabinimiz, kullanıcılara uzun 
yolda ihtiyaç duydukları konforu ve fe-
rahlığı vadediyor. Yüksek performansı, 
500 PS’lik gücü ile yeni ve daha da verim-
li çekicimiz sektörde rekabetin güçlü bir 
oyuncusu olacak. Yakıt ekonomisi, düşük 
bakım ve işletim giderleri gibi fırsatlar 
sunan çekicimiz, sahip olma maliyetleri-
ni oldukça düşürecek. Yeni çekicimizde, 
geleceğin teknolojilerine odaklanıyoruz. 
ConnecTruck kapsamında kullanıcıların 
araçlarına, kurumlarına ve tüm dış dün-
yaya entegre olmasını sağlıyoruz. Harita 
destekli hız kontrolü, multi medya siste-
mi gibi aynı zamanda şoförlerin ve filo 
yöneticilerinin hayatını kolaylaştıracak 
yeni teknolojileri ile aracımız optimum 
seçenek olarak öne çıkacak. Yeni ürü-
nümüzün yalnız Ford Otosan için değil, 
Türkiye otomotiv sektörü adına da ciddi 
kazanımlar getireceğini düşünüyoruz.”     

Ford Trucks Genel
Müdür Yardımcısı

Serhan Turfan

Ford Otosan 
Genel Müdürü 
Haydar
Yenigün
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Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak- Ha-
ziran döneminde üretim % 7 artarken, 
hafif ticari araç grubunda % 5, ağır ticari 
araç grubunda ise % 31 seviyesinde art-
tı. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine göre 
ticari araç pazarı % 16 ve hafif ticari araç 
pazarı % 19 oranında azalırken, ağır tica-
ri araç grubunda ise pazar % 6 arttı. Ağır 
ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi 
kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yıl-
da % 51 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı 
Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında % 4 oranında, oto-
mobil ihracatı ise % 9 oranında azaldı. 
Bu dönemde, toplam ihracat 688 bin 81 
adet, otomobil ihracatı ise 460 bin 552 
adet düzeyinde gerçekleşti. 

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı paritedeki değişim se-
bebiyle Dolar bazında % 15 artarken, 
Euro bazında ise % 3 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 16,770 Milyar 
$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihraca-
tı % 7 artarak 6,551 Milyar $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihra-
catı ise % 4 azalarak 5,401 Milyar € seviye-
sinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SAnAYİİ 2018 Yili   
HAZİRAn AYi SOnUÇlARi
• 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde, ön-
ceki yılın aynı dönemine göre % 3 oranın-
da azalarak toplam 843 bin 193 adet taşıt 
aracı üretildi.

• 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde trak-
tör üretimi ile birlikte toplam üretim 869 
bin 42 adet olarak gerçekleşti. 

• 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2018 yılı Ocak-Hazi-
ran döneminde % 7 artarken, ürün grubu 
bazında üretim: 

	B. Kamyonda % 56
	Midibüste % 38
	Kamyonette % 6
	Minibüste % 3 oranlarında artarken,
	K. Kamyonda % 4
	Otobüste % 5 oranlarında azaldı.

• 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde oto-
mobil üretimi, 2017 yılına göre % 7 ora-
nında azalarak 557 bin 269 adet düzeyin-
de gerçekleşti.

• 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde trak-
tör üretimi % 3 oranında artarak 25 bin 
849 adet oldu.

• 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde top-
lam satışlar 2017 yılı aynı dönemine göre 
% 11 azalarak 366 bin 487 adet seviyesin-
de gerçekleşti.

Grafik 1.1 (36. Sayfada görebilirsiniz)
• 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde oto-
mobil satışları, 2017 yılı aynı dönemine 
göre % 10 oranında azaldı ve 275 bin 870 
adet oldu.

• 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde otomo-
bil pazarında ithalatın payı % 66 olarak ger-
çekleşti. 2018 yılı otomobil pazarında yerli 
üretim payının artışının temelinde, son dö-
nemde devreye giren otomobil projelerinin 
önemli etkisi olduğu görülmektedir. 

	2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre toplam 
otomobil satışları % 10, ithal otomobil 
satışları % 13 ve yerli otomobil satışları 
% 3 oranlarında azaldı.

Grafik 1.2 (36. Sayfada görebilirsiniz)
• 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde hafif 
ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında 
ithalatın payı % 48 olarak gerçekleşti.
	2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 

geçen yılın aynı ayına göre toplam 
hafif ticari araç satışları % 19, yerli hafif 
ticari araç satışları % 17 ve ithal hafif 
ticari araç satışları % 20 oranlarında 
azaldı.

Grafik 1.3 (36. Sayfada görebilirsiniz)
• 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde; bir 
önceki yılın aynı dönemine göre ağır tica-
ri araç pazarı % 6 artarak 13 bin 139 adet, 
kamyon pazarı % 7 oranında artarak 10 
bin 914 adet, midibüs pazarı % 15 oranın-
da artarak bin 510 adet ve otobüs pazarı 
ise % 19 oranında azalarak 715 adet dü-
zeyinde gerçekleşti.
• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı 
Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarı 
% 8 artarken; toplam pazar % 1, hafif ticari 
araç pazarı % 19 ve ağır ticari araç pazarı % 
29 oranında düşüş gösterdi.
Tablo 1.1 (36. Sayfada görebilirsiniz)
• 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 460 
bin 552 adedi otomobil olmak üzere, 
toplam üretimin % 82’sini oluşturan 688 
bin 81 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı 
Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 
taşıt aracı ihracatı, 2017 yılı aynı dönemi-
ne göre % 4 oranında azaldı. 
• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre % 9 oranında azalır-
ken, ticari araç ihracatı % 8 oranında arttı. 
Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre % 1 
azalarak 6 bin 586 adet olarak gerçekleşti.
Tablo 1.2 (36. Sayfada görebilirsiniz)

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3, 
otomobil üretimi ise % 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 843 bin 193 adet, otomobil 

üretimi ise 557 bin 269 adet düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 
pazar geçen yılın aynı dönemine göre % 11 azalarak 366 bin 487 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 

dönemde otomobil pazarı ise % 10 oranında azaldı ve 275 bin 870 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği
“2018 Yılı Haziran Ayı

Değerlendirme Raporu”nu açıkladı
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Grafik 1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2018/2017 Toplam Satışlar (x1000) 

 

Grafik 1.2: Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%) 

 

Grafik 1.3: Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%) 

 

 

 

Tablo 1.1: 10 Yıllık Ortalamalara Göre 2018 Toplam Pazar (x1000) 

 

Tablo 1.2: Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $) 

 
Kaynak: OSD
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Bursa’nın daha temiz ve
sağlıklı bir şehir olması 
hedefiyle, Büyükşehir

Belediyesi tarafından İnegöl 
Katı Atık Depolama Alanı’nda, 

metan gazından elektrik
enerjisi elde etmek üzere 

projelendirilen üretim
tesisinin inşaatına başlandı.

‘Sağlıklı bir çevre’ hedefiyle Bursa’nın 
daha yaşanabilir bir kent olması yolun-
da yatırımlarını bir bir hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Katı Atık 
Depolama Alanı’nda bulunan deponi 
gazından enerji elde edecek.

Bursa’nın her alanda sağlıklı bir şehir 
olması için çevre yatırımlarına özellikle 
önem verdiklerini söyleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, metan ga-
zından elektrik enerjisi üretimini hedefle-
yen tesisin yapımına başlandığını söyle-
di. Başkan Aktaş, çalışmanın detaylarını 
anlatarak, “Bursa, çok güzel, yeşiliyle, çev-
resiyle, doğal güzellikleriyle önemli bir 
kent. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler 
de bu kentin temiz havasına, suyuna, de-
ğerlerine sahip çıkmamız gerektiğini bi-
lincindeyiz. Bu bakış açısından hareketle, 
İnegöl’de katı atık depolama alanında in-
şaatına başlanan proje ile deponi gazının 
içinde bulunan ve karbondioksite göre 
21 kat daha zararlı olan metan gazının 
sebep olduğu sera etkisinin önüne geç-

meyi hedefliyoruz. İnşaat çalışmalarının 
hızlıca tamamlanacağı tesiste 2018 yılı-
nın sonuna kadar elektrik üretimine baş-
lamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Yaklaşık 4 milyon dolara mal olacak pro-
je neticesinde, saatte 1,2 Mw/saat elekt-
rik üretimi sağlanacak. Proje ilerledikçe 
üretimin 2,4 Mw/saate ulaşacağı tesis-
ten yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihti-
yacının karşılanması hedefleniyor.

Katı atıklar ekonomiye katkı sağlıyor
Katı atıkları da ekonomiye kazandıracak 
projenin ihalesi, Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baş-
kanlığı tarafından yap, işlet, devret mo-
deliyle yapıldı ve tesis için de Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurulu tarafından ön 
lisans verildi. Tesis üretime başladığında 
üretilen elektrik UEDAŞ‘a satılacak, % 
57,3 pay ve kira geliri Büyükşehir Beledi-
yesi’ne 23 yıl boyunca ödenecek.

Deponi gazı
Deponi gazı, katı atığın içerisindeki or-

ganik atığın anaerobik ortamda 
ayrışması sonucu oluşan doğal 

bir yan üründür. Tahminen 
yarı yarıya metan ile kar-

bondioksit gazlarından ve 
azot bileşikleri, organik 
kükürt, oksijen, su buharı 
gibi az miktarda organik 
bileşikler ile inorganik bi-
leşiklerden oluşur. Depo-

ni gazının içindeki metan 
gazı, enerji üretim tesisinde 

sistemin tasarım ve verimlili-
ğine bağlı olarak tahmini % 30-

40 oranları arasında yakalanır ve su 
ile karbondioksit formuna dönüştürülür.

Katı atıktan elektrik üretilecek
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IVECO’nun yeni ürünlerini tanıtmak için baş-
lattığı Road Show faaliyetinin ilk durağı İstan-
bul oldu. IVECO yetkili satıcılarından IVECO 
Otomotiv’in tesisinde düzenlenen faaliyette 
yeni hafif off-road modeli X-Way, Daily Blue 
Power ve tüm ürün gamı tanıtıldı. Toplantıda 
bir konuşma yapan IVECO yetkili satıcısı IVECO 
Otomotiv’in genel müdürü Bora Berkoz şunları 
söyledi: ”IVECO tek işi ticari araç üretmek olan 
ve dünyada ürün gemi en geniş olan markalar-
dan biri. Geniş ürün gamının tamamını sizler ile 
paylaşmak için 16,000 m2 kare alana sahip olan 
tesisimizin en uygun yer olduğunu düşündük. 
Bugün sizlere hem yeni ürünlerimiz olan X-Way, 
Daily Blue Power’ı tanıtıyor hem de tüm ürün 
gamımızı sergiliyoruz. Bu kalabalık bize heyecan 
verdi, faaliyetimize katılarak göstermiş olduğu-
nuz ilgiye teşekkür ediyorum”

Shell, Urania, İnci Akü, Satcom gibi firmaların 
sponsor olduğu faaliyette IVECO Otomotiv 22 
farklı ürün sergiledi. Yeni X-Way off-road çeki-
ci, X-Way 8x4 inşaat aracı, Daily Blue Power, 
Scattolini tarafından üretilen alimiyum ka-
saya sahip Daily, 7,2 ton Daily panel van, 3 
dingilli 23,8 ton azami yüklü ağırlığa sahip 
Eurocargo. 3 dingilli 8 lastikli Stralis kamyon, 
sıvılaştırılmış doğal gazlı Stralis çekici, Trakker 
8x4 ve Astra 8x4 modelleri  ilgi gördü.

YEnİ DAilY Blue Power: 2020 
yılının emisyon standardlarına 
bugünden hazır
Yeni Daily Blue Power, “2018 Uluslararası Yılın 
Vanı”: Kentsel alanlarda sınırsız teslimat için 
yeni ve sürdürülebilir bir ürün ailesi. IVECO, 

aynı zamanda Yeni Daily Blue Power ailesini de 
tanıttı: Kent ve bölgesel görevler için mükem-
mel olan araç; nakliye operatörlerinin çevresel 
düzenlemelerden etkilenmemesini sağlayan; 
teknoloji, düşük salınım, düşük çevresel etki ile 
yüksek performans ve verimliliğim mükemmel 
birleşimi. Mavi panjuru, konsolu ve vites ko-
luyla dikkatleri çeken Yeni Daily Blue Power, 
geleceğe gönderme yaparken üç teknoloji 
arasında seçim imkânı sunuyor; en gelişmiş 
dizel çözümü, doğal gaz ve elektrik.

Daily Euro 6 RDE Ready, pazardaki en gelişmiş 
dizel teknolojisini barındırıyor ve 2020’deki 
Gerçek Sürüş Emisyonu düzenlemeleri için 
hazır olan ilk hafif ticarî araç. Aracın uygun-
luğu Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma 
Organizasyonu (TNO) tarafından da doğru-
landı. Son derece düşük yakıt tüketimi sunan 
araç, toplam sahiplik maliyeti konusunda da 
müşterilere avantaj sağlıyor. Standart olan 
Start & Stop sistemi ve Michelin eko-lastikler-
le kentsel görevlerde şu anki modele oranla 
%7’ye varan yakıt tasarrufu elde edildi.

Daily Hi-Matic Natural Power, hafif ticarî araç 
sektöründe 8 ileri otomatik vitese sahip ilk 
sıkıştırılmış doğal gazlı araç; düşük salınım 
ve kentsel alanlarda sürülebilirliğin mükem-
mel birleşimi. Barbeku, çekilişler ve müzik ile 
renklendirilen faaliyete 89u üst yapıcı olmak 
üzere 400 kişi katılım gösterdi.

Yeni Stralis X-Way: Toplam sahip 
olma maliyeti ve alanındaki en iyi 
yükleme kapasitesi ile kullanıcıla-
rına büyük avantaj sağlıyor
Yeni Stralis X-WAY’in 8x4 şasiye sahip 
Super Loader versiyonu özellikle beton 
mikserleri düşünülerek tasarlanmış. 8 bin 
845 kilogram boş ağırlığı ile dikkat çeken 
Stralis X-WAY’in Super Loader versiyonu 
alanındaki en yüksek yükleme kapasitesi-
ne sahip. Sunduğu yüksek verimlilik saye-
sinde inşaat ve kentsel hizmet sektöründe 
çıtayı yükselten yeni Stralis X-WAY, kullanı-
cısına yeni iş fırsatları sunuyor. 

Boş ağırlığı 8 bin 845 kilogram
UTAC (United Test and Assembly Center) 
tarafından yapılan bağımsız testlerde 9 
litrelik, 400 beygir güce sahip motoru ve 
8x4’lük şasisiyle yeni Stralis X-WAY’in boş 
ağırlığı 8 bin 845 kilogram olarak ölçüldü. 
8 bin 845 kilogramlık boş ağırlığı ile özel-

likle beton mikseri gibi müşteri kârının 
yükleme kapasitesine bağlı olduğu alan-
larda büyük avantaj sağlıyor. IVECO’nun 
en iyi yakıt verimliliği ve güvenlik tekno-
lojileriyle efsanevi off-road sağlamlığını bir 
araya getiren yeni Stralis X-WAY, Toplam 
Sahip Olma Maliyeti (TSO) ile kullanıcısına 
yüksek verimlilik sunuyor. 

Yakıt tüketimini her türlü koşulda 
minimize eden “Akıllı Yardımcılar”
Stralis XP’de kullanılan ve yakıt tüketimini 
% 11.2 oranında azalttığı TÜVSÜD tarafın-
dan da onaylanan teknolojiler Yeni Stralis 
X-WAY’de de bulunuyor. Sınıfının en iyisi 
Hi-Tronix otomatik vitesi ve HI-MUX elekt-
rik, elektronik düzeni ile yakıt tasarrufu 
sağlıyor. Ayrıca teknoloji harikası HI-CRUI-
SE sistemi eco-roll, öngörücü vites değişi-
mi ve öngörücü seyir kontrolü gibi sürüşe 
yardımcı özellikler araçta yer alıyor. Öte 
yandan “Akıllı Yardımcılar” da yakıt tüke-
timini her türlü koşulda minimize ediyor. 

Patentli Hi-SCR egzoz işleme sistemi, nitro 
oksit oranlarında % 97’lik azalma ile sınıfı-
nın en iyisine sahip olan yeni Stralis X-WAY, 
aktif rejenerasyona ihtiyaç duymayarak 
bakım masraflarını düşürürken aracın yol-
da olduğu süreyi artırıyor.

Her müşterinin ihtiyacına göre  
3 farklı opsiyonu var
Yeni Stralis X-WAY, modüler yaklaşımı eks-
treme taşıyarak hafif damperliden beton 
mikserine her göreve uygun eklentiler su-
nuyor. Her müşterinin ihtiyacına göre üç 
farklı opsiyonu bulunuyor: On road set up 
özellikleri Stralis’in tüm on-road karakteris-
tiklerini barındırıyor. En iyi görüşü ve kabin 
erişilebilirliğini sağlıyor. Ek olarak çoklu 
aks versiyonları da mevcut. Off road set 
up seçeneğinde yüksek hareket kabiliyeti 
off-road homologasyonlarıyla tam uyum-
lu. On+’da ise en çekici off-road on-road 
özelliklerin birleşimi müşteriye sunuluyor.

iveco yeni ürünlerini İstanbul’da
400 müşteri ve üst yapıcıya tanıttı

Faaliyette öne çıkan X-Way ve Daily Blue Power’ın özellikleri şöyle:



432018   RADÜS DERGİSİ



44 RADÜS DERGİSİ   2018

Antrepo hizmetlerinde son teknolojiye uy-
gun elektronik sistemlerle hizmet sunan 
ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı 
merkezine alan Havaş, gıda ve ilaç gibi özel 
taşımacılık gerektiren ürünlerin uluslara-
rası standartlar çerçevesinde soğuk zinciri 
koruyarak taşınmasını sağlayan soğutucu 
üniteli (frigorifik) araç üreterek devreye 
aldı. Türkiye’de yer hizmetleri sektöründe 
kullanılan ilk frigorifik ekipman olan ‘So-
ğutucu Üniteli’ aracın ürün taşımak için 
ayrılan bölümünün duvarları ile tavan, ta-
ban ve kapıları, iç ve dış alan arasındaki ısı 
transferini en düşük düzeye getirecek 
biçimde tasarlanarak, soğutma ye-
teneği olan mekanik buhar sıkış-
tırmalı soğutma çevrimine sahip 
cihaz ile donatıldı.

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, 
‘’Havaş olarak büyüme stratejimi-
zin odağına hem sektörün 
gelişimine katkı sağlamayı 
hem de son teknoloji ve 

donanımları faaliyetleri-
mize aktararak hiz-

met çeşitlili-
ğ i m i z i 

ar-

tırmayı alıyoruz. Hava kargo alanında depo-
lama ve taşımacılık süreçlerinde soğuk zin-
cirin korunması gerekliliği bulunan ürünler 
pazarın önemli bir kısmını kapsıyor. Bizler 
de bu alandaki çalışmaların verimliliğinin 
artırılması adına antrepo hizmetlerimizi 
geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz 
yıl İzmir Adnan Menderes Havalimanı’n-
daki antrepomuzda, bu yılın ilk çeyreğin-
de ise Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki 
soğuk hava depomuzda kapasite artışı 
için önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bu-
nun devamında Türkiye’de yer hizmetleri 
alanında bir ilki gerçekleştirerek ürünlerin 
küresel ölçekte kabul gören koşulların sağ-
lanarak taşınmasına yönelik geliştirdiğimiz 
soğutucu üniteli özel bir aracı İstanbul Ata-
türk Havalimanı’ndaki antrepomuzun filo-
suna kattık. Sektöre yön veren yatırımlarla 
ilklere imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Faaliyetlerimizi geliştirmeye devam ederek 
tercih edilen iş ortağı olmak üzere çalışma-
yı sürdüreceğiz’’ dedi.

ACC (Air Cargo Carriers) Türkiye Başkanı 
Serkan Demirkan, ‘’ Türkiye’nin hava 
kargo ihracat pazarında, özel saklama 

koşullarında ve soğuk zincirin deva-
mının sağlanarak taşınması gere-
ken bozulabilir ürünler kaydedeğer 

bir büyüklüğe sahip. Bununla 
birlikte, ihtiyacın karşı-

lanabilmesi için soğuk 
zincirin depolanması 
ve transferi ile ilgili 
Türkiye’deki çok sa-
yıda havalimanında 
soğuk hava deposu 
ve uygun 
taşımacılık 
a ra ç l a r ı -
nın artı-
r ı l m a s ı 
gerekiyor. 
Sektörün 

ihtiyaçları-
na 

cevap verilmesi ve hava kargo taşımacılığı 
alanındaki koşulların geliştirilmesi noktasın-
da Havaş gibi önemli sektör oyuncularının 
duyarlı inovasyonları önemli bir katmade-
ğer oluşturuyor. Bu anlamda Havaş’ın geç-
tiğimiz dönemde, İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı ve Atatürk Havalimanı’ndaki 
antrepolarında soğuk hava depo alanlarını 
ek yatırımlarla büyütmesini önemsiyoruz. 
Son olarak da Türkiye’de yer hizmetlerinde 
bir ilk olan soğutucu üniteli araç yatırımını 
gerçekleştirdi. Türkiye Hava Kargo sektörü 
adına Havaş’a bu çalışmalarından dolayı te-
şekkür ederim’’ dedi.

Kendi ağı içerisinde yaklaşık 470 bin ton 
kargo hizmeti sunan Havaş, İstanbul, An-
kara ve İzmir’deki toplam 10 bin metreka-
re alanda yer alan antrepolarıyla ithalat ve 
ihracat kargoların sevk ve idaresini üstle-
niyor. Havaş, yer hizmetleri alanındaki bil-
gi birikimi ve deneyimini aktardığı lojistik 
faaliyetlerinde; genel kargo, değerli kargo, 
tehlikeli madde içerikli ve soğutma gerek-
tiren kargolara ev sahipliği yapıyor. Havaş 
ayrıca, antrepolarında ithalat kargo müşte-
rilerinin depolama ücretlerine daha kolay 
erişebilmeleri için Havaş Mobile uygula-
masındaki antrepo hizmetleri menüsünde 
ve havas.net’de online işlemler alanında 
yer alan ‘Konşimento Sorgulama’ fonksi-
yonuyla da 
sorgulama 
h i z m e t i 
s u n u -
yor.

Havaş’ın özel taşımacılık için
ürettiği yeni ‘soğutucu üniteli’

aracı hizmete başladı

         DÜS DERGİSİ   2018

Sektörün öncü şirketlerin-
den Havaş, Türkiye’de yer 
hizmetleri alanında bir ilk 

olan ve bozulabilir ürün 
taşımacılığında soğuk zin-
cirin korunması amacıyla 

kullanılan ‘Soğutucu Üniteli’ 
özel aracını antrepolarının 

ekipman filosuna ekledi. 

Kürşad Koçak
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Karayolu taşımacılığında bir ilke imza atan 
Shell&Turcas bu kapsamda, ilk “Shell LNG 
Dolum Sistemi”ni İsmet Yılmaz Lojistik’in Di-
lovası’ndaki lojistik operasyon merkezinde 
kurdu. Fabrika üretimi IVECO Stralis NP460 
LNG kamyonu ve üç adet dizelden LNG’ye 
dönüştürülen kamyonlar Türkiye karayolla-
rında lojistik operasyonlarına başladı. Yakın 
zamanda Shell&Turcas, “Shell LNG Dolum 
Sistemi”ni ve LNG’li kamyonları diğer lojistik 

firmaların da kullanı-
mına sunacak. 

Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’nın ya-
yınlamış olduğu Ener-
ji Verimliliği Eylem 
Planı, daha ekonomik 
ve çevreci alternatif 
yakıtların lojistik sek-
töründe kullanımını 

teşvik ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) başta olmak üzere ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları dünyada ka-
rayolu taşımacılığında alternatif yakıt 
olarak kullanılan LNG’nin Türkiye’de 
de kullanımı için gerekli mevzuat 
çalışmalarını hayata geçirdi. 

Yaklaşık 50 yıllık tecrü-
besi ile LNG sektörün-
de lider olan Shell, maliyet avantajı sunan, 
daha temiz yanan bir yakıt olan LNG’yi de-
nizcilik ve karayolu taşımacılığı sektörün-
de kullanımını arttırmaya yönelik önemli 
atılımlar gerçekleştiriyor. Yeni yakıtlara yö-
nelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 
küresel çapta her yıl 1 milyar Dolar yatırım 
yapıyor. Genç, dinamik nüfusu ve büyüyen 
ekonomisiyle Türkiye, Shell için öncelikli ül-
keler arasında yer alıyor. Bu sebeple Türki-
ye, “Shell LNG Dolum Sistemi”nin kuruldu-

ğu dünyadaki ilk 6 ülkeden biri oldu.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Er-
dem “Türkiye akaryakıt sektörün-
de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. 
Ülkemizde ve dünyada daha faz-

la ve daha temiz enerji 
talebi hızla artıyor. Bu 
talebin farklı enerji kay-
nakları ile karşılanması 

gerekli. Bu çerçevede LNG, artık birçok ül-
kede lojistik sektörü için bir alternatif olarak 
sunulmaya başlıyor. Ülkemizi bu anlamda 
yeniliklere hazırlayan tüm kurum ve kuru-
luşlara teşekkür ederiz. İthalat bedeli mo-
torine göre daha düşük olan LNG, karayolu 
taşımacılığında yakıt olarak kullanıldığında 
dizele göre % 35’e varan1 tasarruf sağlaya-
cak ve aynı zamanda cari açığa olumlu etki 
edecek. LNG ayrıca daha temiz yanan bir 
enerji kaynağıdır.” dedi. 

İlk lnG’li kamyonlar
Türkiye karayollarında!

Lojistik sektörünü geleceğin ekonomik ve çevreci 
yakıtları ile tanıştırarak, Türkiye’de Shell LNG 
istasyon ağı oluşturmayı hedeflediklerini vurgula-
yan Shell & Turcas CEO’su Felix Faber: “Türkiye’nin 
ihracatının belkemiği olan lojistik sektörü dünyada 
önemli bir yere sahip. Türkiye’yi LNG istasyon 
yatırımları için öncelikli ve potansiyeli yüksek bir 
ülke olarak değerlendiriyoruz. Lojistik sektörünün 
uluslararası piyasalarda rekabetçi konumunu de-
vam ettirebilmesi için geleceğin yakıtı olan LNG’yi 
Türkiye’de müşterilerimize sunuyoruz. İlk “Shell 
LNG Dolum Sistemi”ni İsmet Yılmaz Lojistik’in 
Dilovası’ndaki lojistik operasyon merkezinde 
kurduk. Shell’in araç üreticisi firmalarla dünya-
da veya ülke bazında yaptığı iş ortaklıklarının 
güzel bir sonucu olarak, IVECO ile birlikte 
fabrika üretim LNG kamyonunu ilk defa 
Türkiye’ye getirdik. Hem İsmet Lojistik’e 
hem de IVECO’ya bizimle olan işbir-
likleri için teşekkür ediyoruz. Yakın 
zamanda Shell&Turcas olarak “Shell 
LNG Dolum Sistemi”ni ile birlikte fab-
rika üretimi ve dönüştürülmüş LNG’li 
kamyonları diğer lojistik firmaların 
kullanımına da sunacağız.” dedi. 

Projenin hayata geçmesinde aktif rol oynayan tüm 
paydaşlarına teşekkürlerini sunan Faber, ayrıca 
Shell’in önümüzdeki yıllarda uluslararası karayol-
larında faaliyet gösteren lojistik firmalara Türkiye 
dışında ikmal imkanı sunacak LNG istasyonları için 
de yatırım yapmakta olduklarını ifade etti.  

Shell&Turcas ile işbirliği yaparak, karayolu taşı-
macılığında ilk LNG’li kamyonların kullanımını 
gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile 
getiren İsmet Yılmaz Lojistik Genel Müdürü Harun 

Yılmaz; “50 yıldır lojistik sektöründe 
faaliyet gösteren firmamız İsmet 
Yılmaz Lojistik olarak, Türkiye lojistik 
sektörüne rekabet avantajı getire-
cek, hem sektör hem de Türkiye için 

yeni bir yakıt olan LNG’nin 
ilk projesindeyiz. Grup 
firmamız İyl Enerji ile 
de - kamyonlarımız-
da; yeni, çevreci ve 
tasarruf potansiyeli 
yüksek Shell LNG 
yakıtlarını kullanarak, 

verimlilikte ve kalitede 
standartların ötesine 

geçmeyi amaçlıyoruz. Shell ile iş birliği yaptığımız 
için çok mutluyuz. Dünyada - LNG sektöründe lider 
olan Shell’e, bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür 
ediyoruz. Böyle bir projede yer almak İsmet Yılmaz 
Lojistik olarak bizim için gurur kaynağı.” dedi. 

En yeni “Natural Power” teknolojisiyle karayolu 
taşımacılık sektörüne liderlik eden IVECO’nun 
Türkiye Genel Müdürü Roberto Camatta, 
“Alternatif yakıt türlerinde lider olan IVECO’nun 
şu anda Dünya’da 25.000’den fazla alternatif 
yakıtlı aracı kullanımdadır ve bunların 6.000’den 

fazlası ağır yük taşıyan kamyonlardır. IVECO, 
İngiltere’de Yılın En Düşük Karbon Emisyonlu 
Kamyonu ödülü alan Stralis NP460 modeliyle 

sürdürülebilir uzun mesafeli taşımacılığa yön 
veriyor. Kusursuz Güç (460 beygir), yakıt 

ekonomisi ve 1.600 km’e varan menzil 
özelliklerinden oluşan benzersiz kom-
binasyonu sayesinde özellikle uzun 
mesafe çalışmalar için geliştirilmiş 
olan IVECO Stralis NP460 LNG kamyo-

nunu Shell işbirliği ile ilk defa Türkiye’de 
müşterilere sunacağız. Dünya’da LNG 
sektöründe lider olan Shell ile işbirliği 
yaptığımız için çok mutluyuz.” dedi.

Shell&Turcas, Türkiye’de ilk defa karayolu taşımacılığında alternatif 
yakıt olarak kamyonlarda LNG kullanımına ilişkin yeni bir dönem 
başlattı. Shell&Turcas, yakıt maliyetini % 35’lere varan1 oranda 
düşüren daha ekonomik ve aynı zamanda daha temiz yanma ile 
% 15’lere varan2 oranda karbon emisyon salınımını azaltan LNG 
yakıtını Türkiye lojistik sektörünün kullanımına sundu. 

Ahmet Erdem

Felix Faber Roberto Camatta 

Shell&Turcas Türkiye’de Shell LNG istasyon ağı kurmayı hedefliyor

Harun 
Yılmaz
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Allison Transmission Ceosu David S.Graziosi oldu
Allison Transmission, David S. Gra-
ziosi’nin şirketin CEO’su olarak 
göreve başladığını duyurdu. Gra-
ziosa, yeni atamadan önce Ocak 
2016 tarihinden bu yana Başkan 
ve Mali İşler Müdürü görevini 
sürdürüyordu. Graziosa 
konuyla ilgili olarak; “Al-
lison ailesi ve bu sektö-
rün bir parçası olmaktan 
heyecan duyuyorum. 
Şirketimizin ve yetenek-
li çalışanlarının, hizmet 
verdiğimiz pazarlarda 
liderlik mirasını devam 
ettirirken, ilerideki fırsat-
ları değerlendirebilen iyi 
bir konumda olduklarına 
inanıyorum,” dedi.

Grazio, şirketin yeni CEO’su olarak Al-
lison’un 103 yıllık tarihinde en uzun 
sürede yöneticilik yapan ve emekli 
olan Lawrence E. Dewey’den gö-
revini devraldı. Graziosi, açıklama-

sında; “Allison’un yeni CEO’su 
olarak Lawrence Dewey’in 
yerini almaktan onur duyu-
yorum. Lawrence, Allison’a 
uzun süreli bir başarı sağ-
larken önemli değişiklikle-
rin yaşandığı bir dönemde 
şirkete başarıyla liderlik 
etti. Lawrence’ın yöneti-
cilik döneminde getirilen 
standartlar ve performans 
rekorları şirketin, diğer sa-
nayi kuruluşlarından ayrıl-
masını sağladı,” dedi. 

52 yaşındaki Graziosi, Allison’un General 
Motors şirketi tarafından Carlyle Group ve 
Onex Corp.’a satılmasının ardından kısa 
bir süre sonra Kasım 2007 tarihinde baş-
kan yardımcısı, CFO ve sayman olarak Alli-
son’da göreve başladı. Graziosi, Ocak 2016 
tarihinde başkan unvanını aldı ve bu görev 
yurtdışı Operasyonları, Satın Alma ve Teda-
rikçi Kalitesi, Kalite ve Güvenilirlik, Kurum-
sal İlişkiler ve İletişimler, İç Denetim, İnsan 
Kaynakları, Bilgi Sistem ve Mali faaliyetleri 
kapsıyordu. Şimdi ise CEO olmanın yanı 
sıra Graziosi, başkanlık görevine de devam 
edecek. Allison Kurumsal Yönetim Komitesi 
Başkanı Thomas W. Rabaut, atama ile ilgili 
açıklamasında; “David Graziosi, Allison’da 
göreve başlamasından bu yana olağanüstü 
liderlik becerilerini, şirket ile ilgili net anla-
yışını ve şirketteki rolünü geliştirme kabili-
yetini gözler önüne sermeyi başardı,” dedi.

2007 yılında mali işler 
direktörü olarak Alli-
son Transmission’da 

göreve başlayan 
Graziosi, yönetim ku-
rulu tarafından CEO 

olarak seçildi.

Anadolu isuzu, ihracattaki başarısını
Romanya’da kazandığı ihalelerle devam ettiriyor

Geçtiğimiz yıl 23 yıllık ihracat tarihinin 
en yüksek cirosuna ulaşan Anadolu 
Isuzu, 2018 yılında da ihracat pazarla-
rındaki  büyük iddiasını sürdürmeye 
devam ediyor. Anadolu Isuzu, Roman-
ya’nın IASI Belediyesi’ne teslim ettiği 
92 Citiport otobüsten sonra şimdi de 
Köstence ve Sibiu  ihalelerini 
kazanarak toplamda 135 aracın 
teslimatını gerçekleştirecek.

2020 yılına kadar ihracatta agresif büyüme 
hedefi olan Anadolu isuzu, geçtiğimiz yıl 
sonunda 92 adet isuzu Citiport otobüsü Ro-
manya’nın iASi Belediyesi’ne teslim ederek 
tarihinin en yüksek adetli ihracatına imzasını 
atmıştı. İhracatta başarılı büyümesini devam 
ettiren Anadolu isuzu, yakın zaman önce Av-
rupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın dü-
zenlediği ihalelerde önce Köstence Belediyesi 
için 90 araçlık dev teslimatlı ihaleyi kazandı, 
ardından Sibiu Belediyesi için açılan ihalede 
10 adetlik araç alımını kazanan Anadolu isu-
zu, bir diğer Sibiu ihalesinde ise 35 araçlık 

teslimat için en iyi teklifi vererek ihaleyi ka-
zanmış oldu. Anadolu isuzu’nun Türkiye’de 
olduğu gibi yurt dışında da tercih edilmesini 
sağlayan geniş bayi ve servis ağı başta olmak 
üzere satış sonrası hizmetlerdeki kusursuz 
hizmeti, ihalenin alınmasındaki en büyük et-
ken oldu. Avrupa’nın birçok noktasında güçlü 
servis ağıyla hızlı hizmet verebilen Anadolu 
isuzu, Citiport otobüsleriyle düşük yakıt tü-
ketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım 
periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor.
Avrupa’nın tercihi Isuzu Citiport,  
ödül almaya devam ediyor
Anadolu isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında 

ürettiği ve Busworld 2015’te, “Avrupa’nın En Kon-
forlu ve Ergonomik Otobüsü” ödülünü kazanan 
isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca ünlü tasa-
rım yarışması A’Design Award & Competition’dan, 
“Gold A’Design Award” tasarım ödülünü kazana-
rak konforunun yanı sıra tasarımını da tescillemiş 
oldu. Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekanın 
daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken aynı za-
manda engelli yolcuların cam bölümünden dışarı-
yı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. 
isuzu Citiport’un yan kısmındaki kayar hat levhası 
görünürlüğü attırırken, dayanıklı malzemeler ile 
tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına 
şehir içi ulaşımda maksimum konforu sunuyor.48 RADÜS DERGİSİ   2018
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Mercedes-Benz Actros ürün gamındaki 
Actros 3232 L 8x2 ve Actros 3242 L 8x2 
ADR’li kamyonlar tehlikeli madde taşıma-
cılığında 33,5 ton teknik azami yük ağırlığı 
(A.Y.A.) sunuyor. Actros 3232 L ADR ve 3242 
L ADR araçlar tehlikeli madde taşımacılığı-
na uygun depo yerleşimi ve donanımlarıy-
la Mercedes-Benz kalitesinin altını çiziyor.

Actros 3232 L ADR ve 3242 L ADR kam-
yonlar kalitesi, donanım ve sahip olduğu iç 
tasarımı ile sürücüsüne konforlu bir yaşam 
alanı sağlıyor. Mercedes-Benz Actros nakli-
ye araçları Mercedes PowerShift 3 otoma-
tikleştirilmiş şanzımana, 2.3 metre genişli-
ğinde StreamSpace kabine ve 170 mm’lik 
motor tüneline sahip.

Ekonomik ve daha uzun ömürlü motor

Actros kamyonlarda Mercedes-Benz’in 
çevre dostu, ekonomik ve güçlü; SCR, EGR 
ve DPF tekniği kullanılarak düşük devir sa-
yılarında yüksek güç üreten 12,8 lt hacim-
li OM 471 ve 7,7 lt hacimli OM 936 Euro 6 
motorları kullanılıyor. Bu motorlar sundu-
ğu düşük yakıt tüketimi, bir önceki jeneras-
yona göre % 20 daha uzun ömrü ve yüksek 
motor freni performansı ile öne çıkıyor.
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Mercedes-Benz Türk A.Ş. Kurumsal İletişim Bölümü 

Tel: +90 212 867 (37 26) /  (37 28)  / (37 30) 

 

  

 

 

Mercedes-Benz Actros Teknik Özellikler 
 Mercedes-Benz Actros 3232 L ADR Mercedes-Benz Actros 3242 L ADR 

Motor OM 936 Euro 6 OM 471 Euro 6 

Azami Güç 235 kW (320 PS) @ 2200 d/d 310 kW (421 PS) @ 1600 d/d 

Azami Tork 1300 Nm @ 1200-1600 d/d 2100 Nm @1100 d/d 

Şanzıman MB G 211-12/ 14,93 -1,0 MB G 211-12/ 14,93 -1,0 

Aks Tahvil Oranı 3,583 2,846 

Aks Mesafesi 4550+1350 4550+1350 

Kabin Tipi Uzun kabin Stream Space,  
çift yataklı 

Uzun kabin Stream Space,  
çift yataklı 

Tescile Esas Azami Yüklü 
Kütle 32.000 kg 32.000 kg 

Teknik Açıdan Müsaade 
Edilen Azami Yüklü Kütle 33.500 kg 33.500 kg 

Azami yüklü ağırlık 
1. Dingil 8.000 kg 8.000 kg 

Azami yüklü ağırlık 
2. Dingil 7.100 kg 7.100 kg 

Azami yüklü ağırlık 
3. Dingil 11.500 kg 11.500 kg 

Azami yüklü ağırlık 
4. Dingil 9.000 kg 9.000 kg 

Lastik Boyutu 315/80 R22,5 315/80 R22,5 

Yardımcı Fren Sistemi Motor freni (235 kW) PowerBrake (410 kW) 
Standart PTO  
(ilave güç çıkışı) Flanşlı PTO Flanşlı PTO 

Jantlar Alüminyum jant Alüminyum jant 

 

Mercedes-Benz 
8x2 ADR’li 
kamyonların
teknik taşıma 
kapasitesi 
33,5 tona 
çıkarıldı
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2016 yılından bu yana Balıkesir ve Eski-
şehir şubelerinde alanında uzman 50 
personel ile satış ve servis alanında MAN 
& Neoplan grubuna hizmet veren Lok-
man Koçaslan Otomotiv, Bursa Gürük-
lü’deki yeni tesisi ile birlikte şube sayısını 
3’e, personel sayısını ise 100’e çıkarmıştır. 
Lokman Koçaslan Otomotiv’in yeni MAN 
Yetkili Satış ve Servis Merkezi, 6.000 
m²’lik bir alanda 50 uzman personeli ile 
hizmet veriyor. 

Açılış törenine 700 kişi katıldı

Tesisin 27 Haziran 2018 Çarşamba günü 
gerçekleştirilen açılış töreni, Lokman Ko-
çaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Lokman Koçaslan, Koçaslanlar Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan 
ve Yakup Koçaslan, Koçaslanlar Holding 
İcra Kurulu Başkanı Yakup Sağlık, Lok-
man Koçaslan Otomotiv Genel 
Müdürü Cüneyt Ergün ile şir-
ket yöneticilerinin evsahip-
liğinde düzenlendi. MAN 
Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş. üst yönetimi 

de tam kadro olarak açılış töreninde ha-
zır bulundular. MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay 
Bekiroğlu, Otobüs Satış Direktörü Can 
Cansu, Kamyon Satış Direktörü Serkan 
Sara, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şi-
nasi Ekincioğlu ve İkinci El Satış Direktörü 
Aydın Yumrukçal açılış törenine katıldılar. 
Gençlik ve Spor eski Bakanı Bahattin Şe-
ker, Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı 
İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Başkan Vekili Önder TANIR ile Bur-
sa iş dünyasının çeşitli temsilcilerinden 
oluşan yaklaşık 700 davetlinin katıldığı 
tören, MAN tarihçesini anlatan videonun 
LED ekranda gösterimi ile başladı. 

Modern tesis aynı anda 30 araca  
hizmet verebilecek kapasitede

Konuşmasında Koçaslanlar ailesi ile MAN 
grubunun yıllardır süregelen dostane 
ticari ilişkilerine değinen Koçaslanlar 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 
Koçaslan, “MAN grubu ile 2016 yılında 
başlayan birlikteliğimizde ikinci yılımı-
zı doldurmanın heyecan ve gururunu 
sizlerle birlikte yaşıyoruz. 2016 yılında 
Balıkesir ve Eskişehir plazalarımızı tahsis 
ettiğimiz MAN markamıza, bugün Bur-
sa tesisimizi de eklemiş bulunmaktayız. 
Tesisimiz, 6.000 metrekare kapalı alanı 
ile aynı anda 30 araca hizmet verebilme 
kapasitesindedir. Konumunun, otobana 
mesafesi 1 kilometre olan tesisimizin 
projesi, iç dizaynı; yedek parça bölümün-

den, ofislerinden, atölye bölümlerine 
kadar, tamamen MAN kurumsal 

kimlik kuralları baz alınarak, 
özenle yapılmıştır. Satışın 

haricinde, araç kabul, 
arıza teşhis, mekanik, 

elektrik ve kaporta 

lokman Koçaslan Otomotiv’in
3’üncü Man yetkili satış ve

servis merkezi Bursa’da açıldı

44 yıllık 
tecrübesi ile iş dünyasının köklü 

kuruluşlarından Koçaslanlar Holding, 
otomotiv alanında güçlü adımlarla büyümeye 

devam ediyor. Koçaslanlar Holding şirketlerinden 
Lokman Koçaslan Otomotiv’in, Bursa Görüklü’deki 

yeni MAN Yetkili Satış ve Servis Merkezi, 
düzenlenen törenle hizmete açıldı. 
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bölümleri ile hizmet tesisimizde alanın-
da uzman 50 personelimiz çalışacaktır. 
Kalitesi, ürün çeşitliliği, ülkemizdeki yatı-
rımları, satış ve satış sonrası hizmetlerin-
deki başarısı, ikinci el organizasyonları ile 
ticari araç segmentinin en önemli oyun-
cularından olan MAN’la birlikte başladı-
ğımız bu ticaret yolculuğumuzun, uzun 
yıllar devam edeceğine olan inancım 
tamdır. Bugün burada sergilenen MAN 
araç modellerimiz içerisinde, ilk defa ül-
kemizde müşterilerimiz ile buluşan, TGE 
modeli hafif ticari aracımızın da, MAN 
ailesi ile birlikte, ülkemiz müşterilerine 
hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. 

İşbirliğinde tüm hedefler başarıyla 
yerine getirildi

Lokman Koçaslan Otomotiv’in açılışı ger-
çekleştirilen yeni servisinin MAN Kam-
yon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin önemli 
mihenk taşlarından biri olduğuna vurgu 
yapan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, 
Koçaslan Ailesi ile 2 yıl önce başlayan iş-
birliklerinde yeni servisin açılışı da dahil 
olmak üzere tüm hedeflerin bugüne ka-
dar başarıyla yerine getirildiğini belirtti. 

Tuncay Bekiroğlu, konuşmasına  
şöyle devam etti: 

“Bu açılış törenine bizim Türkiye’deki 
varlığımızın 50’nci Yılı dolayısıyla yaptır-
dığımız bir filmle başladık. TRT’nin ilk ya-
nına başladığı günlerden, Türkiye’nin ilk 
dört mevsim olarak tabir edilen yolların 
yapıldığı günlerden, Avrupa’nın Euro’ya 
geçtiği günlerden ve bu sürede MAN’ın 
Türkiye’de yaptıklarından bahseden bir 
filmdi. Türkiye’de çok uzun bir geçmişi-
miz var. Dünyada 250’nci yılı, Türkiye’de 

ise yarım asrı aştık. Türkiye’nin bu sıçra-
ma yaptığı, dünyanın en büyük ekono-
mileri arasına girdiği bu 52 yıl içerisin-
de, MAN ticari araçlar grubunun da bir 
tutum tuzu var. Ancak bu katkı, sadece 
MAN ticari araçlar grubu ile sınırlı değil, 
bizi Türkiye’nin en önemli kurumlar ara-
sına sokan değerli iş ortaklarımızın da 
katkısı büyüktür. Müşteri memnuniyeti 
alanında Türkiye’de MAN, tüm dünya-
daki en yüksek müşteri memnuniyetine 
sağlayan bir numaralı teşkilat haline gel-
di. Bu yeni tesisimiz sayesinde birincili-
ğimizi sürdüreceğimize, hatta arayı bir 
miktar daha açacağımıza inancım tam. 
Bu vesileyle, tesisi camiamıza katan ve 
yarınlara daha güvenli bakmamızı sağ-
layan değerli Koçaslan Ailesi’ne teşekkür 
ediyor, bol kazançlar diliyorum”. 

Konuşmacıların ardından canlı klasik mü-
zik dinletisi gerçekleştirildi, kurdele kesme 
töreninin ardından canlı keman perfor-
mansı ile de davetliler keyifli anlar yaşadı. 

Koçaslanlar, 44 yıllık tecrübesi ile 
otomotivin her alanında 
1974 yılında Ahmet Koçaslan tarafından 
temelleri atılan Koçaslanlar Holding, 
bugün 44 yıllık tecrübesi ile otomotiv 
sektöründe büyüyerek aktif rol alma-
ya devam ediyor. Koçaslanlar Holding, 
otomobilden hafif ticariye, yolcu taşıma 
grubundan, orta ve ağır ticari kamyon-
lara, çekicilerden treylere ve tüm bu 
ürünlerin yan ekipmanları ile birlikte ka-
rayolunda hareket eden tüm segmentle-
re hitap ederek, sigorta ve yedek parça 
ürünleri ile sektöre farklılık kazandırıyor. 

Avantajlı konumu ve   
uzman kadrosu ile hizmet veriyor

Koçaslanlar Holding, bünyesinde-
ki 8 şirket arasında yer alan Lokman 
Koçaslan Otomotiv’in açılışı gerçek-
leştirilen Görükle şubesi, Bursa-İzmir 
karayolu üzerinde, otobana birkaç da-
kikalık mesafede yer alıyor. Tesis, ge-
rek konumu, gerekse güçlü personel 
kadrosu ile Bursa’da MAN & Neoplan 
grubunda satış ve servis hizmetlerin-
de ön plana çıkmaktadır. Merkez, ko-
numu ve 7/24 yol yardım araçları ile 
yolda kalan araçlara hızlı müdahale 
avantajı da sunuyor.

Lokman Koçaslan Otomotiv bugün Es-
kişehir, Balıkesir ve Bursa şubeleri ile 
toplam 20.000 m²’lik bir alanı kaplayan 
tesislerinde, işinde uzman 100 personeli 
ile müşterilerine hizmet sunuyor.

Tuncay Bekiroğlu Muhsin
Koçaslan 
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Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve 
OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi Prome-
teon Türkiye 2018 yılı filo yaklaşımı kap-
samında, Prometeon Türkiye Pazarlama 
Müdürü Faruk Uslu, Bölge Satış Müdürü 
Uğur Aydın ve Filo Müdürü Gökhan De-
mirci’nin ev sahipliğinde, bölge bayisi-
nin desteği ile Mersin’de filo yöneticileri 
ile bir araya geldi. Toplantıya Mersin’de 
faaliyet gösteren ve yurtiçi ve yurtdışı ta-
şımacılık yapan nakliye filolarının ve yine 
aynı bölgede çalışan inşaat sektörünün 

önemli filoları katıldı. 
Toplantıda Prometeon ve Prometeon’un 
ProTruck çatısı altında sunduğu filo hiz-
met yaklaşımı hakkında bilgiler payla-
şıldı. Dünyada endüstriyel lastik işine 
odaklanan tek şirket olan Prometeon bu 
bilgi birikiminin kattığı güçle ürünleri ve 
sunduğu hizmetlerle müşterilerinin ya-
nında yer alıyor. Prometeon, premium 
marka Pirelli ticari lastikler ile beraber 
müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak 
geliştirdiği filo yaklaşımı ProTruck kapsa-

mında sunduğu hizmetlerle müşterileri-
nin lastikten en yüksek verimi almalarına 
imkan sağlıyor.  
Lastiğin bakımından yenilenen ömrüne, 
sürüşten hurdaya çıkmasına kadar las-
tiğin yaşam döngüsünde maliyet oluş-
turan tüm anlara ve lastiğin yakıta olan 
etkisini minimize etmeye odaklanılarak 
geliştirilen ProTruck hizmet yaklaşımı fi-
loların lastikten maksimum verimi alma-
larına; operasyonel maliyetlerini en aza 
indirmeye katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Türkiye’den Hatay - Sağlam Motorlu 
Araçlar, yarı finallerde bilgi ve de-
neyimleriyle ön plana çıkan başarılı 
40 takım arasında yer alarak dünya 
şampiyonası finallerine kalmaya 
hak kazanmıştı. Volvo Trucks’ın dün-
ya genelindeki yetkili servislerinin 
yetkinliğini ölçmek ve satış sonrası 
servis hizmetlerini iyileştirmek ama-
cıyla düzenlediği ViSTA yarışmasına 
bu yıl 125 ülkeden 231 takım katıldı. 
Toplam 19 bin 700 teknisyenin katıl-
dığı yarışmanın finalinde ise dünya-
nın en iyi 40 takımı kıyasıya yarıştı 
ve Estonya, Belçika ve Finlandiya 
ekipleri ödüllerin sahibi oldu. 

Prometeon Türkiye
Mersin’de filo yöneticileri ile bir araya geldi

Geliştirdiği servis ve 
çözümleriyle lastik bakım 
yönetiminde uzman Pirelli 

marka ticari lastiklerin lisanslı 
üreticisi Prometeon Türkiye, 
Mersin’de filo yöneticileri ile 

bir araya geldi.

Temsa İş Makinaları’nın da yer aldığı dünya genelinde
düzenlenen Volvo Trucks’ın en iyi servis yarışması Vista sona erdi
Temsa İş Makinaları, 
Türkiye tek yetkili dist-
ribütörlüğünü sürdür-
düğü Volvo Trucks’ın 
global çapta bu yıl 60.’sı 
düzenlenen ve alanında 
dünyanın en büyük ya-
rışması olan VISTA (Vol-
vo International Service 
Training Award)’nın 
dünya şampiyonasında 
yarıştı. VISTA finalleri, 
26 Haziran tarihinde 
Brezilya Curtiba’da 
gerçekleştirdi.
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Avrupa’nın en büyük Scania tesisi
Özaltın Ağır Vasıta Kayseri’de açıldı

Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye faaliyetlerini 
sürdüren Scania, Türkiye genelinde hizmet verdiği yetkili 
satıcı ve servis ağını genişletiyor. Kayseri’de açılışı gerçekleş-
tirilen Özaltın Ağır Vasıta, ağır ticari araç pazarının en çok 
tercih edilen çekici markaları arasında yer alan Scania’nın 
Türkiye genelindeki 21.nci yetkili satıcı ve servisi olarak 
faaliyetlerine başladı. Ayrıca Özaltın Ağır Vasıta, Türkiye’nin 
en çok tercih edilen soğutucu ünite markası Thermo King’in 
de yetkili satıcı ve servisi olarak hizmet verecek.

Özaltın Ağır Vasıta açılış töreni Kayseri Va-
lisi Süleyman Kamçı, Nevşehir Valisi İlhami 
Aktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Çelik, Nevşehir Belediye Başkanı 
Atila Seçen, Kayseri Ticaret Odası Başkanı 
Ömer Gülsoy, Doğuş Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Gür Çağdaş, Doğuş 
Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Koray Arı-
kan, Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 
İlhami Eksin ve Özaltın Grup Yönetim Kuru-
lu Başkanı Faruk Özaltın ile diğer yetkililerin 
katılımı ile gerçekleşti. 
“İstihdama katkı sağlayacak bu  
tesis şehrimize hayırlı olsun”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı 
açılış töreninde yaptığı konuş-
mada “Dünya her geçen gün 
globalleşiyor ve globalleşen 
dünyada taşımacılık her geçen 
gün önemini artırıyor. Bugün burada açılı-
şını gerçekleştirdiğimiz bu tesis için Doğuş 
Otomotiv ve Özaltın Grubuna teşekkür edi-
yorum. Kayseri bir sanayi ve ticaret kenti. Her 
geçen gün böyle güzel tesislerin açılması bizi 
mutlu ediyor. Nevşehirli bir iş insanımızın 
böyle bir yatırım için kentimizi seçmesi bizi 
mutlu etmiştir.  Böyle bir tesis istihdamı da 
artıracaktır. Emeği geçen herkese teşekkür 
eder hayırlı olmasını temenni ederim” dedi. 
“Yatırımlarımız kesintisiz sürüyor”
Doğuş Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Gür 
Çağdaş açılış töreninde yaptı-
ğı konuşmada Doğuş Otomo-
tiv’in otomotiv sektöründe 
binek otomobilden, ağır ti-
cari araç markamız Scania’ya, 
soğuk zincir markası Thermo 
King’e dünyanın önde gelen büyük mar-
kalarını temsil ettiklerini belirterek “Scania 
markası, grup içerisinde ayrıca önem ver-
diğimiz bir marka. Scania yıllardır ithal ağır 
ticari araç pazarında başarısını kanıtlamış, 
farkını ortaya koymuştur” dedi .
Çağdaş “Otomotiv pazarı 2018 yılının ilk yarı-
sında % 5 daraldı. Sosyoekonomik gelişmeler 

nedeniyle yaşanan bu daralmanın, yılın ikinci 
yarısında toparlanacağına inanıyoruz. Bizler 
bu süreçte yatırımlarımıza odaklanarak ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. “Tekerlekler 
dönüyorsa ekonomi işliyordur” diye bir tanım 
vardır. Bizde araçlarımızın tekerleklerini sü-
rekli döndürme amacındayız. Bugün burada 
açılışına katıldığınız bu modern tesisimiz de 
bunun bir göstergesidir” şeklinde konuştu. 
“Otomotiv yatırımı o bölgeye bereket getirir”
Doğuş Otomotiv Scania Genel 
Müdürü İlhami Eksin ise Özaltın 
ailesine bu güzel tesisi Scania ai-
lesine kazandırmasından dolayı 
teşekkür ederken “Son 4-5 yıl-
da markamızın pazar payını % 
4-5’lerden 10-12’lere çıktı. Çekici 
pazarındaki gücümüzü % 7’den 
% 20’lere çıkarak üçe katlaması 
yatırımcı Özaltın ailesini bu şehre kazandırdı. 
Bir ilde özellikle otomotiv yatırımı açılıyorsa o 
yere bereket getirir. Ama aynı zamanda dün-
yaya entegre olmayı, Berlin’de, Stockholm’de 
New York’da ne oluyorsa buraya getirmeyi de 
sağlıyor. Burada sağlanan istihdam ile aileler-
le birlikte yaklaşık 500 kişiye ekmek sağlana-
cak. Bundan daha önemlisi katma değerli hiz-
metlerin meydana getirdiği bilgi ve beceriler 
ile hem iş dünyasına hem akademik dünyaya 
önemli katkılar getirir” dedi. 
Eksin, Scania’nın Türkiye’ye olan katkılarından 
da söz etmek istediğini belirterek “Scania, 
1990’lı yıllarda strateji olarak pazarlamayı, iş 
yönetimini, teknolojiyi  getirdi. Türkiye’de ilk 
uydu takipli araçlarımızı getirdik. Bu bir ve-
rimlilik artışıydı, hem % 10 daha az yakıt tü-
keterek ekonomiye katkı sağlarken, işletme 
maliyetlerini düşürüyor ve aynı 
zamanda çevreye de daha 
az zarar veriyoruz.  Son 
3-4 yıldaki başarı-
mızda Doğuş 
O t o m o -
tiv ve 

değerli iş ortaklarımızın tecrübesi önemli rol 
oynamaktadır. Bu tesisin de hepimize hayırlı 
olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.    
“Scania bayrağını daha da ileri taşıyacağız”
Özaltın Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Özaltın ise “Sca-
nia markası, bölgemizde faaliyet 
gösteren nakiye firmaları tara-
fından yakından tanınmaktadır. 
Öyle ki burada ortalama her 5 
araçtan 1 tanesi Scania’dır. Bu-
gün itibarıyla bölgemizde Sca-
nia bayrağını Özaltın Ağır Vasıta olarak dev-
ralıyoruz. Hedefimiz bu bayrağı daha da ileri 
götürmek” dedi. Özaltın, Kayseri bölgesinde 
mobilya sektörünün yoğun bir şekilde talep 
gördüğünü sözlerine eklerken şöyle konuştu;” 
Aynı zaman da Nevşehir bölgemizden de pon-
za ve yapı malzemeleri Türkiye’nin hemen her 
köşesine taşınmaktadır. Ülke ekonomisine bü-
yük katma değer sağlayan bu ürünlerin en gü-
venli şekilde taşınması için, Scania markası ola-
rak en iyi hizmeti verme amacındayız. Özaltın 
Ağır Vasıta olarak Doğuş Otomotiv ve Scania 
markalarına bu yolculukta bize güvendikleri 
için teşekkür eder, işbirliğimizin uzun yıllar kat-
lanarak devam etmesini temenni ederiz” dedi.
Özaltın Ağır Vasıta
Özaltın Ağır Vasıta, Scania’nın Türkiye genelindeki 
21.nci Yetkili Satıcı ve Servisi olarak hizmet vere-
cektir. 4 bin m2‘si kapalı olmak üzere, toplam 20 
bin m2’lik tesisi ile Özaltın Ağır Vasıta, Türkiye’nin 
en büyük Scania Yetkili Satıcı ve Servisidir. Serviste 
aynı anda 16 araca bakım ve onarım hizmeti veri-
lebilmektedir. Özaltın Ağır Vasıta, soğutucu ünite 
markası Thermo King’in de yetkili satıcı ve servisi 
olarak hizmet verecek. 25 kişiden oluşan dene-
yimli kadrosu kısa zaman da 100 kişiye ulaşacak 

olan Özaltın Ağır Vasıta, 15 Milyon TL’lik 
yatırım maliyetiyle kurul-

muştur.

Faruk Özaltın

Süleyman Kamçı

Gür Çağdaş

İlhami Eksin
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Elektromobilite alanında öncü 
olan Renault Trucks, şehir içi ula-
şımın değişen gerekliliklerini kar-
şılamak üzere ikinci nesil elekt-
rikli kamyonlarını sunuyor. 3.5 ila 
26 ton arasında değişen Renault 
Master Z.E., Renault Trucks D Z.E. 
ve Renault Trucks D Wide Z.E mo-
dellerini içeren Renault Trucks Z.E. 
serisi, yük taşımacılığından atık 
toplamaya kadar her türlü şehir içi 
hizmet uygulamalarını kapsıyor. 

Renault Trucks, geçtiğimiz 
on yıl boyunca elektrikli 
araçlar için hazırlık 
yapıyordu
Renault Trucks’a göre CO2 emis-
yonlarının yanı sıra şehir içi hava 
kirliliği ve gürültü sorunlarının 
kesin çözümü, elektromobiliti 
oluyor.  Bu nedenle Renault Tru-
cks, elektrikli araçların kullanımı, 
batarya, hareket, şarj istasyonları 
ve özel bakım gereklilikleri ile il-

gili önemli noktaları geliştirmek 
üzere on yıl boyunca müşteri ve 
iş ortaklarıyla birlikte saha testleri 
gerçekleştirdi.

Gerçek çalışma ortamında sürdü-
rülen bu testler sayesinde  Rena-
ult Trucks, müşteri ve iş ortakla-
rının elektrikli teknolojiyi kendi 
müşterilerine de kabul ettirmele-
rine olanak sağladı. Renault Maxi-
mity sayesinde Renault Trucks’ın 
elektrikli kamyonlarıyla ilgili on 
yılı aşkın bir tecrübesi bulunuyor. 
Renaul Trucks Başkanı Bruno Bilin 
yaptığı açıklamada; “On yıl önce 
elektrikli kamyonların şehir için-
de hava kirliliğinin azaltılması için 
kullanımına önderlik ettik. Bugün 
ise performansı kanıtlanmış elekt-
rikli araç serimizi sunuyoruz ve 
servis ağımızdaki uzmanlar elekt-
romobiliteye geçiş konusunda 
müşterilerimize yardım etmekte 
üzere hazır. On yıl önce öncüydük, 
şimdi ise uzmanız,” diye belirtti. 

    Renault Trucks, yeni ikinci 
nesil elektrikli 
kamyonlarını
sunuyor:
3.5 tondan 
26 tona kadar 
tamamlanan
ZE ürün serisi

Müşteri ve iş ortaklarıyla gerçek kullanım 
koşullarında yapılan on yıllık test sürüşlerinin 

ardından Renault Trucks, 3.5 ile 26 ton 
arasındaki şehir içi kullanımında ideal, 

ikinci nesil elektrikli Renault Master Z.E., 
Renault Trucks D Z.E. ve Renault Trucks D 

Wide Z.E araçlarını sunuyor. Renault Trucks 
D ve D Wide Z.E. modelleri, Renault Trucks’ın 

Blainville-sur-Orne’de bulunan tesisinde 
üretilerek 2019 yılında piyasaya sunulacak. 
Renault Master Z.E. ise 2018 yılında satışa 

başlayacak.
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Sınırsız erişim için sıfır emisyon  
En son teknolojik gelişmeler, Re-
nault Trucks’ın  Z.E. serisini oluştur-
masını sağlayarak elektrikli araçla-
rı, nakliye şirketleri için ekonomik 
şekilde uygulanabilir bir alternatif 
haline getirdi.

Şehir içi bölgelerde katı yönetme-
likler uygulanıyor olsa da Renault 
Trucks Z.E. serisi araçlar, bu yönet-
meliklere tamamen uyumlu. Bu 
araçlar, gürültüsüz bir şekilde geç 
saatlerdeki teslimatların yapılma-
sını sağlayarak trafik sıkışıklığının 
engellenmesi ve CO2 yaymadık-
ları için hava kirliğinin önlenmesi 
ile hava ve gürültü kirliliği için mü-
kemmel çözüm oluyor. 

Yük taşımacılığındaki bazı önemli 
markalar, halihazırda elektromobi-
litiyi tercih ediyor. Elektrikli araçları 
kullanan XPO Logistics’in Avrupa 
Ulaştırma Genel Müdürü Luis Go-
mez konu ile ilgili olarak, “Taşıma-
cılık sektöründe alternatif bir güç 
kaynağının gerekliliğine inancımız 

ile XPO olarak elektrikli araç tercih 
ederek örnek olduk. Renault Tru-
cks’ı sıfır emisyon sağlamak üzere 
pratik bir yol sunan elektrikli araç-
ların geliştirilmesi için yaptığı yatı-
rımdan dolayı kutluyoruz. Renault 
Trucks, gelişen çözümler doğrul-
tusunda ticari taşımacılığın gele-
ceğini şekillendiriyor,” dedi.

Suez ise Renault Trucks Z.E. portfö-
yünün piyasaya sunulacağı günü 
ilgiyle takip ediyor. Suez İdari Yö-
neticisi Edouard Hénaut ; “Pazara 
sunulan yeni ve rekabetçi çözüm-
leri görmekten ve Renault Trucks 
ile iş ortağı olmaktan 
dolayı gurur duyuyo-
ruz. Yeni elektrikli kam-
yonlar ile Suez, sıfır 
emisyonlu, çevre dos-
tu ve sessiz atık top-
lama çözümleri saye-
sinde müşterilerine 
karbon oranlarını dü-
şürmeleri konusunda 
yardımcı olacak,” şek-
linde açıkladı. 

Trucks Master Z.E. Eylül 2018 
tarihinde satışa sunulacak 
Eylül 2018 tarihinde piyasaya su-
nulacak, kısa mesafeli teslimatlar 
için ideal Renault Trucks Master 
Z.E., katı trafik kurallarına sahip 
şehir içi bölgelerine dahi erişim 
sağlıyor. Tamamen elektrikle ça-
lışan bu aracın bataryası, altı saat 
içinde şarj ediliyor.

Bataryalar ön koltukların altına 
monte edildiği için yük taşıma ka-
pasitesi, geleneksel dizel Renault 
Master modeli ile  aynı oluyor. 
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Master Z.E. serisi, şehir içi uygula-
malarında çalışan profesyonellerin 
tüm ihtiyaçlarına cevap verebil-
mek üzere tasarlanan altı versiyon 
(dört panelvan ve iki platform ka-
bini) ile sunuluyor. 

Öte yandan sürücüyü ve yükü koru-
mak, şehirde güvenli sürüş sağlamak 
üzere Master Z.E. standart olarak bir 
arka kamera, arka radar sistemi ve 
geniş aynalar ile donatılıyor. 

Şehir içi teslimat ve atık 
toplama operasyonları için 
Renault Trucks D ve Renault 
Trucks D Wide Z.E. 
Renault Trucks D.Z.E’nin özel olarak 
tasarlanmış yeni 16 tonluk versi-

yonu, şehir içi ve sıcaklık kontrollü 
teslimatlar için ideal. Renault Tru-
cks D Wide Z.E. ise daha etkili atık 
toplama operasyonları için 26 ton-
luk versiyonu ile sunulacak.  Mo-
dellerden ikisi de 2019 yılının ikinci 
yarısında Renault Trucks’ın Blainvil-
le-sur-Orne, Normandiya, Fransa’da 
bulunan tesislerinde üretilecek.

Orta ağırlıktaki hizmetler için kul-
lanılacak Rennault Trucks Z.E. aracı, 
kullanım ve batarya yapılandırma-
sına bağlı olarak 300 km’ye kadar 
mesafe kat edebilecek. Elektrikli 
kamyon alırken sahip olunan en 
maliyetli parça, batarya paketidir. 
Bu nedenle Renault Trucks, yük 
kapasitesi ve işletme maliyetlerin-

den ödün vermemek adına müş-
terilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli 
uygulamalar ve kullanım alanları 
için alternatif modeller sunuyor. 

Hızlı alçak akım şarj özelliği saye-
sinde Renault Trucks D.Z.E ve Re-
nault Trucks D Wide Z.E. lityum-i-
yon bataryaları bir ila iki saat gibi 
kıs süreler içinde 150 kW Combo 
CCS konektör aracılığıyla şarj edi-
lebiliyor. Bu durumda üç fazlı 380V 
32A’lık bir endüstriyel elektrik prizi 
kullanımı tamamen uygun oluyor. 

Kullanım ve kaporta ile ilgili maksi-
mum esneklik sağlamak üzere Re-
nault Trucks D.Z.E. ve Renault Trucks 
D Wide Z.E. güç çıkışı (PTO) ve stan-
dart mekanik ara yüzle donatılıyor.

RENAULT MASTER Z.E.
•  Toplam brüt araç  

ağırlığı: 3.1t
•  57 kW elektrik motor 
•  Maksimum tork: 225 Nm
•  Maksimum hız:  100 km/h
•  Batarya: 33 kWh lityum-

iyon bataryalar  
•  NEDC’ye bağlı çalışma 

aralığı: 200 km
•  Menzil aralığı: 120 km’ye 

kadar

RENAULT TRUCKS D Z.E.
•  Toplam brüt araç ağırlığı:   

16t Ağırlık: 16.7t.
•  Mevcut dingil mesafesi:   

4,400 mm ve 5,300 mm
•  185 kW elektrikli motor   

(130 kW kesintisiz güç)  
•  Elektrikli motorun maksimum   

torku: 425 Nm. 
•  Arka aks için maksimum tork: 16 kNm
•  İki vitesli şanzıman
•  Batarya: Toplamı 200 to 300 kWh olan 

lityum-iyon bataryalar 
•  Menzil aralığı: 300 km’ye kadar

RENAULT TRUCKS D WIDE Z.E.
•  Brüt araç ağırlığı: 26 t    

Ağırlık: 27 t.
•  Mevcut dingil mesafesi:  

3,900 mm 
•  Toplam 370 kW’lik    

iki elektrik motoru   
(260 kW kesintisiz güç) 

•  Elektrikli motorun   
maksimum torku: 850 Nm

•  Arka aks için maksimum  
tork: 28 kNm.

•  İki vitesli şanzıman 
•  Batarya: lityum-iyon bataryaları, 

200 kWh.
•  Menzil  aralığı: 200 km’ye kadar
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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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2018
FUAR TAKVİMİ

FUARin ADi  BAŞlAMA-BİTİŞ TARİHİ KOnUSU ŞEHİR-YER DüZEnlEYEn FİRMA

CM-EXPO 6-9 EYLÜL 2018 İŞ, İNŞAAT  ANFAŞ FUAR BOĞAZİÇİ
  MAKİNALARI VE  MERKEZİ/ANTALYA İHTİSAS FUARCILIK
  EKİPMANLARI FUARI

METAL EXPO 12-15 EYLÜL 2018 DEMİR, ÇELİK,  İSTANBUL FUAR SKY FUARCILIK
  METAL ÜRÜNLERİ VE MERKEZİ/İSTANBUL
  ÜRETİM 
  TEKNOLOJİLERİ FUARI

CİTYTECH 2018 20-23 EYLÜL 2018 BELEDİYE VE ÇEVRE ANFA ALTINPARK/ INFO FUARCİLİK
  EKİPMANLARI,  ANKARA
  GERİ DÖNÜŞÜM
  TEKNOLOJİLERİ ÇEVRE, 
  GERİ DÖNÜŞÜM, 
  ATIK YÖNETİMİ

IAA 20-27 EYLÜL 2018 ULUSLARARASI HANNOVER/ VDA
  TİCARİ ARAÇ VE  ALMANYA
  YAN SANAYİİ FUARI

KONYA  02-07 EKİM 2018 OTOMOBİL,  TÜYAP KONYA TÜYAP
OTOSHOW 2018  TİCARİ ARAÇ FUARCILIK/KONYA
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49 ülkede tüm marka
araçlar için geçerli ATP sertifika 

testlerini TiRSAn yapacak

Karayolu 
taşımacılık 

sektöründe Avrupa’nın ilk 
4 treyler üreticisinden biri olan, 

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, 
uluslararası bozulabilir gıda taşımacılığı 

yapan firmalar için zorunluluk haline gelen ATP 
sertifikasını, ödüllü Ar-Ge merkezinde verebilecek. 

49 ülkede tüm marka araçlar için geçerli olacak TSE 
onaylı sertifika testlerini kendi Ar-Ge merkezinde 

gerçekleştirecek Tırsan, aynı zamanda nakliyeciler 
için maliyet ve zaman tasarrufu da sağlayacak. 

Son teknolojiye sahip araçları ve yenilikçi 
çözümleriyle müşterilerinin her zaman ya-
nında olan Tırsan, Adapazarı tesislerinde 
yeni kurduğu ATP test merkezinde, ulusal 
uluslararası tüm markaların araçlarını test 
edebilecek. Tırsan, Türkiye’de 15 Mayıs 2017 
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan 
ATP anlaşmasına göre uluslararası bozula-
bilir gıda taşımacılığı yapan firmaların alma-
sı gereken ATP sertifikası için gerekli testleri 
ATP Tip Test Merkezinde yapılabilecek. Ar-
Ge merkezinde uluslararası mevzuatlara 
uygun çeşitli testler yapabilme yetkinliğini 
kanıtlayan ve uluslararası ödüller alan Tır-
san, ulusal ve uluslararası tüm markaların 
araçlarını test ederek Türkiye dahil 49 ülke-
de geçerli sertifikayı TSE’den sağlayacak.

Tırsan daha önce Almanya, İtalya ve Yu-
nanistan gibi ülkelerde yapılan, hem sü-
reç hem de maliyet olarak nakliyeciler için 
yük olan testleri artık ülkemizde gerçek-
leştirebilecek. Bu sayede lojistik sektörü-

nün hem zaman kaybından, hem de ma-
liyet yükünden kurtulmasını sağlayacak. 

Uluslararası standartlara sahip 
ödüllü Ar-Ge merkezi
2009 yılında Türkiye treyler sektörünün 
ilk ve tek Ar-Ge merkezini kuran Tırsan, 
Gebze’de 2. Ar-Ge Merkezi’nin temelini 
attı. Tırsan, 2017 Otomotiv ve Yan Sanayi 
Ar-Ge Merkezi 1.si Ar-Ge’sinde teknolo-
ji geliştirirken, müşterilerine de hizmet 
sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 
Tırsan, yeni kurduğu test merkezi ile ATP 
sertifikası için yalnızca Türkiye’den de-
ğil, diğer ülkelerden başvuruları da test 
ederek onay verebilecek ve araçların pe-
riyodik muayenelerini gerçekleştirecek.

Teknolojinin gelişim ve dönüşüme ayak 
uyduran şirketlerin ayakta kaldığını ve 
büyüdüklerini, ayak uyduramayan şir-
ketlerini ise rekabette geri kaldıklarına 
değinen Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı 

Çetin Nuhoğlu, “Tırsan olarak önceliği-
miz değer üretmek olduğundan, dünya 
çapında 55’ten fazla ülkede doğru müş-
teriye doğru araç çözümünü sunmak için 
araştırma-geliştirme projelerine ve iş bir-
liklerine yatırım yapıyoruz. 2009 yılından 
bu yana faaliyette olan Adapazarı Ar-Ge 
merkezimizde fiziki kapasitenin sınırları-
na ulaştık. Şirketimizin yılda 20.000 adet 
treyler üretimine ulaşma hedefini yeni 
merkezimizde geliştireceğimiz ürünlerle 
desteklerken, bazı ürün gruplarının tasa-
rımlarını, prototip üretimlerini ve geliştir-
me testlerini yeni tesisimizde gerçekleşti-
receğiz. Bu sayede nakliyeci dostlarımızın 
hem zamandan hem de maliyetten tasar-
ruf etmelerini sağlayarak, sektörde karşı-
laştıkları zorlukların üstesinden gelebil-
meleri için fırsat sunuyoruz. Son teknoloji 
ile donattığımız 2. Ar-Ge merkezimiz ile 
sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en 
büyük test merkezi olacağız, dedi.
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Kurulduğu 1978 yılından beri lojistik ve taşı-
macılık sektöründeki dünya trendlerini ya-
kalamayı ilke edinmiş; günümüzde Avrupa, 
Ortadoğu ve Türkiye’de lojistik ve depolama 
alanlarında hizmet veren Çoban Tur|Boltaş’ın 
Samandıra tesislerinde gerçekleştirilen tes-
limat törenine Çoban Tur|Boltaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Çobanoğlu, Finans 
Direktörü Burhan Gültay, Filo Direktörü Cum-
hur Erzurumluoğlu, Mercedes-Benz Yetkili 
Bayii Hases Otomotiv Genel Müdürü Adnan 
Öztürk, Satış Müdürü Mesut Negiz ve Merce-
des-Benz Türk Filo Satış Grup Müdürü Haluk 
Burçin Akı katıldılar.
Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler, Hases Otomotiv ve Çoban Tur|Bol-
taş yöneticilerinin katıldığı törende Çoban 
Tur|Boltaş’a 35 adet Mercedes-Benz Actros 
1842 LSnRL ve 5 adet Actros 2632 LD araç 
teslim edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Çobanoğlu 40 adet yeni Mercedes-Benz mar-
ka aracın anahtarını teslim alırken, “Merce-
des-Benz markasını tercih etme sebeplerimiz 
arasında Çoban Tur|Boltaş olarak ilke edindi-
ğimiz kalite politikasını esas aldık. Uluslararası 
nakliyat alanında kullanacağımız yeni Merce-
des-Benz marka araçlarımızın sahip olduğu 
kaliteye ek olarak; sunduğu dayanıklılık ve 

güç, yüksek yakıt tasarrufu, uzun bakım ara-
lıkları, çevreci teknolojileri, yaygın servis ağı 
ve sağladığı finansman imkânları seçimimizi 
oldukça kolaylaştırdı. İş birliğimizin devamını 
diler; bu satışın gerçekleşmesinde emeği ge-
çen tüm Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler ve Hases Otomotiv yetkili-
lerine teşekkürlerimi sunarım.” dedi.
Mercedes-Benz Türk Filo Grup Satış Müdürü 
Haluk Burçin Akı ise gerçekleştirilen törende 
yaptığı konuşmada, “Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Ürün Grubu bünyesinde her alanda 
faaliyet gösteren ve markamızı tercih eden 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
ürün bulmak mümkün. Müşterilerimizi en 
doğru araçla buluşturmak için ve satış sırasın-
da sunduğumuz Mercedes-Benz kalitesini ve 
hizmetini, satış sonrası hizmetlerimizle de pe-
kiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Çoban Tur|Boltaş’ı da Mercedes-Benz Türk 
ailesine kazandırmış olduğumuz için oldukça 
mutlu ve gururluyuz. Bugün teslim ettiğimiz 
ve 2016 yılında tamamen yenilediğimiz Mer-
cedes-Benz Actros araçlarımız 2010 yılından 
beri Aksaray Kamyon Fabrikamızda üretiliyor. 
Araçlarımız hem yurt içi pazarında yoğun ilgi 
görüyor, hem de yurt 
dışına ihraç ediliyor. Sa-
hip olduğu Euro 6 mo-
toru ve bununla uyum-
lu aktarma organlarıyla 
önemli ölçüde yakıt 
tasarrufu sağlayan Act-
ros; aynı zamanda kon-
for, güvenlik ve sürüş 
dinamiği alanlarında 
ağır vasıta kullanıcıla-
rının ihtiyaçlarına ya-
nıt verecek özelliklere 
sahip. 120.000 km’ye 
çıkan bakım aralıkları 

ve %20 oranında düşen bakım maliyeti ile de 
Mercedes-Benz Actros araçlar yalnızca yolda 
değil; ticari anlamda da yüksek performans 
sergiliyor. Hem sektördeki hem de global ge-
lişmeleri yakından takip eden Çoban Tur|Bol-
taş’a yeni araçlarının hayırlı ve uğurlu olması-
nı; bol kazançlar getirmesini dilerim.” dedi.
Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) sayesinde 
%5’e varan yakıt tasarrufu
Çoban Tur|Boltaş’a teslim edilen 40 adet yeni 
Mercedes-Benz Actros aracın sahip olduğu 
Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) sayesinde ara-
cın takip edeceği güzergâh ve yokuşlar uydu 
tabanlı konumlandırma teknolojisi ve hari-
talar yardımıyla tespit edilerek vites değiştir-
me noktaları, vites kademeleri ve tempomat 
hızları hesaplanır. Yapılan bu hesaplamalar 
neticesinde aracın kinetik enerjisinden fayda-
lanılarak gereksiz hızlanmalar, vites değişiklik-
leri veya fren yapma eylemi önlenir. Öngörülü 
Sürüş Sistemi (PPC), aracın katedilecek yolun 
topoğrafyasına uyum sağlayarak %5’e varan 
yakıt tasarrufu gerçekleştirmesine imkân ta-
nır. Ayrıca sistem, Avrupa ve Türkiye’deki ana 
yol ağının % 90’ından fazlasını tanıyabilme 
özelliğine de sahiptir.

Çoban Tur|Boltaş’a 40 adet 
Mercedes-Benz Actros teslim edildi

Çoban Tur|Boltaş, filosunu 35 adet Mer-
cedes-Benz Actros 1842 LSnRL ve 5 adet 
Actros 2632 LD araç ile güçlendirdi. Yeni 

araçlarını uluslararası nakliye alanlarında 
kullanacak olan Çoban Tur|Boltaş’ın alımı-

nı gerçekleştirdiği Mercedes-Benz Actros 
araçlarının finansmanı ise Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler tarafından karşılandı.
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Türkiye‘nin cenneti olarak anılan 
Muğla’nın soğuk cenneti ise Yuvarlak 
Çay olsa gerek. Burası, çayın akışıyla 
serinleyen ferah havası ve suya 
girme cesareti gösterenleri çığlık 
çığlığa bırakacak kadar soğuk 
suyuyla Muğla’nın eşsiz güzellikteki 
yerlerinden biri.

Köyceğiz ve Ortaca arasında 
kalan Topgözü Kanyonunda 
bulunan Yuvarlak Çay, Sandras 
Dağının kar sularından besleniyor. 
Son zamanlarda ünü dilden dile 
yayılan bu şirin yer, özellikle sıcak 
yaz günlerinde yöre halkının en 

önemli kaçış noktalarından biri. 
Zira Muğla’da 40 dereceyi bulan 
sıcaklardan bunalanlar, klimasız 
doğal bir serinlik fırsatı sunan 
Yuvarlak Çay’a akın ediyor.

Keşfiniz sırasında bazı yerlerinde 
suların ağaçların altından çıktığını 
gördüğünüzde şaşıracaksınız. Tüm 
stresinizi atmanıza yardım edecek 
olan Yuvarlakçay, yazın sıcaklarından 
bunaldığınızda yardımınıza koşuyor. 
Tahta çardaklarıyla serinletici havayı 
size ulaştırıyor adeta. Ağaçlardan 
ve kayalardan su fışkırdığına şahit 
olacağınız Yuvarlakçay gezinizi 

bitirdikten sonra Muğla’nın 
önemli tarihi yerlerini ziyaret 
edebilirsiniz. Gökova Körfezi’ne 
uğrayıp ışıl ışıl renklerin sergisini 
izleyebilirsiniz.

Yuvarlak Çay’a ulaşabileceğiniz 
en yakın havalimanı Dalaman’da 
bulunuyor. Dalaman Havalimanı’nda 
indikten sonra Köyceğiz-Ortaca 
yönüne doğru giderken Beyoba 
sapağından içeri girmeniz gerekiyor. 
Sonrasında göreceğiniz tüm 
tabelalar, sizi bu muhteşem çayın 
kollarına götürmek için sıraya 
dizilmiş olacak.

SOĞUK CENNET
“YUVARLAKÇAY”
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ESKİ KÖYE YEnİ ADET

Yönetmen : Gülistan Acet, Ferit Karahan 
Oyuncular : Haki Biçici, Burcu Gönder Parlak, 
    Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Nail Kırmızıgül
Tür : Komedi
ülke : Türkiye

1990’ların sonunda köyümüze bir sağlık ekibi gelir ve en az üç 
çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık 
ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara 
takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik 
yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. 
Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu, 
dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik 
hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya 
özen gösterirken,devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek 
için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek ‘Vatan Sana Canım 
Feda’ diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene dek köyde herşey 
değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.

MİSSİOn: iMPOSSİBlE - YAnSiMAlAR

Yönetmen : Christopher McQuarrie 
Oyuncular : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill
Tür : Aksiyon
ülke : ABD

Görevimiz Tehlike serisinin 6. devam halkasıdır. Filmin başrolünü 
Tom Cruise üstlenirken kadroda Luther Stickell rolündeki Ving 
Rhames, Benji Dunn rolündeki Simon Pegg ve Ilsa Faust rolündeki 
Rebecca Ferguson, Alan Hunley’i canlandıran usta oyuncu Alec 
Baldwin, Solomon Lane’i canlandıran Sean Harris, Julia Meade’i 
canlandıran Michelle Monaghan, Henry Cavill, Vanessa Kirby ve 
Angela Bassett yer alıyor.
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PEMBE Fİlİ DüŞünME
Yazar : Zeynep Selvili Çarmıklı
Yayınevi  : İnkılap Kitabevi

Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. 
Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi 
tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. 
Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili 
düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme.

BAZi YOllAR YAlniZ YüRünüR
Yazar : Özgür Bacaksız
Yayınevi  : Destek Yayınları

Kitapsız, çiçeksiz, hayvansız, vicdansız, doğrusuz insandan uzak dur. Umudu öldürüp, nefreti 
toprağa dikmek isteyenlerden uzak dur. Hayatı sadece ideoloji ve düşünce olarak görenden 
uzak dur. Mutlu olmanı, sorgulamanı, düşünebilmeni kendilerine yapılmış bir tehdit olarak 
görenlerden uzak dur. Kendilerine duydukları yabancılık yüzünden karşısındakini kötü 
bilenlerden uzak dur. Nefreti evinin kapısına koyan, artık her dışarı çıktığında avucunda 
nefret taşıyanlardan uzak dur. İnsan hayatına olan saygısızlığı bir övünç madalyası gibi, gurur 
mekanizması gibi görenlerden uzak dur. Kelimeleri özenle seçmeyen, her cümlesi biat olan, 
her sözcüğü toz olandan uzak dur. Sesinin tonu kalbinin tonundan çok olanlardan uzak dur. 
Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.

BEn nEY’İM
Yazar : Hakan Mengüç
Yayınevi  : Destek Yayınları

Şimdi bu kitapta durmayı öğreneceksin. Yavaşlığı keşfettiğinde bedenin ruhuna kavuşmanın 
coşkusunu yaşayacak. Burada doğru nefes almayı öğreneceksin. İlişkilerini, işini, kazancını 
ve sağlığını yeniden inşa edeceksin. Unuttuğun ne varsa, şimdi her şeyi hatırlayacaksın. 
Kendinden yeni bir sen var edeceksin. Memnun olmadığın her şeyi yıkma ve yeniden inşa 
etme zamanı. Korkma, ihtiyacın olan güç sende zaten var. Ben sadece bulmana yardım 
edeceğim...
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BULMACA
YUKARiDAn AŞAĞi
1. Aristogratik yönetim biçimi
2. Zorlayıcı sebep
3. Ağzın tavanı
4. Ludvik Zamenhof’un 1887 de uluslararası düzeyde 

ikinci bir dil olarak kullanılmak üzere geliştirdiği 
yapay dil

5. Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan 
sonra basılmış olan yazı, resim, taş basması

6. Futbol ayakkabılarının altındaki, çimende rahat 
etmeyi sağlayan, deri ya da sentetik kabara

7. Yılancık da denilen, el, ayak ve % kızartı ve şişmelerle 
kendini gösteren hastalık

8. Yalanlar ve hikâyeler uydurmaya yol açan yapısal 
eğilim. Yalan söyleme hastalığı

SOlDAn SAĞA
1. On dördüncü yüzyılda yaşayan ünlü astronomi ve 

matematik bilginimiz
2. Velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları korumaya 

ilişkin hukuki rejim
3. Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
4. Canlılarda bütün hücrelerde bulunan ve kalıtsal 

bilgiyi yapısındaki genlerle taşıyan ipliksi 
mikroskobik yapı

5. Filipinler’de yetişen ve Manila keneviri adlı elyafı 
veren muz türü
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Sudoku
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Hamuru için malzemeler
• 500 gr. un
• 1 su bardağı su
• ½ su bardağı süt
• 10 gr. yaş maya
• 1 yemek kaşığı şeker
• 2 yemek kaşığı sıvıyağ
• Tuz

Kayseri Yağlaması

Su, süt, şeker, maya ve sıvıyağı bir kaba alıp maya 
eriyinceye kadar karıştırın. Unu yavaş yavaş 

katarak yumuşak bir hamur elde edin. Tuzu ekleyip 
yoğurun. Yoğurduğumuz hamuru mayalanması 

için yaklaşık bir saat kadar dinlendirin. İç harç için, 
tüm malzemeleri yemeklik doğrayın. Tavayı ateşe 
alıp ısıtın ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince 

soğanı tavaya alın ve iyice pişirin. Ardından kıymayı 
ekleyin kavurun, sırasıyla biberi ekleyin. Domatesler 

ve salçaları ekleyip, salçaların kokusu çıkana kadar 
kavurun. Son olarak baharatlar ve suyunu ekleyin. 

Tüm sebzeler yumuşayıp su yarı yarıya çekinceye 
kadar pişirin. Harcınızın biraz ıslak kalmasına özen 
gösterin. Mayalanan hamurdan 12 beze çıkartın. 
Bezelerin her birini un serpilmiş tezgâhta pasta 
tabağı büyüklüğünde açın. Yağsız tavada her bir 
hamuru önlü arkalı pişirin. Hamurun birisini servis 
tabağınıza alın. üzerine kıymalı harçtan sürün. Diğer 
hamuru üzerine yerleştirin bu şekilde bir kat hamur 
bir kat kıyma olacak şekilde kat kat yerleştirin. 4 
dilim olacak şekilde keserek servis edin. Dilerseniz 
yanında yoğurt ile de servis edebilirsiniz.H
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Kıymalı harç için malzemeler
• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 350 gr. kıyma
• 2 tane kuru soğan

• 2 tane yeşil sivri biber
• 6-7 adet domates

• 1 yemek kasığı domates salçası
• 1 yemek kasığı biber salçası

• 1,5 su bardağı su
• Pul biber • Tuz • Karabiber
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