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AÇILAN / KAPANAN   
ŞİRKET SAYILARI HAKKINDA

yılı Ağustos ayında, 
2017 yılı Ağustos 
ayına göre kurulan 

şirket sayısında %17,44 oranında, 
kurulan gerçek kişi ticari işletme 
sayısında % 44,40 oranında azalma 
olurken, kooperatif sayısı %14,81 
arttı. 2018 yılı Ağustos ayında, 
kapanan şirket sayısı 2017 yılının 
aynı ayına göre % 28,90 kapanan 
kooperatif sayısında % 7,37 oranın-
da azalma olurken, kapanan gerçek 
kişi ticari işletme sayısında % 56,18 
oranında artış oldu.

-2018 yılı ilk sekiz ayında kuru-
lan şirket sayısı % 21,65 oranında 
arttı

2018 yılının ilk 8 aylık döne-
minde, 2017 yılının aynı dönemine 
göre kurulan şirket sayısı %21,65 
kurulan kooperatif sayısında 
%18,41 oranında artış olup, kurulan 
gerçek kişi ticari işletme sayısında 
%21,63 oranında azalma oldu. Aynı 
dönem içinde kapanan şirket sayısı 
%12,32 kapanan kooperatif sayı-
sında %12,34 oranında azalış olup 
kapanan gerçek kişi ticari işletme 
sayısında %5,78 oranında artış 
gözlendi. 

KOSGEB DESTEKLERİ HAKKINDA
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, 

imalat sanayinde faaliyet gösteren 
ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı 
olmayan İşletmelerin yerli ve yeni 
makine teçhizat alımları için uygun 
koşullarda finansal destek sağlan-
ması amacıyla uygulanan 2018 Yılı 
Makine Teçhizat Kredi Faiz Deste-

ği Programı’na 2 bin 250 işletme 
başvuru yaptı. Yapılan başvurular 
içerisinde 1.345 işletmenin başvu-
rusu onaylandı.

Destek programı kapsamın-
da; işletme başına 1 Milyon TL’ye 
kadar, sıfır (0) faizli olmak üzere ilk 
6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer 
aylık eşit taksitler halinde ödemeli 
toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli Kredi 
Faiz desteğinden yararlanabile-
cekler. İşletmelerin kullanacakları 
desteğin; işletme başına 300.000.- 
(üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı 
bedelinin tamamı, KOSGEB tarafın-
dan karşılanacaktır.

Programda, imalat sanayiinde 
faaliyette bulunan işletmelerin yer-
li ve yeni makine teçhizat alımları 
desteklenecektir. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı 
Yerli Malı Tebliği’ ne uygun olarak 
aldıkları yerli malı belgesi ile teşvik 
edilen makine ve teçhizatlar yerli 
malı olarak kabul edilecektir.

Onaylanan başvuruların sektör 
düzey dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

Yüksek Teknoloji                18
Orta Yüksek Teknoloji      260
Orta Düşük Teknoloji        556
Düşük Teknoloji                511
Bu durumda, var olan ve eko-

nomiye katkısı tartışılmaz boyutta 
olan biz imalatçılar için hala ümit 
var ve özellikle “Yerli Üretim” ya-
pan, teknolojiyi kullanan, istihdam 
yaratan işletmeler olarak daha fazla 
çalışmak, daha fazla desteklenmek 
ve daha fazla araştırmak durumun-
dayız.
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2018 yılının ikinci yarısında da satışları-
na ara vermeden devam eden Merce-
des-Benz Türk, 23 yıllık bir iş ortaklığı bu-
lunan Arıç Lojistik ile filo teslimatlarına 
bir yenisini daha ekledi. Mercedes-Benz 
Türk, 1993 yılında kurulan; İran, Irak, 
Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Er-
menistan, Gürcistan ve tüm Avrupa’ya 
taşımacılık hizmeti veren Arıç Lojis-
tik’e gerçekleştirdiği 100 adet Merce-
des-Benz Actros 1845 uzun yol nakliye 
aracı satışı nedeni ile Mercedes-Benz 
Yetkili Bayii Gelecek Otomotiv Vadi-
park İstanbul’da basın mensuplarının 
da katılımıyla bir teslimat töreni düzen-
ledi. 1995 yıldan beri tercihini Merce-
des-Benz markasından yana kullanan 
Arıç Lojistik, 100 adet yeni aracının ta-

mamını uluslararası ve 
yurt içi nakliye alan-
larında kullanacak.

Teslimat törenine 
Mercedes-Benz Türk 
İcra Kurulu Başkanı 
Süer Sülün, Kamyon 
Filo Satış Grup Müdürü 
Haluk Burçin Akı, Merce-
des-Benz Finansal Hizmetler 
Genel Müdürü Gerhard Gross, 
Satış ve Pazarlama Direktörü Gökmen 
Önbulak, Gelecek Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hekim Toloğ, Gelecek Oto-
motiv Diyarbakır Kamyon Satış Müdürü 
Serdar Ulağ, Arıç Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Rıdvan Arıç ve Genel Müdürü Ba-
hattin Arıç katıldılar.

Mercedes-Benz 
Türk İcra Kuru-
lu Başkanı Süer 
Sülün törende 
araçların üre-
timini gerçek-
leştiren Aksaray 

Kamyon Fabrika-
sı’na ve araçların 

güçlü özelliklerine 
vurgu yaparak konuş-

masında: “Bugün Arıç Lo-
jistik’e 100 adedini teslim etmek üzere 
bir araya geldiğimiz Mercedes-Benz 
Actros araçlarımızı 2008 senesinde pi-
yasaya sürdük. Bu araçları 2010 yılından 
beri 1.800’den fazla kişinin görev aldığı 
Aksaray Kamyon Fabrikamızda ulusla-
rarası Mercedes-Benz standartlarında 

Mercedes-Benz Türk’ten
Arıç Lojistik’e 100 Adetlik

Actros 1845 Teslimatı
Mercedes-

Benz Türk, lojistik 
sektörünün en köklü 

şirketlerinden olan 
Arıç Lojistik’e 100 adet 
Mercedes-Benz Actros 

1845 araç teslimatı 
gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz 
Yetkili Bayii Gelecek 
Otomotiv Vadipark 

İstanbul’da gerçekleşen 
teslimat ile Arıç Lojistik 
toplam 230 adetlik araç 

parkındaki Mercedes-Benz 
marka araç sayısını 190 

adede çıkardı.
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yerli olarak üretiyor; hem 
yurt içi pazarına sunuyor 
hem de ihraç ediyoruz. 
Tüm araçlarını yurt içi ve 
uluslararası nakliyecilik-
te kullanacak olan Arıç 
Lojistik’e bugün teslim 
edeceğimiz tamamı uzun 
yol nakliye aracı olan Mer-
cedes-Benz Actros’lar hem 

yol performansı hem de 
120.000 km’ye çıkan bakım 

aralıkları ve % 20 oranında 
düşen bakım maliyeti avan-

tajları ile ticari performansıyla 
öne çıkıyor. Araçlarımız, sahip 
olduğu Euro 6 motor ve bunun-
la uyumlu şanzıman ve aksıyla 
önemli ölçüde yakıt tasarrufu 
sağlarken; aynı zamanda kon-
for, güvenlik ve tasarımıyla ağır 
vasıta kullanıcılarının ihtiyaç-
larına yanıt verecek özellikler-
le donatıldı. Mercedes-Benz 
yıldızı taşıyan tüm araçları-
mızda sunduğumuz yüksek 
kalite ve performansı mar-
kamıza yakışır şekilde satış 
sonrası hizmetlerimizle de 
pekiştirmek için var gücü-
müzle çalışmaya devam 
ediyoruz. 23 yıldır süre 
gelen iş ortaklığımız ve 
bu iş ortaklığına yakışır 
kalite ve donanımlara sa-
hip araçların kendilerinin 
filosunda bulunması biz-
leri son derece gururlan-
dırıyor. Tercihlerini yine 
Mercedes-Benz Türk’ten 
yana kullandıkları için 
Arıç Lojistik yetkililerine 
teşekkür eder; araçlarının 
hayırlı olmasını ve bol ka-
zanç getirmesini dilerim. 
Ayrıca bu teslimatta eme-
ği geçen tüm ekibime ve 

Gelecek Otomotiv’e, 
kredilendirilmesinde 
ise emeği olan Mer-
cedes-Benz Finansal 
Hizmetler’e teşekkür 
ederim.” dedi.

Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Gelecek 
Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Hekim 
Toloğ ise törende yap-
tığı konuşmada; “Ge-
lecek Otomotiv ola-
rak, bugün teslimatı 
için bir araya geldiği-
miz 100 adet aracın 
satışının gerçekleşme-
sinde katkımız olduğu 
için son derece mutlu 
ve gururluyuz. Bugün 
baktığınızda, müşteri-
lerimizin ihtiyaçlarının 
tümünü karşılayacak 
bir Mercedes-Benz 
marka araç bulmak 
mümkün. Arıç Lojistik’i buluştur-
duğumuz Mercedes-Benz Actros 
1845 araçlarımız sunduğu kalite, 
düşük yakıt ekonomisi ve perfor-
mans gibi değerlere ek olarak aynı 
zamanda yüksek ikinci el satış de-
ğeri de sunuyor. İlk tercihini 1995 
yılında Mercedes-Benz Türk’ten 
yana kullanan Arıç Lojistik’e araç-
larının hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum.” dedi.

Arıç Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Rıdvan Arıç “Öncelikle, hep 

yanımızda oldukla-
rını hissettiren Mer-
cedes-Benz Türk’e, 
bu satışın gerçekleş-
mesindeki katkıları 
sebebiyle Gelecek 
Otomotiv’e ve sağla-
dıkları destek ve kre-
dilendirme imkânları 
için Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’e 
teşekkür ederim. Mer-
cedes-Benz Türk’le ilk 
iş ortaklığımızı tam 
23 yıl önce başlattık 
ve bugün dostluk 
mertebesine eriş-
miş bu ortaklığı 100 
adet Mercedes-Benz 
Actros 1845 aracı fi-
lomuza dâhil ederek 
taçlandırıyoruz. Mer-
cedes-Benz markası-
nın sahip olduğu kali-
te, satış esnasında ve 
sonrasında sundukları 

hizmetler, araçların yolda ve ticari 
anlamda gösterdiği yüksek per-
formans ve araçların Türkiye’de 
üretiliyor oluşu Arıç Lojistik olarak 
bizi tercihimizi yine kendilerinden 
yana kullanmaya yöneltti. Bu 100 
adetlik teslimat ile birlikte 230 
adetlik araç parkımızdaki Merce-
des-Benz marka araç sayısını 190 
adede çıkardık. Mercedes-Benz 
Türk’le uzun yıllardır süregelen bu 
güzel iş ortaklığının devamını te-
menni ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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Röportaj

11-13 Ekim’de başkentte yapılacak olan 
Ankara Lojistik Zirvesi’nden bahsedebi-
lir misiniz?

Eş zamanlı fuar ve konferans olarak 
gerçekleşecek zirve; UND, UTIKAD, AND, 
TREDER, TÜRKLIM, PETDER, TÜRKİYE 
BİLİŞİM DERNEĞİ ve BSEC-URTA desteği 
ile TURKISH CARGO, CEVA LOGISTICS, VIS 
PRIMAS, TOBB UND  VOIDA LOJISTIK, SCA-
NIA, HEPSIEXPRESS sponsorluklarI altında 
gerçekleşecektir.

Lojistik  hizmeti verenler başta olmak 
üzere, üretim, tedarik ve depolama hiz-
meti veren firmalar, kargo sahipleri, liman 
işletmecileri, sektör yatırımcıları bilişim ve 
kargo firmaları açık alanda ise kamyon-tır, 
dorse, konteyner, forklift üreticileri ürün-
lerini  sergileyecek ve yeni iş bağlantıları 
yapma imkani bulacaklardır.

Zirvenin Ankara’da düzenlenmesinin 
temel sebebi hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti An-
kara, coğrafi konumu nedeniyle lojistik 
faaliyetler açısından önemli bir noktada 
yer almaktadır. 700.000 m2’ilk bir alana 
kurulan Ankara Lojistik Üssü sayesinde 
başkent Ankara bir lojistik merkez haline 
gelmiştir. Zirvenin burada yapılmasının 
temel sebebi Avrupa’nın en modern 
lojistik üssünün ve ayrıca kamu kurum ve 
kuruluşlarının burada yer almasıdır. 

Zirve kapsamında düzenlenecek konfe-
ransta ise Lojistik sektörü ile ilgili önemli 
konular üst düzey konuşmacılar tarafın-
dan konuşularak tartışılacaktır.

Zirvenin katılımcı profilinden bahse-
debilir misiniz? Zirven sektörün hangi 
kollarından firmalara açıktır?

Zirvenin temel katılmcı profilini, lojistik 
hizmeti veren firmalar, yük taşıyıcıları, ka-
rayolu, demiryolu, denizyolu ve hava taşı-
macılığı yapan firmalar, proje taşımacılığı, 
intermodal taşımacılık, kargo firmaları, 
liman işletmecileri, tedarikçiler, konteynır, 
römork, çekici, treyler üreticileri, yazılım 
firmaları, depo ve raf sistemleri, kuyruk 
hizmetleri, sigorta ve finans kuruluşları, 
üniversiteler, ilgili yayın kuruluşları, kamu 
kurum ve kuruluşları oluşturmaktadır.

Zirvenin ziyaretçi profili ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz? Zirveyi kimler mutlaka 
ziyaret etmeli?

Zirve tüm sektörlerden ithalat ve ihra-
catçılar, lojistik firma sahipleri, liman ve 
terminal işletmecileri, savunma sanayi 
firmaları, kargo sahipleri, sektör yatırım-
ları, akademisyenler,  ögrenciler, ilgili 
dernek ve birlikler, ilgili yayın kuruluşları, 
kamu kurum ve kuruluşları oluşturmakta 
olup zirve; lojistik sektöründe bulunan ve 
hizmetlerini kullanan, merak edip bilgi al-
mak ve network geliştirmek isteyen tüm 
ziyaretçilerimize açık olacaktır.

Zirve, lojistik sektörüne ne tür katkı-
larda bulunacak? Katılmak isteyen 
firmalara ne tür tavsiyelerde bulunmak 
istersiniz?

Zirvenin lojistiğin kalbi olarak bilinen 
Lojistik üssünde yapılması ve kamu-özel 
işbirliğine açık  bir atmosfer oluşturması 
hususunda diğer organizasyonlardan 
ayrılmaktadır. Buna ilave olarak  bahsetti-
ğim gibi  zirve, sektörde faaliyet gösteren 
tüm firmaların bir araya gelip yeni ürün 
ve hizmetlerini tanıtmalarına, iş bağlan-
tıları yapmasına ve ayrıca düzenlenecek 
olan konferansta sektörle ilgili önemli 
konuların konuşulup tartışılmasına imkan 
sağlayarak lojistik sektörünün gelişimine 
katkıda bulunan bir platform olacaktır. 

Katılmak isteyen firmalara tavsiyem, 
bizlerle iletişime geçerek katılım husu-
sundaki taleplerini bize iletmeleridir. 
Zirvemize çeşitli şekillerde katılım imkanı 
bulunmaktadır.

Zirvenin diğer kanadını oluşturan kon-
ferans kısmı hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Zirve kapsamında fuar ile eş zamanlı 
düzenlenecek olan konferansta önemli 
oturum konuları olacaktır. Konuşmacılar 
arasında, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu 
başta olmak üzere, UTIKAD Başkanı Emre 
Eldener, Turkish Cargo Genel Müdür Yar-
dımcısı Turhan Özen, UNSPED CEO’su, Dr. 
Hakan Çınar, Ceva Lojistik Satış ve İş Ge-
liştirme Başkan Yardımcısı Murat Karadağ, 
Ekol Lojistik Taşımacılık Genel Müdürü 
Murat Boğ yer almaktadır.

11-13 
Ekim’de 

Ankara’da 
gerçekleşecek 

olan Lojistik 
Zirvesi ile 

ilgili Türkel 
Fuarcılık’ın 

Proje 
Direktörü 
Sayın Hale 

Çorbacı ile bir 
röportaj 

gerçekleş-
tirdik...
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TÜRKEL FUARCILIK TARAFINDAN 
YAPILACAK ULUSLARARASI ANKARA 
LOJİSTİK ZİRVESİ VE FUARI, 
YAKLAŞIK 100 KATILIMCI, 5000 
ZİYARETÇİ İLE 11-13/EKİM/2018 
TARİHLERİNDE ULUSLARARASI TIR 
PARKINDA GERÇEKLEŞECEKTİR.

EŞ ZAMANLI FUAR VE KONFERANS 
OLARAK GERÇEKLEŞECEK ZİRVE; 
UND, UTIKAD, AND, TREDER, 
TÜRKLIM, PETDER, TÜRKİYE 
BİLİŞİM DERNEĞİ ve BSEC-URTA 
DESTEĞİ İLE TURKISH CARGO, 

CEVA LOGISTICS, VIS PRIMAS, 
TOBB UND  VOİDA LOJİSTİK 
ve SCANIA SPONSORLUKLARI 
ALTINDA GERÇEKLEŞECEKTİR.

İHTALAT, İHRACAT VE YURT İÇİ 
LOJİSTİK HİZMETİ VERENLER 
BAŞTA OLMAK ÜZERE, ÜRETİM, 
TEDARİK VE DEPOLAMA HİZMETİ 
VEREN FİRMALAR, KARGO 
SAHİPLERİ, LİMAN İŞLETMECİLERİ, 
SEKTÖR YATIRIMCILARI FUARDA 
YER ALARAK ÜRÜNLERİNİ İÇ 
ALANDA VEYA DIŞ ALANDA 

(KAMYON-TIR, DORSE, KONTEYNER, 
FORKLİFT VS.)  SERGİLEYEBİLİR, 
YENİ İŞ BAĞLANTILARI 
GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER.

BAŞKENT ANKARA’DA,  LOJİSTİĞİN 
KALBİ OLAN ANKARA LOJİSTİK 
ÜSSÜ’NDE GERÇEKLEŞEREK, 
KAMU-ÖZEL SEKTÖR İLİŞKİNİ 
GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLEYEN 
ZİRVEDE, SİZ DE   FİRMANIZIN 
TANITIMINI YAPMAK ve DAHA 
FAZLA İŞ POTANSİYELİ YARATMAK 
İÇİN BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!..

ANKARA LOJİSTİK ZİRVESİ ve FUARI
11-13 / EKİM / 2018

ULUSLARARASI TIR PARKI – ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ
LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TÜM OYUNCULARINI BİR ARAYA GETİRECEK

FUAR ve KONFERANSI EKİM AYINDA LOJİSTİK ÜSSÜNDE!...

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN; Türkel Fuarcılık A.Ş. Huzur Mah. Fatih Cad.  4. Levent Plaza No: 67/6 34396, 
4.Levent, İstanbul - Türkiye Tel : +90 212 284 23 00 ( Dah.168 ) Mobil   : +90 554 945 56 89

e-mail : sebnem@turkel.com.tr - lojistikzirvesi@turkel.com.tr - www.ankaralojistikzirvesi.com
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IVECO, bugün Türkiye’de yeni Stralis NP 
460’ın tanıtımını yaptı. Yurt içi nakliyeden 
uluslararasına, hacimli taşımacılıktan fark-
lı üst yapı uygulamalarına ve ADR ile inşa-
at lojistiklerine kadar her türlü görevi ye-
rine getirmesi için özel olarak tasarlanmış 
doğal gazla çalışan kamyonlardan oluşan 
geniş bir filo sunuyor. Şimdiye kadarki en 
sürdürülebilir kamyon, İngiltere’de 2017 
Yılının En Düşük Karbonlu Kamyonu 
ödülünü kazandı. “Yeşil” lojistik için artan 
talebi karşılamayı hedefleyen taşımacılık 
firmalarına gerçek bir rekabetçi avantaj 
sağlamak amacıyla daha fazla güç ve ve-
rimlilik kazandırıyor. 

IVECO Türkiye Genel Müdürü, Roberto 
Camatta şu yorumlarda bulundu: “IVECO, 
20 yıldan uzun süredir doğal gaz başta 
olmak üzere alternatif çekiş teknolojileri-
ne öncülük etmektedir ve sürdürülebilir 
taşımacılığın öncüsüdür. Türkiye, daha 
önceki yıllarda sattığımız CNG kamyonla-
rımıza büyük ilgi gösterdi ve bugün, uzun 
mesafe taşımacılığın en etkili noktası et-
rafında toplanan tek yakıtlı, doğal gazla 
çalışan araçlardan oluşan tam bir filonun 
tanıtımıyla bu başarıyı takip ediyoruz. 
Yeni Stralis NP 460 hp, biyo-LNG kullanı-

mında sıfıra yakın emisyon hedefini yaka-
layabilmesiyle uzun mesafe görevlerinde 
performans ve verimlilik sağlıyor: Kusur-
suz Güç!” 

EN SÜRDÜRÜLEBİLİR   
(ÇEVRECİ) KAMYON

Stralis NP 460, en zorlu görevler için ge-
rekli gücü üretecek şekilde geliştirilmiş 
olan yeni IVECO Cursor 13 NP tek yakıtlı 
motoru sunuyor. Ayrıca, önceki modelin 
mükemmel sürüş konforunu ve perfor-
mansını daha da geliştirmenin yanı sıra 
GPS tabanlı HI-CRUISE tahmine dayalı sü-
rüş gibi yeni özellikleri de ekleyen 
12 vitesli Hi-Tronix otomatik 
transmisyon da yeni 
özelliklerinden biri. 
IVECO’nun modüler 
yaklaşımı, geniş bir 
ürün seçeneği tek-
lifi ve kişiye uygun 
özelleştirmelerde 
sonsuz esneklik 
sunuyor. Araç sa-
dece CNG veya LNG 
ile ya da CNG ve LNG 

kombinasyonuyla çalıştırılabiliyor. Çift 
LNG deposu, 1600 km’ye kadar rekor bir 
otonomi aralığı sağlıyor. Yeni Stralis NP 
460, IVECO’nun en gelişmiş yakıt verimli-
liği teknolojilerine ve uzun mesafe görev-
leri için tasarlanmış olan Hi-Way kabinle-
rin üstün konforuna sahip.

GEZEGENİMİZ İÇİN EN İYİ KAMYON 

Stralis NP 460, içten yanmalı motorlar 
için en çevre dostu yakıt ve sürdürülebilir 
taşımacılık için günümüzdeki en olgun 
çözüm olan doğal gazın çevresel avantaj-
larını en üst düzeye çıkarıyor. Kendini ka-

nıtlamış teknolojisi, Euro VI dizel 
kamyonlara kıyasla PM sa-

lınımında % 99 ve NO2 
salınımında % 90 azal-

mayla (NOx gazları-
nın en zararlısı), yol-
lardaki ve kentsel 
bölgelerdeki hava 
kalitesinin iyileşti-
rilmesine yardım-
cı oluyor. Sessiz 

kamyon testinde 71 
dB’den az olduğu  ka-

IVECO, yeni Stralis
NP460’ın tanıtımıyla

Türkiye’de
taşımacılık için

LNG’nin gelişimine
öncülük ediyor

Alternatif yakıtlı araçlarda lider olan IVECO, şimdiye kadarki en çevreci 
kamyon olan yeni Stralis NP 460’ın tanıtımıyla Türkiye’deki taşımacılık 
sektöründe LNG’nin(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) gelişimini desteklemeye 

öncülük ediyor. Bu ürünle IVECO, tüm görevlere hizmet etmesi için 
tasarlanmış son nesil otomatik şanzımana sahip doğal gazla çalışan ağır 

tip kamyonlardan oluşan bir filoyu piyasaya tanıtıyor. Bu araçlar, en zorlu 
uzun mesafeli görevleri yerine getirmek için sürdürülebilirlik, performans, 

üretkenlik ve otonomiyi bir araya getiriyor.
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nıtlanan son derece sessiz çalışması, bu 
aracın sınırsız sürdürülebilirliğine katkı 
sağlıyor. Stralis NP 460, sıkıştırılmış veya 
sıvılaştırılmış doğal gaz kullanımıyla CO2 
salınımlarını % 95’e kadar azaltarak taşı-
macılık sektörünün karbon ayak izinin 
azaltılmasına katkı sağlıyor. 

Ayrıca doğal gaz yerine tarım ve kent-
sel atıklardan, kanalizasyon atıklarından 
veya gıda sektörünün atıklarından üre-
tilebilen biyometan da yakıt olarak kul-
lanılabiliyor. Bu nedenle biyometan kul-
lanımı, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma 
avantajının yanı sıra yerel ekonomiye de 
yardımcı oluyor. 

SINIFININ EN İYİSİ GÜÇ VE ÖDÜN 
VERMEYEN VERİMLİLİK 

FPT Industrial tarafından üretilen yeni 
IVECO Cursor 13 NP motoru, uzun mesa-
feli uluslararası taşımacılık için özel olarak 
geliştirildi. Piyasadaki en güçlü kusursuz 
gazla çalışan motor olarak en zorlu gö-
revler için gerekli olan performansı sağ-
lıyor. 12,9 litrelik  motorunun geliştirilmiş 
yanma süreci uzun mesafeli görevlerde 
en iyi yakıt verimliliğini sunuyor. 
Yüksek akışlı gaz enjektörle-
ri, yakıt hattı, pistonlar ve 
turbo, yüksek güç çıkışı 
ve tork sağlayacak şe-
kilde tasarlanmıştır. 
Dayanıklılığı ve ba-
kım aralıkları, çalış-
ma süresinden ödün 
vermeyecek doğru 
performansı sağla-
mak için uzatılmıştır. 

Bu sonuç, doğal gaza buji ateşlemeli 
stokiyometrik yanma uygulayarak elde 
ediliyor. IVECO Cursor 13 NP’nin % 100 
doğal gazla çalışmasını sağlayan “tek ya-
kıtlı” çözümdür. Egzoz emisyon işlemi, re-
jenerasyon veya katkı maddesi (add blue) 
gerektirmeyen kompakt ve hafif 3 yönlü 
katalizöre dayanır. IVECO Cursor 13 NP, 
stokiyometrik yanma 12:1 kompresyon 
oranıyla (17:1 olan dizel çevrim oranından 
çok daha düşük) çalıştığı ve bu nedenle 
son derece sessiz olduğu için düşük gü-
rültü ve titreşim avantajını da sunar. 

IVECO Cursor 13 NP motor, iki şekilde 
korunuyor: Birincisi, performansın artı-
rılmasını mümkün kılan, en geniş yakıt 
uyumluluğu sağlayan, sessiz çalışmasını 
sağlayan ve motor ile 3 yönlü katalizörü 

yanlış ateşlemeden koruyan vu-
runtu kontrolüdür. 

İkincisi ise reaktif hava 
akışı kontrolü yö-

netim sistemidir; 
vites değişimleri 
sırasında uygu-
lanan yeni bir 
stokiyometrik 
oran kontrolü-
ne dayanır. Bu 

sayede AMT vites 

değişimi sırasında devamlı olarak torkun 
sağlanması garanti edilir ve böylece mak-
simum performans ile en hızlı vites deği-
şimi sağlanır. 

Stralis NP 460, kategorisindeki en geliş-
miş teknolojiyi sağlayan yeni 12 vitesli 
HI-TRONIX otomatik vites kutusu  olan 
son nesil otomatik transmisyona sahip, 
ilk doğal gazla çalışan kamyondur. Hava 
akışı kontrolü yönetim sistemi, Stralis NP 
460’ta motor ve vites kutusunun mü-
kemmel entegrasyonunu garanti eder. 

Stralis NP 460, orta mesafeli yurt içi 
rotalardan uzun mesafeli uluslararası 
taşımacılığa kadar tüm görevlerde ya-
kıt ekonomisi sunuyor. Motorun üstün 
yakıt verimliliğine ek olarak, sürüş dav-
ranışını izlemek ve iyileştirmek amacıy-
la SÜRÜŞ TARZI DEĞERLENDİRME gibi 
yakıt tasarrufu sağlayan çözümlere de 
sahiptir. Öngörülü hız sabitleme ve vi-
tes değiştirme gibi GPS tabanlı sistem-
leri içeren ve Eco-Roll işlevini daha da 
geliştiren HI-CRUISE entegre sürüş sis-
temini sunuyor. 

YAKIT HARCAMALARI DİZEL EŞDEĞERİNE 
GÖRE %35’E KADAR DAHA DÜŞÜK 

Stralis NP 460, uzun mesafeli taşımacı-
lık işi için ideal kamyondur. Olağanüstü 

2017 Yılının En Düşük Karbonlu Kamyonu ödülüne sahip yeni Stralis 
NP 460, Euro VI dizel kamyonlara kıyasla % 99 daha düşük Partikül 

Madde ve %90 daha az NO2 salınımı, biyometan kullanımında ise % 95 
daha düşük CO2 emisyonlarıyla KUSURSUZ GÜÇ sunuyor. Ayrıca, Sessiz 
Kamyon sertifikasıyla kanıtlanmış, 71 dB’den az olan son derece sessiz 

çalışmasıyla gürültü kirliliğini büyük ölçüde azaltıyor. Bu devrimsel 
nitelikteki kamyon, taşımacılık firmalarına gerçekten sürdürülebilir 

lojistiğin rekabetçi avantajını sunuyor.
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Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) ve di-
zel kamyona eşdeğer veya daha yüksek 
konfor, taşıma yükü, performans ve çok 
yönlülük sağlar. 

Yeni Stralis NP 460, daha iyi bir dinamik 
performans sunarak dizel araca göre 
%35’e kadar daha düşük yakıt masrafına 
sahiptir. Bu ekonomi, Sürüş Tarzı değer-
lendirme puanıyla Akıllı Raporlar ve IVE-
CO’nun TCO2 SÜRÜŞÜ ekonomi odaklı 
kursları sayesinde daha da iyileştirilebilir. 

Son derece düşük TCO’ya uzun servis ara-
lıkları da katkı sağlamaktadır: Önceki mo-
delde zaten sektörün en uzunu olan ser-
vis aralığı, rakiplerinin iki katı olan 90.000 
km’ye çıkarılmıştır. Bu sayede, araç yolda 
daha çok vakit geçirir ve bakım maliyet-
leri azalır. Karmaşık son işlem sistemleri, 
partikül filtreleri, aktif rejenerasyon olma-
ması, Stralis NP 460’ın daha az bakı-
ma ihtiyaç duymasına katkı 
sağlayan avantajlardır. 

HER GÖREVE 
UYACAK YAKIT 
DEPOSU 
KOMBİNAS-
YONLARI

Stralis NP 460, aracı 
müşterinin göre-
vine uygun belirli 
gereksinimlere göre 

özelleştirmek için kısa, uzun, sağ veya 
sola monteli, LNG ve CNG olmak üzere 
geniş depo kombinasyonları seçeneğine 
sahiptir. Aracın son derece esnek olması, 
özelleştirme için neredeyse sonsuz üre-
tim seçeneği sunar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TAŞIMACILIK 
FİRMALARININ TERCİH ETTİĞİ KAMYON

Stralis NP 460, finansal ve çevresel ola-
rak sürdürülebilir taşımacılık çözümleri 
sunar. Sekiz ay tanıtımının yapıldığı Av-
rupa pazarlarından büyük bir başarı ya-
kaladı. Transports Jacky Perrenot, Meyer 
Logistik, Grupo HAM, Jost Group ve DHL 

Belgium gibi bazı en büyük lojistik 
operatörlerinin yanı sıra   sü-

permarket zinciri Carre-
four gibi şirketlerden 

büyük miktarlarda 
sipariş alındı. Sek-
tör uzmanlarının 
takdirini kazandı 
ve İngiltere’de Yılın 
Düşük Karbonlu 
Kamyonu ödülünü 

aldı. Pazarlarda mü-
kemmel karşılanması, 

2016 yılında satışa sunulan 400 hp gü-
cündeki Stralis NP 400’ün başarısına ba-
şarı ekledi. Lojistik sektörü, çevresel ayak 
izini azaltmanın ve kaynaklarını verimli 
bir şekilde yönetmeye devam ederken 
gittikçe katılaşan emisyon yönetmelikle-
rine de uyum sağlamanın çözümü olarak 
doğal gazı her gün daha fazla benimse-
diği için Stralis NP’nin iki ürün gamındaki 
araçların satışı katlanarak artıyor. Stralis 
NP kamyonları, bugün Avrupa’daki 25 ül-
kede 400 taşıyıcının filolarında her yıl 400 
milyon km’ye kadar yol yaparak çalışıyor.

IVECO Stralis NP, 460 hp gücünde, tek yakıtlı, çift LNG depolu olup 
1600 km’ye kadar menzile sahip ve IVECO’nun en iyi yakıt verimliliği 

teknolojileri ve hizmetleriyle, dizel kamyona kıyasla yakıt harcamalarında 
%35’e kadar tasarruf sunuyor. Bu, Türkiye’de şimdiye kadar sunulan ilk 

sadece LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ile çalışan çekicidir.
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Makina Hikayeleri

İkinci Dünya Savaşı yılları tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de zorluklarla geçmiştir. 
Arif Göçmen böylesine zorlu 
bir dönemde 1943 yılında 
Çorum’un Alaca İlçesine bağlı 
Kargın Köyü’nde dünyaya gelir. 
İlkokul eğitimini Çorum’da 
tamamlayan Arif Göçmen, 
1955 yılında meslek öğrenmek 
amacıyla kardeşiyle birlikte 
Ankara’ya gitmeye karar 
verir…

Ankara’ya gelen iki kardeş, enişteleri Hüse-
yin Örs’ün yanına yerleşir ve eniştelerinin 
çalıştığı el aletleri üreten bir firmada çırak 
olarak çalışmaya başlar. Burada çok zor şart-
lar altında sıcak demir işini öğrenen kardeş-
ler bir süre sonra kendi atölyelerini açmaya 
karar verir. Eniştelerini de birlikte çalışmaya 
ikna ederler ve 1960 yılında İtfaiye Meyda-
nı’nda Karyağdı Türbesi’nin kenarında 16 
metrekarelik bir atölyede üç ortak çalışma-
ya başlarlar. Göçmaksan’ın temelleri de işte 
bu küçük atölyede atılır. Başlangıçta keser, 
balta, murç ve el makasları gibi inşaatçı el 
aletleri üretirler. Bir süre sonra önce Arif 

Göçmen daha sonra da kardeşi Mehmet 
askerliklerini yapar ve tekrar çalışmaya baş-
larlar. El aletleri üreterek çalışmaya başlayan 
atölye, zaman içinde kamyon kasaları ve iş 
makineleri üretir. 1966 yılında büyük kardeş 
Mehmet Göçmen vefat eder. Kardeşini kay-
beden Arif Göçmen aynı yıl dünyaya gelen 
oğlunun adını Mehmet koyar.

Her şeye sıfırdan başlar
Mehmet Göçmen’in vefatının ardından 
1976 yılına kadar eniştesiyle ortak çalışan 
Arif Göçmen, bu tarihten itibaren ortaklık-
tan ayrılarak kendi işini kurmak ister. 1976 
yılında Ata Sanayi Sitesi’nde kendi atölye-
sini açar ve her şeye sıfırdan başlar. Yeni 
atölyenin açıldığı dönemlerde çocukları da 
Arif Göçmen’e yardım etmeye başlamıştır. 
Bu yeni atölyede farklı bir alana yönelen 
Göçmaksan, Türkiye’de ilk olarak demir kes-
me ve bükme makineleri üretme kararı alır. 
Fakat bekledikleri satışlar gerçekleşmez ve 
tekrar demirci el aletleri üretimine dönerler. 
Ata Sanayi Sitesi’nin 1979 yılında yıkılma-
sının ardından Göçmaksan, Ostim’e taşınır. 
O yıllarda Ostim’de elektrik ve su sınırlıdır. 
Ulaşım da kolay değildir. 1977 yılından iti-
baren babasının yanında çalışmaya başla-
yan Mehmet Göçmen o yılları anlatırken, 
“Ostim’e tüm ulaşım bir belediye otobüsüy-
le yapılırdı. Sabah dört-beş gibi başlayan 
gün eğer 18.45’teki son otobüs kaçarsa 
atölyede uyuyarak noktalanırdı. O yıllarda 

yaşanan imkansızlıklar düşünüldüğünde 
bugün çekilen sıkıntılar çok basit kalıyor. 
O kuşaklar zorluklardan yılmadı ve gece 
gündüz çalıştı. Tüm yetersizliklere rağmen 
küçük sanayi sitelerindeki minicik atölye-
lerden dünya devlerine meydan okuyan 
sanayi şirketleri çıkarmayı başardılar. ” diyor.

‘Çırak bize emanet, onu kamyonetin 
arkasına oturtursak ayıp olur’
Gece gündüz çalışarak nihayet bir Anadol 
kamyonet almayı başardıklarını söyleyen 
Mehmet Göçmen o yıllara ait bir anısını 
şöyle anlatıyor: “Ostim’deki atölyemizde ça-
lıştığımız yıllarda yetiştirmek üzere komşu-
muzun oğlunu çırak olarak yanımıza aldık. 
Ağabeyim kamyoneti kullanırken haliyle 
şoför koltuğunda oturur, rahmetli babam 
da onun yanına otururdu… Ön tarafta bir 
kişinin daha oturabileceği bir koltuk boş 
kalırdı. Rahmetli babam, ‘Çırak bize ema-
net, onu kamyonetin arkasına oturtursak 
ayıp olur’ dediği için, yıllarca yaz kış deme-
den hep o kamyonetin arkasında tutunarak 
atölyeye gittim geldim. Yazın neyse de, kışın 
o soğukta ellerim kamyonetin o metal boru-
larına tutunmaktan, soğuktan uyuşurdu…”

Yeniden demir kesme ve    
bükme makineleri üretimi başlar
1982 yılından itibaren tekrar demir kesme 
ve bükme makineleri üretimine dönen 
Göçmaksan, ürettiği makinelerden ayda 

Pazar tezgâhlarından    dünya pazarlarına

ARİF GÖÇ-
MEN’İN EL 
ALETLERİ 

ÜRETTİĞİ ZA-
MANLARDA 

İLK ATÖLYESİ 
ÖNÜNDE 

ÇEKİLMİŞ BİR 
FOTOĞRAFI

ELİNDE 
BALYOZ İLE 
DURAN ÇO-
CUK HENÜZ 

11  YAŞINDA-
Kİ MEHMET 
GÖÇMEN, 

ATA SANAYİ 
ATÖLYE 1977
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birkaç tane satmaya başlar. Aylık üretim za-
manla beş-altı taneye çıkar. Satış sayısı çok 
fazla olmasa da gösterilen çaba ve yapılan 
işin kalitesi takdir kazanır. Arif Göçmen ismi 
yaptığı her işte “kalite” ile beraber anılmaya 
başlar. Zaman içinde ürün çeşitliliği de ar-
tar ve torna-freze gibi makineler ürün yel-
pazesine eklenir ve bir süre onların da üre-
timi devam eder. 1985’te abisi, 1986’da da 
Mehmet Göçmen askere gider ve dönüşte 

tekrar babalarının yanında çalışmaya de-
vam ederler. 1990 yılında evlenen Mehmet 
Göçmen Almanya’ya gider. Fakat bu evliliği 
uzun sürmez ve kısa süre sonra ayrılır. Al-
manya’da iş de bulamayan Göçmen Türki-
ye’ye geri dönerek tekrar çalışmaya başlar. 
Mehmet Göçmen 1993’te 2 çocuğunun 
annesi Güler Göçmen ile evlenir.

Göçmaksan Makine Sanayi ile şirketleşirler

1994 yılında şirketleşme çalışmalarını baş-
latır Mehmet Göçmen. O güne kadar farklı 
isimlerle gelen firma, 1994 yılından itibaren 
Göçmaksan Makine Sanayi Limited Şirketi 
olarak yoluna devam eder. Şirketin müdür-
lüğünü üstlenen Mehmet Göçmen aynı za-
manda satış ve pazarlama çalışmalarını da 
üstlenir. Dünyanın çeşitli ülkelerini ziyaret 
ederek, gözlemledikleri ürünleri Türkiye’de 
üretebilmek için çaba harcar. 1997 yılına 
gelindiğinde kurucu Arif Göçmen vefat 
eder. Arif Göçmen’in vefatının ardından 
çocuklar ara vermeden çalışmaya devam 

ederler. 1998 yılında İstanbul Anadolu ya-
kasında bir tesis kurarlar. Daha sonra Avru-
pa yakasında da bir yer açarlar.  

Bauma Fuarı dönüm noktası olur

2001 yılında katıldıkları Bauma Fuarı Göç-
maksan için dönüm noktası olur. Bauma 
Fuarı’ndan sonra işe bakışlarının değiştiğini 
belirten Mehmet Göçmen, “Bauma ile bir-
likte ufkumuz açıldı. Fuar sonrası fabrikaya 
yöneldik. Fuar dönüşünde üretimle satışın 
ayrılamayacağını düşünerek üretimle ilgili 
konularla da ilgilenmeye başladım. Kız kar-
deşim Elif Sultan Göçmen’in şirkete ortak 
olmasından sonra satış ve pazarlama kıs-
mını kardeşime bırakarak tamamen üreti-
me odaklandım.” diyor. Bu sırada Göçmak-
san beş-altı düzeyinde olan üretim adedini 
50’li  rakamlara yükseltir. Personel sayısı da 
25 kişiye çıkar. Üretim tesisini zamanın şart-
larına uygun revize ederek üretimde oto-
masyona ve makine parkurları kurmaya yö-
nelirler. Bu süreçte ilk CNC tezgahlarını da 

ALİ GÖKÇE, ARİF GÖÇMEN, 
ALİ YÖNTER, ÜNAL ÖZDEMİR, 
SUAT GÜNEY, SELAHATTİN 
DÖĞER, MEHMET GÖÇMEN, 
OSTİM ATÖLYE ÖNÜ 1987

“GÖÇMAKSAN”
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2003 yılında Tayvan’dan alırlar. Yenilenen 
üretim parkuruyla birlikte pazara sunulan 
makine adetleri de artmaya başlar. 2006 
yılında tamamlanan yeni üretim tesisleri 
firmaya büyük güç katar. 2009 yıllarına ka-
dar bu mevcut üretim parkurunda kesme 
ve bükme makineleri üretimi devam eder.

Krizden güçlü çıkarlar
2007 ekonomik krizini fırsata dönüştürme-
yi bilmesi Göçmaksan’ın büyümesinde et-
kili olur. Tüm piyasaların tedbirli davrandığı 
kriz döneminde Göçmaksan çekinmeden 
çalışmayı sürdürür. Kriz döneminin en faz-
la iş yaptıkları dönem olduğunu belirten 
Mehmet Göçmen, “Daha fazla çalıştık, daha 
fazla borçlandık, daha fazla kazandık. Başka 
şirketlerden kriz nedeniyle işten çıkarılan 
son derece kalifiye personeli bünyemizde 
istihdam ettik. Üretim parkurumuzu geniş-
lettik. Üretmekten vazgeçmedik ve sonuçta 
kaybeden değil kazanan olduk.” diyor.

Krizden karlı çıkan Göçmaksan, 2009 yılın-
da tüm üretim parkurunu yenileme kararı 
alır ve müşterilerin tüm beklentilerine ce-
vap verebilecek nitelikte, son teknolojiyle 
donatılmış yepyeni bir üretim bandı kurar. 
Bu sayede makine üretim adetleri, 400 
adetlere ulaşır. Üretim kalitesinin artma-
sıyla birlikte taleplerde de artış gerçekleşir 
ve işler daha da büyür. Özellikle uluslarara-
sı fuarlarda yer almaya başlayan firmanın 
GMS markası ile bilinirliği de artar.

Silindir üretimi başlar
Zamanla 40-50 farklı model üreten firma, 
müşterilere özel makineler sunmaya başlar. 
Kişiye özel çözümleri bazı markalar için fa-
son üretim yapma noktasına kadar taşırlar. 
Yine müşteri istekleri doğrultusunda hafif 

inşaat makineleri de üretirler. İnşaat maki-
neleri üretimi zaman içinde asfalt silindiri 
üretmeye kadar büyür. Başlangıçta küçük 
silindirler üreten firma zamanla büyük as-
falt ve yol silindirleri de üretmeye başlar. 
Türkiye’de üretimi yapılmayan yol silindir-
lerini yurt dışına sattıklarını belirten Meh-
met Göçmen, “İşin ilginç yanı, bu ürünlerin 
ihracatını gerçekleştirebilirken Türkiye’ye 
satamıyor olmamızdır.” diyor. Büyük asfalt 
ve yol silindirleri üretiminde yabancı bir or-
takla işbirliğine gidebileceklerini belirten 
Mehmet Göçmen, şu an temas halinde ol-
dukları ve işbirliği yapmak isteyen firmalar 
olduğunu belirtiyor.

Ağır iş makinelerinin üretimi konusunda 
prototip çalışmalarına devam eden Göç-
maksan, zaman içinde üretimini bu nokta-
ya kaydırmayı düşünüyor. Tasarımı tama-
men kendilerine ait olan iş makineleri için 
TÜBİTAK ile de bilgi alışverişinde bulunduk-
larını belirten Mehmet Göçmen, “Pazarda 
yer almaya başladığımızda dünya devle-
riyle rekabete gireceğimiz için hem üretim 
altyapımızın çok güçlü olması hem de öz-

gün tasarımlarla farklılık sunabilmemiz çok 
önemli. Artık uluslararası arenaya çıktığı-
mızda ağır iş makineleri üretiminde dünya 
devi şirketlerin rakip olarak nitelendirdiği, 
onlarla aynı kategoride gösterilen bir firma 
olarak devam etmek istiyoruz.” diyor.

“19 yaşına kadar pazar günü ya da tatil 
nedir bilmedim”
İlkokuldan mezun olduğu 11 yaşından bu 
yana iş hayatının içinde olduğunu belirten 
Mehmet Göçmen, “Çocukluğumda oyun-
cağım makineler, oyun alanım atölyemizdi. 
19 yaşına kadar pazar günü ya da tatil nedir 
bilmedim. Pazar günleri benim için ürünle-
rin satılacağı günlerdi. Ulustaki bitpazarın-
da iki metrekarelik bir alana bezimi serer, 
ürünlerimi yayar müşterilerimi beklerdim. 
Yaz, kış, yağmur, çamur demeden her pa-
zar yerimi alırdım. El arabacılığı ile başlayıp 
bugünlere gelebilmiş olmanın gururunu 
yaşıyorum. Büyük mesafeler kaydetmiş 
olabiliriz fakat nereden geldiğimizi hiç 
unutmadık. Kafama koyduğum bir şeyi ya-
parım. İş konusundaki öngörülerim bazen 
insanlara çok hayalci ya da delice gelebilir. 
Ama sonuçlar düşündüğüm doğrultuda 
çıkınca, çevremdekilerin güveni ve inancı 
daha da artıyor. Çılgınca görünen hedefler 
bizi hep daha ileriye taşıdı. Çünkü biz hep 
gidilmemiş yollara girdik ve bizden sonra-
kiler için önder olduk.” diyor.

1960 yılında 16 metre karelik küçük bir 
atölyede üretime başlayan Göçmaksan, 
bugün 60’a yakın makine çeşidiyle, 8.500 
ve 12.500 m2, toplamda 21.000 m2’lik 2 
ayrı fabrikada, Ankara ve İstanbul’da top-
lam 6 ofisiyle ve 130’a yakın personelle 
çalışmalarına devam ediyor. Haziran 2013 
tarihi itibariyle Anonim Şirket’e dönüşen 
firma 44 ülkedeki direkt bayiliği ile 94 ülke-
ye ihracat gerçekleştiriyor.

Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği 
Moment Expo Dergisi
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ünümüzde bankalar, şirketlere 
sağladığı kredilere karşılık te-
minat olarak şirket ortaklarının 
kefaletini talep etmektedir. Ban-

kaların çoğu zaman bu teminatı 
şirkete kredi sağlanmasının bir şar-
tı olarak sunduğuna da rastlanmak-
tadır. Bankalar söz konusu temina-
tı, gerçek ve/veya tüzel kişilerin ya 
“müteselsil kefil” ya da “birlikte 
müteselsil kefil” sıfatıyla kredi 
sözleşmesine kap-
samında kefil 
s ı f a t ı n a 
haiz 

olması yoluyla sağlamaktadır.
Bu yazımızda yalnızca “müte-

selsil kefalet” açısından, kefil olan 
şirket ortağının alacaklı bankaya 
karşı sahip olduğu ve ileri sürebi-
leceği defi hakları üzerinde kısaca 
durulacaktır.  

Öncelikle müteselsil kefaletin 
tanımı üzerinde durmakta fayda 
vardır. Türk Borçlar Kanunu’nun 

586. Maddesi gereğince 
“müteselsil kefalet” 

kısaca, kefilin 

müteselsil kefil sıfatıyla veya bu 
anlama gelen herhangi bir ifadey-
le yükümlülük altına girmeyi kabul 
etmesi neticesinde alacaklıya, borç-
luyu takip etmeden veya taşınmaz 
rehinini paraya çevirmeden kefil 
hakkında takip yapma hakkı tanıyan 
kefalet türü olarak tanımlanabilir. 
Ancak alacaklının böyle bir takibe 
geçmesi için borçlunun ifada gecik-
mesi ve ihtarın sonuçsuz kalması 
veya açıkça ödeme güçsüzlüğü için-
de olması gerekmektedir. Bununla 
birlikte alacak, teslime bağlı taşınır 
rehini veya alacak rehini ile güven-
ce altına alınmışsa, rehinin paraya 
çevrilmesinden önce kefile başvuru-
lamamaktadır. Ancak alacağın rehi-
nin paraya çevrilmesi yoluyla tama-
men karşılanamayacağının önceden 
hâkim tarafından belirlenmesi veya 
borçlunun iflas etmesi ya da kon-
kordato mehli verilmesi hâllerinde, 
rehinin paraya çevrilmesinden önce 
de kefile başvurulabilir.

Kanun tarafından müteselsil 
kefaletin geçerliliği açısından bazı 
şekil şartları öngörülmüştür. Türk 
Borçlar Kanunu’nun 583. maddesi 
gereğince aranan şekil şartlarının 
ilki, kefalet sözleşmesinin yazılı şe-
kilde yapılmasıdır. İkincisi sözleş-
mede kefilin sorumlu olacağı azami 
miktar ile kefalet tarihinin açıkça 
belirtilmesidir. Bir diğeri ise kefi-
lin, müteselsil kefil sıfatıyla veya 

Alacaklı konumdaki bankalara 
karşı, müteselsil kefil sıfatına 

haiz şirket ortağının ileri
sürebileceği defi hakları

G

MAKALE

Av. Burak KOÇ
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bu anlama gelen herhangi bir ifa-
deyle yükümlülük altına girdiğini 
kendi el yazısı ile belirtmesidir. 

Görüldüğü üzere Kanun, 
müteselsil kefalet açısından özel 
şekil şartları öngörmüş, bu şekil 
şartlarını da geçerlilik koşu-
lu olarak belirlemiştir. Baş-
ka bir ifadeyle söz konusu 
şartların eksikliği ve/veya 
yokluğu halinde, kefa-
let sözleşmesinin ge-
çersizliğine hükme-
dilecektir. Bunun 
sebebi mütesel-
sil kefaleti kabul 
eden gerçek ve/
veya tüzel kişinin, 3. bir 
kişinin borcundan dolayı 
doğan sorumluluğunun oldukça 
fazla olmasıdır. Son derece ağır 
sorumluluk altına giren kefilin açık 
iradesinin sözleşmeye yansıtılması 
amaçlanmaktadır. Bu sebeple Ka-
nun, kefili korumak için katı şekil 
şartları ve geçerlilik koşulları ön-
görmüştür.

Kanun, koruma maksadıyla ke-
falet sözleşmesinin imzalanma-
sının ardında da kefile bazı haklar 
tanımıştır. Defi hakları olarak ad-
landırılan bu haklar kısaca, taraf-
lardan birinin kendisine aleyhine 
başvurulan bir hukuki yola karşı 
borçtan kurtulmak için başvurduğu 
her türlü hukuki yol olarak adlandı-

rıla-
bilir. 
Kefalet ilişkisin-
de de müteselsil kefilin asıl 
borç ilişkisine dayanan defi hak-
ları ile özel olarak Kanun tarafın-
dan düzenlenmiş alacaklıya karşı 
ileri sürebileceği bazı defi hakları 
vardır. Bunlara ilişkin genel dü-
zenleme Türk Borçlar Kanunu’nun 
591. maddesinde yer almaktadır. 
Maddenin ilk fıkrası gereğince ke-
fil, asıl borçluya veya mirasçılarına 
ait olan ve asıl borçlunun ödeme 
güçsüzlüğünden doğmayan bütün 
defileri alacaklıya karşı ileri sürme 

hakkına sahip olduğu gibi, bunları 
ileri sürmek zorundadır. Bu kural 
emredici niteliktedir ve taraflarca 

hiçbir şekilde aksi kararlaştırıla-
mamaktadır. Maddenin ikinci 
fıkrası gereğince asıl borçlu ken-
disine ait olan bir defiden vaz-

geçmiş olsa bile kefil, bu defi’i 
alacaklıya karşı ileri süreme 

hakkına sahiptir.  

Bu kapsamda ilk ola-
rak kefalet ilişkisinde 

müteselsil kefilin 
asıl borç ilişkisine 

dayanan defi 
hakları üze-
rinde durula-

caktır. Kanun’un 
591/1. Maddesine 

göre kefil, asıl borçluya 
ait itirazları ve dar anlam-

da defileri ileri sürebilmektedir. 
Maddenin asıl amacı, kefilin asıl 
borçluya rücu edemeyeceği edim-
leri, alacaklıya ödemesini engel-
lemektir.   Bu durum kefaletin feri 
niteliğinin doğrudan doğruya ve 
zorunlu bir sonucudur.   Kefil, kefa-
let sözleşmesi nedeniyle, asıl borç-
ludan daha fazla yükümlülük altına 
giremez. 

Asıl borç ilişkisine dayanan de-
filer oldukça fazladır. Dolayısıyla 
yazının bu kısmında sadece dar 
anlamdaki defiler üzerinde kısaca 
durulacaktır. 
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Üzerinde duru-
lacak ilk defi, “asıl 
borcun geçersiz ol-
duğuna dair” defi-
dir. TBK m. 582/1, 
“Kefalet sözleşmesi, 
mevcut ve geçerli bir 
borç için yapılabilir. 
Ancak, gelecekte doğa-
cak veya koşula bağlı bir 
borç için de, bu borç doğdu-
ğunda veya koşul gerçekleşti-
ğinde hüküm ifade etmek üzere 
kefalet sözleşmesi kurulabilir.” 
hükmüne haizdir. Bu durum ke-
faletin, feri nitelikte bir borç ol-
ması ve kefile de feri nitelikte 
bir yükümlülük yüklenmesinden 
kaynaklanmaktadır.  Kefalet, asıl 
borcun geçerliliğine bağlıdır. Asıl 
borç geçerli olmadığı müddetçe, 
kefaletin de geçerli olmasında söz 
edilemez. Eğer borç herhangi bir 
sebepten ötürü geçerli olmazsa, 
kefil de bundan dolayı sorumlu 
tutulamaz ve kendisine herhangi 
bir başvuruda bulunulduğunda, 
asıl borcun geçerli olmadığı de-
fi’ini ileri sürerek; kefalet kapsa-
mında üstlendiği sorumluluktan 
kurtulabilmektedir. 

İkinci defi hakkı ise, “asıl bor-
cun tamamen veya kısmen sona 
ermiş bir borç olduğu” defidir. 
TBK m. 598/1, “Hangi sebeple 
olursa olsun, asıl borç sona erin-
ce, kefil de borcundan kurtulur.” 
hükmüne haizdir. Bu kapsamda 
asıl borcun sona ermesi ile ilgili 
defi kefil tarafından da kullanıla-
bilmektedir. Hangi sebeple olursa 
olsun, asıl borç sona erince, kefil 
de borcundan kurtulur.  Bu kap-
samda asıl borcun edimi, tecdidi, 
ibra edilmesi, alacaklı ve borçlu 
sıfatlarının birleşmesi, asıl bor-
cun sonradan imkânsız hale gel-
mesi başlıca sona erme sebepleri 

olarak sayılabilmektedir.   Sayılan 
hallerden birinin gerçekleşmesi 
durumunda, asıl borç sona erece-
ğinden, feri niteliği gereği kefilin 
borcu da sona erecek ve kefil so-
rumluluktan kurtulacaktır. 

Diğer bir defi ise, “asıl bor-
cun muaccel olmadığı” defidir. 
Hiçbir kefalet türünde kefalet 
borcu, asıl borçtan önce muac-
cel hale gelemez; kefaletin asıl 
borçtan önce muaccel olacağı 
kararlaştırılsa dahi, kefil asıl bor-
cun muaccel olmadığı defi’ini 
her zaman ileri sürebilir.  TBK m. 
593 gereğince, “Borçlunun iflası 
sebebiyle olsa bile, borç muaccel 
olduğu takdirde kefil, alacaklıdan 
yapacağı ödemeyi kabul etmesini 
her zaman isteyebilir. Bir borca 
birden çok kişinin kefil olması 
durumunda alacaklı, kefillerden 
biri tarafından yapılacak kısmi 
ödemeyi, bunu öneren kefile dü-
şen paydan az olmamak koşuluy-
la, kabul etmek zorundadır.” Bu 
kapsamda kefil borcunu vadeden 
önce ödemeye icbar edilmez-
se de, borç herhangi bir sebeple 
vadeden önce muaccel olursa, 
kefil her zaman alacaklıyı bor-
cun ifasını kabule veya kendisine 

kefaletten kurtar-
ma icbar edilebilme 
hakkına sahiptir.  

Bahsedilmesi ge-
reken bir başka dar 
anlamda defi hakkı 

ise, “asıl borcun eksik 
(tabi) borç olması”dır. 

Kural olarak bir borç 
ilişkisinde, borçlunun 

alacaklıya karşı edimin ifa-
sı şarttır. Alacaklı, edimin ifası 

gerçekleştirilmediği zaman bunu 
borçludan talep edebileceği gibi, 
bu edimin yerine getirilmesi için 
borçluya karşı dava da açabil-
mektedir. Ancak kanun koyucu 
bazı borçlar için alacaklıya talep 
imkanı tanırken; dava açma hak-
kı tanımamaktadır. Bu tür borçla-
ra eksik borç denilmektedir. Ku-
mar ve bahisten doğan borçlar ile 
zamanaşımına uğramış borçların 
kefalet sözleşmesi kapsamında 
özel olarak düzenlenmesi nede-
niyle, bu konuların üzerinde du-
rulması gerekmektedir. TBK 591. 
maddenin son fıkrasına göre, 
“Kumar veya bahisten doğan bir 
borca kefalette kefil, borcun bu 
niteliğini bilmiş olsa bile, asıl 
borçlunun sahip olduğu def’ileri 
ileri sürebilme” hakkına sahip-
tir. TBK’nun 591. maddesinin 1. 
fıkrasının ikinci cümlesine göre, 
“zamanaşımına uğramış bir borç 
sebebiyle borçlunun yükümlü ol-
madığı bir borca bilerek kefalet 
hali” m. 591/1’in ilk cümlesinin 
kapsamı dışında tutulmuştur. Bu 
durumda kefil borcun zamana-
şımına uğradığını bildiği halde, 
borca kefil olursa, asıl borca iliş-
kin defileri ileri sürme hakkını 
kaybetmektedir. 

Devamı gelecek sayıda…
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Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi, Pirel-
li marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üre-
ticisi Prometeon’un, bu yıl 3’üncü kez düzenlediği 
Kamyon Kooperatifleri Roadshow’u sona erdi. “Her 
Koşulda Yanındayız” sloganıyla 9 bin kilometre yol 
katedildi ve 29 ilde, 42 noktada, 5 bin kamyon sürü-
cüsü ile bir araya gelindi.
Pirelli  marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR las-
tiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye’nin 
roadshow etkinliği için hazırladığı özel Prometeon 
TIR’ı 25 Haziran-16 Ağustos tarihleri arasında yak-
laşık 9 bin kilometre yol katetti ve 29 ildeki 42 nok-
tada yolların kaptanları ile bir araya geldi. 42 ko-
operatifte bulunan araçların lastikleri uzman 
ekipler tarafından kontrol edildi bilgilendir-
meler yapıldı. Yaklaşık 3000 kaptana optisyen 
eşliğinde göz muayenesi hizmeti de sunuldu.
Etkinlik kapsamında; lastikten en yük-
sek verimi almak için dikkat edilmesi 
gereken noktalar, Pro 7/24 yol yardım 
servisi, Novateck kaplama garantisi 
gibi hizmet ve ürünlerle ilgili bilgiler 
paylaşıldı. Kaptanlara lastikte hava ba-

sıncının önemi ve nelere dikkat edilmesi gerektiği 
konusunda uzmanlar tarafından önemli bilgiler 
verildi. Verilen bilgilerle yarışmalar yapıldı, kaza-
nanlara ödüller dağıtıldı. Roadshow boyunca, Pro-
meteon Türkiye satış yöneticileri ve iş ortakları da 
hazır bulunarak, kaptanların sorularını yanıtladı. 

Şenocak: “Her koşulda yanındayız sloganıyla 
şoförlerimizi yalnız bırakmıyoruz”
Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, 
Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe 
Şenocak; “Prometeon Türkiye olarak, 3’üncüsünü 
gerçekleştirdiğimiz kamyon kooperatifleri roads-

howumuzda bu yıl farklı olarak Prometeon 
TIR’ı ile yola çıktık. ‘Her Koşulda Yanındayız’ 
diyerek kamyoncu dostlarımızla bir araya 
geldik. Hem onları lastikle ilgili bilgilendirdik 

hem de ihtiyaçlarını dinledik ve oldukça 
güzel geri dönüşler aldık. 3 yılda toplam 
40 farklı ile gidip, 111 etkinlik yapıp 
17.000 kaptanla bir araya gelmiş olduk. 
Roadshowumuza önümüzdeki yıl da 
devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Günde 1.350 ton atık,
el değmeden toplanıyor

Gündüz nüfusu 2.5 milyonu bulan 
Çankaya’da, Avrupa modeli “Yeni 
Sistem Çöp Konteyneri” sistemiyle 
günde bin 350 ton atık topluyor. 
Çevre kirliliğinin önüne geçen, el 
değmeden açılan konteynerların 
bakımı da Çankaya Belediyesi tara-
fından yapılıyor.
Gündüz nüfusu 2.5 milyonu bulan 
Çankaya’da, Avrupa modeli “Yeni 
Sistem Çöp Konteyneri” sistemiyle 
günde bin 350 ton atık toplanı-
yor. Oran’dan, Cevizlidere’ye; Dik-
men’den Mustafa Kemal’e kadar 
ilçenin her semtinden yer alan 2 
bin 500 konteynerla Avrupa stan-
dartlarında temizlik sağlanıyor.
Katı atıkların ve çöplerin toplana-
rak döküm alanına nakline kadar 
geçen sürecin kalitesini artıran sis-
tem, büyük ölçüde çevre kirliliğinin 
önüne geçiyor. El değmeden açıla-
bilme olanağı bulunan, halk sağlı-
ğına katkı sağlayan konteynerlerin 
bakım ve onarımı da Çankaya Bele-
diyesi tarafından yapılıyor.

SU SIZDIRMAZ DEPOLAR
Soğuğa ve güneş ışınlarına karşı 
dayanıklı olan konteynerler, alt kı-
sımlarında, atık çöp sularının dışarı 
sızmasını engelleyen 250 litrelik de-
poyu da barındırıyor. 3 metreküp 
kapasiteli konteynerler, kullanım 
kolaylığı ve boşaltma esnasındaki 
sessizliği ile görüntü ve gürültü kir-
liliğini de önlüyor.
YENİ ÇÖP POŞETLERİ
İlçe genelinde 3 bin olan kompozit 
kapaklı askılı çöp poşeti sistemine 
800 adet daha ekleyen Çankaya 
Belediyesi, 300 plastik konteyneri 
da Bahçeli, Emek ve Maltepe semt-
lerine yerleştirdi.

Prometeon Türkiye TIR’ı 9 Bin km yol katetti
5 Bin kamyon sürücüsüyle buluştu
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Çoğunlukla erkek egemen bir sektör 
olarak bilinen ağır ticari taşımacılık sek-
törüne kadın eli değdi. Ağır ticari araç 
teknolojisinin lider markalarından 
Scania, otonom çekicilerinin araş-
tırma-geliştirme sorumluluğunu 
Endüstri Yüksek Mühendisi Ma-
rie Bemler’e emanet etti. Scania 
otonom araçlarla, yolları giderek 
daha güvenli hale getirmeyi, tra-
fiği rahatlatmayı ve sürüşü daha 
verimli hale getirmeyi amaçla-
yan ekipte Marie Bemler de 
aktif görev alıyor. 

Taşımacılıkta  
Farklı Boyut  
Scania’nın teknolojik 
değişimi ve dijitalle-
şen dünyasıyla bir-
likte otonom araç-
ların geliştirilmesine 

öncülük eden markaların başında gel-
diğini belirten Bemler, yakın gelecekte 
taşımacılık sektöründe farklı bir boyuta 

geçileceğinin altını çizdi. 

Bemler, Scania otonom 
çekici testlerinin pistteki 

denemelerinden yüksek 
verimlilik elde edildiği-
ne dikkat çekerek “Sca-

nia’nın araç geliştirme 
açısından sorumluluğu 
tamamlandı. Test pistinde 

direksiyonu tamamen 
otomatik sis-

temlere dev-
redebiliyoruz. 
Bundan sonra-
ki adım, top-
lumdaki diğer 
p a y d a ş l a r ı 
işin içine so-

karak, kablosuz bağlantıya sahip ağır 
ticari araçlarla geleceğin altyapısını 
oluşturulmalarını sağlamak” dedi.

Otonom Sürüş Hayati Önem Taşıyor
Yollardaki kazaların can ve mal güven-
liği açısından önemli zararlara yol aç-
tığını ve otonom sürüşün artık hayati 
bir önem taşıdığını sözlerine ekleyen 
Bemler, ““Her gün dünya genelinde 
yollarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kay-
bediyor. Otonom sürüş teknolojisi tüm 
teknolojiler gibi her geçen gün daha 
da gelişiyor. Teknolojinin yardımıyla bu 
rakamı önemli ölçüde aşağıya çekebi-
leceğimize inanıyorum. Otonom araç-
ların sürüş sırasında karar verirken kaza 
riskini minimuma indirmek için yazılım 
ve sensör geliştirmeleri devam ediyor” 
şeklinde konuştu.

İleri Sürücü Destek Sistemleri Geliştiriyor
Bemler, Scania’da görev aldığı ilk yıllar-
da vites kutusu yazılımları üzerinde ça-
lıştı. Ardından otomatik acil fren sistemi 
ve gelişmiş sürücü destek sistemlerinin 
arge departmanında görev aldı. Şuan 
ise otonom araç teknolojileri üzerinde 
çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda bir-
kaç üniversite ve kurumsal şirketlerle 
araştırma projelerinde yer alıyor. Tüm 
bunlar gelecekte kullanılacak otonom 
teknolojisinin çözümlerini bir araya ge-
tirmeyi ve adapte etmeyi amaçlıyor.

Scania’nın otonom
çekicisini kadın

mühendis
geliştiriyor

Kadınlar birçok sektörden sonra 
ağır ticari araç dünyasına da el attılar

30 RADÜS DERGİSİ   2018

Marie Bemler



312018   RADÜS DERGİSİ



32 RADÜS DERGİSİ   2018

08 Ağustos 2018, Ankara. İş makinaları 
sektörünün lider kuruluşu Borusan Cat 
yatırımlarına devam ediyor. Borusan 
Cat hizmet ve servis kalitesini, müşteri 
memnuniyetini yepyeni boyutlara taşı-
yan Revizyon Merkezleri’nin üçüncüsü-
nü Ankara’da hizmete soktu. 8 Ağustos 
2018’de açılan tesis 4000 m² toplam 
kapalı servis alanı, 2000 m² 
kapalı depo alanı ve 3500 
m² servis açık alanına 
sahip. Servis ve depo 
alanında 100 çalışan 
görev yapıyor.  
İş makinaları 
ikinci ömürlerini 
kazanıyor
Borusan Cat’in daha 
önce Kazakistan’ın 
Karaganda bölgesin-
de ve Gebze’de hizmete 
aldığı Revizyon Merkezle-
ri’nde müşterilere hızlı, kaliteli 
ve uygun alternatif çözümler sunulu-
yor. Komple bir çözüm tesisi olan mer-
kezlerde motordan şanzımana, hidrolik 
komponent revizyonları ve makina ona-
rımlarına kadar birçok hizmet gerçekleş-
tiriliyor ve revizyon maliyeti ile zamanı 
asgari düzeye indiriliyor. Caterpillar’in 
sertifikalı makine yenileme programı 

kapsamında müşterilerin makinaları ori-
jinaline uygun şekilde yenileniyor. 
Bu tesislerde ikinci bir ömür 
kazanan komponentler 
ve makinalar ile çevreye 
ve ülke ekonomisine katkı 
sağlanıyor, değer katılıyor. 

Tesislerin ileri teknolojisi, 
kapsamlı ve geniş 

teknik kapasitesi 
sayesinde müş-

teri beklentile-
ri karşılanıyor.

Borusan CAT’in üçüncü
revizyon merkezi Ankara’da

    Borusan Cat iş makinalarının komple bakım ve

  servislerinin yanı sıra komponent yenilemesi yapılan

Revizyon Merkezleri’nin üçüncüsünü Ankara’da hizmete sundu.

Fuat Murat
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Revizyon Merkezi’nde uygulanan yeni-
leştirme işlemleri sayesinde yedek par-
ça sarfiyatı asgari düzeye inerken olu-
şabilecek hurda miktarı da azalıyor. İş 
makinaları üretildikten sonra Caterpil-
lar sürekli olarak onların performansını 
iyileştiren modifikasyonlar geliştiriyor. 
Bu modifikasyonların bazıları iş maki-
nası satıldıktan sonra yayınlanabiliyor. 
Revizyon Merkezi’nde yenilenen her 
komponent ve makina için öncelikle ya-
yınlanmış üretici modifikasyonları kont-
rol edilerek uygulanıyor. Böylece Mer-
kez’de yenilenen ürün yenisinden daha 
güncel ve iyi performans sergileyebiliyor.
“Müşterilerimizin uzun vadeli  iş 
ortağı olmayı hedefliyoruz”
Yeni Revizyon Merkezi’nin açılışında 
bir konuşma yapan Borusan Cat Tür-
kiye Genel Müdürü Fuat Murat şunları 
söyledi: 
“Borusan Cat bugün Türkiye’de ve fa-
aliyette bulunduğu diğer pazarlardaki 
güçlü konumunu sadece iş makinası 
satarak değil, satış sırasında ve sonra-
sında sunduğu komple servis ve hiz-
met anlayışı ile kazanmıştır. Biz müşte-
rilerimiz için değer yaratan uzun vadeli 
iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Revizyon 
Merkezlerimiz de bu yaklaşımımızın te-
melini oluşturuyor. Kazakistan’da kur-
muş olduğumuz Revizyon Merkezimiz 

Caterpillar bünye-
sindeki benzer 
tesisler içinde 
dünya çapında 
ikinci sırada yer 
alıyor. 
Bu merkezde 
geliştirilen uy-
gulamalar Cat ile 
paylaşılıyor ve yapı-
lan değerlendirmeden 
sonra diğer ülkelerdeki 
Cat temsilcilerinin 
de uygulaması için 
özel bir platform-
da yayınlanıyor. 

Bu başarıyı An-
kara’daki mer-
kezimizde de 
t e k r a r l a m a y ı 
amaçlıyoruz. Te-
sislerimize 2018 
yılından başlaya-

rak gelecek 3 yıl 
içinde yaklaşık 2,5 

milyon Euro yatırım 
yapacağız.” 

Fuat Murat Revizyon 
Merkezi’nin yarat-

tığı değerle ilgili 
olarak şöyle ko-
nuştu:
“Bu yenileştirme 
süreci şirketimi-
ze ve ülkemize 
maliyet tasarru-
fu ve yurtdışına 

daha az dövizin 
çıkmasını sağla-

makta hem de ürün 
döngüsünü arttırdığı 

için çevreye katkı yap-
maktadır. Konunun 

parasal boyutuna 
bakıldığında iş 
m a k i n a l a r ı n ı n 
orijinal parça-
larının yurt dı-
şından geldiği 
g e r ç e ğ i n d e n 
hareket edersek, 

buraya ödenen 
dövizin yaklaşık % 

40’nın ülke olarak 
tasarruf edileceği ger-

çeği ortaya çıkmaktadır.” 
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Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD) verilerine göre, yılın 
ilk dört ayında yüzde 27 

artış gösteren kamyon pazarında 
Mayıs-Haziran aylarını kapsayan 
iki aylık dönemin toplamında yüzde 
23 daralma gerçekleşti. İlk altı aylık 
dönemde iç pazarda toplamda 
10.914 adet kamyon satıldı. Son 
aylarda yaşanan yavaşlamayla 
birlikte Ağustos ayında ağır ticari 
vasıta satışlarının durma noktasına 
geldiğini belirten OSD Başkanı 
Haydar Yenigün konuyla ilgili 
değerlendirmesinde, “Senenin ilk 
yarısı geçen seneye göre daha iyi 
geçmiş olmakla beraber, Mayıs 
ayında başlayan yavaşlama 
eğilimi ve Ağustos ayının ilk 
haftasındaki ekonomik gelişmeler 
sonucu, kamyon pazarı açısından iyi 
bir sene olmayacağının işaretlerini 
vermektedir. Durma noktasına 
gelen satışların 
toparlanması ise 
zaman alacaktır” 
ifadelerini  
kullandı.

2018 yılının ilk çeyreğini iç pazar-
da artış göstererek geride bırakan 
Türkiye kamyon pazarı, Mayıs ve 
Haziran aylarında önemli seviyede 
daralma yaşadı. Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD) verilerine göre, yılın 
ilk dört ayında yüzde 27 artış göste-
ren kamyon pazarında Mayıs-Hazi-
ran ayını kapsayan iki aylık dönemin 
toplamında yüzde 23 daralma ger-

çekleşti. İlk altı aylık dö-
nemde iç pazarda 

toplamda 10.914 
adet kamyon sa-
tıldı. 2018 yılı ilk 
yarısında kamyon 
üretimi yüzde 

47 artış ile 14.891 
adet olarak kayde-

dilirken,  bu 

dönemde ülkemizden yapılan kam-
yon ihracatı yüzde 65 artış gösterdi. 
Türkiye’de üretilen her 100 kamyo-
nun 41’inin ihraç edildiği dikkate 
alındığında, iç pazardan kaynakla-
nan üretimdeki yavaşlama ihracat 
ile büyük ölçüde desteklendi.

Uygun maliyetli kredi önerisi!
Konuyla ilgili değerlendirmeler-
de bulunan OSD Yönetim Kurulu 
Başkanı Haydar Yenigün, “Kamyon 
pazarı Mayıs - Haziran ayları top-
lamında yüzde 23 daraldı, yılın ilk 
yarısında ise yüzde 7 artış gösterdi. 
Bu artışın baz etkisi kaynaklı oldu-
ğunu gözden kaçırmamalıyız. 2015 
yılı ile karşılaştırıldığında kamyon 
pazarının yüzde 52 daraldığı dik-
kat çekmekte. 2018 yılı ilk yarısında 
üretim ise yüzde 47 artış ile 14.891 
adet olarak gerçekleşti. Bu dönem-
de kamyon ihracatımız yüzde 65 
artış gösterdi. Ürettiğimiz her 100 
kamyonun 41’ini ihraç ettiğimiz 
dikkate alındığında iç pazardan 
kaynaklanan üretimdeki yavaşla-
manın ihracat ile büyük ölçüde des-
teklendiğini söyleyebiliriz. Kamyon 
üretiminin yarısından fazlasının iç 
pazar tüketimine yönelik olduğu 
dikkate alınınca, iç pazarda ikinci 
çeyrekte daralmaya başlayan ve 
Ağustos ayında durma noktasına 
gelen satışlar sonucu üretimimizin 
yavaşlama sürecine devam etmesi 
kaçınılmaz gözükmektedir. Üreti-
ci firmaların yıllık bakım sürelerini 
uzatmalarına ek olarak üretim ya-
pılmayan gün sayısının artması gibi 
kritik bir durum içinde olunması, 
sektörün oldukça zor günler geçire-
ceğinin net göstergesidir. 

İç Pazarda ‘Ağır’ Düşüş!

İki ayda % 23 daralan kamyon pazarı
Ağustos’ta durma noktasına geldi!
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İçinde bulunduğumuz satışların du-
raklaması döneminden çıkılmasının 
zaman alacağı beklenmektedir. Bu 
çerçevede, yıl sonunda üretimimizin 
2017 senesinin gerisinde kalması 
beklenebilir. Beklenen daralmanın 
en düşük seviyede kalması için ted-
bir alınması gerektiğini değerlendir-
mekteyiz. Ülkedeki ticari faaliyetler 
için önemli bir gösterge olan kamyon 
pazarının eski rakamları yakalaması 
için ekonomik istikrar ortamının tah-
sis edilmesi, güven ortamının geliş-
mesi en önemli önceliktir. Ardından, 
konut sektöründe uygulamaya alı-
nan uygun maliyetli kredi imkanları-
na benzer nitelikte bir uygulamanın 
kamyon satışlarına yönelik olarak da 
sağlanması gibi satışları artırıcı etki 
yaratacak önlemler alınması gerek-
tiğini değerlendiriyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

“Vergi sistemi değişmeli,   
satışları artırıcı teşvikler   
getirilmeli”
Türk otomotiv sektörünün gücüne 
ama bir yandan risklere de dikkat 
çeken 

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Hay-
dar Yenigün, “12 yıldır ülkemizin ih-
racat lideri olan otomotiv sanayimiz 
2017 yılında gerçekleştirdiği 1,696 
milyon adetlik üretim, 1,333 milyon 
adetlik ve 29 milyar dolarlık ihracat 
ile ülkemiz ekonomisine sağladı-
ğı katkıyı en üst seviyeye taşımayı 
başarmıştır. Ulaştığı yetkinlik sevi-
yesi ile küresel platformda önemli 
bir oyuncu olduğunu ispat eden 
sanayimizde mevcut yatırımların 
korunması ve yeni yatırımların çe-
kilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bu noktada yabancı yatırımcılar için 
ön plana çıkan en önemli hususlar 
ekonomik istikrar, öngörülebilirlik 
ve kuvvetli bir iç pazara sahip olmak 
olarak tanımlanabilir. Otomotiv 
sanayii yapısı gereği faaliyetlerini 
uzun dönemli planlar üzerine kur-
gulamakta, projeler 5-10 yıllık pro-
jeksiyonlar üzerine oluşturulmak-
tadır. Ekonomideki tüm hareketlilik 
proje planlarına artı veya eksi ola-
rak direkt olarak yansımaktadır. Bu 
noktada ekonomik istikrar ön plana 
çıkmaktadır. Öte yandan, üretimin 

tamamının/büyük kısmının 
ihracata yönelik kurgulanma-

sı yatırımların sürdürülebilirliği açı-
sından büyük risk oluşturmaktadır. 
İç pazarımız 2015 yılından bugüne 
gerileme kaydetmekte olup 2017 
yılında 1 milyon sınırının altında 
kalmıştır. 2018 senesinde iç pazar-
da ve dolayısıyla da toplam üreti-
minde önemli gerilemeler kaçınıl-
maz gözükmektedir” dedi.  

Bu noktada iç pazarın hareketlendi-
rilmesinin büyük önem arz ettiğine 
dikkat çeken Otomotiv Sanayii Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar 
Yenigün, “Çok yüksek vergi yükü olan 
otomobillerde vergi sistemi yaklaşı-
mında değişiklik olması, birim araç 
başına uygulanan vergiden ziyade, 
satılan araç sayısı artırılarak vergi artı-
şı hedeflenmelidir. Öte yandan ticari 
araç kiralamasının önündeki engel-
lerin bir an önce kaldırılması, hurda 
teşviki için uygulamaya alınan siste-
min yeniden yapılandırılarak satışları 
artırıcı etki yaratacak seviyeye getiril-
mesi önemli görülen önlemler ara-
sındadır. Başta kamyon olmak üzere, 
ağır ticari araç satışlarının teşvik edil-
mesi ise bir zorunluluk olarak gözük-
mektedir” açıklamasında bulundu.
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FEV Türkiye’nin organize 
ettiği akıllı ve elektrikli 
araç, motor ve güç aktarma 
organları endüstrisindeki en 
son teknolojik gelişmeler 
hakkında teknik sunumların 
yapılacağı „FEV Day of Future 
Mobility Solutions Turkey 
2018” uluslararası konferansı 
25 Ekim’de, Crowne Plaza 
Asia Hotel, İstanbul’da 
gerçekleşecek.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek 
olan FEV Day of Future 
Mobility Solutions Turkey 2018 
konferansında, Ford Otosan A.Ş. 
ve BMC Otomotiv gibi otomotiv 
sektörünün önde gelen 
firmalarının yöneticileri de birer 
konuşma yapacak. Hibrit ve 
elektrikli araçlar, akıllı araç ve 
mobilite teknolojileri, enerji 
depolama sistemleri, dizel 
motorlar ve motor kontrolü 
konuları üzerinde sunuşların 
yapılacağı etkinlikte, özellikle 
yakın gelecekte yaygınlaşması 
beklenen elektrikli ve akıllı 
araç teknolojileri alanında son 
gelişmeler hakkında bilgiler 
verilecek. Konferans yeni 
nesil, birbiri ile haberleşebilen 
araçların gelişimi hakkında 
görüşlerin paylaşılacağı panel 
ile sonlanacaktır. 

Katılımın ücretsiz olduğu 
konferansa, kontenjan sınırlı 
olduğu için 11 Ekim Perşembe 
gününe kadar sencan@fev.com 
adresine e-mail yolu ile kayıt 
yaptırılması gerekmektedir. 

http://www.fev.com/de/turkey.html

ProgramInvitation

FEV Turkey offers FEV’s high quality solutions to the local and 
global powertrain engineering projects with its internationally  
experienced expert team.

Place: Crowne Plaza İstanbul Asia/Pendik Beylerbeyi Salonu A + B

FEV Turkey’s competence:

� Powertrain design

� Powertrain simulation

� Engine/vehicle calibration

� Software development

� Smart vehicle

� Powertrain trainings

08:30 Welcome coffee

09:00  Welcome and introduction
  Dr.-Ing. T. Göçmez, Managing Director, FEV Turkey
09:15  Keynote speech: Moving the world with 500 horses 
  T. Şenoğuz, Powertrain Engineering Director, Ford Otosan
09:45  Hybridization of heavy duty vehicles 
  Dr.-Ing. P. Heuser, Group Vice President, Commercial Powertrains, FEV Group GmbH
10:15  Powershiftable 2-speed electric drive unit for light commercial vehicles with short time to market 
  Dr- Ing. I. Steinberg, Group Vice President Transmission Systems, FEV Group GmbH 

10:45 Coffee break

11:15  Keynote speech
	 	 B.	Santırcıoğlu, General Manager, BMC
11:45  Adaptive fuel cell range extender enables emission reduction of battery electric commercial  

vehicles Dr.-Ing. M. Stapelbroek, Electronics & Electrification Department Manager,  
FEV Europe GmbH

12:15 Lunch

13:30  Keynote speech 
14:00  Challenges in standardization of hybrid and electric vehicle lithium-ion batteries
  Dr.-Ing. M. Stapelbroek, Electronics & Electrification Department Manager, FEV Europe GmbH
14:30  Predictive engine and aftertreatment control concepts for a heavy duty long haul truck
  Dr. S. Yannier, Department Manager Smart Vehicles, FEV Turkey

15:00 Coffee break

15:30  50% brake thermal efficiency: The next milestone in engine development for commercial vehicles 
  Dr-.Ing. P. Heuser, Group Vice President, Commercial Powertrains, FEV Group GmbH
16:00  Solutions for modular hybridization of dual clutch transmissions
  Dr-Ing. I. Steinberg, Group Vice President Transmission Systems, FEV Group GmbH
16:30  Panel: Future mobility technologies - quo vadis?

17:00 Cocktail reception

FEV TÜRKİYE
OTOMOTİV KONFERANSI

FEV Day of Future
Mobility Solutions Turkey 2018



412018   RADÜS DERGİSİ

FEV Day of Future Mobility  
Solutions Turkey 2018
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VISIT OUR INTERNATIONAL CONFERENCE
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe-
sine bağlı Lütfiye Mahallesi’nde bin 700 
metre dere temizlik çalışması gerçekleştir-
di. Mahalle Muhtarı Nazım Akar da, yapı-
lan çalışma ile yerleşim yerlerinin yanı sıra 
tarım arazilerinin de yağışlı havalarda za-
rar görmesinin önüne geçildiğini belirtti. 
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MAS-
Kİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı ve 
güvenli dere yatakları için temizlik çalış-
malarına devam ediyor. Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yü-
rütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı 

ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi’nde bin 
700 metrelik dere temizlik işi gerçekleşti-
rildi. Su akışını ve yol geçişini daha güven-
li hale getirmek için de 36 metre koruge 
boru döşendi. Tamamlanan temizlik çalış-
ması ile yağışlı havalar öncesinde mahal-
lede meydana gelebilecek herhangi bir 
taşkın riskine karşı önlem alındı. 
“MASKİ sayesinde arazilerimiz   
taşkından kurtarıldı”
Lütfiye Mahalle Muhtarı Nazım Akar, “Şid-
detli yağışlardan sonra mahallemizden 
geçen derede taşkın meydana geliyordu. 

Yakın civardaki ekili dikili arazilerimizi su 
basıyordu. MASKİ yetkilileri çok güzel bir 
çalışma yaptı. Deremizi temizleyip hem 
yerleşim yerlerinin hem de tarım arazi-
lerimizi taşkınlardan kurtardı. Şimdi ya-
ğan yağmurlar bizleri etkilemeyecek. Su 
akıp gidecek. Mahalleli de çalışmadan 
çok memnun kaldı. Mahallemize yapılan 
diğer çalışmalar için de MASKİ’ye ayrıca 
teşekkür ediyoruz. Bizlere bu güzel hiz-
metleri sunan çalışkan Başkanımız Cen-
giz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz 
Yaşar Coşkun’a çok teşekkür eder, selam-
larımızı iletiriz” dedi. 

Bu yıl kuruluşunun 40’ıncı yıldönümünü 
kutlayan Ankara merkezli iş makinesi 
üreticisi HİDROMEK, eğitime destek ver-
meye devam ediyor. Bu alanda pek çok 
işbirliğine imza atan HİDROMEK, son 
olarak Trabzon-Ortahisar Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi için inşa edilecek olan 
Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Bina-
sının yapımını üstlendi.
Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştiril-
mesi ve genç mühendislerin yetişmesini 
sağlamak için çalışan HİDROMEK, aynı 
zamanda mesleki lise öğrencilerine te-
orik ve pratik eğitim olanağı sunuyor. 
Mesleki eğitime verdiği desteği yeni bir 
projeyle sürdüren HİDROMEK, 14 Ağus-
tos 2018 tarihinde Motorlu Araçlar Tek-
nolojisi Atölye Binasının yapımı konu-
sunda imzalanan sözleşme ile Ortahisar 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yak-
laşık 300 metre karelik Motorlu Araçlar 
Teknolojisi Atölye Binasını kazandıracak. 

HİDROMEK Eğitim ve    
AR-GE çalışmalarıyla öne çıkıyor
Dünyanın en büyük 50 iş ma-
kinesi üreticisinden biri 
olan HİDROMEK, kendi 
elemanını yetiştiri-
yor. Mesleki liseler 
ile yaptığı işbirlik-
lerinin yanı sıra 
üniversitelerle de 
yürüttüğü projeler 

kapsamında öğrencilere staj imkânı su-
nan HİDROMEK, bitirme projeleri ve özel 

eğitim programlarıyla mekat-
ronik ve makine mühen-

disliği öğrencilerinin iş 
makineleri alanında 

u z m a n l a ş m a s ı n ı 
sağlıyor ve prog-
ram mezunlarına 
istihdam önceliği 
tanıyor.

Yerleşim yerleri ve tarım arazileri dere temizlik çalışmaları ile korunuyor

HİDROMEK, Trabzon’da meslek lisesine atölye kuracak
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Hannover ve Stuttgart, Almanya – Ticari 
araçları otonom, ağa bağlı ve elektrikli hale 
getirmeye yönelik teknolojileriyle Bosch; ma-
liyetleri azaltıyor, lojistik zincirlerinde verimli-
lik ve emniyeti artırıyor ve sürücülerin haya-
tını daha kolay hale getiriyor. Hannover’de 
gerçekleştirilecek olan 67. IAA Ticari Araçlar 
Fuarı’nda, teknoloji ve servis tedarikçisi ge-
leceğin yük trafiğine yönelik inovasyonlarını 
sergileyecek.
Yeni ağa bağlı servisler, kamyon 
sürücüleri ve lojistik uzmanları için hayatı 
kolaylaştırıyor
Bulut tabanlı servisler için bağlanabilirlik 
platformu: Bosch, kestirimci diyagnostik ve 
kablosuz yazılım güncellemeleri gibi bulut 
tabanlı servisler için ticari araçların kullanım 
ömrü boyunca bağlanabileceği yeni bir bağ-
lanabilirlik platformu kullanıyor. Platform iki 
ana bileşenden oluşuyor: araç, bulut ve ser-
visler arasında temel yazılım modülü güvenli 
bir iletişim arayüzü oluştururken, veri yöneti-
mi modülü ise ticari araç üreticilerinin veya 
filo yöneticilerinin araç verilerini düzenle-
mesini, analiz etmesini ve araç yazılımlarının 
güncellenmesini sağlıyor.
Kestirimci diyagnostik: Araç arızaları beklen-
medik zamanlarda gerçekleşir ve özellikle 
de ticari araçlar açısından önemli ekonomik 
hasarla sonuçlanır. Bosch’un kestirimci diyag-
nostiği sayesinde araç bileşen ve sistem du-
rumları kayıt altına alınarak değerlendiriliyor 
ve veriler sürekli olarak buluta raporlanıyor. 

Bu verilere dayanarak arızalar önceden tespit 
edilebiliyor ve böylece zamanında çözüme 
kavuşturulabiliyor. Bu çözüm, ticari araçlar 
için bakım ve servis maliyetlerini azaltıyor ve 
arıza sayısını düşürerek araçların yaşam süre-
sini artırıyor. 
Elektronik harita sistemi: Gelecekte, Bosch’un 
elektronik harita sistemi her yolculukla birlik-
te daha akıllı hale gelecek. Bu servis, rotaya 
ilişkin harita verileri ve topografik verilerle 
birlikte yüksek çözünürlüklü haritalara daya-
nıyor. Motor ve şanzıman yönetimi, müm-
kün olan en etkili sürüş stratejisini seçmek 
ve tüketimi azaltmak için bu verileri dikkate 
alıyor. Elektronik ufuk sistemi aslında uzun 
yıllardır kullanılıyordu, ancak Bosch bu servisi 
şu anda daha da geliştiriyor. Sistem gelecekte 
haritada depolanan bilgilerin yoldaki gerçek 
koşullarla aynı olup olmadığını belirleyecek. 

Örneğin, araç kamerası yolda 30 km/s yazan 
bir hız sınırı işareti algılamışsa, ancak harita 
belirlenen yeni hız sınırının 50 km/s olduğu-
nu söylerse, kamyonun navigasyon sistemi 
yeni hız sınırını öğrenecek. Gelecekte bu bil-
giler bulut aracılığıyla diğer kamyonlarla da 
paylaşılabilecek. Akıllı elektronik harita siste-
mi 2019 yılında kullanılmaya başlanacak. 
Yük takibi: Yüklenen ürünler nerede ve ne 
durumdalar? Lojistik uzmanları ve müşteriler 
bu soruları sık sık soruyor. Bosch’un Transport 
Data Logger sistemi, bu sorulara cevap veri-
yor ve ürün tedarik zincirinin şeffaf olmasını 
sağlıyor. Yaklaşık 10 santimetrekare boyu-
tundaki entegre sensörlü küçük kutu, hassas 
ürünlerin nakliye sürecini takip ediyor ve 
nakliye sırasında sıcaklığı, nemi, eğimi ve sar-
sılma durumlarını ölçüyor. Ölçülen değerler, 
bir akıllı telefon veya tablet uygulamasında 

Bosch, yük trafiğinde
bir ilke imza atıyor

IAA 2018’de dikkat çeken Bosch inovasyonları

              
   • Geleceğin yük trafiği kazasız, stressiz ve emisyonsuz olacak

 
              

          • Ağa bağlı servisler, kamyon sürücüleri ve lojistik uzmanları için hayatı kolaylaştırıyor

 
 

 
           • Ticari araçlara yönelik sürücü destek sistemleri, yolları daha emniyetli hale getiriyor

 
 

 
 

     
  • Yeni güç aktarma mekanizmaları, 

 
 

 
 

 
 

        kamyonları daha etkili kılıyor

Otonom,

ağa bağlı ve

elektrikli:
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görüntülenip belgeleniyor. Belirlenen sınır 
değerlerin aşılması halinde mobil uygulama 
uyarı veriyor ve ürünlerin görebileceği po-
tansiyel hasar erkenden tespit edilebiliyor. 
Merkezi ağ geçidi ünitesi: Merkezi ağ geçidi, 
kamyonlardaki ECU’lar (elektronik kontrol 
üniteleri) ve dış dünya arasındaki tüm veri 
alışverişini kontrol ediyor ve böylece, ağa 
bağlı ticari araçların merkezi iletişimini sağlı-
yor. Modern iletim ve şifreleme teknolojileri, 
veri alışverişini güvenli hale getiriyor. Aynı 
zamanda güvelik duvarları ve Bosch’un yan 
kuruluşları olan ETAS ve ESCRYPT tarafından 
geliştirilen izinsiz giriş tespit sistemleri kulla-
narak araç ağına yasa dışı erişim engelleniyor.
Dijital yan aynalar ve ekranlar, sürüş 
deneyimini iyileştiriyor ve emniyeti 
artırıyor
Dijital yan aynalar: Bosch ve Mekra Lang tara-
fından araç yan aynaları için geliştirilen dijital 
mikro kamera sistemi 2019 yılında üretime 
giriyor. Araç gövdesinin dışında yer alan iki 
büyük ayna, hava direncini azaltan ve yakıt 
tüketimini yaklaşık yüzde 2 oranında düşüren 
görüntü sensörleriyle değiştiriliyor. Kamera-
lardan elde edilen görüntüler, sürücü kabini 
içerisinde yer alan yüksek çözünürlüklü mo-
nitörlerde gerçek zamanlı olarak gösteriliyor. 
Sistem, yol durumuna göre monitör ekranını 
ayarlıyor. Örneğin, otobanda uzun görüş, 
şehir trafiğinde geniş açı ve gece sürüşünde 
yüksek kontrast modlarına geçebiliyor. Bos-
ch’un EasyFit kamera sistemi sayesinde, mev-
cut kamyon filoları da dijital yan aynalar ile 
donatılabilecek. EasyFit, aracın etrafında 360 
derecelik görüş sağlayan geniş açılı dört adet 
kameraya dayanıyor. 
Dijital gösterge paneli: Kamyonlarda sürek-
li olarak gelişen bağlanabilirliğin, sürücü 
destek sistemi ve bilgi-eğlence sisteminin 
kolaylıkla ve sorunsuz çalışmasını sağlamak 
amacıyla Bosch, kokpite dijital gösterge pa-
nelleri ekliyor. Konvansiyonel hız gösterge-
sine ek olarak ekran, sürüş durumuna göre 
önceliklendirilen işlev bilgilerini, güzergâh 
planlama grafiklerini, arka kamera görün-
tülerini veya gece görüş cihazından gelen 
görüntüleri gösterecek. Sürücüler tamamen 
yola odaklanabilecek ve istedikleri anda yal-
nızca ihtiyaç duydukları bilgiler gösterilecek.
Sürücü destek sistemleri, ticari araçlarda 
sürüş deneyimini ve emniyeti artırıyor
Dönüş uyarısı sistemi: Özellikle şehir merkez-
lerinde kamyon sürücülerinin trafiğe, trafik 
ışıklarına ve yol işaretlerine dikkat etmenin 
yanı sıra yayalara ve bisiklet sürücülerine de 
dikkat etmeleri gerekir. Bosch’un dönüş uya-
rısı sistemi, dönüş manevralarında sürücülere 
yardımcı olacak. Radar sensörleri, yayaları ve 
bisiklet sürücülerini önceden algılıyor. Böy-

lelikle, kamyon sürücülerini zamanında fren 
veya kaçınma manevraları yapmaları için ye-
terli zaman sağlayarak uyarıyor. 
Kör nokta algılama: Hem şehir içi trafikte hem 
de otobanda, ticari araç sürücülerinin tam 
yanlarında veya çapraz arkalarında bulunan 
araçları görmeleri zordur. Kör nokta algılama 
sistemi, aracın yanındaki alanları radar sen-
sörleri ile takip edebiliyor, yoldaki diğer araç-
ları tespit edebiliyor ve sürücüyü uyarıyor. 
Uyarılar sayesinde, şerit değiştirme sırasında 
olası çarpışmalar da engellenebiliyor.
Kestirimci acil durum freni: Brüt araç ağırlığı 
sekiz tondan fazla olan tüm kamyonlar için 
2015 yılının sonbaharından itibaren AB’de 
ticari araçlara yönelik otonom acil fren sis-
temleri zorunlu hale geldi. Bosch’un otonom 
acil fren sistemi, kamyonların önüne takılan 
birçok amaçlı kamera ve bir radar sensörün-
den oluşuyor. Radar sensörü, aracın önün-
deki nesneleri algılıyor ve aynı zamanda bu 
nesnelerin hızını ve araçla ilişkili pozisyonunu 
belirliyor. Herhangi bir çarpışma riski varsa, 
sistem sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki 
vermemesi durumunda, sistem otomatik 
olarak bir acil durum freni yapıyor.
Şerit asistanları: Bu sistemler, kameralar ara-
cılığıyla kamyonların istemeden şeritlerinden 
ayrıldığı durumları algılıyor. Şerit takip uyarı 
sistemi, direksiyonu titretme gibi çözümler-
le sürücüleri şeritten çıkmak üzere oldukları 
konusunda uyarıyor. Şeritte tutma asistanı, 
hafif direksiyon müdahaleleri ile aracı 
şeridinde tutmaya yardımcı oluyor.
Bosch ticari araçlara yönelik 
direksiyon sistemlerini 
geliştiriyor
Servotwin: Bosch Servotwin 
elektrohidrolik direksiyon siste-
mi, ağır ticari araçların verimlili-
ğini ve elverişliliğini artırıyor. Hıza 
bağlı olarak direksiyon desteği sağlıyor 
ve tamamen hidrolik direksiyona göre daha 
az yakıt tüketiyor. Elektronik arayüzü saye-
sinde direksiyon sistemi, eşzamanlı olarak 

şerit asistanları ve rüzgar savurma dengesini 
sağlama gibi sürücü destek fonksiyonları-
nın temelini oluşturuyor. Direksiyon sistemi, 
Mercedes-Benz’in otonom Mercedes Actros 
kamyonu başta olmak üzere pek çok uygula-
ma alanına sahip.
Arka aks yönlendirme sistemi: Elektrikli arka 
aks yönlendirme sistemi (eRAS), üç veya 
daha fazla aksa sahip olan ticari araçları yön-
lendirmek için ön ve arka aksı kullanıyor. Bu 
sistem sayesinde, dönüş yarıçapı küçülüyor 
ve tekerleklerin aşınması azalıyor. Ön aksın 
direksiyon açısına dayanarak, CAN veriyolu 
tarafından direksiyon sistemine iletilen veri, 
arka aks için optimum direksiyon açısını 
belirliyor. Bir virajın geçilmesinin ardından 
sistem, tekerleklerin düzeltilmesi görevini 
de üstleniyor. eRAS, araç yalnızca gerçekten 
yönlendirildiğinde enerji tüketir.
Bosch, ticari araç elektrifikasyonu
48 volt güç aktarma mekanizmalı üç tekerlek-
li kargo aracı: İki, üç veya dört tekerlekli hafif 
elektrikli araçlar, şehir içinde ürünlerin hızlı ve 
esnek bir şekilde teslim edilmesinde giderek 
daha önemli bir role sahip oluyor. Bosch’un 
48 voltluk sürüş sistemi, teslimat servislerinin 
kentsel alanlarda gönderileri adreslere ulaş-
tırmak için kullandığı üç tekerlekli kargo araç-
larına güç sağlamak için de kullanılıyor. 
Elektrikli üç tekerlekli kargo bisikleti: Elekt-
rikli kargo bisikletlerinin şehirlerdeki sayısı 

giderek artış gösteriyor, yiyecek ve diğer 
küçük gönderilerin taşınmasını hızlı 

ve esnek hale getiriyor. Bosch’un 
Performance Line e-bisiklet güç 
aktarma mekanizması, kargo 
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bisikletlerine maksimum 63 Nm’lik bir tork 
ve şehrin en tepe noktalarında bile ekstra 
güç sağlıyor. İkinci batarya paketi ve olumlu 
koşullar ile bu bisikletler, üzerlerinde yük ol-
duğunda bile 180 kilometreye kadar seyahat 
edebiliyor. Bisiklete yerleştirilmiş Nyon bilgi-
sayar sistemi, en hızlı teslimat güzergâhını 
buluyor ve ayrıca sürücülere saati, hızı, tavsi-
ye edilen vites değişikliklerini, çalışma menzi-
lini, mesafeyi ve güncel batarya şarj durumu-
nu gösteriyor.
Elektrikli römork aksı: Elektrikli aks sayesinde, 
fren yapıldığında artık enerji kaybı olmuyor. 
Fren yapıldığında ortaya çıkan enerji, rö-
morkların soğutma kompresörlerini çalış-
tırma veya inşaat araçlarını çalıştırmaya yar-
dımcı olma gibi farklı uygulamalarda yeniden 
kullanılmak üzere yüksek gerilimli bir batarya 
içerisinde depolanıyor. Römorklara ait kon-
vansiyonel dizel güç aktarma mekanizmaları 
ile karşılaştırıldığında, elektrikli römork aksla-
rı yılda 9.000 litreye kadar yakıt tasarrufu sağ-
layabiliyor. Nakliye şirketleri tesislerinde veya 
limanlarda uzaktan kumandalı elektrikli sü-
rüşü de kolaylaştırıyorlar. Bosch, bu u y -
gulama için invertör, birleştirilmiş 
ECU (elektronik kontrol üni-
tesi) ve araç kontrol ünite-
si gibi küçük ve önceden 
mevcut olan denenmiş 
ve test edilmiş parçalar 
sunuyor. Ayrı bir motor je-
neratörü elektrik motoru 
olarak monte edilebiliyor 
veya aktif bileşenler –rotor, 
statör ve çözücü- aksa en-
tegre edilebiliyor. 
Elektrikli araçlar için termal 
yönetim: Bosch, elektrikli 
araçların çalışma menzilini 
yüzde 25’e kadar artırmak 
için akıllı termal yönetimi 
kullanıyor ve böylece batar-
yadaki sıcaklık hassas bir şe-
kilde dağıtılıyor ve verimlilik 
artıyor. Bosch’un termal yönetim 
sistemi, her bir güç aktarma mekanizması bi-
leşeninin kendi optimum sıcaklık aralığında 
çalışmasını sağlıyor ve sistem, sıcağı ve soğu-
ğu her zaman için elektrikli araçların içerisin-
de ihtiyaç duyulan yere yönlendiriyor. 
Bosch, ticari araç güç aktarma 
mekanizmasını daha etkili hale getiriyor
Egzoz gazı arıtma: Seçici katalitik indirgeme 
(SRC) katalitik konvertörleri ile birlikte AdBlue 
enjeksiyon sistemleri de, egzoz gazı arıtma 
işlemini destekliyor. Bu sistem, ticari araçla-
rın yasal egzoz emisyonu limitleri içerisinde 
kalmasını sağlamak açısından önemli bir role 
sahip. Denoxtronic 2.2 evo dozaj sistemi, es-
nek konfigürasyon seçenekleri sunuyor ve 

sağladığı yakıt tasarrufu ile maliyetini hızlı 
bir şekilde karşılıyor. Bosch, hafif ticari araçlar 
için ise sistemin kompakt bir versiyonu olan 
Denoxtronic 6-5’i sunuyor. 15 kg/saate kadar 
dozlama hızına sahip olan 6-HD versiyonu, 
özellikle ağır ticari araçlarda yer alan yüksek 
kapasiteli motorlara uygun olarak geliştirildi.
Modüler common-rail sistemi: Ticari araçla-
ra ve iş makinelerine yönelik modüler com-
mon-rail enjeksiyon sistemi (CRSN), dizel 
motorlarda etkili yakıt kullanımı sağlıyor. 
Monte edilmiş parçalarda sekiz silindire ve 
850 kilovata kadar çeşitli konfigüras-
yonlarda kullanılabiliyor. Seg-
mente ve pazara bağlı olarak 
sistem, karayol 
kullanımların-
da 1,6 milyon 
kilometreye 
kadar, iş ma-
kinelerinde ise 15.000 saate 
kadar kullanıla- biliyor. Konvansiyo-
nel sistemlerle karşılaştırıldığında sistem, ya-
kıt tüketimini yüzde 1 oranında azaltabiliyor. 
Ağır bir iş kamyonunda bu, yılda 450 litreye 

kadar dizel yakıt tasarrufuna denk ge-
liyor. Sistem aynı zamanda 

güç aktarma mekaniz-
masının elektrifikas-
yonu için de tasarlan-
mıştır. 

Temel common-rail sis-
temi: Orta ve ağır ticari 

araçlara ve iş makineleri-
ne yönelik 2.000 bar sistem ba-
sıncına kadar kapasiteye sahip 

temel common-rail sis-
temleri, gelişmekte olan 
piyasaların gereksinim-
lerine mükemmel uyuma 

sahip olacak şekilde tasar-
landı. Diğer özelliklerin yanı sıra sistem, 
yağlanabilir pompa ve lokal enjektörleri 

içeren geniş bir ürün yelpazesine sahip ve 
ayrıca yeni uygulamalara yönelik standart 

hale getirilmiş sistem entegrasyonu, kalibras-
yonu ve doğrulaması daha hızlı ve etkili. 
Değişken yağ pompası: Mevcut yağ pompa-
ları, motorun yağlanmasını ve pistonların her 
an soğuk kalmasını sağlamak üzere sabit bir 
yağ basıncıyla çalışır. Bosch’un ticari araç-
lara yönelik yeni çözümü, 
silindir hacmini ayar-
layabiliyor ve böylece 
farklı durumlarda 
tam olarak doğ-
ru miktarda yağ 
pompalanıyor. Yeni 
çözüm daha az tork 
gücü gerektiriyor ve 
böylece yüzde 1’e 

k a d a r 
daha az yakıt 

kullanılıyor. Değişken 
yağ pompası, çok kanatlı 

prensibine dayanıyor ve yağ de-
posu, kompakt ön tasarım ve motor 

kapağı olmak üzere üç tasarıma sahiptir. 
Doğal gazlı sürüş sistemleri: Önümüzdeki 
yıllara yönelik global pazar tahminleri, do-
ğal gazlı araçlarda iki haneli büyüme olacağı 
yönünde. Sıvı yakıtlarla karşılaştırıldığında, 
doğal gazlı araçlar daha düşük karbondioksit 
ve partikül emisyonuna sahipler ve bu araç-
lar çok daha sessiz bir şekilde çalışabiliyorlar. 
Bosch portföyü içerisinde ECU, yakıt enjeksi-
yonu ve hava yönetimine ilişkin bileşenler ve 
birçok sensör yer alıyor. Bu bileşenler güçlü, 
kompakt ve bu alanda uzun yıllardır denenip 
test ediliyor.
Bosch, otobüslerin yolcu bölümünü 
eğlence merkezine dönüştürüyor 
Coach eğlence serisi: Bosch’un yeni Coach 
eğlence serisi, modern multimedya ve ağa 
bağlı teknolojiyi otobüs segmentine taşıyor. 
Yüksek çözünürlüklü monitörler ve merkezi 
ünite gibi sistem bileşenleri, Ethernet AVB 
aracılığıyla ağa bağlanıyor. AVB, ses/görüntü 
aktarımının kısaltmasıdır ve HD filmler dahil 
olmak üzere otomotiv segmentinde kesinti-
siz ve senkronize iletim sağlamaktadır. Yeni 
Ethernet kablosu daha hafif ve araç içi kuru-
lum alanından da tasarruf sağlıyor. 
Coach merkezi ünite: Merkezi Coach ünitesi, 
otobüs sürücülerinin tüm önemli bilgileri tek 
seferde görmesini sağlıyor. Dokunmatik ek-
ran ile entegre navigasyon haritaları ve yolcu 
bölümündeki eğlence kontrol edilebiliyor. 
mySPIN isimli akıllı telefon entegrasyonu sa-
yesinde ise mobil uygulamalara erişebiliyor. 

Tüm fonksiyonlar sesle de kont-
rol edilebiliyor ve telefon ara-

maları, eller serbest cihaz 
kullanılarak yapılabili-

yor.



492018   RADÜS DERGİSİ



50 RADÜS DERGİSİ   2018

Brisa’nın 360 derece hizmet sunan lastik ve araç bakım mağaza 
zinciri Otopratik, yaz dönemiyle birlikte artan uzun seyahatlerde 
lastik bakımının önemine dikkat çekiyor. Otopratik uzman-
larına göre lastikler 5 basit adımda emniyetli, konforlu ve 
ekonomik bir yolculuğa hazır hale gelebiliyor. Böylece trafik 
kazalarına da sebebiyet verebilen lastikle ilgili kullanım 
hatalarının da önüne geçilmiş oluyor. 
Brisa güvencesiyle yenilikçi lastik ve araç bakımı hizmetleri 
sağlayan Otopratik, güvenli yolculuklar için araç sahiple-
rinin yanında yer almaya devam ediyor. Türkiye’de trafik 
kazalarının önemli bir bölümünün lastik kaynaklı olduğuna 
dikkat çeken Otopratik, basit önlemlerle can ve mal kaybının 
önüne geçilebileceğini vurguluyor.  
Bu kapsamda Otopratik, Brisa’nın 30 yıllık uzmanlığı ile araç sahiple-
rinin lastiklerini kolaylıkla yolculuklara hazırlayabileceği 5 ipucu paylaştı. 
Böylece hem sürüş emniyeti ve konforu sağlamak hem de yakıt verimliliğini 

artırmak mümkün. 
Otopratik, Brisa’nın 

öncü lastik mar-
kaları Bridges-

tone ve Lassa 
ürünleri ile 
Otopratik 
markalı 
aküleri 
müşterileri-

ne sunuyor. 
Otopratik 

mağazalarında 
lastik, jant, akü, 

ön düzen bakımı, 
yağ değişimi, filtre değişimi, 

klima gazı dolumu, fren balata & 
disk değişimi, amortisör değişimi ve 
periyodik bakım gibi temel bakım 
hizmetleri veriliyor. 
Otopratik uzmanları-
nın deneyimleriyle 
hazırlanan, araç 
ve lastik bakımı-
na dair pek çok 
faydalı bilgiye 
www.otopratik.
com.tr adresin-
den ulaşmak 
mümkün.

Otopratik, lastikleri 5 adımda
emniyetli bir yolculuğa

hazırlamanın ipuçlarını paylaştı

5 Adımda Lastik Bakımı
1. Basınç Kontrolü

Uzun yolculuklara çıkacaksanız ya da ağır yük 
taşıyacaksanız yapılması gereken ilk şey lastik 
basıncını kontrol etmektir. Lastik basıncının doğ-
ru seviyede olmadığı durumlarda, kaza riskleri 
ve lastiklerin hasar görme oranı artar. Bu, araç 
kontrolünü ve yakıt verimliliğini de etkiler. Bu ne-
denle yedek lastikleriniz de dahil olmak üzere tüm 
lastiklerinizin üretici firma tarafından belirlenen 
basınç oranlarına göre ayarlanması büyük önem 
taşır. Unutmamak gerekir ki hava basıncı ölçümü 
mutlaka lastikler soğukken yapılmalı ve kesinlikle 

lastikler sıcakken havası indirilmemeli. Doğ-
ru lastik basıncı ile ilgili gerekli bilgiler 

ise araçların kapı içlerinde, torpido 
kapaklarında veya yakıt deposu 

kapağında yer alır.
2. Diş Derinliği Kontrolü
Lastikteki aşınmalar diş de-
rinliği ölçümü ile anlaşılır. 
Lastiklerin sırt denen, yere 
basan kısmında oluklar 
vardır. Bu oluklardan yüzeye 

kadar olan kısmı diş derinliği 
olarak adlandırılır. Yasal olarak 

belirlenmiş en düşük lastik diş 
derinliği 1.6 mm’dir. Bununla bir-

likte özellikle yağışlı havalarda em-
niyetli sürüş için, lastik diş derinliğinin 3 

mm değerinin altına düşmeden değiştirilmesi-
ni öneriyoruz. Ayrıca, lastik desenleri üzerindeki 
düzleşme vb. deformasyonlar gözlemlenirse mut-
laka bir uzmandan yardım alınmalıdır.  

3. Hasar Kontrolü
Diş derinliği ile birlikte lastiklerdeki delik ya da 
kesik gibi hasarlar da kontrol edilmeli. Ayrıca las-
tik üzerindeki deforme şişlikler de lastikteki hasa-
ra işaret eder. Böyle bir hasar tespitinde, hiç vakit 
kaybetmeden bir uzmandan lastik bakımı veya 
değişimi için destek alınmalıdır. 

4. Balans Kontrolü
Balans ayarı yapmak, sistemdeki ağırlık dağılımı 
dengesizliklerinin, lastiğin çeşitli yerlerine takılan 
ağırlıklarla dengeli hale getirilmesi anlamını taşır. 
Aracın lastikleri yenilendiğinde mutlaka balans 
ayarı yaptırılmalı. Aynı zamanda her 30 gün veya 
500 km. kullanımdan sonra lastiklere yeniden 
balans kontrolü yaptırmak gerekir. Özellikle uzun 
seyahatler öncesinde bu kontrolün yapılması 
emniyet ve konfor kadar lastik performansından 

maksimum verim sağlanmasına da olanak 
tanır.

5. Yük Kontrolü
Her bir aracın üreticisi tarafın-

dan belirlenen maksimum 
yük kapasitesi vardır. Lastik-
lerin de aynı şekilde yanak 
kısımlarında işaretli olan 
yük limitleri bulunmaktadır. 
Bu yük kapasitesinin üze-
rinde bir ağırlıkla seyahat 
etmek araç kontrolünü kay-

betme riski doğurabileceği 
gibi yakıt verimliliğini de olum-

suz etkiler. 
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Transbatur Milletlerarası Nakliyat’ın teslim 
aldığı FH 540HP 4X2 Çekiciler, Dynafleet 
araç takip sistemi, yüksek yakıt tasarrufu 
ve sürüş güvenliği ile öne çıkıyor. Volvo 
Trucks FH serisinin mavi renkli bu özel çe-
kicisi geliştirilmiş tasarımı ve XL kabini ile 
kullanıcıya yüksek konfor sunuyor.  

Temsa İş Makinalarının sahasında ger-
çekleştirilen teslimat töreninde, Trans-
batur Milletlerarası Nakliyat adına şirket 
kurucusu Mehmet Dilmen, 20 adet çe-
kiciyi Temsa İş Makinaları Volvo Kam-
yon Marmara Bölge Satış Müdürü Bora 
Gür’den teslim aldı.

Teslimat töreninde Transbatur Milletle-
rarası Nakliyat’ın kurucusu Mehmet Dil-
men, “Uluslararası lojistikte taşıdığımız 
ürünler açısından iyi bir çekiciye sahip 
olmak bizim için çok önemli. Kalitesi, 

Transbatur 
Milletlerarası 

Nakliyat

Doğu ve Batı Avrupa 
ülkelerine soğutucu 

ünitelerle taşımacılık 
faaliyetinde bulunan 

Transbatur Milletlerarası 
Nakliyat, filosunu 

güçlendirmek için 20 
adet yeni Volvo FH 540HP 
4X2 model çekiciyi Volvo 
Trucks Türkiye tek yetkili 

distribütörü Temsa İş 
Makinaları’ndan teslim aldı. 
Bu satışla birlikte Transbatur 

Milletlerarası Nakliyat’ın 
tamamı Volvo Trucks markalı 
araçlardan oluşan filosundaki 

araç sayısı 100’e yükseldi. 

dayanıklılığı, çok yönlü nakliye işlerine 
uyumluluğu ve düşük bakım giderleri-
nin yanı sıra yakıt verimliliği ile Volvo çe-
kiciler, bizim için her zaman vazgeçilmez 
tercih olmuştur. Uzun soluklu, güvenilir 
bir iş ortağı olarak daima yanımızda olan 
Temsa İş Makinaları’na da ayrıca teşek-
kür ederim.” dedi. 
Temsa İş Makinaları Volvo Kamyon Mar-
mara Bölge Satış Müdürü Bora Gür ise 
“Transbatur Milletlerarası Nakliyat ile 
uzun yıllardır devam eden bir iş birliği 
içindeyiz. Filolarında daima Volvo çeki-
cileri tercih ediyorlar. Ürün gamımız ve 
servis ağımızla onların hizmet ve ürün 
beklentilerini karşılayabilmek bizim için 
mutluluk verici. İş birliğimizin uzun yıllar 
köklenerek devam edeceği inancımla 
FH çekicilerin hayırlı kazançlar getirme-
sini diliyorum” dedi.

20 yeni Volvo Trucks FH 540 HP
4X2 çekici ile artık daha güçlü
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Kamu ve özel sektör ihalelerinde; enerji, savunma sanayi, 
özelleştirme, toplu konut, karayolları, alt ve üstyapı inşaat işleri, 
araç-ekipman alımları, etüt-proje, kara ve deniz nakliyat, sigorta, 
ihracat ve ithalat, gözetim hizmetlerini “Doğru-Çabuk-Ayrıntılı” 
haber ilkesiyle takip eder, okuruna ulaştırır.
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Etkinlik kapsamında basın mensupları-
na gezdirilen 16 bin 500 metrekare alan 
üzerine kurulu ve 20 metre yüksekliğe 
sahip yeni Krone Kataforez Kaplama 
Merkezi’nde şasilere, çevresel etkilere 
ve paslanmaya karşı en üst düzeyde ko-
ruma sağlayan kataforez (KTL) kaplama 
uygulanıyor. Kumlama ve katodik dip 
boyaya da maruz bırakılan şasiler bu te-
siste en modern şekilde hazırlanıp son 
kullancılara sunuluyor. Bir şasinin bu te-
sisteki yüzey kaplama sürecini bitirmesi 
ise 7 dakikadan daha kısa sürüyor. 

Yeni Krone Kataforez Kaplama Mer-
keziyle ilgili açıklamalar yapan Krone 
Grubu Genel Müdürü Bernard Krone, 
“Dünya üzerinde bu tesisimizde kullan-
dığımızdan daha modern bir teknoloji 
bulunmamaktadır. Tarihimizdeki en 
yüksek yatırımı yaptığımız bu merkezle 

Werlte bölgesine olan bağlılığımızı da 
gösterdiğimizi düşünüyorum. Şasi ba-
şına karbon dioksit emisyonunu yüzde 
30’dan daha fazla düşüren bu merkez, 
aynı zamanda yılda 12,6 milyon ki-
lowatt elektrik tasarrufu sağlıyor. Olabi-
lecek en iyi standartlarda, üretim kalite-
mizi arttırmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Aynı zamanda Hannover’de 20-27 Ey-
lül tarihlerinde düzenlenecek olan IAA 
Ticari Araçlar fuarına dair açıklamalar 
yapan Krone, “Taşımacılık dünyasını ze-
kice bir araya getir ve birinci sınıf kat-
ma değerler oluştur; bu yılki IAA Ticari 
Araçlar Fuarı sloganımız ‘Clever Conne-
ctions’ bunu temsil ediyor. Yapay zekâ 
ile treylerimizi geleceğe hazırlarken, 
ürünlerimizi daha hareketli ve verimli 
bir lojistik operasyonu için akıllı hizmet-
ler ile bütünleştiriyoruz. Böylece nakli-

yenin güvenli bir şekilde yapılmasını 
garanti altına alırken tüm önemli nak-
liye verilerinin de hızlı bir şekilde hazır-
lanmasını sağlıyoruz. Kullanıcılarımız 
için en yüksek standartları belirliyor ve 
yolculuğun daha da kârlı geçmesi için 
kaliteye olan bağlılığımızı yineliyoruz. 
Herkesi IAA Ticari Araçlar fuarındaki 
standımıza çağırıyorum. Akıllı taşıma-
cılık sistemleri, geleceğin hizmetleri ve 
yenilik yelpazesinin tamamı ile 27. Sa-
londaki E33 numaralı standımızda tanı-
şacaksınız.” şeklinde konuştu. 

Krone’nin IAA Ticari Araçlar fuarında 
tanıtacağı yeni ürün serisinin de tanı-
tıldığı etkinlikte, treylerlerin açık alanda 
gösteri sürüşleri ve tanıtım sunumları 
yapıldı. Krone’nin geliştirdiği teknolo-
jilerle, daha verimli yüklemenin, daha 
güvenli sürüşlerin ve kârlılığın iyice 

Krone, IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı öncesi 

15 Farklı Ülkeden
70’in üzerinde basın 
mensubunu ağırladı

Almanya/Werlte’deki genel 
merkezinde düzenlenen 
etkinlik kapsamında 15 
farklı ülkeden 70’in üzerinde 
basın mensubunu ağırlayan 
Avrupa’nın dev treyler 
üreticisi Krone, 20-27 Eylül 
tarihlerinde düzenlenecek 
olan ve Ağır Ticari Araç 
sektörünün nabzını tutacak 
IAA Hannover Ticari Araçlar 
Fuarı öncesinde sektöre yön 
verecek yeniliklerini tanıttı. 
Krone Grubu Genel Müdürü 
Bernard Krone’nin ev sahipliği 
yaptığı bu etkinlikte aynı 
zamanda Werlte’deki ana 
fabrikada devreye alınan ve 
40 Milyon Avro yatırım bedeli 
bulunan yeni Krone Kataforez 
Kaplama Merkezi resmi olarak 
ilk kez tanıtıldı. Bu tesis aynı 
zamanda 112 yıllık Krone 
tarihinde yapılan en yüksek 
yatırım olma özelliğini taşıyor. 
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artacağına vurgu yapılan tanıtım kap-
samında kısa bir demeç veren Krone 
Grubu Pazarlama Müdürü Ingo Lübs, 
“Krone’nin 360 derece kullanıcı odaklı 
yaklaşımını hiç bırakmadığını ve kulla-
nıcılarına her zaman en iyisini sunmak 
konusunda eşsiz bir deneyimi olduğu-
nu belirtmek istiyorum. Hem buradaki 
etkinlikte gördüğünüz hem de IAA Ti-
cari Araçlar fuarında tanıtacağımız ye-
niliklerle taşımacılık dünyasında Krone 
adını yine kullanıcılarımıza özel geliş-
tirdiğimiz çözümlerle birlikte duymaya 
devam edeceksiniz.” dedi.
Krone, satış sonrası hizmetlerde de Av-
rupa’da öncü olmayı sürdürüyor. 8,5 
milyon Avro yatırım yapılarak geçtiği-
miz aylarda devreye alınan yeni Lojistik 
ve Yedek Parça merkezinin kapıları da, 
Krone Grubu Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Ralf Faust’un ev sahipliğinde 
basın mensuplarına açıldı. 
Basın mensuplarına hem tesisi gezdirip 
hem de detaylı bir sunum yapan Krone 
Grubu Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Ralf Faust, “İstanbul, Budapeşte, Lyon, 
İskandinavya ve Baltık bölgesindeki 
önemli bölgesel Krone yedek parça 
merkezlerini tedarik eden bu tesisle 
birlikte Krone’nin tüm yedek parça da-
ğıtım ağının kontrolü tek merkeze geç-
miş oluyor. Her ay 23 binden fazla sipa-
rişi, bir gün içerisinde hazırlayıp sevk 
etme becerisine sahip bu tesiste sade-

ce 40 çalışan bulunurken, Endüstri 
4.0 ışığında işin büyük bölümünü 

robotlara teslim eden bir sistem 
inşa ettik.” şeklinde konuştu.  

Gelinen çağda dijital-
leşmenin ge-

rekliliğinin altını çizen Faust, “Krone 
Telematik’in içerisinde çalışacak olan 
‘Akıllı treyler kontrolü’ adını verdiği-
miz yeni bir sistemi sizlere tanıtıyoruz. 
‘Akıllı treyler kontrolü’, treylere monte 
edilen kamera ve sensörlerin yardımıy-
la zengileştirilmiş gerçeklik yöntemini 
kullanarak, gerçek görüntüleri sisteme 
aktarıyor ve  treylerin güncel durumu 
ile hedeflenen verimliliği kıyaslamaya 
olanak tanıyor. Böylece, henüz nakli-
ye başlamadan önce kullanıcılarımız, 
treylerin verimliliğini ve yol güvenliğini 
arttırabilecek önlemleri görmüş olu-
yor. Filo yönetimi açısından da treyle-
rin durumu her anlamda ölçülebilir kı-
lınmış, aynı zamanda varsa bazı riskler 
öngörülerek hem zamansal hem de 
maddi tasarruf sağlanmış oluyor. ‘Akıllı 
treyler kontrolü’ ile ‘Treyler Yenilikleri 
2019’ da ödül adaylarından birisi konu-
mundayız.” dedi.
Krone’nin dijitalleşme anlamında ye-
niliklerini hız kesmeden sürdürdüğü-
nü aktaran Faust, “Yine 
Krone Telematik’e 

bağlı çalışacak bir diğer yeniliğimiz ise 
2022 yılında yasalarla zorunlu kılınacak 
olan ‘Akıllı lastik basıncı kontrolü’. Bu 
donanım, treyler üzerindeki her aksa 
monte edilen 2 adet sensör yardımıyla 
lastiklerin sıcaklığını ve hava basınçla-
rını ölçümlüyor. Verileri gerçek zamanlı 
olarak Krone Telematik üzerinden filo 
yöneticilerine aktaran donanım saye-
sinde Krone kullanıcıları lastik hava ba-
sınçlarında bir kayıp ya da lastiklerde 
aşırı ısınma problemlerine gerçek za-
manlı olarak müdahale edebilir konu-
ma geliyorlar. Aynı zamanda lastiklerin 
bu ölçümlenen değerlerinin verimli bir 
nakliye operasyonunu etkilediğini dü-
şünürsek, ‘Akıllı lastik basıncı kontrolü’ 
lojistikçiler için daha düşük yakıt tüke-
timi ve daha düşük işletme maliyetle-
rine ulaşmak için çok faydalı 
olacaktır.” dedi.
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Yenimahalleliye Avrupa Standartları’nda hizmet Daha 
temiz ve yaşanabilir bir çevre için, temizlik çalışmalarına 
hız kesmeden devam eden Yenimahalle Belediyesi, gerek 
görüntüsü gerekse de özellikleriyle oldukça kullanışlı 
olan 200 adet yer üstü çöp konteynerini Uğur Mumcu, 
İlkyerleşim ve Turgut Özal mahallelerinde konumlandırıyor. 
Geçen seneden itibaren Yenimahalle’de yerleştirilmeye 
başlayan konteynerler Avrupa Standartlarında imal 
ediliyor ve estetik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Diğerlerine 
göre daha dayanıklı olan konteynerler, hem çöplerden 
akan suları dışarı sızdırmıyor, hem de kötü kokuları içeri 
hapsediyor. Haşere oluşumunu engellemesiyle de dikkat 
çeken yeni konteyner sistemi yenileriyle birlikte bugüne 

kadar 400 adet 
yerleştirilmiş oldu.

3 ton çöp kapasitesine sahip Dayanıklı ve hijyenik ol-
masıyla dikkat çeken konteynerler, 3 bin litre çöpü 
içerisinde barındırabiliyor. Ayrıca vatandaşların çöpü 
kolaylıkla açılabilmesi için el tutacağı ve ayak pedalı 
da olan konteynerler, belediye yetkilileri tarafından 
periyodik olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor ve uzak-
tan kumandalı araç üstü vinç sistemi ile boşaltılıyor. 
Zamandan ve mazottan tasarruf da edilen konteynerler 
iki günde bir boşaltılıyor. Büyük siteler önüne yerleştirilen 
konteynerler sayesinde çöp yığılmalarının da önüne geçiyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi Genel müdürlüğü (HATSU), 
hatalı kullanım sonucunda yağmur suyu 
hatlarında oluşan tıkanıklıkların giderilmesi 
adına temizlik çalışmalarının 
sürdüğünü bildirdi. 
Kent genelinde yağmur 
suyu hatlarında bakım 
ve onarım çalışmalarına 
devam ettiğini belirten 
Genel Müdürlük, yapılan
 temizlik çalışmaları 
sırasında çıkarılan plastik 
şişe, plastik bardak, naylon 
poşet, çocuk bezi ve gıda 
paketleri gibi atıkların 
vatandaşlarda şaşkınlık 
yarattığını belirtti.

Temizlik çalışmalarının 
gece - gündüz demeden 
sürdüğünün altını çizen 
İdare, yağmur suyunun 
sürükleyip tıkanmalara 
sebebiyet veren atıkları 
temizleyerek su 
tahliyesinin daha kolay 
sağlandığını aktardı. 

Su tahliyelerinin daha kolay sağlanması için yağmur suyu hattı ve 
tıkanmaların meydana gelmemesi adına hatlara mazgalların yer-
leştirildiğine de dikkat çeken HATSU, yağmursuyu ızgaralarının 
çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların çöp atma konu-
sunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu çöpler kokmuyor

Yağmur suyu hatlarındaki atıklar şaşırttı
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Sıcak havalarda
gıdaların bozulmasına son

Meyve – sebze gibi çabuk bozulan gıdaların fri-
gofirik araçlarda taşınmasının zorunlu hale ge-
tirilmesiyle birlikte Türkiye’nin lider araç takip 
sistemi Arvento’nun sunduğu “Sıcaklık Kontrol 
ve Takip Sistemi” daha da önem kazandı. 
832.000’in üzerinde cihaz satışı ve 76.000’in üzerin-
deki müşteri referansı ile alanında dünyanın en bü-
yük ilk 5 şirketinden biri olan Arvento’nun sunduğu 
“Sıcaklık Kontrol ve Takip Sistemi” ile FMCG ürünleri-
nin depodan market dolabına uzanan süreçte, soğuk 
tedarik zinciri bozulmadan uygun sıcaklık seviyesin-
de ve hijyenik koşullarda taşınması amaçlanıyor.
Özellikle süt, tavuk, yumurta, meyve, sebze ve 
hazır gıdalar gibi ürünlerin güvenle tüketicilere 
ulaşması konusunda “Sıcaklık Kontrol ve Takip Sis-
temi” inanılmaz kolaylıklar sağlıyor.  Şirketler; sa-
hadaki frigofirik araçlarına, depolarına ve üretim 
tesislerine takılan Arvento cihazları ve bu cihazla-
ra eklenen sıcaklık sensörleri aracılığı ile bu alan-
lardaki sıcaklık seviyelerini internet üzerinden tek 
bir merkezden takip edebiliyorlar.
“Sıcaklık Kontrol ve Takip Sistemi” kritik sıcaklık 
değişikliklerini alarm mesajları şeklinde anlık ola-
rak gönderebiliyor. Sistemin bu özelliği şirketlere, 
elektrik kesintileri, soğutma sistemlerinin arıza-
lanması, kapıların açık kalması gibi durumlarda 
gerekli müdahalenin zamanında yapılabilmesini 
sağlıyor.  Sıcaklık değerlerindeki değişimler an-
lık alarm mesajları, grafikler ve istatistiki raporlar 
şeklinde ister bilgisayar ister akıllı telefonlar üze-
rinden on-line takip edilebiliyor. 
Arvento bu sistem ile ayrıca frigofirik araçlarının 
belirlenen teslimat rotasını izleyip izlemediği, 

Sıcaklık denetiminin ve yönetiminin 
hayati önem taşıdığı bu sıcak yaz 
günlerinde “Sıcaklık Kontrol ve Takip 
Sistemi” ile dondurma, süt, tavuk, 
yumurta, hazır gıda gibi ürünlerin 
üretimini ve dağıtımını yapan firma-
ları hedefleyen Arvento, depodan 
market dolabına uzanan süreçte 
ürünlerin soğuk tedarik zinciri bo-
zulmadan uygun sıcaklık seviyesin-
de ve hijyenik koşullarda taşınması-
na imkan sağlıyor. Şirketler Arvento 
“Sıcaklık Kontrol ve Takip Sistemi” 
ile frigofirik araçlarını, soğuk hava 
depolarını ve üretim yaptığı tesislerin sıcaklık değerlerini internet 
üzerinden anında kontrol edebiliyorlar. Şirket dostu Arvento’nun 
geliştirdiği bu sistem ile şirketler sahadaki operasyonlarını tek bir 
merkezden yönetebiliyor.

bu rotaya varıp varmadığı, satış bölgesi dışına 
çıkıp çıkmadığı, hangi aracı hangi sürücünün 
kullandığı, hız ihlalleri, rölanti yerleri ve uzun 
rölanti süreleri gibi birçok kritik bilgiyi de stan-
dart olarak sunuyor.
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Işıklar Ağır Nakliyat son
yatırımında da MAN TGX

33.580 6x4 çekicileri tercih etti

Yaklaşık 40 
yıllık köklü geçmişi 

ile yurtiçi ağır nakliye ve 
özel proje taşımacılığının 

önemli firmalarından Işıklar 
Ağır Nakliyat’ın 10’u MAN olan 30 
araçlık filosunu iki çekici ile daha 
da güçlendirdi. Son yatırımında 

da MAN’ı tercih eden Işıklar 
Ağır Nakliyat, iki adet TGX 

33.580 6x4 çift çeker 
çekici aldı.

Işıklar Ağır Nakliyat’ın sipariş 
ettiği iki çekiciden ilki, Ankara 
Akyurt’taki MAN tesislerinde 
gerçekleştirilen törenle teslim 
edildi. MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Bölge 
Koordinatörü Ferit Aslan Ak-
man’ın ev sahipliğinde düzen-
lenen ve Şensan Kamyon Satış 
Danışmanı Engin Karaoğlu’nun 
hazır bulunduğu törene Işıklar 
Ağır Nakliyat adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Sedat Işık ve Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Sinan Işık katıldılar. 
MAN çekicileri, üstün nitelik-
leri ve özel taşımacılığa uygun 
çok yönlü özellikleri ile tercih 
ettiklerini belirten Sedat Işık, 
“MAN çekicileri, gerek tekno-
lojisi, gerekse şasi olarak bizim 
hizmet verdiğimiz ağır ve özel 
taşımacılık şartlarına çok uygun 
bir yapıya sahip. Bununla bir-
likte Satış Sonrası Hizmetler’de 
sunduğu yaygın, ekonomik hiz-
metler, benzersiz yakıt tasarrufu 
ve düşük işletme maliyetleri de 
tercihimizi etkileyen avantajlar 
oldu” dedi. 
MAN araçlarının yüksek stan-
dartları, üstün nitelikleri ve 
benzersiz avantajları ile bir çok 
alanda ilk tercih edilen marka 
olduğunu belirten Ferit Aslan 
Akman da, “Tüm müşterileri-
ni ‘yaşam boyu iş ortağı’ ola-
rak kabul eden MAN ile Işıklar 
Ağır Nakliyat arasındaki köklü 
ve güçlü işbirliğinin, daha da 
gelişerek uzun yıllar süreceği-
ne inancımız tamdır” diyerek, 
araçların hayırlı uğurlu olmasını 
diledi. 
İkinci MAN TGX 33.580 6x4 çift 
çeker çekici ise Işıklar Ağır Nak-
liyat’a, yıl içinde teslim edilecek.



632018   RADÜS DERGİSİ



64 RADÜS DERGİSİ   2018

Borusan Lojistik, esnek yönetim ve ope-
rasyonel kolaylık sunarak hizmet kalitesi-
ni artırıyor. Bu kapsamda uluslararası ta-
şımacılıkta hızlı bir büyüme gösteren ve 
yatırımlarını artıran Borusan Lojistik, fi-
losunda bulunan 105 adet Tırsan marka 
treylere 45 adet Perdeli Multi Ride treyler 
daha katarak gücüne güç kattı. 

Tırsan Adapazarı tesislerinde gerçekleş-
tirilen teslimat törenine Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık 
İcra Kurulu Üyesi Okyay Öztuğran, Filo 
Tedarik ve İhracat Operasyon Müdürü 
Doğan Yıldız, Stratejik Pazarlama ve İleti-
şim Müdürü Arzu Gözet ve Tırsan Treyler 
Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katıldı. 

Nuhoğlu: “Borusan Lojistik’in Geldiği 
Nokta, Ülke Adına Gurur Verici”

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, teslimat töreninde yap-
tığı konuşmada Borusan Lojistik’in ulus-
lararası taşımacılıkta gösterdiği önemli 
performansın altını çizerek, “Borusan 
Lojistik, Balnak firmasını satın alarak 
uluslararası taşımacılıkta önemli işlere 
imza attı. Türk firmalarının güçlü olması 
hepimizin arzusu. Türkiye içinde hizmet 
sunan firmaların yurtdışına açılması bizi 
ayrıca gururlandırıyor. Bu firmalarımızın 
sayısının artırılması gerekiyor. Türk fir-

malarının Avrupa’dan başka coğrafyalara 
taşımacılık yapması ülkemize döviz ka-
zandırıyor ve yüksek katma değer sağlı-
yor. Borusan Lojistik’in geldiği bu nokta 
ve hedefleri ülke adına gurur verici” dedi.   

Borusan Lojistik’in Avrupa dışında ger-
çekleştirdiği Rusya ve Kazakistan yatı-
rımlarının önemine işaret eden Nuhoğlu, 
“Rusya pazarı sürekli büyüyor. Bu yıl Al-
manya’dan sonra en büyük ikinci pazar 
konumuna geldiler. Tırsan olarak bu yıl 
Rusya’ya 1.600 araç satacağız. İş yapmak 
isteyen firmalarımıza Rusya’daki lojistikçi-
lerle o ülkenin içinde yatırım yapmalarını 

tavsiye ediyorum” ifadesini 
kullandı.

Öztuğran: “Uluslararası Taşımacılık 
İçin Yatırımlarımız Sürüyor”

Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacı-
lık İcra Kurulu Üyesi Okyay Öztuğran, 
uluslararası nakliyede büyüme yolcu-
luklarının hız kesmeden devam ettiğini 
belirterek, “Uluslararası taşımacılıkta bü-
yümek için yaptı-
ğımız yatırımlar da 
sürüyor. Geçtiğimiz 
yıl Tırsan’dan 105 
adetlik alım yapmış-
tık. Bugün 45 adetlik 
ikinci partiyi alarak 150 
adetlik bir filo oluştur-
duk. Yaptığımız bu yatı-

rım ve geçtiğimiz yıl 

Türkiye treyler sektörünün 41 
yıllık aralıksız lideri Tırsan, 

geliştirdiği inovatif ürünleri ile 
müşterilerinin çözüm ortağı 

olmaya devam ediyor. Tırsan, 2 
Ağustos Perşembe günü Borusan 

Lojistik’e gerçekleştirdiği teslimat 
töreninde 45 adetlik yeni Tırsan 

Perdeli Multi Ride treylerleri 
teslim etti. Tüm çekici tiplerinde 
kullanılabilen Perdeli Multi Ride 

araçları ile Borusan Lojistik 
filosunu daha da güçlendirdi.

Borusan Lojistik, “TIRSAN ile    gücümüzü artıracağız” dedi
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Borusan Lojistik, “TIRSAN ile    gücümüzü artıracağız” dedi
Almanya pazarına attığımız yeni adım-
la Avrupa’daki varlığımızı pekiştiriyoruz. 
Avrupa’da parsiyel taşımacılıkta ciddi bir 
oyuncu olmak istiyoruz. Avrupa dışında 
da bölgesel oyuncu olma planımız var. 
Kazakistan’da önemli bir altyapımız oluş-
turduk ve burada önemli bir büyüme 
gösterdik. O bölgede pazar lideri olarak 
devam ediyoruz. Bu sene yeni bir hizmet 
başlattık ve Kazakistan üzerinden Çin’den 
Türkiye’ye treyler taşımalarını yapıyoruz. 
Filo altyapımızın bir kısmını da Kazakis-
tan’daki hizmetlerimizi desteklemek için 
kullanacağız. 2019 yılında ise yatırımları-
mızla Rusya pazarında büyümeyi hedef-
liyoruz.” açıklamasında bulundu.

Doğan: “Farklı Araçlara Tırsan İle  
Tek Elden Çözüm Üreteceğiz”

Borusan Lojistik Filo Tedarik ve İh-
racat Operasyon Müdürü Do-
ğan Yıldız, yapılan yatırımın 
operasyonlarını büyütme 
hedefi doğrultusunda 
yapıldığını belirterek, 
“Temel amacımızı 

Orta Asya ile Avrupa’yı bir koridor olarak 
bağlamak, yaptığımız yatırımlar da bu 
amacımızı destekleyecek ve bu amaca 
hizmet edecek. Bizim yurtiçinde iki, yurt-
dışında bir farklı noktada olmak üzere 
filo operasyon merkezimiz var. Alımını 
gerçekleştirdiğimiz treylerleri yurtiçin-
de veya yurtdışında kullandığımız farklı 
araç tiplerinde kullanabileceğiz. Filomu-
zun esnek yönetim ve operasyonunu 
destekleyen bir yatırım oldu” dedi. 

Gözet: “Bu Yatırım    
Hizmet Kalitemizi Pekiştirecek”

Borusan Lojistik Stratejik Pazarlama ve 
İletişim Müdürü Arzu Gözet de yaptığı 
konuşmada Tırsan ve Borusan Lojistik’in 
birbirini bütünleyen iki marka olduğunu 
belirterek, “Ar-Ge ve inovasyona destek 
veren iki önemli firma bir araya geldi. Bu 
iş birliği bunun için gurur verici. Borusan 
Lojistik stratejisi içerisinde yurtdışı pa-
zarlarda büyümek çok önemli. Avrupa,  
Orta Asya, BDT (Bağımsız Devletler Top-
luluğu) ülkelerinde büyümeye devam 
edeceğiz. Bu alımlar  hizmet kalitemizi 
pekiştirecek ve rekabetçi fiyatlar ile bü-
yümemizi ivmelendirecek.” 

Erkoç: “Tek Bir Multi Ride Aracı   
Tüm Çekicilere Yeter” 

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul 
Erkoç ise konuşmasında, Borusan Lojis-
tik ile olan iş birliğinde satışı gerçekleşen 
treyler adedine değil, bu firmaya nasıl 
fayda sağlayacaklarına odaklandıklarını 
belirterek, “Borusan Lojistik’in yurtiçi ve 
yurtdışı operasyonlarında farklı çekici 
modelleri kullanılıyor. Öyle bir ekipman 
yapalım ki tüm çekici tiplerinde kullanı-
labilsin dedik. Kendi teknolojisini üreten 
bir şirket olarak, ödüllü Ar-Ge merkezi-
mizde Tırsan Perdeli Multi Ride aracımızı 
daha da geliştirdik ve müşterilerimizin 
hizmetine sunduk. Bu treylerimiz, her 
türlü çekici modelinde kullanılabilmek-
tedir, bu sayede müşterilerimiz operas-
yonel işlerinde daha esnek ve daha hızlı 
hareket edebilmektedir. Ayrıca Tırsan’ın 
sunduğu bütün standartlar, Multi Ride 
ürünümüz de de bulunmaktadır.” ifade-
lerini kullandı.

Tırsan Perdeli 
Multi Ride 
Özellikleri
Rakiplerinden farklı olarak 
Tırsan Perdeli Multi Ride’ın 
üst yapısı ve perdeleri CodeXL 
standartlarına ve ADR’ye 
%100 uyumludur. Çatı 
kaldırma sistemi sayesinde; 
2.850, 2.900, 2.950, 3.000 
ve 3.050 mm’ye kadar beş 
seviye sürüş yüksekliklerinde 
kullanılabilmektedir. 7,200 
kg forklift aks yüküne 
dayanımlı taban özelliği 
ile pazardaki en dayanıklı 
tabanı sunmaktadır. Bunun 
yanı sıra Multi Ride araçları, 
980-1.100 mm arasındaki 
5. Teker yüksekliğine 
sahip farklı çekicilerde de 
kullanılabilmektedir. Firma 
sahiplerine operasyonel 
esneklik ve buna bağlı olarak 
tasarruf sağlamaktadır. 
Perdeli Multi Ride treylerlerin 
sahip olduğu K-Fix sistemi, 
yüklerin en güvenli şekilde 
taşınmasını sağlamaktadır. 
Araç, televre üzerinde bulunan 
her biri 2,5 ton kapasiteli 
toplam 236 adet yük bağlama 
noktası sayesinde, 500’den 
fazla yükleme kombinasyonu 
sunmaktadır.

Avrupa’nın en büyük filoları 
tarafından tercih edilen Tırsan 
Perdeli Multi Ride araçları, şasi 
ve çelik aksamlarının çinko 
tri-elektron metoduna göre 
kataforez (KTL) kaplamalı 
oluşu sayesinde 10 yıl pas 
yürümezlik garantisi altındadır.
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2018
FUAR TAKVİMİ

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

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   TİCARİ ARAÇ FUARCILIK/
2018   KONYA

ANKARA  11-13 EKİM 2018 ULUSLARARASI ANKARA TÜRKEL FUARCILIK
LOJİSTİK   LOJİSTİK LOJİSTİK ÜSSÜ/
ZİRVESİ  PLATFORMU ANKARA

AUTOCOMPLEX 30 EKİM-01 KASIM 2018 25. TİCARİ ARAÇLAR, MOSKOVA/ ACS EXPO
  İSTASYON  RUSYA
  KURULUMU VE 
  SERVİS MALZEMELERİ 
  FUARI

AAPEX 2018 31 EKİM- OTOMOTİV FUARI LAS VEGAS/ABD AAPEX SHOW
 01 KASIM 2018 
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Toyota, hidrojen yakıt hüc-
reli ve 0 emisyonlu tekno-
lojisini; otomobil, otobüs, 
forklift ve teknelerden sonra 
şimdi de ticari kamyonlara 
taşıyor. Toyota “0” emisyonlu 
kamyonun geleceğine yö-
nelik önemli bir adım attı ve 
ikinci jenerasyon hidrojen 
yakıt hücreli elektrikli Class 
8 çekicisini tanıttı.

“Beta” olarak adlandırılan 
yeni nesil çekici, her dolum-
da 480 km’yi aşan bir men-
zile sahip olacak ve yalnızca 
su buharı salımıyla çevreye 
hiç zarar vermeyecek. Portal 
Projesi ile aracın kapasitesini 
artırmayı başaran Toyota, 
aynı zamanda çekicinin kul-
lanışlılığını ve manevra kabiliye-
tini de geliştirdi. Çekicide, yatak-
lı kabin ve benzersiz yakıt dolabı 
kombinasyonuyla, aks aralığını 
uzatmaya gerek kalmadan ka-
bin içi alan da genişletildi.

2017’nin nisan ayında başlayan 
Portal Projesi’nin ilk ürünü 
“Alpha” çekici, yaklaşık 16 bin 
km. yol kat ederken sadece 
su buharı salımıyla ABD’deki 
limanlarda gerçek drenaj ope-
rasyonlarına katıldı. Beta ver-
siyonu çekici ise, çok yakında 
operasyonlara başlayacak ve 
sıfır emisyonlu sürüşüyle 
çevreye olumlu 
katkılar  sağla-
yacak.

Toyota’nın hidrojen yakıt teknolojisiyle

“0” emisyonlu çekiciler geliyor
Menzil ve 

verim artırıldı 
Project Portal 2.0, 2017 aracı 

olan Alpha’dan alınan geri bildi-
rimler üzerine yapıldı. Her alanda 

geliştirilen çekici, hem yük kapasitesi 
hem menzil anlamında daha da ileriye 
taşındı. Toyota böylelikle yeni çekicisi 
ile ticari alanda kullanılması mümkün 

0 emisyonlu araç yapılabileceğini 
kanıtladı. Böylece ABD dahil tüm 

dünyada ağır ticari araçların 
yaydığı çevre kirliliği önemli 

ölçüde azaltıla-
bilecek.
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1945 yılında, kurucusu 
Joseph Cyril Bamford 
ile İngiltere’de kiralık 
bir garajda başlayan 
JCB’nin başarı hikâ-
yesi, firmayı bugün 
dünyanın önde gelen 
iş makineleri üreticile-
rinden biri konumuna 
getirdi. 1953 yılında dün-
yanın ilk kazıcı-yükleyicisini 
üreten firma, innovasyona verdiği 
önem sayesinde hep bir adım önde ol-
mayı hedefledi ve sonraki yıllarda daha 
birçok ilke daha imza attı. Bugün 4 kıta-
da bulunan 22 üretim tesisine, 16 yedek 
parça ve eğitim merkezine sahip JCB 
markasının Türkiye’deki satış ve pazarla-
ması 1974 yılından bu yana SİF İş Maki-
neleri tarafından başarı ile yürütülüyor.
Uzun testlerden geçti 
1970’li yıllarda motor üretimi için başla-
yan Ar-ge çalışmaları, 4 silindirli prototip 
modellerin üretimi için devam etti. 2004 
yılında talepleri karşılamak amacıyla ku-
rulan JCB Power Systems (JCB Güç Sis-
temleri) milyonlarca sterlinlik bir üretim 
tesisi ve montaj hattına sahip fabrikasın-
dan çıkan ilk ürün ile birlikte JCB motor 
lansmanı yapıldı. Projenin derinlemesine 
araştırma ve geliştirme aşaması sırasında 
dünyanın önde gelen uluslararası teda-
rikçileri ve motor teknoloji danışmanları-
nın uzmanlık alanlarından birinde taslak 
hazırlandı. Yüzlerce prototip yapıldı, bun-
lar geniş bir uygulama yelpazesinde de-

nendi ve 100.000 saatlik titiz 
testler gerçekleştirildi. 

Kendini kanıtladı
JCB motora sahip JCB 
DizelMAX adlı araç, 2007 
yılında saatte 563,418 ki-
lometre hızı ile “Karadaki 

En Hızlı Dizel Araç” olarak 
Guinness Rekorlar Kitabı’na 

girerken, JCB marka motorların 
gücünü tüm dünyaya kanıtladı. 2 yıl 

gibi kısa bir sürede 50.000 adetlik satış 
rakamına ulaşan JCB motorlar ile jene-
ratör üretimine de geçildi. Talebin hızla 
artmasının bir sonucu olarak 2011 yılın-
da Hindistan fabrikası üretime başlamış-
tır.2012 yılında Stage IIIB /Tier4i üretimi 
ile 200.000 adede ulaşan JCB, 2013 yılın-
da 6 silindirli motorların üretimine başla-
mıştır. Gelişen teknoloji ile 2015 yılında 
Stage IV /Tier4F üretimi başlamasından 
bir yıl sonra 2016 yılında 500.000 adet 
motor satışı gerçekleştirilmiştir.
Düşük maliyetli motor 
Kuruluşundan bu yana geçen 14 yıllık süre 
zarfında JCB Power Systems, üretim tesisi, 

montaj hattı, Ar-Ge merkezi gibi yatırımla-
rını aralıksız sürdürmekte ve büyümesini 
devam ettiriyor. JCB motorlar, yenilik, ka-
lite, güven ve yakıt verimliliği ile JCB`nin 
gücü ve güvenilirliğini birleştirilerek üstün 
performans sunuyor. JCB üretimi motorlar 
kompakt ve kurulumu kolay olmalarının 
yanı sıra daha düşük maliyetli olarak dikkat 
çekiyor. Kullanıcı geri bildirimlerinden yola 
çıkarak tasarlanan bu ürünler binlerce saat 
teste tabi tutulmaktadır. En yeni JCB Eko-
Max motorları, geliştirilmiş soğutmalı EGR 
ve eşsiz yanma ile pahalı ve gerekli olma-
yan dizel partikül filtreleri (DPF) olmadan 
emisyon değerlerini karşılıyor.
JCB, motorlarında ana komponentlerde 
2 yıl sınırsız saat garantisi veriyor 

Bundan sonra Türkiye’deki kullanıcılara 
SIF iş makineleri güvencesi ile sunulacak 
JCB Power sistemde ait dizel motorlar, 
yol ve yol dışı araç ve traktör, jeneratör, 
kompresör, pompa, araç üstü ekipman, 
Yer altı ve üstü maden makinesi üretici-
leri, savunma sanayi, petrol endüstri, ma-
rin ve diğer birçok sektörde yoğun talep 
görmesini bekleniyor.

JCB Güç 
Sistemleri,
SİF İş 
Makinaları ile 
Türkiye’de

SİF İş Ma-
kinaları JCB Power 

Systems (JCB Güç Sistem-
leri)  Türkiye temsilciliğini de 
üstlendi. JCB Güç Sistemleri, 

birçok ekipman ve ürüne OEM 
diye tabir edilen endüstriyel 

ve jeneratör tipinde dizel 
motor tedariki sağlı-

yor.
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Mersin merkezli Musa Özkan Lojistik, filo-
sunu Renault Trucks’ın özel tasarım çekicisi 
T 520 Passion yüksek kabin ile taçlandırdı. 
2014 yılında kurulan Musa Özkan Lojistik, 
son olarak Ocak 2018’de Renault Trucks 
araçlarını teslim almıştı. Memnuniyetleri 
doğrultusunda yine Renault Trucks araçları 
tercih eden firma, bu sefer çıtayı yukarı kal-
dırarak özel tasarım bir çekici ile yola çıkıyor. 
Renault Trucks T 520 Passion yüksek kabin 
çekici, Türkiye’de ilk defa Musa Özkan Lojis-
tik filosunda dikkatleri çekmeye hazırlanıyor. 

Şirket sahibi Faysal Özkan yeni alımları ile il-
gili olarak; “Renault Trucks araçlardan bizler 
de sürücülerimiz de çok memnunuz. Perfor-
mans ve konfor anlamında tüm gereklilikleri 
karşılıyorlar. Bu sefer biraz da fark yaratarak 
Renault Trucks T 520 Passion çekiciyi tercih 
ettik. Aracın teknik özellikleri ve konforu 
zaten muhteşem. Bir de buna özel tasarımı 
eklenince gerçekten çok etkileyici,” dedi. 

Musa Özkan Lojistik, Tüm Avrupa, Asya ve 
Ortadoğu ülkelerine meyve, sebze ve don-
muş gıda taşımacılığı yapıyor. Tüm araçları 
frigofirik olan şirketin operasyonları yüzde 
80 Avrupa ve yüzde 20 Ortadoğu ağırlıklı 
olmak üzere devam ediyor. Lojistik şir-
ketlerinin rekabetçi bir ortamda hiz-

met sunduğunun altını 

çizen Faysal Özkan; “Günümüzde lojistik 
şirketlerinin en büyük hedefi, rekabetçi 
ortamda müşterileri için en iyi hizmeti en 
uygun maliyetlerle sunabilmek oluyor. 
Lojistik müşterileri taşınacak yükü emin 
ellere teslim ederken tabi ki maliyetlerini 
de gözetiyor. Sonuçta biz de rekabet eden 
müşterilerimize hizmet sunan rekabetçi 
lojistik şirketleriyiz. Bu durumda otomatik 
olarak hem müşterilerimizin hem de ken-
di firmamızın kârlılığı için en uygun mali-
yetleri yakalamaya çalışıyoruz. Bu noktada 
Renault Trucks, tam da istediğimiz çözüm-
leri sunuyor” diye belirtti. 

Renault Trucks ile en yakın rakiplerine 
göre 3-4 puanlık yakıt tasarrufu 

Filolarında farklı marka çekicilerin de bulun-
duğuna dikkat çeken Faysal Özkan, “Farklı 
üreticilerin araçlarını kullanarak en ideal çö-
zümleri sunmak üzere doğru seçimleri yap-
mayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Renault 
Trucks ile aldığımız sonuçlardan çok mem-
nunuz. Son aldığımız aracımız, şu anda 
60.000 km civarında yol yapmış bulunuyor. 

Filomuzdaki aynı özelliklerdeki çekiciler ile 
karşılaştırdığımızda 3-4 puanlık yakıt tasar-
rufu gözlemledik. Bir lojistik şirketinin yüzde 
60 oranlarında en büyük maliyet giderinin 
yakıt olduğunu düşünürsek bu tasarruf, tek 
başına tercih sebebidir” şeklinde açıkladı. 

Bakım-onarım maliyetleri de   
gider tablomuzda avantaj sağlıyor 

Faysal Özkan, sorunsuz taşımacılık operas-
yonları için araçlarının bakımları tam, müm-
kün olan en düşük seviyede arıza riski ile yo-
kuna devam etmesinin önemine değinerek; 
“Araçların rutin bakım ve onarım maliyetleri, 
gider tablomuzda önemli kalemler. Renault 
Trucks, satış sonrasında uygun maliyetli hiz-
metleri ve hızlı çözümleri ile hem maliyet-
ten hem de zamandan kazandırıyor” dedi. 

Renault Trucks adına aracı teslim eden Böl-
ge Müdürü Abdullah İsmet Direk; “Renault 
Trucks olarak T serimiz ile uzun yol kara ta-
şımacılığı yapan lojistik şirketlerine büyük 
avantajlar sunuyoruz. Mersin ve bölgesin-
de bu avantajların takdir edildiğini görmek 
mutluluk verici. Musa Özkan Lojistik de Re-
nault Trucks tercihlerinden çok memnun. 
Şimdi ise hem performansı hem tasarımı ile 

ayrı bir çizgide duran T Passion çeki-
cimizi teslim alıyorlar” 

dedi.
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Renault Turucks’ın 
özel tasarımı T Passion,

yüksek kabin çekiçi 
Musa Özkan lojistik filosunda

Renault Trucks’ın yakın 
zamanda Long Haul Days’de 

sergilediği özel tasarım 
çekicisi T520 Passion, Musa 

Özkan Lojistik’e teslim edildi. 
Türkiye’de ilk teslimatı 

yapılan araç, tasarımı ile 
büyük ilgi topluyor. 
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Saklıkent Millî Parkı’na ismini veren kanyon, hem 
doğal güzellikleri hem de çeşitli doğa sporlarına 
elverişli coğrafyası ile Türkiye’nin en önemli turizm 
bölgelerinden biri. Oluşumu yüzlerce, belki bin-
lerce yıl süren kanyonlar suların ve rüzgarın vadileri 
aşındırmasıyla meydana geliyor. Türkiye’de kanyon-
lar ağırlıklı olarak güney kesimlerde bulunuyor.

Antalya-Muğla il sınırındaki Eşen çayının bir kolu 
olan Karaçay’ın oluşturduğu Saklıkent Kanyonu, 
sahip olduğu nadir rastlanır doğal ve kültürel nite-
likleri dolayısıyla millî park statüsü almış. Avrupa’nın 
ikinci büyüğü olarak gösterilen Saklıkent, Anado-
lu’nun ise en büyük kanyonu.

Kanyonun başladığı bölge karstik nitelikte old-
uğundan, çayın tabanında su oldukça şiddetli 
akıyor, dolayısıyla ilerleyebilmek için dik bir yamaca 
tutturulmuş ahşap köprüyü geçmek gerekiyor. 
Göğe uzanan kanyon duvarlarından nazlı bir 
şekilde süzülen güneş ışığı ise çaya muhteşem 
mavi-yeşil rengini veriyor.

Saklıkent Kanyonu boyunca gözün görebildiği her 
yer bir doğa harikası, ama tabiat asla gizeminden 
bir şey kaybetmiyor ve doğaseverlere her adımda 
bir sürpriz vadediyor. Kanyonun barındırdığı sırları 
keşfetmek ve güneşin pek az ulaştığı dondurucu 
soğukluktaki suları aşmak ise cesaret gerektiriyor.

Saklıkent sadece kanyonu ile değil, eşsiz bitki 
örtüsü ve canlı çeşitliliği ile muazzam bir 

güzelliğe sahip. Millî park kızılağaç, 
karaçam ve “anıt ağaç” niteliğindeki 

sedir ağaçlarına evsahipliği yapıyor, 
bol oksijenli yüksek kesimlerde ise 
Aktar Yaylası bulunuyor. Başlangıcı 
ile sonu arasında 700 metre yüksek-
lik farkı olan Saklıkent Kanyonu, hem 

meraklı ve doğasever gezginler, hem 
de profesyonel dağcılar için benzersiz bir 

deneyim sunuyor.

SAKLIKENT 
KANYONU

DOĞAYA AÇILAN PENCERE



752018   RADÜS DERGİSİ



76 RADÜS DERGİSİ   2018

MİSAFİR
Yönetmen : Andaç Haznedaroğlu
Oyuncular : Saba Mubarak, Rawan Iskeif, Homam Hout
Tür : Dram
Ülke : Türkiye

Misafir, akrabalarını Suriye’deki savaşta kaybeden küçük bir kızın hikayesini 
anlatıyor. 7 yaşındaki Leyla neşe dolu bir çocuktur. Günlerini arkadaşları 
ile birlikte oyun oynayarak geçiren Leyla’nın hayatı Suriye’de çıkan savaş 
ile birlikte alt üst olur. Savaş, küçük kardeşi hariç tüm ailesini ondan alır. 
Cehenneme dönen bu dünyada artık kardeşi ile yapayalnızdır. Komşuları 
Meryem, Leyla ve kardeşini de yanına alıp bu vahşet dolu ortamdan gitmeye 
karar verir. Avrupa’ya göç etmek için öncelikle Türkiye’ye gelen Meryem, 
Leyla ve kardeşi, kendileri gibi ülkeye sığınanların yanına taşınır. Çıktıkları 
bu yolculuk Leyla için başlarda keyifli gelse de onun asıl isteği evine geri 
dönmektir. Leyla, bir yandan yaşamını sürdürebilmek için para kazanmak, 
diğer yandan da küçük kız kardeşine annelik yapmayı öğrenmek zorundadır. 
Başlarına gelen onlarca sorunla baş etmek zorunda kalan küçük kız, bu zorlu 
yolculukta karşılaştığı tüm engelleri aşarak bir kahramana dönüşür.

KÜÇÜK BİR RİCA

Yönetmen : Paul Feig
Oyuncular : Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding
Tür : Polisiye, Gerilim
Ülke : ABD

Küçük Bir Rica, aniden ortadan kaybolan arkadaşını bulmaya çalışan 
genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Yoğun bir iş kadını olan Emily 
günün birinde çocuğunu tek başına büyüten vlogger anne arkadaşı 
Stephanie’den ‘küçük bir ricada’ bulunur. Stephanie’den istenen 
şey Emily’nin beş yaşındaki oğlunu okuldan almasıdır. Ricayı yerine 
getiren Stephanie’yi şaşırtan şey ise Emily’nin beklenmedik bir şekilde 
ortadan kaybolmasıdır. Emily’ye ulaşmak için telefonlar, mesajlar çare 
etmeyince Stephanie vlogunun takipçilerini de devreye sokar. Ancak 
asıl kabus Stephanie ile Emily’nin kocası endişeli arayışlarının sonunda 
Emily’ye ulaşınca başlayacaktır... 



772018   RADÜS DERGİSİ



78 RADÜS DERGİSİ   2018

SİZE PANDİSPANYA YAPTIM
Yazar : Mario Levi
Yayınevi : Everest Yayınları

15. yüzyılda İspanya’dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefaradların 
günümüze dek taşıdıkları yemek kültürü var. Gizemli olaylar, yıllarca 
yaşatılmış bir aşk, eski defterler, mektuplar ve efsanelerle ilmik ilmik 
örülmüş bu roman bizi aynı zamanda bir ailenin tarihinde yolculuğa 
çıkarıyor. Mutfakta pişen yemeklerin, o kalabalık sofraların tadı 
damağınızda kalacak. Merak etmeyin, tarifler de Mario Levi’nin usta 
kaleminden yerini almış romanda…

SIZI
Yazar : Canan Tan
Yayınevi : Doğan Kitap

Başımı göğsüne dayayıp ağlamamı bekleme benden. O baş çoktan 
ayrıldı gövdesinden. Ruhun bedenden ayrılması gibi. Sessizce, ama 
onurlu. Gitme kal, diyemem. Git… Bu baş bunu da atlatır. Ama… 
Yürek için söz veremem!

SON İSTASYON - TOLSTOY’UN SON YILI
Yazar : Jay Parini
Yayınevi : Alfa Yayıncılık

Anna Karenina, Savaş ve Barış gibi görkemli başyapıtların yazarı Lev Nikolayeviç Tolstoy, hayatının son 
günlerini huzur içinde geçirmek amacıyla 1910 yılının soğuk bir sonbahar günü, meçhul bir yöne doğru 
trenle yola çıkar. Evinden, kırk sekiz yıllık karısından, on üç çocuğundan ve gazetecilerden kaçarken ya-
nına sadece en sevdiklerini almıştır. Bu zorlu ve sıkıntılı yolculuk Astapovo İstasyonu’nda son bulur. Son 
İstasyon, Tolstoy’un karısı Sofya Andreyevna’nın, doktorunun, çocuklarının, can yoldaşı Çertkov’un ve 
sekreteri Bulgakov’un günlüklerinden ve mektuplarından yararlanılarak, tarihi gerçeklere dayandırılarak 
yazıldı. Kendisini hüzünlü bir son bekleyen ünlü yazarın hayatının son yılına, başarılı bir kurguyla, bu 
kişilerin gözünden bakan roman, Tolstoy’un dünya görüşünün, ideallerinin, aşklarının ve hayal kırıklıkla-
rının derinine iniyor. Yalnız ‘yazar Tolstoy’u değil, ‘insan Tolstoy’u da acıklı ama gerçekçi biçimde tanıtıyor. 
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BULMACA
1

1 SOLDAN SAĞA
1. Padişahın günlük yaşamını 

sürdürdüğü iç bölüme 
verilen genel ad.

2. Sade yaşamaktan yana olan, 
alçakgönüllü kimse.

3. Acemi, tecrübesiz.
4. Saatleri çalıştıran yay.
5. Açığa çıkma.
6. Egemenlik yetkisinin bir 

kişiye ait olduğu yönetim 
şekli.

7. Yakını iyi göremeyen.
8. Fedai.

YUKARIDAN AŞAĞI
1. Eflatun ile kırmızı arası 

renkte çiçekler açan, güzel 
bir süs ağacı.

2. Maden bilimi.
3. Kadına üstün bir siyasi rol 

tanıyan toplum düzeni.
4. Hafif zırha sahip, 

fırkateynden küçük, sahil 
devriye gemilerinden büyük 
savaş gemilerinin adı.

5. Faydalı, yararlı.
6. Tahtadan tek katlı ev.
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Malzemeler
 • 500 gram dana eti
• 4 adet tırnak pide
• 1 su bardağı yoğurt
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 tatlı kaşığı pul biber veya salça
• 2 iri diş sarımsak
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 adet defne yaprağı

Tirit

Kuşbaşından daha iri doğranmış dana 
etlerini düdüklü tencereye alın ve 
üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Tuz, 
karabiber, defne yaprağını da atıp 
kapağını kapatın ve 30-40 dakika arası, 
etler lif lif ayrılacak kıvama gelene kadar 
pişirin. Diğer yandan 4 adet tırnak pideyi 
küp küp doğrayın, kıtır kıtır olması 
için 15 dakika kadar fırına atın. 2 diş 
sarımsağı ezin, yoğurda ekleyin içerisine 
2-3 yemek kaşığı kadar da su ekleyin 

ki yoğurt daha akışkan olsun. Hepsini 
iyice çırpın. Pişen etlerin suyunu süzüp 
ayrı bir kaseye alın. Etler soğumadan lif 
lif ayırın. Tereyağını eritin, kırmızı biberi 
veya salçayı ekleyin. Kıtır kıtır olan 
pideleri çukur bir tabağa alın, kenara 
ayırdığınız et suyuyla ıslatın. Üzerini lif 
lif ayırdığınız etlerle doldurun. Etlerin 
üzerine yoğurt gezdirin. En üstüne de 
erittiğiniz tereyağından gezdirin ve 
soğumadan servis edin.

Hazırlanışı
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