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Ekim 2018 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
ilgili Tebliğ, 16 Kasım 2018 

tarihli ve 30597 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan, TÜRK 
PARASI KIYMETİNİ KORUMA 
HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 
2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2018-32/52) ile 
değiştirildi.

Buna göre makine sektörünü 
doğrudan ilgilendiren yönleri 
ile;

İş makineleri de dahil olmak 
üzere makine ve teçhizatın 
(menkul) Tebliğin 9 ve 
10’uncu bentlerinde yer alan 
hükme göre satış ve kiralama 
sözleşmelerinde sözleşme 
bedelini ve bu sözleşmelerden 
kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülüklerini döviz 
cinsinden veya dövize endeksli 
olarak kararlaştırmaları 
mümkün kılındı. Dolayısıyla 
evvelce bu yönde düzenlenen 
sözleşmeler geçerliliğini 
sürdürecektir.

Bununla birlikte tabiatında 
menkul olmakla birlikte iş 
yapış şekillerine göre bir takım 
makine ve teçhizatı imalatının 
“eser sözleşme” hükmünde ele 
alınmasına yönelik belirsizlik 
ortadan kaldırıldı. Tebliğin 
8’inci bendine göre Türkiye’de 
yerleşik kişilerin kendi 
aralarında akdedecekleri; döviz 
cinsinden maliyet içeren eser 
sözleşmelerinde, sözleşme 
bedelini ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülüklerini döviz 
cinsinden veya dövize endeksli 
olarak kararlaştırmaları 
mümkün hale getirildi.

Tebliğdeki ilgili maddeler 
aşağıda yer almaktadır:

(8) Türkiye’de yerleşik 
kişilerin kendi aralarında 
akdedecekleri; döviz 
cinsinden maliyet içeren eser 
sözleşmelerinde, sözleşme 
bedelini ve bu sözleşmelerden 
kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülüklerini döviz 
cinsinden veya dövize endeksli 
olarak kararlaştırmaları 
mümkündür.

(9) Türkiye’de yerleşik 
kişilerin kendi aralarında 
akdedecekleri; taşıt satış 
sözleşmeleri dışında kalan 
menkul satış sözleşmelerinde 
sözleşme bedelini ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan 
diğer ödeme yükümlülüklerini 
döviz cinsinden veya 
dövize endeksli olarak 
kararlaştırmaları mümkündür.

(10) Türkiye’de yerleşik 
kişilerin kendi aralarında 
akdedecekleri; taşıt kiralama 
sözleşmeleri dışında 
kalan menkul kiralama 
sözleşmelerinde sözleşme 
bedelini ve bu sözleşmelerden 
kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülüklerini döviz 
cinsinden veya dövize endeksli 
olarak kararlaştırmaları 
mümkündür.
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Treyler sektörünün merakı   “Curiosity Center” açıldı
Adını “Curiosity Center” koyduğu özgün 

tasarımlı Ar-Ge Merkezinin açılışını gerçek-
leştiren OKT Trailer “Bizim için merak, daha 
iyi bir gelecek demek.” diyerek aynı zaman-
da yeni marka konumlandırmasının temel 
taşlarını oluşturan ve vizyonuna yön veren 
manifestosunu paylaştı. 

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara 
Milletvekili Naci Bostancı, Aydın Milletve-
kili Metin Yavuz, Aydın Sanayi Odası Başka-
nı Mehmet Yunus Şahin, kurum müdürleri, 
sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilci-
leri ile iş adamlarının katıldığı OKT Trailer 
Ar-Ge Merkezinin açılış organizasyonunda 
mehter takımı ve halk oyunları ekibinin 
sergilediği performanslar özellikle yabancı 
misafirlerin ilgi odağı oldu.

Hızlı, esnek ve aynı dili konuşan bir ça-
lışma prensibi teknolojik gelişmelerin de 
yakın takibiyle benimsenmesi gerektiğini 
savunan OKT Trailer Curiosity Center’da 
en son teknolojiye yatırım yaparak bilişim 
sektöründeki en üst noktaya ulaşılmıştır. 
Bu merkezde görev yapan kalifiye mü-
hendis ve teknik ekip sürekli tasarım çalış-
maları yaparak ve iş ortaklarından gelen 
talepleri beklentiler doğrultusunda hızlı 

ve kusursuz gerçekleştiriyor olacak. Bu-
nun yanı sıra tüm süreçlerinde işlevselliği 
arayan bakış açısı ile OKT; Kurum hafıza-
sındaki verileri sanallaştıran, kolay erişile-
bilir, izlenebilir ERP ve Sanayi 4.0 sistemini 
tek kaynaktan yöneten entegre iş zekası 
uygulamalarını kapsayan Yazılım Ar-Ge 
faaliyetlerini de yapmayı hedefliyor. 

Sektöründe bu zamana kadar pek 
çok yeniliğe öncülük eden OKT Trailer; Bu 

yenilikleri insana, teknolojiye yapılan yatı-
rımlarla sürekli hale getirdi. Uzun bir süre-
dir çalışmaları titizlikle devam eden treyler 
sektörünün 4. Aydın ilinde 8. ve Türkiye’de 
964. Ar-Ge merkezinin hizmete açılması ile 
yaptıkları işin her aşamasının nasıl daha iyi 
yapılacağını, sorunların nasıl çözüleceğini, 
kaynakların nasıl daha iyi kullanılacağını, 
nasıl daha verimli olacağını sorgulayarak, 
daha iyi ve daha yeniyi keşfedecek.
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Treyler sektörünün merakı   “Curiosity Center” açıldı

İnsanı evrende var eden yegâne neden 
meraklı oluşudur. Ay’a ilk merak ayak basmış-
tır. Çünkü merak; daha iyi ve daha güzel bir 
gelecek için fark eder, soru sorar, anlamaya 
çalışır, yenilikçi çözümler üretir, keşfeder ve 
asla vazgeçmez. Bizi hep bir adım ileri taşır. 

Bizim işimiz, işinizi hep “bir adım ileri” 
taşımak. Bu yüzden merak ediyoruz. Trey-
ler ve üst yapı ekipmanları sektöründeki 
ihtiyaçları, “daha ihtiyaç değilken” fark edip; 
yenilikçi, kullanıcı dostu ve verimlilik esaslı 
ürünler üretiyoruz. Beklentilerinizin ötesine 
geçebilecek teknolojilere yön veriyoruz. 

Merakımızdan olsa gerek yaptığımız her 
proje ile sektörün alışkanlıklarını değiştir-
dik. İlklere imza attık. Fakat hiçbir zaman 
rakamlarla önde olma meraklısı olmadık. 

Aldığımız kalite belgeleri bizim için yeni 
teknolojiler üretip üzerine koymayı, ilerleme-
yi ve daha çok merak etmemizi sağlayan birer 
katalizör oldu. Biz, sadece bölgemizi değil, tüm 
dünyayı merak ediyoruz. Şimdilik 3 kıtadayız. 
Her geçen gün yeni coğrafyaların ihtiyaçlarına 
özel çözümler üreterek, tüm paydaşlarımız için 
kalıcı değer ve güçlü işbirlikleri inşa ediyoruz. 

Bizim için merak yalnızca inovasyon 
demek değil, mühendislik değil, teknoloji 
değil. Bizim için merak, gelecek için daha 
güzel ve kazançlı bir gün demek.

Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Maraş



8 RADÜS DERGİSİ   2018

Üst yapı ve treyler sektörünün öncü-
sü OKT Trailer, yeni ürünü “Shining Star”ı 
tanıttığı Lansman organizasyonunda 
renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. 
Uzun zamandır sektöre merak duygusu-
nu yansıtan ve anlamlandıran OKT, gün-
düz Ar-Ge Merkezi “Curiosity Center”ı, 
akşamında da gerçekleştirdiği lansman 
organizasyonu ile “Shining Star”ı Dünya’ya 
tanıttı. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 
lansman organizasyonuna, ürünlerin üre-
timinde kullanılan ve üretim süreçlerini 
temsil eden bir sergi tüneli ile giriş yapıldı. 
OKT’nin tarihçesini anlatan görsellerin yer 
aldığı sergi tünelinde; Ar-Ge ve analiz pro-
jeleri, otomasyon ve dikiş kaynaklı gövde, 

boğaz çemberi ve taban valfi çıkışı, penet-
rant testi, radyografik film ve kalite kontrol 
süreçleri birlikte sergilendi. Ayrıca; menhol 
boğazı ve koruma kapağı, bitüm vanası, 
bypass vanası, pnömatik hortum maka-
rası, damlama kabı, katlanır faryap kürek, 
topraklama makarası, çamurluk bağlantı 
kelepçesi, platformlu merdiven, bioversal 
basınçlı püskürtme tankı ürün parçaları da 
sergide yer alırken; test, homologasyon, 
belgelendirme süreçleri ekranda uygu-
lamaları ile birlikte gösterildi. Ayrıca OKT 
mühendislerinin üzerinde sürekli yenile-
me ve geliştirme uyguladığı şirketin işleyi-
şinde önemli yeri olan ERP Projesi anlatıldı.

“Shining Star” tanıtımında doyasıya eğlence
OKT’den sürprizlerle dolu lansman organizasyonu

“Shining Star” tanıtımında doyasıya eğlence
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Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Maraş
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Ankara Lojistik Zirvesi ve 
Fuarı Başkentte
lojistik sektörünü
bir araya getirdi

Fuarın açılışı T.C. Ulaştırma Ve 
Altyapı Bakan Yrd. Sayın Selim 
Dursun, Tobb Başkanlık Divan Üye-
si Sayın Faik Yavuz, Aso Yönetim 
Kurulu Bşk. Sayın Nurettin Özde-
bir, Ato Yönetim Kurulu Bşk. Sayın 
Gürsel Baran, Atılım Üniversitesi 
Rektörü Sayın Yıldırım Üçtuğ, Und 
Yönetim Kurulu Bşk. Sayın Ö. Çetin 
Nuhoğlu, Alü Yönetim Kurulu Bşk. 
Sayın Erhan Gündüz, Türkel Fuar-
cılık A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Sayın 
Korhan Yazgan›ın açılış konuşma-
larıyla gerçekleştirildi.

Eş zamanlı fuar ve konferans 
olarak gerçekleştirilen zirvenin 
sponsorları arasında; UND, UTI-
KAD, AND, TREDER, TÜRKLIM, PET-
DER, TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ, 
ATILIM ÜNİVERSİTESİ VE BSEC-UR-
TA DESTEĞİ İLE TURKISH CARGO, 
CEVA LOGISTICS, VIS PRIMAS, TOBB 
UND, VOİDA LOJİSTİK, SCANIA, 
HEPSİEXPRESS,  ORACLE ve ANKA-
RA TİCARET ODASI  yer aldı.

 Zirvede Başkan Ertürk üssün 
hayata geçirilmesine ve zirveye 
katkılarından dolayı anlamlı bir 
ödüle layık görüldü.

Ankara Lojistik Üssü’nün Ulus-
lararası Tır Parkı’nda, yaklaşık 6 bin 
metrekarelik bir mekânda, 104 ka-
tılımcı ve 5000 ziyaretçi ile düzen-
lenen fuarda Ankara Ticaret Oda-
sı (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürsel Baran, Ankara’da bir lojistik 
zirvesi düzenlenmesinin önemine 
dikkat çekerek; “Ülkemiz Asya, Av-
rupa ve  Kuzey Afrika  arasında bir 
aktarma merkezi ve köprü oluş-
turuyor bu denli avantajlı ülkenin 
merkezinde yer alan bir şehir olan 
Ankara, hızlı tren ve karayolu ağı ile 
lojistik sektöründe de Anadolu’nun 
dünyaya açılan kapısı olma yolun-
da ilerliyor» dedi. Baran, düzenle-
nen zirvenin lojistik sektöründe 
ihtiyaç olan sürdürülebilir büyü-
menin prensip ve yollarını ortaya 
koyacağını kaydetti.

10 RADÜS DERGİSİ   2018
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Türkel Fuarcılık tarafından düzenlenen 
Ankara Lojistik Zirvesi ve Fuarı 11-13 Ekim 
tarihlerinde sektörün tüm oyuncularını
Anka Lojistik Üssü’nün ev sahipliğinde 
   bir araya getirdi.

Lojistik firmalarının, nakliyecilerin, kargo fir-
malarının, dış ticaret ile ilgili kurum ve kuruluşla-
rın, kombine taşımacılık yapan ve bu hizmetten 
yararlanan üretici kuruluşların, liman işletmeci-
lerinin, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının 
ve üniversitelerin bir araya gelerek yeni servis ve 
hizmetlerini tanıtmalarına, iş bağlantıları yapma-
larına imkan sağlayarak eş zamanlı fuar ve kon-
ferans olarak gerçekleştirilen zirve, başarısı ile 
Başkent Ankara’da gündem yarattı.  

Zirvenin gelecek dönemde de daha büyüye-
rek gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
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İstanbul, 10 Ekim 2018. Dünyanın 
en büyük uluslararası lastik ve orijinal 
ekipman tedarikçilerinden Continen-
tal, İstanbul’da gerçekleştirdiği toplan-
tıda Türkiye’de 10 yıldır elde ettiği ba-
şarılarını kutladı. 

Türkiye pazarının büyümesine ve 
verimli iş ortaklığının gelişmesine duy-
dukları güveni dile getiren Continental 
EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) 
Binek ve Hafif Ticari Araç Lastikleri Baş-
kanı Philipp von Hirschheydt, yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin son 15 yılda 
elde ettiği başarıların etkileyici olduğu-
nu söyleyerek, sözlerine şöyle devam 

etti, “Türk lastik endüstrisi önemli bir 
potansiyel ve büyüme dinamiği sergili-
yor. Türkiye, Avrupa’da kamyon katego-
risinde en büyük pazar olmasının yanı 
sıra Avrupa’nın en büyük ağır ticari araç 
parklarından birine de ev sahipliği ya-
pıyor. Bu kategori 2009 ve 2017 yılları 
arasında %10 büyüme göstermişti. Tür-
kiye’ye katkıda bulunmanın yanı sıra 
Türk müşterilerimize güvenilir ve yeni-
likçi ürünler ile yüksek teknoloji  sun-
maktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.” 

Türkiye’nin önde gelen Orijinal Ekip-
man (OE) ortağı olarak ülke çapındaki 
tüm Orijinal Ekipman (OE) üreticilerine, 

güvenli, temiz ve akıllı mobilite tekno-
lojisini sunan Continental, bayi ağının 
kapsamını genişleterek işlerini daha 
da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hedef 
aynı zamanda, Continental Lastik Bölü-
mü’nün dünyanın en iyi üç lastik mar-
kasından biri olma hedefini de barındı-
ran “Vision 2025” içinde yer alıyor. 

Gelecek nesil Dijital Lastik İzleme  
Teknolojisi 2019 yılında Türkiye’de
Continental EMEA Kamyon Lastikle-

ri Pazarlama Başkan Yardımcısı Patrick 
Leuschner,  toplantıda Continental’in 
Ticari Araç Lastikleri stratejisi hakkında 
bilgi verdi. Continental’in “her bölge ve 
kullanım alanı için doğru lastik” sloganın-
dan yola çıktığını belirten Leuschner, zor-
lu yol koşullarında dayanıklılık sağlamak 
ve aşırı yükle başa çıkmak için şirketin, 
Türkiye’ye özel olarak “Extra Duty (ED)” 
Kamyon ve Treyler lastikleri geliştirdiğini 
söyledi. Kamyon ve otobüs lastikleriyle 
endüstriyel lastikler konusundaki uz-
manlığını bir araya getiren Continental, 
pazarın ihtiyaçlarına göre yaptığı ino-
vasyonlarına sürekli olarak yön vererek, 
müşterileri için değer üretebiliyor. Leus-
chner, şirketin 2019 yılında Türkiye’ye 
gelecek olan en son inovasyonunu da 
açıkladı: Bir web portalına ve sürücü uy-
gulamasına sahip Dijital Lastik İzleme 
Teknolojisi “ContiConnect™ Live”. Leusch-
ner, “Filo müşterilerimize kendi cihazları-
nı kullanma çözümünü sunuyoruz.” dedi.

Continental Türkiye’deki 10. Yılını kutluyor

Türkiye Lastik Sektörü
Avrupa’dan hızlı büyüyor
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Suez, tüm Avustralya atık toplama filosunun iş yükünü 
karşılayabilmesi için Allison tam otomatik şanzımanlar ile do-
natılmasını tercih ediyor. Farklı markalarda atık kamyonları ile 
hizmet sunan Suez, güvenilirlik ve zorlu işletim koşullarında 
kullanım kolaylığı sağlaması nedeniyle Avustralya filosundaki 
1.300 kamyonun tamamını Allison tam otomatik şanzıman 
donanımı ile kullanıyor. 

Uzun süredir atık ve geri dönüşüm şir-
keti olarak çalışmalarına devam eden 
Suez, filoları daha verimli hale ge-
tirdiği için dünya çapında kendini 
kanıtlamış Allison şanzımanların 
kullanımını şart koşan bir politi-
kaya sahip. Suez’in Sidney Ekip-
man Müdürü Ray Wilson, “En 
önemli husus, Allison’ın kam-
yon kullanımında en zorlu 
koşullarda dahi güvenilirliği 
ve kararlılığıdır” dedi.  

Suez filosu, yerleşim yer-
lerinde kullanım için tahsis 
edilen yandan yüklemeli ve 
sıkıştırıcılı; sanayi tipi büyük 
atık bidonları için ise önden 
yüklemeli ticari ve endüstriyel 
kamyonlardan oluşuyor. 

Wilson, “Allison 4000 Serisi™ şanzıman donanımlı Fuso 
kamyonları, ticari ve endüstriyel operasyonlarda kullanıyoruz. 
Yakın zamanda da Iveco Eurocargo ve Isuzu kamyonlar satın 
aldık. Yerleşim bölgelerindeki operasyonlar için de çoğunlukla 
Allison 3000 veya 4000 Serisi™ şanzıman donanımlı Iveco Acco 
ve Mercedes Benz Econic kamyonlarını kullanıyoruz” diye be-
lirtti. Wilson, zorlu görev koşullarının sabit ani hızlanma ve ya-
vaşlama, dar manevra alanları, sürekli PTO kullanımı ve zorlu 

arazileri kapsadığına belirterek başka hiçbir uygula-
ma alanında kamyonlara böyle bir baskı uygu-

lanmadığına değindi.  Wilson, “Şanzıman ma-
liyetine baktığımızda, sadece bakım-onarım 

giderleri belirleyici değildir. Aynı zamanda 
düşük verimliliğe sahip bir şanzıman, ma-

liyetli demektir” diyerek; “Bu kadar 
zorlu ve değişken bir ortamda 

çalışmasına rağmen Alli-
son şanzımanlar, güveni-
lirliği ile ön plana çıkıyor 
ve kullandığımız uzun 
yıllarda hiçbir problem 
yaşamadık. Uzun servis 

aralıkları ve sorunsuz ça-
lışmaları ile Allison’ın ser-

vis maliyetleri de ol-
dukça uygun” diye 
ekledi. 

Atık toplama operatörüne
göre Allison şanzımanlar,

operasyonları için tek seçenek
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İtalya Frigo da “Tırsan” dedi

Türkiye’nin 41 yıldır aralıksız lider treyler 
üreticisi Tırsan, Nisan ayında İtalya’nın 

Verona kentinde merkez ofisinin
açılışının ardından İtalya’da hızla

büyüyor. Avrupa’nın en geniş ürün
gamını İtalya’daki müşterilerine

sunan Tırsan, İtalya merkezli Svat 
Group firmasına Frigo teslimatı 

gerçekleştirdi.

Teslimat törenine Svat Group Yöne-
tim Kurulu Başkanı Flavio Tombolato ve 
Kässbohrer İtalya Ülke Müdürü Kuntay 
Özkan katılım gösterdi. 

Dünyanın 55 ülkesinde müşteri-
lerine kaliteli ürün ve hizmet sunan 
Tırsan’ın Frigo araçları Svat Group’un 
filosuna mükemmel bir uyum sağlıyor. 
Soğuk zincir taşımacılığında lider olan 
Svat Group, 20 yıllık tecrübesi ile İtal-
ya ve yurt dışında çift sıcaklıkta ürün 
taşımacılığına odaklanıyor. İtalya ve 
Avrupa›daki soğuk zincir dağıtımında 
önemli bir yeri olan Svat Group, Tırsan 
araçlarını seçerek araçların üstün per-
formansı ile operasyonel verimliliğe 
odaklanıyor. 

 “Operasyonlarımız için   
en doğru seçim Tırsan”
Teslimat öncesi Svat Group ola-

rak detaylı bir araştırma sürecine 
girerek Tırsan araçlarını ve özellikle 
K.SRI aracını incelediklerini belirten 
Flavio Tombolato, “Şirket olarak yap-
tığımız incelemeler sonucunda, Käss-
bohrer Frigo aracının operasyonlarımız 
için en doğru seçim olduğuna karar ver-

dik. K.SRI aracını seçmemizdeki ilk kriter 
yüksek yakıt tasarrufuna olanak sağla-
yan izolasyon katsayısı yüksek panel ya-
pılı üstyapısı oldu. Ayrıca araçta sunulan 
ve farklı sıcaklık derecelerinde saklama 
sağlayan ara bölme duvarı opsiyonu 
multi-temperature özelliği, operasyon-
larımıza %100 uyum sağladı. Ek olarak 
aracın double-deck opsiyonu ve 66 
euro-pallet

kapasitesi de yüksek taşıma kapasite-
si sunarak operasyonlarımıza esneklik 
sağladı. Kässbohrer Frigo aracının sahip 
olduğu bu özellikler sayesinde sistemi-
mize kolayca entegre edileceğinden 
eminiz ve bu iş birliği ile büyük başarı-
lara imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kuntay Özkan ise, “Merkez ofisimizi 
çok yakın bir zamanda Verona Interpor-
to’da, intermodal operasyonların kal-
binde açtık. Tırsan olarak, farklı taşıma-
cılık modellerine yönelik çözümler için 
en geniş ürün yelpazesine sahibiz. Svat 
Group da araçlarımızı detaylı olarak 
inceledi ve K.SRI’nın operasyonel ihti-

yaçlarını mükemmel şekilde karşıla-
yacağına karar verdi. Svat Group gibi 
güçlü bir şirket ile yeni bir ortaklık 
kurduğumuz için oldukça mem-
nunuz. Tırsan olarak gelişmiş özel-
liklerle donatılmış araçlarımız ve 
kapsamlı satış sonrası hizmetlerimiz 

sayesinde bu ortaklığın büyüyerek 
devam edeceğinden hiç kuşkumuz 

yok. Müşteri odaklı yaklaşımımız saye-
sinde İtalya pazarına en iyi satış sonrası 
hizmetlerimizİ ve yüksek kaliteli ürünle-
rimizi sunmaya devam edeceğiz.” dedi.
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İstanbul’da Japonya’dan ABD’ye, 
İngiltere’den Almanya’ya 40’ın üzerin-
de ülkeden otomotiv sektörünün üst 
düzey yöneticilerini ve lider firmala-
rını biraraya getiren Dünya Otomotiv 
Konferansı (WAC 2018) sektörün ge-
leceğini masaya yatırdı. Londra mer-
kezli Worldwide Partnership firması 
tarafından düzenlenen ve katılımcıla-
rın yüzde 68’ini direktör ve üst düzey 
yöneticilerin oluşturduğu konferans, 
bu yıl 900’ü aşkın ziyaretçi sayısıyla 
kendi rekorunu kırdı.

Dünya Otomotiv Konferansı Di-
rektörü Ersin Kara, sektördeki global 
gelişmelerin Türkiye’deki oyuncular-
la paylaşılmasını sağlayan etkinliğin 
bu yıl 5’incisinin düzenlendiğini, 
konferansa ilginin her geçen yıl art-
masının gelecek yıllar adına motive 
edici olduğunu söyledi.

“Yeni İşbirlikleri Geliştirilen 
Stratejik Bir Organizasyon”

İki gün boyunca sunumlar, pa-
neller, vaka ve takım çalışmaları 

gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği kon-
feransın açık oturumlarında, uzman ko-
nuşmacılar deneyimlerini katılımcılarla 
paylaşma imkanı buldu. Workshop et-
kinlikleriyle de 15›erli ve 20›şerli grup-
ların bir araya gelerek karşılıklı etkileşi-
me geçtiğini hatırlatan Ersin Kara, WAC 
2018’in bu yanıyla yeni network ağı ve 
işbirlikleri oluşturmak adına da katılım-
cılara katmadeğer sağladığını açıkla-
dı. Konferansın özellikle bu dönemde 
stratejik önem taşıyan bir organizasyon 
haline geldiğini belirten Ersin Kara “Et-
kinlikten; ciddi iş birlikleri, bilgi ve de-
neyim paylaşımıyla çıkmış olmaktan 
dolayı mutluyuz» diye konuştu.

İki gün süren konferansta konuş-
macılar sektör adına önemli tespitlerde 
bulundu. İşte o tespitlerden bazıları:

Pizza Söyler Gibi  Araç Siparişi
Garanti Bankası Tüketici Finansma-

nı Direktörü Demet Yavuz son yıllar-
da otomotiv sektörünün “inanılmaz” 
derecede geliştiğini ifade etti. Yavuz,  
“Sektörün bu gelişmesinin ardında, 

Otomotivin üst düzey  yöneticileri İstanbul’da

Bu yıl 5’incisi 
düzenlenen Dünya 
Otomotiv Konferansı 
WAC  2018,  ziyaretçi 
konusunda kendi 
rekorunu kırdı. 40’ın 
üzerinde direktör ve 
üst düzey yöneticinin 
katıldığı konferansı, 
bu yıl 902 kişi ziyaret 
etti. Dünya Otomotiv 
Konferansı Direktörü 
Ersin Kara, workshop 
etkinlikleriyle 
grupların birbiriyle 
iletişime geçerek 
yeni işbirlikleri 
geliştirmesini sağlayan 
WAC 2018’in özellikle 
bu dönemde stratejik 
önem taşıyan bir 
organizasyon haline 
geldiğini söyledi.

Dünya Otomotiv Konferansı   4-5 Ekim’de İstanbul’da yapıldı...
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Otomotivin üst düzey  yöneticileri İstanbul’da
Dünya Otomotiv Konferansı   4-5 Ekim’de İstanbul’da yapıldı...

başka sektörlerle iş birliği yapması yatıyor. Bu-
gün otomotiv finansmanının diğer finansman-
lardan ayrılması, sektörün ve finans kuruluş-
larının başarısı... 25 yıl önce showrooma 4-5 
kez gider, sonra eşe dosta sorar, sonra tekrar 
showrooma gider, öyle araç alırdık. Sonra da 
bu aracın finansmanı için banka banka ge-
zerdik. Şimdi Garanti Bankası olarak, şubeler-
den çıkıp yetkili satış bayileri ile iş birliği yap-
tık. Hayalimiz, süreci uçtan uca dijitalleştirmek. 
Yani, müşterimiz evde otururken beğendiği ara-
cı almak için başvurusunu yapsın, sözleşme-
si dijital onaylansın ve pizza söylemiş 
gibi aracı kapısının önüne 
gelsin.” diye konuştu.

Yeni Jenerasyon 
Esnek Modellere 
Yatkın
Mercedes- Benz Türk 

CIO’su Gökçe Bezmez 
“shared” başlığı altında 
paylaşılan araçlara 
önem verdiklerini, bu 
konunun gelirlerini 
artıracağını, artık yeni 
jenerasyonun araba 
sahibi olmak yerine 
esnek modeller 
üzerinde çalıştığını 
anlattı. 

2030’da Gelirin 
Yüzde 25’i Mobil 
Servislerden 
Gelecek
Gökçe Bezmez dünyada 

3 trilyon 500 milyar dolar olan 
otomotiv sektörü gelirlerinin 
yüzde 80’inin araç satışından 
geldiğini, 2030 yılında bu 
gelirin 6 trilyon 700 milyar 
dolar olacağını, bunun sadece 
yüzde 55’inin araç satışından, 
yüzde 25’inin de mobil servisten 
kazanılacağını açıkladı.

Dünya Peoplenet Ağına Odaklanıyor
Panasonic Amerika Direktörü Hakan Kös-

tepen, bilgi tabanlı toplumlar oluştuğunu, 
araçların yanı sıra insanların, nesnelerin, 
bilginin ve enerjinin hareketliliğinin sözko-
nusu olduğunu söyledi. Mobility’nin hayat-
ları değiştirmesiyle ilgili olarak Japonya’da 

toplum 5.0’ın çıktığını anlatan Hakan Köste-
pen, artık internet kadar peoplenet denilen 

ağa odaklanıldığını açıkladı.

Önümüzdeki 10 Yılı Planlamalıyız
Türk ekonomisini değerlen-

diren ekonomist Özlem De-
rici Şengül, sürdürülebilir 
kalkınma için bu dönem 
teknoloji, insan kaynakla-
rı ve Ar-Ge’ye yatırım ya-
pılması gerektiğini dile 
getiren Özlem Derici 
Şengül, “Dünyaya en-
jekte edilen 50 trilyon 
dolarlık likidite 2015 
yılından itibaren geri 
çekilmeye başlandı. 
Bu durum 5 yıl bo-
yunca devam edecek. 
Bu nedenle kısa va-
deli önlemlerle başa 
çıkma lüksümüz yok, 

önümüzdeki 10-20 yılı 
planlamamız gerekiyor” 

dedi.

Her Bir Aracın  
Asimetrik Kimlikle  

Yaratılması Gerekecek
İsviçre’den Wisekey firma-

sı CEO’su Carlos Moreira, akıllı 
araçlarla birlikte bilgi güven-
liğinin çok daha fazla önem 
kazanacağını anlatarak, araçla-
rın hacklenmemesi için her bir 
aracın asimetrik kimlikle yara-
tılması gerekeceğini vurguladı.

Ersin Kara
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Makina Hikayeleri

Tesisatçının yanında geçirdiği iki ayın 
ardından babası Mehmet Ali’yi sanat 
okulu öğretmeni ve aynı zamanda süt 
makineleri tamiratı yapan İbrahim Dö-
kümcüler’in yanına gönderir. Daha işe 
başladığı ilk gün ustası tornanın başına 
götürür ve “Al şu parçayı işle.” der, oysa 
Mehmet Ali henüz torna kullanmayı bil-
miyordur. Bir yıl kadar ustasının oğluyla 
çalışır Mehmet Ali Sağbili. Ustanın oğlu 
askere gidince dükkânda yalnız kalır. Us-
tası sanatını esirgemez Mehmet Ali’den, 
süt makinesi tamirinden sarı dökümcü-
lüğe, tornacılıktan gaz ocağı tamirciliği-
ne kadar birçok işi öğrenir. 1954 yılında 
ustasının oğlu askerden gelir ve Mehmet 
Ali Sağbili buradan da ayrılır.

YAŞI BÜYÜK DİYE   
OKULA ALMAZLAR
Başka bir tornacı arkadaşının yanında 

çalışmaya başlayan Mehmet Ali, aynı za-
manda akşam sanat okuluna da devam 
eder. 1955 yılında akşam sanat okulunu 
bitirir. Akşam sanat okulundaki hocası 
Mehmet Selçuk Bey, babasına Mehmet 
Ali’nin zeki bir çocuk olduğunu ve öğ-
renimine devam etmesi gerektiğini söy-

ler. Bunun üzerine babası Mehmet Ali’yi 
okula kayıt ettirir. Fakat okulun ilk günü 
16 yaşından büyük olduğu için okula 
alamayacaklarını söylerler. Bu duruma 
üzülür Mehmet Ali ve altı ay kadar hiçbir 
şey yapmaz.

Daha sonra başka bir işe girer ve as-
kere gittiği 1959 yılına kadar burada çalı-
şır. İki aylık acemi eğitimini Denizli’de ta-
mamladıktan sonra Balıkesir Çayırhisar’a 

gönderilir. Burada gördüğü kursta birinci 
olur ve ardından Ankara’ya yollanır. Ara-
ba tamir atölyesinde görevlendirilir fakat 
kimse iş vermez. Bir gün komutanları bir 
parça yapımı için atölyeye gelir, diğer 
askerlerin hiçbiri ortalıkta yoktur. Bunun 
üzerine komutan “Sağbili tornacıyım di-
yordun, görelim bakalım şu tornacılığını” 
der. Mehmet Ali parçayı kısa sürede yapar 
ve komutana verir. Yaptığı işi çok beğe-
nen komutanı atölyenin sorumluluğunu 
Mehmet Ali’ye verir. 24 ay sürecek askerli-
ği boyunca bir yandan atölyede çalışır bir 
yandan da şoförlük yapar.  1961 yılında 
askerliğimi bitirir ve Konya’ya gelir.

USTASIYLA ORTAK OLUR
Babası ancak kendi geçimini sağ-

layan bir duvarcı ustasıdır. Bu maddi 
koşullarda dükkân açması mümkün 
değildir. O yıllarda Almanya’ya işçi göçü 
başlamıştır. Kendi dükkanını açma şan-
sı olmayan Mehmet Ali de Almanya’ya 
gitmeyi düşünür. El öpmek için yanına 
gittiği ustası ne yapacağını sorduğunda 

Hüseyin Sağbili’nin oğlu Mehmet Ali, Konya’nın Sille
mahallesinde 1939 yılında doğar. 1951 yılında ilkokulu bitiren 

Mehmet Ali, dört ay kadar bir şekercinin yanında çalışır. Şekercinin 
yanında 46 kilo giren küçük Mehmet Ali, dört ay sonunda 39 

kiloya kadar düşer. Bunun üzerine babası Mehmet Ali’yi şekercinin 
yanından alır ve bir su tesisatçısının yanına verir...

Mehmet Ali Sağbili - Bora Sağbili

1970

1956

Bir torna, bir kaynak, bir matk  apla başlayan üretim serüveni
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dükkan açacak durumunun olmadığını 
ve Almanya’ya gitmek istediğini söyler. 
Bunu üstüne ustası Mehmet Ali Ayar, 
“İzmir’de birinden alacağım var. Bu pa-
rayı alalım, sana bir torna, bir kaynak, bir 
matkap alalım; takım tezgahı benden 
çalışması senden ortak olalım.” der.

Bunun üzerine başlarlar çalışmaya 
fakat o parayı 5 sene alamazlar. Torna-
cı dükkânında torna tezgahı yapmaya 
başlarlar. 28 tane torna tezgahı yapar ve 
bunların 27 tanesi satarlar. Ustası kalan 
son tezgahı Mehmet Ali Sağbili’ye verir, 
“Çalıştıkça ödersin” diyerek. Bu arada 
1964 yılında evlenir Mehmet Ali Sağbili 
ve zaman içinde yedi çocuğu olur…

BEKAROĞLU İŞHANI’NDA   
İLK DÜKKÂNINI AÇAR
Kendi dükkanını açmaya giden yo-

lun böyle başladığını belirten Mehmet 
Ali Sağbili, “Ustamdan tornayı aldığım 
dönemde üç arkadaşım Bekaroğlu İşha-
nı’nda birlikte çalışıyordu. Birini tornası, 
birinin oksijen kaynağı, bir diğerinin ise 
elektrik kaynağı vardı. Tornası olan arka-
daşım işi bırakınca diğerlerine ‘Ben sizin 
torna işlerinizi yaparım, siz de benim 
kaynak işlerimi yaparsınız, birlikte çalışı-
rız’ dedim ve çalışmaya başladık.” diyor. 
Üç ay bu şekilde çalıştıktan sonra arka-
daşları dükkanı kapatacaklarını söylerler. 
Mehmet Ali Sağbili, “Satmayın ben ala-

yım” der ve dükkan sahibine olan borç-
ları da üstlenerek işe koyulur. Böylece 
Bekaroğlu İşhanı’nda ilk dükkânını açar. 
30 metrekarelik, tavanı akıtan bu yerden 
bir yıl geçmeden taşınır.

Gece gündüz çalışmaya devam eder 
Mehmet Ali Sağbili. Bir iş için kılavuz al-
maya Ali Rıza Songür isimli eski ustasının 
dükkanından gider bir gün. Ustası neler 
yaptığını sorunca, 15 gün önce dükkan aç-
tığını söyler. Ustası “Ben sana 50 lira hafta-
lık veriyordum, 50 lira yemek parasıyla bir-
likte ayda 250 lira eder, sen ayda bu kadar 
para kazanabiliyor musun?” diye sorunca 
dükkân başına yıkılır Mehmet Ali Sağbi-
li’nin, kapının yolunu bile şaşırır. Kılavuzu 
alır dükkana döner ama kullanmadan geri 
götürür. Kılavuzun kullanılmadığını anla-
yan kalfa nedenini sorduğunda da ‘Bun-
dan gelecek hayır bana gelmesin’ der ve 
kılavuzu geri verir. Ve ustasına küser. 3 yıl 
boyunca ustasının ziyaretine gitmez.

“BEN YAPTIĞIM İŞİ BİLİYORUM”
Zaman geçtikçe işleri düzelir Mehmet 

Ali Sağbili’nin, Macar yapımı bir torna tez-
gahı daha alarak çalışmaya devam eder. 
Bir gün ustansın kendi dükkanına geldiği-

Bir torna, bir kaynak, bir matk  apla başlayan üretim serüveniBir torna, bir kaynak, bir matk  apla başlayan üretim serüveni
“SAĞBİL”
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ni görür ve şaşırır. Aradan üç yıl geçtikten 
sonra ustası gelir. Hemen çayını kahvesi-
ni söyler ustasının. Ustası, “Oğlum hayırlı 
uğurlu olsun. Sana yardım edemedim, 
para vermedim ama ancak bu şekilde 
kamçılayabildim, kusura bakma yavrum” 
der ve kalkıp gider. Mehmet Ali Sağbili bu 
duruma hem şaşırır hem üzülür ve kendi 
ustasını da yanına alarak akşam ustasının 
evine ziyarete gider, halini hatırını sorar. 
3 yıldır ziyaretine gitmediği için özür di-
ler ustasından. Ustası “Önemli değil, ben 
yaptığım işi biliyorum zaten, sizi bu şekil-
de görmek beni mutlu ediyor” der.

İkinci dükkanında 14 yıl kadar freze 
ve dili üzerine çalışır. 1975 yılına gelin-
diğinde freze tezgahı ile üretim yapan 
Mehmet Ali Sağbili, Karatay Sanayi Si-
tesi’ne taşınır. İşler yolunda gider, 1984 
yılında Karatay Sanayi Sitesi’nde 200 
metrekareden iki tane dükkan alır. Daha 
sonra, dükkanın hemen yanındaki başka 
yerleri de satın alır.

İKİNCİ KUŞAK ÇALIŞMAYA BAŞLAR
Çocuklarını elinden geldiğince iyi 

okutur Mehmet Ali Sağbili. Oğlu Özcan 
Sağbili ilkokuldan itibaren babasıyla 
çalışmak ister ve dükkanda gelir, gider. 
Büyük oğlu meslek lisesinden mezun ol-
duktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi’ni kazanır. Makine mühendisi olarak 
mezun olur ve sonra gelip babasının ya-
nında çalışmaya başlar. Firmanın bugün 
geldiği noktanın çocuklarının başarısı 
olduğunu belirten Mehmet Ali Sağbili, 
“Ben temelleri attım, büyük oğlum Mus-
tafa Sağbili bu temellerin üzerine bina-
yı dikti. Özcan Sağbili atölyeyi yürüttü, 

Mustafa Sağbili mühendisliğini ortaya 
koydu, Taha Sağbili iktisat bölümünü bi-
tirdi ve muhasebeyi yürüttü, Bora Sağbili 
de elektronik bölümüne bakıyor.” diyor.

Kuruluşundan 1993 yılına kadar diş-
li, freze alanında üretim yapan Sağbil 
Makina, ikinci kuşağın görev almasıyla 
birlikte farklı üretim alanlarına yönelir. 
1993 yılında Mustafa ve Özcan Sağbili 
tarafından şirketleştirilen firma, bu tarih-
ten sonra gıda ve paketleme makineleri 
üretimine başlar. Paketleme makineleri 
üretiminin başladığı 1997 yılında Bora ve 
Taha Sağbili de şirket bünyesinde görev 
alır. Bora Sağbili elektrik elektronik işle-
riyle ilgilenirken, Taha Sağbili de muha-
sebe işlerine bakar.

İŞİ ÇOCUKLARINA TESLİM EDER
Mehmet Ali Sağbili 2000 yılında iş-

lerin sorumluluğunu tamamen çocuk-
larına bırakır. Çalışma hayatı boyunca 
pek çok deneyim edindiğini ve işi zama-
nında çocuklara teslim etmeyi bilmek 
gerektiğini belirten Mehmet Ali Sağbili, 
“Baba işin başındayken 5-6 çocuk işle-
ri gayet güzel götürebiliyor fakat baba 
vefat ettiğinde veya aradan çekildiğinde 
bir iki yıl içinde dağılıp kapanan işletme-
ler gördüm. Bu yüzden işleri çocuklara 
vakitlice teslim ettim. Şimdi oğullarım 
işleri başarıyla yönetiyor” diyor.

1993’te un paketleme makineleri ile 
başlayan bu süreç, bakliyat ve kuruyemiş 
paketleyen dikey paketleme makineleri-
nin yapımıyla gelişir. 2005 yılına gelin-
diğinde Sağbil Makina akla gelebilecek 
tüm ürünleri paketleyen makineler yap-
maktadır…

‘SAVEMA’ İLE DÜNYA   
ARENASINA ÇIKARLAR
2007 yılında alınan bir kararla üç yeni 

ürün sistemini bünyesine dâhil eder 
Sağbil Makina. Bunlardan biri, poşetlen-
miş ekmekleri ve yoğurtları klipsleyen 
makineler, bir diğeri ise oto poşet de-
nilen, hem poşet hem de makinesinin 
üretildiği makinelerdir. Üçüncü sistem 
ise Sağbil Makina’nin dünyada ilk beş 
üreticiden biri olduğu termal transfer 
adı verilen ve ambalajların üzerine bar-
kot, üretim tarihi ve son kullanma tari-
hini yazan Avrupa standartlarında bir 
makinedir. ‘Savema’ markası ile üretilen 
ve tüm dünyada sadece 5 firmanın ya-
pabildiği bu makineyi bugün dünyanın 
pek çok ülkesine pazarlıyorlar.

Bu gelişmenin ardından firma 2012 
yılında paketleme ve yazılım grubu ol-
mak üzere ikiye ayrılır. Mustafa ve Taha 
Sağbili ‘Savema’ adıyla kurulan yazılım 
şirketinin; Özcan ve Bora Sağbili ise Sağ-
bil Makina’nin başına geçerler.

1993 yılında şirketleştiğinde 12 ça-
lışanı olan firma bugün iki şirkette top-
lam 60 çalışanıyla yoluna devam ediyor. 
Türkiye’de paketleme grubunda faaliyet 
gösteren ilk beş firmadan biri konumun-
da olan Sağbil Makina, Ortadoğu ve Orta 
Asya başta olmak üzere; Rusya, Ukrayna, 
Japonya, Çin, Amerika, Brezilya, Arjantin, 
Peru gibi 22 farklı ülkeye makine satıyor.

‘DÜNYAYA BİR DAHA GELSEM 
YİNE TORNACI OLMAK İSTERİM’
Bugün hala çalışmakta olan Mehmet 

Ali Sağbili, ikinci el tezgahların onarım 
işlerini yapıyor. Para kazanmak için ça-
lışmadığını belirten Sağbili, “Bu işi ya-
pınca mutlu oluyorum.” diyor ve ekliyor, 
“1961’den 2013’e kadar geçen sürede 
ülkeme hizmet ettiğimi söyleyebilirim. 
Bu süre zarfında, şu an dükkân sahibi 
olan 50’den fazla kalfa yetiştirdim. Her yıl 
yanıma 4-5 çocuk aldım ve onları askere 
gidene kadar eğittim. Bu kişiler arasında 
Türkiye’de söz sahibi olan firmaları kuru-
cuları bile var. Hepsiyle iftihar ediyorum. 
Bundan dolayı oldukça mutluyum ve 
güzel bir iz bıraktığıma inanıyorum. Dün-
yaya bir daha gelsem yine tornacı olmak 
isterim. Çünkü bir doktorun kullandığı 
tıbbi alet de, bir uçağın parçası da, bir ta-
rım aleti de, yani demir parçası olan her 
şey tornacının elinden çıkar.” diyor.
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Birliği Moment Expo Dergisi
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Fuarda; karayolları ve tünellerin ba-
kım ve işletmesinde kullanılmak üzere 
tasarlanmış Mercedes-Benz UNIMOG 
U530 karla mücadele üstyapısıyla birlik-
te sergilendi. Mercedes-Benz UNIMOG 
U530 4x4 kamyonlara kar küreme, rotatif 
kar püskürtme ve tuz serme, bariyer ve 
levha yıkama, tünel yıkama ve yol kenarı 
çim biçme çalışmaları için 5-6 saatlik bir 
işlemle farklı üstyapılar takılabiliyor. Bir-
den fazla kamyon gerektiren işler yalnız-
ca bir UNIMOG ile, 365 gün boyunca her 
hava ve yol koşulunda yapılabiliyor.

Mercedes-Benz Türk, “Kıtaların Buluş-
tuğu Yer” sloganıyla 3 Ekim’de kapılarını 
açan ve 6 Ekim’e kadar ziyaretçilerini İs-
tanbul Kongre Merkezi’nde ağırlayacak, 
“Road2Tunnel” 3. Uluslararası Karayolla-
rı, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın 
“Resmi Otomotiv Sponsoru” oldu. Asya 
ve Avrupa’yı birleştiren ulaşım projeleri-
nin yer aldığı fuara Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Ürün Grubu, pazara sunulu-
şunun 68. yılını kutlayan ve ergonomik 
tasarımıyla her mevsim ve arazi yapısına 
uygun farklı çözümler sunan çok fonk-
siyonlu Mercedes-Benz UNIMOG U530 
modeli ile katıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü ve 3 Katlı 

Büyük İstanbul Tüneli gibi mega projele-
re ilişkin detaylar ile birlikte gerek inşaat, 
gerekse yol bakım sektörüne yönelik en 
yeni teknolojik gelişmelerin paylaşıldı-
ğı Road2Tunnel Fuarı’nın tek otomotiv 
sponsoru olan Mercedes-Benz Türk; ka-
rayolları ve tünellerin bakımı için özel ta-
sarlanan, UNIMOG U530’u fuarda ziyaret-
çilerin beğenisine sundu. Yerli ve yabancı 
firmalardan gelen üst düzey yöneticilerle 
“Müteahhitler Locası”nda bir araya gelen 
Mercedes-Benz Türk yetkilileri ve yetkili 
bayileri geleceğin projelerini beraber in-
şaa etmek için görüşmelerde bulundular.

Road2Tunnel Fuarı’na katılan Merce-
des-Benz Türk Kamyon Kamu ve İhracat 
Grup Müdürü Bülent Tarhan, “Mega pro-

jelerin inşaatlarının her safhasında Tür-
kiye’nin yükünü çeken Mercedes-Benz 
Arocs kamyonlarımıza ilave olarak oto-
yol projelerinin işletme aşamalarında 
UNIMOG araçlarımız görev alıyor. UNI-
MOG; yüksek arazi ve çoklu ekipman ta-
şıyıcı olarak iki ana modelle üretiliyor ve 
30 yılı aşkın süredir Türkiye’de de kullanı-
lıyor. Yüksek arazi kabiliyetine sahip bin-
lerce UNIMOG başta zorlu arazi koşul-
larında ulaşım için, orman yangınlarıyla 
mücadelede ve maden arama çalışma-
larında kullanılıyor. Road2Tunnel Fua-
rı’nda sergilediğimiz Koluman Otomotiv 
Endüstri imalatı karla mücadele üstyapı-
sına sahip aracımız gibi tek şasiyle farklı 
ekipmanlar kullanılabilen yüzlerce UNI-
MOG ise karayollarımızın bakımı ve kışla 
mücadelede, itfaiye teşkilatlarımızda, 
demir yollarımızda ve hava limanları-
mızda kullanılıyor. Sergilediğimiz araçta 
standart olarak sunulan çok yönlü hid-
rolik altyapı, tek bir şasiye birçok farklı 
üstyapının 5-6 saat gibi kısa bir sürede 
monte edilmesine imkân tanıyor. UNI-
MOG, standart 4x4 özelliğiyle de birlikte 
dört mevsim, her hava ve yol koşulunda 
birden fazla kamyonun yapması gere-
ken işleri tek başına yapabiliyor” dedi.

Mercedes-Benz Türk   
Road2Tunnel Fuarı’nda

Mercedes-Benz 
Türk, 3-6 Ekim tarihleri 

arasında İstanbul Kong-
re Merkezi’nde gerçekleşen 

“Road2Tunnel” 3. Uluslararası 
Karayolları, Köprüler ve Tünel-

ler İhtisas Fuarı’nın “Resmi 
Otomotiv Sponsoru” 

oldu.
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Ağır ticari araç markalarının yanı sıra 
lojistik, üstyapı ve yan sanayi firmaları-
nın da katılımı ile gerçekleşen ve açılışı 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 
Selim Dursun tarafından yapılan Anka-
ra Lojistik Zirvesi eşzamanlı fuar ve kon-

ferans olarak gerçekleşti. 
Teknoloji ve İnovasyon  
Sponsoru “Scania”
Doğuş Otomotiv Scania Genel Mü-

dürü İlhami Eksin, Ankara Lojistik Zir-
vesi’nin Teknoloji ve İnovasyon Spon-
soru olduklarını hatırlatarak “Özellikle 
yeni nesil aracımızın Türkiye pazarına 
girmesiyle birlikte sektörde dijital dö-
nüşümü gerçekleştiren ilk marka ol-
duk.  Yapısı itibarıyla sektörde önemli 
konuma gelen Ankara Lojistik Üssü’nde 
gerçekleştirilen bu etkinlikte ele alı-
nan en önemli konu dijital dönüşüm 
ve lojistik sektöründeki yeni fırsatlardı. 
Biz de aynı sektörde yer aldığımız pay-
daşlarımızla bir araya gelip hem dijital 
çözümlerimizi sunma hem de yeni nesil 
gazlı aracımızı sergileme şansı yakala-
dık. Scania bünyesinde geliştirdiğimiz; 
Scania’m Cepte, Scania’m Sapasağlam 
gibi uygulamalarımızı, müşterilerimizle 
ana iletişim kanalımız haline getirmeyi 
planlıyoruz.” dedi.

CNG’li Scania ilgi gördü
Scania’nın fuarda sergilediği CNG’li 

aracı R410 4x2 zirve ziyaretçileri tara-
fından büyük ilgi gördü. Düzenlenen 
törende plaket alan Scania Satış Müdü-
rü Gökhan Altun, zirvede CNG’li R410 
aracı da ziyaretçilerle buluşturduklarını 
belirterek “Yüzde 100 Doğalgazlı Sca-
nia, dizel motorlu araçlar gibi yüksek 
tork-düşük devir değerlerine sahip ve 
ağırlıklı olarak bölgesel dağıtım kam-
yonları, çöp kamyonları ve çekici olarak 
kullanılıyor. ADR sertifikası da bulunan 
Scania CNG’li araçlar, tehlikeli madde 
taşımacılığı yapan müşterilerimize de 
çözümler sunmaktadır. Sessizliğiyle 
özellikle çöp toplama gibi şehir içi ope-
rasyonlarda avantaj sağlayan CNG’li 
araçlar, dizele göre yaklaşık yüzde 25 
daha tasarruflu yakıt maliyetleriyle öne 
çıkarken, yüzde 15 daha az salınımla da 
çevre dostu olduğunu kanıtlıyor. 852 
litre CNG tankına sahip araçlar 500 ki-
lometre menzile sahip” açıklamasında 
bulundu. 

Scania’nın Teknoloji ve İnovasyon Sponsoru olduğu 
Ankara Lojistik Zirvesi ve Fuarı 11-13 Ekim 2018 tarihleri 

arasında sektör temsilcilerinin katılımıyla Kahraman-
kazan’da bulunan Ankara Lojistik Üssü’nde gerçekleş-

ti. Scania, zirve kapsamında gerçekleşen fuarda CNG’li 
aracı R410 4x2 ve S500 4x2 çekici modellerini sergiledi.

Scania, Lojistik
Zirvesinde CNG’li
Modelini tanıttı



26 RADÜS DERGİSİ   2018

‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks’ın yeni çekicisi 
F-MAX pazara sunuldu. Yeni F-MAX’in 2,5 metre genişliğindeki kabini, yenilikçi 
ve en ileri teknolojileri yeni bir tasarımla buluşturarak sürücülere konfor ve 
ferahlığı bir arada sunuyor. Yeni F-Max, güçlü ve verimli 12.7L E6D Ecotorq 
motorunun sağladığı avantajlı sahip olma maliyetleri, müşterilerin farklılaşan 
ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre özelleştirilebilen 
çözümleriyle rakipleri arasında öne çıkıyor.

Uluslararası Yılın
Kamyonu Yeni Ford
Trucks F-MAX yollarda
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Adını Ford’un efsanevi F Serisinden 
alan ve boyutları, yüksek konfor 

düzeyi ve dayanıklılığıyla fark 
yaratan Yeni F-MAX, yollara çıktı. 

‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ 
(International Truck Of the 

Year - ITOY) ödülüne layık 
görülerek önemli bir başarıya 

imza atan Yeni Ford Trucks 
F-MAX, güç, verimlilik, 

teknoloji ve konforu 
bir arada sunuyor.

Yeni F-MAX ile ağır ticari segmentin-
de yeni standartlar belirlediklerini ifade 
eden Ford Trucks Genel Müdür Yardım-
cısı Serhan Turfan, “Türkiye’de sıfırdan 
geliştirip ürettiğimiz yeni çekicimizin 
dünya prömiyerini, geçen ay Hannover 
Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda gerçek-
leştirdik. Dünyanın en prestijli ticari araç 
fuarlarından biri olan Hannover’de, Yeni 
F-MAX, ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyo-
nu’ ödülünü alarak uluslararası pazarlara 
başarılı bir giriş yaptı ve büyük bir ilgiyle 

karşılandı. Bu saygın ödülün bize yaşat-
tığı gurur ve mutlulukla yeni çekicimizi, 
bugün Türkiye yollarına çıkarıyoruz. Yeni 
Ford Trucks F-MAX’in, Türkiye’nin üretim, 
ticaret ve ihracat potansiyeline yeni bir 
güç katarak ekonomiye katkı sağlaması 
bizim için ayrı bir gurur olacak” dedi.

Dört kıtada 11 ülkede test edildi
Ford’un konfor, güç, verimlilik ve tek-

noloji ilkeleri çerçevesinde geliştirilen 
Yeni Ford F-MAX’ın, tasarım, verimlilik ve 

kullanılabilirlik açısından en iyiyi garanti 
etmesi için her parçası ve detayı tekrar 
tekrar incelendi. F-MAX, beş yıllık bir sü-
reçte 500 mühendis tarafından tasarlan-
dı, geliştirildi ve test edildi. 

2.5 metre genişliğindeki   
kabiniyle maksimum konfor
F-MAX, modern tasarımı ve sürücü 

odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre 
genişliğindeki kabiniyle konfor ve lüks 
sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı, 



28 RADÜS DERGİSİ   2018

tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilme-
sini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini 
artırmak için entegre edilen en küçük 
detaylarla birlikte kabinde ferah bir or-
tam sağlanıyor. 

F-MAX, tüm bu özellikleri, tabandan 
tavana 2160 mm yükseklik yaratan düz 
zemini ve 260 mm’lik koltuk hareket 
alanı ile sağlıyor. F-MAX ayrıca, patentli 
uçak tipi geniş depolama kapasitesi ve 
90 derece katlanabilir üst yatağıyla bu iki 
fonksiyonu aynı anda sektörde ilk defa 
sunarak sürücülere rahatlık sunuyor. 

Kabin içi sessizliğinde   
sınıfının en iyisi
Yeni F-MAX’in fren hissi bir otomo-

bilinkini aratmıyor. Sınıfının en iyisi NVH 
(Gürültü, Titreşim özelliği) ve yine sını-
fının en iyisi kabin rijitliği, düşük mo-
tor sesi düzeyi ve ses emici detaylar iç 
mekânda sessizlik sunuyor. 

Yeni F-MAX, geniş ve kolay erişilebi-
lir depolama alanları barındırıyor. Uçak 
tipi yatak üstü depolama, aracın her iki 
tarafında geniş üst depolama ve dış 
depolama alanları kolayca kulla-
nılabiliyor ve temizlenebiliyor. 
F-MAX, üç kademeli kapı açıl-
ma açısı ve kabine kolay giriş 
– çıkış sağlayan ergonomisi 
ile liderler arasında kendi-
ne yer buluyor. Tam sız-
dırmaz ve su/toz geçir-
mez basamak kapağı, 
kabin içine ulaşan ala-
nın da temiz ve kuru 

kalmasını sağlayarak sürücülerin kendi-
lerini evlerine adım atıyor gibi hissetme-
leri için tasarlandı. Ön ızgarada bulunan 
katlanabilir inovatif ve ergonomik ba-
samak tasarımı sayesinde ön camın her 
noktasına kolaylıkla erişilebiliyor.

Düşük sahip olma maliyetleri 
ile güç ve verimlilik sunuyor
İşletme maliyeti, yeni F-MAX için kilit 

bir faktör olarak öne çıkıyor. F-MAX, üç 
alanda işletme maliyetini iyileştiriyor. 
Üretim ve ürün geliştirme, artırılan di-
key entegrasyon ile birlikte Ford Trucks’a 
maliyet temeli açısından rekabetçi bir 
avantaj sağlıyor.

12-vitesli ZF otomatik şanzıman ile 
Eco-Mode ve Power-Mode gibi farklı 
sürüş modları yakıt tüketimini optimi-
ze ediyor. Yeni F-MAX, 
değişken ge-
ometrili 
b i r 

turbo şarj, su pompası ve farklı çalışma 
hızlarına sahip kompresör, 400 kW mo-
tor fren gücü ve isteğe bağlı intarder ile 
toplamda 1000 KW frenleme gücü ile de 
öne çıkıyor.

Devrim yaratan en ileri   
teknoloji ile donatıldı 
Ford Trucks, yeni F-MAX ile devrim 

yaratan ve pek çok avantaja sahip olan 
“ConnecTruck” teknolojisini sunuyor. Bu 
sayede uzaktan tanı ve kablosuz yazı-
lım güncelleme kullanılarak araç uzak-
tan izlenebiliyor. Özel topografik harita, 
F-MAX’ın yol koşullarını analiz edebilme-
si anlamına geliyor ve aracın optimum 
hızlarda yol almasını, böylece yakıt tü-
ketimini %4’e kadar azaltmasını sağlıyor. 
FMS Entegrasyonu ise ConnecTruck Mo-
dülü ve Ford Trucks bulutunun üçüncü 

taraf filo yönetim sistemlerinin 
seçili araç verilerine eriş-

mek için bir veri ağ 
geçidi olarak 

hareket et-
m e s i n i 

s a ğ l ı -
yor.
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Otomotiv yedek yan parça üretimi, 
servis bakımın yanı sıra, otomotiv servis 
ekipmanları ve yakıt koruma güvenlik 
sistemleri üretimi amacıyla kurulan CVS 
Yakıt Koruma Sistemleri, otomotiv ağır 
ticari, hafif ticari ve binek araç sektö-
ründeki araçlara yedek parça ve servis 

bakım konusunda da uzman. Müşteri, 
çalışan ve tedarikçi memnuniyetini en 
üst düzeyde tutarak kalite standartların-
da ürün ve hizmetler sunma ilkesini be-
nimseyen CVS sektördeki kaliteli hizmet 
olgusunu müşterilerine yansıtıyor.

Sektördeki bu uzun yıllardaki kaliteli 

hizmet olgusunu müşterilerine yansıtan 
CVS, fikirlerini ağır ticari araç sektöründe 
yakıt güvenlik konusunda da uzmanlığa 
taşımış. CVS Yakıt Koruma sistemleri, Yö-
netim ve üretim fonksiyonlarının etkin, 
verimli ve müşteri odaklı çalışmasını sağ-
lamak üzere kurulmuş olan kalite yöne-
tim sistemiyle, tüm firma çalışanlarının 
katılımı ve yönetimin desteğiyle toplam 
kalite yönetimi hedefine ulaşılmasında 
temel taş görevini üstlenmektedir. Tam 
müşteri ve personel memnuniyetini sağ-
lamak, Sıfır kusur yüzdesi ile ürün üret-
mek düşüncesi ise politikaları.

İstanbul`da hizmet veren CVS Yakıt 
Koruma Sistemleri kuruluş amacı oto-
motiv yedek yan parça üretimi, servis 
ve bakımın yanı sıra, otomotiv servis 
ekipmanları ve yakıt koruma güvenlik 
sistemleri üretimidir.

CVS Yakıt Koruma Sistemleri her 
marka, otobüs, kamyon-kamyonet, iş 
makineleri, beton mikserleri, beton 
pompaları, jeneratörlerin mazot depo 
güvenliğini sağlamak için, mazot depo 
güvenlik ekipmanları üretmektedir.

Montaj kiti olarak depo boğaz giriş 
aparatı, şamandıra muhafazası, şifre-
li alt tapa, mazot filtre vanası mühürü, 
geri dönüşüm rekorları, bağlantı sacları 
ve mühürlerden bulunmaktadır. Bunun 
yanı sıra; CVS yakıt koruma sistemlerin-
de her marka her model tır, kamyon, oto-
büs, midibüs, minibüs, halk otobüsleri ve 
iş makinalarının depoları için depo koru-
ma sistemleri de mevcuttur. 

Otomotiv yedek yan parça üretimi, bakım konusunda da uzman. Müşteri, hizmet olgusunu müşterilerine yansıtan 

Aklınız deponuzda kalmasın

Lojistik firmalarının, yük taşıyıcılarının, 
kargo firmalarının, karayolu, demiryo-
lu, hava ve denizyolu yolu taşımacılığı 

yapan firmaların, liman işletmecilerinin 
ve diğerlerinin bir araya gelerek yeni 
servis ve hizmetlerini tanıtmasına iş 

bağlantıları yapmasına ve tüm taşıma-
cılık modları ve sektördeki yatırımlar 

gibi konuların tartışılmasına imkan 
sağlayan Ankara Lojistik Zirvesi 11-13 
Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da ger-

çekleşti. Fuara katılan firmalar arasına 
bulunan CVS Yakıt Koruma Sitemleri, 20 
yılı aşkın tecrübesiyle fuarda yerini aldı.
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Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisi 
arasında yer alan HİDROMEK’in ürettiği iş ma-
kineleri, kamu kurumları tarafından tercih 
edilmeye devam ediyor. HİDROMEK, Or-
man Genel Müdürlüğü’ne 30 adet HMK 
600 MG motor greyder teslimatını 
gerçekleştirdi. 

Bu yıl kuruluşunun 40’ıncı yıldönü-
münü kutlayan HİDROMEK, bu yıl da 
kamu kurumlarının makine parklarına 
güç katıyor. Yakın zamanda Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ne 3 farklı ürün gru-
bundan 35 adet iş makinesi teslimatını 
gerçekleştiren HİDROMEK, Orman Genel 
Müdürlüğü’ne de 30 adet HMK 600 MG 
motor greyderi teslim etti. Söz konusu iş 
makineleri, orman yolu tesviyesi, orman 
bakım işlemleri ve bazı il özel idarelere 
tahsis edilerek, zorlu kış şartlarında karla 
mücadele işleri için kullanılacak.

Maksimum dayanıklılık ve  
üretim sağlıyor
Teslimatı gerçekleştirilen HMK 600 

MG motor greyder HİDROMEK’e, arala-
rında German Design Award, Red Dot 

Award ve Good Design Award’ın da bulunduğu 
pek çok tasarım ödülü kazandırdı. HMK 600 

MG motor greyder, tesviyeden kazımaya, 
şev kesmeden hendek açmaya ve kar 

küremeye kadar birçok iş için tercih 
ediliyor. Maksimum dayanıklılık ve 
üretim sağlayan HMK 600 MG, altı-
gen kabin tasarımının sağladığı ge-
niş görüş açısı ve hem direksiyon-
dan hem de joystick’den kumanda 
edilebilmesi ile güvenli ve kolay 
kullanım sunuyor.

Krone’nin de katılımcı olduğu
Alman Milli Birlik Günü Ankara’da kutlandı

Alman Milli Birlik Günü, Ankara’daki 
Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükel-
çiliği’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. 
3 Ekim 1990 tarihinde Doğu ve Batı Al-
manya’nın birleşmesiyle birlikte bu tarih 
Alman Milli Birlik Günü olarak ilan edil-
mişti. Tüm Almanya’da resmi törenlerle 
kutlanan bu özel gün için Ankara’daki 
Almanya Federal Cumhuriyeti Büyü-
kelçiliği’nde de bir etkinlik düzenlendi. 

Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin 
Erdmann’ın ev sahipliği yaptığı bu etkin-
liğe Krone’nin de aralarında bulunduğu 
bazı Türk ve uluslararası şirketler spon-
sorluk desteği verdiler. 2000’den fazla 
davetlnin ağırlandığı bu etkinlik için 
sponsorluk desteği veren Krone, etkinlik 
alanında bir de stand kurarak davetlilerle 
buluştu. Davetlilerin ve büyükelçilik çalı-
şanlarının büyük ilgi gösterdiği Krone 

standında Krone Türkiye CEO’su Rıza Ak-
gün, Krone’nin Almanya ve Türkiye’deki 
faaliyetleriyle ilgili davetlilere bilgi verdi. 

Türk-Alman ilişkileri eşsizdir
Yaptığı açılış konuşmasıyla tüm da-

vetlileri ve sponsor firmaları selamlayan 
Büyükelçi Erdmann, “28 yıl önce Almanya 
demokrasi ve özgürlükte birleşti. Biz de 
bugün burada hem o dönemde kaybet-
tiklerimizi anacağız, hem de Alman Birli-
ği’nin bize getirdiği güzelliklere ve barışa 
şükredeceğiz. Alman Birliği bize göster-
miştir ki kuvvetli bir ülke olmak için her 
şeyden önce birliğe ve beraberliğe ihti-
yaç vardır.” diyerek bu günün ülkesi için 
taşıdığı anlamı açıklarken Türk-Alman 
ilişkileri içinse, “Türk-Alman ilişkileri eş-
sizdir: Almanya’nın dünyada başka hiçbir 
ülkeyle bu denli yakın bağları yoktur. Bazı 
dönemlerde esen olumsuz rüzgarlara 
inat, bu ilişkilerin derinleşmesine katkıda 
bulunmak istiyorum.” şeklinde konuştu. 
Büyükelçi Erdmann konuşmasını tüm 
sponsorlara teşekkür ederek tamamladı. 

Kamu kurumları Hidromek’i tercih ediyor
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Allison tam otomatik şanzıman do-
nanımlı 126 Mercedes-Benz Atego kam-
yonunun teslimatı tamamlanmak üze-
reyken 62 adet itfaiye aracı için bir sipariş 
daha verildi. Otomatik şanzımanın kuru 
debriyaja göre avantajları nedeniyle 
araçta standart olan otomatikleştirilmiş 
manuel şanzıman (AMT) yerine Allison 
3000™ Serisi tercih edildi.

Kesintisiz Güç Teknolojisi™ ile Alli-
son’ın patentli tork konvertörü saye-
sinde kalkışta neredeyse iki kat tork 
sağlanıyor. Vites değişimleri, güç 
kesintisi olmadan gerçekleşi-
yor. Böylece tahrik dişlisine 
sarsıntısız güç aktarımı sağ-
lanırken, motor ve şanzıman 
arasındaki maksimum verim 
elde ediliyor.  Tamamı çift iş-
levli (DPL) itfaiye motorlarına 
dönüştürülen yeni Ategos, 
Babcock International Group 
tarafından yönetilen ve işletilen 
450’den fazla itfaiye, komuta ve 
destek aracı filosuna katılıyor. 

Londra İtfaiyesi filosu için çalışma-
larına devam eden Babcock Internatio-
nal’ın Mühendislik ve Teknik Yöneticisi 

Neil Corcoran açıklamasında; “Allison 
şanzımanlar, hem hızlı tepki vermesi ve 
kontrol edilebilirliği, hem de Londra İtfa-
iyesi’nin operasyonları için güvenilir bir 
çözüm olduğunu kanıtlaması nedenle-
riyle seçildi” diye belirtti.

Londra İtfaiyesinin deneyimi, Alli-
son tam otomatik şanzımanların mi-
nimum bakım gerekliliği ile son dere-
ce güvenilir olduğunu gösterdi. Neil 
Corcoran; “Allison’un, özellikle entegre 
hidrolik retarder ve PTO (Power Ta-
ke-Off) tahrik sistemi ile ilgili minimum 
bakım gerektirdiğini bizzat deneyimle-

dik. Acil müdahale hizmetlerinde 
ekipman güvenilirliği şart ol-

duğundan bu durum bizler 
için büyük önem taşıyor” 

diyerek ekledi. 
126 Atego aracı, Ma-

girus GmbH tarafından 
Almanya›da üretilen 
mürettebat kabinlerine 
sahip. İskoçya’daki Emer-

gency  One UK Ltd. tara-
fından yangın cihazları, üst 

yapı ve yangın mühendisliği 
dönüşümü gerçekleştirildi. 

Londra İtfaiye Teşkilatı Allison’u seçti
Allison 3000™Serisi donanımlı 126 

adet Mercedes Benz Atego kam-
yonun teslimatı tamamlanmak 

üzereyken, Londra itfaiye ve kur-
tarma filosu 62 araç daha sipariş 
etti. Londra İtfaiyesi, Allison tam 

otomatik şanzımanların kalkışta 
ve vites değiştirirken güç kesintisi 
olmaksızın daha fazla tork sağla-

yarak itfaiye ve kurtarma filosunun 
müdahale süresini

 iyileştirdiğini 
açıkladı.
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2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 
toplam üretim bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 5, otomobil üreti-
mi ise yüzde 8 oranında azaldı. Bu dö-
nemde, toplam üretim 1 milyon 167 
bin 28 adet, otomobil üretimi ise 769 
bin 464 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 26 azalarak 479 bin 
856 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil pazarı ise yüzde 
24 oranında azaldı ve 362 bin 465 adet 
olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2018 yılı 
Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 
3 artarken, hafif ticari araç grubunda 
yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise 
yüzde 23 seviyesinde arttı. 2017 yılı 
Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç 
pazarı yüzde 31, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 33 ve ağır ticari araç pazarı yüz-
de 17 azaldı. Ağır ticari araç grubun-
da kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz 
etkisi kaynaklı olup, pazar daralması 
son 3 yılda yüzde 55 seviyesinde ger-
çekleşti. 2018 yılı Ocak-Eylül döne-
minde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 1 oranında, otomobil 
ihracatı ise yüzde 6 oranında azaldı. 
Bu dönemde, toplam ihracat 972 bin 
208 adet, otomobil ihracatı ise 644 bin 
783 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, top-
lam otomotiv ihracatı paritedeki de-
ğişim sebebiyle Dolar bazında yüzde 
13 artarken, Euro bazında ise yüzde 
5 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv 
ihracatı 23,931 Milyar $ olarak ger-
çekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 
6 artarak 9,139 Milyar $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil 

ihracatı ise yüzde 2 azalarak 7,621 Mil-
yar € seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2018 YILI 
EYLÜL AYI SONUÇLARI

• 2018 yılı Ocak-Eylül dönemin-
de, önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5 oranında azala-
rak toplam 1 milyon 167 bin 28 
adet taşıt aracı üretildi.

• 2018 yılı Ocak-Eylül dönemin-
de traktör üretimi ile birlikte 
toplam üretim 1 milyon 199 bin 
704 adet olarak gerçekleşti. 

• 2017 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 
2018 yılı Ocak-Eylül dönemin-
de yüzde 3 artarken, ürün gru-
bu bazında üretim: 
• B. Kamyonda yüzde 45 
• Midibüste yüzde 15 
• Kamyonette yüzde 2 
• Minibüste yüzde 2 oranla-

rında artarken, 
• K. Kamyonda yüzde 10 
• Otobüste yüzde 4 oranların-

da azaldı.
• 2018 yılı Ocak-Eylül dönemin-

de otomobil üretimi, 2017 
yılına göre yüzde 8 oranında 
azalarak 769 bin 464 adet dü-
zeyinde gerçekleşti.

• 2018 yılı Ocak-Eylül dönemin-
de traktör üretimi yüzde 16 
oranında azalarak 32 bin 676 
adet oldu.

• 2018 yılı Ocak-Eylül dönemin-
de toplam satışlar 2017 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 26 azala-
rak 479 bin 856 adet seviyesin-
de gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
• 2018 yılı Ocak-Eylül dönemin-

de otomobil satışları, 2017 yılı 
aynı dönemine göre yüzde 24 
oranında azaldı ve 362 bin 465 
adet oldu.

• 2018 yılı Ocak-Eylül dönemin-
de otomobil pazarında ithala-
tın payı yüzde 67 olarak ger-
çekleşti.
• 2018 yılı Ocak-Eylül döne-

minde geçen yılın aynı dö-
nemine göre toplam oto-
mobil satışları yüzde 24, 
ithal otomobil satışları yüz-
de 27 ve yerli otomobil sa-
tışları yüzde 16 oranlarında 
azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
• 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 

hafif ticari araç (minibüs + kam-
yonet) pazarında ithalatın payı 
yüzde 50 olarak gerçekleşti. 
• 2018 yılı Ocak-Eylül döne-

minde geçen yılın aynı ayına 
göre toplam hafif ticari araç 
satışları yüzde 33 , ithal hafif 
ticari araç yüzde 32 ve yerli 
hafif ticari araç satışları yüz-
de 34 oranlarında azaldı. 

Grafik 1.3’te görebilirsiniz
• 2018 yılı Ocak-Eylül dönemin-

de; bir önceki yılın aynı döne-
mine göre ağır ticari araç pazarı 
yüzde 17 azalarak 16 bin 400 
adet, kamyon pazarı yüzde 17 
oranında azalarak 13 bin 464 
adet, midibüs pazarı yüzde 4 
oranında azalarak 2 bin 22 adet 
ve otobüs pazarı ise yüzde 33 
oranında azalarak 914 adet dü-
zeyinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği
2018 yılı “Eylül” ayı
sonuçlarını açıkladı



372018   RADÜS DERGİSİ



38 RADÜS DERGİSİ   201838 RADÜS DERGİSİ   2018

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

Grafik 1.2: Otomotiv Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

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

Tablo 1.1: 10 Yıllık Ortalamalara Göre 
2018 Toplam Pazar (x1000)    Tablo 1.2: Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 
toplam pazar yüzde 15 , otomo-
bil pazarı yüzde 7, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 32 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 39 oranlarında dü-
şüş gösterdi.

Tablo 1.1’de görebilirsiniz

• 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 
644 bin 783 adedi otomobil ol-
mak üzere, toplam üretimin yüzde 
83’ünü oluşturan 972 bin 208 adet 
taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak-Ey-
lül döneminde gerçekleşen taşıt 
aracı ihracatı, 2017 yılı aynı döne-
mine göre yüzde 1 oranında azaldı. 

• Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 6 oranında azalırken, 
ticari araç ihracatı yüzde 11 
oranında arttı. Traktör ihraca-
tı ise 2017 yılına göre yüzde 7 
artarak 10 bin 824 adet olarak 
gerçekleşti.
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Tarım kenti Manisa’da bu yıl 12. kez fuarın ka-
pıları çiftçiler için açıldı. Tekno Tarım Manisa 12. 
Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış 
törenine Vali Yardımcıları Ünal Çakıcı ve Hayri San-
dıkçı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet 
Güzgülü, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, 
Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Son-
güler, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ra-
mis Şiyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Manisa İl Müdürü Semih 
Sami Coşkun, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 
Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı 
Hasan Geriter, Borsa Başkanı Sadık Özkasap, Şehza-
deler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Mani-
sa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sezen 
Şenay, Ak Parti İl Başkanı Berk Mersinli, CHP Yunu-
semre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, oda başkanları, 
kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsil-
cileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.  

1,65 MİLYAR TL DESTEKLEME ÖDEMESİ
Manisa’nın hayvancılık ve bitkisel üretim yö-

nünden ülkemizde üst sıralarda yer aldığını kay-
deden Öztürk, “Bitkisel üretimimiz 2002 yılında 
1.4 milyar TL iken 2017 yılında bu rakam 4,5 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Hayvansal üretimimiz ise 2002 yı-
lında 0,5 milyar TL iken 2017 yılına geldiğimizde 
bu rakam 2,5 milyar TL’ye erişmiş ve yüzde 460’Iık 
bir artış gerçekleşmiştir. Bakanlığımızın önderli-
ğinde 2002 yılından bu yana Manisa çiftçisine 1,65 
milyar TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. 
2002 yılında 1.9 milyar TL olan tarım ve hayvancı-
lık gelirini 3,6 kat arttırarak 2017 yılında 6,9 milyar 
TL’ye çıkardık. İlimiz çiftçilerine 2018 yılı içerisinde 
toplam 156 milyon 669 bin 371 TL tarımsal destek-
leme ödemesi yapılmıştır. Destekleme uygulama-
ları devam etmektedir. İlimizde, Bakanlığımız Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
kapsamında 2018 yılında toplam 9 milyon 758 bin 
815 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir” diye konuştu.  

MANİSA’NIN İHRACATA KATKISI BÜYÜK  
Manisa’nın ülke ihracatına yapmış olduğu kat-

kılarıyla da göz doldurduğunu söyleyen Öztürk, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılı içerisinde ilimiz-
den başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere 
toplam 519 bin 869 ton tarım ürünü ihracı gerçek-
leşmiştir. İlimizden gerçekleşen tarımsal ihracatın 
parasal değeri 537 milyon 167 bin dolar olmuştur. 

Tekno Tarım 
Manisa 12. Ulus-

lararası Tarım ve Hay-
vancılık Fuarı açıldı. Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen resmi törende açılış 

kurdelesini protokolle 
birlikte çiftçi kadın-

lar kesti.

Tarım Fuarı’nın kapıları  12. kez ziyaretçilere açıldı
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Ürettikleri mahsullerle tarımsal ekonomimize kat-
kı sağlayan, tarımsal ve hayvansal ürünlerin üre-
timinden iç ve dış piyasalarda pazarlanmasına ve 
tanıtımına kadar emek sarf eden başta üreticile-
rimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Tarıma yapılan her yatırım, geleceğimi-
ze yaptığımız bir yatırımdır.”

HÜSEYİN ALTINDAĞ,    
FUARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüse-

yin Altındağ, ulusal ticaretin hızlı bir geliştiği günü-
müzde fuarların önemli olduğunu vurguladı. Fuar-
ların büyük bir titizlikle elde edilen ilk ürünlerin ve 
son teknolojinin sergilendiği yerler olduğunu kay-
deden Altındağ, bu özelliklerinden dolayı fuarların 
sosyal ve ekonomik hayatın bir aynası olduğu gibi 
aynı zamanda iç ve dış ticarette ekonominin bir 
göstergesi olduğunu ifade etti.

ÜRETİCİLER MAKİNE    
FİYATLARINDAN ŞİKAYETÇİ
“Milli ekonomimizin temelinde tarım ve hay-

vancılık olmadan yarınlarımızı garanti altına alma-
mız mümkün değildir” diyen Sadık Özkasap, tarım 
ve hayvancılığın önemini vurguladı. Üreticilerin, 
makine ve teçhizat fiyatlarından şikayetçi olduğu-
nu belirten Özkasap, “4 milyar dolar civarındaki ih-
racatın yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan tarıma dayalı 
ihracat yapısı ve ihraç edilen ürün çeşitliliği Manisa 
tarımının en güçlü yanlarından biridir. ihracatın 
büyük kısmını gelişmekte olup, gelişmiş ülkelere 
yapıyor olması da üretici tüccar ve işletmelerimizin 
ulaştığı seviyenin tarıma

Tarım Fuarı’nın kapıları  12. kez ziyaretçilere açıldı

dayalı yerli ve milli potan-
siyelinin bir göstergesi-
dir. Üreticilerimiz makine 
ve teçhizat fiyatlarının 
yüksekliğinden şikayet-
çidir. Bu hususta makine 
ve teçhizat üreticileri-
mizden de bir talebimiz 
var. Kar marj aralıklarını 
mümkün olduğu kadar 
en makul sevide fiyat 
oluşumuna ve çiftçileri-
mizin kolay ulaşmalarına 
destek olmalılardır.” şek-
linde konuştu.
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Avrupa’nın önde gelen ticari araç 
üreticilerinden IVECO, dizele alterna-
tif çevreci yakıtların gelişimine yönelik 
çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sıvı-
laştırılmış doğalgazlı (LNG) ağır ticari 
araçların kullanımının artmasına öncü-
lük eden IVECO, bu alanda önemli bir 
rekora imza attı. IVECO Stralis NP 460 
HP 4x2 çekici tek depoluk LNG yakıtı ile 
Londra’dan Madrid’e giderek bu alan-
daki en uzun yolculuğu tamamladı. Tek 
depo ve tek dolumluk LNG ile Lond-
ra’dan Madrid’e toplam 1728 kilometre 
yol kat eden IVECO Stralis NP 460 HP 
4x2 çekici bu başarısı ile ülke içi ve ulus-
lararası uzun yol taşımacılığına uygun 
olduğunu ispatladı. 

LNG’Lİ ÇEKİCİLER DİZELE 
ORANLA YÜZDE 40 DAHA 
TASARRUFLU
Üç dingilli treyler ve toplam ağırlığı 

30 ton olan LNG’li Stralis NP 4x2 çeki-
cinin Londra’dan başladığı yolculuğu 
Dover’den Calais’e geçen kısa feribot 
yolculuğundan sonra yeni bir doluma 
ihtiyaç duymadan 1728 kilometre yol 

aldı. Böylece daha önce bu alanda kı-
rılan 1600 kilometrelik rekoru geride 
bıraktı. Bu yeni rekor, LNG’li çekicilerin 
dizele oranla yaklaşık yüzde 40 yakıt 
tasarrufu sağladığını gösteriyor. Yani 
LNG’li bir araç dizel bir araca göre 200 
poundluk bir verimlilik sunuyor. 

TEK DEPO VE    
TEK DOLUMLA 1728  
KİLOMETRE YOL KAT ETTİ
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 

IVECO’nun Alternatif Yakıtlar Direktörü 
Martin Flach, “Geçen yıl 400 HP Stralis 
NP’de tek dolumla John O’Groats’tan 
Land’s End’e kadar gitmeyi başarmış-
tık. Bu kez bu rekoru daha yukarıya 
yükseltmek istedik. Bunu başardık ve 
Stralis NP’nin ne kadar yakıt tasarrufu 
yaptığını göstermiş olduk. Ayrıca bu 
yolculuk sayesinde LNG ile çalışan en 
yeni 460 HP motorumuzu en zorlu tes-
te tabi tutma şansı da elde ettik” dedi. 

Tek depo ve tek dolumla 1728 ki-
lometre yolu nasıl kat ettiklerini ise  
Martin Flach, şöyle anlattı: “Londra’dan 
ayrılmadan önce depoyu doldurduk 

ve yakıt için ilk durağımız iki buçuk 
gün sonra ulaştığımız Madrid oldu. 
Araç yüzde 100 doğalgazla çalıştı. Yani 
dizel ve AdBlue kullanılmadı. Bu da 
gösteriyor ki LNG ile çalışan çekiciler 
filo yöneticisinin ve sürücünün işini ko-
laylaştırıyor. Manş Tüneli’nin İngiltere 
tarafındaki yoğun trafiğe, Fransa’daki 
şiddetli rüzgara ve İspanya’daki dağlık 
araziye rağmen Stralis NP, 100 kilomet-
rede 22,6 kg ortalama yakıt tüketimiyle 
etkileyici bir rekor kırdı.”

IVECO bu yolculukla; CNG, LNG ve 
biyometan dahil olmak üzere doğalga-
zın dizele kıyasla uygulanabilir, gerçek-
çi, güvenli ve uygun maliyetli alternatif-
ler olduğunu gösteriyor.   

DAHA ÇEVRECİ 
Eşdeğer bir Euro 6 dizel ile kıyaslan-

dığında LNG ile çalışan Stralis NP yüzde 
90 daha az NO2 (Azotdioksit) salınımı, 
yüzde 99 daha az partiküllü madde ve 
yüzde 15’e kadar daha az CO2 (karbon-
dioksit) salınımı yaparak biyometan 
kullanırken CO2 salınımını yüzde 95 
oranına kadar azaltıyor. 

IVECO Stralis NP, tek depo LNG ile
1728 Km yol yaparak rekor kırdı
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Türkiye için daima en iyisini yapma 
hedefiyle yola çıkan ve 50 yılı aşkın süre-
dir durmadan çalışan BMC, ortak bir viz-
yon geliştirme kapsamında, tedarikçileri 
ile buluşmaya devam ediyor. Bu yıl üçün-
cüsü düzenlenen BMC Tedarikçiler Genel 
Kurulu, “Hep Birlikte Geleceğe” sloganıyla 
ve 450 firmanın 600’den fazla temsilcisi-
nin katılımıyla gerçekleşti. Kurula, BMC 
Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın 
yanı sıra, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip 
Öztürk, İcra Kurulu Başkanı Bülent Denk-
demir ve İcra Kurulu Üyesi Taha Yasin Öz-
türk ve BMC Genel Müdürleri de katıldı. 

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri 
araç üreticilerinden BMC’nin, 3. Teda-
rikçiler Genel Kurulu açılış konuş-
masını yapan İcra Kurulu Başkanı 
Bülent Denkdemir şöyle konuştu: 

“Sahip olduğu insan kaynağı ve 
yarım asrı aşan dene-
yim ve uzmanlığıyla 
BMC’nin şimdiye 
kadar elde etti-
ği başarıların 
kahramanları 
bordrolu 3 
bin BMC’li-
nin yanı 
sıra; Yerli 
ve yaban-
cı sermayeli 
bugün burada 

bizlerle olan ve olamayan tedarikçilerimi-
zin uzman kadrolarındaki binlerce kişidir. 
Bugünlere hep birlikte geldiğimiz, başa-

rılarımıza birlikte imza attığımız iş 
ortaklarımızla böyle büyük bir 

aile olmaktan ve geleceği hep 
birlikte kucaklamaktan gurur 
duyuyoruz.”

BMC’nin küresel ölçekte büyü-
yen yapısı ve gelecek projeksiyo-

nu ile ilgili aktarımlarda bulu-
nan Denkdemir, firmanın 

gelecek dönemde 
gerçekleştireceği 
projeler ile 
ilgili 

katılımcılara açıklamalarda bulundu. Yanı 
sıra, BMC’nin yükselen ciro trendi, güçlü 
insan kaynağı ve yakın zamanda lansmanı 
yapılan yeni Kamyon Ailesi TUĞRA’ya dair 
paylaşımlar da sunumda yer aldı.  

Denkdemir’in ardından kürsüye çıkan 
BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öz-
türk ise şirketin mevcut ve ilerleyen dö-
nemde gerçekleştireceği yatırımlara dair 
vizyon ve güçlü tedarikçi ilişkilerinden bah-
setti. BMC Pınarbaşı Tesisleri’ne yapılan 150 

milyon dolar değerindeki 
büyük yatırımdan da bah-

seden Öztürk, BMC’nin 
güçlü tedarikçi ağının 
gelecek dönemdeki yö-

netimi ve işbirliği projeleri 
ile ilgili açıklamalarda 

bulundu. BMC 
Grup Şirket-

leri Genel 
Müdürleri-
nin de tek 
tek söz al-
dığı toplan-
tıda, şirketin 
ulusal ve 
uluslararası 
arenadaki ge-
lecek planları 
ile hedefle-
rinin de altı 
çizildi.

BMC 3. Tedarikçiler Genel Kurulu gerçekleşti

Türkiye’nin en büyük ticari ve 
askeri araç üreticilerinden BMC, 
3. Tedarikçiler Genel Kurulu’nu 

4 Ekim Perşembe günü, Kaya 
İzmir Thermal & Convention’da, 

600’ü aşkın yerli ve yabancı 
tedarikçinin katılımıyla 

gerçekleştirdi.

Taha Yasin Öztürk Bülent Denkdemir

600’ü Aşkın BMC Tedarikçisi
“Hep Birlikte Geleceğe” dedi 
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Müşterilerine uçtan uca hizmet sunma vizyonuyla faali-
yetlerine devam eden Temsa İş Makinaları’nın distribütörlü-
ğünü yürüttüğü Volvo Trucks markası yedek par-
ça garanti süresini 2 
yıla çıkardı.

Müşterilerine daha 
iyi hizmet sunma ama-
cıyla uzatılan garanti 
süresi işçilik, etkilenen 
diğer yedek parçalar 
ve yurtiçi/ yurtdışı yol 
yardım hizmetlerini 
de kapsıyor. 2 yıl ve/
veya sınırsız kilomet-
re orijinal yedek parça 
garantisi sadece Volvo Trucks Yetkili Servislerinde geçerli 
oluyor. Üstün teknoloji ve kalite ile üretilen Volvo yedek 
parçaları ile araçların ömrü uzarken, servis maliyetleri de 
düşüyor böylece işletme maliyetleri de azalıyor.

Etkili arıza bulma sistemleri, özel servis takımları ve 
en güncel servis anlayışıyla donatılan Volvo Trucks yet-

kili servislerindeki teknisyenler de en son teknolojik geliş-
meleri yakalamak üzere düzenli olarak eğitimlerden geçiyor. 

Yetkili Volvo Trucks servis 
ağında çalışan yetkin tek-

nisyenler tarafından 
takılması kaydıyla 
geçerli olan 2 yıllık 
garanti süresi aynı 
zamanda, 2 yıllık 
işçilik garantisi, 2 
yıllık yol yardımı 
ile 2 yıl boyunca 
arızalı parçanın 
etkilediği diğer 
parçaları da 
kapsıyor.

Samsun İstif Makine Dieci’yi tercih etti
Forklift kiralama, nakliye ve çeki-

ci hizmeti veren Samsun İstif Makine, 
Dieci’nin Türkiye distribütörlüğünü 
yürüten Temsa İş Makinaları’ndan 1 
adet 2018 model Dieci Icarus 40.17 te-
lehandler teslim alarak makina parkını 
güçlendirdi. Teslimat töreni, Samsun 
İstif Makina firma sahibi Emre Özkan, 
Temsa İş Makinaları’nın Samsun servisi 

EFB Makina’dan Uğur Bozkaya ve Tem-
sa İş Makinalarını temsilen Endüstriyel 
Ürünler Bölge Satış Yöneticisi Çağatay 
Tutar’ın katılımı ile gerçekleşti. 

Her türlü zemin koşulunda kolayca 
hareket imkânı sağlayan bir yürüyüş 
sistemine sahip telehandlerlar ve istif-
lemede öne çıkan forkliftler Samsun 
İstif Makina’nın odağında bulunuyor. 

Bünyesinde yine Temsa İş Makinala-
rı’nın distiribitörlüğünü yaptığı Komat-
su marka 9 adet forklift bulunduran 
Samsun İstif Makine, bu kez de Dieci 
marka telehandler ile makina parkını 
güçlendirdi ve müşterilerine sunduğu 
hizmet alanını genişletti. Yürüyüş ve 
katlara yük vermede, daha kompakt 
olmasına rağmen rakiplerine göre hız 
avantajlı sağlayan Dieci Icarus 40.17 
telehandler ile bu sektöre giriş yapan 
Samsun İstif Makine, kaliteyi arayan 
müşterilerine ihtiyaç duydukları her 
alanda çözümler sunmayı amaçlıyor. 

Teslimat töreninde konuşma yapan 
Samsun İstif Makina firma sahibi Emre 
Özkan şunları dile getirdi: “Temsa İş 
Makinaları ile uzun yıllara dayanan 
bir iş birliğimiz var. Makina parkımız-
da daha önce 9 adet Komatsu forklift 
bulunuyordu. Temsa İş Makinaları bizi 
bir müşteri olarak değil, iş ortağı olarak 
görüyor. Biz de onları çözüm ortağımız 
olarak görüyoruz. Daima çözüm sunan 
Temsa İş Makinaları ile beraberliğimi-
zin uzun yıllar devam edeceğine ina-
nıyorum. Dieci markasına yaptığımız 
yatırımın bize kazanç olarak geri döne-
ceğine de inancımız sonsuz.”

Volvo Trucks orijinal yedek parçaları 2 yıl garantili
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Proje bir katarlama konvoyu oluş-
turmak için bir araya gelen çok sayıda 
üreticinin kamyonlarını içerdiğinden, 
ağ oluşturma standartları kritik öneme 
sahip. ZF’nin mevcut portföyünde sahip 
olduğu teknolojik birikim, kamera ve 
radar algılayıcıları, ZF ProAI süper bilgi-
sayarı, ReAx elektrohidrolik ticari araç 
sürüş ve TraXon şanzıman sistemleri 
gibi bir katarlama konvoyu oluşturmayı 
mümkün kılacak birçok kabiliyeti içinde 
barındırıyor. ZF’nin Ticari Araç Teknolo-
jileri Bölümü Başkanı Fredrik Staedtler, 
“Katarlama konvoyu gibi sürüş fonk-
siyonları oluşturmak, ZF’nin yenilikçi 
teknolojileriyle mümkün. Kamyon üre-
ticilerine taşımacılığı daha verimli kılan 
ve sahiplik maliyetleri üzerinde olumlu 
etkisi olan ağ bağlantılı sistemler sunu-
yoruz. “ şeklinde bir açıklama yaptı. 

Çok markalı katarlama   
konvoyu oluşturulması 
Konvoydaki kamyonlar arasındaki 

mesafeyi optimum uzaklıkta tutmak, 
araçlar arasında kurulan ağ bağlantısı 
ile mümkün oluyor ve sürücü reaksi-
yon etkisi tamamen ortadan kalkıyor. 
Kamyonların frenleme ve sürüş dina-
mikleri, konvoyun başındaki aracın ha-
reketlerine göre gerçek zamanlı olarak 
tasarlanıyor. Algılayıcıların okuduğu 
bilgiler ve otonom sürüş fonksiyonları 
sayesinde, konvoyun başında araç şerit 
ihlali yapsa dahi, takip eden araçlar her 
zaman kendi şeritlerinde ilerliyorlar. 

ZF, katarlama konvoyu oluşturmanın 
fizibilitesini çok sayıda projede test etti. 
ZF, AB-ENSEMBLE projesinin bir parçası 
olarak, çok markalı katarlama konvoyu 
oluşturma işinin gereksinimlerini yerine 
getirdi. Çok markalı tanımı, farklı kam-
yon üreticilerinin ürettikleri kamyonla-
rın oluşturduğu katarlama konvoyları 
anlamına geliyor. Sahada farklı marka-
larda araçlara sahip olan çok sayıda filo 
bulumaktadır. Alman Federal Ekonomi 
Bakanlığı tarafından desteklenen aFAS 

isimli bir başka projede, yol yapım işle-
rinin bir parçası olan güvenlik araçları 
için katarlama konvoyu oluşturulması 
konusunda, ZF aktif bir rol üstlenmiştir. 
Bu proje, “Uluslararası Yılın Kamyonu” 
ödülü çatısı altında, ilk defa olmak üzere, 
2019 yılı için “Kamyon İnovasyon Ödülü” 
sahibi oldu. ZF, son zamanlarda Avrupa 
genelinde katarlama konvoyu oluştur-
ma ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve 
ilerleyen yıllarda bu konuyu Kuzey Ame-
rika pazarına aktarmayı planlıyor.

ZF ile ağır ticari araçlarda
katarlama konvoyu oluşturmak mümkün

ZF’nin sunduğu teknolojiler, ticari 
araçların görme, düşünme ve uygu-

lama gibi yetkinliklere sahip olma-
sına olanak sağlıyor. Algılayıcılar, 

denetim yazılımları ve işletim sistem-
leri arasındaki etkileşim, katarlama 

konvoyu çalışmalarında büyük önem 
taşıyor. ZF, 2021 yılına kadar Avrupa 

yollarında çok markalı katarlama 
konvoyu hedefinin gerçekleşmesi 

amacıyla, AB tarafından destek veri-
len ENSEMBLE isimli projede, kam-

yon üreticileriyle birlikte çalışıyor. 
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Traktörde ‘seçkin marka ayrıcalığı-
nı yaşamak isteyenlerin tercihi Case IH, 
BurTarım 2018’de ziyaretçilerini, yeni se-
risi Puma X’in yanı sıra birbirinden güçlü, 
teknolojik ve kendini ispatlamış ürünle-
ri ile fuarın en çok dikkat çeken standı 
oldu. Geçtiğimiz sene dünyadaki 175. 
yılını kutlayan Case IH, bu yıl büyük iş-
letmelerin en gözde ürünü olmaya aday 
olan ve Puma ailesinin en yeni üyesi ya-
kıt tasaruflu Tier 4B motora sahip eko-
nomik Puma X’i ilk kez BurTarım 2018’de 
ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. 

Case IH geleneği bozmuyor, 
yeni ürünü Puma X’in lansmanı 
da Bursa’da yapıyor
Fuarın genel bir değerlendirmesini 

yapan TürkTraktör Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem 
Akyüz; “Yarattığı tarımsal katma de-
ğer ile tarım ekonomisinin en önemli 
bölgelerinin başında gelen Bursa, bi-
zim de her yıl fuarına özenle hazırlan-
dığımız bir bölge. Tıpkı Marmara ve 
Trakya’da olduğu gibi Bursa da yüksek 
beygir güçlü traktörlere talep gösteren 

bölgelerimizin başında yer alıyor. Biz 
de bu nedenle, geleneğimizi  bozuyor 
ve Avrupa çiftçisinin de tercihi olan 
traktörlerle birebir özelliklere sahip, şık 
tasarımlı traktörlerimizin lansmanını 
burada gerçekleştiriyoruz” diye açıklı-
yor ve sözlerini şöyle tamamlıyor: 

“Bu yıl ise Bursa’ya Case IH ürün ai-
lesinin en yeni üyesi olan Puma X ile ile 
birlikte geldik ve bu modelimizi ilk kez 
burada çiftçilerimizin beğenisine sunu-
yoruz. Avrupa’da satılan versiyonu ile 
birebir aynı olan bu model, Puma Tier 
4B’nin tüm güçlü yanlarını korumanın 
yanı sıra daha ekonomik hale getirilmiş 
yeni bir seri. CASE IH ailesinin birbirin-
den sağlam, üstün performanslı ve son 
teknolojiyle donatılmış modern tasa-
rımlı ürünleriyle tüm ziyaretçilere ‘seç-
kin’ bir markanın ayrıcalıklarını, BurTa-
rım 2018’de bir kez daha yaşatmaktayız”. 

Bursa Tarım Fuarı, Case IH standın-
da aynı zamanda bahçe sahiplerinin 
beğenisini toplayan Case IH JXB serisi-
nin yanı sıra  Case IH Optum CVX, JXC, 
MaxPro, Farmall C ve Maxxum  serisi 

traktörler de sergileniyor. Case IH’in ta-
nıtım alanında gelenler aynı zamanda 
sahada verimliliği artıran yeni Case IH 
LB XL Serisi Büyük Balya makinelerini 
de inceleme fırsatını buluyor.

Case IH,  3S ile tüm hizmetleri 
tek bir noktadan sunuyor
Çiftçileri çok geniş bir ürün yel-

pazesiyle karşılayan Case IH, Türkiye 
genelinde hizmet verdiği noktalarda 
‘3S’ kurgusu içinde satış, servis ve ye-
dek parça hizmetlerini bir arada ve tek 
noktadan, belirli servis standartlarında 
sunuyor.  Bu noktalar gerek atölye im-
kânları gerekse de müşteri hizmetleri 
ile teknik ve idari alanlarıyla örnek iş-
letmeler olarak dikkat çekiyor. 
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Case IH ayrıcalıklı 
ürünleri Bursa
Tarım Fuarı’nda

TürkTraktör’ün seçkin 
markası Case IH, ilk tanıtımını BurTarım 2018’de yaptığı yeni 
Puma X serisi ile sahada kendilerine daha verimli bir çalışma 

imkanı sunan ‘en yeni yol arkadaşlarını’ çiftçilerle buluşturuyor.
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Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Akıllı 
Binalar, Yangın ve İş Sağlığı Güven-
liği sektörlerini tek çatı altında top-
layan ISAF, 11-14 Ekim 2018 tarih-
lerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 
22.kez gerçekleşti.

İlk kez düzenlendiği 1999 yılın-
dan bugüne kadar her yıl bir önce-
kine göre mutlaka büyüme yaşayan 
ISAF, 2018 yılında yine önemli bir 
büyüme ve gelişme yaşadı.

20.000 metrekarenin üzerinde 
gerçekleşen fuar

•	 22. ISAF Security Fuarı  
(22.Uluslararası Güvenlik 
Sistemleri ve Hizmetleri Fuarı)

•	  7. ISAF IT Security Fuarı 
(7.Uluslararası Bilgi, Network 
ve Siber Güvenlik Fuarı)

•	 7. ISAF Smart Home Fuarı   
(7.Uluslararası Akıllı Binalar 
ve Bina Otomasyon Fuarı)

•	 22. ISAF Fire & Rescue Fuarı 
(22.Uluslararası Yangın, Acil 
Durum, Arama-Kurtarma 
Fuarı)

•	 7. ISAF Safety & Health Fuarı 
(7. Uluslararası İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği Fuarı)

olmak üzere 5 ana başlığı kapsa-
yacak şekilde düzenlendi.

ISAF’ta 5 ana bölümde toplamda 
219 stantta ürünler sergilendi. Bu 
219 stant alanında 600’ün üzerinde 
uluslararası ve yerli markanın ürün-
leri sergilendi. Ürünleri sergilenen 
firmaların tamamına yakınının en üst 
düzey yetkilileri ve sorumluları fuar-
da yer alarak, firmaların on binlerce 
farklı ürününü ve modelini ziyaretçi-
lere tanıtma ve sunma fırsatını buldu.

Fuarda 174 Yerli firma yer alarak 
ürettikleri, temsilcisi oldukları, hiz-
met olarak sundukları ürün ve hiz-
metleri tanıttı. Yurtdışından ise 64 
ülkeden 42 Firma fuarda yer alarak 
ürettikleri ürünleri tanıtarak, yerli 
partnerler ile görüşmeler yaptılar 
ve ürünlerini tanıttılar.

81 ilimizin 77’sinden ziyaretçile-
rin yer aldığı ISAF’ın yerli ziyaretçi 
sayısı 16.352 olarak gerçekleşti. 
Uluslararası ziyaretçilerin de yo-
ğun ilgi gösterdiği ISAF’ta 64 ül-
keden 1.043 sayıda ziyaretçi ağır-
landı. Uluslararası ziyaretçilerin 
önemli bir kısmı, fuarı gerçekleşti-
ren Marmara Fuarcılık tarafından 
ağırlanan yurtdışı alım heyetlerin-
den oluşmaktaydı. Direk işbirliği 
görüşmeleri ve satın alma amaçlı 
fuarı ziyaret eden yurtdışı ziyaret-
çilerin önemli bir kısmı büyük iş 
bağlantıları sağladılar.

Yurtiçi ziyaretçilerin önemli bir 
kısmını sektör temsilcileri oluş-
tururken, kamu kurumları, yapı 
inşaat firmaları, holdingler ve son 
kullanıcılardan oluşan önemli bir 
kesim de fuarı ziyaret etti. Özellikle 
Emniyet Teşkilatı üst düzeyde fuarı 
ziyaret ederek ürünleri incelediler.

ISAF 2019 için firmaların şim-
diden katılım taleplerinde bulun-
maları ve gelen ziyaretçilerden po-
zitif geriye dönüşler 2019 yılında 
ISAF’ta yeni bir rekor kırılacağını 
da bugünden göstermiş oldu.

Şehir güvenliği için kullanılan 
kameralardan, hırsızlığı engel-
lemek amaçlı kurulan alarmlara, 
banka ve önemli kurum güvenli-
ğinden en küçük işyerinin güven-
liğine, havaalanı girişlerinde kulla-
nılan güvenlik sistemlerinden, araç 

plaka tanıma sistemlerine, çevre 
güvenlik sistemlerine, araç güven-
liğine… kısaca güvenlik denilince 
akla gelen tüm ürünlerin sergilen-
diği ISAF Security Fuarı,

Günümüzün en önemli konusu 
olan kişisel bilgi güvenliği, kurum-
ların bilgi güvenliği, finans kurum-
larının güvenliği, hepsinden daha 
da önemlisi Ülke Güvenliği konu-
sunda tartışmasız en güncel konu 
olan Siber Güvenlik ürünlerinin 
sergilendiği ISAF IT Security Fuarı,

Teknolojinin gelişmesi ile birlik-
te günlük hayatımızda her geçen 
gün daha fazla yer alan, dünyanın 
her köşesinde teknoloji üreten ül-
kelerin en büyük yatırımı yaptığı 
ve geleceğin en önemli ürünleri 
olacak olan Akıllı Şehir, Akıllı Ev, 
Akıllı Ofis ürünlerinin sergilendiği 
ISAF Smart Home Fuarı,

Mal güvenliğinden öte can gü-
venliğinin ön planda olduğu, işyer-
lerimizdeki çalışma ortamlarından 
kullanılan kişisel koruyucu dona-
nımlara, itfaiyelerimizin kullan-
dığı ürünlerden askeri birimlerin 
kullandığı ürünlere, orman yan-
gınlarını engellemede kullanılan 
ürünlerden yaşadığımız alanları 
korumaya yarayan Yangın, Acil Du-
rum, İş Sağlığı Güvenliği ürünleri-
nin yer aldığı ISAF Fire&Rescue ve 
ISAF Safety&Health Fuarı,

Ve tüm bu ürünleri tek bir nok-
tada bir araya getiren ISAF… Bu-
gün en küçüğünden en büyüğüne 
tüm firmaların ve kurumların, en 
gencinden en yaşlısına her bireyin 
bilmesi, kullanması ve takip et-
mesi gereken ürünleri içeriğinde 
barındıran en önemli fuarı olarak 
gerçekleşti.
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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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Avrupa’daki iş hacmi-
ni büyütmek ve Avrupa 
ile Türkiye arasında inter-
modal taşımacılık altyapısını oturtmak 
isteyen Sarp Intermodal, Bulgaristan’da 
şirket kurdu. Sarp Intermodal Bulgaria 
isimli şirket, ilk etapta 10 adet çekici ya-
tırımı gerçekleştirdi. Türkiye ile Avrupa 
ülkeleri arasında intermodal taşımacılık 
hizmeti vermek amacıyla 2014 yılın-
da kurulan Sarp Intermodal, yurtdışı 
yatırımlarına İtalya’nın ardından Bul-
garistan’ı ekledi. Avrupa’nın önemli ta-

şımacılık şirketleriyle yaptığı iş or-
taklıklarıyla kısa sürede pazarın en 
önemli oyuncularından biri olan 

şirket, Bulgaristan’daki faaliyetlerini ‘Sarp 
Intermodal Bulgaria’ adıyla sürdürecek.

Bulgaristan Üs Olarak   
Değerlendirilebilir
Bulgaristan ile diğer Avrupa ülke-

leri arasında kullanılması için ilk etapta 
10 adet çekici yatırımı yaptıklarını dile 
getiren Talay, yatırımların gelecek iki yıl 
içinde devam edeceğini açıkladı. “Yatı-

Çankaya Belediyesince öğretmenlere 
yönelik, ambalaj atıkları ile atık 
pillerin zararları, toplanmaları 
ve çevre sorunları hakkında 
farkındalığı arttırmak amacıyla 
eğitim toplantıları düzenlendi. 

Çankaya Belediyesi, çevreye duyarlı ve 
öğretici çalışmalarını sürdürüyor. Atık yö-
netimi ve çevre bilinci ile ilgili farkındalık 
eğitimine bu kez öğrenciler yerine öğret-
menler katıldı. Çankaya Belediyesi, bilinç-
lendirme çalışmaları kapsamında Yılmaz 
Güney Sahnesi’nde “Eğiticilerin Eğitimi 
Semineri” düzenledi. Atık piller ve amba-
laj atıkları olmak üzere 2 bölümden olu-
şan seminere, ilçedeki ilk ve orta öğretim 
okullarından birer öğretmen davet edildi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği ve Türk Plastik Sanayicileri Araş-
tırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGÇEV) 
katkılarıyla düzenlenen seminerde, çevre 
koruma ve geri dönüşümü teşvik etmek 
amaçlanırken, ambalaj atıkları ve atık piller 
ile atıkların zararları ve toplanmaları konu-

Sarp Intermodal Avrupa’da
büyümeye devam ediyor

Çankaya’dan “Çevreye Farkındalık” eğitimi

rımı sadece Bulgaristan iç pazarına yö-
nelik değil, tüm AB ülkelerine açılan bir 
üs olarak değerlendiriyoruz.” diyen Onur 
Talay, özellikle Doğu Avrupa ülkelerine 
yapılacak taşımalar için önemli bir ko-
numda olduklarının altını çizdi. 

Türkiye ile Avrupa Arasındaki 
Intermodal Ağ Güçlenecek
Yeni şirketin Türkiye ile Bulgaristan 

arasında yapılacak intermodal taşımalar-
da da söz sahibi olacağını aktaran Talay, iki 
ülke arasında demiryolu deneme sürüşle-
rinin başladığını hatırlattı. Önümüzdeki 
yıllarda bu bölgede intermodal taşımacı-
lığın artacağını da öngördüklerini söyledi.

Sırada Almanya ve İngiltere Var
İtalya’nın Trieste şehrinde bir ofisi bu-

lunan Sarp Intermodal, Bulgaristan’dan 
sonra Almanya ve İngiltere’de de yatırım 
gerçekleştirmeyi hedefliyor. 16 Avrupa 
ülkesi ile Türkiye arasında intermodal 
taşımacılık yapan şirket, geçtiğimiz yıl 
Fas ve Tunus taşımalarıyla Kuzey Afrika 
pazarına da giriş yapmıştı. 

larında katılımcılar bilgilendirildi. Çankaya 
Belediyesinin atık yönetimi ile ilgili bilgile-
rin de verildiği seminer, öğretmenlerin soru 
ve görüşleri ile devam etti. Eğitimin sonun-
da katılımcılara konuyla ilgili bilgilendirici 
kitapçık ve broşürler armağan edildi. 

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi 
üreticisi arasında yer alan HİDROMEK’in 
ürettiği iş makineleri, kamu kurumları ta-
rafından tercih edilmeye devam ediyor. 
HİDROMEK, Orman Genel Müdürlüğü’ne 
30 adet HMK 600 MG motor greyder tesli-
matını gerçekleştirdi. 

Bu yıl kuruluşunun 40’ıncı yıldönü-
münü kutlayan HİDROMEK, bu yıl da 
kamu kurumlarının makine parklarına 
güç katıyor. Yakın zamanda Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ne 3 farklı ürün gru-
bundan 35 adet iş makinesi teslimatını 
gerçekleştiren HİDROMEK, Orman Genel 
Müdürlüğü’ne de 30 adet HMK 600 MG 
motor greyderi teslim etti. Söz konusu iş 
makineleri, orman yolu tesviyesi, orman 
bakım işlemleri ve bazı il özel idarelere 
tahsis edilerek, zorlu kış şartlarında karla 
mücadele işleri için kullanılacak.

Onur Talay
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AKO Grup Bursa Tarım Fuarı’nda
Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü 

AKO Grubu, bünyesinde faaliyet gösteren 
Petlas, Starmaxx, Turbo Akü ve Akojant 
markalarının zirai grup lastik, jant ve akü-
lerini, Türkiye’nin en köklü organizasyon-
larından Bursa Tarım Fuarı’nda sergiliyor.

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü 
Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO Grubu), bu yıl 

16.sı düzenlenen, ülkemizin en köklü ta-
rımsal fuar organizasyonlarından BURTA-
RIM 2018 Uluslararası Tarım, Tohumculuk, 
Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nda zirai 
grup lastik, jant ve akülerini sergiliyor. 

Bursa Tüyap Fuar Merkezi’nde 9 – 13 
Ekim tarihleri arasında gezilebilecek fu-
arda AKO Grubu, bünyesinde bulunan 

Petlas, Starmaxx, Turbo Akü ve Akojant 
markaları ile temsil ediliyor. 

7. Hall 717/A nolu alanda yer alan 
AKO Grup özel standında, Petlas ve Star-
maxx yeni nesil zirai lastikleri, Turbo Akü 
ve Akojant ürünleri yer alıyor. AKO Grubu, 
standında hem traktör ve zirai ekipman-
lara özel geliştirdiği yenilikçi ürünlerini 
tanıtıyor hem de daha verimli tarım uy-
gulamaları için doğru lastik kullanımına 
yönelik çiftçileri bilgilendiriyor.

Fuarda sergilenen ürünler arasında, 
Petlas’ın tüketicilerle buluşturduğu yeni 
ürünleri havası indirilerek toprağa mini-
mum zarar veren dev lastik TA 130 IF, TA 
120 ilaçlama lastiği ve HLT 45 römork las-
tiği de bu yenilikçi lastiklerin kullanıldığı 
yenilikçi ekipmanlar ve traktörler ile bir-
likte yer alıyor. 

Bu yıl 300 binin üzerinde ziyaretçi 
ağırlamayı hedefleyen fuarda Petlas ve 
Starmaxx, orijinal ekipman olarak lastik 
temin ettiği birçok traktör ve zirai ekip-
manla birlikte yüzlerce üründe sergileni-
yor. AKO Grubu, fuarda kurumsal temsili-
ni en iyi şekilde gerçekleştiriyor. 

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle 
şehirlere modern çözümler sunan yerli 
üretici Karsan, Bursa’ya 75 adet Jest tes-
limatı gerçekleştirdi. Karsan Jest’lerin 25 
adedi Burulaş’a, 50 adedi ise Burulaş bün-
yesinde faaliyet gösteren Özel Halk Oto-
büsü kullanıcılarına teslim edildi. Burulaş 
yerleşkesinde düzenlenen teslimat töre-
ninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Genel Sekreter İsmail Yılmaz, 
Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat 
Çapar, Bursa Otobüsçüler Odası Başkan-
vekili Ramazan Çalan, Karsan Otomotiv 
Satış Müdürü Adem Ali Metin, Bölge 
Yöneticileri Celal Yalnız ve Kemal Sibilik, 

Karsan Yetkili Bayi Koçaslanlar Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ile Satış 
Müdürü Adil Aydın hazır bulundu. 

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın 
mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma 
çözümleri sunan yerli üretici Karsan, filo-
larını yenileyen şehirlerin tercihi olmayı 
sürdürüyor. Karsan son olarak, eski mo-
del halk otobüslerin yenilenmesi kap-
samında Bursa’ya 75 adet Jest teslimatı 
gerçekleştirdi. Karsan Jest’lerin 25 adedi 
Burulaş’a, 50 adedi ise Burulaş bünyesin-
de faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü 
kullanıcılarına teslim edildi. 

Belediyelerin tercihi yerli Jest+!
6 metre uzunluğu-

na sahip Karsan Jest+ 
araçlar, Bursa’ya özel 
olarak düzenlenen 
koltuk yerleşimi ile 17 
oturan, 3 ayakta ve bir 
engelli yolcu olmak 
üzere toplam 21 adet-
lik yolcu kapasitesiyle 
hizmet verecek. Yokuş 
kalkış desteği ve şerit 

Karsan’dan Bursa’ya 75 Adet Jest!
takip siste-
mi ile kaza 
ö n l e m e -
de önemli 
avantajlar 
sunan Jest+, 
engelli kulla-
nımına uygun 
olacak şekilde 
alçak tabanlı özelliği 
ile de ön plana çıkıyor. Hesaplı bakım ma-
liyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan 
Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kal-
bindeki en sıkışık trafikte bile en zor ma-
nevraların üstesinden kolayca geliyor.
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Shell & Turcas’ın, kadın istihdamını 
güçlendirmek ve çalışma hayatın-
da fırsat eşitliğine destek olmak 
amacıyla başlattığı “Shell’de Kadın 
Enerjisi” projesi, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafın-
dan ödüle layık görüldü. Ödül, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 
Shell & Turcas adına Perakende Sa-
tışlar Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Birgül’e takdim edildi.

Shell & Turcas’ın, Mart 2018’de Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himaye-
lerinde, İŞKUR iş birliği ile sektörde bir ilki 
gerçekleştirerek başlattığı “Shell’de Kadın 
Enerjisi” projesi, bir yılını doldurmadan 
çalışma dünyasında geniş yankı buldu. 

Çalışma hayatında kadınlara fırsat 
eşitliği sağlayan ve Türkiye’de güçlene-
rek büyüyen proje, Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘En 
çok kadın çalışan istihdam eden işyerleri’ 
dalında ödüle layık görüldü. Ödül, An-
kara’da düzenlenen 6. İstihdam Fuarı ve 
Kariyer Günleri kapsamında Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk tarafından Shell & Turcas Peraken-
de Satışlar Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Birgül’e takdim edildi. 

5 yılda 5 bin kadına 
istihdam sağlanacak

Türkiye genelinde 
yürütülen Shell’de Kadın 
Enerjisi projesi ile 5 yılda 
5 bin kadın istihdam edi-
lecek. Başladığı tarihten 
bu yana yoğun ilgi gören 
proje kapsamında eği-
timlerini tamamlayan ka-
dınlar, Türkiye’nin çeşitli 
illerindeki Shell istasyon-
larında işbaşı yaptı.

Shell’de Kadın Enerjisi 
projesi ile sektöre ilham 
verdiklerini belirten Mu-
rat Birgül, projenin Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ta-
rafından ödüllendirilmesinden duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi: “Türkiye’de 
faaliyet göstermeye başladığımız 1923 
yılından beri akaryakıt sektöründe yaptı-
ğımız yatırımlarla ekonomiye katkıda bu-
lunuyoruz. Cumhuriyet’in kuruluşunun 
100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar, 
5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlayaca-
ğız. Ekonomiye yaptığımız katkının yanı 
sıra toplum için geliştirdiğimiz projelerle 
de öncü olmayı sorumluluğumuz olarak 
görüyoruz. Shell istasyonlarında istihdam 
etiğimiz kadınların iş hayatına katılmasını 
sağlıyoruz. Kadınlara Shell & Turcas’ın Tür-
kiye genelindeki 1000’i aşkın istasyonun-
da iş olanağı sunuyoruz.”

Çalışma Bakanlığı’ndan
Shell & Turcas’ın kadın istihdamı 

projesine ödül
“Projemiz güçlenerek büyüyor”

Projenin uzun vadeli sosyal etki 
beklentilerinden de bahseden Birgül 
şunları söyledi: “Projenin sektör 
oyuncuları tarafından sahiple-
nilmesi bizim için önemli. Kadın 
istihdamı ile istasyonlardaki hizmet 
kalitesinde yaşanan artış projenin 
ilk 6 ayında aldığımız önemli bir 
sonuçtur. Kadınların akaryakıt sek-
töründe meslek edinme taleplerinin 
artacağına ve toplumdaki olumlu 
etkisinin devam edeceğine inanıyo-
ruz. Türkiye’de güçlenerek büyüyen 
projemiz ile mesleğin cinsiyeti ol-
madığı algısının toplumsal düzeyde 
benimsenmesini hede�iyoruz.”

İŞKUR tarafından Ankara’da 
ANFA Altınpark’ta düzenlenen 
fuarda Shell & Turcas, kadınlara ve 
gençlere yönelik istihdam fırsatları-
nı tanıtacak. Fuar alanında kurulan 
Shell & Turcas standında ziyaretçi-
lere üç gün boyunca ‘Shell’de Kadın 
Enerjisi’ projesinin detayları anlatı-
lacak. Shell istasyonlarında kariyer 
yapmak isteyen kadınların başvu-
ruları da kabul edilecek. Shell insan 
kaynakları ekipleri, başvurulara 
erişim imkanlarını kolaylaştırmak 
amacıyla yıl boyunca ülke genelinde 
düzenlenen kariyer fuarlarında aktif 
rol almayı planlıyor.
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Müşterilerine uçtan uca hizmet sun-
ma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren 
Temsa İş Makinaları geniş satış ve satış 
sonrası ağını güçlendirerek çözüm odak-
lı hizmet anlayışını sürdürüyor. Temsa İş 
Makinaları, Volvo Trucks Türkiye tek yet-
kili distribütörlüğünü üstlendiği 1 Ocak 
2017’den bu yana Volvo Trucks için satış 
ve satış sonrası organizasyonu ve bayi 
yapılandırılmasını da odağına aldı. Son 
olarak, temsili ilk araç kabulü ile Ağustos 
ayında hizmet vermeye başlayan Volvo 
Trucks’ın İstanbul Anadolu Yakası’ndaki 
yetkili servisi Artıfe ServisOne’ın resmi açı-
lışı 16 Ekim tarihinde, Temsa İş Makinaları 
Genel Müdürü Eşref Zeka, Volvo Trucks 
Doğu Pazarları Direktörü Per Forsberg, 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Artıfe 
ServisOne Yönetim Kurulu Başkanı Da-
vut Berker’in katılımıyla gerçekleşti. Artıfe 
ServisOne ile birlikte Temsa İş Makinaları 
Türkiye genelinde 11 noktada çözüm or-
taklarına hizmet sunmaya devam edecek. 

İstanbul Anadolu Yakası 
Şekerpınar’da bulunan Volvo 
Trucks Artıfe ServisOne, 
gelişmiş en son teknolojiyi 
kullanarak aynı anda 20 
araca hizmet verebilecek 
kapasiteye sahip. Araç parkı, 
yedek parça deposu, servis 
alanları, bekleme salonu 
ile hizmet verecek olan 
yetkili servis müşterilerin 
konforuna, ihtiyaçlarına ve 
Volvo Trucks standartlarına 
göre tasarlandı. Serviste, 
24 saat yol yardım hizmeti, 
treyler servisi ve tamiri, 
fren testi, kaporta boyama, 
havalandırma ve mobil 
hizmetler veriliyor. 

Volvo Trucks Artıfe ServisOne yetkili 
servisin açılış konuşmasını yapan Temsa 
İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, 
Volvo Trucks satış ve satış organizasyo-
nu konularıyla ilgili şunları dile getirdi: “1 
Ocak 2017 itibariyle Volvo Trucks’ın Türki-
ye’deki tek yetkili distribütörü olarak bay-
rağı devraldık. 2017 yılında odağımızda 
satış organizasyonu ve bayi yapılandırıl-
ması bulunuyordu. Bu konuda attığımız 
adımların sonucunda pazar payımızı iki 
katına çıkarmayı başardık. Çekici pazarın-
da ise pazar payımızı %5’lerden %9’lara 
çıkardık ve Volvo Trucks FMX ile inşaatta 
büyümeye devam ediyoruz. Bu başarı-
nın arkasında biliyoruz ki, güçlü bir satış 
ekibi ve yüksek hizmet kalitesi ile Türkiye 
geneline yayılan Volvo Trucks satış sonrası 
ağı var. Ağır ticari araçlar piyasasına aşina, 
tecrübeli bir ekip ve yönetim kadrosu 
tarafından temelleri atılan Artıfe ServisO-
ne’ın bayi ağımıza eklenmesi ile birlikte, 
müşterilerimize sunduğumuz tecrübe 
ve mükemmeliyetçi hizmet anlayışımızın 
daha da pekişeceğinden eminiz.”

Volvo Trucks Doğu Pazarları Direktö-
rü Per Forsberg ise açılışta şunları söyle-
di, “Volvo Trucks olarak burada olmak ve 
Temsa İş Makinaları ile yeni bir kilometre 
taşının daha konulduğuna tanıklık etmek 
büyük bir mutluluk kaynağı. Volvo Trucks 

için müşterileri her zaman odak noktasıdır. 
Müşterilerimizi ve ihtiyaçlarını anlayarak 
çözüm sunmak ve işlerinde başarıya ulaş-
malarına yardımcı olmak temel ilkemizdir. 
Müşterilerimizin başarısı bizim başarımız 
demektir. 2 yıla yakın bir süredir Türkiye 
temsilcimiz Temsa İş Makinaları’yla uyum 
ve iş birliği içerisinde çalışmaktayız. Artıfe 
ServisOne’ın da bayi ağımıza katılmasıyla 
müşteri memnuniyeti ve sadakatini daha 
da arttıracağımıza inanıyoruz.” 

Açılışa katılan UND (Uluslararası Nak-
liyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ö.Çetin Nuhoğlu konuşmasında sektöre 
değinerek “Gelecek ihracattadır” dedi ve 
şunları ekledi, “Türkiye zor dönemler ge-
çirse de her zaman güçlü ekonomisiyle 
bu dönemlerin üstesinden gelmeyi bildi. 
Bu dönemlerin atlatılmasında ihracat her 
zaman önemli bir rol oynamıştır ve bugün 
bizim sektörümüz çok güçlü. Bu dönem 
paniklemeden sakin kalma dönemidir. 
Önümüzdeki günlerde uluslararası nakli-
yecilik ve Türkiye nakliyecilik sektöründe 
desteklerin verileceğini öngörüyoruz. Bu 
nedenle yatırımların devam etmesi bize 
mutluluk veriyor. Temsa İş Makinaları’nın 
öncülüğünde dünyanın önde gelen mar-
kası Volvo Trucks ile uzun yıllardır sektö-
rümüze hizmet veren Artıfe ServisOne’ın 
birlikteliği bize güven veriyor.”

Volvo Trucks’ın 
İstanbul Anadolu Yakası Yetkili Servisi 

Artıfe ServisOne resmi olarak açıldı
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Türkiye’nin en çok tercih edilen li-
der otobüs markası Otokar, ihracatta 
hız kesmiyor. Mart ayında Ürdün’ün 
başkenti Amman Belediyesi’nin açtığı 
100 adetlik otobüs ihalesini kazanan 
Otokar’a, 35 adetlik yeni otobüs siparişi 
geldi. Bu yıl bir Türk markasının tek ka-
lemde aldığı en büyük otobüs ihracatı 
anlaşmasını Bükreş Belediyesi ile imza-
layıp, Ürdün ve Polonya’dan da önemli 
siparişler alan Otokar, Amman Beledi-
yesi’nin 35 yeni otobüsünü 2019 yılı 
baharında teslim edecek. Mart ayında 
Amman Büyükşehir Belediyesi’nin açtı-
ğı 100 adetlik otobüs ihalesini kazanan 
Otokar, 23 adet Doruk ve 12 Kent oto-
büsünden oluşan yeni siparişi 2019 yılı 
baharında teslim edecek. 

Otokar tarafından kullanıcı odaklı, 
ihtiyaç ve beklentilere uygun üretilen 

otobüslerin, takdir görmesinden ve 
aynı bölgelerden üst üste yeni sipariş 
almalarından dolayı büyük mutluluk 
duyduklarını belirten Otokar Genel Mü-
dürü Serdar Görgüç; “50 ülkeye ihraç et-
tiğimiz otobüslerimizle ülke ekonomi-
sine katkı yaratmaya devam ediyoruz. 
Bu yıl başta Avrupa olmak üzere önemli 
ihracat anlaşmalarına imza attık. Bun-
lardan en büyüğü bir Türk otobüs mar-
kasının tek kalemde aldığı en büyük si-
pariş olan 400 adetlik Bükreş Belediyesi 
siparişiydi. İkinci büyük siparişimizi de 
Amman’dan almıştık. Amman için 100 
araçlık siparişimizi geçtiğimiz dönemde 
teslim ettik. Şimdi, 35 adetlik yeni bir 
sipariş almamız; doğru ürünler ürettiği-
mizi ve en iyi hizmeti sağladığımızı gös-
termesi açısıdan bizim için önemli bir 
referans. Anlaşmanın Ammanlılar için 
hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Toplu ulaşımda üst düzey  
konfor sunuyor
Amman genelinde kullanılacak 12 

adetlik Kent, basamaksız alçak giriş 
tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eş-
siz konfor sunuyor. İç ve dış modern 
görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol 
tutuşunun yanı sıra ekonomik olma-

sıyla da ön plana çıkan Kent LF, düşük 
işletme giderleriyle de kullanıcısına her 
daim kazandırıyor. Güçlü kliması ile her 
mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, 
ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sı-
kışmayı önleyici sistem ile maksimum 
güvenlik sunuyor.

Amman Belediyesi bir kez dahaOtokar’ı tercih etti

Ürdün’den
Otokar’a 35 adetlik
yeni otobüs siparişi

Koç Topluluğu şirketlerinden 
Otokar, ürettiği otobüslerle 
Türkiye dahil 50 ülkede toplu 
ulaşıma nefes aldırmaya 
devam ediyor. Sektörde 
55’inci yılını kutlayan, 
ürettiği araçları kullanıldığı 
ülkelerde beğeni toplayan 
Otokar, Ürdün’ün başkenti 
Amman’dan 35 otobüs için 
yeni bir sipariş daha aldı. 

Engelleri ortadan kaldırıyor
Otokar’ın kullanıcı beklentileri 

doğrultusunda ürettiği ve Avrupa’da 
büyük beğeni toplayan Doruk, iç 
ve dış modern görüntüsü, güçlü 
motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş 
performansının yanı sıra ekonomik 
olmasıyla da ön plana çıkıyor. Alçak 
tabanı ve iniş kapısındaki engelli 
rampası ile tekerlekli sandalyeli, 
bebek arabalı ve yaşlı yolcuların 
rahatlıkla araca giriş ve çıkışına 
olanak sağlıyor. Büyük ve geniş 
camları, ferah iç hacmi ve standart 
sunulan kliması ile yolculara 
rahat ve keyi�i yolculuk yaşatıyor. 
Avrupa güvenlik normlarına uygun 
sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, 
ön ve arkada tam kuru havalı disk 
frenlere ek olarak ABS, ASR ve 
Retarder sayesinde maksimum 
güvenlik sunuyor.
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Yeni yatırım nedeniyle gerçekleştiri-
len toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi Başkanı Arda Ermut, WABCO Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jacques 
Esculier, WABCO Türkiye Genel Müdürü 
Kazım Eryılmaz ve WABCO Türkiye tem-
silcisi İntermobil Genel Müdürü Rıfat 
Perahya katıldı. Türkiye’nin WABCO için 
çok önemli bir ülke olduğunu söyleyen 
Esculier, “Lojistik ve dağıtım merkezi ya-
tırımımız ilk etapta Türkiye’deki müşteri-
lerimizle yakın gelecekte ise tedarikçile-
rimizle iş hacmimizi artıracak. Gelecekte 
sadece Türkiye’de değil, bölgede planla-
dığımız yatırımlar için de ana üs görevi 
üstlenecek” diye konuştu 

Ağır ticari araçların güvenliğini, ve-
rimliliğini ve bağlanabilirliğine yönelik 
teknolojiler geliştiren lider ürün ve hiz-
met üreticisi WABCO, Türkiye’de 1982 
yılında, İntermobil ile başladığı operas-
yonlarına, doğrudan yatırım ile devam 
ediyor. Halihazırda alanında ürünleriyle 
Türkiye treyler ve otobüs endüstrisin-
de yüzde 85, kamyon endüstrisinde de 
yüzde 65 pazar payına sahip olan Belçi-
ka merkezli marka, 2011 yılında kurulan 
WABCO satın alma ofisi aracılığıyla, Tür-
kiye’deki 20’yi aşkın yerel tedarikçiden 
2018 yılında 330 milyon TL’lik satın alma 
gerçekleştirdi. 

Türkiye’de genişleme stratejisini 
desteklemek, yerel satış sonrası müşte-
rilerinin ve ağır ticari araç üreticilerinin 
ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, İs-
tanbul’da bir lojistik ve dağıtım merkezi 
yatırımı gerçekleştirdi. Ağustos 2018’de 
100 milyon TL’lik bir yatırım ile hayata 
geçen lojistik ve dağıtım merkezi, ağır 
ticari araç üreticilerinin WABCO’nun 
ürünlerine daha hızlı ulaşmasını, lojistik 
ve stok maliyetlerini azaltarak verimlilik-
lerine katkı sağlamayı amaçlıyor. 

WABCO’nun 36 yılı aşkın süredir Tür-
kiye’deki tek temsilciği ve stratejik çö-
züm ortaklığını yürüten İntermobil’in te-
darik zinciri yönetimini üstlendiği lojistik 
ve dağıtım merkezi, 2000 metrekarelik 

bir alanda faaliyet gösterecek. 85 milyon 
TL’lik stok ürünü barındıracak olan mer-
kezde, 20 kişi istihdam edilecek. WABCO, 
yeni lojistik merkezi ve Türkiye’deki ge-
nişleme stratejisi kapsamında, 2022 yı-
lında tedarikçi sayısını 32’ye, satın almayı 
da 720 milyon TL’ye çıkarmayı amaçlıyor. 

“Rekabetin yoğun, dönüşümün hızlı 
olduğu otomotiv sektöründe geleceğin 
teknolojilerini ülkemize kazandırmamız 
önemli. WABCO’nun yatırımı bu anlam-
da ayrı bir önem ifade etmektedir” diye 
konuşan Ermut yabancı yatırımcıların 
her zaman yanında olduklarını belirte-
rek, şunları söyledi: “Üretim yapan, sa-
nayimize katkı sağlayan, teknolojilerini 
ülkemize transfer eden ve ihracat yapan 
yerli ve uluslararası tüm yatırımcılara her 
türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bunu yaparken 
bir yatırım ekosistemi oluşturuyoruz. 
Girişimciliği nasıl güçlendiririz, yatırım 
ortamını nasıl iyileştiririz ve böylece ül-
kemizde nasıl daha çok nitelikli üretim 
yaparız, bunu düşünüyoruz ve bu yönde 
adımlar atıyoruz.”  

Jacques Esculier” Üretim ve 
mühendislik için de Türkiye 
hedefimizde ”
Konuşmasına Türkiye’nin ekonomik 

büyümesine ve trafikte yer alan ağır tica-
ri araçların güvenliğine bir nebze olsun 
katkıda bulunmanın kendileri için onur 

Dünya genelinde 
ticari araçlara yönelik 
güvenlik ve verimlilik 
teknolojileri geliştiren 
en büyük kuruluş olan WABCO, 
100 milyon TL yatırım ile lojistik 
ve dağıtım merkezini İstanbul’da 
faaliyete açtı. Türkiye’de 20’yi 
aşkın tedarikçiden yılda 330 
milyon TL’lik satın alma yapan 
WABCO, yeni yatırımın da 
verdiği güçle 4 yıl içinde işbirliği 
yaptığı yerli tedarikçi sayısını 
32’ye, yıllık satın almasını da 
720 milyon TL’ye çıkarmayı 
hede�iyor.

WABCO Türkiye’de   yatırımlarını sürdürüyor
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kaynağı olduğunu söyleyen WABCO Yö-
netim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jacques 
Esculier, lojistik ve dağıtım merkezinin 
Türkiye’deki yatırımları için bir mihenk 
taşı olduğunu belirtti. Esculier “Lojistik 
ve dağıtım merkezi yatırımımız ilk etapta 
Türkiye’deki müşterilerimizle yakın gele-
cekte ise tedarikçilerimizle iş hacmimizi 
artıracak. Gelecekte sadece Türkiye’de 
değil, bölgede planladığımız yatırımlar 
için de ana üs görevi üstlenecek” diye 
konuştu. Jacques Esculier, Türkiye’de 
yatırım için köklerini derinleştirecekle-
rini,  Türkiye’nin WABCO’nun  üretim ve 
ARGE merkezi  yatırımı için en büyük 
adayı olduğunu belirti.

Kazım Eryılmaz “Tedarikçilerimizi 
istihdam artırmaları için   
cesaretlendirdik” 
Türkiye otomotiv sektörü temsilcile-

rinin de yer aldığı toplantıda açılış ko-
nuşmasını yapan WABCO Türkiye Ge-
nel Müdürü Kazım Eryılmaz “ WABCO 
Türkiye yapılanmasını oluşturduğumuz 
2011 yılından bu yana, Avrupa’dan, 
Asya’ya ve Amerika’ya yayılan üretim 
ağımızda, Türkiye’deki 20 tedarikçi-
mizden dökümden, kauçuğa, otomat 
parçalardan, rulmanlara, yaylara ve sac 
parçalara kadar 330 milyon TL’lik ürün 
temin eder hale geldik. Son 8 yıldır ge-
liştirdiğimiz tedarikçilerimiz sayesinde, 

ülkemizin sadece otomotiv yan sanayi-
si ihracatına katkı sağlamakla kalmayıp, 
artan satın alma hacmimizle tedarikçi-
lerimizi ek çalışan istihdamı konusunda 
cesaretlendirdik” diye konuştu. 

Eryılmaz, “ 2023 hedefimiz; ülkemiz-
de 32 tedarikçiye ve bugünün rakam-
larıyla 720 milyon TL’lik satın alma ciro-
suna ulaşmak ve Türkiye’nin ihracatına 
doğrudan değer katmaktır. 

Bugün açılışını gerçekleştirmekte ol-
duğumuz lojistik merkezi yatırımımız ise, 
şirketimizin Türkiye’ye süregelen ilgisinin 

ve güveninin güzel bir resmidir. Bu yatı-
rım sayesinde müşterilerimize stok deste-
ği sağlamayı, hizmetimizi farklılaştırmayı 
ve ülkemizdeki pazar payımızı artırmayı 
hedeflemekteyiz. Türkiye’ye inanıyoruz! 
Türk mühendislerinin bilgisine ve işçile-
rinin emeğine güveniyoruz! Türkiye’de 
sağlam adımlarla ilerliyoruz!” dedi.

Rıfat Perahya:    
“Daha fazla yatırım için   
gayret gösteriyoruz” 
Toplantıda söz alan WABCO Türkiye 

temsilcisi ve çözüm ortağı İntermobil’in 
Genel Müdürü Rıfat Perahya ise, WAB-
CO’nun Türkiye’de yatırım yapması için 
uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini, bu 
yatırımın sadece kurum için değil, Türkiye 
ağır ticari araç sektörü için de çok önemli 
olduğunu söyledi. Perahya, “36 yılı aş-
kın süredir işbirliği yaptığımız bir dünya 
devinin ülkemizde yatırım yapması, bi-
zim için büyük bir gurur kaynağı oldu. 
Ülkemiz ağır ticari araç sektörü sadece 
üretim değil, aynı zamanda AR-GE ve 
know-how’ıyla artık tüm dünyaya yete-
neğini kanıtlamış bir ülke. Bu tür yatırım-
lar bu konumunu daha da güçlendiriyor. 
Bu ülkenin bir şirketi olarak, temsilciğini 
yaptığımız diğer markaların da ülkemize 
yatırım yapmaları için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz” diye konuştu. 

WABCO Türkiye’de   yatırımlarını sürdürüyor
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2018
FUAR TAKVİMİ

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

AUTOMECHANİKA 28 KASIM-01  OTOMOTİV VE  SANGAY/ÇİN MESSE FRANKFURT
SHANGHAİ ARALIK 2018 OTOMOTİV YAN 
  SANAYİ FUARI
 
BURSA METAL 29 KASIM BURSA 17. METAL TÜYAP BURSA/ TÜYAP BURSA
 02 ARALIK 2018   İŞLEME TÜRKİYE
  TEKNOLOJİLERİ FUARI

INTERNATİONAL  21-24 OCAK 2019 ZIRHLI ARAÇLAR VE LONDRA/İNGİLTERE IQPC
ARMOURED   YAN SANAYİ FUARİ
VEHİCLES

WİN EURASİA  14-17 MART 2019 OTOMASYON,  TUYAP IST/TÜRKİYE HANNOVER FAIRS
2019  KAYNAK,  TURKEY FUARCILIK
  HİDROLİK,  
  ELEKTRONİK,
  SAC İŞLEME,
  İÇ LOJİSTİK FUARI

IIBT 20-22 MART 2019 OTO YEDEK PARÇA,  JAKARTA/ PT. GLOBAL EXPO
  TİCARİ ARAÇ, ENDONEZYA
  OTOMOTİV FUARI
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Konkordato düzenlemesi ve 
şirketler açısından

konkordatoya
başvuru süreci

Ş

MAKALE

Av. Burak KOÇ
info@radusdergisi.com

irketlerin kurulması ve ticari faa-
liyetlerine devam etmesi ne kadar 
doğalsa, bir şirketin iflası ya da 
konkordato ilan etmesi de o kadar 
doğal ve kanuni bir haktır. Şirket-
ler normal koşullarda ya tasfiyeyle 
ya da iflas ile sona ermektedir. An-
cak Kanun, bu noktada mali yapısı 
bozulmuş şirketlere sona erme dı-
şında bir başka yol daha tanımakta, 
yöntemini de “Konkordato Talep 
Etme Hakkı” olarak nitelendirmek-
tedir. Bu hak, doğru zamanda kulla-
nılması halinde, sadece borçlu şir-
ketler açısından değil, alacaklıların 
haklarının korunması bakımından 
da ciddi faydalar sağlamaktadır.

7701 sayılı Torba Yasa ile İcra 
ve İflas Kanunu’nda önemli deği-
şiklikler yapılmıştır. Söz konusu 
değişikliklerden biri de uygulama-
ları nedeniyle fazlasıyla eleştirilen 
“İflas Erteleme Kurumu”nun kal-
dırılması ve bu kurum yerine öngö-
rülen “Konkordato Talebi”ne ilişkin 
maddelerin yeniden düzenlenme-
sidir. İflas erteleme talebi, sürecin 
mahkeme ve borçlu şirket arasında 
yürütülmesi, alacaklıların bu süreç-
te söz sahibi olamaması ve alacak-
lıların haklarının korunamaması ile 
yargılamada yaşanan ciddi sıkıntı-
lar ile birlikte değerlendirildiğinde, 
Kanun tarafından öngörülen amacı 
gerçekleştirmekten uzaklaşması ve 
bu amacın dışında kullanılması ne-
denleriyle yürürlükten kaldırılmış-
tır. Bunun yerine, temel olarak ala-
caklılara borçlu şirket ile müzakere 
imkânı sağlayan, müzakere sonra-
sında anlaşmalarını ve bu anlaşma-
nın mahkeme tarafından tasdikini 
esas alan konkordato kurumu yeni-

den düzenlenmiştir.
Yazımızda 5N1K yöntemi ile 

yani “Ne, Neden, Ne Zaman, Kim, 
Nereye ve Nasıl” sorularına cevap 
vermek suretiyle “Konkordato ve 
Başvuru Süreci” ele alınmaktadır.

Konkordato Talebi Nedir?
Borçlarını, vadesi geldiği halde 

ödeyemeyen veya vadesinde öde-
yememe tehlikesi altında bulunan 
borçlulara, vade verilmek veya ten-
zilat yani indirim yapılmak suretiy-
le borçlarını ödeme ve muhtemel 
bir iflastan kurtulma imkânı sağla-
yan talep olarak tanımlanabilir.

Konkordatoya başvuru sürecin-
de mali durumu bozulan borçlu, 
borçlarını ödemek, iflas tehlikesin-
den uzaklaşarak ve ticari itibarını 
koruyarak aciz halinden veya borca 
batıklıktan çıkmak amacıyla vade 
ya da indirim/tenzilat yollarından 
birini seçmek suretiyle alacaklılar 
ile bir anlaşma yapmaktadır. Borç-
lu şirket ile alacaklılar arasında ya-
pılan bu anlaşma ise Mahkemenin 
tasdikine bağlanmaktadır.

Görüldüğü üzere yeni düzenle-
me, kaldırılan iflas erteleme talebi-
nin aksine, alacaklılara da bu konu-
da söz hakkı tanımakta, borçlunun 
vade veya tenzilat talebini değer-
lendirme olanağı tanımaktadır.

Neden Borçlu Şirketler  
Konkordato Talebinde   
Bulunmalıdır?
Konkordato kurumunun temel 

amacı, borçlunun borca batık hale 
gelmesinin veya iflasının önüne ge-
çerek, onları yeniden ticari faaliyet-
lerine devam eder hale getirmektir. 

Bu amaca paralel olarak borçlu şir-
ketlerin konkordatoya başvurması-
nın iki temel nedeni vardır. Bir başka 
ifadeyle konkordato kurumu borçlu-
ya iki ana fayda sağlamaktadır.

• Konkordatoya başvuru halin-
de, Kanun tarafından aranan şart-
lar varsa, borçlu haciz ve iflas yo-
luyla yapılan takiplerin etkisinden 
mühlet süresince kurtulmaktadır. 
Bu sayede borçlunun malvarlığının 
korunmasına ve ekonomik mevcu-
diyetini devam ettirmesine olanak 
sağlanmaktadır.

• Bununla birlikte borçlu, kon-
kordato sürecinde mali durumunu 
yeniden yapılandırmaktadır. Gerek 
mehaz İsviçre İcra ve İflas Kanu-
nu’nda gerekse Türk İcra ve İflas 
Kanunu’nda borçlunun mali duru-
munu iyileştirmesine ve yeniden 
yapılandırmasına özel bir imkân 
tanınmaktadır.

Kanun tarafından öngörülen bu 
imkanlar sadece borçlu açısından 
değil, alacaklılar açısından da ciddi 
menfaatler sağlamaktadır. Nitekim 
borçlunun malvarlığının diğer icra 
ve iflas yolları ile paraya çevrilmesi 
halinde alacaklıların elde edeceği 
maddi değer/para, borçlunun işlet-
mesini yeniden yapılandırarak kar 
elde eder hale getirmesi durumun-
da elde edilecek menfaatte nazaran 
daha az olacaktır.

Konkordato kurumu sadece 
borçlunun maddi malvarlığı, işlet-
mesinin ve ekonomik mevcudiyeti-
nin devamlılığını değil, alacaklıla-
rın alacaklarını/menfaatlerini elde 
etmesi açısından da koruma sağla-
mayı amaçlamaktadır.
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Ne Zaman Konkordato   
Kurumuna Başvurulmalıdır?
Geçici mühletin verilebilmesi ve 

borçlu açısından Kanun tarafından 
öngörülen korumaların sağlanması 
için, başvurunun zamanlaması ol-
dukça önemlidir. Başvuru sırasında 
borçlunun mali durumunu iyileş-
tirme ihtimali olmalı ve/veya kon-
kordato teklifinin tasdik edilmesi 
mümkün görülmelidir. Dolayısıyla 
yanlış zamanda konkordatoya mü-
racaat halinde, konkordatonun ta-
lebinin tasdik edilmemesi ve reddi 
ile karşılaşmak kaçınılmaz bir son-
dur. Borçlunun mali durumun iyi-
ce bozulduktan sonra Mahkemeye 
başvurması halinde iyileşme ihti-
mali veya teklifin tasdike uygunluğu 
söz konusu olmayacağından, geçici 
mühlet talebi doğrudan reddedile-
cektir. Erken başvuru halinde ise, 
mali durum geçici mühlet verilmesi-
ni gerektirmeyeceğinden, konkorda-
to mühleti verilmeyecektir.

Kanun’un 285. maddesinin 1. fık-
rası “borçlarını, vadesi geldiği halde 
ödeyemeyen veya vadesinde ödeye-
mem tehlikesi altında bulunan her-
hangi bir borçlu” ifadesiyle, sadece 
borca batıklık hali için değil aciz 
halinde de konkordatoya başvuru 
hakkı tanımıştır. Aciz hali, muaccel 
borçlarını ödeme araçlarındaki ge-
çici olmayan yoksunluktan dolayı 
ödeyememe olarak tanımlanabilir. 
Bu kapsamda aciz halinde olan her 

borçlu konkordato talebinde bulu-
nabilecektir. Konkordatoya başvuru 
için sadece borca batık olan borç-
luya değil, aciz halinde bulunan 
borçluya da konkordatoya başvuru 
hakkı verilmesi, yeni bir düzenleme-
dir. Buna uygun olarak Türk Ticaret 
Kanun’unda da bir takım değişiklik 
yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme-
lerle sermaye şirketlerine aciz hal-
de oldukları için ve borca batık hale 
gelmekten kurtulmak amacıyla da 
başvuru imkanı tanınmıştır. Aciz ha-
lindeki şirket Mahkemeye sunduğu 
ara bilançoda borca batık olduğunu 
ispat etmek zorunda değildir. Muac-
cel borcu ödemek konusunda güçlük 
çektiğini, ileride mali durumunun 
daha da bozulacağını ve hatta iflas 
riski ile karşı karşıya olduğunun an-
laşılması yeterlidir. Başka bir ifadey-
le borçlunun başvuru sırasında en 
azından iflas tehdidi altında olması 
aranmaktadır.

Vade vs. İndirim - Başvurunun 
zamanlaması hangi tür konkordato-
nun seçileceğinin belirlenmesi açı-
sından da önemlidir. Kanun “vade 
ve tenzilat/indirim” konkordatosu 
olmak üzere iki tür teklif sunmak-
tadır. Bu seçeneklerden hangisinin 
tercih edileceği, borçlunun başvuru 
anındaki durumuna, yani zaman-
lamasına göre değerlendirilecektir. 
Burada üzerinde durulması gereken 
husus Kanun’un seçim konusunda 
bir sınırlama getirip getirmediğidir. 

Kanun gerekçesinde bir ayrım ya-
pılmaktadır. Borca batık olmamak-
la birlikte aciz halinde bulunan bir 
borçlunun, tenzilat/indirim konkor-
datosu isteyemeyeceği, vade kon-
kordatosu talep edebileceği belirtil-
mektedir. Doktrinde de malvarlığı 
borçlarının tamamını karşılamaya 
yetmekle birlikte, varlıklarını paraya 
çevirerek vadesi gelmiş veya gelecek 
borçlarını ödeyemeyecek durumda 
olmayan borçlular açısından, vade 
konkordatosunun seçilmesi gerek-
tiği savunulmaktadır. Ancak bu gö-
rüşün zannımızca uygulanabilirliği 
mümkün gözükmemektedir. Nite-
kim nitelikli ve Kanun tarafından 
aranan koşulları karşılayan Konkor-
dato Projesi ve İyileştirme planın 
birlikte sunulması halinde bu tür 
borçlulara tenzilat konkordatosu da 
talep etme hakkı verilmelidir. Çünkü 
vade talebinin alacaklılar tarafından 
reddedilmesi mümkündür. Ayrıca 
borçlu zaten ödeme sıkıntısı çek-
mektedir, belirlenen vadede borcun 
ödenememesi halinde, konkordato 
talebinin reddedileceği de aşikardır. 
Orantılılık şartı göz önüne alınarak, 
aciz halindeki borçlunun iflası ha-
linde dağıtılacak paydan daha fazla 
teklifte bulunması halinde seçimde 
sınırlama olmaması gerektiği kanı-
sındayız.

Kimler konkordato talebinde 
bulunabilir?
Kanun, “herhangi bir borçlu” de-

mek suretiyle kimlerin başvurabile-
ceğini açıklamıştır. Buna göre gerçek 
kişi tacirler ve tüzel kişi tacirler baş-
vuruda bulunabilecekleri gibi, tacir 
olmayan gerçek kişilere de başvuru-
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da bulunma hakkı tanınmıştır.
Tacirler dışında tacir olmayan 

gerçek kişilere tanınan başvuru 
hakkı, esas itibariyle yeni bir dü-
zenleme değildir. 4949 sayılı Kanun 
öncesi dönemde de aynı hak tanın-
mıştır. Ancak yargılama sonucunda 
borçlunun konkordato talebinin 
tasdik edilmemesi halinde iflasına 
karar verilebiliyor olması nedeniy-
le, tacir olmayan gerçek kişiler ta-
rafından bu yola başvurma hakkı 
neredeyse hiç kullanılmamıştır.

Bununla birlikte Kanun sadece 
borçluya değil, iflas talebinde bulu-
nabilecek alacaklılara da borçlu şir-
ket aleyhine konkordato talebinde 
bulunma hakkı tanımıştır. Ancak 
alacaklı tarafından talepte bulu-
nulması halinde, gerekçeli bir di-
lekçe sunması şartı aranmaktadır.

Konkordato Başvurusu  
Nereye Yapılmalıdır?
Konkordato taleplerinde görev-

li mahkeme asliye ticaret mahke-
mesi olarak kabul edilmiştir. Yet-
kili mahkeme açısındansa ikili bir 
ayırma gidilmektedir. İflasa tabi 
borçlular bakımından borçlunun 
muamele merkezinin bulunduğu 
mahkeme yetkili kabul edilmiş, if-
lasa tabi olmayan borçlular açısın-
dan ise yerleşim yeri mahkemesi 
yetkili kılınmıştır.

Konkordato Talebi   
Nasıl Yapılmalıdır?
Öncelikle sermaye şirketleri açı-

sından Türk Ticaret Kanunu’nda 
öngörülen kararların alınması ge-
rekmektedir. Borca batıklık halin-
de Kanun tarafından, borca batık-
lığın tespiti ve yönetim kurulunun 
buna dair bir karar alması zorunlu 
tutulurken, aciz hali için açık bir 
düzenlemeye yer verilmemiştir. 
Ancak şirket yönetiminin finansal 
planlaması için gerekli düzenin 
kurulmasının yönetim kurulunun 
devredilemez yetkileri arasında yer 
aldığı, geçmiş hesap dönemine ait 
finansal tabloların, yıllık faaliyet 
raporunun hazırlanması ve genel 
kurula sunulması görevinin de yö-

netim kurulunda olduğu göz önüne 
alındığında, aciz halinin ya da aciz 
tehlikesinin de yönetim kurulu ta-
rafından tespitinin ve buna dair 
karar almasının isabetli olacağı ka-
nısındayız.

İcra ve İflas Kanunu tarafından 
konkordato talebinde bulunulması 
bazı belgelerin ve mali tabloların 
Mahkemeye sunulmasına bağlan-
mıştır. Bu belgelerin varlığı geçici 
mühlet verilmesi için yeterli gö-
rülmüştür. Bunlardan ilki “Kon-
kordato Ön Projesi”dir. Bu geçici 
bir projedir. Yani borçlu resen veya 
alacaklıların talebi üzerine ön pro-
jede değişiklik yapabilmektedir. Bu 
projenin en önemli işlevi ise, borç-
lunun geçici mühlet kararı almasını 
sağlamasıdır.

Ön projede, iyileştirme projesi 
ve ödeme planına yer verilmekte-
dir. Öncelikle muaccel alacakların 
hangi planda ödeneceği bildiril-
mekte, mali kaynaklar açısından 
bilgi verilmektedir. Bununla bir-
likte projede sermaye artırımı, 
mali yardım alınması, alacaklılar 
ile yapılan pazarlıklar, siparişlerin 
tamamlanması, işletmenin bir kıs-
mının veya tamamının devri gibi 
hangi tedbirlerin alınarak iyileştir-
me sağlanacağı izah edilmektedir. 
Sunulması gereken bir diğer belge 
ise, malvarlığı ve mali durumu gös-
teren belgeler, yani gelir tablosu, 
nakit akış tablosu ile nihai ve ara 
bilançolardır. Projede alacaklıları 
ve alacak miktarı ile alacaklıların 
imtiyaz durumunu gösteren tablo-
nun da sunulması gerekmektedir. 
Bu tablo esas itibariyle iflas tasfiye-

si sonunda hazırlanan pay cetveli-
ne de benzemektedir. Bu tablonun 
içeriği süreç içinde değişebilmek-
tedir. Sunulması gereken bir baş-
ka önemli belge ise “Alacaklıların 
Eline Konkordatoda ve İflas Halin-
de Geçecek Miktarı Karşılaştırmalı 
Olarak Gösteren Tablo”dur. Bu tab-
lonun istenmesinin amacı alacaklı-
lara konkordatoda ödenecek para-
nın, iflas halinde alacakları paydan 
fazla olacağının ve konkordatonun 
tasdikinin alacaklılara zarar verme-
yeceğinin ispatıdır.

Bağımsız Denetim Kurumla-
rı Tarafından Hazırlanan Finansal 
Analiz Raporu – Kanun tüm borçlu-
lar açısından bu raporun sunulma-
sı zorunlu kılmamış ve bir istisna 
tanımıştır. Buna göre raporun su-
nulması küçük işletmeler açısından 
aranmamaktadır. Başka bir ifadeyle 
KOBİ’ler arasında küçük işletme ni-
teliğinde olanlar bu raporu sunmak 
zorunda değildir. Bu tür şirketler 
sadece ön proje, defter ve kayıtlar 
ile tabloları sunarak başvuruda bu-
lunacaktır.

Görüldüğü üzere hukukumuzda 
iflas son çare olarak öngörülme-
miştir. Kanun hem borçlu şirketi 
hem de alacaklıların haklarını ko-
ruyan bir düzenleme getirmektedir. 
Unutulmamalıdır ki, şirketlerin ti-
cari faaliyetlerine devam etmesi ve 
kar elde eder hale gelmesi sadece 
pay sahipleri açısından değil, ülke 
ekonomisi için de oldukça önem-
lidir. Bu sebeple Doğru ZAMANDA 
ve YERDE, Doğru KİŞİLERLE, Doğ-
ru ÖNLEMLERİN alınması hayati 
önem taşımaktadır.
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30 yıla yakın süredir uluslararası 
parsiyel ve multimodal taşımacılık hiz-
metleri ile tedarik zinciri yönetiminde 
de lojistik hizmetleri sunan Sertrans 
Logistics, tek markalı Renault Trucks 
filosu ile operasyonlarını sürdürüyor. 
Yeni 100 adet Renault Tru-
cks T 460 4x2 X-Low Euro 
6 çekicilerini teslim alan 
Sertrans’ın hedefi, glo-
bal pazarda büyük bir 
oyuncu olmak. 

İstanbul Hadım-
köy’deki Sertrans 
Logistics mer-
kez binasın-
da düzenle-
nen teslimat 
t ö r e n i n e 
Sertrans Logistics adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Keleş, Transer Logistics Ge-
nel Müdürü Murat Cömert ile Renault Tru-
cks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, 
Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ve VFS 
/Renault Trucks Finansal Hizmetler Ülke 
Müdürü Semih Pala katıldılar. Renault Tru-
cks Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De 
Sait Meleuc ise teslimat öncesinde Sert-
rans Logistics’i ziyaret ederek çözüm or-
taklıklarını değerlendirdi. 

Geçtiğimiz dar boğazları,   
fırsata çevirmek gerekiyor 
2018 yılını yüzde 20’lik büyüme ile 

tamamlayacaklarını belirten Sertrans 
Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
kan Keleş, teslimat töreninde yaptığı 
açıklamada; “200’e yakın ülkede 1800’e 
yakın noktada hizmet veriyoruz. Dün-
ya çapındaki lojistik ihtiyaçlarına kü-
resel çözümler getiriyoruz. Orta ve 
uzun vadede hedefimiz, global lojistik 
şirketlerinin arasında yer almak. Bu du-
rumda krizleri de fırsata çevirmeye ça-
lışıyoruz. 100 araçlık bir filo yenilemesi 
yapmamız da bunun bir göstergesi” 
diye belirtti.

Keleş, Türkiye lojistik sektörünün, 
her gün yükselen bir ivme ile ülke mil-
li gelirinin yaklaşık %13’ünü oluştur-
duğunu belirterek; “Halen gelişimini 

sürdüren sektörümüz son on 
yılda yaklaşık 1,9 milyar do-
lar yabancı yatırım çekmiş, 
kapasitesini genel itiba-
riyle 4 kat artırmayı başar-
mıştır. Yarım milyon kişiye 

yatırım imkanı sağlayan 
lojistik sektörünün 

gelecekte çok 
daha büyük sa-
yılara ve yabancı 
sermaye girişle-
rine imza ata-

cağına güve-
nim tamdır” 
ş e k l i n d e 
açıkladı.

Renault Trucks ile yüzde 5   
oranında yakıt tasarrufu 
1993 yılından bu yana Renault Trucks 

çekicileri kullandıklarını belirten Keleş; 
“Renault Trucks çekiciler ile sağladığımız 
yakıt tasarrufu, maliyet tablolarımıza po-
zitif yansıyor. Tüm filomuz, yılda araç ba-
şına ortalama 90 bin km yol kat ediyor. 
Bu doğrultuda 200 araca sahip filomuz-
da araç başına yıllık yaklaşık 360 bin lt  
yakıt tasarrufu  sağlıyoruz” diye belirtti.  

Düşük bakım-onarım maliyetleri 
filolara avantaj sağlıyor 
Keleş açıklamasında; “Filomuzda yer 

alan en yaşlı Renault Trucks çekici 1 milyon 
400 bin km yol yapmış bulunuyor ve bu ki-

Sertrans Logistics, araç alımlarına yine Renault Trucks 
işbirliği ile devam ediyor. 100 yeni araçla filosunu yenileyen 

Sertrans, Renault Trucks T serisi çekicilerin yüksek 
performansı ile yoluna devam ediyor. 

30 yıla yakın süredir uluslararası sürdüren sektörümüz son on Renault Trucks ile yüzde 5 

100 adet çekici teslimatı  sektöre canlılık kattı...
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lometrede bile üstün bir performans 
sunuyor. Filomuzu düzenli olarak ye-
nilememizin yanı sıra Renault Trucks 
ile önemli arızalar yaşamamamız 
ve ayrıca bakım giderlerinin makul 
olması, yeni alımlarımızdaki kara-
rımızın önemli nedenleri ara-
sında yer alıyor.  Sertrans 
olarak bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra 
da müşterilerine yüksek 
hizmet kalitesi sunmak 
adına en iyi ve kalite-
li ürünleri 
kullanmaya 
devam ede-
ceğiz” dedi. 

Renault Trucks Türkiye Başka-
nı Sebastien Delepine teslimat 
töreninde; “Sadece ulusal değil 
uluslararası arenada da her za-
man girişimci yapılarından do-
layı takdir ettiğimiz bir lojistik 

şirketi olarak Sertrans 
Logistics ile güvene da-
yalı iş birliğimizin de-
vam etmesi bizi gurur-
landırıyor. Tek markalı 
bir filoya sahip olmak,  
Sertrans Logistics’in 
manevra kabiliyetini 
de arttırıyor ve birlikte 
sorunsuz bir şekilde 
yola devam ediyoruz. 

T serisi çekicilerimiz, performansı ve yakıt 
tasarrufu ile çok güçlü ve müşterilerimi-
zin beklentilerini üst noktada karşılıyor. 
Bunun yanı sıra sunduğumuz toplam çö-
zümler ile sahip olma maliyetlerine değer 
katarak filoların karlılıklarını arttırmalarını 
destekliyoruz” şeklinde belirtti.

Renault Trucks bakım ve   
onarım sözleşmeleri, filoların 
operasyonlarını kolaylaştırıyor 
Sertrans Logistics, yeni araçlarını Re-

nault Trucks Excellence Servis Sözleşme-
si ile teslim alarak satış sonrası hizmetler 
için de ayrı bir anlaşma yaptı. 3 yıl ve 
500.000 km’ye kadar geçerli olacak ser-
vis sözleşmesi kapsamında lastik, yakıt 
ve sürücü maliyetleri dışında aracın tüm 
bakım, onarım ve yol yardım hizmetleri 
hem yurtiçinde hem de yurtdışında Re-
nault Trucks güvencesi altında oluyor. 
Araçların tüm bakım-onarım çalışmaları, 
Renault Trucks satış sonrası ekibi tarafın-
dan yürütülüyor ve takip ediliyor. Böyle-
ce ayrı bir iş yükü olan bakım ve onarım 
işlemlerinin planlanması ve takibi kolay-
laştığı gibi avantajlı bir bütçe ile tasarruf 
yapılması sağlanıyor. Operasyonlarda 
aksama olmadığı için filo yönetiminde 
zaman tasarrufunun avantajı sunuluyor. 

lometrede bile üstün bir performans Renault Trucks Türkiye Başka T serisi çekicilerimiz, performansı ve yakıt 

100 adet çekici teslimatı  sektöre canlılık kattı...
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17. Yüzyılda Osmanlı 
Padişahı 4. Murat burayı İranlı 
Emir Güne Hediye etmişti. 
Daha önce burası Feridun 
bahçesi olarak bilinse de bu 
hediyeden sonra Emirgan 
Korusu olarak bilindi.  19. 
yüzyılda Osmanlı Padişahı 
Abdülaziz burayı Mısır Hıdivi 
İsmail Paşa’ya verilmiştir. 
1871-78 yılları arasında 
buraya 3 köşk yapıldı. Bu 
köşkler şunlardır:

Sarı köşk, pembe 
köşk Beyaz Köşk. 1940 
yıllından itibaren ise burası 
kamulaştırılma yapıldı. o 
dönemin İstanbul Belediye 
başkanı Lütfi Kırdar’ın 
girişimi ile burası park 
yapıldı.Parkta asırlık ağaçlar 
bulunur. Parka girer girmez 
kendiniz cennetin bir 
köşesinde hissediyorsunuz. 
Burada saatlerce oturup 
doğayı seyretseniz yine 
doyamayacaksınız.

Aynı zamanda burada 
laleler bulunur. İstanbul 
boğazın Lale bahçesi olarak 
da bilinir. 2006 yıllından 
itibaren ise burada her 
Nisan ayında Lale Festivali 
yapılmaktadır. Yolunuz 
buraya düşerse mutlaka 
sevdiklerinizi alıp bu tarihi 
ve güzelliği ile bilinen parkı 
ziyaret ediniz.

“Emirgan Korusu”
İSTANBUL BOĞAZIN 
LALE BAHÇESİ

İstanbul ilimizin Sarıyer ilçesinde bulunur. 

İlimizin en görkemli korularından biri olan bu 

koru görmeye değer bir yerdir. Bu koru hem 

tarihi yapısı hem de doğal güzelliği ile görenleri 

hayrete düşürüyor. İstanbul boğaz kıyısında 

yaklaşık 47 hektarlık bir alanda kurulan bu 

koru sırtlar ve yamaçlar üzerinde yayılmıştır. 

Çevresini yüksek duvarlar örülmüştür. Koru 

tarih boyunca birçok kez el değiştirmiştir.
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MÜSLÜM
Yönetmen : Ketche., Can Ulkay 
Oyuncular : Timuçin Esen, Ayça Bingöl, Zerrin Tekindor, Güven Kıraç, Erkan Can
Tür : Biyografi
Ülke : Türkiye

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayat hikayesini 
beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu 
yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, 
çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok 
sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor. Timuçin 
Esen’in Müslüm Gürses’i canlandırdığı filmde, Muhterem Nur’a Zerrin Tekindor, 
Müslüm Gürses’in babasına ise Turgut Tunçalp hayat veriyor. Yönetmenliğini, 
Türkiye’nin geçen yılki Oscar yarışı için aday adayı olarak gönderdiği Ayla’nın 
yönetmeni Can Ulkay ve “Romantik Komedi” filminden 8 yıl sonra tekrar 
yönetmen koltuğuna oturan Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) üstlendiği filmin 
senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi kaleme alıyor.

BİR YILDIZ DOĞUYOR
Yönetmen : Bradley Cooper 
Oyuncular : Sam Elliott, Lady Gaga, Bradley Cooper
Tür : Dram
Ülke : ABD

Bir Yıldız Doğuyor, yetenekli ancak bilinmeyen Ally’yi keşfedince düşüşün eşiğine 
gelen bir country müzik yıldızı olan Jackson Maine’i konu alıyor. Jackson Maine, 
kariyerinde düşüş gösteren bir müzisyendir. Henüz keşfedilmemiş genç bir 
yetenek olan Ally ile tanışır ve ikili birbirlerinden hemen etkilenir. İkili tutkulu bir 
aşk yaşamaya başlar ve Ally’nin yeteneğinin farkedilmesi için çalışan Jackson onu 
sahnenin büyülü dünyası ile tanıştırır. Jack Ally’yi şöhrete kavuşturduktan kısa 
süre sonra ise Ally artık ünlü bir müzisyen olmuştur. Jack, Ally’nin kariyerinin hızla 
kendisininkini gölgede bıraktığını fark eder. Kaybolan ihtişamını geri kazanmaya 
çalışan Jack bu süreçte içsel şeytanlarıyla da yüzleşmek zorunda kalacaktır. İkilinin 
kariyerlerindeki ayrım büyüdükçe, ilişkileri de hasar almaya başlar... 4 Oscar adayı 
başarılı oyuncu Bradley Cooper ve Lady Gaga’nın başrollerini paylaştığı filmde 
Bradley Cooper, ilk kez yönetmen koltuğuna geçiyor. Kadrosunda Sam Elliott, 
Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Michael Harney gibi oyuncuların da yer aldığı 
filmin senaryosunda Eric Roth, Will Fetters ve Bradley Cooper’ın imzası bulunuyor.



772018   RADÜS DERGİSİ



78 RADÜS DERGİSİ   2018

GÖÇÜP GİDENLER KOLEKSİYONCUSU
Yazar : Şermin Yaşar
Yayınevi : Doğan Kitap

Hayat ne biriktirir bizim için? Kırık dökük aşklar, yaşanmamışlıklar, olmamışlıklar, bir çocukluk 
anısına teğellenmiş hüzünler, aşkın sonsuz bekleyişleri, ayrılıklar, kentler, köyler, yollar, rüzgârlar, 
gündoğumları, biraz keder, biraz da neşeyle çatılmış evler… Hayat bizim için saklamaya hazır 
olduklarımızı, bize yakışanları, ihtiyacımız olanları ve bizi büyütecekleri, bizi biz edecekleri 
biriktirir… Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu gidenler için bir ağıt, kalanlar içinse bir şiir, 
biriktirilmiş insan öyküleri… Şermin Yaşar, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu’nda o çok özlediğimiz 
“insan”a bütün görkemiyle geri döndürüyor bizi. Hazırlayın yüzünüzü. Gülüşünüzün yanına biraz 
da keder koyun, okurken biraz ondan alacaksınız, biraz bundan. Kıtlama çay içer gibi...

SON
Yazar : Ayşe Kulin
Yayınevi : Everest Yayınları

“Ben seni hiç unutmayacağım, sen beni hiç hatırlamayacaksın…” Ayşe Kulin’in 
heyecan verici kaleminin, sürükleyici anlatımının doruk noktalarından biri 
SON! Kulin’in daha önceki romanlarından tanıdığımız kahramanların sona 
eren hikâyeleri... SON, içinde tuhaf bir sıkıntısı olanların, memleketin hallerine 
dertlenenlerin, birini hep son gördüğü haliyle hatırlayacağını bilenlerin, ülkeden 
ülkeye savrulanların, üstüne gidildiğinde gözü hiçbir şeyi görmeyenlerin, aşk 
yerine umutla yetinmek zorunda kalanların hikâyesi. Denize doğru akarken 
birbirine karışan nehirlerin, tesadüflerin, denk gelişlerin, kesişmelerin, hiç 
unutmayanların, kördüğümleri çözmeyi dileyenlerin romanı. SON!

VAZGEÇEBİLMEK
Yazar : Guy Finley
Yayınevi  : Destek Yayınları

Değişmeye hazırsanız, işte cevabınız! Gelmiş geçmiş en çok satan kişisel gelişim kitaplarından 
biri olan Vazgeçebilmek mutluluğa giden yolda yanınızda bulundurabileceğiniz en güvenilir 
kılavuz. Sizi mutluluktan alıkoyanlar neler bir düşünün. Ve hepsinden vazgeçin gitsin. Söyle-
mesi kolay ama yapması değil, öyle mi? Guy Finley bu kitapta adım adım mutluluk ile aramız-
da dikilip duran o duvarı nasıl yıkacağımızı, vazgeçmemiz gerekenleri nasıl bırakacağımızı ve 
nasıl özgürleşeceğimizi anlatıyor. Vazgeçebilmek’i okurken öfke, kin, kaygı, suçluluk duygusu 
ve daha pek çok olumsuz düşünceden arındığınızı fark edecek ve her sorunun cevabının yine 
sizin içinizde olduğunu göreceksiniz. Gerçek yaşamöyküleri, içten diyaloglar ve zihni çalıştı-
ran sorular zaten içinizde barındırdığınız gücü ve duygusal özgürlüğü size geri verecek.
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BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Osmanlı imparatorluğunda deniz kuvvetlerinin en 

büyük askeri ve idari amiri.
2. Osmanlı imparatorluğunda deniz kuvvetlerinin en 

büyük askeri ve idari amiri.
3. Üzerine besmele veya maşallah yazılı altın nazarlık.
4. Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl 

lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir sayrılık.
5. Üzerleri noktalarla işaretli, dikdörtgen biçiminde, 28 

taşla masa üzerinde oynanan bir oyun.
6. On beşinci asırda önce İtalya’da başlayan sonra 

Avrupa’ya yayılan sanat ve bilim.
7. Uzunluğu bel hizasına kadar olan ceket.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ahırdaki iki hayvan yeri arasında bölme olarak 

kullanılan kalın sırık.
2. Bir dalganın genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre 

zaman içinde farklılaşması.
3. Bakmak, beslemek, yetiştirmek.
4. Arabistan yarımadasının güneyinde bir devlet.
5. Belirli bir desenin ya da yazının farklı ölçekte 

röprodüksiyonu yapmayı sağlayan aygıt.
6. Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra 

basılmış olan yazı, resim, taş basması.
7. Önceleri tek harften, sonraları iç içe geçmiş iki ya da 

daha çok sayıda harften oluşan arma ya da marka.
8. Orta Asya’da yaşayan bazı Türk boyları arasında 

özellikle Kırgızlar, Kazaklar ve Özbeklerde yaygın bir 
fal türü.
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Malzemeler
• 125 gram tereyağı
• 1 su bardağı sıvı yağ
• 1,5 su bardağı şeker
• Yarım su bardağı su
• Yarım su bardağı süt
• 1 tatlı kaşığı kömbe baharatı (yenibahar, tarçın, mah-
lep, zencefil, karanfil, muskat, dövülmüş damla sakızı)
• 1 çay kaşığı kabartma tozu
• 6 su bardağı un
• Susam

Oda sıcaklığında tereyağını ve 
kalan malzemeleri ekleyerek 
karıştırın. Ele yapışmayana kadar 
hamuru yoğurun. Hamurdan 
yumurta büyüklüğünde parçalar 
koparın ve yuvarlayın. Her yerini 
susama bulayın. Sonra kendi 
kalıbın da şekillendirin ve tepsiye 
dizin. 170 derecede pembeleşene 
kadar pişirin.

Hazırlanışı
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Hatay 
Kömbesi
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Spies Hecker – simply closer.

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

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

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

• Çelik
• Çinko
• Alüminyum
• Kaplanmış veya ön 

kaplamalı yüzeyler,  
örn: rulo ve toz 
kaplamalar

• Ahşap
•  Mineral yüzeyler, örn. 

beton, kiremit, zemin/
duvar karosu

• Bakır/bronz
• Plastik

Profesyoneller için Permafleet® Industry.

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

• Pürüzsüzden dokulu yüzeylere
• Yüksek parlaklıktan mat yüzeylere kadar.

Renklerin tespit edilmesi
çok kolay. 

Parlaklık ve doku kartelası.

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

Permafleet® Color Index.

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

Dijital Renk Ölçümü.

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

An Axalta Coating Systems Brand

Pek çok yüzey ile uyumlu.

Permafleet® Industry bir çok farklı yüzeye uygulanabilir.

Axalta Boya Sistemleri San. ve Tic. Ltd Şti
Cumhuriye Mah. Kadife Sokak No:9
41480 Çayırova - Kocaeli
T: +90 262 674 00 00
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