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epimiz ömür dediğimiz ve süresi 
tanımlanmış bir süreci idame 
ettiriyoruz. Bir emanet bedende, 
tenimizdeki canla, gözümüzdeki 

fer’le, damarımızda akan kanımızla 
bu süreci en iyi şekilde doldurabilmek 
gayesiyle.

Ama ömür dediğimiz şey sadece 
candan, kandan ibaret değil. Ömür 
dediğimiz şeyin içinde amellerimiz 
var, süre bittiğinde bizi anacaklara 
bıraktıklarımız var. Hayata karşı 
sorumluluklarımız var İnsanlara, 
doğaya, diğer canlılara karşı ödememiz 
gereken borçlarımız var. Zira o ömür 
dediğimiz süreçte hepimizin birbirine 
hakkı geçiyor. Hepimizin birbirinden 
aldığı-verdiği sayısız şey var. 

İşte bize düşün de bunların farkında 
olmak ve hakkı geçenlere haklarını 
teslim edebilmek. 

Bunların belki de en başında bize 
“emek verenler” geliyor. Onların 
haklarını ödeyemesek bile en azından 
bunun için çabalayarak yerine 
getirmeye çalışmak en büyük boyun 
borcumuz olsa gerek.

Anne-babalarımızla başlayan, 
ailemiz, ecdadımız, dostlarımız, 
arkadaşlarımız, iş ve çalışma 
arkadaşlarımız derken liste uzayıp 
gidiyor.

Bize emeği geçen herkese 
Usta demek geliyor içimden. Kimi 
sevmenin kimi yaşamın kimisi işinin 
ustası. Ama benim hayatımda bir 
yerlerde benim Ustam olmuşlardır. 
Bana öğrettiklerinden, bana 
kazandırdıklarından, bana emek 
verdiklerinden Ustamdır onlar.

Ve yine inanıyorum ki; Ustalara 
saygı, ahde vefa, insan olmanın 
gereğidir.

Vefa dediğimiz ise; dostluk ve 
muhabbette sebat etme, sevgide 
süreklilik, bağlılık ve sadâkat demektir.

Böyle bir emeğin, böyle bir 
yaşanmışlığın adıdır Hasan Basri 
Bozkurt… Hayatın her anında 
aldığından fazlasını vermeye çalışan; 
iyileri biriktiren, güzellikleri çoğaltan 
kocaman bir Usta. Ülkesi için, çalışma 
arkadaşları için ve de özellikle genç 
kuşaklar, gelecek nesiller için elinden 
gelenin fazlasını yapmaya çalışan, 
duyarlı ve kocaman yürekli bir Usta.

Ömrüne pek çok ilki, pek çok 
güzelliği sığdırmaya çalışırken 
kendinden çok insanları düşünen, 
aldıklarından daha fazlasını vermenin 
gayretinde olan bir Usta.

Dedim ya; hayatımıza çok 
nadirde olsa böyle özel insanlar 
giriyor ve iyi ki tanımışım diyoruz. 
Öğrendiklerimiz, paylaştıklarımız; gün 
gelip yüzümüzde tebessüm olarak kalan 
yaşanmışlıklarımız, anılarımız…

Herkesin hayatına bir şekilde 
dokunmuştur, Hasan Basri Bozkurt. 
Hali hazırda başkanlığını yapmakta 
olduğum derneğimiz Arüsder’in de 
kurucularındadır. Birçoğumuzu bir 
araya getiren, yeni insanlar tanımamıza 
vesile olan, birlikten doğan gücümüze 
zemin hazırlayan derneğimizin ilk 
temel taşlarındandır.

Birçok nedenle saygıyı hak eder, 
Ustalar. Gitmeden yaşattıkları, gittikten 
sonra bıraktıklarıyla. İsimleri anılırken, 
yürekte bıraktıkları yangınlarıyla…

Gözde fer gözyaşına dönmeden,
Tende can hala yaşıyor,
Damarda kan hala akıyorken; emek 

verenlerin, hakkı geçenlerin farkında 
olmak, saygıyla ve minnetle anmak bize 
düşen. 

Yaşayanlara uzun ve sağlıklı 
ömürler diliyorum. Aramızdan ayrılan 
Hasan Basri Bozkurt gibi daha nice 
Ustamıza da rahmet diliyor, hayırla 
anıyorum. Mekânları cennet olsun.

Saygılarımla.
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3 ton kapasiteli, elektrikli 30BH-9 forkliftler, red-dot ödüllü yeni tasarımları ile her 
operatöre rahat sürüş, artan verimlilik ve kolay bakım imkanı sağlamaktadır. Kusursuz 

performans ve mükemmel dayanıklılık ile 30BH-9 her işiniz için ideal çözümü sunar!

Operatörlere göre tasarlandı - 
güvenlik ve rahatlık bir arada
30BH-9’un kabini ferahtır ve emniyet 

göz önüne alınarak tasarlanmıştır. OPSS 
(Operatör Mevcudiyet Algılama Sistemi) 
ile donatılmıştır ve operatör koltuğunda 
değilse yürüyüş engellenir. Ayrıca çatallar 
indirilirken, indirme kontrol valfi sayesinde 
çatalların hareketleri kontrol edi-
lir ve hidrolik sistemdeki herhan-
gi bir hasar durumunda çatalla-
rın aşağı düşmesi engellenmiş 
olur. 

Makine üzerindeki viraj 
kontrol sistemi, dönme yarıça-
pına bağlı olarak sürüş hızını 
kontrol eder; sürücünün daha 
yumuşak ve daha hassas bir 
dönüş işlemi yapabilmesi için 
hızı düşürür.

Daha düşük biniş yük-
sekliği (400 mm), operatö-
rün kabin içine daha kolay 
ve daha güvenli bir şekilde 
binmesini ve inmesini 
sağlar. Ayarlanabilir 
direksiyon kolonu-
na sahiptir ve gaz 
pedalı konumu, 
sürücü konforu 
en üst düzeyde 
olacak şekilde 
bel ir lenmişt ir. 
Ayarlanabilir süs-
pansiyona sahip 
Grammer koltuk, 
standart olarak 
sunulmaktadır.

Ü s t e l i k , 
optimum per-
formans sunan 

ıslak disk fren sistemi, otomatik arıza teşhis 
edebilen LCD monitör, hidrostatik servo 
direksiyon, artırılmış asansör eğim açısı, 
makinanın geri kaymasını engelleyen an-
ti-rollback sistem, artırılmış yürüyüş hızı ve 
tırmanma açısı, operatör algılama sistemi 
(OPSS) standart olarak sunulmaktadır.

Ağırlık göstergesi
Ağırlık göstergesi, tartı sistemindeki 

basıncı ölçer. Böylelikle, çataldaki yükün 
ağırlığı tanımlanabilir. Bu ağırlık LCD mo-
nitörde görüntülenir ve yükü taşımanın 
güvenli olup olmadığı operatöre bildirilir. 
Hyundai 30BH-9 akülü forkliftlerde ağırlık 
göstergesi standart olarak bulunmaktadır.

Geniş görüş açısı
30BH-9 görüş açısı, güvenli 

bir çalışma sağlamak için 
kusursuzdur. Optimize 
edilmiş lift silindiri  düzen-
lemesi, operatöre daha 
geniş bir görüş açısı sağlar 
ve panoramik ayna, geri 
sürüşte operatörün görüş 
hakimiyetini artırır. Güçlü 
baş üstü koruması CEE ve 
ANSI yönetmeliklerini kar-
şılar ve yalnızca daha fazla 
koruma sağlamayıp, aynı 

zamanda ‘360 dere-
ce’ görüş dene-
yimini de sunar. 
Makinelerin ha-
lojen farları (iste-
ğe bağlı) ve arka 
LED kombine 
ışıkları, her ko-
şulda sürücünün 
görüşünü sağlar 
- karşı ağırlığa 
monte edilen 
arka reflektörler 
ile güvenlik daha 
da artırılmıştır.

Hyundai
30BH-9 forklift ile 

gerçek gücü hissedin
30BH-9 forklift ile 
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Hyundai 30BH-9 Akülü  
Forkliftlerle Enerji Verimliliği 
30BH-9, 3000 kg’lık yük kapasitesine 

sahiptir ve hangi uygulamada olursa olsun 
yüksek üretkenlik ve verimliliği garanti eder. 
80V aküsü ile çok daha az enerji kaybı ve en 
ağır çalışma koşullarında çok daha verimli 
kullanım olanağı sağlar.

Anti-geri kaydırma sistemi standart ola-
rak sunulmakta ve makinenin rampada geri 
kaymasına karşı koruma sağlamaktadır. Ayrı-
ca rampada kusursuz olarak kalkış yapılma-
sına olanak sağlar. 30BH-9 tam yüklü halde 
% 22 tırmanma kabiliyetine ve yüksüz halde 
19 Km/s lik sürüş hızına sahiptir. İsteğe bağ-
lı özellik olarak, asansör dik konumdayken 
eğim hareketini otomatik olarak durdurarak 
üretkenliği daha da geliştiren ‘otomatik çatal 
düzleştirme sistemi’ bulunmaktadır.

30BH-9 forkliftlerde aynı zamanda daha 
etkin kumanda kolları kullanılmaktadır. Hız-
lı ve hassas manevra için hidrolik kaldırma 
koluna monte edilmiş elektronik yön seçici 
ve ikincil korna bulunmaktadır. Opsiyonel 
parmak ucu kumanda kolları, daha hassas 
kontrol ve yorulmadan çalışma olanağı sağ-
layan bir seçenek olarak sunulmaktadır. Er-
gonomik olarak tasarlanmış kol dayama, sü-
rücünün vücut şekline uyacak şekilde ileri ve 
geriye doğru ayarlanabilir. Hyundai, 30BH-9’ 
u  bileşenlere kolay erişime imkanı ile tasar-
lamış ve bakımı kolaylaştırmıştır. Ayrıca, akü 
bölmesi, akünün kolaylıkla çıkarılıp yerleşti-
rilebilmesi için akü çıkarma tertibatı 
ile donatılmıştır.

Düşük bakım  
maliyeti
AC teknolojisine sahip, ka-

palı, sürücü ve pompa motoru, 
güç, uzun bakım aralıkları ve 
kanıtlanmış dayanıklılığı bir 
araya getirir. Fırçasız AC motor, 
verimliliği artırır ve bakım ma-
liyetlerini önemli ölçüde azaltır. 
Hyundai forklift serisinin tama-
mında ıslak frenler standarttır. 
Her koşulda ıslak frenler üstün 
fren kuvveti sağlar ve sistem 
neredeyse hiç bakım gerek-
tirmez. Böylece emniyet, gü-
venilirlik artar ve forkliftlerde 
bakım maliyeti azaltılır.

Geliştirilmiş LCD ekran
3,5 “ akıllı grafik özelliklerine sahip renkli LCD ekran, 

operatörün makineyi kolayca ve verimli bir şekilde kontrol 
etmesini sağlar. Ekran, hız ve hızlandırıcı seviyeleri, 

direksiyon açısı ve sürüş yönü hakkında bilgi sağlar. Ayrıca 
akü deşarj göstergesi, çalışma saati sayacı ve çalışma 

modu göstergesi mevcuttur. İsteğe bağlı yük göstergesi, 
monitördeki yük ağırlığını gösterir.

Monitör, ayrıca operatörün, yüksek, normal, ekonomik 
ve 7 km / s’lik bir sürüş hızı sunan yavaş mod gibi tüm 

çalışma koşullarını karşılayan çeşitli performans modlarının 
seçilmesine olanak tanır.



92018   RADÜS DERGİSİ

Sektörün iki önemli firması arasında ger-
çekleşen bu iş birliğine ilişkin olarak HMF 
Makine Endüstriye Ürünler Satış Yönetmeni 
İlhan Sayın şunları söyledi; 

HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.Ş. 
Hyundai İş Makinaları Türkiye Distribütörlü-
ğü’nü Türkiye çapında 40 dan fazla noktada, 
yaygın satış ofisleri ve servis istasyonları ile 
1993 yılından beri yürütüyor. HMF; Türkiye 
temsilciliği üstlendiği ve 1997 yılında DNV 
tarafından ISO 14001 ile sertifikalandırılan 
Hyundai İş Makinaları Grubu ile Türkiye paza-
rında ekskavatör, yükleyiciler ve forkliftler ile 
söz sahibi olan bir şirkettir. Adet satış rakam-
ları, tesis olanakları ve pazarlama politikaları 
konularında gösterdiği üstün performansı 
sayesinde, 2004  - 2007 yılları arasında üst 
üste 4 defa Hyundai tarafından “Dünya’da 
Yılın En Başarılı Distribütörü” ödülüne layık 

görülen HMF Makina, 2010-2011-2012-2013 
yılları arasında da ‘’Mükemmel distribütör’’ 
ödülüne, 2011 ve 2012 yılında ise Hyundai 
tarafından forklift kategorisinde ‘’En İyi Dist-
ribütör’’ ödülüne, 2006 ve 2012 Yılında da 
Unicarriers Depo İçi Ekipmanlar tarafından 
“Dünyanın En İyi Distribütörü” ödülüne layık 
görülmüştür.

2006 yılı itibari ile ISO 9001:2008 
Kalite Belgesi ile ödüllendirildi
Bugün HMF Makine “Profesyonel Hiz-

met” prensibi doğrultusunda servis, yedek 
parça ve garanti konularına verdiği önemle 
sektörünün lider firması olmayı sürdürmek-
tedir. Bu anlayışın devamı olarak firmamı-
zı, markamızı ve kalite politikamızı çok iyi 
temsil eden Profimak ile yollarımızın kesiş-
miş olmasından çok mutluyuz. Uzun yıllara 
dayanan bilgi birikimi ve sektörde edindiği 

prestij ile Profimak ile çok uzun süreli işbirliği 
yapacağımıza inandık.

Profimak adına görüştüğümüz sektörün 
duayen ismi Burhan Fırat ise şunları söyledi;

Profimak olarak her şeyden önce en 
büyük amacımız; milletimize, sektörümüze 
ve müşterilerimize fayda yaratabilmek. Bir 
değer üretmek, bir yarar sağlayabilmek ve 
bunun karşılığında verimli ilişkiler kurabil-
mek temel gayemiz. Ticarette elbette para 
kazanmak önemli ancak önceliğimiz yukarı-
da saydığım esaslar doğrultusunda karşılıklı 
ve verimli işbirliğini uzun yıllara yayabilmek.

Bu hedef doğrultusunda; Türkiye’de ilk 
olan birçok işe imza attık, atmaya da devam 
edeceğiz. Danışmanlık, verimlilik analizleri, 
alternatif çözümler gibi temel konuların yanı 
sıra distribütörlükler yoluyla, satış-servis-ye-
dek parça gibi hizmetleri de sunuyoruz. 

HMF MAKİnA MARKALI üRünLER 

Profimak’la emin ellerde
Forklift’te Hyundai ve istif makinalarında Unicarriers 
markalarını Türkiye’de temsil eden HMF Makina ile 
temizlik ve kamu sektörlerinde uzun yıllardır hizmet 
vermekte olan Profimak Makine arasında 
yetkili servis sözleşmesi imzalandı.
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HMF üRün GAMI
HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.Ş. 

2003 yılından bu yana Hyundai marka LPG, 
akülü ve dizel forkliftleri ile en yeni endüst-
riyel ürünleri ürün gamında bulundurmak-
tadır. HMF tarafından Türkiye pazarına sunu-
lan Hyundai Forkliftlerin ürün grubunu; 1.5 
- 25 ton arası dizel forkliftler, 1.5 - 5 ton arası 
LPG’li forkliftler ile 1.5 - 5 ton arası akülü fork-
liftler oluşturmaktadır.

Hyundai özellikle düşük bakım giderleri 
ve bol yedek parça özelliği sayesinde sektö-
rün en çok tercih edilen markasıdır. 

HMF’nin ürün çeşitleri ve markaları ara-
sında; Hyundai iş makinaları ve Hyundai 
Endüstriyel ürünlerin yanı sıra Unicarriers 
Depo İçi Ekipmanlar kullanılan D&A kırıcılar 
bulunuyor

HMF Makina, 1958 yılında İsveç’te ku-
rulan ve 2004 yılından bu yana temsil ettiği 
Unicarriers Depo İçi Ekipmanlar tarafından 

2006 ve 2012 yıllarında “Dünyanın En İyi 
Distribütörü” ödülüne layık görülmüştür. 
Unicarriers Depo İçi Ekipmanlar markasının 
ürün gamı arasında; elektrikli transpaletler, 
elektrikli istif makinaları, reach truck, dört 
yönlü reach truck, telereach truck, raf arası 
istif aracı, alçak ve yüksek seviye sipariş ha-
zırlama araçları yer alıyor. HMF, ergonomi ve 
kullanım kolaylığı sunan Unicarriers Depo 
İçi Ekipmanlar ürünleriyle güvenli servis ve 
bakım hizmetleri sağlayarak müşterilerinin 
depo içi ekipman karlılığını artırmayı amaç-
lıyor. İlhan Sayın “HMF’nin değerleri” ni ise 
şöyle sıralıyor,

MüŞTERİ ODAKLIDIR
Müşterilerimizi iş ortaklarımız olarak 

görür, ilişkilerimizde kazan-kazan ilkesini 
benimseriz. Şeffaf, tutarlı, saygılı ve dürüst 
yaklaşımımızla verdiğimiz sözü tutar, tuta-
mayacağımız sözü vermeyiz.

ÇÖZüM ODAKLIDIR
Sorunları değil, çözüm yollarını tartışa-

rak, hızlı ancak son derece sağlıklı kararlar 
alırız. Daima pozitif düşünerek, şirketimizin 
ve müşterilerimizin işlerini geliştirmelerine 
destek oluruz.

ETİK VE GüVEnİLİRDİR
Sunduğumuz hizmetin kalitesini sürekli 

geliştirir ve sağladığımız güçlü servis ağı ile 
müşterilerimize güven veririz. Etik ve kurum-
sal değerlerimizi yansıtan yaklaşımımızla mar-
kamızın itibarını korumaya özen gösteririz.

DEĞİŞİME ÖnCüLüK YAPAR
Değişim olmadan ilerleme olmaz ilkesiy-

le, daima yenilikçi ve uygulanabilir fikirler ya-
ratırız. Sektördeki yenilik ve değişimleri, hiç 
vakit kaybetmeden çalışma süreçlerimize 
yansıtırız.

ESnEK VE UZLAŞMACIDIR
Birbirimize, iş ortaklarımıza ve müşterile-

rimize daima saygı gösteririz. Başkalarının fi-
kirlerine saygı duyar, gerektiğinde bakış açı-
mızı değiştirmekten kaçınmayız. Uzlaşmacı 
tutumlar sergilemek ve farklı yaklaşımlara 
açık olmak ekip ruhumuzu geliştirir.

GELECEK nESİLLERE SAYGILIDIR
En değerli hedefimiz, ulaştığımız başa-

rıları gelecek nesillere aktararak daimi kıl-
maktır. İşte bu yüzden, yeni nesillere örnek 
olacak projeler geliştirmek ve genç beyinleri 
sektörümüze kazandıracak yatırımlar yap-
mak, öncelikli sosyal sorumluluğumuzdur.

VİZYOn, MİSYOn VE KALİTE 
POLİTİKAMIZ
Yönetim felsefemiz ve müşteri ilişkile-

rimize ‘Toplam Kalite Yönetimi’ anlayışını 
bütünüyle yerleştirip, tüm ürün ve servis 

hizmetlerimizde sürekli büyüme ve gelişme 
içinde olarak mevcut ve hedef pazarlarda ilk 
üç sırada yer alıp şirketimizi aranılan bir mar-
ka haline getirmektir.

Modern yönetim tekniklerini ve gelişen 
teknolojiyi takip edip performansını sürekli 
geliştirerek, tecrübeli ve yetkin satış ve SSH 
ekibi ile İş ve İstif Makinaları sektöründe, 
müşterilerine değer katan dünyaca bilinen 
markaları, kaliteye ve müşteri memnuniyeti-
ne önem vererek sunmaktır.

HMF; sektörün değişen ihtiyaçlarını ana-
liz ederek, yenilikçi ve kaliteli çözümleri en 
kısa sürede ve kesintisiz olarak sunarak, sek-
törün zirvesinde kalmayı sürdürecektir.

Profimak olarak ilk teslimatlarını Turkish 
Do&Co ‘ya yaptıklarını söyleyen Burhan Fırat; 
bundan böyle bir an bile durmak söz konu-
su değil. Yeni markalar -hem de dünya mar-
kaları- ile çalışmalarımız sürecek.  Kaliteli ve 
ekonomik çözümler üretmeye devam ede-
ceğiz. Yerli imalatın gerekliliğine inanıyoruz. 
Teknolojiyi yakından takip ederek gerekli 
aksiyonları almaya önem veriyoruz. Tüm bu 
çalışmaların merkezinde insan unsuru ol-
duğunun bilinciyle çalışan arkadaşlarımızın 
memnuniyetini göz önünde tutmaya azami 
ölçüde özen gösteriyoruz.

PROFİMAK MAKİNE OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.
Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 53. Cad. No: 15 Kahramankazan/ANKARA

Tel: +90 312 441 61 72 - 73 Faks: +90 312 441 61 76   servis@pro�mak.com.tr - www.pro�mak.com.tr

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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Türk sanayisinin duayen isimle-
rinden HİDROMEK’in Kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bas-
ri Bozkurt, dün 71 yaşında yaşamını 
yitirdi. İşçilikten mühendisliğe ve iş 
insanlığına uzanan emek ve vizyon 
dolu yolculuğun simgesi olan Boz-
kurt’un vefatı, iş dünyasını, çalışan-
larını ve sevenlerini yasa boğdu.

Ankara Siteler’de küçük bir 

atölyede temelleri atılan HİDRO-
MEK’i, uluslararası bir marka ha-
line getiren Hasan Basri Bozkurt, 
eşine ve işine olan sevgisini şu söz-
lerle anlatmıştı: “Hayatta iki bü-
yük aşkım var, biri eşim, biri işim. 
Başarımızın altında azimli olmak, 
azimle ve severek çalışmak yatı-
yor. Eğitim ve üretim bu ülkenin 
ilacı, kurtuluş reçetesi. Eğitime, 

üretime yatırım! İnsana, teknoloji-
ye ve AR-GE’ye yatırım! İşini aşk ve 
tutkuyla yapan çalışana yatırım! 
Türkiye’ye ve geleceğine yatırım!” 

Türk sanayisinin gelişiminde bü-
yük emek sahibi olan Bozkurt, Ah-
met Hamdi Akseki Camii’nde kılınan 
(Diyanet İşleri Başkanlığı Camisi) 
Cuma namazına müteakip Karşıya-
ka Kabristanında defnedildi.

HASAn BASRİ BOZKURT
KİMDİR?
Türkiye’nin iş makinesi üretici-

si olan HİDROMEK A.Ş.’nin kuru-
cusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Basri Bozkurt, Yıldız Teknik 
üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden 1971 yılında mezun 
oldu. Aynı okulda lisansüstü eği-
timine devam ederek 1973 yılında 
Yüksek Makine Mühendisi oldu. 
Çalışma hayatına 1973 yılında 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 

Makine Mühendisi olarak başla-
yan Bozkurt, 4 yıl burada hizmet 
verdikten sonra 1978 yılında Ka-
rayolları teşkilatından ayrılarak 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yap-
tığı HİDROMEK’i kurdu.

Eğitime büyük önem veren 
Hasan Basri Bozkurt, özellikle 
okul-sanayi iş birliğinin geliştiril-
mesi ve sanayinin ihtiyaç duydu-
ğu “Kalifiye” eleman yetiştirilmesi 
amacıyla orta ve yüksek eğitim ku-
rumlarıyla çeşitli iş birliklerini ha-
yata geçirdi. Ankara Sanayi Odası 

ile yürütülen “Okul Sanayi Eğitim 
Programı (OSEP)”nın kurulmasın-
da ve Ankara Sanayi Odası 1. Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ndeki “ASO 
Teknik Koleji”nin yapılmasında 
aktif rol üstlendi. Çankaya üni-
versitesi ile iş makineleri alanında 
bilgi birikimi olan  mühendislerin 
yetişmesini sağlamak, üniversi-
te-sanayi işbirliğini geliştirmek 
amacıyla imzalanan protokol de 
yine kendi imzasını taşımaktadır. 
Hasan Basri Bozkurt, evlidir ve iki 
erkek evlada sahiptir.

TüRK SAnAYİSİnİn ACI KAYBI
HİDROMEK’İn KURUCUSU

HASAn BASRİ BOZKURT VEFAT ETTİ
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1999 Yılından bu yana faaliyet gösteren 
araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları 
Üreticileri Birliği Derneği’nde yeni genel 
sekreter Göktan Güçlü oldu.

Halen genel başkanlığını Burhan Fırat’ın 
dürdürmekte olduğu dernekte Recep Özer 
bu görevi sürdürmekteydi.

Ticari araç pazarında değişik firmalarda 
çeşitli görevlerde çalışan Göktan Güçlü 
daha önce derneğin yönetim kurulu yedek 
listesinde de yer almıştı. Bilhassa kamyon 
ve ağır vasıta pazarında iyi bilinen bir 
isim olmasının yanı sıra birçok üst yapım 
firmasının da yakından tanınmaktadır.

Bu hafta göreve başlayan Göktan Güçlü 
dergimizin de yayın kurulunda yer alıyor.

“Hepimiz tek kanatlı birer kelebeği 
ve ancak birbirimize tutunarak uçabiliriz” 
ilkesini benimseyen Güçlü, şunları söyledi;

Uzun yıllara dayanan  sektör deneyimi 
ve birikimi ile son derece güzide bir 
gruba hizmet üretebilmek adına  göreve 
başlıyorum.  Değişen dünya düzeni ve 
zorlaşan ticari şartlar göz önüne alındığında, 
sivil toplum kuruluşları ve meslek 
örgütlerinin önemi her geçen gün daha 
fazla artmaktadır. Kamusal hizmetlerin 
çeşitliliği, standartlarda yaşanan zorluklar ve 
teknolojinin geldiği nokta, sektörel bazda 
dayanışmayı, birlik olarak hareket etmeyi 
zorunlu kılıyor. Dolayısı ile entegrasyon ve 
koordineli çalışmaların yapılabilmesi için 
bizim gibi derneklerin varlığı kaçınılmaz.

Sadece yurt içi mevzuatta yaşanan 
zorluklar değil, uluslararası rekabetin 
içerisinde yer alabilmek için de üyelerimizle 
sıkı bir birlik sergilemek durumundayız. 
Pek çok imalatçı üyemiz var ve ülke 
ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyorlar. 
Ancak bu pek kolay olmuyor. Yaşanan tüm 
sıkıntılarla ilgili gerekli mercilerde çözüm 
aramak bizim gibi sivil inisiyatiflerin temel 
görevleri. 

Sonuç itibarı ile yapılacak çok işimiz var. 
Birlikten doğacak güç ile başaracağımıza hiç 
kuşkum yok. 

Bu göreve layık gören başta saygı değer 
başkanım Burhan Fırat olmak üzere, değerli 
yönetim kuruluna ve tüm üyelerimize 
teşekkür ediyor, yolumuz açık diyorum.  

Saygı, sevgi ve anlayış içerisinde 
çalışarak güzel işler başaracağımıza dair 
duyduğum inançla, destekleriniz için 
şimdiden teşekkür ediyor, yeni dönemin 
hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

ARüSDER’de 
görev 

değişimi
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Cengiz İnşaat, Kuveyt’teki işlerinde kul-
lanmak üzere 4143D DC inşaat kamyonu, 
3543M DC mikser, 3543T LR çekici ve 1833 
DC yol kamyonu olmak üzere toplam 50 
adet Ford Trucks aracı filosuna kattı. Polat Yol 
ise 4143D DC ve 2533 DC olmak üzere filosu-
nu toplam 44 adet Ford Trucks ile genişletti. 
Düzenlenen araç teslimat töreninde Cengiz 
İnşaat ve Polat Yol’a teşekkür plaketi takdim 
edildi. Törene ABD Maslahatgüzarı Larry L. 
Memmot, Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Ti-
caret Müşaviri Atilla Uğur Başbuğ, Polat Yol 
Kuveyt Ülke Müdürü Hakan Dayangaç, Cen-
giz İnşaat Kuveyt Ülke Müdürü Gökay Güler, 
Ford Trucks Ortadoğu Ülkeler Müdürü Mus-
tafa Caner Sinanoğlu ve Ford Trucks’ın Ku-
veyt’teki bayisi Alghanim Auto’dan Kamal Al 
Zein ve Nihad Alkilani katıldılar.

Kuveyt şehrinin güneyinde, yaklaşık 100 
bin kilometrelik alanda sıfırdan oluşturula-
cak ve 400.000 kişinin yaşayacağı Güney Al 
Mutlaa şehrinde, 116 okul, 156 cami, 48 mini 
market, 12 halk sağlığı merkezi ve üç özel 
klinikle birlikte birçok hizmet sunulması he-
defleniyor. Güney Al-Mutlaa projesi, her biri 
400 metrekareyi kapsayan 28.336 konuttan 
oluşan 12 banliyöyü kapsıyor. Kuveyt Kamu 
Bayındırlık ve İskân İdaresi (PAHW), dev ken-
tin kamu altyapısını inşa etmek için de 288 
milyon Kuveyt Dinarı tutarında sözleşme 
imzaladı. Projede ayrıca, kamu hizmetleri ve 
enerji santrallerinin inşaatı da dahil olmak 

üzere 60 ihale gerçekleştirilecek. 
Ford Trucks İnşaat Serisi en ağır 
şantiye şartlarına göre tasarlandı
Orta Doğu’nun tozlu, yüksek sıcaklığa 

maruz kalan şartlarına göre geliştirilen Ford 
Trucks araçları, uzun bir süredir bölgede hiz-
met vermeye devam ediyor. En zorlu iklim 
ve coğrafi koşullarda dahi kendini kanıtlan-
mış Ford Trucks inşaat serisi, çöl ortamında 
bölgenin en önemli projelerinde yer alıyor. 
Kuveyt’te ilk yılda %20 pazar payına ulaşan 
Ford Trucks, inşaat segmentinde ise lider ko-
numunda bulunuyor.

Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde yer 
alan Ecotorq motor sayesinde rampada ve 
zorlu yollarda üstün çekiş gücüyle sürücü-
lere konfor getiriyor. Ford Trucks inşaat se-
risi  430 PS güç ve 2150Nm ye ulaşan tork 

değeri ile en zor inşaat koşullarında yüksek 
performans sunuyor. Özellikle dekopaj kulla-
nımında karşılaşılan şantiyelerin dik yokuşlu 
çalışma şartlarında yüksek tork ile yokuşları 
tırmanırken, 400 KW gücündeki motor freni 
ile gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Ford 
Trucks inşaat serisindeki otomatik şanzıman 
opsiyonu ise ağır şantiye ortamları için en 
uygun şekilde tasarlanmış serilikte ve verim-
lilikte sınıfının lider özelliklerine sahip. Sü-
rücülere sunduğu; Off-road, Rocking (Beşik 
Hareketi) ve Ekonomi modları ile her türlü 
kullanım şartında sürücülerin sorunsuz iler-
lemesini sağlıyor. %22’lik dönüş açısı iyileş-
tirmesi ile dar şantiye şartlarında yapılacak 
manevra sayısı önemli oranda azaltılarak; 
dar şantiye sahaları sürücüler için her türlü 
manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına 
dönüştürülüyor. 

Cengiz İnşaat ve Polat Yol, Kuveyt’te
inşa edilen dev Al Mutlaa şehri için

tercihini Ford Trucks’tan yana kullandı
Türkiye’nin en köklü inşaat firma-

larından biri olan Cengiz İnşaat ve 

dünyanın en büyük 250 müteahhidi 

arasında yer alan Polat Yol, Kuveyt’te 

inşası devam eden ve yaklaşık 400 

bin kişinin yaşayacağı Al Mutlaa ken-

tindeki projelerde kullanılmak üzere 

94 adet Ford Trucks’ı filosuna kattı. 
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Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), olası 
afetlere anında müdahale edebilmek ama-
cıyla araç filosunu çağın şartlarına uygun bir 
şekilde günden güne genişleterek hizmet 
kalitesini arttırıyor. Avrupa Birliği tarafından 
fonlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından 
koordine edinilen “Belediye Hizmetleri” kap-
samında tam donanımlı 3 adet itfaiye aracı 
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı araç filosuna eklendi. 

“TESLİM ALDIĞIMIZ ARAÇLAR ARAMA 
KURTARMA ÇALIŞMALARI VE YAnGInA 
MüDAHALEDE HIZLA ULAŞABİLECEK 
KAPASİTEDE ARAÇLARDIR”
Kaza, yangın ve diğer doğal afetlerde, 

hızlı ve zamanında hizmet verebilme nok-
tasında son teknoloji ile donatılmış araçlar 
hakkında bilgi veren HBB Genel Sekreteri 

Prof. Dr. Mehmet Maden, “ 3,5 ton su ve 300 
litre köpük su kapasiteli 3 adet araçlarımızı 
teslim aldık. Hatay Büyükşehir Belediyesi 
sadece Hatay’ın 15 ilçesinde değil Afrin böl-
gesinde de itfaiye araçlarını görevlendiriyor. 
Teslim aldığımız araçlarımız acil durumlarda 
ve arama kurtarma çalışmaları için oldukça 
önem arz etmektedir. Bu proje kapsamında 
Birleşmiş Milletler ’in bizlere daha önce de 
yardımları oldu. Bu projeyi destekliyor ve 
“Belediye Hizmetleri “ kapsamında tam do-
nanımlı 3 adet itfaiye araçlarımız için Avrupa 
Birliği ve Birleşmiş Milletler yetkililerine te-
şekkür ederim” dedi. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi
itfaiye filosuna 3 araç daha ekledi
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Makina Hikayeleri

Yugoslavya’nın Üsküp şehri 1932… 
Geçimini hayvancılıkla sağlayan Yahya 
Akyapak ile eşi Hafize Hanım, o yıllarda 
Balkanlar’da yaşayan tüm Rumeli Türkleri 
gibi Genç Türkiye Cumhuriyeti’ne göçüp 
göçmeme konusunda karar verme aşama-
sındaydılar. Yıllardır yaşadıkları topraklar, 
Osmanlı’nın dağılmasının ardından Türkler 
için yaşanması zor bir coğrafyaya dönüş-
müştü. Öte yandan gidilecek yeni ülkede 
birçok bilinmez onları bekliyordu...

Daha sonra, soyadına da yansıyacak 
olan ve hayvan tüylerinden yapak üreten 
Yahya Akyapak, şap salgınında 6 bine ya-
kın büyük ve küçükbaş hayvanını kaybe-
dince en doğru olanın Türkiye’ye göçmek 
olduğuna karar verir.  İlk önce İstanbul’a 
gelen Yahya Akyapak bir senenin sonun-
da burada yaşamak istemez ve eşiyle bir-
likte Bursa’ya taşınır. Akyapak ailesi Bur-
sa’da kök salar. 

üÇKARDEŞ TEMELLERİ ATAR
Bursa’da da hayvancılığa devam 

eden Yahya Akyapak’ın Fevzi, Kazım ve 
Saim adlı üç çocuğu olur. Ancak kardeş-
ler hayvancılıktan çok, o zaman Bursa’da 
gelişmeye başlayan makine sanayinde 
çalışmayı tercih ederler. Fevzi Akyapak 
Türkiye’nin ilk yerli çamaşır makinası-
nı üreten Tolon Fabrikası’nda çalışmaya 
başlar ve kendini yetiştirir. Yıl 1962’ye 
geldiğinde, Fevzi Akyapak öncülüğünde 
Kayhan Çarşısı’nda açılan 90 metrekare-
lik torna tesviye atölyesi ile Akyapak Ma-
kine’nin temelleri atılmış olur. İlk olarak 
soba borusu bükme makineleri üretilen 
atölyede üç kardeş 1982’ye kadar birlikte 
çalışır. Bu süre içinde Fevzi Ayapak’ın beş 
çocuğu olur. Özellikle en büyükleri olan 
Levent, çocuk yaşlarından itibaren maki-
nelere ilgi duyar. Lise çağına geldiğinde 

Fevzi Akyapak

Soba borularını büken makine     lerle işe başladılar  “AKYAPAK”
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bir yandan Tophane Endüstri Meslek Li-
sesi’nde okurken bir yandan babasının 
atölyesinde ter döker.

Nüfusa büyük yazdırıldığı için 1977’de 
daha 18 yaşında iken askere giden Le-
vent’in acemiliği Haliç kıyısındaki Halı-
cıoğlu’na düşer. İsterse usta birliğini de 
İstanbul’da yapma şansı vardır fakat Le-
vent’in bir türlü başa çıkmadığı bir soru-
nu vardır: Haliç’in kokusu! Özellikle sıcak 
havalarda dayanılmaz hale gelen kötü 
koku Levent’i neredeyse yemeden içme-
den keser. 52 kiloya kadar düşen Levent, 
askerliğe İstanbul’da devam etmek iste-
mez ve usta birliği Kars’a çıkar. 24 aylık 
askerliğini tamamlayan Levent, Bursa’ya 
geri döner ve tekrar babasının yanında 
çalışmaya başlar.

AMCALARIYLA    
YOLLARI AYRILIR
Amcalarının, mali sıkıntıları öne sürerek 

Levent’e maaş vermek istememeleri, 1982 
yılında bölünmeye neden olur. Bu duru-
mu kabul etmeyen Fevzi Akyapak, oğlu 
Levent’i de yanına alarak kardeşlerinden 
ayrılır. Yeterli sermayesi olmayan Fevzi Ak-
yapak, toprak reformunda devletin verdiği 
arsayı satar ve böylece Bursa’nın Yıldırım 
semtinde 50 metrekarelik daha küçük bir 
atölye açar. Başlangıçta yalnız bir torna, 
bir matkap ve bir planyaları vardır. Yeri gel-
diğinde çelikleri, sacları elleriyle keserler. 
Akyapak Makine ikinci yerinde de 3-5 mm 
kalınlığına kadar bükme makineleri üret-
meye devam eder. 

BABA OĞUL ARASInDA  
AnLAŞMAZLIK ÇIKAR
1989’a gelindiğinde babasından ayrılıp 

kendi yolunu çizmeye karar veren Levent 
Bey, o dönemin zorlu geçtiğini anlatıyor.  
Düğününde takılan az miktarda altın ve 
kendi birikimleriyle idare etmeye çalışan 
Levent Akyapak, bir arkadaşının atölyesin-
de raylı pencere sistemlerinin açılıp kapan-
masını sağlayan makara kalıplarını yaparak 
biraz sermaye toplamayı başarır. Bu paray-
la 1992 yılında Anadolu Mahallesi’nde 150 
metrekarelik atölyede Akyapak Makine 
yeniden nefes almaya başlar. Canla başla 
çalışan Levent Akyapak bükme makinele-
ri üretmeye tek başına devam eder. Üç yıl 
içinde ihtiyaçtan dolayı atölyeyi büyütüp, 
yeni makinelerle üretimi güçlendirir.

Soba borularını büken makine     lerle işe başladılar  “AKYAPAK”
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İHRACATLA BüYüDüLER 
1996 yılına kadar istikrarlı olarak ilerle-

yen Akyapak Makine, Orhan Er’in şirkete 
ortak olması ile yurt dışına açılır. Alman-
ya’da büyüdüğü için iyi derecede Almanca 
bilen ve makine satışında tecrübeli olan 
Orhan Er, ilk olarak Hamburg’taki Knuth 
isimli firmaya bir tır makine satmayı başarır. 
İlk ihracattan 55 bin mark kazanırlar fakat 
bu henüz başlangıçtır; Almanya’dan altı tır 
siparişle dönerler. Üretim hattı siparişlere 
yetmeyince atölye 300 metre kare daha 
büyütülür. Almanya’ya ile yapılan başarılı 
çalışma sonrasında Avrupa’dan siparişler 
gelmeye başlar. 

Avrupa’yla işlerin yoğunlaşmaya 
başladığı dönemde Türkiye’ye gelen 
Hollandalı bir müşterisinin atölye çev-
resinde yaşayanların fakirliğini fotoğraf-
laması Levent Akyapak’ın gücüne gider. 
Daha fazla kişiye iş imkanı tanımak iste-
yen Levent Akyapak, 1997’de Yaylacık 
Köyü yakınlarındaki 1500 metrekarelik, 
zamanının yeni teknolojisiyle donatıl-
mış üretim tesisine geçer. Aynı dönem-
de İspanya’dan gelen beş adetlik büyük 
makine siparişi, yükselişin ikinci adımı 
olur. 10 yıla yakın süre yeni tesisinde 
hem tecrübesini hem de ürün gamını 
geliştiren firma, neredeyse tüm Avru-
pa’ya metal bükme makineleri satmaya 
başlar. Bu süreç içinde yaşanan ekono-
mik krizleri ve zor dönemleri çok çalışa-
rak ve yurt dışı bağlantılarını kuvvetlen-
direrek atlatır Akyapak Makine. 

DünYA DEVLERİ    
KULLAnIYOR
Türkiye’de çelik sektörünün şekli-

ni de değiştiren firmalardan biri olan 
Akayapak Makine, bugün toplam 32 
bin metre karelik kapalı alanda, yakla-
şık 470 personeliyle metale, dolayısıyla 
insan hayatına şekil veren makineler 
üretmeye devam ediyor. Makineleri, 2 
mm’den 200 mm kalınlığına kadar saca 
şekil verirken, 1000 mm’lik H profili kı-
lıcına bükebiliyor. Yarattıkları ‘Akbend’ 
ve ‘Akdrill’ markalarıyla beş kıtada 82 ül-
keyle aktif olarak iş yapan ve makineleri 
100’ün üzerinde ülkede çalışan Akya-
pak’ın müşterileri arasında; RollsRoyce, 
Mercedes, Harley Davidson, Mitsubishi 
ve Tata gibi dünya devleri de yer alıyor. 
Nasa tesislerini gezen bir arkadaşının, 
kendi makinelerini orada gördüğünü 
söyleyen Levent Akyapak “Bu sadece 
bizim için değil Türkiye için gurur verici 
bir şey.” diyor. 

“MEGA YAPILARDA 
KULLAnILACAK MAKİnELER 
üRETMEYİ PLAnLIYORUZ”
Ağır iş makineleri üretmelerine rağ-

men estetiğin kendisi için çok önemli 
olduğunu vurgulayan Levent Akyapak, 
“Ürettiğim makine, işini iyi yapmasının 
dışında estetik ve güzel olmalı. Baktığın 
zaman seni mutlu etmeli.” diyor. O yüz-
den makinelerini de insan gibi seviyor.  
Ayrıca iş hayatındaki diğer prensibinin 
ciddiyet olduğunu kaydeden Levent 

Akyapak, ciddiyet olmadan iş olmaya-
cağına inanıyor. İtalya, İsviçre, Almanya, 
ABD ve Çin’le rekabet içinde olduklarını 
ifade eden Levent Akyapak rakipleri-
ni teknoloji ile geçmeyi planladıklarını 
anlattı. Devletten bu konuda yardım 
beklediklerini söyleyerek şöyle konuş-
tu: “Tamamen robotik üretime geçmek 
istiyoruz. Hem daha güvenli, hem daha 
hızlı hem de daha ucuz. Ayrıca mega ya-
pılarda kullanılacak makineler üretmeyi 
planlıyoruz. Ama devletin de teknoloji 
geliştirme konusunda firmalara destek 
olması gerekiyor. Geçen sene 350 bin 
euro Ar-Ge yatırımı yaptık. Ancak bu 
yatırımı kazandığım sürece yapabilirim.” 

Kaynak: Makine İhracatçıları
Birliği Moment Expo Dergisi

“TEKNOLOJİYE HEP ÖNEM VERDİK”
Soba borusu bükme makineleri 

üreterek çalışmaya başlayan 
Akyapak Makine, 2000’li yılların 

başında 40-50 mm’lik sacı 
bükebilen makineler imal eder 

hale gelir. Teknolojiye yatırım 
yapmanın önemine değinen Levent 

Akyapak, “Teknolojiye hep önem 
verdik. Ürettiğimiz makinelerin 

ve kendi üretim hattımızın son 
teknolojiye uymasını, hatta onun 

önüne geçmesini istedik.” diyor. 
Bu kapsamda 2005 yılında Akçalar 

Sanayi Bölgesi’nde alınan araziye 
10 bin metre kare kapalı alana 

sahip fabrika yapılır. Ancak talebin 
artmasıyla kapalı alan önce 16 bin 

daha sonra 21 bin metrekareye 
yükseltilir. Akyapak Makine 

artık konvansiyonel makinelerin 
yanında yarı otomatik NC ve tam 

otomatik CNC kontrollü makine 
üretimi de yapmaktadır. 2006 

yılında çelik konstrüksiyon ve inşaat 
sektöründeki yükselişi takip eden 
Akyapak, sektör için önemli olan 

profil delme hatlarını ileri teknoloji 
ile Türkiye’de üretmeye başlayarak 

hem ülke için hem de sektör için 
yerli üretime katkı sağlar. Türkiye’de 

birçok firma ve yabancı markanın 
distribütörlüğünü yapmaya başlayan 

Akyapak Makine aynı zamanda yurt 
dışına distribütörlük vermeye de 

başlar. Akyapak Makine şu an 32 
bin metrekarelik kapalı alanda sac, 

profil ve boru bükme makinaları, 
çelik konstrüksiyon ve inşaat 

makineleri üretmeye devam ediyor.

SARP MAKİnE İLE  
KAYnAK ÇÖZüMLERİ 
üRETİYOR
Akyapak Makine ayrıca 

2007 yılında kurdukları Sarp 
Makine ile sanayiye kaynak 
çözümleri üretiyor. Akyapak, 
Sarp Makine ile ayrıca özellikle 
gemi sanayisinde önemli çözüm 
olan robotik kaynak teknolojileri 
üretmek için de adım atmış 
durumda. Toplam 470 kişinin 
çalıştığı Akyapak Grubu’nun 
2012 yılı cirosu 21 milyonu 
ihracattan olmak üzere, 30 
milyon euroyu aşmış. Geçen yıl 
büyük bir partiyle 50’nci yılını 
kutlayan şirket, 2012 Anadolu 
Markaları Yarışmasının Büyük 
Şirketler İmalat Kategorisi’nde 
aldığı üçüncülükle başarısını 
taçlandırmış. 

İki çocuk sahibi Levent 
Akyapak genç görüntüsünü 
spora borçlu. 35 yaşına kadar 
amatör futbol oynadığını 
vurgulayan Levent Akyapak 
“Ayrıca halter ve masa tenisiyle 
ilgilendim. Hala düzenli 
spor yaparım. En az bir saat 
yürürüm. İş stresini spor yaparak 
atıyorum.” diyor. 
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Geliştirdiği ürün ve hizmetler ile 55 ülke-
deki müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşıla-
yarak her daim sektöre yön veren Tırsan, 11-
13 Ekim tarihlerinde Ankara Lojistik Üssü’nde 
gerçekleşen Ankara Lojistik Zirvesi’nde, sek-
töre hizmet veren çok sayıda şirket ve ziya-
retçiyle bir araya geldi. Bu sene sektörün en 
önemli ödülü Treyler İnovasyon 2019 Ödül-
leri’nde 2 kategoride derece alan uluslararası 
tek üretici olan Tırsan, fuarda sergilediği ayar-
lanabilir 5. teker yüksekliği sayesinde farklı çe-
kiciler ile eşleşebilen Tırsan Multi Ride, her tip 
yük taşımacılığına uygun Kässbohrer K.SPL 3 
Açık Kasa ve yakıt tasarruflu K.STB 39 Akarya-
kıt Tankeri ile ziyaretçilerden tam not aldı. 

Fuarda Sergilenen Araçlar:
Tırsan Perdeli Multi Ride: Tırsan Multi 

Ride araçları, 980-1.100 mm arasında deği-

şebilen 5. teker yüksekliği sayesinde farklı 
çekicilerde kullanılabilmektedir. Firma sahip-
lerine operasyonel esneklik, filo yönetimin-
de kolaylık, verimlilik ve buna bağlı olarak 
tasarruf sağlamaktadır. 

Multi Ride’ın üst yapısı ve perdeleri Code 
XL standartlarına ve ADR’ye %100 uyumlu-
dur. Çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.850, 
2.900, 2.950, 3.000 ve 3.050 mm’ye kadar 
beş farklı seviye yüksekliklerinde iç net sun-
maktadır. Bu sayede farklı yük taşımalarında 
esneklik sağlamaktadır. Perdeli Multi Ride 
treylerlerin sahip olduğu K-Fix sistemi, yük-
lerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlar. 
Araç, televre üzerinde bulunan her biri 2,5 
ton yük taşıma kapasiteli toplam 236 adet 
yük bağlama noktası sayesinde, 500’den 
fazla yükleme kombinasyonu sunmaktadır. 
Avrupa’nın en büyük filoları tarafından ter-
cih edilen Tırsan Perdeli Multi Ride araçları, 
şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron 
metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı 
oluşu sayesinde 10 yıl pas yürümezlik garan-
tisi altındadır. 

Kässbohrer Açıkkasa K.SPL 3: Kässboh-
rer Açıkkasa, zorlu yol koşullarına göre özel 
tasarlanmış hafif şasisi ve 5.950 kg’dan 
başlayan boş ağırlık seçenekleri sayesinde 
çok daha fazla yük taşıyor ve daha az yakıt 
tüketimi sağlıyor. 1500 mm KTL kaplama 
ön panel, 765 mm + 200 mm sac kapak op-
siyonu ile donatılan Kässbohrer Açıkkasa, 
kullanıcılarına operasyonel faaliyetlerinde 
esneklik imkanı sağlıyor. Her tip yük taşı-
macılığında güvenli ve uzun kullanım öm-
rüyle her zaman daha fazla kazanç imkanı 
sunuyor.  Hem üst yapı hem de şasisinde 
kullanılan kataforez (KTL) kaplama tek-
nolojisi ile sunduğu 10 yıllık paslanmazlık 
garantisi sayesinde bakım maliyetlerini 
azaltırken ikinci el değerini artırıyor. 

TIRSAN, Ankara Lojistik
Zirvesi’nde sektörle buluştu

Türkiye treyler sektörünün 41 yıldır 
lideri olan Tırsan, farklı ihtiyaçlar 
için geliştirdiği 3 aracını Ankara 

Lojistik Zirvesi’nde sergiledi. 
Lojistik sektöründe hizmet veren 

çok sayıda şirkete ev sahipliği 
yapan etkinlikte katılımcılar, Tırsan 
araçlarını yakından inceleme fırsatı 

bulurken, sahip olduğu geniş 
servis ağı ve satış sonrası hizmetleri 

hakkında da detaylı bilgi aldılar.
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İlk Allison donanımlı kamyonunun zor-
lu şantiye sahalarındaki manevra kabiliye-
tinden ve geri kaymadan tepeleri tırman-
masından etkilenen Hansa Entreprenad 
AB, filosu için yeni kamyon alımı planlıyor. 

1986 yılında kurulan Hansa zemin ha-
zırlama ve inşaat şirketi, kamyon, ekskava-
törler, tekerlekli yükleyiciler ve süpürme 
makinesinden oluşan bir filo ile çalışma-
larına devam ediyor. Hansa, sadece Sto-
ckholm bölgesinde değil, aynı zamanda 
İsveç çevresinde yoğunlaşan inşaat alanla-
rındaki üretkenliğini arttırmayı hedefliyor. 

Hansa İcra Kurulu Başkanı Hans-Olof 
Holmber açıklamasında; “Allison tam oto-
matik şanzımanlar hakkında meslektaşla-
rımdan çok olumlu yorumlar duymuştum. 
Bu yüzden geçen sene, filoyu yeni bir kam-
yonla tamamlamamız gerektiğinde, Allison 
tam otomatik şanzımanı denemenin iyi bir 
fikir olacağını düşündük” diye belirtti.

Geçen yıl Allison 4000 Serisi™ tam 
otomatik şanzımanlı Scania P370 6x2 * 2 
damperli kamyon alımı yaptıklarını belir-
ten Homber; “Yeni kamyonumuz, beklen-
diği gibi o zamandan bu yana kusursuz bir 
şekilde çalıştı. Şanzımanla ilgili bir şey dü-

şünmemize gerek kalmadı. Mükemmel ça-
lışıyor, gerekli noktalarda vites değiştiriyor, 
oldukça güvenli duruyor. Ayrıca, şantiyele-
rin genelinde olduğu gibi yumuşak zeminli 
arazilerde de harika” dedi. 

Şirketin yeni teslim edilecek aracı, Al-
lison 4500 tam otomatik şanzıman dona-
nımlı Scania G450 damper / vinçli kamyon 
olacak. Manuel şanzımanlardan otoma-
tikleştirilmiş manuel şanzımanlara (AMT) 
kadar her donanımda tecrübeli olan Hansa 
sürücülerinden Peter Lagerborn konuyla 
ilgili olarak; “Allison tam otomatik şanzı-
manı, ilk defa test etmek için gittiğim bir 
kamyon fuarında kullandım. Tam yüklü ve 
römorklu bir kamyonu dik bir yokuşun ba-
şında çalıştırdığımda gözlerime inanama-
dım. Tek yapmam gereken, kamyonu çalış-

tırmak için gaz pedalına basmaktı ve hiçbir 
geri kayma olmadı. Kabul etmeliyim ki çok 
etkilendim. Daha sonra şirketin ilk Allison 
donanımlı kamyonunu kullandığımda 
mutlu ve minnettar oldum” diye belirtti.

Allison tam otomatik şanzımanlar, en 
zorlu koşullarda en ideal performans için  
üretilmiştir. Allison, diğer tüm şanzıman 
teknolojilerinden daha fazla güç sağlayan 
Kesintisiz Güç Teknolojisi™’ne sahiptir. Alli-
son tam otomatik şanzımanlar,  manuel ve 
otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar-
dan daha hızlı ivmeleniyor. Böylece filolar, 
daha yüksek ortalama hızlarda çalışabiliyor 
- bu da günlük olarak daha fazla yük taşına-
bilmesi anlamına geliyor. 

Lagerborn, Allison donanımlı kamyo-
nun hem dar şantiyelerde hem de yoğun 
şehir trafiğinde avantajlarını kanıtladığını 
belirtti. Araçlar, trafik ışığı değiştikten son-
ra, vites değişimlerinde herhangi bir güç 
kaybı olmadan da çok hızlı bir şekilde ivme 
kazanıyor. Lagerborn, “Kamyonun yükü 
boşaltıldığında bir araba gibi hızlanabili-
yorum. Uzun vadede, kesinlikle bunu bir 
günde ne kadar çok yaparsam o kadar fark 
yaratıyor” dedi.

Hansa Entreprenad AB, Allison 
şanzıman donanımlı ilk Scania 

damperli kamyonunu geçen 
sene satın almasının ardından 
verimliliğini attırmak için yeni 

siparişini verdi.

İsveç’te inşaat sektörünün
kazandığı ivme, Allison donanımlı 

kamyonlara ilgiyi artırıyor
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Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 2010 
yılında 46 araç ve 98 per-
sonelle hizmete başla-
yan Evde Hasta Bakım 
ve Hasta Nakil Hizmet-
leri Birimi, bugün 20’si 
ambulans toplam 67 
araç ve 144 personelle 
dev bir sağlık filosuna 
dönüştü. Şifayı Bursa-
lıların evlerine kadar 
ulaştıran ekiple bir araya gelen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Amacımız, 
vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak 
ve toplumsal saygınlığını koruyarak gereksiz 
yere hastaneye yatışlarını önlemek” dedi.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi 
kültürel mirasa kadar her alandaki fiziki ya-
tırımlarla kenti geleceğe taşıyan Büyükşehir 
Belediyesi, Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil 
Hizmetleri Birimi ile de sosyal belediyecili-
ğin en güzel örneklerini sergiliyor. Büyükşe-
hir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde 2010 yılında 46 ekip aracı ve 98 
sağlık personel ile başlayan hizmet, bütün-
şehir uygulamasının ardından 17 ilçeyi kap-
sayan dev bir hizmet ağına dönüştü. 

Aile ortamında sağlık hizmeti
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 

Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin halka 
doğrudan temas eden en önemli hizmet-
lerinden birini gerçekleştiren Evde Hasta 
Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi 
personeliyle bir araya geldi. Hasta nakli 
için kullanılan her türlü donanıma sahip 
ambulansı inceleyen Başkan Aktaş, sosyo 
ekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde 
bulunan, yaşam faaliyetlerini tek başına 
sürdüremeyen hasta, yatalak, özürlü ve 
yaşlılara, teşhis, tedavi bakım, refakat, eği-
tim ve yönlendirme hizmetleri yaptıklarını 
söyledi. Ambulanslarla hasta nakil hizme-
ti verildiğini de hatırlatan Başkan Aktaş, 
“Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kali-

tesini artırmak ve toplum-
sal saygınlığını koruyarak 

gereksiz yere hastane-
ye yatışlarını önlemek. 
Evde hasta bakımı için 
bize müracaat eden 
veya haber verilen 
vatandaşlarımızın 
kayıtlarını alıp, en 
geç iki gün içinde 
sosyal incelemesini 
gerçekleştiriyoruz. 

Hekimlerin önerileri doğrultusunda has-
ta vatandaşlarımıza aile ortamında sağlık 
hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

25 bin kayıtlı hasta
Evde Bakım hizmetinin başladığı 2010 

yılından bugüne sisteme kayıtlı 25 binden 
fazla hastaya 576 bin 361 adet sağlık hiz-
met verildiğini dile getiren Başkan Aktaş, 
2015 yılından bu yana 841’i şehir dışı ol-
mak üzere 55 bin 555 hasta nakli gerçek-
leştirildiğini kaydetti. Günlük ortalama 100 
adet ambulansla hasta nakli ve 509 ev has-
ta bakımı yapıldığını vurgulayan Başkan 
Aktaş, vatandaşlardan özellikle memnuni-
yet anlamında önemli geri dönüşler aldık-
larını da sözlerine ekledi.

Sağlık filosu sizin için yollarda
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Renault Trucks International tarafından 
düzenlenen satış sonrası hizmetlere yönelik 
yarışmada farklı ülkelerden 200’e yakın ta-
kım buluştu. Satış sonrası teknisyen ekiple-
rinin yarıştığı START By International’da Türk 
takımları, birincilik ve üçüncülük ödüllerinin 
sahipleri oldu. 

Mart 2018’de başlayan yarışmanın finali, 
iki teorik bölgesel elemeden sonra Türki-
ye’de gerçekleştirildi. Finale kalan 12 ekip, 
İstanbul’da yarıştı. Satış sonrası organizas-
yonları geliştirmek ve yarışırken eğitimleri 
sürdürmek üzere düzenlenen etkinlikte 
takımlar, teknik bilgi ve becerilerini yarıştır-
dılar. Arıza tanımlama, onarımı, araç teslimi 
gibi çeşitli atölyelerde yarışan tüm finalistler, 
takım ruhu, rekabet, bilgi paylaşma ve pe-
kiştirme gibi kazanımları aynı anda yaşama 
fırsatı buldular. Yarışma sayesinde servis tek-
nisyenlerinin yetkinlik, beceri ve bilgi sevi-
yelerinin ölçümlenmesi de sağlandı. 

Türkiye’den iki takım dereceye girdi
Türkiye’den iki takımın ilk üçte yer aldığı START 
By International yarışmasında;
Birincilik ödülü: Smyrna - ÖZMUTLUBAŞ 
OTOMOTİV - Türkiye (İzmir)
İkincilik ödülü: Saldae - Saldae Trucks - Cezayir 
Üçüncülük ödülü: Akdeniz Kaplanları - ÖZ-
MUTLUBAŞ OTOMOTİV - Türkiye (Antalya)
En iyi takım ruhu ödülü: Kazablanka Lider - 
BAMY Trucks – Fas ekiplerine verildi. 

Renault Trucks Uluslararası Satış Sonrası 
Direktörü Michal Ciziel yarışma ile ilgili ola-
rak; “Harika bir yarışma oldu. Farklı ülkelerden 
yaklaşık 600 kişi, rekabet ederken bilgi ve de-
neyimlerini pekiştirmek için bir araya geldi. 
Start by International sayesinde, servislerimiz-
de her gün yapılan çalışmaları vurgulamak ve 
ödüllendirmek mümkün oldu. Bayi ağımızın 

yeterliliklerini durmaksızın geliştirirken START 
bunun için harika bir araç oldu” şeklinde 
açıkladı.  Türk ekiplerinin başarısından gurur 
duyduklarını belirten Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine;  “Renault Tru-
cks olarak Türkiye’de 20.yılımızı kutladığımız 
böyle özel bir yılda bu kadar özel global bir 
etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mut-
luyuz. Türkiye’de araçlarımız ile olduğu ka-
dar sunduğumuz satış sonrası hizmetlerimiz 
sayesinde de filolara avantajlı toplam sahip 
olma maliyetleri sunuyoruz. Bunu yaparken 
bayi yapılanmamızı da sürekli geliştiriyoruz. 
Renault Trucks Türkiye bayi ağında hizmet 
veren teknisyenlerimiz oldukça donanımlı ve 
eğitimli. START by International yarışması da 
bunu tekrar kanıtladı. Teknisyenlerimizin sun-
duğu kaliteli hizmet ayrıca bizleri son derece 
gururlandırıyor” dedi.

Uluslararası
yarışmada
Türk damgası

Birinci

İkinci

Renault Trucks’ın uluslararası platformda 
düzenlediği START By International 
Yarışması’na Türkiye ev sahipliği yaptı. 
200’e yakın takımın katıldığı yarışmada 
Türk ekipleri ödüllere doymadı. 

üçüncü
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2011 yılında, Albayrak Holding’in 
bünyesinde faaliyetlerine başlayan Ka-
deme Atık Teknolojileri San. A.Ş. Genel 
Müdürlüğü İstanbul’da ve Konya Orga-
nize Sanayi Bölgesinde 20.000 m²’lik 
kapalı alana sahip fabrikasında, çevre 
temizliğinde ihtiyaç duyulan; 
• Vakumlu, Elevatörlü, Kompakt, ve 

Elektrikli Yol Süpürme Araçları 
• Konteyner Yıkama Araçları 
• Çöp Kamyonları, Atık Transfer 

Araçları 
• Su Tankeri, Arazöz ve Yol Yıkama 

Araçları 
• Vidanjör, Kuka ve Kombine Kanal 

Açma Araçları, üretmektedir. 
Kademe firmasının öncelikli hedefi, 

atık yönetimi ve çevresel temizlik işle-
ri kapsamındaki ihtiyaçları, yerli malı 
belgesine sahip kaliteli ve ekonomik 
ürünleri üreterek karşılamak. Ayrıca 
yurt dışından Türkiye’ye yüksek bedel-
ler ile ithal edilen makine ve araçların 
yerine, ihtiyaçları karşılayan yerli ve 
ekonomik ürünler üretmek. Sonrasın-

da ithal edilen bu makine ve araçların 
yedek parça ve servis hizmetleri için-
de yüksek bedeller ödemek zorunda 
kalan kurumların maliyetlerini düşür-
mek. Aynı zamanda Kademe global 
bir marka olma hedefi doğrultusunda 
ihracatta hızla büyüyor. Doğu Avrupa, 
Ortadoğu, Asya ve Afrika’da 21 ülke-
ye ihracat yaparak ülke ekonomisine 
katkıda bulunmaktadır. Kademe’ nin 
ihracat hedefi, sektöründe Türkiye’de 
lider firma olmak ve özellikle Avrupa 
ülkelerine Türk malı ürünlerini satmak-
tır. Bu hedefi doğrultusunda Alman üst 
yapı firmaları ile görüşmeler yapıyor. 
2017- 2018 yıllarında T.C. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın Devlet Malzeme 
Ofisi aracılığı ile Belediyelerin hizmet-
lerinde kullanılması için satın aldığı 
çöp kamyonları, yol süpürme araçları, 
su tankerleri ve kanal açma araçlarının, 
satın alınması sürecinde teklif ettiği 
ekonomik fiyatlar ve muadillerine göre 
üstün özellikleri ile ihtiyaçları fazlasıyla 
karşılayarak memnuniyet kazanmıştır. 
Yeni, kaliteli ve ekonomik ürünler üre-

ten Kademe çevre temizliğinde kulla-
nılan hidrostatik kompakt yol süpürme 
makinelerinden 2.5 metreküp kapasi-
teli Kdm Aga 2500 modelini EUnited 
kuruluşu tarafından belgelendirilen, 
çalışma esnasında toz salınımını PM 2.5 
standartlarında üretmiş ve satışını ger-
çekleştirmiştir. Ayrıca daha dar alanlar-
da süpürme ve temizlik işlerini yapabi-
lecek olan 1.5 metreküp kapasiteli yeni 
modellerini 2019 yılında üretim plan-
lamasına almıştır. Bu sayede ülkemizin 
ithal ürünlere olan mecburiyetini en az 
seviyelere indirmeyi başaracaktır. Bu 
sene Mayıs ayı içerisinde Almanya Mü-
nih’ te düzenlen çevresel ekipmanlar 
sektörünün en büyük organizasyonu 
olan İfat Uluslararası Çevre Teknolo-
jileri Fuarına katılan Kademe, kaliteli 
Türk malı ürünleri ile dünya pazarında 
dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve 
aldığı siparişler ile üretimini arttırarak, 
ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı-
lara rağmen, üst yapı sektöründe kısa 
sürede Türkiye’nin en hızlı büyüyen şir-
keti olmuştur.

Kademe kademe
ihracat yaparak büyüyor
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DAHA İYİSİ İÇİN  

KADEME KADEME ÜRETİYORUZ 
 

ATIKLAR VE KİRLİLİKLE MÜCADELE 

SÜPÜRME  IKAMA  T PLAMA  TRANS ER  BİRİKTİRME  DÖNÜŞTÜRME 

ARAÇ MAKİNE VE EKİPMANLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ OLAN KİRLETMEMEK!  FAKAT KİRLENİYORSA TEMİZLEMEK BİZİM İŞİMİZ! 

VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU KONTEYNER YIKAMA ARACI 

SU TANKERİ  ARAZÖZ KANAL ARACI  VİDANJÖR 

HİDROSTATİK YOL SÜPÜRME ARACI ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE MAKİNESİ 
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OMSAN Lojistik, bu yıl doku-
zuncusu düzenlenen Atlas Lojistik 
Ödülleri’nde Uluslararası Taşıma İşleri 
Organizatörleri kategorisinde Atlas 
Ödülü’nün sahibi oldu. 

OYAK şirketlerinden OMSAN Lojis-
tik, 14-16 Kasım tarihlerinde İstanbul 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen Logit-
rans Uluslararası Transport Lojistik 
Fuarı kapsamında bu yıl dokuzuncu 
kez dağıtılan Atlas Lojistik Ödülleri’n-
de Uluslararası Taşıma İşleri Organiza-
törleri (R2) kategorisinde ödüle layık 
görüldü.

Ödülü OMSAN adına Lojistik Ope-
rasyon Genel Müdür Yardımcısı Meh-
met Koşlu aldı. OMSAN, dokuzuncu 
kez üst üste Uluslararası Taşıma İşleri 
Organizatörleri (R2) kategorisinde en 
başarılı lojistik şirketi seçilme gelene-
ğini bu yıl da sürdürdü.   

Uluslararası standartlara sahip 
kara, hava, deniz ve demiryolu filo-
suyla OMSAN Lojistik; farklı sektör-
lerdeki öncü firmalara, yurt içi ve yurt 
dışı taşımacılığı, depolama, dağıtım, 
antrepo yönetimi, ev ve ofis lojistiği, 
gümrükleme ve sigorta hizmetleri 
kapsamında katma değerli entegre 
lojistik hizmet sunuyor. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çev-
re Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık 
Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri Gazi-
antep merkez ve ilçelerdeki okullarda baş-
lattığı “Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimleri’ 
ile son 2 yılda 165 bin öğrenciyi eğitimler-
le bilgilendirdi.

Eğitim çalışmalarında; her geçen gün 
kirlenerek doğallığını kaybeden çevreyi 
korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir 
çevre ve kent bırakmak adına; atık olu-
şumunun önlenmesi, geri dönüşümün 
öneminin anlaşılması ve çevre bilincinin 
oluşturulması hedefleniyor.

2015-2016 eğitim öğretim dönemin-
de; “Toprak ve Su’nun Maceraları” isimli 
animasyon filmi ile yola çıkan ekipler, top-
lamda 40 bin öğrenciye eğitim verdiler. 

2016-2017 eğitim öğretim döneminde 
ise 70 bin öğrenciye çevre bilinci eğitim-
leri veren ekipler, eğitimlerde animasyon 
CD’si, ajanda, yeşeren çiçek, açan kalem, 
kumbara ve temizlik seti gibi malzemeler 
dağıtıyor.

2017-2018 Eğitim öğretim döneminde 

44 bin öğrenciye çevre bilinci eğitimleri 
veren Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ekip-
leri, eğitimleri “Çevre Miras Değil Emanet-
tir” tiyatro gösterimi ve  “Geri Dönüşüm” 
oyunu ile destekledi.

İLÇELERDE 4 Bİn 500 ÖĞREnCİYE 
ULAŞILDI
Ekipler; anaokulu ve kreşlerdeki eği-

timlerin akılda kalması amacı ile eğitim 
sonrası ‘Toprak ve Su’nun maceraları isimli 
animasyon filmi izletiyor. Program sonun-
da ise öğrencilere kumbara dağıtılıyor.

Eğitimlerine ilçelerdeki ilkokul ve kreş-
leri de dahil eden ekipler, bu kapsamda 
2017-2018 eğitim öğretim döneminde 
Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli, Nurdağı, 
Araban ve Karkamış ilçelerinde 4 bin 510 
öğrenciye ulaştı. 

2018-2019 eğitim öğretim döneminin 
başlaması ile eğitimlere “Ödevimiz Sıfır 
Atık” tiyatro gösterimi ve “Geri Dönüşüm” 
oyunu ile destekleyen ekipler, buna “cev-
rekoruma.com” adresinden ya da  “Toprak 
ve Su” yazılarak Play store ve App storedan 
ulaşılabildiğini ifade ettiler.

Atlas Lojistik 
Ödülleri’nden
OMSAn’a ödül

165 bin öğrenciye sıfır atık ve
çevre bilinci eğitimi verildi

OMSAn Lojistik 
Operasyon 
Genel Müdür 
Yardımcısı Meh-
met Koşlu (sol-
da) ve UTİKAD 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre 
Eldener.
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2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam üretim bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 6, otomobil 
üretimi ise yüzde 9 oranında azaldı. 
Bu dönemde, toplam üretim 1 mil-
yon 298 bin 282 adet, otomobil üre-
timi ise 858 bin 638 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 32 azalarak 502 
bin 156 adet düzeyinde gerçekleş-
ti. Bu dönemde otomobil pazarı ise 
yüzde 31 oranında azaldı ve 379 
bin 274 adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2018 yılı 
Ocak-Ekim döneminde üretim ge-
çen yıla paralel gerçekleşirken, ha-
fif ticari araç grubunda aynı seviye-
de kaldı , ağır ticari araç grubunda 
ise yüzde 18 seviyesinde arttı. 2017 
yılı Ocak-Ekim dönemine göre tica-
ri araç pazarı yüzde 37, hafif ticari 
araç pazarı yüzde 39 ve ağır ticari 
araç pazarı yüzde 24 azaldı. Ağır ti-
cari araç grubunda kısıtlı seviyede 
kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı 
olup, pazar daralması son 3 yılda 
yüzde 56 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Ekim dönemin-
de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı 
adet bazında geçen yıla paralel se-
viyede gerçekleşirken, otomobil ih-
racatı yüzde 5 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam ihracat 1 milyon 
99 bin 323 adet, otomobil ihracatı 
ise 732 bin 142 adet düzeyinde ger-
çekleşti.

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı paritede-
ki değişim sebebiyle Dolar bazında 
yüzde 13 artarken, Euro bazında ise 
yüzde 6 arttı. Bu dönemde toplam 
otomotiv ihracatı 26,9 Milyar $ ola-

rak gerçekleşirken, otomobil ihra-
catı yüzde 6 artarak 10,327 Milyar 
$ seviyesinde gerçekleşti. Euro ba-
zında otomobil ihracatı ise yüzde 1 
azalarak 8,653 Milyar € seviyesinde 
gerçekleşti. 

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6 oranında azalarak toplam 
1 milyon 298 bin 282 adet taşıt ara-
cı üretildi.

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 1 milyon 332 bin 726 adet 
olarak gerçekleşti.

2017 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 
yılı Ocak-Ekim dönemine paralel 
seviyede gerçekleşirken, ürün gru-
bu bazında üretim:
• B. Kamyonda yüzde 38 
• Midibüste yüzde 6 
• Minibüste yüzde 1oranlarında 

artarken,
• K. Kamyonda yüzde 26
• Kamyonette yüzde 1
• Otobüste yüzde  1 oranlarında 

azaldı. 
2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 

otomobil üretimi, 2017 yılına göre 
yüzde 9 oranında azalarak 858 bin 
638 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 
traktör üretimi yüzde 22 oranında 
azalarak 34 bin 444 adet oldu.

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam satışlar 2017 yılı aynı döne-
mine göre yüzde 32 azalarak 502 
bin 156 adet seviyesinde gerçekleş-
ti. 

Grafik 1.1’ de görebilirsiniz
2018 yılı Ocak-Ekim dönemin-

de otomobil satışları, 2017 yılı aynı 

dönemine göre yüzde 31 oranında 
azaldı ve 379 bin 274 adet oldu.

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı 
yüzde 67 olarak gerçekleşti. 

- 2018 yılı Ocak-Ekim dönemin-
de geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 31 
, ithal otomobil satışları yüzde 34 
ve yerli otomobil satışları yüzde 23 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz.
2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 

hafif ticari araç (minibüs + kamyo-
net)  pazarında ithalatın payı yüzde 
54 olarak gerçekleşti. 

- 2018 yılı Ocak-Ekim dönemin-
de geçen yılın aynı ayına göre top-
lam hafif ticari araç satışları yüzde 
39 , ithal hafif ticari araç yüzde 37 
ve yerli hafif ticari araç satışları yüz-
de 40 oranlarında azaldı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz.
2018 yılı Ocak-Ekim döneminde; 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ağır ticari araç pazarı yüzde 24 aza-
larak 17 bin 129 adet, kamyon pa-
zarı yüzde 24 oranında azalarak 13 
bin 983 adet, midibüs pazarı yüzde 
10 oranında azalarak 2 bin 145 adet 
ve otobüs pazarı ise yüzde 38 ora-
nında azalarak bin 1 adet düzeyin-
de gerçekleşti. 

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

Tablo 1.1’de görebilirsiniz.
2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 

732 bin 142 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 85’ini 

Otomotiv Sanayii Derneği 
2018 Yılı “Ekim” ayı
sonuçlarını açıkladı
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Grafik 1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2018/2017 Toplam Satışlar (x1000)

Grafik 1.2: Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

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

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

oluşturan 1 milyon 99 bin 323 adet 
taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak-Ekim 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2017 yılı aynı dönemine pa-
ralel seviyede gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 
oranında azalırken,  ticari araç ihra-

catı yüzde 10 oranında arttı. Traktör 
ihracatı ise 2017 yılına göre yüzde 9 
artarak 12 bin 322 adet olarak ger-
çekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Ekim 
döneminde toplam ihracat, 2017 yı-
lına göre yüzde 13 oranında arttı ve 

26,9 milyar $ oldu. Euro bazında ise 
yüzde 6 artarak 22,566 milyar € ola-
rak gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 12, yan sanayi 
ihracatı yüzde 14 oranında arttı. 

Tablo 1.2’de görebilirsiniz.
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Continental, İş Makinaları Mühendisler 
Birliği (İMMB)’nin davetiyle 25 Eylül’de Anka-
ra’da bir seminer düzenledi. İMMB üyeleri ile 
başta maden ve inşaat firmaları olmak üzere 
pek çok sektörden yöneticilerin katıldığı semi-
nerin açılış konuşmasını İMMB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Silpağar yaptı. Silpağar’ın 
ardından sözü alan Continental Endüstriyel 
Lastikleri Satış Müdürü Serkan Erat, Kamyon 
Lastikleri Ankara Bölge Satış Müdürü Murat 
Yağmur ve Dijital Çözümler Uzmanı Ozan Bu-
can, Continental’in ileri teknoloji, performans, 
verimlilik ve kaliteyi bir arada sunan iş maki-
nesi ve kamyon lastiklerini ve 360 derece çö-
zümler içeren entegre filo hizmetlerini anlattı.

Continental’in endüstriyel lastikleri 
daha fazla değer katıyor
Continental; endüstriyel lastikler ürün 

portföyü altında forklift lastikleri başta ol-
mak üzere çok amaçlı araçların lastikleri 
(MPT), inşaat, limanlar, havalimanları için iş 
makinesi lastikleri geliştiriyor. Lojistik sek-
törü ve sanayinin en önemli araçlarından 

olan forkliftler için dünya genelinde lastik 
üreten Continental, bu konuda çok geniş 
ürün yelpazesi ve ebat çeşidine sahip ol-
masıyla farkını ortaya koyuyor.  

Lastik Basıncı Takip Sistemi ile 
verimlilik ve güvenlik artıyor 
Lastiğin içerisine doğrudan monte 

edilen bir basınç ve ısı ölçüm sistemi olan 

ContiPressureCheck™, kauçuk konteynerler-
de lastiğe yerleştirilen sensörler ile işlemci 
arasında kurulan iletişim sistemi arasında 
entegrasyon sağlıyor. Sensörler, lastik değiş-
tirildiğinde kauçuk konteynerden çıkarılarak 
yeni lastikte tekrar kullanılabiliyor. Pil ömrü 
altı yıl veya yaklaşık olarak 600.000 km olan 
ContiPressureCheck™,  tüm lastik markaları 
ve araçlara uyumlu halde sunuluyor. 

Conti360° Filo çözümleri ile   
kapsamlı hizmet
Conti360° Filo Hizmetleri, filoların ihti-

yaç ve beklentilerine özel olarak geliştiri-
len çok yönlü hizmetleri içeriyor. En düşük 
toplam sürüş maliyetini sunma hedefiyle; 
doğru montaj, sürekli izleme ve raporla-
ma ile lastiklerin en iyi şekilde seçilmesin-
den, herhangi bir lastik arızasında olaylara 
hızlı cevap vermeye ve aşınmış lastiklerin 
doğru bir şekilde ele alınmasına kadar 
pek çok kapsamlı hizmet sunan Conti-
nental,  filoların yönetiminde güvenilirlik 
ve verimlilik sağlıyor. 

Continental yüksek performans, 
verimlilik ve tasarruf sağlayan

çözümlerini tanıttı

Dünyanın en büyük uluslararası 
lastik ve orijinal ekipman teda-

rikçilerinden Continental, İş Ma-
kinaları Mühendisleri Birliği’nin 

(İMMB) davetiyle Ankara’da 
bir seminer düzenledi. Pek çok 
sektörden üst düzey yöneticile-
rin ve satın alma müdürlerinin 
katıldığı seminerde, Continen-
tal Endüstriyel Lastikleri Satış 
Müdürü Serkan Erat, Kamyon 
Lastikleri Ankara Bölge Satış 

Müdürü Murat Yağmur ve Dijital 
Çözümler Uzmanı Ozan Bucan; 

Continental’in ileri teknoloji, 
performans, verimlilik ve kali-

teyi bir arada sunan iş makinesi 
ve kamyon lastiklerini ve 360 

derece çözümler içeren entegre 
filo hizmetlerini anlattı.
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İstanbul, 6 Kasım 2018 - Pirelli  marka 
kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin 
lisanslı üreticisi Prometeon Lastik Grubu, 
Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olan İzmit’te-
ki tesisinde üretimi artırmak ve ileri tek-
nolojileri uygulamak hedefiyle 2017-2020 
döneminde Türkiye’de yaklaşık toplam 115 
milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. 
Açıklama, Prometeon Lastik Grubu Ope-
rasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gre-
gorio Borgo ve Prometeon Türkiye, Orta 
Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar 
CEO’su Alp Günvaran tarafından yapıldı. 

Yeni yatırım sonucunda oluşacak üre-
tim kapasite artışı sayesinde mevcuttaki 

doğrudan 2 bin-dolaylı 10 bin kişilik 
istihdama ilave olarak doğru-

dan 150-dolaylı 750 yeni 
istihdam sağlanacak. Ay-

rıca, Prometeon’un İz-
mit’teki fabrikasında 

lastik üretim kapasi-
tesi ise 2020 yılına 
kadar %75 ora-
nında artacak ve 
Türkiye’deki mev-
cut ihracat hacmi 
yaklaşık iki katına 
ulaşacak. Böylece, 

Türkiye’nin dış tica-
ret dengesine önemli 

bir katkı sağlanacak.
Prometeon Lastik Grubu 

Operasyonlardan Sorumlu 
Dünya Başkanı Gregorio Borgo, 

“Türkiye, hem orijinal ekipman hem de 
yeni lastik üretiminde Avrupa için ‘premium’ 
bir tesis. Bu yeni yatırım, Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika bölgelerinin gelecekteki büyüme 
trendine de katkı sunacak olan üretim ka-
pasitesi artışını sağlayacak” dedi.

Prometeon Lastik Grubu’nun Türki-
ye’de kurulan ilk lastik fabrikasını yönetti-
ğine, Türkiye’de 60 yıla yakın Pirelli mirası 
ile çok ciddi bir know-how’a sahip oldu-
ğuna dikkat çeken Borgo şunları kaydetti; 
“Prometeon Türkiye, Grup içinde önemli 
bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi. 
Türkiye dünyadaki 4 ana bölgemizden biri 
olan Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve 

Kafkaslar Bölgesi’nin ve bu bölge içindeki 
75 ülkenin yönetim üssü. Prometeon Lastik 
Grubu’nun yıllık toplam cirosunun yaklaşık 
3’te biri Prometeon Türkiye ofisi tarafından 
yönetilen bölgede gerçekleştiriliyor. Tür-
kiye’de ürettiğimiz lastiklerin % 50’sinden 
fazlası ihraç ediliyor.” 

Türkiye’ye yapılan önemli bir doğru-
dan yabancı yatırım niteliğindeki bu yeni 
yatırımın, ülkenin dış ticaret dengesine ve 
ihracatına sağlayacağı katkı nedeniyle çok 
değerli olduğunu vurgulayan Promete-
on Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta 
Asya, Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran ise şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“1960 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk las-
tik fabrikası ve ilk lastiği üreten tesisi olarak 
pek çok ilkle faaliyetlerini sürdüren İzmit 
fabrikamız, bugün neredeyse 1 milyona 
yakın yıllık üretim kapasitesiyle Türkiye’ye 
mühendislik gücü ve önemli bir ihracat kat-
kısı sunmaya devam ediyor. Yeni yatırımla 
endüstriyel lastik grubunda Avrupa’nın 
en büyük tedarikçilerinden biri olan Türki-
ye’nin konumunu daha da güçlendireceğiz. 
İzmit’teki tesisimiz, dünyadaki 4 üretim te-
sisimizden biri konumunda. Ayrıca, Türkiye 
lastik sektöründe Ar-Ge sertifikası almış ilk 

tesis olarak, lastik sektörüne global ölçekte 
katkı sunmaya devam ediyor.” 

Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi 
konumunda olan Türkiye, Avrupa pazarla-
rı için otobüs lastiği üretiminde liderliğini 
sürdürüyor. Bugün, Avrupa’daki yük taşı-
macılığının yaklaşık yüzde 70’i karayolu ile 
yapılırken Türkiye’de bu oran yüzde 85 se-
viyelerinde bulunuyor. Buna paralel olarak 
da Türkiye ağır vasıta pazarı ve lastik pazarı 
hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. 
Prometeon Türkiye ise Türkiye’de ağır va-
sıta araç üretimi yapan şirketlerin ana te-
darikçilerinden biri olmayı sürdürüyor. Tür-
kiye’de üretilen her 5 ağır ticari araçtan 1’i 
de İzmit fabrikasında üretilen Pirelli marka 
ticari lastikleri kullanmaya devam ediyor.

İzmit’teki üretim tesisinde 10 yılı aşkın 
bir süredir faaliyet gösteren Prometeon 
Türkiye Ar-Ge Merkezi de grubun en ileri 
teknoloji lastikleri üretmesinde önemli bir 
itici güç olarak, hem Türkiye hem de diğer 
ülkeler için yılda 7000 civarında test amaçlı 
prototip lastik üretimi gerçekleştiriyor.

Prometeon Lastik Grubu, Mart 2017’ye 
kadar Pirelli Grubu’nun bir parçasıydı. O ta-
rihten bu yana Prometeon ve Pirelli, iki ayrı 
şirket olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Prometeon Lastik Grubu
Türkiye’deki üretim kapasitesini artırmak için 

115 Milyon Dolar yatırım yapacak

Dünyanın endüstriyel 
lastik odaklı tek şirketi 

Prometeon Lastik Grubu, yeni 
yatırımıyla Türkiye’de doğrudan ve 

dolaylı yeni istihdam fırsatları yaratırken, 
2 katına çıkaracağı ihracat hacmiyle de 

Türkiye’nin dış ticaret dengesine önemli bir 
katkıda bulunacak.
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31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi 
başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye 
genelindeki toplam 1.398 belediyenin 
mevcut yönetimleri ile başkan adayları, 21 
Mart’ta kapılarını açacak olan Uluslarara-
sı Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstan-
bul’da buluşuyor. Tarsus Turkey / 
İFO Fuarcılık tarafından T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkı-
larıyla düzenlenen Avrasya’nın 
lider çevre teknolojileri buluş-
ması REW İstanbul, özellikle çevre 
konusunda temel sorumluluğu 
bulunan belediyelerin ihtiyaç 
duyacağı tüm makine, ekip-
man ve teknolojileri 
bir arada sunuyor. 

Fuar kapsa-
mında Marmara 
Belediyeler Birliği 
ile işbirliği proto-
kolü imzaladıkla-
rını söyleyen İFO 
Fuarcılık Genel 
Müdür Yardım-
cısı Seda Boz-
kurt, “Çevre ve 
Şehircilik Bakan-
lığı tarafından 
hayata geçirilen 

Sıfır Atık Projesi’nde görüyoruz ki beledi-
yelere de büyük görev düşüyor. Özellikle 
evlerde ayrıştırılan atıklar, belediyelerce 
uygun biçimde toplanıp, geri kazanıma 

uygun tesislerde işlenerek yeniden 
kullanıma sokulabilirse, o zaman 

çevre kirliliğinin önüne geçip 
ekonomik katma değerin yara-
tılması mümkün. Bu kapsam-
da, Sıfır Atık projesine hizmet 
eden yenilikler de REW İstanbul 
2019’da yer alacak” dedi.

Uluslararası REW İstanbul 
2019, yurt içi ve yurt dışın-
dan çok sayıda katılımcı fir-

ma ile ziyaretçiye, Tüyap 
Beylikdüzü’nün 8 ve 

9. salonlarında ev 
sahipliği yapmaya 
hazırlanıyor. 21-24 
Mart tarihlerin-
de gerçekleştiri-
lecek fuar, çevre 
temizlik araçlarını 
yenilemek iste-
yen, özellikle evsel 
atıkların yönetimi 
ile geri kazanım ve 

geri dönüşüm yatı-
rımı planlayan ya da 

mevcut sistemlerinin 

kapasitesini artırmayı hedefleyen beledi-
ye yönetimleri, tüm ihtiyaçlarını tek çatı 
altında bulacak. REW İstanbul 2019, yerel 
yönetimlerin yanı sıra çevre sorumluluğu 
bulunan kamu kurumlarından tüm KO-
Bİ’lere, Organize Sanayi Bölgelerinden üre-
tim gerçekleştiren farklı ölçeklerdeki sana-
yi işletmelerine kadar her türlü kuruluşa, 
“KATI ATIK”, “ATIK SU”, “ATIK GAZ” ve “YEŞİL 
ENERJİ” ana başlıklarına ilişkin alternatif çö-
zümler sunacak.

Geri dönüşüm makinelerinden atık 
bertaraf teknolojilerine, çöp ayrıştırma sis-
temlerinden yeni nesil çevre temizlik araç-
larına, su ve atık su arıtmadan biyoenerjiye 
kadar tüm sektörel yeniliklerin bir arada 
sergileneceği REW İstanbul’da atık yöneti-
mi, geri dönüşüm ve sürdürülebilir çevre 
gündemlerinin konuşulduğu, seminer ve 
oturumlar da düzenlenecek. Fuarın gele-
neksel konferans programı kapsamında, 
alanının uzmanları, sektör gündemlerine 
yönelik paylaşımlarda bulunurken, katı-
lımcı firmalar da gerçekleştirecekleri ürün 
sunumlarında REW İstanbul ziyaretçilerine, 
yenilikçi çözümlerini aktaracak.

21 – 24 Mart 2019 tarihlerinde 15. kez 
kapılarını açacak olan Uluslararası REW İs-
tanbul hakkında detaylı bilgi ve fuara ka-
tılım için www.rewistanbul.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

“SIFIR ATIK” projesinde 
görevin büyüğü Belediyelere 

düşüyor. Yerel yönetimler, 
atık yönetimine dair tüm 
yenilikleri Mart ayındaki 

fuarda bulabilecek…

Yerel seçimler öncesi
son randevu
Rew İstanbul
2019’da!

İFO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Seda Bozkurt
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Avrupa Birliği tarafından desteklenen Elektrikli Araç 
Platformu Projesi Türkiye’de Borusan Lojistik ve İstan-
bul Teknik Üniversitesi işbirliği ile hayata geçiriliyor. 
Şehir içi yük taşımacılığında elektrikli araçların yay-
gınlaşmasını ve etkin kullanılmasını sağlayacak on-
line bir değişim platformu oluşturulmasını kapsayan 
projeye Almanya, Danimarka, Polonya, Avusturya ve 
Türkiye’den kuruluşlar katılıyor. Elektrikli Araç Platfor-
mu Projesi’nde lojistik sistemlerdeki mevcut araç filo-
larının elektrifikasyonunu arttırarak ve elektrikli taşıtların 
verimli kullanılması için lojistik sistemlerin optimi-
zasyonunu sağlayarak zorlukların çözümü-
ne katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Konuyla ilgili olarak 28 Kasım’da 
İstanbul Teknik Üniversitesi Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde 
Elektrikli Araç Platformu Türkiye 
Çalıştayı yapıldı. Elektrikli araçla-
rın bugünü ve geleceğinin konu-
şulduğu çalıştaya yerel yönetim-
ler, akademisyenler ve sektör 
temsilcileri de katıldı.

Toplantıda ticari araçların 
günlük kullanım şekilleri ve se-
yahat pratikleri ile ekonomik ve 
çevresel nedenlerden dolayı elekt-
rikli taşıtların kullanımına uygun olduğu 
vurgulandı. Ancak, elektrikli araç tek-
nolojileri olmasına rağmen şehir içi ta-
şımacılık ve şehir lojistiğinde elektrikli 
taşıtların kullanımının potansiyelin çok 
altında kaldığı ifade edildi. Etkinlikte 
ayrıca yük taşımacılığında elektrikli 
araç kullanımını teşvik etmek için alın-
ması gereken önlemler ve uygulanma-

sı gereken politikalar konusunda görüş alışverişi gerçekleşti.  
Çalıştayda konuşan Borusan Lojistik Bilgi Teknolojileri, 

İnovasyon ve Ar-Ge Genel  Müdür Yardımcısı ve İcra Kuru-
lu Üyesi  Anıl Gül şunları söyledi:

“İngiltere merkezli IMS Research tarafından yayınla-
nan rapora göre, hibrid, pil veya yakıt hücresi ile çalışan 

elektrikli araç üretimi 2021 yılına kadar, 2010 yılına oran-
la 16 kat artış kaydederek 16 milyona ulaşacak ve küre-

sel otomobil üretiminin yüzde 16’sına denk gelecek. 
Avrupa Birliği’nin 2030 yılı için 1990 yılı 

seviyelerine kıyasla sera gazı emisyon-
larını % 40 oranında azaltmak hedefi 
aynı zamanda elektrikli araçlarda 
belirlenen sayılara ulaşılmasını da 
gerektiriyor.”

Gül sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu dönüşüm sürecinde, 

kamu, sanayi, araştırma merkez-
leri ve üniversitelerimizin bir 
araya gelerek belirleyecekleri 
hedefler ve yürütecekleri ça-
lışmalar büyük önem kazan-
maktadır. Borusan olarak biz; 
grubumuzun faaliyet gösterdiği 

alanlarda rekabet gücümüzü art-
tırmak ve yeni iş alanları yaratarak 

gelecekte yükselen sektörlerde belirleyici 
oyuncular arasında yer almak için kendi 
içimizde bir değişim ve gelişim süreci baş-
lattık. Aynı zamanda bu dönüşüm sonrası 
ortaya çıkabilecek iş modelleri, üretim 
teknikleri ve en nihayetinde kişiselleşmiş 
ürünler geliştirebilmek için altyapı, bilgi 
birikimi, teknoloji geliştirme projelerini 
tetikliyoruz.”

Avrupa Birliği 
tarafından destekle-

nen Elektrikli Araç Platfor-
mu Projesi kapsamında şehir 

içi yük taşımacılığında elektrikli 
araçların yaygınlaşmasını ve etkin 

kullanılmasını sağlayacak online bir 
değişim platformu oluşturuluyor. 
Beş ülkeden ortakların yer aldığı 
projenin Türkiye ayağı Borusan 

Lojistik ve İstanbul Teknik 
üniversitesi iş birliği ile 

yürütülecek.

Borusan Lojistik 
önderliğinde
elektrikli
araç platformu 
projesi

Borusan Lojistik Bilgi Teknolojileri, 
İnovasyon ve Ar-Ge Genel  Müdür 

Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesi  Anıl Gül
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Müşterilerine uçtan uca hizmet sun-
ma vizyonuyla hareket eden Temsa İş 
Makinaları, distribütörlüğünü yürüttüğü 
Volvo Trucks iş birliklerini güçlendirme 
hedefiyle iş ortakları buluşmalarının ikin-
cisini 7-8 Kasım tarihinde İstanbul’da ya-
pılan Üst Yapı Eğitimleri ile gerçekleştirdi. 

Bu sene ilki 4 Mayıs’ta gerçekleşen 
“Volvo Trucks İş Ortakları Buluşması”nın 
devamı olan “Volvo Trucks Üst Yapıcılar 
Etkinliği”ne Türkiye’nin farklı şehirlerin-
de faaliyet gösteren 30 üstyapı firmasını 
temsilen toplam 80 kişi katıldı. Üstyapı ve 
yarı römork üreticilerine yönelik gerçek-
leşen eğitimin ilk gününde Volvo Trucks 
ürün gamı ve Volvo Üst Yapı sistemi tanı-
tıldı. Eğitimleri Volvo Trucks Türkiye eki-
bi ile birlikte Volvo Trucks’ın İsveç genel 
merkezinden gelen Ürün Müdürleri Lars 
Jarenfors, Kais Soltani ve Anjan Yvk verdi.

Katılımcılar ilk gün Volvo Trucks Türki-
ye’nin organizasyon yapısı, ürünleri, üst 
yapı portalı, şasi sistemleri hakkında bilgi 
sahibi oldular. İkinci gün ise, PTO, Hidrolik 
sistem ve Elektrik - Elektronik donanımları 
hakkında detaylı bilgiler aktarıldıktan son-

ra Araç Üstü Eğitim gerçekleştirildi ve gün 
sonunda eğitimin değerlendirmesi yapıldı. 

Katılımcılar iki günlük toplantıda ayrı-
ca iş birliği yapılabilecek alanlar ve Volvo 

Trucks’ın sunduğu destekler konusunda 
bilgi sahibi oldular. Volvo Trucks İş Or-
takları Buluşmaları’na yönelik faaliyetleri 
2019 yılında da devam edecek. 

Ceva Lojistik, CMA CMG’nin taşımacılık işini devralıyor
CEVA Lojistik, en büyük hissedarı ve 

stratejik ortağı olan CMA CGM ile yeni 
bir anlaşmaya imza atıyor. CEVA Lojistik 
anlaşma ile CMA CGM’in Uluslararası 
Taşımacılık yönetimi işini satın alarak 

şirket ile stratejik ortaklığını büyütüyor. 
Bu süreçte, CEVA Lojistik ve CMA CGM, 
CEVA Lojistik hissedarlarına hisse başı-
na 30,00 CHF ödeme yaparak hisseleri-
ni satın alma konusunda da anlaştı. 

Yeni ticari fırsatlar yaratması bekle-
nen CEVA Lojistik ve CMA CGM’nin bu 
ortak projesi ayrıca hissedarlar ve müş-
teriler için güçlü ve sürdürülebilir bir 
değer katacak.

Ortaklığın büyütülmesi kapsamın-
da, CEVA Lojistik’in Yönetim Kurulu, 
kararlaştırılacak fiyat üzerinden CMA 
CGM’nin Uluslararası Taşımacılık yöne-
timi işini nakit ya da hisse karşılığında 
satın alacak.

CEVA Lojistik Yönetim Kurulu’ndan 
stratejik ortaklıkla ilgili yapılan açıkla-
mada “CMA CGM ile yaptığımız yeni an-
laşma orta ve uzun vadede hissedarlara 
cazip bir değer teklifi sağlayacak. Dijital 
dönüşümle desteklenecek stratejik iş 
birliğimiz ciddi bir büyüme ve değer 
yaratma potansiyeline sahip. CEVA Lo-
jistik olarak CMA CGM’nin taşımacılık 
yönetimini devralarak sinerji yaratmış 
olacağız” denildi.

Volvo Trucks iş birliklerini güçlendirme hedefiyle
bu sene ikinci kez üst Yapıcılar etkinliği gerçekleştirdi
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Taşımacılık sektöründe sürdürülebilir 
teknolojilerin öncü ve lider markası Sca-
nia’nın Başkanı Henrik Henriksson ve Başkan 
Yardımcısı Christian Levin, Doğuş Otomo-
tiv’e başarılarından dolayı teşekkür etmek ve 
güvenlerini göstermek için Türkiye’ye geldi.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferit Şahenk, Doğuş Otomotiv Yönetim ve 
İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Doğuş Oto-
motiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve 
Scania Türkiye Ülke Müdürü Per Stümer’in 
hazır bulunduğu toplantıda, karşılıklı olarak 
işbirliğini daha da artırmak için yeni projeler 
paylaşıldı. 

“Türkiye pazarı ve    
Doğuş Otomotiv’e güveniyoruz”
Scania’nın Başkanı Henrik Henriksson, 

“Çözüm ortağımız Doğuş Otomotiv’e, başta 
Ferit Şahenk olmak üzere teşekkürlerimizi 
sunmaya geldik. Türkiye,  Avrupa’nın büyük 
ve geleceği parlak ekonomilerinden biri 
olarak öne çıkıyor.  Buna paralel olarak da 
Türkiye’de lojistik sektörü çok ciddi bir geli-
şim gösteriyor. Scania olarak stratejik öneme 
sahip olarak gördüğümüz Türkiye pazarında 
son 5 yılda Pazar payımızı iki katına çıkarttık. 
Türkiye’de Doğuş Otomotiv ile uzun yıllara 
dayanan güçlü birlikteliğimizi, hayata geçi-
receğimiz yeni projelerimiz ile daha da pe-

kiştirerek devam ettireceğiz” dedi. 
Henriksson, sektörün sürdürülebilir tek-

nolojilere ve uzun vadeli planlara ihtiyacı 
olduğu, Scania markasının da sürdürülebilir 
teknolojiler konusundaki dönüşüme liderlik 
ettiğini ve bu bağlamda 315 binin üzerinde 
bağlantılı araçla öncü konumda olduğunu 
belirtti. 

“Scania ile ilişkimizi, daha ileri 
noktalara taşımaya kararlıyız“
Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu 

Başkanı Ali Bilaloğlu, Scania ile uyumlu çalış-

ma ve sürekli gelişen işbirliği ile Pazar payla-
rını arttırmaya devam edeceklerini söyleye-
rek “Gelinen noktada ve yakalanan uyumlu 
ve verimli çalışma ortamında bu başarımız 
büyüyerek devam edecektir. Scania marka-
sının da sürdürülebilir teknolojiler konusun-
daki dünya liderliğinin, Türkiye’de öncüsü 
olacağız. Yetkili Satıcı ve Servis teşkilatımız 
ile bağlantılı servisleri de içeren yüksek tek-
nolojileri ve çözümleri kullanarak Türkiye’de 
müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kali-
tesini daha yukarıya taşımak için çalışmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu. 

Beş yılda pazar payını iki katına 
çıkaran Scania’nın başkanından teşekkür

Scania, Antalyalı çiftçilere de çözüm ortağı olacak
Farklı sektörlerin tercihi olmaya de-

vam eden Scania, Antalyalı çiftçilere 
de çözüm ortağı oldu. Scania Antalya 
Yetkili Satıcısı Başaran, Tarım Kredi Koo-
peratifleri Antalya Bölge Birliğine 3 adet 

Scania teslimatı gerçekleştirdi. 
Başaran tesislerinde gerçekleştirilen 

teslimat töreninde açıklamada bulunan 
Başaran Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Gökhan Başaran, Antalya’nın sadece 

turizm bölgesi olarak değil narenciye 
ve yeraltı madenleri açısından da zen-
gin bir şehir olduğunu belirterek “Sca-
nia olarak bölgedeki çiftçilerimize de 
çözüm ortağı olacağız. Bugün Tarım 
Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge 
Birliğine 3 adet Scania R 450 teslim 
ediyoruz. Tanker üstyapılı bu araçları-
mız ile çiftçilerimize mazot taşınacak. 
Artık çiftçilerimizin ihtiyaçları, daha 
verimli, çevreci ve düşük maliyetli 
araçlar ile karşılanacak” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya 
Bölge Birliği, Antalya dışında ayrıca 
Burdur ve Isparta illerinde bulunan 87 
kooperatife de destek veriyor. Antal-
ya Bölge Birliği, bünyesinde bulunan 
benzin istasyonlarından çiftçi üyeleri-
ne uygun mazot temin ediyor. 
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Süt ve süt ürünleri alanında 100’den fazla 
ürün çeşidi ile gıda sektörünün lider oyuncu-
larından biri olan Eker, lastik yönetimi konu-
sunda Michelin ile el sıkıştı. Yeni iş birliği kap-
samında Eker Süt Ürünlerinin yaklaşık 450   
araçlık soğuk zincir filosu, Michelin’in geniş 
hizmet ağından faydalanacak. Böylece Eker, 
Michelin’in soğuk zincir araçları için özel 
olarak tasarladığı kilometre lastik yönetim 
modeliyle filolarının elverişliliğini optimize 
ederken, lastik yönetimini kolaylaştıracak, 
bakım ve tam güvenlikle de operasyonel 
maliyetlerini de düşürmüş olacak. 

Eker Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 
imza törenine; Eker Süt Ürünleri Operasyon-
dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hamit 
Can, Lojistik Müdürü Selçuk Tekin, Miche-
lin’den Michelin Binek ve Ticari Ürün Grupları 
Satış Direktörü Sertan Akçagöz , Michelin 
Solutions Ülke Müdürü Ali Yalçın ve Michelin 
Bursa Müşteri Yöneticisi Efe Kıray katıldı. 

Akçagöz, “Eker’e özel 
geliştirdiğimiz modelimizde 
maliyetler optimize edilecek”
Törende konuşan Michelin Binek ve Tica-

ri Ürün Grupları Satış Direktörü Sertan Akça-
göz “Eker Süt Ürünleri’nin lastik yönetimini 
kolaylaştırmak adına bu iş birliğini hayata 
geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 
Bu birliktelik Eker’in soğuk zincir araçları için 
özel olarak geliştirdiğimiz modelimizle bü-
yük farklar yaratacak ve maliyetleri optimize 
edecek. Michelin Solutions ile Avrupa’da 80 
yıldır toplam 20 ülkede devam eden hizmet-
lerimiz, ülkemizde de firmalara avantajlar 
sağlamaya devam ediyor. Bugün de sek-

törünün en büyük şirketlerinden Eker Süt  
Ürünleri ile Michelin Solutions olarak başlat-
tığımız yeni hizmet, eminim ki iki taraf için de 
fayda getirecek.”

Can, “Michelin Solutions ile 
verimimizi artıracağız”
Eker Süt Ürünleri Operasyondan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı Hamit Can ise tören-
de, “Tüketicilerimizin her zaman tercih ettiği 
ve güven duyduğu Eker Süt Ürünleri olarak, 
uluslararası standart ve hijyenik koşullarda 
ürettiğimiz ürünleri müşterilerimize ve ba-
yilerimize zamanında ve kaliteli bir şeklide 
ulaştırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin 
taleplerini karşılamak için endüstriyel ve 
teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, 
bünyemizde sürekli geliştirme, iyileştirme ça-
lışmaları gerçekleştiriyoruz. Kalitemizden asla 
ödün vermeden ürünlerimizi müşterilerimiz-
le buluştururken maliyetlerimizi optimize et-
mek, verimli çalışıyor olmak da bizim için çok 
büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Michelin 
Solutions iş birliğimizin hizmet kalitemizi artı-
rırken maliyetlerimize de fayda sağlayacağına 
inanıyorum.” şeklinde konuştu. 

Michelin Solutions ile  
çevreci çözümler
Michelin Solutions Ülke Müdürü Ali Yalçın 

“Michelin Solutions ekibi olarak sunduğumuz 
yol yardımı, lastik bakımı – denetimi hizmet-
lerimiz, yakıt tasarruflu lastiklerimiz sayesinde 
filolar çevreye duyarlı şekilde güvenli ulaşım 
sağlamaya devam ediyor. Eker de sunduğu-
muz hizmetler sayesinde filolarının işlerini 
kolaylaştıracak ve filo kaynaklarını optimize 
ederek operasyonel maliyetlerini düşürecek. 
Yakıt tasarrufu için tasarlanan lastiklerimiz sa-
yesinde, müşterilerimizi en çevreci çözümler-
le buluşturuyoruz. Eker filosunun da böylece 
karbondioksit emisyonunu minimuma indire-
ceğimize inanıyorum” dedi.

Eker Süt ürünleri Hakkında: 1977 yılında 
Bursa’da kurulan Eker, süt ve süt ürünleri konu-
sunda 100’den fazla ürün çeşidine sahip bir fir-
madır. Ürünlerinin ana başlıkları ayran, yoğurt, 
sütlü tatlılar, meyveli süzme yoğurt beyaz pey-
nir, kaşar peyniri, kaymak, tereyağı, kefir, pastö-
rize süt ve UHT süttür. Eker Süt Ürünleri, 2006 
yılında Fransız Andros grubu ile %50-%50 ora-
nında bir ortaklık gerçekleştirmiştir. Bu ortaklık 
ile birlikte Eker, büyüme ivmesini hızlandırmış, 
2012 yılında da Türkiye’nin en yüksek tekno-
lojik alt yapısına sahip süt ve süt ürünleri fab-
rikalarından biri olan Mustafakemalpaşa’daki 
yeni fabrikasına taşınmıştır. Eker, 1500 çalışanı 
ve 362 soğuk zincir dağıtım aracıyla 100 farklı 
ürün çeşidini 25,000 noktaya günlük olarak 
ulaştırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da yeni 
dağıtım merkezleri açmaya devam ederek, lo-
jistik ve dağıtım anlamında avantajını sürdür-
meyi ve Türkiye’nin tüm bölgelerinde bulunur-
luğu sağlamayı hedeflemektedir.

Dünyanın en büyük lastik 
üreticilerinden Michelin, 

Türkiye’nin lider gıda 
şirketlerinden Eker Süt 

ürünleri  ile gerçekleştirdiği 
iş birliğini imza töreniyle 
duyurdu. Bu sayede 362 

araçlık filonun lastik yönetimi, 
verimliliği, güvenliği ve bakımı 

Michelin’den sorulacak.

Eker,
filosunda
verimliliğe 
odaklandı; Michelin’i seçti

Eker Süt ürünleri,dağıtım araç  filosunun lastik yönetimi için Michelin’i seçti!
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Türkiye ve bölgesinin alanındaki 
en gelişmiş teknoloji merkezi 
konumundaki Petrol Ofisi Teknoloji 
Merkezi – POTEM, geliştirdiği 
350’nin üzerinde ürün çeşitliliği 
ile otomotivden sanayiye ülkenin 
tüm madeni yağ ihtiyacına 
tek çatı altında ideal çözümler 
sunuyor. Türkiye madeni yağlar ve 
kimyasallar pazarının lideri Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar, bu başarısını 
sınırların da ötesine taşıyor; 
POTEM’de geliştirdiği ürünleri 33 
ülkeye ihraç ediyor. 

Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın PO-
TEM’de geliştirdiği son ürünler-
den biri de Maxima Hybrid 
0W–20 oldu. Küresel sürdürü-
lebilir çevre politikaları kap-
samında hibrit araçlarda ve 
start/stop teknolojisinde 
kullanılmak üzere ACEA A5/
B5 performans seviyesinde 
Türkiye’de ilk kez üretilen 
ileri teknolojili bu yağ, 
motor ömrünü uza-
tıyor, performansı 
optimize ediyor 
yağı ve önceki ne-
sillere oranla %3’e 
kadar yakıt tasarru-
fu sağlıyor. 

POTEM’in geliş-
tirdiği bir diğer ile-
ri teknolojili ürün ise 
yeni nesil hidrolik sistem 
yağı Hydro Tech HVI-E 
oldu. Petrol Ofisi Hydro 
Tech HVI-E, muadilleri-
ne oranla daha uzun 
ömürlü olması ve ope-

rasyonel maliyetleri düşürmesinin yanı 
sıra endüstriyel hidrolik uygulamalarda 
%10’lara ulaşan enerji tasarrufu sağlıyor. İş 
makinalarında ise bu oran %10’un da üze-
rine çıkıyor. 

Gelişmiş teknolojisi, uzman kadrosu 
ve benzersiz bilgi birikimi ile yeniliklere 
imza atan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – 
POTEM, gerçekleştirdiği ilklerle Türkiye’ye 
katkı sağlamaya devam ediyor. Petrol Ofisi 
Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, PO-
TEM, üretim tesisi ve yeni gerçekleştirilen 
hibrit araçlara özel Maxima Hybrid 0W–20 
motor yağı ile enerji tasarruf sağlayan yeni 
nesil hidrolik sistem yağı Petrol Ofisi Hydro 
Tech HVI-E ile ilgili bilgiler verdi. 

Türkiye akaryakıt sektörünün lideri 
Petrol Ofisi, geleneksel olarak liderliğini 
sürdürdüğü bir diğer pazar olan madeni 

yağlar ve kimyasallar pazarındaki üre-
tim üssü olan Kocaeli Derince’deki te-
sislerini, Türkiye’nin önde gelen basın 
kuruluşlarının ziyaretine açtı. Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin 
Gürsu evsahipliğinde gerçekleştirilen 
basın gezisinde, tesiste yer alan Türki-

ye’nin ve geniş bir coğrafyanın 
en gelişmiş merkezi konu-
mundaki Petrol Ofisi Tekno-

loji Merkezi – POTEM de ilgi 
odağı oldu. Otomotiv ve 

Enerji basınına yönelik 
düzenlenen basın ge-

zisinde, POTEM’de 
gerçekleştirilen ve 
hibrit araçlara özel 
Maxima Hybrid 
0W–20 motor yağı 

lansmanı gerçek-
leştirildi, enerji tasarruf 

sağlayan yeni nesil hidro-
lik sistem yağı Petrol Ofisi 
Hydro Tech HVI-E ile ilgili 
bilgiler paylaşıldı.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 
Türkiye’de üretime, sanayiye, 
ekonomiye katkı sağlıyor
Petrol Ofisi’nin, 1941 yılında kuruluşun-

dan bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye ma-
deni yağ ve kimyasallar pazarında sürdürdü-
ğü geleneksel liderliğe vurgu yapan Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verile-
rine göre Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 2010’da 
üstlendiği madeni yağlar ve kimyasallar pa-
zarındaki liderliğini, yüzde 24,9’luk pazar 
payı ile aralıksız olarak 2017’de de sürdüre-
rek, 8’inci yılına taşımıştır. Petrol Ofisi olarak 
madeni yağ ve gres üretimini; yıllık 140.000 
ton üretim ve 15.000 ton bitmiş ürün + 

Petrol Ofisi Teknoloji 
Merkezi’nden madeni yağlarda 

iki inovatif ürün birden:
Enerji tasarrufu sağlayan 

Hydro Tech HVI-E
Hibrit araçlara özel Maxima Hybrid 0W-20

Sezgin Gürsu
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50.000 ton hammadde / yarı madde olmak 
üzere toplam 65.000 ton depolama kapasi-
tesi ile ileri teknolojiye sahip Derince’deki bu 
fabrikamızda gerçekleştiriyor, tüm Türkiye’de 
yaygın 16.000 noktada satışa sunuyoruz. 
Fabrikamızda 2017 yılında 122.000 tonun 
üzerinde bir üretim gerçekleştirdik ve bunun 
10.000 tonu aşkın bir bölümünü 4 kıtada 33 
ülkeye ihraç ettik. Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
üretim tesisi, 350’nin üzerinde farklı ürün ile 
başta otomotiv olmak üzere Türkiye’nin ma-
deni yağlar ihtiyaç çeşitliliğinin tamamına 
tek çatı altında çözümler sunabilen en geliş-
miş merkez niteliğindedir.” 

POTEM uluslararası arenada en 
gelişmiş teknoloji merkezlerinden 
biri konumunda
Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın elde ettiği 

bu önemli başarıda, sadece Türkiye’nin de-
ğil, geniş bir coğrafyanın en önemli merkezi 
konumundaki Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi 

– POTEM’in büyük katkısı olduğuna da vurgu 
yapan Sezgin Gürsu, “Petrol Ofisi Madeni Yağ-
lar üretim tesisi içinde yer alan 1.000 m²’lik bir 
kapalı alana sahip ve 6 milyon dolarlık yatırım 
değeri bulunan POTEM, son teknoloji cihaz-
ları, uzman kadrosu, 77 yıla uzanan benzersiz 
bir bilgi birikimi ve tecrübe ile hizmet veriyor, 
Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor. POTEM’de, 
83’ü TÜRKAK’tan akredite olmak üzere ulusal 
ve uluslararası metotlarla toplam 155 farklı 
test yapılabiliyor. Merkezimizde, yılda orta-
lama 150.000 adet test gerçekleştiriyoruz. 
Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM, geliş-
miş teknoloji ve akredite kabiliyeti ile sadece 
Petrol Ofisi’ne hizmet vermiyor. Başta kamu 

kuruluşları olmak üzere aralarında dünya 
devlerinin de bulunduğu yerli ve yabancı çok 
sayıda firmaya, kısacası tüm sektöre, Ar-Ge, 
kalite kontrol ve analiz hizmetleri sunuyo-
ruz. Dolayısıyla POTEM, madeni yağ alanında 
uluslararası arenada da en gelişmiş teknoloji 
merkezlerinden biri konumunda” dedi. 

Türkiye’de yaygın her araç marka 
ve modeli için birebir uyumlu 
çözümler sunuyoruz
Dünyada otomotiv teknolojilerindeki 

gelişime ve araç çeşitliliğine de dikkat çe-
ken Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsu, “Sadece binek ve hafif ticari 
araç segmentinde dahi, OEM ve uluslararası 
motor yağı şartnameleri dikkate alındığında 
yaklaşık dünyada 35.000 farklı spesifikasyon 
mevcut. Türkiye’nin yaş ortalaması yüksek 22 
milyon araç parkının da ihtiyaçları bundan 
daha az değil. Biz de Petrol Ofisi olarak, ta-
mamı Türkiye’de POTEM’de geliştirilen ve bu 
tesisimizde üretilen ürün portföyümüz ile 
pazar ihtiyaçlarının tamamına yakınını kar-
şılıyoruz. Üstün nitelikli Maxima ve Maximus 
marka motor yağlarımız ile Türkiye’de yaygın 
her araç marka ve modeli için birebir uyumlu 
zengin çözüm seçenekleri sunuyoruz” açık-
lamasında bulundu. 

Motor yağlarındaki eş zamanlı 
gelişim otomotiv teknolojilerini 
destekliyor
Küresel arenada çevresel, ekonomik un-

surların tüm sektörler için öncelikli hale gel-
diğini, otomotiv ve madeni yağ sektörlerini 
de ileriye götürenin, teknolojiyi tetikleyenin 
bu faktörler olduğuna dikkat çeken Sezgin 
Gürsu, “Emisyonlar tüm dünya için tehdit 
oluşturuyor ve bu alanda en çok göz önünde 
olan ise her bireyin bir fikir yürüttüğü, kul-
landığı otomotiv sektörü. Bu nedenle yasal 
düzenlemelerden genelde ilk önce etkile-
nen sektör de otomotiv ve bizim gibi diğer 
paydaşlarıdır. Egzoz emisyonu normları, mo-
tor teknolojileri ve yakıt verimliliğinin motor 
yağlarında yarattığı gelişime bakacak olur-
sak. 1970’lerde 20W–50’lerden, 90’lı yıllarda 
10W–40, 2000’lerde ise 5W–30’lara geçtik. İlk 
emisyon limitlerine göre bugün, %96’lık bir 
sıkılaştırma ile karşı karşıyayız. Günümüzde 
ise özellikle Stop/Start ile başlayan ve hibrit 
araçlar ile devam eden değişimle birlikte 0W 
yağları çalışıyoruz” dedi.

Elektrikli ve hibrit araçların şarj/
menzil sorunu için e-POwer’ı yarattık
Yasal emisyon düzenlemelerindeki mev-

cut trende bakıldığında, 2025 yılından itiba-
ren sadece içten yanmalı motora sahip araç-
lar ile limitlerin karışlanamayacağına dikkat 
çeken Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 
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Sezgin Gürsu, çözümün ise ortalama değeri 
düşürmek için ‘0’ emisyon değerlerini hedef-
leyen teknoloji ile hibrit ve elektrikli araçlar 
olduğunu söyledi. Akaryakıt sektörünün 
lideri olarak Petrol Ofisi’nin Türkiye’de elekt-
rikli ve hibrit araçların gelişimini destekledi-
ğine değinen Sezgin Gürsu, “Sürdürülebilir 
çevre politikaları doğrultusunda elektrikli ve 
hibrit araçlar, gelecek için doğru, ancak üze-
rinde daha çalışılması, geliştirilmesi gereken 
bir konu. Bu gelişimin sağlanması için de 
öncelikle kullanımlarının desteklenmesi şart. 
İkmal ağını kurgulamazsanız, kısıtlı menzil-
leri nedeniyle bu araçların kullanımı da ile-
riye gitmiyor. Biz de otomotiv yakıtlarında 
Türkiye’nin geleneksel lideri, öncüsü olarak; 
elektrikli ve hibrit araçların bu sorununun 
çözümü için yatırım yapmış ve bir ilki gerçek-
leştirerek e-POwer’ı geliştirmiştik. e-POwer’ı 
tasarımından, yapısına kadar tamamen özel, 
özgün bir marka olarak yaratarak, tamamen 
Türkiye’de ürettik” dedi. 

Hibrit otomobillere özel motor 
yağı Maxima Hybrid 0W–20 
Petrol Ofisi’nin, bu alandaki desteğini 

lideri olduğu bir diğer alana; madeni yağlar 
sektörüne de ve üstelik yine Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirerek taşıdığını belirten Sezgin 
Gürsu, konuşmasına şöyle devam etti: 

“Araç üreticileri, düşük yakıt tüketimi 
sağlayan elektrik motoru destekli hibrit 
sistemler ve kompleks egzoz emisyon sis-
temleri ile çözüm üretiyor. Hiç şüphesiz 
otomotiv ve motor yağı teknolojileri, pa-
ralel ve birbirini destekleyen gelişmelerdir. 
Dolayısıyla bu hibrit sistemleri destekle-
mek, ömrünü uzatmak için motor yağı 
teknolojisinin adaptasyonunun yapılması 
da önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Türki-
ye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının 
geleneksel lideri olan Petrol Ofisi Madeni 
Yağlar da bu alanda sorumluluk üstlendi 
ve hibrit araçlara özel motor yağı Maxima 
Hybrid 0W–20’yi geliştirdi. 

Petrol Ofisi teknolojisi; daha hızlı, 
daha koruyucu, daha tasarruflu
POTEM’in gelişmiş teknolojik olanakları 

dahilinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonu-
cu geliştirilen Maxima Hybrid 0W–20, ileri 
teknolojiye ve dolayısıyla gerçekten de çok 
önemli niteliklere sahip. Maxima Hybrid 
0W–20, hibrit sistemdeki kompleks egzoz 
emisyon sistemleriyle uyumlu düşük kül tek-
nolojisine sahip, başta start-stop teknolojisi 
olmak üzere anlık yağlama ihtiyacına hızla 
cevap veriyor, düşük viskozitesi ile sürtün-
me kayıplarını azaltarak, performansı mak-
simize ediyor, yakıt tasarrufu sağlıyor, moto-
ru en etkin şekilde koruyor. Uzun ömrü ile 
maliyetleri düşüren Maxima Hybrid 0W–20, 
motor performansına katkısına karşın, yakıt 
tasarrufu da sunuyor. Maxima Hybrid 0W–20, 
standart motor yağlarına kıyasla %3 daha 
düşük sarfiyat ile yakıt ekonomisi sağlıyor. 
POTEM’de geliştirilen alanındaki en gelişmiş 
ürün niteliğindeki tam sentetik motor yağı 
Maxima Hybrid 0W–20, performans seviyesi 
ile sınıfının en üst seviyesinde bulunuyor. İki 
kata kadar daha hızlı akışkanlık gücü, – 40 de-
receye kadar pompalanabilme yeteneği, 150 

derecede dahi kopmayan yağ filmi gibi üstün 
nitelikleri ile aşırı sıcak ve soğukta maksimum 
aşınma koruması sağlayan bu ileri teknoloji-
ye sahip ürünümüzün seri üretimine başla-
dık, bir ay içinde satışa sunuyoruz.”

Petrol Ofisi’nden enerji tasarrufu 
sağlayan yeni nesil Hidrolik 
Sistem Yağı
POTEM’in geliştirdiği bir başka ileri tek-

nolojili ürünün ise enerji tasarrufu sağlayan 
hidrolik sistem yağı Hydro Tech HVI-E oldu-
ğunu belirten Petrol Ofisi Madeni Yağlar Di-
rektörü Sezgin Gürsu, “Sanayinin en önemli 
üretim girdilerinden biri de hiç şüphesiz 
enerji maliyetleridir. Bununla birlikte en basit 
krikodan, kompleks endüstriyel iş makina-
larına kadar geniş bir kullanım alınan sahip 
hidrolik sistem yağları da sanayide en çok 
tüketilen yağ sınıfını oluşturmaktadır. Keza 
biz de pazar lideri Petrol Ofisi olarak yılda 18 
milyon litrenin üzerinde hidrolik sistem yağı 
üreterek, endüstrinin kullanımına sunuyoruz. 
Uzmanı olduğumuz iki konu olan enerji ve 
madeni yağlar alanında yaptığımız çalışma-
larla çok özel bir ürün geliştirdik. Türkiye’nin 
farklı alanlardaki önemli üreticileri ile yaptı-
ğımız reel sektör testlerinden elde ettiğimiz 
sonuçlara göre; yeni nesil Petrol Ofisi Hydro 
Tech HVI-E, konvansiyonel hidrolik yağlara 
göre çok önemli avantajlar sağlıyor. Muadil-
lerinden çok daha uzun ömürlü olan yeni 
nesil Hidrolik Sistem Yağı, operasyonel mali-
yetleri düşürüyor, kullanıldığı hidrolik pom-
paların verimini arttırıyor. Ürünümüz, yüksek 
verimli yeni nesil hidrolik pompalarda %10’a 
kadar ulaşan bir enerji tasarrufu sağlıyor. Baş-
ta iş makinaları olmak üzere farklı bazı kulla-
nım alanlarında ise sağlanan tasarruf oranı 
%10’un da üzerine çıkıyor. Tüm bu üstün ni-
telikleri ve avantajı ile Petrol Ofisi yeni nesil 
hidrolik sistem yağının, sınıfında Türkiye’de 
yeni bir döneme öncülük edeceğini şimdi-
den söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.



572018   RADÜS DERGİSİ



58 RADÜS DERGİSİ   2018

Faaliyetlerinde dijitalleşme ve ArGe’yi 
odağına koyan Borçelik’in bu alandaki 
çalışmaları şirkete saygın bir uluslararası 
ödül organizasyonunda büyük başarı ge-
tirdi. Küresel teknoloji danışmanlık şirketi 
International Data Corpora-
tion’ın (IDC) düzenlediği 
Üretim Sektörü Tek-
noloji Ödülleri’ne 3 
proje ile başvuran 
Borçelik’in tüm pro-
jeleri ödül kazandı. 
Borçelik’in proje-
lerinden “Galvaniz-
leme Hatlarındaki 
Kritik Alarmların Uzak-
tan İzlenmesi” Mobilite, 
“Çelik Üretiminde Gerçek Za-
manlı Lokasyon İzleme Sistemi” Nesnele-
rin İnterneti ve “Makina Öğrenmesi Yoluyla 
Çelikte Yoğuşma Tahmini” de Büyük Veri & 
Analitik kategorilerinde ödül kazandı.

“Dijitalleşme iş kültürümüzün  
önemli bir parçası”
Borçelik Ar-Ge, Dijital Dönüşüm, En-

düstri 4.0, Bilgi Teknolojileri ve Yönetim 
Sistemleri İcra Kurulu Üyesi Mustafa Ay-

han alınan ödüllerle ilgili şu değerlendir-
meyi yaptı: “Borçelik’te üretim kalite-

mizi daima en üst seviyede tutmayı 
hedefliyoruz. Bu yöndeki faaliyet-
lerimizin temelini ise Dijitalleşme 
ve ArGe oluşturuyor. Biz dijitalleş-
meyi şirket olarak özümsedik ve iş 
kültümüzün önemli bir parçası ha-

line getirdik. Bu yaklaşımımızın IDC 
gibi küresel teknoloji sektörünün say-

gın bir şirketi tarafından gerçekleştirilen 
organizasyonda 3 ödül birden kazanması 
bizi çok mutlu etti. Çalışmalarımızın ulus-
lararası düzeyde takdir edildiğini görmek 
gittiğimiz yolun doğru olduğunu gösterdi 
ve motivasyonumuzu daha da artırdı.”

Döngüsel ekonominin 
güçlüleri uluslararası 
“Verde Tec 2019”u 
seçiyor

Yunan ve yabancı şirketler 15 ile 17 
Şubat 2019 arasında gerçekleşecek olan 
çevre teknolojileri ve akıllı şehirler hak-
kındaki büyük organizasyonu destek-
lemektedirler. Malzemelerin geri dönü-
şümü, katı atık yönetimi, “yeşil lojistik”, 
“Indystry 4.0”, dekontaminasyon, start 
ups ve döngüsel ekonomi sektörlerinde 
faaliyet gösteren gitgide artan sayıda şir-
ket “Verde-tec” fuarını sahiplenmektedir. 

3üncü uluslararası fuar 15-17 Şubat 
2019 tarihleri arasında MEC Peania’da 
düzenlenecek ve kapılarını ulusal ekono-
minin profilini değiştirmesi beklenen yeni 
bir pazara açacak. Endüstrinin güçlüleri, 
yerel yönetim kuruluşlarıyla birlikte, 
değişmekte olan bir pazara katılmakta ve 
değişim sinyalini vermektedir.

3üncü Uluslararası “Verde.tec” Fuarı 
15-19 Şubat 2019 tarihleri arasında, Çevre 
ve Enerji Bakanlığı (YPEn), İşletmeci ve 
Sanayiciler Federasyonu (SEV), Yunanis-
tan Merkezi Belediyeler Birliği (KEDE), 
Yunanistan Mühendisler Odası (TEE) ve 
Atina Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) hima-
yesinde gerçekleşecektir.

Sektör için bir referans noktası olan 
tek fuar, çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
ile uyumlu olarak bu yıl “yeşil” ekonomiyi, 
inovasyonı ve en yeni teknolojileri konu 
almaktadır. Kamuoyuna cevap vermeye, 
çözümler önermeye, iyi uygulamaları teş-
vik etmeye ve neden olmasın, “eğitmeye” 
çalışan bu yılki “Verde.tec Forumu”nun 
ana teması: “Döngüsel ekonomi stratejisi 
ve Akıllı kentler konusudur”.

Şahsiyetler
“Verde.tec Forum”un komple yenilen-

miş konferans progamında, İdari Bölgeler, 
Belediyeler, Atık Yönetim sistemleri ve şir-
ketlerin temsilcileri “Döngüsel ekonomi 
stratejisi ve akıllı kentler konusu” başlıklı 
temel etkinliğe katılacaklardır. AB Komis-
yonu Çevre Genel Müdürü Sayın Georgios 
Kremlis, Çevre ve Enerji Bakanı Sayın Sok-
ratis Famelos, ayrıca KEDE Başkanı Sayın 
Giorgos Patoulis’in konuşmaları merakla 
beklenmektedir. Etkinlikte ayrıca yurtdı-
şının büyük şirketlerinde gelen yabancı 
davetliler sözü alacaktır.

Ödül gecesi
Bu yıl da sergicilerin ve ziyaretçilerin 

heyecanla beklediği şölen eksik olma-
yacak, çünkü ikinci kez “Greek Green 
Awards 2018” ödüllerinin dağıtılması ışık-
ları üstüne çekecek! Kurumların ve yerel 
yönetimin çevre, sürdürülebilirlik, akıllı 
kentler ve döngüsel ekonomi hakkındaki 
en iyi uygulamaları uzmanlaşmış bilimsel 
heyet tarafından tanınıyor ve seçiliyor.

Küresel teknoloji
sektörünün saygın markası 

IDC’den Borçelik’e 3 ödül birden

International 
Data Corporati-

on (IDC) tarafından 
düzenlenen üretim Sek-

törü Teknoloji Ödülle-
ri’ne 3 projeyle katılan 

Borçelik 3 ödülün 
sahibi oldu.
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Döngüsel ekonominin 
güçlüleri uluslararası 
“Verde Tec 2019”u 
seçiyor

Yunan ve yabancı şirketler 15 ile 17 
Şubat 2019 arasında gerçekleşecek olan 
çevre teknolojileri ve akıllı şehirler hak-
kındaki büyük organizasyonu destek-
lemektedirler. Malzemelerin geri dönü-
şümü, katı atık yönetimi, “yeşil lojistik”, 
“Indystry 4.0”, dekontaminasyon, start 
ups ve döngüsel ekonomi sektörlerinde 
faaliyet gösteren gitgide artan sayıda şir-
ket “Verde-tec” fuarını sahiplenmektedir. 

3üncü uluslararası fuar 15-17 Şubat 
2019 tarihleri arasında MEC Peania’da 
düzenlenecek ve kapılarını ulusal ekono-
minin profilini değiştirmesi beklenen yeni 
bir pazara açacak. Endüstrinin güçlüleri, 
yerel yönetim kuruluşlarıyla birlikte, 
değişmekte olan bir pazara katılmakta ve 
değişim sinyalini vermektedir.

3üncü Uluslararası “Verde.tec” Fuarı 
15-19 Şubat 2019 tarihleri arasında, Çevre 
ve Enerji Bakanlığı (YPEn), İşletmeci ve 
Sanayiciler Federasyonu (SEV), Yunanis-
tan Merkezi Belediyeler Birliği (KEDE), 
Yunanistan Mühendisler Odası (TEE) ve 
Atina Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) hima-
yesinde gerçekleşecektir.

Sektör için bir referans noktası olan 
tek fuar, çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
ile uyumlu olarak bu yıl “yeşil” ekonomiyi, 
inovasyonı ve en yeni teknolojileri konu 
almaktadır. Kamuoyuna cevap vermeye, 
çözümler önermeye, iyi uygulamaları teş-
vik etmeye ve neden olmasın, “eğitmeye” 
çalışan bu yılki “Verde.tec Forumu”nun 
ana teması: “Döngüsel ekonomi stratejisi 
ve Akıllı kentler konusudur”.

Şahsiyetler
“Verde.tec Forum”un komple yenilen-

miş konferans progamında, İdari Bölgeler, 
Belediyeler, Atık Yönetim sistemleri ve şir-
ketlerin temsilcileri “Döngüsel ekonomi 
stratejisi ve akıllı kentler konusu” başlıklı 
temel etkinliğe katılacaklardır. AB Komis-
yonu Çevre Genel Müdürü Sayın Georgios 
Kremlis, Çevre ve Enerji Bakanı Sayın Sok-
ratis Famelos, ayrıca KEDE Başkanı Sayın 
Giorgos Patoulis’in konuşmaları merakla 
beklenmektedir. Etkinlikte ayrıca yurtdı-
şının büyük şirketlerinde gelen yabancı 
davetliler sözü alacaktır.

Ödül gecesi
Bu yıl da sergicilerin ve ziyaretçilerin 

heyecanla beklediği şölen eksik olma-
yacak, çünkü ikinci kez “Greek Green 
Awards 2018” ödüllerinin dağıtılması ışık-
ları üstüne çekecek! Kurumların ve yerel 
yönetimin çevre, sürdürülebilirlik, akıllı 
kentler ve döngüsel ekonomi hakkındaki 
en iyi uygulamaları uzmanlaşmış bilimsel 
heyet tarafından tanınıyor ve seçiliyor.
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Tire fabrikasında 2012 senesinden 
beri üretimini sürdüren ve Türk nakliyeci-
siyle olan ilişkisini sağlamlaştıran Krone, 
kullanıcılarına üst düzey kaliteye daha uy-
gun fiyatla ve cazip ödeme seçenekleriyle 
erişme imkanı sunuyor. Fuarda Almanya/
Lübtheen fabrikasında üretilen Coolli-
ner MT ve Tire/İzmir fabrikasında üretilen 
13,60 m. Swap Body perdeli ürününü ser-
gileyen Krone’nin, tüm satış kadrosu 3 gün 
boyunca yoğun bir şekilde müşteri teması 
gerçekleştirdi. Krone Türkiye Satış Müdürü 
Ömürden Özacar fuara katılmalarının öne-
mine dair verdiği demecinde, “Şartlar ne 
olursa olsun ben ve ekibim Türk nakliyeci-
sinin her zaman en yakınında olacağız. Bu-
rada 3 gün boyunca 3 farklı kıtadan onlar-
ca ülkeden gelen misafirlerimizi ağırladık. 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen nakli-
yeci dostlarımızla buluştuk. Gerek misafir 
ettiğimiz nakliyeci dostlar, gerekse arayıp 
bizi tebrik eden dostlarımıza teşekkür edi-
yoruz. Krone, her zaman ve her koşulda 
Türk nakliyecisinin değişmez yol arkadaşı 
olmaya devam edecektir. dedi. 

Türkiye’deki ekonomik durumun tüm 
sektörleri etkilediği gibi kendi sektörlerini 

de etkilediğini hatırlatan Özacar, “Tüm pay-
daşlarımızla birlikte böyle bir dönemden 
geçerken hiç tereddüt etmeden bu fuara 
katılma kararı aldık. Logitrans fuarı, Türki-
ye’de düzenlenen ve sektörel anlamda hem 
ülke çapında hem de global çapta etkiler 
yaratan bir fuar. Buraya 2 farklı model ürü-
nümüzü getirdik. Kullanıcıların taleplerini 
son zamanlarda etkileyen modellerimizle 
Logitrans fuarında yerimizi aldık. Tüm sek-

töre ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını dile-
riz.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

13,60 m. Swap Body Perdeli
Krone İzmir fabrikasının ürettiği en 

yeni model olan 13,60 m. Swap Body, 
perdeli bir konteyner olarak değerlendi-
rilebilir. Aynen perdeli treyler modelle-
rinde olduğu gibi kayar perde ve kayar 

çatı özelliklerine sahip olan bu üründe 
standart yarı römorklardan farklı olarak 
destek ayakları, dingiller, elektrik bağlan-
tıları ve lastikler bulunmamaktadır. Inter-
model taşımacılığa uygun olarak üretilen 
ürün, müşterilere karayolu, gemi ve tren 
bağlantılı taşımalarda hem zaman, hem 
de nakit tasarrufu sağlamasıyla ön plana 

Krone, Logitrans Fuarında da 
Türk nakliyecisinin yanında yer aldı

Türk nakliyecisinin yol arkadaşı 
Krone, bu yıl 14-16 Kasım  tarihle-
rinde 12.si düzenlenen Uluslararası 
Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda, 
2 adet ürünü ile yer aldı. İstanbul Fuar 
Merkezi’nde Türk nakliyecisini ve Avrupa, 
Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’dan gelen 
misafirlerini 212 metrekarelik standında 
ağırlayan Krone, fuar süresince yoğun bir 
şekilde müşteri teması gerçekleştirdi. Krone 
standı aynı zamanda fuarın en büyük ve en ilgi 
çekici standlarından biri olarak göze çarptı.

Ömürden Özacar
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çıkmaktadır. Birçok yerli ve yabancı nakli-
yeci tarafından ilgi gören modelde kulla-
nıcılara, Krone’nin ödüllü yük güvenlik sis-
temleri (Krone Multilock) ve forklift taşıma 
cepleri standart, 2.70 m. – 2.90 m. arasın-
da farklı iç yükseklik seçenekleri opisyonel 
olarak sunulmaktadır.

Coolliner MT Duoplex Steel 
Krone’nin Almanya Lubhteen fabrika-

sında üretilen Coolline MT modeli, 2.70 
mm. iç yükseklik ve 2.50 m. iç genişlik ölçü-
leriyle fuarda yerini almıştır. Kullanıcıların 
aynı römork içerisinde farklı ısı derecele-
rinde taşıma yapmasına izin veren 
Ara Bölme duvarı, 

ön kapının 1.200 
mm. gerisinde konumladırılan 

yan kapı ve yan duvarlarda yer alan yük 
tutucu raylar ziyaretçilerin oldukça ilgisini 
çekmiştir. Çelik panelli Krone Cool Liner 
Duoplex Steel, dayanıklı gövde yapısı ve 
yekpare şasisiyle dikkat çekiyor. 50 mm. ka-
lınlıkta ön duvar, 4 adet dayanıklı alümin-
yum ara profil ile korunuyor. Duoplex Steel 
panelleri HACCP sertifikalı olup temizlik ve 
onarımları kolaylıkla yapılıyor. Ayrıca 125 
mm. kalınlıkta alüminyum zemin yekpare 
darbe şeritlerine doğrudan bağlanarak su 
geçirmez bir bölme oluşturuyor. Dış sacda-
ki ek takviye, CSC/EN 283’e göre uygulanan 
testlerle de kanıtlandığı gibi, yüksek forklift 
yüklerine olanak tanıyor.

Paslanmaz çelik arka çerçeve hem 
yanaşma hareketleri hem de rampalar 
için uygun özellikler taşıyor. Cool Liner 
Duoplex Steel’in kapısı açıldığında ara-
cın içi LED’ler tarafından otomatik olarak 
aydınlatılıyor. 
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Mercedes-Benz Türk, Otomo-
tiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB), Otomotiv Sanayii Der-
neği (OSD), Otomotiv Tek-
noloji Platformu (OTEP), 
Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği 
(TAYSAD) organizas-
yonu ve SAE Internatio-
nal (Society of Automotive 
Engineers) işbirliği ile İstan-
bul Swissotel The Bosphorus’da 
1-2 Kasım tarihleri arasında gerçek-
leşen Uluslararası Otomotiv Mühen-

disliği Konferansı’nın Altın Sponsoru 
oldu. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 
Uluslararası Otomotiv Mühendis-
liği Konferansı’nda; teknoloji 
ve sanayi profesyonelleri, 
otomotiv ve teknoloji 
şirketlerinin üst düzey 
yönetici ve temsilci-
leri bir araya geldi. 

Otomotiv dünyasın-
daki trendlerin derinleme-
sine ele alınacağı etkinlikte, 

otomotiv sanayinin mühendis-
lik konularında atması gereken 

adımları, mühendisliğin otomo-
tiv sanayindeki mevcut dinamik-

lerini ve uluslararası alanda uz-
manların görüşlerini teknik 

bir bakış açısıyla aktarıl-
ması hedefleniyor.

IAEC’18 Konfe-
ransı’na katılan Merce-

des-Benz Türk AR-GE Di-
rektörü Mustafa Üstertuna, 

“Türk otomotiv sanayi, sadece 
montaj yapılan dönemleri geride 

bırakalı çok uzun zaman oluyor. Tek-
nolojinin yanı sıra AR-GE yatırımlarının 

büyük bir bölümünün sahibi olan otomo-
tiv sektörü, Endüstri 4.0 süreçlerini en hızlı 
benimseyen ve hayata geçiren sektörlerin 
başında yer alıyor. Tüm dünyada gelişi-
me yönelik bir zorunluluk ve yükselen bir 
trend olan Endüstri 4.0 kapsamında Türki-
ye de önemli atılımlarda bulunuyor. Bugün 
geldiğimiz noktada sektörü daha da yuka-
rıya taşıyarak rekabeti artıracak en önemli 
nokta şüphesiz AR-GE faaliyetlerinin ve 
yatırımlarının artmasına dayanıyor. Ekim 
ayında, Anadolu’nun tam ortasında bulu-
nan Aksaray Kamyon Fabrikamız bünye-
sinde kamyon ürün grubu özelinde AR-GE 
çalışmalarımızı yürüttüğümüz yeni AR-GE 
Merkezimizi faaliyete aldık. 

Konferansta özel bir sunum gerçek-
leştiren ve sürdürülebilir büyüme için 
kurumsal sosyal sorumluluk projelerine 
vurgu yapan Mercedes-Benz Türk Ku-
rumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli 

konuşmasında; “2004 yılında, 17 ilde 
200 öğrenci ile başladığımız ‘Her 

Kızımız Bir Yıldız’ projesinde bu-
gün 60 ilde 200’ü üniversi-

te öğrencisi olmak üzere, 
toplamda 1.200 ‘Yıldız 

Kız’a eğitim bursu 
veriyoruz. Her Kızı-

mız Bir Yıldız proje-
siyle toplumda kadının 

her alanda hak ettiği güce 
kavuşmasını hedefliyoruz. 

Kadınlara sosyal ve ekonomik 
hayatta fırsat eşitliği tanınmasını 

destekliyoruz. Kızlarımız için bir umut 
olan bu proje sayesinde şirketimiz içeri-

sinde de istihdam sağlıyoruz. Bugün bu-
rada konuşabilme özgüvenini bulan Yıldız 
Kızımız Mahmiri Gündüz bunun en güzel 
örneklerinden biri. Her Kızımız Bir Yıldız 
bursu aldıktan sonra eğitimini tamam-
layan Mahmiri Gündüz, Mercedes-Benz 
Türk Aksaray Kamyon Fabrikası İç Süs-
leme Birim Yöneticisi olarak kariyerini 
devam ettiriyor. Kendi ayakları üzerinde 
durabilen kızları gördükçe, bu projenin 
ne denli başarılı olduğunu görüyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

Mercedes-Benz Türk
Uluslararası Otomotiv

Mühendisliği
Konferansı’nda

Mercedes-Benz
Türk AR-GE 

Direktörü Mustafa 
Üstertuna

Mercedes-
Benz Türk 

Kurumsal İle-
tişim Müdürü 

Ezgi Yıldız 
Kefeli

Mercedes-Benz 
Türk HKBY Bur-
siyeri Mahmiri 

Gündüz

Mercedes
-Benz Türk, 

geleceğin otomotiv 
trendlerinin mercek altına 

alındığı Uluslararası Otomotiv 
Mühendisliği Konferansı’na 

(IAEC’18) Altın 
Sponsor 

oldu.

Otomotiv 
dünyasındaki 

trendlerin konuşulduğu 
etkinlikte, otomotiv sanayinin 

mühendislik açısından geldiği nokta-
lar, konferansa katılım 

sağlayan deneyimli 
uzmanlar tarafından 

değerlen-
dirildi.
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IVECO Türkiye, ürün gamı ile ilgili en son 
yenilikleri tanıtmak için üst yapı üreticileriy-
le her iki yılda bir buluşuyor ve bu gelenek 
bu yıl da bozulmadı. 6 Kasım tarihinde İs-
tanbul’da yapılan toplantı, Türkiye’nin her 
yerinden 98 üst yapıcıyı bir araya getirdi. 
Katılımcıların yüzde altmışı hafif ve orta seg-
mentlerde uzmanlaşmış üst yapıcılardan, 
diğer üst yapı üreticileri ise mikser, damper 
ve römork gibi uygulamalarla ağır segment-
te uzmanlaşmış üst yapıcılardan oluşuyordu.

IVECO yetkilileri iş ortakları ile iki yılda bir 
yapılan bu buluşmanın bir gelenek haline 
geldiğini ve her yıl görülen yüksek katılımın, 
bu buluşmaların üst yapı üreticileri için ne 
kadar değerli ve verimli olduğunun kanıtı 
olduğunu belirttiler. 

Sabah yapılan açılış oturumunda, IVE-
CO, yeni üst yapı portalını,  ürün gamında-
ki en son yenilikleri tanıttı. Sunumlara, Türk 
ve Avrupa pazarlarında aynı anda satışa 
sunulan yeni araç tanıtımları eklendi. Otu-
rum, açık alanda gösterilen ürün gamının 

incelenmesi ile sona erdi. 
IVECO, öğleden sonra Daily’e ayrılmış 

etkileşimli bir çalıştay düzenledi. Burada 
üst yapı üreticileri, Daily ile ilgili yenilikler 
hakkında bilgi aldılar.

Daily Hi-Matic, üst yapı üreticilerinden 
olumlu yorumlar aldı. Üst yapıcılar Daily 
Hi-Matic’in sorunsuz sürüş deneyiminden 
memnun kaldıklarını ve bu aracı müşteri-
lerine önerdiklerini belirttiler.

Tüm IVECO ürün gamı, kongre alanında 
sergilendi. Daily, Eurocargo, LNG modelin-
de Stralis NP460, Stralis X-Way, Astra HD9 
ve Trakker modelleri dahil olmak üzere 13 
araç vardı.

DAILY: YAKIT EKOnOMİSİ,   
SüRüŞ KOnFORU VE SAĞLAM 
ŞASİ İLE ÖnE ÇIKIYOR
IVECO, farklı dingil mesafesi ve yük kapa-

sitesi seçeneklerine sahip Daily modellerini 

IVECO, İstanbul’da iki yılda 
bir düzenlediği üst Yapıcılar 

toplantısına bir yenisini ekledi. 
ülkenin her yerinden gelen üst 
yapıcılara en son yeniliklerini 

ve yeni ürünlerini tanıttı. 

IVECO TüRKİYE
üst Yapıcılar’a en yeni araçlarını 

ve yeni özel portalını tanıttı
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sergiledi. Ayrıca, IVECO’nun sınıfına özel 8 vi-
tesli otomatik şanzımana sahip Daily Hi-Ma-
tic modeli de sergilendi. Bu model sağlam 
şasi yapısı (kamyon tipli C şasiye sahip ilk 
hafif ticari araçtır), üstün yakıt ekonomisi ve 
mutlak sürüş keyfiyle öne çıkıyor. 

Teşhirde, piyasadaki en gelişmiş dizel 
teknolojisine sahip Daily Blue Power, Euro 
6 RDE Ready de yer alıyordu. Bu araç, 2020 
Gerçek Sürüş Emisyonları yönetmeliklerine 
hazır olan ilk hafif ticari araç. Bu model, van 
kategorisinde “Yılın Uluslararası Vanı 2018” 
ve “2018 Yılının Sürdürülebilir Kamyonu”  
ödüllerini alan Daily Blue Power ailesinin bir 
parçasıdır.

SADECE SCR EMİSYOn   
SİSTEMİnE SAHİP TEK EURO   
6 ARAÇ OLAn EUROCARGO
Farklı azami yüklü araç ağırlıklarına ve 

şasi uzunluklarına sahip olan Eurocargo mo-
delleri etkinlik boyunca sergilendi. 3 dingilli 
ve dümenlenebilir 3. dingil tekerlekli 22 ton-
luk model de sergideydi.

“Şehrin sevdiği kamyon” olan Eurocar-
go SCR sistemiyle emisyon standartlarını 
karşılayan tek Euro VI orta ölçekli araçtır: 
pasif Dizel Partikül Filtre bulunan HI-SCR 
sistemine sahiptir. 

STRALIS: TCO2 ŞAMPİYOnU
Geçen yıl tamamen yeni aktarma organ-

larıyla satışa sunulan Stralis en yüksek gü-
venilirlik ve verimliliği sahip; ayrıca önemli 
miktarda TCO ve CO2 düşüşü sağlıyor. Yeni 
Stralis, tehlikeli maddelerin taşınması da 
dahil olmak üzere yerel ve kısa mesafeli gö-
revler için en iyi çözümleri sunmak üzere ta-
sarlanmış olup özgün HI-SCR  emisyon siste-
minin sunduğu eşsiz avantaja sahiptir. 

STRALIS nP 460: DOĞAL GAZLA 
ÇALIŞAn İLK GERÇEK  
UZUn MESAFE AĞIR KAMYOn
“2019 Yılının Sürdürülebilir Kamyo-

nu” ödülünü alan yeni Stralis NP 460, IVE-
CO’nun en gelişmiş yakıt verimliliği tek-
nolojilerine ve uzun mesafe görevleri için 
tasarlanmış olan Hi-Way kabinlerin üstün 
konforuna sahiptir

IVECO, Türkiye’ye şimdiye kadar iki adet 
yeni Stralis NP 460 sundu. Teşhirde olan 
model, en zorlu görevler için gerekli gücü 
üretecek şekilde geliştirilmiş olan yeni 
IVECO Cursor 13 NP tek yakıtlı motoru su-
nuyor. Çift LNG deposu, 1600 km’ye kadar 
rekor bir menzil  sağlıyor. 

YEnİ STRALIS X-WAY: OLAĞAnüSTü 
TCO İLE BİRLİKTE SEKTÖRDEKİ En İYİ 
TAŞIMA KAPASİTESİ
5 ay önce Türkiye’de satışa sunulan yeni 

inşaat kamyonu Stralis X-WAY, Trakker’in ef-
sanevi arazi şasisiyle Stralis’in en iyi yakıt ve-
rimliliği özelliklerini bir araya getiriyor. Beton 
mikserinden uzun mesafeye kadar en hafif 
boş ağırlığa duyarlı olan görevler için tasar-
landı. Segmentindeki en büyük taşıma kapa-
sitesini sunmak için sektördeki en düşük boş 
ağırlığa sahiptir. 

TRAKKER: ARAZİ İÇİn İDEAL
IVECO’nun taş ocağı ve inşaat sahası ara-

cı olan Trakker’ın 410 hp 8x4 modeli sergi-
lendi. Trakker kamyonlar, Türkiye’de özellikle 
beton mikseri, beton pompası ve maden 
damperli gövdelerde yaygın şekilde kullanı-
lıyor; ayrıca, arazi kamyonları, vinç ve sondaj 
kamyonları olarak da hizmet veriyor. Tüm 
Trakker’larda yalnızca SCR sistemine sahip 
Euro 6 motor, Genişleme Modülü, Hız Sabit-
leyici ve PTO (göreve bağlı olarak) standart 
ekipman olarak bulunmaktadır. 

ASTRA HD9: UÇ nOKTADAKİ  
İŞLER İÇİn üSTün KOnFOR
IVECO arazi ürün gamında, özellikle ma-

den sahaları için uygun olan yeni nesil 8x4 
Astra HD9, “Uç noktadaki işler için üstün kon-
for” etiketiyle çıkışını yaptı. Astra, ağır araç 
segmentinde modernliğin ve 50 yıllık de-
neyimin başarılı bir kombinasyonudur. Yeni 
kabini, sürücüler için benzersiz bir konfor su-
nan olağanüstü tasarıma sahiptir. Astra HD9, 
aynı yüksek verimlilikli Euro 6 gibi, Eurocargo 
ve Stralis’teki yalnızca SCR sistemine sahip.
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2018
FUAR TAKVİMİ

FUARIn ADI  BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KOnUSU ŞEHİR-YER DüZEnLEYEn FİRMA

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

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

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

REW ISTANBUL 21-24 MART 2019 GERİ DÖNÜŞÜM  TUYAP IST/TÜRKİYE IFO FUARCILIK
  ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ 
  VE ATIK YÖNETİMİ

IFAT CHINA 15-17 MAYIS 2019 SU TEKNOLOJİSİ,  SANGAY/ÇİN MESSE MUNCHEN
  ATIKLAR VE 
  ATIK SU FUARI
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Volkswagen Ticari Araç, iş dünyasının 
yükünü Yeni Crafter Pikap ile hafifletecek. 
Yeni Crafter Pikap, sahip olduğu alümin-
yum kasa ile artırılmış yük kapasitesi, yeni 
nesil güvenlik donanımları, standart ola-
rak sunulan kliması ve düşük yakıt tüketi-
mi ile öne çıkıyor.   Yeni Crafter Pikap’ın 2.0 
litre TDI Orta Şasi Tek Kabin 140 PS 3,5 ton 
modeli 149 bin 500 TL’den başlayan anah-
tar teslim fiyatı ile Volkswagen Ticari Araç 
Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. 

Yüksek hacimli turbo motor 
Yeni Crafter Pikap 2.0 litre hacimli tur-

bo dizel 140 PS gücünde motor seçeneğiy-
le satışa sunuluyor. Turbo dizel motoru ise 
340 nm tork sağlıyor. Yeni Crafter Pikap, 
100 kilometrede ortalama 7,5 litre (ma-

nuel viteste 7.7 litre) yakıt tüketimi ve oto-
matik start/stop sistemiyle yüksek perfor-
mans ve yüksek çekiş gücünü, düşük yakıt 
tüketimi ile buluşturuyor.  

8 ileri otomatik şanzıman 
Yeni Crafter Pikap’ta opsiyonel olarak, 

sınıfında tek olan 4MOTIOn dört tekerden 
çekiş sistemi ve 8 ileri otomatik vites özel-
likleri de sunuluyor.  Sadece önden çekişli 
modellerde sunulacak, 8 ileri otomatik 
şanzıman, kesintisiz vites geçişleri ile kon-
forlu sürüş ve daha düşük yakıt tüketimi 
sağlıyor. 4MOTIOn 4 tekerlekten çekiş 
sistemi ise zorlu koşullarda yüksek çekiş 
gücü, benzersiz performans ve yol mü-
kemmel tutuşu sağlıyor. 

Yeni Volkswagen Crafter Pikap
ticaretin yükünü hafifletmeye geldi!

Volkswagen Ticari Araç’ın 2017 yılında “Uluslararası Yılın 
Ticari Aracı” ödülünü kazanan modeli Crafter’ın şimdi de 
Pikap versiyonu Türkiye pazarına sunuldu. Yeni Crafter 
Pikap, artan yükleme kapasitesi, iç ve dış tasarımındaki 
yenilikler, teknoloji, güvenlik, konfor özellikleriyle 
kullanıcılarına sınıfının çok ötesinde olanaklar sunuyor. 
Yeni Crafter Pikap, KDV indirimi ve Volkswagen Ticari 
Araç’ın kampanyası ile 149 bin 500 TL’den başlayan 
fiyatlarla satın alınabiliyor.

Daha fazla yükleme hacmi 
Yeni Crafter Pikap, sahip olduğu alü-

minyum kasa ile rakiplerine göre 200 kilog-
rama varan daha fazla yükleme kapasitesi 
sunarken, arka kapağa entegre basamak 
ile kasa içerisine ulaşımı kolaylaştırıyor. 

Yüksek standart donanım 
Yeni Crafter Pikap, segmentinin üstün-

de ileri teknoloji ve güvenlik donanımla-
rını da birlikte sunuyor. Standart olarak 
sunulan kaza sonrası bilinç kayıplarında 
hayati öneme sahip ikincil çarpışma ön-
leme asistanı, klima, yol bilgisayarı, LED 
ön kabin aydınlatma ve konfor tipi sürücü 
koltuğu ile konfor seviyesini de üst düzeye 
taşıyor. Yeni Crafter Pikap, KDV indirimi ve 
Volkswagen Ticari Araç’ın kampanyasının 
yanı sıra 70.000 TL’ye 12 ay vadede %0 
kredi faizi avantajları ile 149 bin 500 TL’den 
başlayan fiyatlarla satış sunuldu.
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Türkiye’nin öncü otomotiv ve savunma 
sanayi şirketi Otokar, dördüncü kez Borsa 
İstanbul (BIST) Sürdürülebilir Endeksi’nde 
yer almaya hak kazandı. Kasım 2018-Ekim 
2019 döneminde BIST Sürdürülebilirlik En-
deksi’nde yer alacak şirketin sürdürülebilir-
lik konusunda yürüttüğü çalışmalar, Bor-
sa İstanbul’un belirlediği “Endeks Seçim 
Kriterleri” kapsamında değerlendirilmeye 
tabi tutuldu. Ekonomik, çevresel ve sos-
yal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle 
birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı 
amaçlayan Otokar, bu alanda yaptığı çalış-
malarla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 
yer alan 50 şirketten biri oldu.

Otokar’ın temel iş stratejisinin; fikri hak-
ları yüzde 100 kendine ait, verimli, çevreci 
ve yenilikçi ürünlerle gelecek nesillerin ya-
şam standartlarının geliştirilmesine, dünya 
genelinde barış ve güvenliğin tesisine katkı 
sağlamak olduğunu belirten Otokar Genel 
Müdürü Serdar Görgüç; “Tüm süreçlerimizi 
hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk 
kavramlarıyla yönetiyoruz. Faaliyetlerimizi 
gerçekleştirirken, Koç Topluluğu’nun pay-
laştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak insa-
na ve topluma yakın, çevreyle dost, evren-
sel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket 
ediyoruz” dedi.

ÇEVRE DOSTU üRETİM
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst 

üste dördüncü kez yer alan Otokar’ın yü-
rüttüğü operasyonlarda, çevresel etkinin 
azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücade-
leye yönelik çalışmaların yıl genelinde arta-
rak devam ettiğini belirten Serdar Görgüç 
şöyle konuştu;

“Gelecek nesillere kaliteli ve güvenli bir 
yaşam sunmak, paydaşlarımız için katma 
değer üretmek için yenilikçilik ve sürdürü-
lebilirlik odağıyla çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 
projelerle enerji tüketimini 856 Gj’e, sera 
gazı emisyonunu 138 ton CO2’e düşürdük. 
149 bin m³ atık su geri kazanımı gerçekleş-

tirerek üretim için ihtiyaç duydu-
ğumuz suyun yüzde 49’unu bu 
geri kazanımdan elde ettik.”
AR-GE HARCAMASInIn CİROYA 
ORAnI YüZDE 5,9’A YüKSELDİ

Türkiye’de sanayileşme ça-
lışmalarının henüz başladığı dö-
nemde yapılmayanı yapma mo-
tivasyonuyla yola çıkan Otokar’ın 
bugün fikri mülkiyet hakları ken-
disine ait ürünlerle 5 kıtada 60’tan 
fazla ülkede araçları olan bir şirket 
konumuna geldiğine dikkat çe-

Yapılmayanı yapma hedefiyle 55 yıl önce 
yola çıkan Koç Topluluğu şirketlerinden 
Otokar, kurumsal sürdürülebilirlik per-

formansını bu yıl da korudu. Otokar, üst 
üste dördüncü kez BIST Sürdürülebilirlik 

Endeksi’nde yer almaya hak kazandı. Oto-
kar’ın Koç Topluluğu’nun paylaştığı değer 

ve ilkelere bağlı kalarak insana ve topluma 
yakın, çevreyle dost ve evrensel iş etiği 

ilkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket ettiği-
ni belirten Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç; “Gelecek nesillere yaşanabilir ve 

güvenli bir dünya bırakma hedefimiz doğ-
rultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar-
da başarılı bir dönemi daha geride bırak-
tık. Gerçekleştirdiğimiz projelerle enerji 

tüketimini 856 GJ’e, sera gazı emisyonunu 
138 ton CO2’e düşürdük. 149 bin m³ atık su 
geri kazanımı gerçekleştirerek üretim için 
ihtiyaç duyduğumuz suyun yüzde 49’unu 

bu geri kazanımdan elde ettik” dedi.

Otokar üst üste dördüncü 
kez BIST Sürdürülebilirlik 

Endeksi’nde yerini aldı
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ken Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; “Arifiye’de 
552 bin metrekare alana yayılı fabrikamıza ve geleceği-
mize her yıl yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 10 
yıldır yüksek teknoloji ürünü araçların tasarımı için ciro-
muzun ortalama yüzde 4’ünü Ar-Ge’ye ayırdık. Bu strate-
jinin bir devamı olarak 2017’de ciromuzun yüzde 5,9’u 
oranında toplam 105 milyon TL Ar-Ge harcaması 
gerçekleştirdik. Ar-Ge Test Merkezimizde-
ki laboratuvarlarımız, yurt içinden ve 
yurt dışından otomotiv ve savunma 
sanayi başta olmak üzere farklı sek-
törlere bağımsız bir akreditasyon 
merkezi olarak hizmet verebiliyor. 
Geçen yıl 24 yeni patent başvuru-
su gerçekleştirdik. Böylelikle son 
10 yılda Otokar’ın gerçekleştir-
diği patent, faydalı model ve 
endüstriyel tasarım başvurusu 
269’a ulaştı” açıklamasını yaptı.

AKILLI ARAÇ TASARIM VE 
TEKnOLOJİ ÇALIŞMALA-
RInA HIZ VERDİ
Otokar, geleceğin akıllı 

şehirlerinin toplu taşıma ih-
tiyacını karşılamaya yönelik 
hayati önemi olan “akıllı ve 
düşük emisyonlu araç” tasa-
rımıyla, teknoloji geliştirme 
çalışmalarına da ağırlık veriyor. 

Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsünü üreten ve alter-
natif yakıtlı otobüsler üzerinde çalışmaları devam 
eden Otokar, raporlama döneminde başlatılan ve 

2019’da tamamlanması planlanan uluslararası Ap-
pstacle - Bulut Tabanlı Akıllı Araç Uygulama Platfor-
mu Projesi’nin paydaşlarından da bir tanesi. 

Otokar çalışanlarının mevcut nitelikle-
rini daha da geliştirmek amacıyla her 

yıl binlerce saat eğitim çalışması ger-
çekleştirdiğini de belirten Görgüç; 
mesleki bilgi ve becerilerin geliştiril-
mesi amacıyla 73 bin 466 kişixsaat, 
kurum içinde İSG kültürünün geliş-
mesi amacıyla da 18 bin 288 kişix-
saat eğitim düzenlendiğini söyledi. 
Görgüç, yıl içinde gerçekleştirilen 
sosyal sorumluluk çalışmalarıyla 
da toplumsal gelişime destek ver-
meyi sürdürdüklerini kaydetti.

Otokar’ın 2017 yılına ilişkin 
Sürdürülebilirlik Raporu; şirketin 
faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve 
ekonomik etkileri, yönetsel yak-
laşımları, performans sonuçları 
ve gelecek perspektifi doğrul-
tusunda GRI Standartları’nın 
temel (core) uygulama düzeyi 
gerekliliklerine uygun olarak 
hazırlandı.Serdar Görgüç
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Avrupa’daki iş hacmini büyütmek ve 
Avrupa ile Türkiye arasında intermodal 
taşımacılık altyapısını oturtmak isteyen 
Sarp Intermodal, Bulgaristan’da şirket 
kurdu. Sarp Intermodal Bulgaria isimli 
şirket, ilk etapta 10 adet çekici yatırımı 
gerçekleştirdi. 

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında in-
termodal taşımacılık hizmeti vermek 
amacıyla 2014 yılında kurulan Sarp 
Intermodal, yurtdışı yatırımlarına 
İtalya’nın ardından Bulgaristan’ı 
ekledi. Avrupa’nın önemli taşı-
macılık şirketleriyle yaptığı iş 
ortaklıklarıyla kısa sürede paza-
rın en önemli oyuncularından biri 
olan şirket, Bulgaristan’daki 
faaliyetlerini ‘Sarp Inter-
modal Bulgaria’ adıyla 
sürdürecek.

Kurdukları yeni 
şirket ile ilgili bilgiler 
veren Sarp Intermo-
dal Yönetim Kurulu 
Başkanı Onur Talay, 
“Bulgaristan’ın AB üye-
si olması ve Avrupa’da 
serbest dolaşıma imkân 

sağlaması nedeniyle bu ülkede yatırım ger-
çekleştirdik. Ayrıca Türkiye’ye yakın olması 
da avantaj” diye konuştu. 

Bulgaristan üs Olarak    
Değerlendirilebilir
Bulgaristan ile diğer Avrupa ülkele-

ri arasında kullanılması için ilk etapta 10 
adet çekici yatırımı yaptıklarını dile getiren 
Talay, yatırımların gelecek iki yıl içinde de-

vam edeceğini açıkladı.
“Yatırımı sadece Bulgaristan iç pa-

zarına yönelik değil, tüm AB ülkeleri-
ne açılan bir üs olarak değerlendiriyo-
ruz.” diyen Onur Talay, özellikle Doğu 

Avrupa ülkelerine yapılacak taşımalar 
için önemli bir konumda olduk-

larının altını çizdi. 
Türkiye ile Avrupa  Ara-
sındaki Intermodal  
Ağ Güçlenecek

Yeni şirketin Türkiye 
ile Bulgaristan arasında 
yapılacak intermodal 
taşımalarda da söz sa-
hibi olacağını aktaran 
Talay, iki ülke arasında 

demiryolu deneme sü-

rüşlerinin başladığını hatırlattı. Önümüzdeki 
yıllarda bu bölgede intermodal taşımacılığın 
artacağını da öngördüklerini söyledi.

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

nan Sarp Intermodal, Bulgaristan’dan son-
ra Almanya ve İngiltere’de de yatırım ger-
çekleştirmeyi hedefliyor. 16 Avrupa ülkesi 
ile Türkiye arasında intermodal taşımacılık 
yapan şirket, geçtiğimiz yıl Fas ve Tunus 
taşımalarıyla Kuzey Afrika pazarına da giriş 
yapmıştı. 

Başkan Savaş, Expo Donya Kongresi’nde

Sarp Intermodal Avrupa’da büyümeye devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başka-
nı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 13-15 Kasım tarihle-
ri arasında İspanya’nın Barselona kentinde 
gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük 
akıllı kentler etkinliği olan “Smart City Expo 
Dünya Kongresi”ne (SCEWC) katıldı.

Huawei’nin ana sponsorluğunda ger-
çekleştirilen fuara dünyaca tanınmış ku-
rum, kuruluş ve şirketler katılarak teknoloji 
ürünlerini tanıttı. 

“Sinir Sistemi, Yeni Nesil Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri ile Akıllı Şehirlere Öncü” slo-

ganıyla sunulan fuarda, dünyanın dört 
bir tarafından yürütülen akıllı kent çalış-
maları, akıllı şehircilik uygulamalarının 
örnekleri ve son teknoloji ürünleri katı-
lımcılar tarafından incelendi. 

“ÖnEMLİ OLAn TEKnOLOJİYİ 
BİLİnÇLİ VE FAYDALI İŞLERDE 
KULLAnMAKTIR”
Teknoloji alanında yaşanan geliş-

melerin yakından takip edilmesinin 
önemine değinen Başkan Savaş, “Tek-
noloji hayatımızın vazgeçilmezi haline 
geldi. Teknoloji insanlarımız için ne ka-
dar önemli ise şehirler için de oldukça 
önemlidir. Bugün burada akıllı kent, 
yeni nesil bilgi ile iletişim ve teknolo-
jileri hakkındaki çalışmaları inceledik. 
Teknolojiyi yakından takip ederken 
önemli olan teknolojiyi bilinçli ve fay-
dalı işlerde kullanmaktır. Bizler de daha 
kaliteli hizmet verebilmek için teknoloji 
dünyasında yaşanan gelişmeleri yakın-
dan takip etmekteyiz” dedi.

Onur Talay
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ZF, toplu taşımacılığın da dahil olduğu 
birçok farklı endüstride güç aktarma ve 
şasi teknolojileri yanında aktif ve pasif gü-
venlik teknolojileri dünya lideri bir marka-
dır. ZF, Transist 2018 Fuarı’nda şanzıman 
ve aks teknolojilerinde gerçekleştirilen 
son gelişmelerin ve akıllı bağlantı çözüm-
leri için geliştirilen Openmatics ürünlerini 
sergiledi.

ZF, 08 – 10 Kasım 2018 tarihleri ara-
sında düzenlenen Transist 2018 Fuarı’nda, 
CeTrax lite merkezi elektrikli tahrik ünitesi, 
AxTrax AVE elektrikli tahrik aksı, Openmati-
cs akıllı bağlantı çözümlerini ve PowerLine 
8-vitesli otomatik şanzımanı sergiledi.

PowerLine, ticari araçlarda  
verimlilik ve konfor standartlarını 
yeniden belirliyor
ZF, “PowerLine” ile yakıt tüketimi, vites 

geçiş konforu, güç ve ağırlık oranı en üst 
seviyede çözümler sunuyor. PowerLine ile 
ZF, orta ölçekli otobüsler ve orta ağırlıkta 
hizmet kamyonları için otomatik şanzıman 
segmentinde yeniliklere öncü oluyor. Yeni 
otomatik şanzıman, binek araç sistemle-
rinden uyarlanan sekiz ileri vitesi ve tasa-
rım prensibi sayesinde ticari araç segmen-
tindeki pek çok önemli kriteri, günümüz 
sistemlerinden daha üstün olarak rahatlık-
la karşılıyor.

Powershift bir şanzıman olan Power-
Line, ticari araçlarda artmakta olan doğal 
gazlı (LNG) motor uygulamaları için de 
uyumlu. Akıllı şanzıman kontrolü, son de-
rece hassas manevra fonksiyonu, yokuş 
kalkış desteğine ve otomatik motor dur-
durma fonksiyonu gibi çeşitli sürüş fonksi-
yonları sunuyor. ZF PowerLine, olası hibrit 
uygulamalar için çok daha büyük oranlar-
da tasarruf imkanı sağlayarak, verimliliği 
artıran çözümleriyle fark oluşturuyor.

F PowerLine 8-vitesli 
otomatik şanzıman ile 

ticari araçlarda verimlilik ve 
konfor standartları yeniden 

belirleniyor.

F CeTrax lite, hafif ticari 
araçlar için merkezi 

elektrikli tahrik ünitesi.

F AxTrax AVE elektrikli 
tahrik aksı gelecek için 

tasarlandı.

F Openmatics ZF’nin akıllı 
bağlantı çözümleri uzmanı.

ZF, Transist 2018 İstanbul
Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda 

yeni ürünlerini sergiledi
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CeTrax lite, hafif ticari araçlar için 
elektrikli tahrik ünitesi
ZF, CeTrax Lite elektrikli merkezi tahrik 

ünitesi ile hafif ticari araçları sıfır emisyon-
lu sürüşe bir adım daha yaklaştırıyor. Bu 

kompakt ve hafif sürüş sistemi tam enteg-
re bir elektronik kontrol ünitesi ile invertör 
içeriyor. ZF elektrikli komponentlere gel-
diğinde, binek otomobiller için geliştiril-
miş çözümleri ticari araç platformalarına 
taşıyarak kullanım alanlarını genişletiyor. 
CeTrax standart aks ve dişlilerle birleştiri-
lebiliyor. 150 kW maksimum güç ile %25 
eğimli bir yokuşu kolayca tırmanabilen 
CeTrax Lite, böylece araçların zorlu yol ko-
şullarında dahi sorunsuzca ilerleyebilmele-
rini sağlıyor

AxTrax AVE elektrik tahrikli aks 
gelecek için tasarlandı.
ZF’nin şehir içi otobüsler için geliştirdi-

ği AxTrax AVE elektrikli tahrikli aksın yeni 
nesli, pazara sunulduğundan bu yana, 
elektrikli otobüs üreticilerinin bir numara-
lı tercihi oldu. İki kademeli dişli grubu ile 
tekerleğe bağlanan iki motorun önemli 
ölçüde artırılan performans ve tork değer-
leri, elektrik tahrikli ve alçak tabanlı AxTrax 
AVE’yi toplu taşıma hizmetleri için daha da 
cazip hale getiriyor. ZF’nin elektrikli kom-
ponentleri ile donatılmış 50’den fazla oto-
büs ülkemizde birçok büyük şehirde kulla-
nılmakta ve pazar lideri konumundadır.

Openmatics ZF’nin akıllı bağlantı 
çözümleri uzmanı
ZF, akıllı bağlantı çözümleri uzmanı 

Openmatics ile farklı sektörlerin ulaşım, 
lojistik ve ticari operasyonlarına çözüm 
önerileri sunuyor. Openmatics filo yöne-
tim sistemi, karmaşık iş süreçlerinin, de-
netimi zor uygulamaların ve ağır finansal 
yüklerin sona erdirilmesi için tasarlanan 
çeşitli alt platformlardan oluşuyor. Bu alt 
platformlar daha etkin, verimli, sürdürüle-
bilir, müşteri memnuniyetini yükselten ve 
ticari kazanç sağlayan iş modellerine ge-
çiş yapabilmek için işletmelerin yanında 
olmaya her zaman hazır. Telematik Plat-
form (Telematics), Ürün Gözetimi (Asset 
Tracking), Multimedya (Entertainment) ve 
OBD (On-Board Diagnostics) konu başlık-
ları altındaki dijital hizmetler Openmatics 
müşterilerini bekliyor. 
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“Harbiye Şelalesi”
DAPHNE APOLLON 
EFSANESİ

Hatay’ın merkez ilçesi Defne sınırlarında 
bulunan Harbiye Şelalesi, Gezilip görülmesi 
gereken harika bir yerdir. Hatay’ın çağlayan-
lar bölgesi olan Harbiye, 8 km’lik bir yolla 
Antakya’ya bağlanır. Şelaleleri ve temiz ha-
vası ile ünlü olup, yerli ve yabancı turistlerin 
ziyaret ettiği bir mesire yeridir. Platonun gü-
neyinden fışkıran kaynaklar, şelaleler mey-

dana getirdikten sonra Asi nehrine karışırlar. 
Bu şelalelerin Antik çağdaki isimleri Kasta-
lia, Pallas ve Saramannadır. Şelaleye varır 
varmaz şelalenin serin sularıyla hayat bula-

caksınız. Burada manzara kesinlikle bir ha-
rika.  Şelaleye doğru inerken burada birçok 
cafe ve restoran bulunur. Yine burada piknik 
yapmak için birçok yer bulunur. Sevdiğinizle 
birlikte bir yaz gününde unutamayacağınız 
bir anıyı yaşayabilirsiniz. Şehrin stresinden 
uzak ve kavurucu sıcaktan uzak bir yer arı-
yorsanız kesinlikle burası doğru adrestir.

Zeusun oğlu ışık tanrısı Apollon ırmak ke-
narında genç ve güzel bir kız görür. Bu eşsiz 
güzelin adı Daphne(Defne)’dir. Apollon’un 
içinde arzular uyandırır, onunla konuşmak 
ister. Fakat Daphne(Defne) ışık tanrısının 
içinden geçenleri anlamıştır, kaçmaya baş-
lar, Apollon kovalar, çapkın tanrı bir yandan 
da ‘’kaçma seni seviyorum’’ diye bağırır. Dap-
hne(Defne) ise tanrılarla sevişen kadınların 
başlarına neler geldiğini bildiği için, korkuya 
kapılır ve kaçmaya devam eder. Apollona 
gelince bu güzel periyi mutlaka yakalamak 
istemektedir. Aralarındaki mesafe gittik-
çe kısalır ve bir an gelir ki Daphne (Defne) 
Apollonun sıcak nefesini saçlarının arasında 
duyar. Artık kurtuluş imkânının kalmadığı-
nı anlayan Daphne (Defne) birden durur ve 

ayağı ile toprağı kazıyarak şöyle bağırır. ‘’Ey 
toprak ana beni ört, beni sakla, beni koru’’ 
Bu içten yalvarış üzerine Daphne (Defne) 
organlarının ağırlaştığını, odunlaştığını his-
seder. Olgun göğsünü gri bir kabuk kaplar, 
kokulu saçları yapraklara dönüşür, kolları 
dallar halinde uzar, körpe ayakları kök olup 
toprağın derinliklerine dalar. Bir defne ağa-
cı oluverir. Bu manzara karşısında şaşıran 
Apollon Daphne (Defne)’nin ağaç oluşunu 

hayret ve üzüntüyle seyreder. Sonrada sarılır 
ve sert kabukların altında hala çarpmakta 
olan kalbinin sesini duyar ve şöyle seslenir. 
‘’Daphne (Defne) bundan sonra sen Apol-
lon’un kutsal ağacı olacaksın, o solmayan ve 
dökülmeyen yaprakların başımın çelengi ola-
cak, değerli kahramanlar savaşlarda zafere 
ulaşanlar hep senin yapraklarınla alınlarını 
süsleyecekler, şarkılarda, şiirlerde adımız yan 
yana gelecek’’ Bu tatlı sözler üzerine Daph-
ne(Defne) dallarını eğerek Apollon’u saygı ile 
selamlar. Apollon teessür ve heyecan içinde o 
ağacı amblem olarak alır ve parlak yaprakla-
rından başına bir taç yapar. İşte o zamandan 
beri şiir ve silah zaferi defne dalı ile ödüllendi-
rilir. Ve Daphne(Defne)’nin gözyaşları bugün 
hala Harbiye’de şelaleler meydana getiriyor.



752018   RADÜS DERGİSİ



76 RADÜS DERGİSİ   2018

BİZİ HATIRLA
Yönetmen : Çağan Irmak
Oyuncular : Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk
Tür : Dram
ülke : Türkiye

Bizi Hatırla, ihmal ettiği babasının rahatsızlanmasının ardından onunla yeniden 
bağ kurmaya çalışan bir adamın hikâyesini konu ediyor. Çalışkan bir adam olan 
Kaan, sahip olduğu başarılı kariyerini dişi tırnağıyla gerçekleştirmiştir. Bulunduğu 
noktaya gelebilmek için yıllarca çalışmış ve sonunda istediği mevkiye gelmeyi 
başarmıştır. Eşi, iki çocuğu ve işiyle kurduğu sakin hayat onun için yeterlidir. Bu 
stresli yoğunluk içindeyken, bir sahil şehrinde yaşayan yaşlı babası Eşref’i biraz 
ihmal etmiş durumdadır. Ancak bu durum, günün birinde babasının geçirdiği 
bir rahatsızlık sonrasında değişir. Yaşanan rahatsızlık Eşref’i babasının yanına 
gitmeye zorlar, ancak yoğun iş temposu buna müsaade etmemektedir. İşten vakit 
ayıramadığından ötürü babasını İstanbul’a, evine getirmeyi tercih eder. Baba Eşref 
ise oğluna ve ailesine yük olmaktan çekinmektedir, bu nedenle de geldiği gibi kendi 
evine geri dönmek ister. Bu alışık olmadıkları durumun içinde nasıl davranacaklarını 
bilemeyen baba-oğlu, birbirlerine ne kadar yabancılaştıklarını fark ederler. Babasıyla 
tekrar bağ kurmaya çalışırken aynı çatı altında kalmak Kaan için zor kararlar alma 
gerekliliğini ve sıkı bir vicdan muhasebesini beraberinde getirecektir...

BOHEMİAn RHAPSODY
Yönetmen : Bryan Singer
Oyuncular : Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton  
Tür : Biyografik, Dram
ülke : ABD

Bohemian Rhapsody, Queen grubuna, müziklerine, klişelere meydan 
okuyan ve kuralları yıkarak dünyanın en sevilen sanatçılarından biri haline 
gelen ikonik solistlerine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Film, simgeleşmiş 
şarkıları ve devrimci sesiyle grubun meteorik yükselişine, Mercury’nin 
yaşam tarzının kontrolden çıkması ile çıkan iç çatışmaya ve yaşamını 
tehdit eden hastalığına rağmen Mercury’nin rock müzik tarihinin en 
büyük performanslarından birinde gruba liderlik ettiği Live Aid konserinin 
arifesinde muzaffer birleşme sürecine yayılıyor. Bu süreçte de, her 
zaman bir aile gibi olan ve günümüzde dışlanmışlara, hayalperestlere ve 
müzikseverlere ilham vermeye devam eden bir grubun mirasını süslüyor.
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FRİDA KAHLO-KüÇüK İnSAnLAR VE 
BüYüK HAYALLER
Yazar : Maria Isabel Sánchez Vegara
Yayınevi  : Martı Yayınları

Tasarımcılardan sanatçılara, bilim insanlarından yazarlara bu özel kişilerin hayat hikâyelerini 
keşfedin. Hepsi hayalleri olan küçük çocuklardı ve büyüyüp inanılmaz işler başardılar. Frida Kahlo, 
Meksika sanat tarihinin en önemli ressamlarından ve yirminci yüzyılın en büyük sanat ikonlarından 
biriydi. Kişisel portreleri ile asi, bağımsız, hayranlık uyandırıcı karakteri sayesinde hastalığının ve 
hayatında büyük iz bırakan kazanın üstesinden gelmeyi başardı. Frida, bir kararlılık, mücadele ve 
cesaret simgesi olarak günümüzde de milyonlarca kadına ilham vermeye devam ediyor.

AŞK-I KIYAMET
Yazar : Büşra Çivicioğlu
Yayınevi  : Olimpos Yayınları

Ne beyazın içindeki var olan siyahın, ne de siyahın içinde kaybolan beyazın hikâyesiydi 
bu. Renkler ya siyahtı, ya beyazdı, kimi zamansa gri. Aşkın farklı bedenlerde ve farklı 
renklerde dile geliş hâliydi. Kıyametin içindeki aşkın var olma çabasının hikâyesiydi belki 
de... Aşkın en hâli, aşkın kıyamet hâliydi... Hikâyemizin kahramanları olan bu gençler 
değil miydi, girdikleri her savaşı kaybettikten sonra yine kendilerini aşka teslim edenler? 
Kader örmüştü belki ağlarını... Kim bilebilirdi ki? Belki de kader denen şey yoktu? Ya da 
vardı... Hz. Âdem yaratıldığında, Tanrı onun kaburga kemiğinden Hz. Havva’yı yaratmıştı. 
Belki Azra da Arda’nın kaburga kemiğinden yaratılmış aynı bedenden çıkan beden ve 
ruh eşiydi. Peki onlar ölene kadar birbirlerine bağlı kalmayı başarabilecekler miydi?

İYİLİĞİn BİLİM HALİ
Yazar : Metin Hara
Yayınevi : Destek Yayınları

“Sence iyilik ne zaman kazanacak?” Yaşamın boyunca bu soruyu defalarca kendine sormadın 
mı? Sordun… Şu anda elinde tuttuğun kitap, işte bu sorunun cevabı olman için yazıldı. Tarih 
boyunca, “iyilik” olgusunun karşısında her zaman şu iki muhalif düşünce yapısı vardı: 1. İnsan 
doğası kötüdür, kabul et. (İyiliğin Bilim Hali) 2. Dünyayı tek başına nasıl değiştirebilirsin ki? (İyiliğin 
Hareket Hali) İYİLİĞİN BİLİM HALİ ilk maddeye yanıt vermek için kaleme alındı. Bu kitapta yer 
alan 210 adet bilimsel çalışma insan doğasını tartışılmaz biçimde gözler önüne seriyor. Aslında 
senin de hep bildiğin bir gerçeğin altını çiziyor.  İnsanların iyi olduğunu… Bu lidersiz iyilik 
hareketi kendinden başlayan “iyilik hali”ni etrafa yaymaya karar vermenle mümkün… Dünyayı 
değiştirmek mi istiyorsun? Önce kendinden başla. İyiliği uzakta arama. Küçük de olsa bir adım at.
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BULMACA
SOLDAn SAĞA
1.  Kamer takviminin birinci ayı, aşure ayı
2. Otomobil motorunda silindirleri giriş ve 

çıkışlara bağlayan boru donanımı
3. Oğlan saçı biçiminde kesilmiş kadın saçı
4. Epikurosçulara ve Stoacılara göre 

mutluluğun temeli olan mutlak ruh 
dinginliği

5. astronomi
6. Canlıların aralarındaki bağlantıları ve 

ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen 
biyoloji dalı

7. Ege bölgesinde de yetişen ve antik 
çağlarda meşale olarak kullanılan, sarı, 
çiçekli bir bitki

YUKARIDAn AŞAĞIYA
1. Zeytinyağında kızarmış sarımsak ve 

rendelenmiş domates ile yapılan garnitür
2. Gazetecilik dilinde bir tür uydurma habere 

verilen ad
3. alabalıkgiller familyasından, denizlerde 

yaşayan bir balık türü
4. Ezgi
5. Bir zeytin türü
6. Sanat eserlerinde insan ruhunun mahrem 

ve gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimi, 
içtenlik.
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1 Su Bardağı ince bulgur
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı tereyağı
1,5 çay Kaşığı tuz
Aldığı kadar un
Sosu için;
½ çay bardağı sıvı yağ
300 gram kıyma
1 adet soğan
2-3 adet sivri biber
1 çorba kaşığı salça
1 çay bardağı kaynar su
Sarımsaklı yoğurt

Bulgurun üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, üzeri kapatarak 
demlenmeye bırakın. Tereyağı, yumurta, tuz ve aldığı kadar un 
ekleyip yoğurun. Harçtan cevizden küçük parçalar koparıp arada 
elinizi ıslatarak yuvarlayın. Köfteleri kaynamış kaynar suda köfteler 
yukarı çıkıncaya kadar haşlayın. Teflon tavada yağ ve rondodan 
geçirilmiş soğanı pembeleşinceye dek kavurun. Küçük doğranmış 
biber ve kıyma ekleyip kavurmaya devam edin. Salçayı ekleyip bir 
müddet daha kavurun. 1 Çay bardağı kaynar suyu ekleyip kaynayana 
kadar pişirip köfteleri ekleyip karıştırın. Servis tabağına sarımsaklı 
yoğurttan koyup, köfteleri üzerine koyarak servis yapın.
Afiyet olsun…H

az
ır

la
nı

şı

Malzemeler
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Yoğurtlu 
Bulgur 
Köftesi
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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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