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erekliliği son dönemlerde 
daha fazla hissedilen birlik 
olabilme duygusundan 

yola çıkarak Yunus Emre’nin 
sözüne bir ilave de ben yaptım. 
Toplanma ve güçlerimizi 
birleştirerek ekonomik anlamda 
daha iyi işler yapabilmek adına 
söylüyorum tüm bunları. 

Artan nüfusu, tükenmekte 
olan kaynakları ve paylaşım 
noktasındaki adaletsizlikleri 
ile yaşam her gün dünden 
daha zor bir hale geliyor. 
Şayet bir takım önlemler 
alınmazsa daha da kötü olacağı 
hepimizin malumu. Nitekim 
birçok insan bu bilinç ile işe 
koyulmuş durumda. İnovasyon, 
teknoloji ve Ar-Ge çalışmaları 
yolu ile birçok alanda yeni 
buluşlar veya iyileştirmeler 
hayatımıza giriyor. Büyüyen 
ekonomilerin, artan üretim 
adetlerinin, değişen tüketim 
alışkanlıklarının üstesinden 
gelebilmek için dünya devi 
markalar-şirketler birleşiyor.  
İşte o zaman toplanarak çok 
oluyorlar.

Değerler Atlası çalışmasında 
bir ibare çok dikkat çekici; 
Türkiye’de insanlarımız 
arasında birbirine güvenme 
oranı % 12’ler seviyesinde 
iken, İskandinav ülkelerinde 
% 80’ler civarında… Aile 
şirketlerinden profesyonel 
yöneticilere geçilememesinde, 
şirket birleşmelerinin 
yaşanamamasında, meslek 
birliklerinin, sivil toplum 
kuruluşlarının çatısı altında 

toplanmamakta, güç birliği 
yapamamakta belki de en 
büyük etkenlerden birisi bu 
olsa gerek. 

Bizim topraklarımızdan 
yetişen o gönül insanı Yunus 
Emre’nin sözünü yazımın 
başına koyma nedenim tamda 
budur işte. Bizim kültürümüzde 
“Ahilik-Yarenlik-Lonca” vardır. 
Ustadan kalfaya, kalfadan 
çırağa aktarılan meslek 
bilgisinin yanı sıra asıl işin 
özünde bir kültür, bir disiplin, 
bir derin anlam vardır. Hani 
ticaret ahlakı deniyor ya, yok 
aslında böyle bir kavram… 
İnsan ahlakı vardır. Bir insanın 
ticari ahlakı ayrı sosyal ahlakı 
farklı olamaz zira ahlak bir 
bütün değerler silsilesidir. 
Sınıflandırması ölçüsü olmaz. 
Ya vardır ya yoktur. Azı çoğu, 
şurası burası olmaz. 

Bu noktadan hareketle; 
birbirimize güvenmemek, 
birlikte daha büyük işlere 
girememenin önündeki en 
büyük engel. Hepimiz aynı 
yolun yolcusu ve bu dünyanın 
fani kullarıyız. Üretmeden 
paylaşmayı, paylaşırken 
hakkımızdan fazlasını almaya 
çalışmayı düşünmeyi bir kenara 
bırakıp, hadi diyebilirsek yani 
ilk adımı atabilirsek eminim 
yol kolay alınacaktır. Yeter ki; 
bir yerden başlayalım ve yola 
çıkalım. Azıcık güven birazcık 
vicdan ve bolca insanlık bu işin 
formülü. Yolumuz açık olsun.
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Ecomondo ve Key Energy Fuarları
YEşİL EKonoMİYE odAKLAndI

Italian 
Exhibition Group 

tarafından düzenlenen 

yeşil ekonomi ve 

yenilenebilir enerji alanına 

odaklanan Ecomondo ve Key 

Energy Fuarları 6-9 Kasım 

tarihlerinde İtalya’nın 

Rimini kentinde 

düzenlendi.
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TRUCKS

TEKNOLOJİSİ BÜYÜK;
YENİ FORD TRUCK S F-MA X!
Ford Trucks ailesinin en büyüğü yeni F-MAX; hız kontrol 
sistemleri, dokunmatik ekranı, yol bilgisayarı, uzaktan 
bağlantı kurulabilen ConnecTruck teknolojisi ve aylık 
15 GB Ford Trucks Net kabin içi internet hizmetiyle de büyük.
 “Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü” ile F-MAX daha da 
büyük işler yapmak için şimdi yollarda.
Ford Trucks
Her yükte birlikte

www.fordtrucks.com.tr
444 36 73 / 444 FORD
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K

F_MAX_DEVAM_TEKNOLOJ_22x28.pdf   1   19.11.2018   14:32
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Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İtalya Çevre Bakanı Sergio 
Costa, etkinliği döngüsel ekonominin en büyük fuarı olarak 
nitelendirirken, “Yeşil ekonomiye geçişte anahtar oyuncu olmak 
isteyen herkes için kaçırılmaması gereken bir etkinlik” vurgusu 
yaptı. İş modelleri için yeşil ayak izini benimsemiş kuruluşların 
anahtar oyuncu olarak yer aldığı Ecomondo ve Key Energy 
fuarları, bu yıl katılımcılarda yüzde 4’lük bir artış yaşadı. 115 
ülkeden sanayi ve ticaret üyelerinin ye aldığı etkinlik Avrupa, 
Akdeniz ülkeleri, Çin ve 
Rusya’dan önemli oranda 
katılım aldı. Çok sayıda 
bilimsel içeriğin yer aldığı 
etkinlikte atık döngüsü, 
yeşil ekonomi, yenilenebilir 
enerjiler hakkındaki üst 
düzey programların yanı 
sıra, plastik yönetimi, su 
kaynaklarının kullanımı, 
tarım alanlarının 
iyileştirilmesi, hidrojeolojik 
risklerin önlenmesi ve 
yönetimi, emisyon izleme, 
enerji verimliliği gibi konular 
öne çıktı. Aynı zamanda 
Ecomondo Fuarı bu yıl ilk kez 
fosforun Avrupa zirvesine de 
ev sahipliği yaptı.
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Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, 
Balkanlar, Ortadoğu’ya uluslararası ve 
Türkiye’de yurtiçi likit kimyasal, tehlikeli 
madde ve likit taşımacılığı yapan ITT 
Lojistik, tamamı ADR’li ve çoğu Renault 
Trucks çekicilerden oluşan araç filosuna 
yatırım yapmaya devam ediyor. Yeni teslim 
aldığı retarderli 9 adet T460 4x2 çekiciler 
ile ITT Lojistik filosunda bulunan Renault 
Trucks araç sayısı 35’e ulaşıyor. 

ITT Lojistik’in yeni araçları Renault 
Trucks Koçaslanlar Orhanlı Şubesi’nde ITT 
Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık, Genel 
Müdürü Didem Öztanık, Renault Trucks 
Pazarlama Direktörü Şebnem Uygurtürk 
ve Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı Müdürü 
Erdoğan Seymen’in katılımlarıyla teslim 
edildi. Tekin Öztanık teslimat sırasında 
yaptığı açıklamada; “2012 yılından bu 
yana Renault Trucks çekicileri kullanıyoruz. 
Yakıt verimliliğinden oldukça memnunuz. 
Bakım-onarım konusunda ise hem yurtiçi 
hem yurtdışındaki geniş ve donanımlı 
servis ağı sayesinde hiç sorunsuz, zaman 
kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz” 
diye belirtti. 

Kampanyayı fırsata çevirdik 
Filoları için yakın gelecekte yeni araç 

alımı kararını verdiklerine değinen Didem 
Öztanık; “2018 yılı için hedeflerimizi 
gerçekleştirerek döviz bazında yüzde 10, 
TL bazında yüzde 35 büyümeyi başardık. 
Bu yıl önemli yatırımlara başladık. 
İhracat ve ithalat taşımalarında 
önemli adımlar attık. 
Aylık 100 seferlik ihracat 
seferimizin yanı sıra ithal 
taşımaları da yapıyoruz. 
Araçlarımızın hepsini dolu 
getiriyoruz. Bu 

doğrultuda yeni araç alımları da 
planlıyoruz. Aslında araç yatırımlarımızı 
2019 başında yapmayı planlamıştık ancak 
bu arada Renault Trucks düzenlediği 
kampanya ile avantajlı fırsatlar sundu. Biz 
de alımlarımızı biraz öne çekerek bunu 
fırsata çevirdik” şeklinde açıkladı. 

REnAuLT TRucKS
ALIMLARInA dEvAM EdİYoR

ITT Lojistik, ADR’li taşımaları için 

ADR filosuna yatırım 
yapan ITT Lojistik, 
filosuna 9 adet daha 
Renault Trucks T460 
çekici kattı. 
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Araçlarımızın   
ikinci el değeri, önemli 
Araçlarının gelişmiş özelliklere sahip ve 

yeni olmasına önem verdiklerini belirten 
Didem Öztanık; “ADR’li taşımacılıkta 
filo donanımınız daha da önem taşıyor. 
Yüksek performanslı araçlar ile yükümüzü 
güvenle taşıyoruz. Araçlarımızı yenilerken 
eski araçlarımızın ikinci el değerleri tabi 
ki yatırım maliyetlerimizi etkiliyor. Bu 
nedenle Renault Trucks araçlarımızın 
yüksek ikinci el değeri, filomuzu yenilerken 
maliyetlerimize katkı sağlıyor” dedi. 

Yakıtta cimri araçlar, 
karlığınızı arttırır 
Didem Öztanık, en büyük maliyet 

giderlerinin yakıt olduğuna değinerek; 
“Her türlü taşımacılık işinde yakıt tüketimi, 
en önemli maliyet kalemidir. Aslında yakıt 
tüketiminde tasarruf sağlayan bir araç, 
teknik özelliklerinin gelişmişliğini de işaret 
ediyor diye düşünüyoruz. ITT lojistik olarak 
filomuzun aynı spesifikasyonlara sahip 
diğer araçlarıyla kıyasladığımızda Renault 
Trucks çekicilerimizde minimum 2 puanlık 
bir yakıt tasarrufu gözlemliyoruz” şeklinde 
açıkladı. 

ITT Lojistik olarak Türkiye’de 
bir ilki hayata geçirmeye 
hazırlanıyoruz 
Tekin Öztanık, 3 milyon Euro’nun 

üzerinde bir yatırımla hayata geçirecekleri 
yeni yatırımları ile ilgili bilgi verdi; “Şubat 
2019’da Türkiye’deki yerel sertifikalı tank 
yıkama merkezimizi açacağız. 
Tesisimizin Avrupa’nın 
en iyilerinden biri 
olmasını hedefliyoruz. 
Gıda ve kimyasal 
t a n k e r l e r i n 

yıkanmasını yapabilen Türkiye’deki tek 
olacak bu tesisimiz, aynı zamanda çevreci 
yapısıyla ön plana çıkacak. Bu kadar güçlü 
yatırımlar yaparken Renault Trucks gibi iş 
ortağımız olan markaların gücü de önem 
taşıyor”

Mayıs 2018’de ITT Lojistik’e 12 
adet Renault Trucks T çekicileri teslim 
ettiklerini belirten Koçaslanlar Otomotiv 
Orhanlı Müdürü Erdoğan Seymen; “ITT 
Lojistik, birçok farklı konuda 

memnuniyetleri sebebiyle filolarını 
Renault Trucks çekiciler ile geliştirmeye 
devam ediyor. Zaten araçlar, ITT Lojistik’in 
deneyimleri ile tekrar tercih ediliyor. 
Bizler de Renault Trucks ekibi olarak satış 
sonrası hizmetlerde memnuniyetlerini 
arttırmak üzere destek oluyoruz. ITT 
Lojistik, her zaman bakımlarını ekibimizle 
organize ederek araçlarının ilk günkü 
performansını korumayı başarıyor. Biz 
de ihtiyaç duydukları her an en hızlı 
ve en ideal bakım-onarım hizmetlerini 
sunarak memnuniyetlerini arttırmayı 
hedefliyoruz. Renault Trucks ve 
Koçaslanlar Otomotiv olarak en büyük 
görevimiz, müşterilerimizin toplam 
sahip olma maliyetlerini gözetmek. ITT 
Lojistik’in de bu durumdan memnun 
olarak yine Renault Trucks çekicileri tercih 
ettiklerine inanıyoruz” dedi. 

ITT Lojistik, her zaman yeni araç 
alımlarında Renault Trucks’ın sunduğu 
Finans Hizmetleri’nden de faydalanıyor. 
Bu araç alımlarında da finans hizmetleri ve 
Renault Trucks’ın 31 Aralık’a kadar sürecek 
0 faiz kampanyasından faydalanan ITT 
Lojistik, ÖTV muafiyeti ve KDV indirimi 
avantajlarını da kullanarak karlı bir araç 
alımına imza atıyor. 
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2000 yılında Avrupa’da hizmete giren 
ve 85’ten fazla ülkede 500’e yakın mer-
kezi bulunan Hardox Wearparts®, aşınma 
hizmeti merkezlerinden oluşan dünya ça-
pında bir ağ olma özelliği taşıyor. Yüksek 
verimlilik ve düşük bakım maliyeti sağla-
mak her Hardox Wearparts® merkezinin 
birincil amacı olarak öne çıkıyor. Hardox 
Wearparts®, ürün ve hizmet kalitesiyle, 
performans ve güvenirlik sağlıyor.  

Aşınma varsa Hardox var
Maden sektöründe aşınmanın ka-

çınılmaz bir gerçek olduğunu belirten 
Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Hin-
distan ve Kuzey Avrupa Bölgesi Başkanı 
Dinçer Dinç, aşınmanın yaşandığı her 
alanda Hardox® çeliğinin bulunduğunu 
söyledi. Biz SSAB olarak, aşınmayı nasıl 
daha fazla azaltacağımızı düşünerek 
kendimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. 
Şu anda, Hardox® 400, Hardox® 450, 

Hardox® 500, Hardox® 550 ve Hardox® 
600 gibi farklı işlere uygun ürünlerimiz 
bulunuyor. Kısa süre önce yüksek sıcak-
larda aşınma sorununa karşı Hardox® 
HiTemp’i piyasaya sürdük. Duroxite™ 
krom karbur kaplı plakalarımız ise ge-
çen yıllarda pazara sunuldu. Duroxite™, 
çok ince tanecikli malzemelerin sürtün-
me aşınması oluşturduğu yerlerde aşın-
manın önlenmesi için ürettiğimiz sert 
kaynak kaplı plakamız. Duroxite™ 100 
ve 200 olarak piyasaya sürmüş bulu-
nuyoruz. Maden sektörü Türkiye’de ve 
dünyada, oldukça aktif şekilde faaliyet-
lerini sürdürmeye devam ediyor. SSAB, 
Hardox® markası ile bu sektöre en uy-
gun çözümleri sunuyor. Bu kapsamda, 
Maden Türkiye 2018 Fuarı’na Hardox 
Wearparts® olarak katılım gösterdik. 
Hem mevcut müşterilerimize hitap et-
mek hem de yeni müşteriler kazanmak 
istiyoruz” şeklinde konuştu. 

SSAB, 
Maden Türkiye 2018 Fuarı’nda

Yoğun İLGİ GöRdü
Kalitesi dünyaca kabul 

gören yüksek dayanımlı 
çelikler üreten SSAB, aşınma 

çeliğindeki öncü markası 
Hardox ile Maden Türkiye 
2018 Fuarı’ndaydı. ürün 
ve hizmetlerin tanıtıldığı 
fuarda yoğun ilgi gören 

SSAB, düzenlediği seminer 
ile madencilik sektörüne 

sundukları çözümleri anlattı.

Hardox Wearparts 
Türkiye, Ortadoğu, 
Kuzey Afrika, 
Hindistan ve Kuzey 
Avrupa Bölgesi 
Başkanı Genel 
Müdürü 
Dinçer 
Dinç



152018   RADÜS DERGİSİ



16 RADÜS DERGİSİ   2018

Yoğun mesai
Türkiye genelinde toplam 19 Hardox 

Wearparts® merkezi ile yola devam ettik-
lerini belirten Dinç, “Hardox Wearparts®, 
özellikle maden sektörüne birçok çözüm 
üretiyor. Maden sektörü, Hardox® parça-
ları işlenmiş olarak temin etmek istiyor. 
Bu noktada, Hardox Wearparts® merkez-
lerimize önemli görev düşüyor. Çalışan-
larımız sahalara giderek hem yerinde 
ölçümler yapıyorlar hem de aşınma ana-
lizleri gerçekleştiriyorlar. Tasarımcılarımız, 
aşınmayı en aza indirebilmek için yoğun 
mesai harcıyorlar. Tüm Hardox Wear-
parts® merkezleri olarak ortak amacımız; 
verimliliği en üst seviyeye getirebilmek” 
ifadelerini kullandı. Maden Türkiye Fua-

rı`nda Türkiye`deki 19 Hardox Wearparts 
Merkezi’nin 15`i katıldı ve Türkiye`nin her 
bölgesinden gelen özellikle maden 

sektöründeki temsilcilerine Hardox aşın-
ma parçalarının madenlerdeki kullanım 
alanları hakkında bilgi verdiler. 

Fuara özgü ürünler
Fuara ve maden sektörüne uygun ürün-

lerle katılım gösterdiklerini belirten Dinç, 
standda bulunan bazı ürünlerin olmazsa 
olmaz olduğunu belirtti. Özellikle seçtiği 
ürünler olduğunu ifade eden Dinç, “Özellik-
le iş makinesi kovası ile geldik.  Kova, mobil 
ekipmanlarda en çok aşınma gördüğümüz 
yerlerden bir tanesi. Kovalarda ağız bıçakla-
rı, yan bıçakları, arka lamalar aşınmanın en 
çok yaşandığı yerler olarak öne çıkıyor. Yine 
maden tesisleri için de, şutlarımızı sergile-
mek istedik. Şutlarda da, özellikle malzeme 
akarken yaşanan aşınmaya karşı özel bir 
cep tasarımı uygulandı” diye ifade etti. 

Maden sektörü için seminer
Maden Türkiye 2018 Fuarı’nda ilk kez 

bir seminer de düzenlediklerini belirten 
Dinç, “Bu seminerde maden sektöründe-
ki aşınma sorunlarına ne gibi çözümler 
ürettiğimizi anlattık. İlk kez bu yıl böyle bir 
seminer yapma gereği hissettik. Hardox® 
çeliğin diğer çeliklere oranla gösterdiği 
büyük farkı müşterilerimize anlatmak is-
tedik. Sektörde Hardox® çeliğini hakkında 
yeterli bilgisi olmayan birçok müşteri var. 
Herkesin Hardox® çeliğinin farklarını öğ-
renmelerini ve Hardox® çeliğine nasıl ula-
şılabileceğini göstermek istedik. Seminere 
etkili bir katılım gerçekleşti” diyerek sözle-
rini tamamladı.
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Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) 
İtfaiye Dairesi Başkanlığı araç filosunu 
çaın gereklerine uygun şekilde zengin-
leştirmeye devam ediyor.

Kentteki yangın ve doğal afetlere 
ivedilikle müdahale eden ve müdahale-
leriyle olası maddi ve manevi kayıpların 
önüne geçen Büyükşehir İtfaiyesi Birleş-
miş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
tarafından sağlanan araçları teslim aldı.

Kasım ayı içerisinde Avrupa Birli-
ği’nin finanse ettiği Suriye Krizine Yanıt 
Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi 
kapsamında yürütülen projede 3 aracı 
filosuna ekleyen HBB İtfaiyesi bugün de 
3 aracı daha bünyesine kattı.

İtfaiye hizmetlerinin güçlendirilmesi 
için toplamda 6 aracın Hatay Büyükşehir 
Belediyesine hibe edildiğini ifade eden 
proje yetkilisi, “UNDP olarak Suriye krizi-
nin 8. yılında nüfus yoğunluğunun fazla 
yaşandığı sınır kentlerine 2014 yılından 
beri destek veriyoruz. Bugün burada it-
faiye araçlarını teslim ettik. Bu teslimat 
yaptığımız yardımların bir kısmını oluş-
turuyor. Bununla beraber Hassa’da atık 

su arıtma tesisi inşasına ocak ayında 
başlayacağız. Ayrıca Kırıkhan ve Yaylada-
ğı’nda atık transfer istasyonlarına destek 
sağlayacağız. Hatay’da belediye proje-
lerimizin yanı sıra diğer bileşenlerimizle 
de kente destek sağlamaya çalışıyoruz. 
UNDP olarak AB destekli projelerimizde 
Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 
çalışmaktan ve onlara destek sunmak-
tan gurur duyuyoruz” dedi.

Araçların UNDP yetkilileri tarafından 
teslim alan HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü 

Savaş ve Genel Sekreter Prof. Dr. Meh-
met Maden, projenin yürütülmesine 
katkı sunan herkese teşekkür etti.

 

 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel mü-
dürlüğü (HATSU), yağmur yağışla-
rı sonrasında deşarj noktalarında 
oluşan tıkanıklıkların giderilmesi 
adına temizlik çalışmaları için se-
ferber oldu.   

İl genelinin muhtelif noktala-
rında tıkanmış durumda olan yağ-
mursuyu hatlarının temizlendiği 
bilgisini veren Genel Müdürlük, 
yapılan temizlik çalışmaları sırasın-
da plastik şişe, naylon poşet, gıda 
paketleri ve balçık gibi atıkların çı-
karıldığını belirtti. 

Yağışlar anında su deşarjının 
daha hızlı sağlanacağını ve çalış-
maların gece-gündüz demeden 
sürdüğünün altını çizen İdare, yağ-
mursuyu ızgaralarının çöp alanı ol-
madığını vurgulayarak, vatandaş-
ların çöp atma konusunda daha 
duyarlı davranması gerektiğine 
dikkat çekti. 

Büyükşehir İtfaiyesi güçleniyor

Tıkanan yağmur suyu hatları temizleniyor
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Makina Hikayeleri

Ateşli silahların önemini erken dönemde 
kavrayan Osmanlı ordusu, bu yeni teknolojiyi 
çok kısa bir sürede etkin şekilde kullanmaya 
başlar. Osmanlılarda top ilk olarak Sultan I. 
Murad zamanında 1386’da Karamanoğulları 
ile yapılan savaşta, daha sonra 1389 yılında 
I. Kosova Savaşı’nda kullanılır. Fatih Sultan 
Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’un fethi ha-
zırlıklarında “Top Asithanesi” adı altında kur-
duğu top döküm tesisleri ise bu alandaki ilk 
kurumsal yapılanmadır. Bu sayede Osmanlı-
lar 15. ve 16. yüzyıllarda silah, özellikle de top 
teknolojisinde oldukça büyük bir gelişme 
gösterir. 1450-1550 
arasındaki yüzyıl-
da teknolojik ye-
terlilik ve kullanım 
yeteneği açısından 
Osmanlılar dünya-
daki en iyi topçuluk 
sistemine sahip ol-
muşlardır. Osmanlı 
Devleti İstanbul’un 
fethinden sonra çok 
sayıda ateşli silahla 
donatılmış bir ordu 
kurarak dünya dev-
letleri arasında sözü 
geçen, ciddi ve cay-
dırıcı bir güç haline gelir. 17. yüzyılın ortaları-
na kadar hiçbir devlet ateşli silah teknolojisin-
de Osmanlı ordusuna yetişemez. 17. yüzyılda 
batı dünyasının bilim, kültür ve sanat alanın-
da gösterdiği gelişime kayıtsız kalan Osmanlı 
İmparatorluğu bilimsel alanda olduğu gibi 
askeri teknoloji alanında da Avrupa’nın geri-
sinde kalır. 18. yüzyılın ortalarından itibaren 
ıslahat çalışmaları yapılmaya başlansa da geç 

Türk savunma sanayisinin 
amiral gemisi“MKE”
M.Ö 209 yılında Asya Hun İmparatorluğu döneminde temelleri atılan M.Ö 209 yılında Asya Hun İmparatorluğu döneminde temelleri atılan 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Orta Asya’dan Viyana önlerine kadar çok geniş bir Türk Silahlı Kuvvetleri, Orta Asya’dan Viyana önlerine kadar çok geniş bir 
coğrafyada farklı milletlerin ordularıyla karşı karşıya gelmiş ve modern coğrafyada farklı milletlerin ordularıyla karşı karşıya gelmiş ve modern 
tarihe yön veren önemli bir güç olmuştur. Bu büyük ordunun savaş tarihe yön veren önemli bir güç olmuştur. Bu büyük ordunun savaş 
araç ve gereçlerinin temini için oluşturulan ilk kurumsal yapılanmanın araç ve gereçlerinin temini için oluşturulan ilk kurumsal yapılanmanın 
ise 15. yüzyılın ortalarında başladığı kabul edilir. Bugün Türk Silahlı ise 15. yüzyılın ortalarında başladığı kabul edilir. Bugün Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin konvansiyonel ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan Makina Kuvvetleri’nin konvansiyonel ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun temelleri de o yıllarda atılır...ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun temelleri de o yıllarda atılır...

KuRTuLuş SAvAşI SIRASIndA PLAnYA TEZGAHIndA ÇALIşAn BİR İşÇİ

KuRTuLuş SAvAşI SIRASIndA AnKARA SİLAH TAMİRHAnESİ
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kalınır. Öyle ki Avrupa’da 1850’den itibaren 
uygulanmaya başlanan yiv-set ve kuyruktan 
doldurma sistemi Osmanlılara ancak 1889’da 
gelebilmiştir. Bu ıslahat çalışmaları kapsa-
mında Fatih döneminden beri hizmette olan 
“Top Asithanesi” 1832 yılında Tophane-i Ami-
re Müşirliği, adı altında yeniden yapılandırılır. 
Fakat 19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin askeri 
malzeme ihtiyacını karşılamakta bir hayli zor-
landığı ve bu tür malzemelerin çoğunlukla 
dışarıdan karşılandığı bir dönem olur. Bu dö-
nemde Tophane–i Amire Müşirliği’ne bağlı 
bulunan harp sanayi ihtiyacı karşılamaktan 
uzaktır. Tophane-i Amire Müşirliği, 1908 yılın-
da Tophane-i Amire Nazırlığı, 1909’da İmalat-i 
Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi olarak faali-
yetlerine devam eder.

İSTAnBuL’dAn KAÇIRILAn TEZGÂHLAR 
KuRTuLuşA GİdEn YoLu AÇAR
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından işgal edi-

len İstanbul’da, işgal devletleri bütün Osmanlı 
tesislerine el koyar. Hatta tesisleri kapatma ta-
limatı verilir. Buna karşılık dönemin yöneticileri 
“Biz artık patlayıcı madde, silah üretmiyoruz!” 
diyerek, bazı fabrikaların kapatılmasını önler. 
Kurtuluş savaşını gerçekleştiren kadro, akılcı 
bir strateji ile İstanbul’daki askeri üretim yapı-
labilecek tesisleri ustaları ile birlikte Ankara’ya 
kaçırmayı başarır. İstanbul’dan kaçırılan bu tez-
gahlar, tesisler ve altyapı, milli mücadele için 
gerekli silah üretiminde hayati bir işlev görür 
ve zaferin kazanılmasında çok büyük rol oynar.

“TüRKİYE’dE SAvunMA 
SAnAYİSİ İLE İLGİLİ FABRİKALAR 
KuRuLMALI vE GELİşTİRİLMELİ”
Cumhuriyetin ilk yıllarında, işgal altındaki 

İstanbul’dan kaçırılıp Ankara çevresinde kuru-
lan küçük imalathaneler, tezgahlar ve tesisler-
den başka ciddi bir altyapı yoktur. Teknoloji ve 
yetişmiş insan sıkıntısı yaşanmaktadır. Cum-
huriyet kadroları, ilk planlı dönemde sanayi-
leşmenin ve dolayısıyla savunma sanayisinin 
devlet eliyle yönlendirilerek geliştirilmesi 
gerekliliğini görür. Bu kapsamda 1921 yılında 
“Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü” kurulur. 
Uzun vadeli hedefler belirleyen cumhuriyet 
kadroları İzmir İktisat Kongre’sinde, “Türkiye’de 
savunma sanayisi ile ilgili fabrikalar kurulmalı 
ve geliştirilmeli” kararı alır. Kırıkkale’de entegre 
bir silah sanayisinin kurulması hususu ilk kez 
bu kongrede ele alınır. Bu görüş ve kararlar 
doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonu-
cu: Cumhuriyetin ilk fabrikaları olan 1924’de 
Ankara’da Hafif Silah ve Top Tamir Atölyeleri, 
Fişek ve Marangoz Fabrikaları; 1928’de Kırık-
kale Pirinç Fabrikası; 1928’de Kırıkkale Elektrik 
Makinaları Fabrikası; 1929’da Kırıkkale’de Mü-

himmat Fabrikası faaliyete başlar. Daha sonra 
1931’de Kayaş Kapsül Fabrikası; 1931’de Kırık-
kale Çelik Fabrikası; 1935’de gaz maskesi üreti-
mi için Mamak Gaz Maske Fabrikası ve 1936’da 
Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları, kurulur. Bu fab-
rikalar bugünkü Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu’nun temelini oluşturur.

İşÇİLER JAndARMA ZoRuYLA  
İşE GöTüRüLüR
Savunma sanayisinin güçlendirilmesi için 

böylesine stratejik adımların atıldığı o yıllar 
aynı zamanda genç cumhuriyetin ekonomik 
ve teknolojik imkansızlıklarla boğuştuğu yıl-
lardır. MKE Kurumu Genel Müdür Yardımcısı 
Ahmet Demirdöğen, kendisi de Kırıkkaleli 
olduğu için Askeri Fabrikalar Umum Mü-
dürlüğü’nün kurulduğu ilk yıllarda yaşanan 
sıkıntıları iyi biliyor. O yıllarda kalifiye insan 
gücünün yetersiz olduğunu ve teknolojik 
eksiklikler yüzünden makinelerle yapılması 
gereken operasyonların dahi insan gücüyle 
yapıldığını belirten Demirdöğen, “İnsanları 
işe alıyorlar fakat kocaman mermi gövdeleri-
nin sadece insan gücüyle indirmek kaldırmak 
oldukça zor. Bu zorluğa dayanamayıp işten 
kaçanlar oluyor. Böyle durumlarda jandar-
manın işçileri zorla fabrikaya götürdüğü bile 
olmuş. Fabrikaların olduğu bölgeyle bizim 
köyün arasında yedi-sekiz kilometrelik dağlık 
alanlar var. İnsanlar sabah evden çıkıp o yolu 
yürüyerek işe gider ve gün boyu bedenen 
çalıştıktan sonra tekrar aynı yolu yürüyerek 
dönermiş.” diyor. Bu çalışmaların, organik bir 
yapı ile dışa bağımlı olmadan, sandığından 
barutuna kadar topyekun tüm ihtiyaçların 
bir arada ve tamamen milli kaynaklarla üretil-
mesi için başlatıldığını belirten MKE Kurumu 
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirdöğen, 
“Dönemin şartları gereği bu çalışmaların tü-
münü devletin yapması gerekiyordu. Bugün 
bu üretimlerin yüzde 40’ını alt yükleniciler 
karşılıyor. İlerisi için koyulan hedef ise bu ora-
nı yüzde 70- 80’lere çıkarmak.” diyor.

TRuMAn doKTRİnİ vE MARSHALL 
YARdIMLARI SİLAH SAnAYİSİnİ 
duRMA noKTASInA GETİRİR
1950 yılına gelindiğinde Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğü, gerek değişen askeri ve 
ekonomik koşullar gerek 1949 yılında başla-
yan NATO’ya girme çabaları nedeniyle 5591 
sayılı kanunla sermayesinin tamamı devlet 
tarafından karşılanan tüzel kişiliğe sahip 
“Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)” 
adı ile yeniden teşkilatlanır. Türkiye’nin Kore 
Savaşı’ndan sonra 1952 yılında NATO ittifakı-
na katılması ile başlayan ve özellikle Truman 
Doktrini ve Marshall Yardımları sonrası kısa 
sürede artış gösteren askeri yardımlar, sa-
vunma sanayisinin gelişimini durma noktası-
na getirir. Sovyetler Birliği ile girdiği “Soğuk 

KIRIKKALE FABRİKALARIndAn GEnEL BİR GöRünüş

FİşEK İMALATHAnESİndE HAZIRLAMIş MERMİLERİn cEPHAnEYE nAKLİ

ToPHAnE-İ AMİRE BİnASI
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Savaş” döneminde güçlü bir müttefike ihti-
yacı olan ABD, Türkiye’nin silah ihtiyacını kar-
şılarken MKE Kurumu’nun elindeki tesislerde 
gaz ocağı, zeytinyağı makinesi, çay makinesi 
gibi ürünler imal edilmeye başlanır. Döne-
min siyasi ve askeri yöneticilerinin uzun va-
dede çıkacak sorunları öngörememeleri ve 
ABD’den gelen daha teknolojik ürünlerin 
tercih etmeleri nedeniyle, 1950 yılına kadar 
silahlı kuvvetlerin yurt içi siparişlerinin askeri 
fabrikalar tarafından karşılanma oranı yüzde 
79 iken, bu oran yüzde 3’lere kadar geriler 
ve askeri fabrikalar verimliliğini yitirir. 1974 
yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı sı-
rasında ABD ve Avrupa tarafından konulan 
ambargolar, kısa vadede olumlu gibi görü-
len bu politikanın zararlarını ortaya koyar. 
Türkiye bu dönemde parasını verdiği uçak ve 
malzemeleri dahi alamaz. Bu tecrübe özellik-
le savunma sanayisinde milli üretimin ne ka-
dar önemli olduğunu tekrar göz önüne serer.

SAvunMA SAnAYİSİndEn öZEL 
SEKTöRE İLKLERİ BAşARAn KuRuM
MKE Kurumu 1950’li yılların ortasından 

itibaren ana görevi olan TSK ihtiyaçlarını karşı-
lamanın yanında, özel sektörün giremediği sa-
nayi alanlarına da etkin bir müteşebbis olarak 
girer. Savunma sanayisinin risklerini bertaraf 
etmenin yanı sıra yeni gelişmekte olan ülke 
sanayisine öncülük etme misyonu da üstlenen 
MKE Kurumu; Türk Traktör Fabrikası, Trakmak, 
Tofaş Otomobil Fabrikası, Tofaş Oto Ticaret, 
Tügsaş, Nitromak vb. dev sanayi kuruluşlarının 
kurulmasına büyük ortak olarak öncülük eder. 
Sanayimiz için yetişmiş insan gücü ile bir okul, 
teknolojik gücü ile de bir ekol oluşturur. Bu 
öncü rolü MKE Kurumu’nun birçok ürünün ilk 
üretimini gerçekleştirmesini sağlar. Örneğin, 
1950’li yıllarda MKE Kurumu tarafından üretilen 
tek motorlu UĞUR 44 ilk Türk Uçağı’dır. İlk de-
mir yolu rayı haddeleme, ilk sac mamulleri ve 
pirinç malzeme, takım tezgahları, vasıflı çelik 
haddehanesi, pik ve sfero dökümhanesi, elekt-
rik sayaçları, zirai mücadele aletleri, tekstil ma-

kineleri, dişli ve dişli kutusu imal tesisleri, çelik 
çekme boru, pil imalatı da bu ilkler arasındadır. 
Kurum özellikle 1960’dan beri yaptığı yatırım-
ları ve özel sektöre sermaye katılımları ile eko-
nomimize önemli katkılar sağlar. 24 Ocak 1980 
tarihinde TBMM ve hükümet tarafından alınan 
kararlar ile KİT politikasında köklü değişiklikler 
yapılır, dışa yönelik sanayileşme stratejisi be-
nimsenir ve serbest piyasa ekonomisine geçiş 
başlar. Devletin ekonomideki ağırlığının hafif-
letilmesi, KİT’lerin serbest piyasa koşullarında 
özerk bir yapıda verimli ve etkin olması politik 
hedef olur. 80’li ve özellikle 90’lı yıllar, sana-
yide kamu payının azaltılarak KİT’lerin imalat 
sanayisinden çekilmesi, özelleştirilmesi veya 
kapatılması politikalarını içeren bir dönem 
olur. Bu durum, MKE Kurumu’na özel sektöre 
yönelik üretimlerden vazgeçerek, tüm imkan 
ve yeteneğin TSK’ya yöneltmesi şeklinde yan-
sır. Bu çerçevede sivil üretim yapan şirketler ya 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredilir ya 
da kapatılır. MKE Kurumu’nun 5591 sayılı özel 
kanun kapsamındaki faaliyetleri, 1982 yılına ka-
dar sürer. Kurumun özel kanunu, 105 sayılı KHK 
ile bu tarihte yürürlükten kaldırılır ve MKE’nin 
de dahil olduğu, KİT’leri tek bir mevzuat altında 
birleştirmeyi amaçlayan 18/06/1984 tarihli 233 
sayılı KHK yürürlüğe girer.

YEnİdEn YAPILAnMA SüREcİ
1989 yılına kadar 25 “fabrika” modeli ile 

üretime devam eden MKE Kurumu, bu tarih-
ten sonra hız kazanan liberalleşme politikaları 
ile anonim şirket şeklinde bağlı ortaklık haline 
getirilir. Tabi bu süreçte 1991 yılında Varşova 
Paktı’nın dağılması ile TSK’nın içine girdiği ye-
niden yapılanma süreci ve askeri ihtiyaçların 
önemli ölçüde azalmış olması da etkilidir. Bu 
modele geçişte: Özelleştirmeye hazırlık yapıl-
ması; şirket hisse senetlerinin kısmen piyasaya 
sunularak ek sermaye sağlanması; fabrikaların 
şirket yapısında birer kar merkezi haline dö-
nüştürülmesi; piyasaya üretim yapan şirketle-
rin; daha hızlı hareketle satış cirolarının yüksel-
tilmesi ve şirketlerin karar organları vasıtasıyla, 
karar sürecinin kısaltılması hedeflenmiş.

KuRTuLuş SAvAşI SIRASIndA AnKARA SİLAH TAMİRHAnESİ İşÇİ vE uSTABAşLARI

Bu kapsamda:
1989 yılında: ANPİL (Antalya Pil), 

BARUTSAN (Elmadağ Barut Fb.), ELSA Elektrik 
Sayacı ve Gaz Maske Fb.), KAPSÜLSAN 
(Kapsül ve Av Fişek Fb.), MAKSAM (Makina 
Sanayi Müessesi), ÇELBOR (Çelik Çekme Boru 
Fb.) ve ETAĞ (Etimesgut Ağaç Fb.) olmak 
üzere yedi fabrika anonim şirket statüsünde 
bağlı ortaklık haline dönüştürülür. 

1990 yılında: 1974 ve 1979 yılları 
arasında kurulmuş bulunan TAKSAN, 
TÜMOSAN ve ASİL ÇELİK’in kuruma devri ile 
bağlı ortaklık sayısı 10’a yükselir.

1991 yılında: FİŞEKSAN (Gazi Fişek Fb.), 
SİLAHSAN (Silah ve Tüfek Fb.) ve ÇANSAŞ 
(Çankırı Silah Fb.) da anonim şirkete 
dönüştürülerek bağlı ortaklık sayısı 13’e 
yükselir.

1993 yılında: Geriye kalan fabrikaların bir 
kısmı birleştirilerek altı fabrika (MÜHİMMAT, 
PİRİNÇ, HURDA, ÇELİK, NİTROSELÜLOZ, 
ROKET) daha anonim şirket statüsünde bağlı 
ortaklığa dönüştürülür. Böylece, kurumun 
toplam 19 bağlı ortaklığı olur. Daha sonra, 
1997 yılında başlayan ve 2001 yılına kadar 
devam eden ikinci yeniden yapılanma projesi 
kapsamında, kurumun sivil üretim yapan yedi 
kuruluşu (Anpil, Elsa, Etağ, Taksan, Tümosan, 
Asil Çelik ve Çelbor) özelleştirme, kapatma ve 
birleştirilme yöntemleriyle bünyeden çıkarılır. 
Böylece kurum, kalan 12 Bağlı Ortaklık ile 
yalnız savunma sanayisine üretim yapmak 
üzere organize olur. MKE Kurumu, 17 Haziran 
2000 tarihinde kuruluşundan beri ilgili 
olduğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan 
ayrılarak, Milli Savunma Bakanlığı ile 
ilgilendirilir. 2000 yılından bu yana da Milli 
Savunma Bakanlığı ilgili kuruluşu olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir.

2003 yılına gelindiğinde ise “Bağlı Ortaklık 
Modeli” döneminde yalnızca özelleştirme 
beklentisinin gerçekleştiği, artık özelleştirilecek 
şirket kalmadığı ve yeni yasal düzenleme 
karşısında bu modelin geçerliliğini yitirmesi 
nedeniyle: MKE Kurumu’nun mevcut statüsü 
ile satış fiyatlarını yükselterek dış pazarlara 
girmesi ve TSK’ya satış yapmasını güçleştiren 
olumsuzluklardan kurtulabilmesi; karar sürecini 
uzatan yönetimsel aksaklıkların giderilebilmesi; 
bir kısım ara kademelerin iptaliyle daha etkin ve 
hızlı çalışabilmesi; ortak ihtiyaçların bir merkezden 
karşılanmasının sağlayacağı kalite ve toptan 
alımların getireceği tasarruftan yararlanabilmesi; 
üretim ve satış termin planlarının tek merkezden 
etkin takibi ile daha sağlıklı bir şekilde 
gerçekleşmenin sağlanabilmesi, amacıyla mevcut 
şirketlerin tasfiyesiyle fabrika (işletme) modeline 
dönülür. 12 bağlı ortaklığın anonim şirket 
statülerine son verilerek, 1 Nisan 2003 tarihinde 
tekrar fabrika/işletme statüsüne geçilir.

KuRTuLuş SAvAşI SIRASIndA FİşEKLERİ
EL vE GöZ MuAYEnESİ YAPAn KAdIn İşÇİLER

• DEVAMI GELECEK SAYIDA
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Kazan Sanayici ve İş Adamları 
Derneği ve Kazan Kaymakamlığı ve 
Kazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile düzenlenmekte olan proje 
kapsamında meslek liseli gençler, iş 
ve özel hayatında başarılı olmuş iş 
adamlarıyla buluşuyor. Tecrübeleri, 
hayat hikayeleri, başarıya nasıl 
ulaştıklarını iş adamlarının kendi 
ağızlarından dinleyen gençler, 
hayata hazırlanırken bu önemli 
tecrübelerden haberdar oluyor.

25.12.2018 tarihinde gerçekleşen Gele-
ceği Aydınlatan Işık ” TECRÜBE ” Söyleşilerinin 
4.cüsü Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonun-
da yapıldı. Moderatörlüğünü İlçe Milli Eğitim 
Müdür V. Kemal YILDIRIM´ın yaptığı söyleşinin 
konukları, Panda Alüminyum Genel Müdürü 
Mehmet ŞEHERLİ ve Profimak İş Makinaları 
Genel Müdürü ve aynı zamanda Araç ve Ara-
çüstü Ekipmancılar ve İş Makinaları Üreticileri 
Birliği Derneği Başkanı  Burhan FIRAT´ dı. 

Söyleşiye İlçe Kaymakamı Engin AKSAKAL, 

KASİAD Başkanı Zafer KORKMAZ ve Genel Ko-
ordinatör Özgül SÜZEN, Milli Eğitim Şube Mü-
dürü Adil ÖZTÜRK, öğretmen ve öğrenciler 
katıldı. Son derece sıcak ve samimi bir havada 
geçen  programda  öğrenciler  sorularla merak 
ettikleri konuların cevaplarını aldılar.

İlçe Kaymakamı Engin AKSAKAL konuş-
masında tecrübenin önemine, gençlerin ge-
lecek için ne kadar önemli olduklarına ve iyi 
bir eğitimin gerekliliğinin altını çizdi. Bu et-
kinliklerle gençlere aslında ne kadar büyük 

bir imkan sunulduğuna vurgu yapan Aksa-
kal, hedef koymanın ve hedefe ulaşmak için 
çaba göstermenin, çalışmanın gerekliliğini, 
kendilerinin de çalışan tüm gençlerimizin 
yanında olduklarını ifade etti.

Yaşanmışlıklarından, iş hayatına nasıl 
başladıklarından, ne tür zorluklarla müca-
dele ederek bu noktaya geldiklerini öğren-
ci gençlere örneklerle anlatan ve gençlere 
önemli ip uçları veren, kariyer planlarına ışık 
tutan her iki konuk da büyük ilgi gördü.

Geleceği Aydınlatan Işık “TEcRüBE”
25.12.2018 tarihinde gerçekleşen Geleceği Aydınlatan 

Işık ” TEcRüBE” Söyleşilerinin  4’üncüsü Kazhramankazan 

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı.
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“Doğru stoklanan lastiğin ömrü 10 yıldır”

Michelin Türkiye
Pazarlama direktörü

Ayşem Suner

Lastik sektöründe 
uzun ömürlü 
teknolojiler 
geliştirmeye 
ve maksimum 
performans sunmaya 
odaklanan Michelin, 
lastik satın alırken 
yılına değil saklanma 
koşullarına bakılması 
konusunda sürücüleri 
uyarırken, uzmanlar 
doğru koşullarda 
stoklanan lastiğin 
raf ömrünün 10 yıl 
olduğuna dikkat 
çekiyor.

Araştırmalar yakın zamanda üretilen lastikle-
rin performansı ile üretim tarihi olarak tanım-
lanan DOT’u 3 yılı aşmayan lastiklerin perfor-
mansı arasında herhangi bir fark olmadığını 
kanıtlıyor. Lastiklerin yaşının üretim tarihiyle 
değil araca takıldığı günden itibaren başladı-
ğına dikkat çeken Michelin, lastik satın alırken 
sürücülerin dikkat etmesi gereken asıl konunun 
saklama koşulları olduğunu belirtiyor. Doğru 
koşullarda stoklanan bir lastiğin raf ömrünün 
10 yıl olduğunu ancak 5 yılını dolduran lastikle-
rin her yıl uzmanlar tarafından kontrol edilme-
sini gerektiğini belirten uzmanlar, bu konuda 
yaşanan bilgi kirliliğinden dolayı sürücülerin 
sorun yaşadığına dikkat çekiyor. Uzmanlara 
göre; bir lastiğin ömrü; stoklama koşulları, stok 
yapılan yerin konum ve durumuna bağlı olarak 
değişiklik gösteriyor. Yani lastiğin ömrünü 
etkileyen en önemli faktörü stoklanma koşulları 
oluşturuyor. 

Lastik ömrü araca takıldıktan sonra başlar
Lastik sektöründe DOT ile ilgili bir bilgi 

karmaşası olduğuna dikkat çeken Michelin 
Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşem Suner, 
lastik ömrünün araca takıldıktan sonra başladı-
ğına dikkat çekerek; “Yeni üretilen bir lastik ile 
üç sene önce üretilen lastiklerin performansı 
arasında herhangi bir fark yoktur. Lastikler 
saklanma koşullarına bağlı olarak 10 yıla kadar 
raf ömrünü korur. 

Lastik hangi koşullarda saklanmalı?
Serin, kuru ve doğal havalandırmalı yerlerde 

stoklanmalı. Eğer lastikler dışarıda muhafaza edi-
liyorsa, branda ile örtülmeli ve su geçirmemeli.

Güneş ışığından ve ultraviyole ışınlı yapay 
ışıktan korunmalı.

Sıcaklık 35°C’nin altında olmalı. Sıcak su 
boruları veya radyatörlerle direkt temastan 
korunmalı.

Mazot, benzin, yağ gibi petrol türevi uçucu 
maddelerle, akü asidiyle temastan uzak tutul-
malı, kaynak makineleri, elektrik terminalleri 
gibi lastiğe zarar verebilecek uygulama yerleri-
ne yakın olmamalı.

İlk stoklanan lastik ilk önce kullanılacak şekil-
de organize edilmeli.

Lastikler, zeminden en az 10 cm yükseklikteki 
raflarda, dikey konumda istiflenmeli. Deforme 
olmalarını önlemek için, ayda bir kez hafif şekil-
de döndürülebilir.

5 yılını dolduran lastikler her yıl bir uzman 
tarafından kontrol edilmeli.
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Ankara’ya ilk karın Çarşamba akşam saatlerinde 
yağmasıyla birlikte tüm ekiplerini seferber eden Çan-
kaya Belediyesi, gece ve gündüz yoğun mesai yaptı. 
Özellikle Çankaya’nın yüksek kesimlerinden başlayarak 
çalışmalarını sürdüren ekipler gece kar küremenin yanı 
sıra kaldırım, merdiven ve yollarda tuzlama ve solüs-
yonla buzlanmayı da önledi. Yüksek kesimlerde etkili 
olan kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek 
için kar küreme araçlarını kritik noktalara çeken Bele-
diye, gün ağarmadan vatandaşların kolay ulaşımı için 
kaldırım ve merdivenlerde kar küreme çalışması yaptı.  

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinden olan Or-An, 
İlker, Dikmen, Dodurga, Alacaatlı, Cebeci bölgelerinde 
kar yağışına anında müdahale ederek ulaşımı rahatlat-
tı. Kar küreme araçlarının yanı sıra ünimoglar, tuz serp-
me araçları ile solüsyon araçları da gece boyu periyo-
dik olarak çalıştı.

Ana arterlere çıkan sokakları buzlanmaya karşı te-
mizleyen ve yaya yollarında oluşan buzlanmayı solüs-
yonla çözen Çankaya Belediyesi bu kış karla mücade-
lede 4 bin 500 ton tuz ile 120 ton solüsyon kullanacak. 
Belediyenin çeşitli birimlerinde görevli 620 personel 
ve 51 araçlık filosuyla karla mücadeleye tam teşekkül-
lü hazırlanan Çankaya Belediyesi, bakımları yapılan 10 
ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 4 bıçaklı kamyonet, 5 bıçaklı 
kepçe, 5 greyder, 3 loder kepçe, 10 kamyon, 5 kamyo-
net, 2 pikap ile vatandaşlara hizmet veriyor.

Vatandaşların sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm 
birimleriyle seferber olan Çankaya Belediyesi aynı za-
manda Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde kurduğu 
Kriz Masası ile bölgeler arası koordinasyonu sağlıyor.

Çankaya Belediyesi iki 
gündür Ankara’yı etkisi 

altına alan kar yağışına karşı 
gece-gündüz tüm ekipleriyle 

Çankaya’nın cadde ve 
sokaklarında çalıştı.

Çankaya’da
yoğun 
karla 
mücadele 
çalışması
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otomotiv sanayindeki yarım asırlık 
tecrübesini savunma sanayine de taşı-
yan BMc’nin ürettiği ve güvenli askeri 
birlik taşımadaki en önemli araçlardan 
biri olan KİRPİ ailesi, sahip oldukları 
üstün özellikleri ve kanıtladıkları ulus-
lararası ölçekteki başarılarıyla, Türk Sa-
vunma Sanayi’ndeki en önemli ihracat 
kalemlerinin başında geliyor. Tasarımın-
dan üretimine tamamen yerli ve milli bir 
araç olan KİRPİ ailesi, Kuzey Irak’tan Su-
riye’ye kadar Türk askerinin ayak bastığı 
her noktada onunla birlikte yer alıyor.

BMc Yönetim Kurulu üyesi Taha Ya-
sin öztürk, KİRPİ ailesinin yurt içi ve yurt-
dışında kaydettiği başarıları şu sözlerle 
anlattı: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özel 
talebi üzerine tasarladığımız KİRPİ ailesi, 
personel taşıyıcı, savaş aracı, ambulans, 
komuta ve kontrol aracı, yük taşıyıcı 
gibi farklı amaçlarla kullanılarak, Kuzey 
Irak’tan Suriye’ye kadar Türk askerinin 
ayak bastığı her noktada onunla birlik-
te yer alıyor. üstelik sadece Türkiye’de 
değil, Tunus, Türkmenistan ve Katar gibi 
dost ve müttefik ülkelerde de kullanılı-
yor. KİRPİ gerek yurt içinde, gerekse yurt 
dışında maruz kaldığı saldırı, çatışma ve 
operasyonlarda askeri birlikleri güvenle 
taşıyarak kendini ispatladı. Türkiye’nin 
yerli ve milli markası BMc olarak, sağ-
ladığı yüksek korumayla güvenli askeri 
birlik taşımadaki en önemli araçlardan 
biri olan KİRPİ ailesinin üreticisi olmak-
tan gurur duyuyoruz.” 

KİRPİ ailesi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile dost ve müttefik 
ülke ordularının yanında
KİRPİ (4X4), araca arkadan biniş 

ve iniş, hava ve demiryolu ile taşınma, 
opsiyonel görüş sistemleri, opsiyonel 
arka görüş kamerası ve otomatik yan-
gın söndürme sistemleri gibi pek çok 
ayırt edici özelliğe ile sınıfındaki diğer 
araçlardan ayrılıyor. Bu güne kadar 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt dışına 
1400 adetten fazla KİRPİ (4X4) teslim 
edildi. KİRPİ (4X4) Ambulans ise mayı-
na karşı korumalı olması, özel olarak 
geliştirilen iç tasarımı ve eksiksiz do-
nanımı ile tam teşekküllü ambulans 
görevini yerine getiriyor. özellikle yo-
ğun çatışma bölgelerinde, yaralıların 
güvenli ve oldukça hızlı bir şekilde böl-
geden uzaklaştırılması için geliştirilen 
bu araç, başta Türk Silahlı Kuvvetleri 
olmak üzere dost ve müttefik ülke or-
dularının en önemli ihtiyaçlarından bi-
risini karşılamak üzere üretiliyor. 

BMC savunma sanayinin son 
dehası KİRPİ II (4X4) arazide  
KİRPİ II (4X4), KİRPİ’nin sahip ol-

duğu yüksek koruma özelliklerine ek 
olarak, hem yol tutuşunun hem de 
yolcu konforunun artırılması amacıyla 
geliştirilmiştir. Mayına karşı korumalı 
araç sınıfında sağladığı üstün koruma 
düzeyi ile bir efsane haline gelen KİR-
Pİ’nin yeni versiyonunda, ailenin diğer 
üyelerindeki özelliklere ek olarak, ba-
ğımsız süspansiyon sistemi bulunmak-
tadır. KİRPİ II’yi farklılaştıran bazı diğer 
özellikler arasında; uzaktan kumandalı 
zırhlı silah istasyonu, keskin nişancı 
bulma sistemi, karartma ve kamuflaj 
ışığı, sürücü bilgilendirme sistemi gibi 
özellikler yer almaktadır. KİRPİ II (4X4) 
Ambulans ise, tam teşekküllü ambu-
lans olmanın yanı sıra, artırılmış yol tu-
tuşu ve yolcu konforuna sahiptir. 

BMC Yerli ve Milli KİRPİ Ailesi ile

Türk Askerinin yanında

BMc Yönetim Kurulu üyesi
Taha Yasin öztürk
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Mobil Delvac kullanıcıları için ilk olarak 
2009 yılında hayata geçirilen “Mobil Delvac 
Dostları” programı kapsamında, uzun yol 
şoförlerine özel ‘Uzun Yolda Zinde Kalma 
Rehberi’ hazırlandı. Medikal egzersiz uz-
manı ve uzman diyetisyenin katkılarıyla 
hazırlanan özel rehberde, ticari araç kulla-
nıcılarının molalar sırasında sadece 10-15 

dakikada ya-
pabilecekleri 
basit egzersiz 
hareketleri ve 
sağlıklı beslen-
me önerilerine 

yer verildi. Mobil Oil Türkiye katkılarıyla 
hazırlanan söz konusu rehber, yorgunluk-
tan kaynaklanan trafik kazası riskini en aza 
indirirken şoförlerin de sağlıklı kalmalarına 
katkı sunuyor.

Ülkemizde 113 yıldır faaliyet gösteren 
Mobil Oil Türkiye’nin yağ markası Mobil 
Delvac’ın ilk olarak 2009 yılında hayata 
geçirdiği ‘Mobil Delvac Dostları’ programı 
kapsamında, uzun yol şoförleri için ‘Uzun 
Yolda Zinde Kalma Rehberi’ hazırlandı. Me-
dikal egzersiz uzmanı ve uzman diyetisye-
nin katkılarıyla hazırlanan rehberde uzun 
yol sürüşlerinde sadece araç bakımına de-

ğil, insan sağlığının da önemine dikkat 
çekilerek, yapılacak hareketler ile yorgun-
luktan kaynaklanan trafik kazası riskinin 
en aza indirilmesi hedefleniyor. Mobil 
Delvac Dostları programı için hazırla-
nan söz konusu reh-
berde yer alan birkaç 
dakikalık hareketler 
ile sürücülerin daha 
zinde kalmaları ve yol-
culuğun daha güvenli 
olması sağlanıyor.

“Araç içinde basit  
hareketler yapın”

Uzun yolculuklar-
da en az 4 saatte bir 
mola verip hareket et-

menin önemli olduğunu belirten Medikal 
Egzersiz Uzmanı Türker Bıyıklı, “4 saatten 
uzun süren, hareketsiz kalınan yolculuklar-
da kanın bacaklarda toplanması sık yaşa-
nan problemlerden biridir. Bu yüzden uzun 
yolculuklarda kan dolaşımını artırmak için 
hareket etmeye özen göstermek gerekir. 
Kan dolaşımının yavaşlaması, dizlerin sü-
rekli bükülü kalması ve bacak kaslarının ha-
reketsizliğinden kaynaklanan problemlerin 
önüne geçmek için molalar esnasında araç 
içinde ve dışında basit egzersiz hareketleri 
yapılabilir. ‘Uzun Yolda Zinde Kalma Rehbe-
ri’nde sizin için hazırladığımız hareketleri,  
yolculuklarınıza ara verdiğiniz sırada birkaç 
dakika ayırarak kolaylıkla uygulayabilirsiniz. 
Araç içinde yapabileceğiniz hareketlerin 
yanı sıra fırsat buldukça mola verin ve ara-
cınızın dışına çıkarak temiz hava alın” dedi.

Mobil 
delvac 
dostları’ndan
UZUN YOL ŞOFÖRLERİ İÇİN 
ZİNDE KALMA REHBERİ!
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Türkiye’de Ford Otosan, Belçika’da ise 
VDR Truck Racing, dünyanın en zorlu yarı-
şına katılacak 2 prototip yarış kamyonunu 
geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Ford 
Trucks’ın Dakar 2019’a gönderdiği araçlar 
Ford Otosan Ar-Ge Merkezi’nin desteği ile 
tasarlandı, prototip olarak yarış parçaları ile 
Belçika’da VDR Racing atölyesinde yapıldı. 
Daha sonra Ford Trucks mühendisleri ve 
VDR Truck Racing teknik ekibinin iş birliği 
ile montajı tamamlanan kamyonlar, gerçek 
ralli koşullarında test edilerek dünyanın en 
zorlu yarışına hazırlandı.

“Ford Trucks olarak,   
dünya çapında motor   
sporlarını destekliyoruz”
Ford Trucks’ın global çapta motor spor-

larına destek olduğunu belirten Ford Tru-
cks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, 
“Uluslararası ağır ticari araç pazarında en 

büyük üreticilerden biri olan Ford Trucks 
olarak, 60 yıla varan kamyon üretim tec-
rübemizi pazarın ihtiyaçlarını karşılayan 
ürün geliştirme becerimizle birleştiriyoruz. 
Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuri-
yetlerin ardından Orta ve Doğu Avrupa’da 
büyümemizi devam ettirirken uluslarara-
sı bir marka olarak bir yandan da motor 
sporlarına yatırım yapıyor ve destekliyo-
ruz. Bu kapsamda VDR Truck Racing’e 2016 
yılından bu yana verdiğimiz desteği bu 
yıl, yeni bir iş birliği ile ileriye taşıdık. Bu 
iş birliği kapsamında Türkiye’de tasarlayıp 
ürettiğimiz Ford Trucks kamyonlarımız, ilk 
kez Dakar Rallisi’nde yarışacak. Maratonun 
gerçekleşeceği koşullarda teste tabi tuttu-
ğumuz araçlarımızın dayanıklılık ve gücü 
ile Dakar yarışında başarılı olacağına ina-
nıyoruz. VDR Truck Racing gibi şampiyon 
sürücülere sahip, dünya çapında başarılı 
bir takım ile iş birliği yapmaktan çok mut-

luyuz. Ford Trucks’a güvenerek araçlarımızı 
dünyanın en zorlu yarışında kullanmak için 
bizimle iş birliğine imza atan VDR Truck Ra-
cing’e başarılar diliyoruz.” dedi. 

Ford Trucks, yarış kamyonları dışında, 
iki pilot, 4 yardımcı pilot ve 8 kişilik teknik 
ekipten oluşan VDR Truck Racing’e, Dakar 
çöllerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm ekip-
manı sağlıyor. Başarılı ekibe ayrıca Ford 
Trucks’ın sunduğu bir servis aracı da eşlik 
edecek. 

Güney Amerika’da 41. kez düzenlene-
cek Dakar Rallisi, bu yıl önceki yıllardan 
farklı olarak sadece Peru’da gerçekleşecek. 
Yarışçılar 6 Ocak 2019 tarihinde seremonik 
olarak verilen startla 11 gün sürecek rallinin 
açılışını yapacaklar. Lima kentinden başla-
yacak 10 etaplık ralli, Peru Çölleri etrafında 
dolanan güzergâhın tamamlanmasıyla 17 
Ocak’ta yine Lima’da son bulacak. 

Ford Trucks
dünyanın en zorlu off-road maratonu

dakar’da yarışacak
Ford Trucks tarafından desteklenen ralli takımı vdR Truck Racing, dakar 2019 Rallisi’nde ilk kez Ford Trucks kamyonları ile yarışacak. Ford 
otosan mühendislerinin dünyanın en zorlu yarışı için tasarladığı iki özel prototip Ford Trucks kamyonu, dakar 2009 yarışının birincileri Yves Rutten ve Peter van delm 
kullanacak.

dünyanın en zorlu off-road 
maratonu olan dakar Rallisi’nin 

2019 edisyonu için geri sayım 
başladı. Güney Amerika’da, 

Peru’nun Lima kentinde 6 - 17 
ocak 2019 tarihleri arasında 

düzenlenecek maratonda Ford 

Trucks’ın desteklediği Belçikalı vdR 

Truck Racing (vdR Kamyon Yarış 
Takımı) de yarışacak. 
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2018 yılı ocak-Kasım döneminde 
toplam üretim bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 8, otomobil üre-
timi ise yüzde 10 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam üretim 1 milyon 427 
bin 157 adet, otomobil üretimi ise 944 
bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2018 yılı ocak-Kasım döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 34 azalarak 561 bin 
639 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil pazarı ise yüzde 
32 oranında azaldı ve 425 bin 478 
adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2018 yılı 
ocak-Kasım döneminde üretim yüz-
de 3 seviyesinde azalırken, hafif ticari 
araç grubunda da yüzde 3 seviyesin-
de azaldı , ağır ticari araç grubunda 
ise yüzde 10 seviyesinde arttı. 2017 
yılı ocak-Kasım dönemine göre ticari 
araç pazarı yüzde 39, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 40 ve ağır ticari araç pa-
zarı yüzde 27 azaldı. Ağır ticari araç 
grubunda kısıtlı seviyede kalan bu 
azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar 
daralması son 3 yılda yüzde 57 seviye-
sinde gerçekleşti.

2018 yılı ocak-Kasım döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı adet bazın-
da geçen yıla paralel seviyede ger-
çekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 
5 oranında azaldı. Bu dönemde, top-
lam ihracat 1 milyon 219 bin 174 adet, 
otomobil ihracatı ise 810 bin 54 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı ocak-Kasım döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı paritede-
ki değişim sebebiyle dolar bazında 
yüzde 12 artarken, Euro bazında ise 
yüzde 6 arttı. Bu dönemde toplam 
otomotiv ihracatı 29,7 Milyar $ olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüz-
de 6 artarak 11,4 Milyar $ seviyesinde 

gerçekleşti. Euro bazında otomobil 
ihracatı ise aynı seviyede kalarak 9,6 
Milyar € seviyesinde gerçekleşti. 

• 2018 yılı ocak-Kasım dönemin-
de, önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 8 oranında azalarak toplam 1 
milyon 427 bin 157 adet taşıt aracı 
üretildi.

• 2018 yılı ocak-Kasım döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam üre-
tim 1 milyon 463 bin 403 adet olarak 
gerçekleşti.

• 2017 yılına göre, yük ve yolcu ta-
şıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılı 
ocak-Kasım dönemine göre yüzde 3 
seviyesinde azalırken, ürün grubu ba-
zında üretim:

• B. Kamyonda yüzde 26 
• otobüste  yüzde 2 
• Minibüste  yüzde 2 

oranlarında artarken,
• K. Kamyonda  yüzde 35
• Kamyonette yüzde    4
• Midibüste  yüzde  4  

oranlarında azaldı. 
• 2018 yılı ocak-Kasım dönemin-

de otomobil üretimi, 2017 yılına göre 
yüzde 10 oranında azalarak 944 bin 
304 adet düzeyinde gerçekleşti. 

• 2018 yılı ocak-Kasım dönemin-
de traktör üretimi yüzde 26 oranında 
azalarak 36 bin 246 adet oldu.

• 2018 yılı ocak-Kasım döneminde 
toplam satışlar 2017 yılı aynı döne-
mine göre yüzde 34 azalarak 561 bin 
639 adet seviyesinde gerçekleşti. 

Grafik 1.1’ de görebilirsiniz
• 2018 yılı ocak-Kasım döneminde 

otomobil satışları, 2017 yılı aynı dö-
nemine göre yüzde 32 oranında azal-
dı ve 425 bin 478 adet oldu.

• 2018 yılı ocak-Kasım dönemin-
de otomobil pazarında ithalatın payı 

yüzde 67 olarak gerçekleşti. 
• 2018 yılı ocak-Kasım döneminde 

geçen yılın aynı dönemine göre top-
lam otomobil satışları yüzde 32 , ithal 
otomobil satışları yüzde 35 ve yerli 
otomobil satışları yüzde 24 oranların-
da azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz.
• 2018 yılı ocak-Kasım döneminde 

hafif ticari araç (minibüs + kamyonet)  
pazarında ithalatın payı yüzde 50 ola-
rak gerçekleşti. 

• 2018 yılı ocak-Kasım döneminde 
geçen yılın aynı ayına göre toplam ha-
fif ticari araç satışları yüzde 40 , ithal 
hafif ticari araç yüzde 37 ve yerli hafif 
ticari araç satışları yüzde 43 oranların-
da azaldı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz.
• 2018 yılı ocak-Kasım dönemin-

de; bir önceki yılın aynı dönemine 
göre ağır ticari araç pazarı yüzde 27 
azalarak 18 bin 408 adet, kamyon pa-
zarı yüzde 29 oranında azalarak 14 
bin 832 adet, midibüs pazarı yüzde 14 
oranında azalarak 2 bin 329 adet ve 
otobüs pazarı ise yüzde 27 oranında 
azalarak bin 247 adet düzeyinde ger-
çekleşti. 

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2018 yılı ocak-Kasım döneminde top-
lam pazar yüzde 21 , otomobil pazarı 
yüzde 13 , hafif ticari araç pazarı yüz-
de 36 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 
44 oranlarında düşüş gösterdi. 

Tablo 1.1’de görebilirsiniz.
• 2018 yılı ocak-Kasım dönemin-

de 810 bin 54 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 85’ini 
oluşturan 1 milyon 219 bin 174 adet 
taşıt ihraç edildi. 2018 yılı ocak-Kasım 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı ih-
racatı, 2017 yılı aynı dönemine para-
lel seviyede gerçekleşti.

otomotiv Sanayii derneği 
2018 Yılı “Kasım” 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 $)

• 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 13 
artarak 13 bin 900 adet olarak ger-
çekleşti.

• uludağ İhracatçı Birlikleri (uİB) 

verilerine göre, 2018 yılı ocak-Kasım 
döneminde toplam ihracat, 2017 yı-
lına göre yüzde 12 oranında arttı ve 
29,7 milyar $ oldu. Euro bazında ise 
yüzde 6 artarak 25,1 milyar € olarak 
gerçekleşti.

• Bu dönemde, dolar bazında ana sa-
nayi ihracatı yüzde 12, yan sanayi ihra-

catı yüzde 12 oranında arttı. 
Tablo 1.2’de görebilirsiniz.
• Türkiye İhracatçılar Meclisi veri-

lerine göre, toplam otomotiv sanayi 
ihracatı, 2018 yılı ocak-Kasım döne-
minde yüzde 19 pay ile ihracat sıra-
lamasında ilk sıradaki yerini korudu.
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Teslimat töreni sonrası açıklamalarda 
bulunan BKM Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Edip Bakımcı, Volvo Trucks kalitesine 
vurgu yaparak şunları dile getirdi: “Temsa 
İş Makinaları yöneticilerinin fiyat ve iş birli-
ği gibi noktalarda yaklaşımları araç tercihi-
mizde etkili oldu. Şu an gayet memnunuz. 
İlerleyen dönemlerde de filomuza Volvo 
Trucks araçlar katarak büyümeyi hedefli-
yoruz. 23 yıl aradan sonra tekrar iş birliğine 
gitmemiz bizim için önemli.”

Temsa İş Makinaları Kamyon Satış Grup 
Müdürü Kıvanç Kızılkaya da yaptığı konuş-
mada, yapılan iş birliğinin; BKM Lojistik, 
Temsa İş Makinaları ve Volvo Finansal Hiz-
metler’in ortaklığında gerçekleşen bir pro-
je sonucu ortaya çıktığını belirtti. Temsa İş 
Makinaları olarak müşteri odaklı çalıştıkla-
rını anlatan Kızılkaya konuşmasına şöyle 
devam etti: “Temsa İş Makinaları olarak 
amacımız yalnızca kamyon satmak değil, 
müşterilerimizin çözüm ortağı olmak is-
tiyoruz. Uluslararası nakliye sektöründe 
müşteri algısı yüksek olan Volvo Trucks 

markamızla da her zaman müşterilerimizin 
yanında ve yakınındayız.”

Yaptığı konuşmada, teslimatı yapı-
lan kamyonların, yapılan iş ve çalışacağı 
ülkeye göre özelleştirilebildiğini belir-
ten Temsa İş Makinaları Marmara Bölge 
Müdürü Bora Gür ise şunları dile getirdi: 
“Terzi usulü çalışan bir firmaya terzi usu-
lü çalışan çekiciler yaptık. Lastik yüksek-
liğinden içindeki rengine kadar bütün 
özelliklerini tek tek irdeleyerek ilerledik. 
Yüksek beygir gücüne sahip lokomotif 
serilerimizden olan Volvo FH 540 çekici-
leri üst yapıyla birlikte en uygun şekilde 
kullanılabilmesi için özel olarak tasarla-
dık. Sürücü için hem konfor hem de gü-
venlik açısından özel düzenlemeler yap-
tık. BKM Lojistik burada sadece filosuna 
değil, çalışanına da yatırım yaptı. Kısaca 
özetleyecek olursak birlikte ihtiyaçlarını 
karşılayacak optimum çekicileri tasarla-
dık. Bundan sonrasında da satış sonrası 
hizmetlerimizle her zaman yanlarında 
olacağız.”

6 Aralık’ta gerçekleşen 
teslimat törenine, BKM 
Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Edip Bakımcı, 
BKM Lojistik Yönetim 
Kurulu üyesi Hasan 

Bakımcı ve Fuat Bakımcı 
ile Temsa İş Makinaları 

Kamyon Satış Grup 
Müdürü Kıvanç Kızılkaya, 
Marmara Bölge Müdürü 

Bora Gür, Marmara Bölge 
Satış Yöneticisi ufuk ulus, 
volvo Finansal Hizmetler 

Leasing Genel Müdürü 
Ertan Çolak ve volvo 

Finansal Hizmetler Bölge 
Müdürü Emrah Barış 

katıldı.

Türkiye’den Avrupa’ya uluslararası taşımacılık yapan, özellikle Türkiye-
İngiltere arasında yapılan taşımalarda uzmanlaşan BKM Lojistik, 23 yıl 
aradan sonra yeniden Volvo Trucks dedi. 2018 yılında önemli bir 
performans sergileyen BKM Lojistik, filosunu güçlendirmek için 
30 yeni Volvo FH 540 çekici ile filosunu büyüttü. 

BKM Lojistik yeniden
volvo Trucks dedi
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Uluslararası pazara açılma yönünde 
önemli bir vitrin olan ve sektördeki pay-
daşlarının katkılarıyla her yıl başarısını bir 
adım öteye taşıyan WIN EURASIA, bu yıl 
Makina İmalatçıları Birliği’nin desteği ile 14 
- 17 Mart 2019 tarihleri arasında dünyanın 
dört bir yanından sanayi devlerini TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturacak. 

Makina İmalatçıları Birliği’nin WIN EU-
RASIA Fuarını destek kapsamına aldığını 
açıklaması ile Fuar bu yıl, Türkiye’nin üretici 
gücü konumunda bulunan Türk makine-
cileri ile gücüne güç katacak. Sac işleme-
den metal şekillendirme teknolojilerine, 
otomasyon hizmetlerinden birleştirme ve 
kaynak teknolojilerine , hidrolik ve pnö-
matik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar 
geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan 
tüm eko-sistemi bir araya getiren WIN EU-
RASIA, İmalat sanayiine 360 derece bakış 
açısı sağlarken, katılımcılarına otomasyon, 
dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış 
gerçeklik gibi teknolojik gelişmeleri de ya-
kından deneyimleme fırsatı sunacak. 

“Geleceğin Parçası Ol” sloganıyla, üre-
tim süreçlerinin ve teknolojik yeniliklerin; 
Endüstri 4.0 konsepti altında bir araya 
geldiği WIN EURASIA’da, alanında uzman 

isimlerin katılacağı konferanslarla sektörün 
gelecek vizyonu da tartışılacak.

MİB’den WIn EuRASIA’ya destek
Avantajlı katılım koşulları ile fuarda yer 

alacak olan Makina İmalatçıları Birliği üyeleri, 
2000’in üzerinde ulusal ve uluslararası mar-
kanın sahne aldığı, her yıl 75.000’in üzerinde 
yerli ve yabancı sektör profesyonelinin ziya-
ret ettiği Avrasya’nın en önemli sanayi buluş-

masında, Türkiye’nin üretimini ve Türkiye’nin 
makinacılarının geldiği noktayı Avrupa ve 
Asya pazarları ile paylaşacak. Tahsis çalışma-
ları hızla devam eden dünya sanayi devleri-
nin son teknolojilerini sergilediği WIN EURA-
SIA, Makine İmalatçıları Birliği (MİB) üyelerine 
avantajlı fiyat ve alanlar da sunuyor. MİB üye-
leri, sağlanan avantajlı fiyatların yanı sıra, Ti-
caret Bakanlığı’nın 30.000 TL üst limitli %50 
fuar teşvikinden de yararlanabilecek.

WIn EuRASIA 
Makina İmalatçıları Birliği ile
sektöre yeni fırsatlar sunuyor

Avrasya bölgesinin
en büyük sanayi fuarı 

WIN EURASIA, Makina 
İmalatçıları Birliğince 

destek kapsamına alındı. 
Fuar katılımcıları ayrıca 

Ticaret Bakanlığı tarafından 
verilecek olan 30.000 TL 

üst limitli %50 fuar 
teşvikinden de 

yararlanabilecek.
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Türkiye’nin 41 yıldır aralıksız 
lider treyler üreticisi Tırsan, 
2013 yılından bu yana iş ortağı 
olan ve filosunda 46 adet Tırsan 
aracı bulunan A2B-online’a 
yüksek dayanıklılık ve verimlilik 
sağlayan, gemi yüklemesine 
uygun 50 adet Kässbohrer 
Tenteli Perdeli K.SCX X teslimatı 
gerçekleştirdi.  

55 farklı ülkedeki müşterilerine sundu-
ğu ürün ve hizmetler ile çözüm ortağı olan 
Tırsan, uzman personeli, sunduğu kaliteli 
hizmet ve müşteri memnuniyeti prensibi 
ile Türkiye ve yurt dışındaki firmaların ön-
celikli tercihi olmaya devam ediyor. Tırsan, 
son A2B-online’a 50 adet dayanıklılık ve 
verimlilik sağlayan gemi yüklemesine uy-
gun 50 adet Tenteli Perdeli K.SCX X tesli-
matı gerçekleştirdi.  

Teslimat törenine, A2B-online Filo Yö-
neticisi Jaco van Eijk, A2B-online İşletme 
Birimi Yöneticisi Edward Spaans, A2B-on-
line Grup Satış Direktörü Bart van’t Hof ve 
Tırsan adına Kilit Müşteri Müdürü Mehmet 
Önen katılım gösterdi.

Birleşik Krallık, Benelüks Ülkeleri ve Al-
manya arasında tam yük, parça yükü ve pa-
let sevkiyatlarında uzmanlaşmış bir taşıma 
şirketi olan A2B-online, İngiltere ve Bene-
lüks ülkeleri ve Almanya arasında taşımacı-
lık hizmetleri sunuyor. 

“Tırsan Araçlarının dayanıklılığı 
Sonucunda 50 Adet K.ScX X 
Yatırımı Yaptık” 

Filolarında 46 Kässbohrer marka ara-
cının olduğunu belirten Jaco van Eijk 
“A2B-online olarak İngiltere›de uzun sü-
redir taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Inter-
modal taşımacılık için filomuzda bulunan 
46 adet aracın mükemmel performansının 
bir sonucu olarak, filomuza 50 adet K.SCX 
X eklemeye karar verdik. Bu sayede iş sü-
reçlerimizi sorunsuz ve daha güçlü şekilde 
gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi. 

Edward Spaans, Kässbohrer araçlarının 
gelişmiş özellikleri sayesinde, yeni kuracak-
ları konteyner bölümünde de birçok yeni 
fırsatı yakalayacaklarına inandıklarını belir-
tirken, van’t Hof ise, araçların üstün perfor-
mansı sayesinde, müşterilere esnek çözüm-

ler sunduklarını ve değişen koşullara hızlı 
şekilde uyum sağlayabildiklerine değindi. 

Tırsan adına katılım gösteren Kilit Müş-
teri Müdürü Mehmet Önen, “Tırsan olarak, 
mühendislik gücümüzle müşterilerimize 
daima yüksek kaliteli ve son teknoloji ürün-
ler sunuyoruz. 55 ülkede müşterilerimize 
hizmet veriyor, onlara intermodal taşımacı-
lık için geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. 
A2B-online’ın Tırsan’a duyduğu güven sa-
yesinde, 5 yıllık uzun vadeli iş ortaklığımızı, 
Valx kampanalı frenli akslar ile donatılmış 
gemi yüklemesine uygun 50 adet Tenteli 
Perdeli K.SCX X teslimatıyla daha da güçlen-
dirdik. A2B-online gibi iş ortaklarımızın bek-
lentilerini en kısa sürede karşılamaya özellik-
le gayret ediyoruz. Müşterilerimize sadece 
en iyi ürün ve hizmetleri sunmakla kalmıyor, 
aynı zamanda araç giydirme tasarımlarını da 
isteklerine göre şekillendiriyoruz” dedi.

TIRSAn, A2B-online’in filosuna
50 adet KÄSSBoHRER ile

güçlendirmeye devam ediyor

Kässbohrer Tenteli Perdeli K.ScX X’in özellikleri:
• Aracın sağlam şasisi, her türlü yol koşuluna ve her türlü kargoya uygunluk göstermektedir. 
• Tüm 4x2 ve 6x2 traktörlerle mükemmel uyum sağlayan K.SCX X, filonun performansını 

artırmaktadır.
• 15 tona kadar King Pin Kapasitesine sahiptir.
• Aracın Stepne Lastik Yüksekliği 1.150 mm’dir. 
• Güvenlik ve yükleme özellikleri, faaliyetlere en son teknolojiyi dahil edecek şekilde geliştirilmiştir. 
• K-Fix Yük Güvenlik Sistemi ile donatılan K.SCX X, özel yan demir tasarımında her biri 2.5 ton 

kapasiteli, 236 farklı bağlama noktası sunmaktadır.
• Verimli ve ekolojik açıdan bilinçli filo yönetimi için kullanılan intermodal yapılandırmalar 

mevcuttur. 
• Intermodal seçenekler arasında, P400 sınıfı e-f-g-i vagon tiplerine uygun, tren yükleme 

braketleri bulunur.
• Römorkun yan sıraları / plakaları olmayan İçecek Taşıma Sertifikası dahil olmak üzere, 

EN 12642 Code XL - VDI 2700 standardına uygun yük emniyet sertifikasına göre entegre 
paslanmaz çelik dikey şeritli yan perdeye sahiptir.
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Çocukluğunu ağır vasıta sürücüsü ba-
basının Scania kamyonlarında geçiren 
İrlandalı tasarım mühendisi Wayne Auch-
muty, kendi çocuklarının eğlenmesi için ta-
sarladığı akülü kamyona dünyanın dört bir 
yanından sipariş yağıyor.   İrlandalı kamyon 
tutkunu Wayne Auchmuty,  ilhamını baba-
sına ait Scania S 730’dan aldığını ve ilk baş-
ta çocukları için geliştirdiği akülü modele 
bu kadar çok ilgi gösterilmesini memnuni-
yetle karşılıyor.   

“Kamyonlarla büyüdüm” 
Derslerini bile kabindeki yatağa uzana-

rak yaptığını söyleyen tasarımcı Auchmuty,  
“Çocukken babamın Scania kamyonları var-
dı. Diğer arkadaşlarımın aksine babam kar-
deşlerim ve beni okuldan Scania ile alırdı. 
Diğer çocukların ve ailelerinin şaşkın bakış-
ları altında eve gitmek çok eğlenceli olurdu.  
Çocuklarıma Scania ile yaşadığım anıları 
anlattıkça onların da bu duyguyu farklı da 
olsa yaşamalarını istedim. Projemi Scania ile 
paylaştım ve çok büyük destek gördüm. 3 
yıllık yoğun bir çalışmanın ardından çocuk-
larım için akülü Scania S 730’u ürettik. Bu 
çocuklarıma olağanüstü bir çabanın sonun-
da verdiğim en güzel hediyeydi” diyor.

“48 saatte 600 bin beğeni”
Beş yaşındaki kızı Lola’nın akülü Scania S 

730 ile fotoğraflarını sosyal medyadan pay-
laşması çocuklarıyla birlikte Auchmuty’nin 
de hayatını değiştirmiş.  Bu paylaşımlar son-

rasında 48 saat içinde 600 binden fazla kişi 
bu fotoğrafları beğenmiş. Lojistik şirketleri 
başta olmak üzere herkesin büyük beğeni-
sini kazanan akülü Scania S 730’a dünyanın 
dört bir yanından sipariş yağmaya başlamış. 
İstenilen renkte üretim yapabileceğini söy-
leyen Auchmuty, çocukları için babasının 
aracından ilham alarak ürettiği akülü Scania 
araçları şimdi 3 bin Avro’dan satışa sunuyor. 

Babasının Scania’sından ilham aldı, çocukları için akülüsünü yaptı,
şimdi dünyanın her yerinden sipariş yağıyor…

Scania’nın 
küçük akülü 
modeli
dünyada 
fenomen
oldu
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Çin’in Şangay kentinde 27-30 Kasım ta-
rihleri arasında düzenlenen ve Asya’nın en 
büyük, dünyanınsa ikinci büyük iş makinala-
rı fuarı olan Bauma China’da Türkiye rüzgarı 
esti. Fuarda İMDER üyelerinden yapmış ol-
dukları öncü çalışmalarla Türk iş makinaları 
sektörüne yön veren, aynı zamanda ihracat-
ları ile Türkiye ekonomisine değerli katkılar 
sunan Betonstar Makine, E-Berk ve Hidromek 
de ürünleriyle yer aldı. İMDER’in Türkiye’nin 
Makinecileri ile birlikte katıldığı fuar, bu yıl 
yaklaşık 215 bin ziyaretçiye ve 38 ülkeden 
3500’e yakın katılımcıya ev sahipliği yaptı.

215 Bİn ZİYARETÇİYLE BuLuşTu
Toplam 4 gün süren fuar süresince, İM-

DER, uluslararası sektör dernekleri ve firma-
larıyla da temaslarda bulundu. CCMA- Çin İş 
Makinaları Derneği, UNACEA- İtalyan İş Ma-
kinaları Derneği, CECE- Avrupa İş Makinaları 
Federasyonu ve iş makinaları sektörünün 
önde gelen araştırma firması Off-Highway 
Research yetkilileriyle görüşen İMDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Özgen şunları söyledi:

“İş makinaları sektörünün uluslararası 
aktörleriyle, global pazarın 2018 yılını de-
ğerlendirdik. 2019 yılı için de hem küresel 
bazda, hem de ilgili ülke derneklerinin iç pa-
zarları konusunda tahminleri aldık. Türkiye, 
dünya iş makinaları pazarında yüksek katma 
değerli ürünleriyle rekabet edebilen güçlü 
bir ülke. Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 8’inci 
sırada bulunuyoruz. Yerli ve milli teknoloji-
lerle zenginleştirilmiş makine yatırım ve üre-
timimizi arttırmak, katma değer anlamında 
ülkemizi daha üst sıralara taşıyacak. Sektö-
rün yüzde 93’ünü temsil eden derneğimiz 
bu hedefe ulaşmada öncü rol üstleniyor.” 

İMdER vE Çİn İş MAKİnALARI dERnEğİ 
ARASIndA GüÇLü İşBİRLİğİ
İMDER fuarda, Çin makina sektörünün 

en önemli kurumları arasında yer alan kar-
deş derneği CCMA-Çin İş Makinaları Der-
neği ile bir anlaşmaya da imza attı. İMDER, 
CCMA’nın 2019 yılında Pekin’de düzenle-
yeceği 15’inci BICES Uluslararası İş Makina-
ları Fuarı’na resmi desteğini ülkenin önde 
gelen medya kuruluşlarının da katıldığı 
resepsiyonda verdi. İMDER üyesi Hidromek 
de, BICES Fuarı’na katılım anlaşmasını im-
zalayarak BICES 2019’a katılan ilk İMDER 
üyesi oldu. İMDER, BICES Fuarı’nın bütün-
sel olarak Çin’in kendi iç pazarına hitap et-
mesi anlamında, Türk üreticileri için önemli 
bir pazar edinme aracı olacağını ve ihracat 
yapma imkanı sağlayacağını belirtti.

Türkiye iş makinaları sektörünün 
gücü uzakdoğu’da yankı 

buldu. Türkiye İş Makinaları 
distribütörleri ve İmalatçıları 

Birliği (İMdER) Çin’de düzenlenen 
Bauma china uluslararası İş, 

İnşaat ve Madencilik Makinaları 
Fuarı’na katılarak uluslararası 
sektör aktörleriyle bir araya 

geldi. 22 katılımcı Türk firmasıyla 
fuarın uluslararası pavilyonları 
arasında yer alan Türkiye, iş ve 

inşaat makinaları sektörünü 
farklı coğrafyalardan gelen 
binlerce ziyaretçiye tanıttı.

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen:

“İş makinaları pazarında ülkemizi
üst sıralara taşıma hedefindeyiz”
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Daimler’in Hindistan’ın ardından Tür-
kiye’de açtığı, Almanya’dan Japonya’ya, 
40’tan fazla ülkeye hizmet veren merkez, 5 
yılda toplamda 4 milyon Avro’yu aşkın yatı-
rım gerçekleştirdi.

Yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayan 
ve çalışanlarının yarısının kadın profesyo-
nellerden oluştuğu merkez, Daimler dün-
yasına kapsamlı çözümler sunuyor.  

Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin 5. yıl 
kutlamaları sebebiyle düzenlenen ve Mer-
cedes-Benz Türk’ün ilk hackathon etkinliği 
olan HACK.ISTANBUL’un kazananları da 
açıklandı. “HACK.ISTANBUL” finalistleri top-
lamda 37.500 TL nakdi ödülün sahibi oldu.

Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Da-
imler AG’nin, 2013 yılı sonunda global IT 
stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi tek-
nolojileri üslerinden biri olarak konumla-
masıyla birlikte Hoşdere tesisinde açılan 
Küresel IT Çözümleri Merkezi 5’inci yaşını 
kutluyor. Almanya’dan Japonya’ya kadar 
40’tan fazla ülkeye hizmet veren ve yak-
laşık 300 kişiye istihdam sağlayan Küresel 
IT Çözümleri Merkezi, kurulduğu günden 
bugüne büyük çapta organizasyonel bü-
yüme ve başarı elde etti. 

Merkezin 5’inci yıl kutlamaları vesilesiy-
le düzenlenen toplantıda Mercedes-Benz 
Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Da-

imler IT Ortak Çözümler ve Servisler Direk-
törü Christoph Röger ve Mercedes-Benz 
Türk’ün Daimler Küresel IT Çözümleri Mer-
kezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz bir 
araya geldiler.

Süer Sülün: “Türkiye’den 
dünyaya bilgi teknolojileri 
uzmanlığı ihraç ediyoruz.”
Daimler ağı kapsamında Merce-

des-Benz Türk’ün önemine değinen Mer-
cedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün; “2013 yılından bu yana toplam 4 

milyon Avro’yu aşan yatırımla Daimler’in 
devreye aldığı Küresel IT Çözümler Mer-
kezi sayesinde Türkiye’den tüm dünyaya 
bilişim teknolojileri ve uzmanlığı ihracatı 
gerçekleştiriyoruz. Dijitalleşen dünyada 
şirketlerin iş yapma yöntemleri değişiyor. 
Günümüzde otomotiv sektörünün en de-
ğerli kaynakları arasında veri toplamak ve 
bunun analizini doğru yapmak bulunuyor. 
Daimler’in dijital dönüşümünde merkezi-
mize çok değerli görevler verildi ve her ge-
çen gün edindiğimiz başarılarla yenilerini 
üstlenmeye devam ediyoruz. Şirketimizin 
51 yıllık geçmişinde, çağımızın değişen ih-
tiyaçlarına ayak uyduran yatırımlarımızdan 
biri olan bu merkez sayesinde Türkiye’den 
tüm dünyaya hizmet sunan bir merkez 
oluşturduk. Dünyanın birçok ülkesine tek-
nolojik çözümlerin Türkiye’de üretilebiliyor 
olması, sadece Mercedes-Benz Türk için 
değil ülkemiz adına gurur verici bir tablo-
dur” diye konuştu.

özlem vidin Engindeniz: “dünya 
çapında bir organizasyona 
dönüşmek istiyoruz.”
Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi 

Direktörü Özlem Vidin Engindeniz; “Tür-
kiye, ana şirketimiz Daimler için önemli 
ve büyüyen bir pazar konumunda. Da-

Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi

Türkiye’de 5’inci yılını kutluyor
Mercedes-Benz Türk bünyesinde 
hizmet veren Daimler Küresel IT 

Çözümleri Merkezi “Teknolojinin 
Yıldızı” olarak adlandırılıyor.

özlem vidin Engindeniz          christoph Röger
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imler’in Hindistan’ın ardından dünyada 
2’nci olarak, 2013 yılı sonunda kurduğu 
Mercedes-Benz Türk Küresel IT Çözümleri 
Merkezi’nin İstanbul’da açılması bunun en 
büyük örneklerinden biri. Merkezimizde IT 
alanındaki uzmanlık bilgimizi yine kendi 
şirketimize uluslararası destek olarak ak-
tarıyoruz. Bugün dünya genelinde 40’tan 
fazla ülkeye hizmet veriyor ve başarılı pro-
jeler hayata geçiriyoruz. Merkezimizi daha 
da geliştirerek yeteneklerimizin, teknik bil-
gi ve birikimlerimizin farklı kültürlerle har-
manlandığı, güçlü ve uluslararası ekiplerin 
yer aldığı dünya çapında bir organizasyona 
dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

christoph Röger: “Türkiye’ye 
duyduğumuz güveni 
kanıtladık”
Daimler IT Ortak Çözümler ve Servis-

ler Direktörü Christoph Röger toplantı es-
nasında yaptığı konuşmada; “Daimler AG 
olarak, yolcu ve yük ulaşım çözümlerinde 
müşterilerimize sadece ürünler değil, aynı 
zamanda bir ekosistem sunmayı hedef-
liyoruz. Bu sebeple ürün ve dijital alanda 
‘CASE’ (Connected, Autonomous, Shared 
Services, Electric; bağlanılabilirlik, otonom 
sürüş, paylaşılan hizmetler ve elektrikli 
araçlar) adı altında stratejilerimizi yeni-
ledik. Bu kapsamda verinin kullanımı ve 
bilişim teknolojileri yatırımlarının önemi 
çok daha artıyor. Şirketimiz, Küresel IT Çö-
zümleri Merkezlerimiz sayesinde çok daha 
güçlü ve global bir IT yapısına sahip oluyor. 
Bu önemli yatırımı İstanbul’da gerçekleş-
tirerek, Türkiye’nin kaliteli iş gücü potansi-
yeline duyduğumuz güveni bir kez daha 
kanıtladığımıza inanıyoruz. Bu kapsamda 
önümüzdeki dönemde projelerimizi, ba-
şarılarımızı ve bu vesileyle istihdama olan 
katkımızı artırarak devam ettirmeyi plan-
lıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türki-
ye’deki Merkezimizi üstün başarılarından 
ötürü tebrik ediyorum.” dedi.

HAcK.ISTAnBuL ile geleceğin 
mobilite çözümleri için sınırlar 
zorlandı
Mercedes-Benz Türk, inovasyon ve ya-

ratıcılığa verdiği değeri 1-2 Aralık tarihleri 
arasında düzenlediği ilk hackathon olan 
“HACK.ISTANBUL” ile gözler önüne serdi. 
Türkiye’nin potansiyeline inanarak, gele-
ceğe gidilen yolculukta toplumla beraber 
yürümenin ve birlikte yenilikleri geliştir-
menin gücüne inanan şirket, düzenlediği 
hackathon konusunu ‘Discover the Future 
of Mobility’ olarak belirledi. 

30 Kasım akşamında buluşan katılım-

cılar, takip eden iki gün 
boyunca 24 saat 
aralıksız olarak 
geleceğin mobi-
lite çözümlerine 
odaklandılar. 
Toplam 1.300 
başvuru alı-
nan “HACK.
ISTANBUL”da 
13 takım-
dan olu-
şan 55 kişi 

yarıştı. Yeni bir çağın başladığı otomotiv 
endüstrisinde Daimler’in gelecek strate-
jisine yönelik çalışmalar; bağlanılabilirlik, 
otonom sürüş, paylaşılan hizmetler ve 
elektrikli araçlar “HACK.ISTANBUL”a ilham 
kaynağı oldu. Yarışmada ilk 3’e girenlere 
toplamda 37.500 TL’lik para ödülüne ek 
olarak takım üyelerinin her birine Ruspber-
ry B Plus hediye edildi. Ayrıca, birinci olan 
takım Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müze-
si ve Daimler A.G. Sindelfingen Fabrikası’na 
gitme şansını yakaladı. HACK.ISTANBUL’un 
ödül töreni, Küresel IT Merkezi’nin 5’inci yıl 
kutlamasında gerçekleştirildi. Yarışmada 
dereceye girenlere ödülleri Süer Sülün, 
Christoph Röger, Özlem Vidin Engindeniz 
ve Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları 
Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak tara-
fından takdim edildi. 

Küresel IT Çözümleri
Merkezi hakkında:

Merkez, güçlü iş ortaklıkları 
ve tecrübesiyle Daimler bün-
yesinde Türkiye’den dünyaya 
7/24 hizmet sunuyor. SAP 
alanında Daimler AG’ye sis-
tem desteği ve bakım hizmeti 
sunmanın yanı sıra uygulama 
ve geliştirme alanında da da-
nışmanlık yapıyor. Ortalama 
40.000 kullanıcıya, 27 farklı 

sistem güncellemesi, 30’dan 
fazla proje, 40.000 problem 

çözümü ve 500 değişiklik isteği gibi 
SAP hizmetleri verebilen merkezin 
çalışanları sadece 2018 yılında 1.700 
müşteri ziyareti gerçekleştirerek 

sektörde “önce müşteri memnuniyeti” 
anlayışını sürdürüyor. Merkez bünyesinde 
çalışanların % 80’i yüksek lisans seviyesin-
de ve % 91’i hem İngilizce hem de Alman-
ca’yı ana dili gibi biliyor, ayrıca çalışanları-
nın % 50’si kadınlardan oluşuyor. 

Güçlü ve kalifiye kadrosu, deneyimi, 
bilgi birikimi, global ağ içinde sağladığı 
yüksek kalitede hizmetleri ve başarıları sa-
yesinde merkez, her geçen gün yeni görev 
ve sorumluluklar üstleniyor. Bunlardan 
biri olarak merkez, Daimler’in Polonya’nın 
Jawor kentinde kurulan ve otomobil 
motorları üretecek fabrikasının lojistik 
operasyonları kapsamında SAP sistem 
uygulamaları ve sistem desteğini sağlama 
görevini üstlendi. Küresel IT Çözümleri 
Merkezi, Uygulama Yaygınlaştırma (Rol-
lout) tarafında da dünya çapında başarı 
hikâyelerine imza atıyor. 2014 yılında 

kurulan Uygulama 
Yaygınlaştırma 
Departmanı ile 
merkez, satış 
ve satış sonrası 
hizmetler ile 
finansal hizmetler 
alanlarında proje 
yaygınlaştırma sü-
reçlerini eş zaman-
lı birçok proje ile 
birlikte yürütüyor. 
Uygulama Yaygın-
laştırma Depart-
manı 40’tan fazla 
ülkede, 3.000’e 
yakın Merce-
des-Benz bayisini 
Xentry Portal Pro 
sistemine entegre 
ederek önemli bir 
başarıya imza attı.

Mercedes-Benz 
Türk İcra Kurulu 

Başkanı 
Süer Sülün
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yatırımı gerçekleştirilen Biyogaz 
Üretim Tesisi, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 
günlük icraat programına alındı. Türkiye’de 
ilk kez kamu kurumunun hayata geçirdiği 
tesis, sürdürülebilir enerji yönetimi model-
lerine örnek olacak. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın da dikkatini çeken 
Biyogaz Tesisi’ne yönelik proje, Cumhur-
başkanlığının hazırladığı 100 günlük icraat 
programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın icraatları arasında yer aldı.

dEvLET SAHİP ÇIKTI
Başkan Fatma Şahin dönemindeki 

enerji projeleriyle markalaşan Gazian-
tep Büyükşehir Belediyesi’nin, sürdürü-
lebilir enerji alanında yürüttüğü projeye 

devlet sahip çıktı. Gerek ulusal, gerekse 
de uluslararası alanda aldığı ödüllerle 
göze çarpan Oğuzeli Merkez Biyogaz 
Üretim Tesisi, yenilenebilir enerji kulla-
nımı ve enerji üretiminde rüştünü ispat-
layacak. Hayvansal atıklardan biyogaz 
üretecek tesis,  hayvansal atıkların ber-

tarafı ve biyogaz enerji alanına öncülük 
edecek. Kurulum kapasitesi ve teknoloji 
bakımından tüm Dünya’da adından söz 
ettirecek olan Oğuzeli Merkez Biyogaz 
Üretim Tesisi, hayvansal atıkları enerjiye 
dönüştürecek, kamunun yapabileceği 
çalışmalara rol model olacak.

TESİS üRETİME BAşLAdI
İlk etapta, 1 MW kapasiteli olacak Biyo-

gaz Üretim Tesisi, Oğuzeli ilçesi Gündoğan 
köyünde hizmete alındı, enerji üretimine 
başladı. Bölgede önemli bir potansiyele 
sahip hayvansal atıklar değerlendirilerek 
enerji ve organik atığa dönüştüren Biyo-
gaz Tesisi, çevreye büyük katkı sağlaya-
cak. Tesiste, günlük 70 ton büyükbaş süt 
hayvancılığından kaynaklanan sıvı gübre, 
35 ton küçükbaş besi hayvancılığından 
kaynaklanan katı gübre, 40 ton tavukçu-
luktan kaynaklanan katı gübre, 5 ton çim 
biçme atıklarından yararlanılacak. Mevcut 
atıklarla birlikte tesiste günlük 9 bin 939 
metreküp biyogaz üretilecek. Böylece yıl-
lık 8 milyon 234 bin 400 kilowatt elektrik, 
8 milyon 836 bin 917 kilowatt eşdeğeri ısı 
üretilmesi öngörülecek.

Gaziantep Büyükşehir’in Biyogaz Üretim
Tesisi, Cumhurbaşkanlığı’nın 
ikinci 100 günlük icraat 
programında
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Kamu ve özel sektör ihalelerinde; enerji, savunma sanayi, 
özelleştirme, toplu konut, karayolları, alt ve üstyapı inşaat işleri, 
araç-ekipman alımları, etüt-proje, kara ve deniz nakliyat, sigorta, 
ihracat ve ithalat, gözetim hizmetlerini “Doğru-Çabuk-Ayrıntılı” 
haber ilkesiyle takip eder, okuruna ulaştırır.
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oKT Trailer yeni yılı
sokak partisi konseptiyle kutladı

Yaptığı organizasyonlar ile her daim farklılık yaratan ve sosyal projeleri ile öne çıkan, 
araç üstü ekipman ve treyler sektöründe öncü firma oKT Trailer; geleneksel olarak 

gerçekleştirdiği erken yeni yıl kutlama etkinliğini bu yıl sokak partisi konseptiyle kutladı. 
oKT Trailer yönetim binası ön bahçede gerçekleşen oKT Sokak Partisi mavi ve 

beyaz yaka çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

OKT Trailer, “Yeni Bir Yıl 
Yeni Bir Merak” teması ile 
gerçekleştirdiği sokak par-
tisi konseptli kutlama et-
kinliğinde aile bağlarını gü.
lendirmeyi, yeni yıl öncesi 
çalışanların motivasyonunu 
yükseltmeyi ve keyifli saatler 
geçirilmesini amaç edinerek 
bu yıl merak teması ile farklı 

bir konseptte kutlama ger-
çekleştirdi. Program kapsa-
mında OKT çalışanlarından 
oluşan gitarist ve solistin 
şarkı söyleyip ofisleri geze-
rek davet etmesiyle başlayan 
etkinlikte şaşkınlıklarını giz-
leyemeyen çalışanlar, şirket 
bahçesinde variller içinde 
yanan ateşin etrafında top-

lanarak bir arada olmanın sı-
caklığını yaşadılar. Tüm yılın 
yorgunluğunu ve stresini er-
ken yeni yıl kutlamasıyla atan 
OKT çalışanları, dj perfor-
mans ile coşarken, program 
aralarında gerçekleştirilen 
çekilişler ile sürpriz hediyeler 
kazandı. Gecenin ilerleyen 
saatlerinde düzenlenen şarkı 
yarışmasına katılan ve eşlik 
eden çalışanlar iyice coşarak 
keyifli anlar yaşadı.

Catering hizmeti kap-
samında birçok ikramın ve 
sıcak içeceklerin sunulduğu 
programın sonunda tüm ça-
lışanlara sıcak salep ve simit 
peynir ikramında bulunu-
lurken, yeni yılı sokak parti-
si konseptiyle kutlamaktan 
keyif alan OKT çalışanları, 
birlikte güzel bir gece yaşa-
dıklarını ve organizasyon-
dan fazlasıyla keyif aldıkla-
rını ifade ettiler.

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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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



56 RADÜS DERGİSİ   2018

MAn, pazar pozisyonunu
korudu, güçlendirdi

2018 yılı ilk 10 aylık TüİK tescil verilerine göre MAn ve neoplan markalı seyahat 
otobüsleri, %14 pazar payını korudu. Türkiye pazarındaki yurt içinde satılan seyahat 
otobüslerinin tamamı 2 aks 13 metre ve 2+1 vIP koltuklarla satıldı. MAn Lion’s coach 

ve aynı tarihte Türkiye pazarına sunulan nEoPLAn Tourliner’ın 2 aks 13 metrelik 
versiyonları, seçkin firmaların öncelikle tercihleri oldu.

Türkiye kamyon pazarında 
Ekim sonu itibari ile %11 
ile çift haneli pazar payına 
ulaşan MAN, ithal kamyon 
pazarındaki geleneksel 
liderliğini de sürdürdü.
MAN TopUsed, daralan 2. 
el piyasasında uluslararası 
pazarlarla işbirliğini 
geliştirerek müşterilerine 
destek olmaya devam 
ediyor. 2018 yılında 
yapmış olduğu otobüs 
satışlarının %60’ını, 
kamyon/çekici satışlarının 
ise %35’ini yurt dışına 
satma başarısını gösteren 
MAN TopUsed 2018 yılını 
toplam 600 satış rakamı 
ile kapatacak.
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Rekabetçi yaklaşımı ve başarılı çalışma-
ları ile Satış Sonrası Hizmetler alanında da 
fark yaratan MAN’ın Türkiye’de geliştirdiği 
Servis Yönetim Sistemi Management In-
formation System for After Sales – MI4A 
ise diğer ülke operasyonlarından da yoğun 
ilgi görüyor. 

MAN ürün yelpazesine ‘hafif’ doku-
nuş: TGE… 250 yılı aşan köklü geçmişi ile 
Dünyanın üretim ve mühendislik devinin 
kalite ve teknolojisini yeni bir segmen-
te taşıyan yeni hafif ticari aracı MAN TGE, 
Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı. Üstün ni-
telikli araçlarıyla 3 ile 44 ton teknik kapa-
site aralığındaki geniş ürün gamına sahip 
MAN, TGE modellerinin de katılımı ile, her 
türlü yük taşımacılığına hizmet verecek 
kapasiteye ulaştı. MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş.’nin Yılsonu Değerlendirme Top-
lantısı, bu yıl 19 Aralık 2018 tarihinde, The 
Ritz-Carlton Oteli’nde düzenlendi. 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
adına Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, 
Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, İkin-
ci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, Satış 
Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekinci-
oğlu ile Hafif Araç Satış Müdürü Cumhur 
Kutlubay’ın katıldığı geleneksel toplantı, 
bu yıl önemli bir gelişmeye de ev sahipliği 
yaptı. 

Otobüs, kamyon & çekici, ikinci el ve 
satış sonrası hizmetler alanında şirket ve 
sektöre yönelik 2018 gelişmeleri, 2019 ön-
görülerinin paylaşıldığı toplantıda, MAN 
kalite ve güvencesini yeni bir segmente 
taşıyan hafif ticari araç TGE serisinin ilk ta-
nıtımı da yapıldı. 

Man, kamyon pazarında 
daralmaya karşın pazar payındaki 
artışını sürdürüyor
Türkiye kamyon pazarında Ekim sonu 

itibari ile %11 ile çift haneli pazar payına ula-
şan MAN, ithal kamyon pazarındaki gelenek-
sel liderliğini de sürdürdü. 

2018 yılında bazı sıkıntıların olumsuz et-
kilediği 12 ton üstü kamyon pazarında Ekim 
sonu itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %27’lik bir daralma yaşandığına dikkat 
çeken MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, sözleri-
ne şöyle devam etti: 

“Buna rağmen MAN, 2018 yılının pazar 
rakamlarına bakıldığında, benzersiz özellik-
ler ve ileri teknolojilerle donattığı araçları ile 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da satış adedini 
artıran ve Ekim sonu itibariyle %11 ile çift 
haneli pazar payına ulaşan marka olmayı ba-
şarmıştır. İthal kamyon pazarının geleneksel 
lideri olan MAN, piyasanın tüm olumsuzluk-
larına rağmen 2018 yılında da ithal kamyon 
pazarındaki geleneksel liderliğini istikrarlı bir 
şekilde sürdürmüştür. 

Türkiye pazarındaki durgunluğun göre-
celi olarak devam edeceğinin öngörüldüğü 
bu dönemde, uluslararası nakliye sektörü-
nün güçlü isimlerine yapılan yüksek adetli 
satışlar sonrasında, özellikle uluslararası nak-
liye sektörüne odaklanarak müşteriler için 
cazip teklifler oluşturulmaya başlanmıştır. 
Pazar payındaki artışın yanı sıra 2018 yılında 
müşteri memnuniyeti sonuçlarının da her 
yıl olduğu gibi pozitif gelişim göstermesi ve 
hedeflerin üzerinde gerçekleşmesi, MAN’ın 

uzman kadrosu ile tüketiciye doğru hizme-
tin verildiğini kanıtlar niteliktedir. Rekabetin 
çok yoğun yaşandığı pazarda MAN, yüksek 
kalitesi, müşteri odaklı çözüm önerileri, ihti-
yaca özel hazırlanan ürün çeşitliliği ve yaşam 
boyu iş ortaklarının yanında olması ile müş-
teri memnuniyetinde de rakiplerinden bir 
adım öne çıkmaktadır. 

Euro6C ile teknolojik öncülüğümüzü bir 
kez daha tescil ettiğimiz pazarda, sektörün 
ihtiyaç duyduğu araç tipine ve versiyonla-
rına herhangi bir tadilat gerektirmeden ce-
vap verebildiğimiz geniş ürün yelpazemiz 
ile; önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde yeni 
teknolojiler, yeni ürünler, kapsamlı hizmetler 
ile yeni lokasyonlarda müşterilerimize hiz-
met vermeye devam edeceğiz.

MAN, Türkiye kamyon pazarına olan 
inancı ile tüketicilerin ihtiyaçlarını en doğru, 
en efektif araçlarla karşılamaya ve müşteri 
odaklı satış organizasyonu ile her alanda 
öncü ve lider marka olmaya 2019 yılında da 
devam edecektir”.

Man Topused, Global Pazarlama 
İşbirliğine, 2018’de de devam etti
MAN TopUsed, daralan 2. el piyasasında 

uluslararası pazarlarla işbirliğini geliştirerek 
müşterilerine destek olmaya devam ediyor. 
2018 yılında yapmış olduğu otobüs satışla-
rının %60’ını, kamyon/çekici satışlarının ise 
%35’ini yurt dışına satma başarısını gösteren 
MAN TopUsed 2018 yılını toplam 600 satış 
rakamı ile kapatacak. 

MAN TopUsed Türkiye’nin, MAN Alman-
ya merkez ve global pazarlar ile işbirliğini 
her geçen gün arttırdığını vurgulayan MAN 
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Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İkinci El Satış 
Direktörü Aydın Yumrukçal, 2018 yılında yurt 
dışına yapılan satışların daha da önem kazan-
dığına işaret ederek şöyle konuştu:

“Halen Ankara merkez fabrika, İstanbul 
Asya ve Avrupa yakaları, Ankara Kayaş, İzmir 
ve Konya’daki ilave satış noktalarımız ile bir-
likte Türkiye’de toplam 6 şubemizle müşteri-
lerimize hizmet vermekteyiz. En kısa zaman-
da Mersin bölgesine ilave bir satış noktası 
açmak hedefimiz bulunmaktadır.

MAN TopUsed, sıfır satışlarda vermiş ol-
duğu takas destek hizmetinin yanı sıra marka 
ayrımı gözetmeksizin serbest alımlar da yap-
maktadır. Ayrıca takasa alınan veya serbest 
alım yapılan araçlar, bağımsız ekspertiz ra-
porları ile desteklenmektedir. 

Seçilen 2. el MAN marka araçlarımız da, 
sıfır araçlarımızda olduğu gibi komple ba-
kım paketli ve garantili olarak satışa sunula-
bilmektedir. Müşterilerimize, uzatılmış araç 
garantileri, özel finansman çözümleri, uygun 
onarım ve bakım sözleşmeleri ile araç modifi-
kasyonları gibi kişiye özel hizmetler sunarak, 
istedikleri araca, istedikleri şartlarda sahip 
olmalarını sağlıyoruz. TopUsed olarak, hem 2. 
el araçlar, hem finansal açıdan sunduğumuz 
avantajlarla, aracını yenilemek isteyen birey-
sel müşterilerimiz ve filosunu yenilemek iste-
yen kurumsal müşterilerimize de, çok önemli 
takas imkanları sağlıyoruz. 

dünyanın en önemli ağır ticari 
araçlar 2. el pazarlarından biriyiz 
Türkiye, Avrupa ve Dünya’nın en önemli 

ağır ticari araçlar 2. el pazarlarından biri-
ni oluşturuyor. İlgili sektörler için de çok 
önemli bir unsur olan Türkiye ağır ticari 
araçlar 2. el pazarının en önemli ihtiyacı 

olan, kurumsal güvenceyi dürüst ve şeffaf 
bir yapı ile karşılayarak sektörüne öncülük 
eden MAN TopUsed, müşteri odaklı yakla-
şımı ile fark yaratmıştır. MAN TopUsed ile 
birlikte kurumsal markalara yönelik güven 
ve talepte kaydedilen önemli artış ise sek-
tördeki diğer marka temsilcilerini de kendi 
2. el organizasyonlarını kurmaya zorlamak-
tadır. Bir anlamda rekabet ve yeniliklerle, 2. 
el pazarındaki bu olumlu ve önemli geliş-
melere öncülük ediyoruz. 

2. elde geri alım garantili satışlar
2. el piyasasında bir ilk olarak başlatılan geri 

alım garantili satışlara 2018 yılında da devam 
eden MAN TopUsed, araçları müşteriye satış 
işlemi öncesi teknik ekspertize tabi tutmakta, 
hem de bu bulguları bağımsız ekspertiz rapor-
ları ile desteklemektedir. Böylelikle aracın tes-
lim anındaki kondisyonu ile ilgili müşteriler ile 
tam mutabakat sağlanabilmektedir. 

2. el kamyon & çekici pazarı
Özellikle yılın 2. Yarısında hareketlenen dö-

viz kurları ve yükselen kredi faizleri yılın ikinci 6 
aylık bölümündeki satış adetlerini ciddi oranda 
etkilemiştir. MAN TopUsed 2. el piyasasındaki 

bu durgunluğu yurt dışı satışları ile bir nebze 
de olsa kompanse edebilmiştir. Bu bağlamda 
MAN TopUsed, yılın ilk 6 aylık bölümünde sa-
tışlarının %10’unu yurtdışına gerçekleştirirken, 
ikinci yarıda ise bu oran % 80’e ulaşmıştır. 

2. el otobüs pazarı
Bir taraftan hızla artan döviz kurları, diğer 

taraftan geçmişte alınan döviz bazlı kurların 
yurt içi taşıma fiyatları ve maliyetleri ile adeta 
karşılanamayacak durumda olması, şehirle-
rarası yolcu taşımacılığı sektörünü her geçen 
gün daha da zora koşmaktadır. Diğer taraftan 
artan maliyetler bireysel otobüsçüyü tamamen 
sektör dışına itmiştir. Gerileyen yurtiçi pazarını, 
Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Belçika, Bos-
na, İtalya, Makedonya, Polonya ve daha birçok 
ülkelere yapmış olduğu ihracat ile kompanse 
eden MAN TopUsed, 2018 yılında yapmış ol-
duğu toplam satışların %60’ını ihraç edebilme 
başarısını göstermiştir. Bunu yaparken müşte-
ri istekleri ve beklentilerini de göz önüne alan 
MAN TopUsed koltuklandırma, iç süsleme, WC 
montajı gibi birçok modifikasyonu kendi yetkili 
servis ağında gerçekleştirebilmekte ve müşteri-
ye özel çözümler sunabilmektedir”.
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“Sahadabiriz” vizyonuyla iş ortakları, ça-
lışanları ve müşterileriyle birçok platformda 
bir araya gelen Brisa, Şanlıurfa, İstanbul, An-
kara, Mersin, İzmir, Artvin ve Trabzon’da filo 
buluşmaları gerçekleştirdi. 400’e yakın filo-
nun katıldığı buluşmalarda Brisa yöneticileri 
lastik sektöründeki gelişmeleri, yenilikleri ve 
Profleet’in sunduğu çözümleri filo yönetici-
leri ve çalışanlarına aktardı. 

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, “sahada-
biriz” vizyonuyla düzenlediği filo buluşma-
larını Türkiye genelinde Şanlıurfa, İstanbul, 
Ankara, Mersin, İzmir, Artvin ve Trabzon’da 
yaklaşık 400’e yakın filonun katılımıyla ger-
çekleştirdi. Filo yönetiminde performans ve 
verimliliği önemli ölçüde artıran Profleet 
çözümlerinin aktarıldığı toplantıda, lastik 
sektöründe yaşanan gelişme ve yenilikler 
de konuşuldu.

Ürün gamı ve inovasyonlarıyla Brisa’nın 
filolara birçok çözüm ve hizmet sunduğuna 
değinen Brisa Pazarlama Direktörü Evren 
Güzel, “Profleet çatısı altında, uzun yıllar-
dır müşterilerimizin filo operasyonları-
na önemli bir değer kattık. Kaplama 
ve geri dönüşüm süreçleri de dahil 
olmak üzere lastiklerin ömrü bo-
yunca doğru yönetimi sayesinde 
elde ettikleri performans ve 
verimlilik hem ekonomik hem 

de çevresel bir değere dönüştü.  Brisa ola-
rak bu değerler odağında paydaşlarımızla 
birçok farklı platformda buluşuyor, onlara 
hizmet ve inovasyonlarımızı anlatıyoruz. “Sa-
hadabiriz” vizyonumuzun bir parçası olan bu 
buluşmalarla aynı zamanda onları dinliyor, 
ihtiyaçlarını belirliyor ve bu doğrultuda çö-
zümler üretiyoruz. Önümüzdeki dönemde 
bu tür etkinlikleri artırarak paydaşlarımızla 
daha fazla bir araya geleceğiz.” açıklamasın-
da bulundu.  

Brisa yöneticileri, düzenlenen buluşma-
da sektördeki teknolojik yeniliklerle üretilen 
yeni kamyon ve otobüs lastikleri hakkında 

filo yöneticileri ve çalışanlarını bilgilendi-
rerek, Profleet lastik tasarruf modelinin 

filolara sağladığı kolaylıkları da aktardı. 

Profleet ile filo yönetim 
çözümleri sunuluyor
Brisa tarafından filo yönetim çözümlerini 

tek çatı altında birleştirmek amacıy-
la geliştirilen “Profleet filo yönetim 

çözümleri” kapsamında, filo müş-
terilerinin operasyonel maliyet-
lerinde maksimum tasarruf sağ-
lanmasına yönelik sürdürülebilir 
çözümler sunuluyor. Söz konusu 
çözümlerle filoların sosyal, eko-
nomik ve çevresel katma değe-
rinin yükseltilmesi hedefleniyor. 

Filo buluşmaları

Brisa, yenilikçi filo ürünleri 
ve hizmetleriyle yüksek 

verimlilik ve kârlılık 
için filo buluşmaları 

gerçekleştirdi.

Brisa Pazarlama direktörü Evren Güzel
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Port Akdeniz ve U.N. RO-RO firması ile ya-
pılan mutabakat neticesinde Mersin – Antal-
ya – Trieste limanları arasında başlayacak se-
ferlerin, ilk etapta haftada bir gerçekleşmesi 
planlandı. Düzenli RO-RO seferleri ile 56 saat 
gibi kısa bir sürede Avrupa’ya ulaşım sağlan-
ması, önemli bir maliyet ve zaman avantajı 
sunacak. Dolayısıyla RO-RO seferlerinin baş-
lamasıyla birlikte, bölge hinterlandında faali-
yet gösteren ve Avrupa pazarını hedefleyen 
dış ticaret firmalarının uluslararası rekabet 
gücünde büyük avantaj sağlanacak.

dış ticaret şirketlerimizin 
uluslararası rekabet gücü artacak
Liman işletmesi olarak denizyoluyla itha-

lat/ihracat yapan firmalara önemli avantajlar 
sağlayacak olan RO-RO seferlerinin hayata ge-
çirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm gereksinim-
leri eksiksiz sunabilmek adına gerekli yatırım-
ları gerçekleştirdiklerini belirten Port Akdeniz 
Genel Müdürü Özgür Sert, “Başta liman sahası 
ve liman otomasyon programı olmak üzere 
tüm altyapı yatırımlarını başlatmış bulun-

maktayız. Bu bağlamda Gümrük Müdürlüğü, 
Liman Başkanlığı ve Batı Akdeniz İhracatçılar 
Birliği gibi ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ko-
ordineli bir çalışma yürütmekteyiz” dedi.

Antalya ve bölge ekonomisine 
yeni bir hareketlilik getirecek
Port Akdeniz’de RO-RO seferlerinin baş-

lamasının Antalya ve bölge hinterlandındaki 
dış ticarette önemli bir hareket yaratacağını 
da vurgulayan Özgür Sert, “RO-RO seferle-
ri, Avrupa pazarlarına ulaşımda çok önemli 
bir maliyet ve zaman tasarrufu sunacak. Bu 
da hinterlandımızdaki dış ticaret firmaları-
mızın uluslararası rekabette avantaj sağla-
yacak. RO-RO seferleri ile bölgemizden ve 
Türkiye’den en fazla ihracatı gerçekleştirilen 
ürünlerden olan başta işlenmiş mermer, yaş 
meyve – sebze ve canlı çiçek gibi ihracat po-
tansiyeli yüksek ürünleri, Avrupa pazarına 
daha kısa sürede ve daha düşük maliyetlerle 
ulaştırarak, bölge ihracatçımızın uluslararası 
arenadaki rekabet gücünü bir kat daha arttır-
mayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Port Akdeniz yatırımlarına 
aralıksız devam ediyor
2018 yılı değerlendirmesi de yapan Port 

Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert. “2018 yılı, 
genel olarak birçok sektör için olduğu üzere 
limancılık sektörü için de zorlu bir yıl olmuş-
tur. Buna karşın Port Akdeniz olarak ülkemi-
ze olan inanç ve güvenimizle yatırımlarımıza 
kararlı bir şekilde devem ettik. Bu kapsamda 
Antalya’nın en büyük gümrüksüz kapalı de-
posunu faaliyete geçirdik. Liman rıhtımlarına 
200 metre mesafede yer alan yeni depomuz, 
tamamı perde betondan oluşan toplam 
6.700 m²’lik kapalı bir alana sahip. Yeni depo 
yatırımımızın yanı sıra sağlamış olduğumuz 
operasyonel kolaylıklarla da, uzun yıllardır 
gerçekleşmeyen klinker yüklerin ihracatı da 
limanımızda yeniden başlamıştır.

Port Akdeniz’de
Ro-Ro seferleri başlayacak

Port Akdeniz – Antalya Limanı, konteyner, genel kargo & dökme 
kargo, proje kargo ve kruvaziyer gemilerine kendi kılavuzluk 
teşkilatı ile aynı anda hizmet sunabilen, bölgesindeki yegane 

liman olma özelliğine yeni bir hizmet daha ekledi. Tüm bu hizmet 
çeşitliliğinin yanı sıra Antalya Limanı, Ro-Ro seferlerine de 

evsahipliği yapacak. Limandan 2019 yılı ocak ayından itibaren 
başlayacak Ro-Ro seferleri, sunduğu avantajlarla başta Antalya 

olmak üzere bölge ticaretine yeni bir hareketlilik getirecek.
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İleri teknoloji kullanımı ve köklü dene-
yim gerektiren e-ticaret lojistik hizmetle-
rinde yüksek kalitede katma değerli hizmet 
üreten Sertrans Logistics geniş hizmet yelpa-
zesiyle e-ticaret müşterilerinin lojistik çözüm 
ortağı oluyor. Dünya devi markalara hizmet 
veren Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, 
internet alışverişlerinin 2019’da daha da ar-
tacağını belirterek Sertrans’ın bu alanda yatı-
rımlarına devam edeceğini söyledi.

Bugün gelinen noktada, lojistik sektörü-
nün e-ticaret konusunda üzerine düşenleri 
yapabilmesi için, lojistik firmalarının satış ekip-
lerinin iş ortaklarına daha kolay, anlaşılır ve uy-
gulanabilir e-ticaret hizmeti sunabilmeleri, her 
bir iş ortağına özel yol haritası çizebilmeleri ve 
doğru iş ortağına doğru e-ticaret hizmet pa-
keti belirleyebilmeleri gerekiyor. Bu noktadan 
hareketle e- ticaret çalışmalarını yoğunlaştıran 
Sertrans Logistics verdiği hizmetlerle -ticareti 
baştan uca bir ürün yapısına büründürüyor.

E-ticaret hacmi   
Kasım’da 13,5 milyar TL 
E-ticaretin artan iş hacmini çok önceden 

görerek yatırımlarında e – ticaret için ayrı bir 
sayfa açtıklarını belirten Nilgün Keleş, “Sert-
rans olarak e-ticaretin ülkemizde yeni yeni 
kendini göstermeye başladığı dönemlerde 

sektörün geleceğinin parlak olduğunu gö-
rerek bu alana yatırım yapma kararı almıştık. 
Bugün sektörün geldiği nokta kararımızda ne 
kadar haklı olduğumuzun bir göstergesi Ban-
kalararası Kart Merkezi’nin Kasım ayı raporu 
epey ilginç bilgiler içeriyor. Türkiye’de sadece 
Kasım ayı içinde toplam 13 buçuk milyar Türk 
Lirası harcama yapılmış. Bu rakamı geçtiğimiz 
yılla kıyasladığımızda yüzde 47’lik bir artış söz 
konusu. Ülkemizin içinde bulunduğu ekono-
mik dar boğazı da göz önüne aldığımızda pa-
zarın potansiyelinin ne denli büyük olduğunu 
daha net görebiliyoruz. Yine BKM’nin dönem-
sel olarak açıkladığı verilere bakarsak 2017 yılı 
toplamında gerçekleşen 99 milyon TL’lik harca-
manın 2018 Eylül ayında aşıldığını görüyoruz. 
Hızla büyüyen sektörde biz de yatırımlarımızla 
katkı sunmaya, ülkemiz ekonomisi için yüksek 
katma değer yaratmaya gayret ediyoruz” dedi.

Sertrans e-lojistikte iddialı
Sertrans Logistics, e-ticaret lojistiğine 

yaptığı yatırımlarla Türk lojistik 
sektöründe ayrışıyor. Firma 62.500 

m2’lik alanda, yıllık 70 milyondan fazla 
online ürün kapasitesi ile sektörün lider 

oyuncuları arasında yer alıyor.

Sertrans 
Logistics cEo’su 

nilgün Keleş

Artan iş hacmi 
beraberinde istihdam getiriyor

Yıl genelinde Süper Cuma, En Uzun Gece ve 
Siber Pazartesi gibi özel tarihlerde şirket olarak çok 

yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini ve 6 milyon 
adet ürün elleçlediklerini sözlerine ekleyen Keleş, “Özel 

tarihlerde artan iş yoğunluğumuzu bertaraf etmek için ek 
istihdamlar yapıyoruz. Bu vesile ile ilgili dönemlerde mevcut 

insan kaynağını 10 katına çıkararak ek işe alımlar yaptık. Buna 
ek olarak, Türkiye’nin önemli okullarıyla gerçekleştirdiğimiz iş 
birliklerimiz var. Yılın çeşitli dönemlerinde “E-Ticaret Deneyim 

Günleri” etkinliğimiz oluyor. Burada katılım gösteren lise ve 
üniversite öğrencilerine e-ticaret lojistiğine dair bilgiler veriyoruz. 
Eğitim sonunda katılan öğrencilerimiz sahaya inerek öğrendikleri 

teorik bilgileri pratiğe dökme şansı da yakalıyorlar. Sertrans 
olarak sektöre verdiğimiz destek artarak sürecek” dedi.
Sertrans Logistics e-ticaret alanında yatırımlarına yeni 
başlayanlardan, hali hazırda e-ticaret ortamında satış 

yapanlara kadar uzanan geniş bir yelpazede 
sektör oyuncularına yüksek katma değerli 

lojistik hizmetleri sunuyor.
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda 
dönüşüm projesi kapsamında toplu ulaşım-
da yapmış olduğu yeni proje ile Manisa trafi-
ğinin çözümü konusuna katkı sağlamış aynı 
zamanda vatandaşların da toplu ulaşımda 
daha rahat ve konforlu bir ulaşım yapmaları 
için toplu ulaşım araçlarını yenilemişti. Mani-
sa Büyükşehir Belediyesi kent içi trafik soru-
nunun çözümüne katkı sağlaması için yeni 
yıl ile birlikte elektrikli otobüsleri hizmete al-
maya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’ya gelen 
10 adet 18 metrelik elektrikli otobüsü, park 
halinde bulunduğu şarj istasyonunda ince-
ledi. İnceleme sırasında Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz 
Gençoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Salih Karaağaç, daire başkanları ha-
zır bulundu. 

otobüsün deneme Sürüşünü 
Gerçekleştirdi
Başkan Ergün, ilk olarak elektrikli oto-

büslerin bakım ve servislerinin yapılaca-
ğı şarj istasyonlarının ve idari bölümlerin 
bulunduğu binada incelemede bulundu. 
Yüklenici firma yetkilisinden bilgiler alan 

Başkan Ergün, sonrasında elektrikli oto-
büsleri inceledi. Otobüslerin dış görüntü-
sünü inceleyen Başkan Ergün otobüslerin 
içlerinde de yaptığı inceleme sonrasında 
elektrikli otobüsün direksiyonuna geçerek 
deneme sürüşü yaptı. Otobüsün direksi-
yonuna geçen Başkan Ergün, araçlardan 
gayet memnun kaldığını belirterek, va-
tandaşların otobüslerde cep telefonlarını 
şarj edebileceklerini belirterek, Ulaşım Da-
iresi’nin kablosuz internet (wifi) kullanabil-
meleri için çalışma yürüttüklerini söyledi. 

“ocak sonu şubat başı 
hizmette olması hedefleniyor”
Başkan Ergün, inceleme ve deneme sü-

rüşü sonrasında yaptığı açıklamada, ilk ola-
rak 10 adet 18 metrelik otobüsün Manisa’ya 
geldiğini belirterek, “İki gün öncesi bununla 
ilgili Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı, 
Ulaşım Daire Başkanlığı ve MANULAŞ bün-
yesinde toplantımızı yapmıştık. Önümüz-
deki bir iki hafta daha bu toplantılar devam 
edecek. Mevcut hem servis güzergahlarının 
hem yolların ana arterde çalışacak olan bu 
elektrikli otobüslerimizin tercihli yolları ça-
lışmasıyla ilgili hazırlıklar son noktaya geldi. 
Tahmin ediyorum Ocak sonu Şubat başı gibi 
bu araçlarımızı Manisa’da inşallah hizmete 
sokmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı ol-
sun diyorum” dedi. 

“Toplu ulaşım araçlarını 
özendirmemiz lazım” 
Manisa’nın araç sayısı ve trafik yoğunluğu 

açısından önde gelen iller arasında yer aldığı-
nın altını çizen Başkan Ergün, “Burada amaç 
bu tür araçların hizmet vermesi için sahaya 
sürdüğümüzde, vatandaşlarımızın artık özel 
araçların kullanmak değil, ulaşım için toplu ta-
şıma araçlarını kullanmalarını özendirmemiz 
lazım. Şehir içindeki trafiğin daha aza inebil-
mesi için toplu ulaşımın Manisa’da kullanım 
oranı yüzde 8. Vatandaşlarımızın gideceği 
yere özel arabalarıyla gidiyor, sonrasında park 
sorunu yaşıyor. Bugün binlerce sanayi esnafı-
mız özel araçlarıyla işlerine gidiyorlar araba-
sıyla geliyorlar. Sabah ve akşam pik saatler 
dediğimiz, otobüslerin organize sanayi bölge-
sine işçi kardeşlerimizi işlerine götürmek için 
çalıştığı o saatlerde şehrin ana arterlerinde 
bilhassa Doğu Caddesi ve Karaköy hattı dedi-

Başkan Ergün
elektrikli otobüsleri test etti

Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Cengiz Ergün, elektrikli 
otobüslerin şarj 

istasyonunda yaptığı 
ziyaret sonrasında 

Manisa’ya ulaşan 10 
adet elektrikli otobüsü 
inceledi. Otobüslerden 

bir tanesinin 
direksiyonuna geçen 

Başkan Ergün, 
elektrikli otobüsleri 

yeni yılın ilk aylarında 
hizmete almayı 
hede�ediklerini 

kaydetti.
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ğimiz Dış Mahalle hattında bu araçlar muaz-
zam bir kilitlenmeye sebep oluyor. Trafik açı-
sından getirdiğimiz yeni önlemler, tercihli tek 
yönlü uygulamalar ile bu otobüslerin devreye 
girmesiyle inşallah o ana arterlerimizde trafik 
en aza inecek diye hesabını yapıyoruz. Bunları 
yaşayarak, uygulayarak, yerindeki eksiklikleri, 
hataları görerek daha iyi noktaya gelecek diye 
düşünüyoruz. Sadece Manisa’nın değil 81 ilin, 
30 büyükşehirde en büyük dert yeni otopark 
alanlarının yaratılabilmesi, mevcut araçların 
park yerlerinin çoğaltılabilmesi. Bunlarla ilgili 
olarak geçmişten bugüne kadar belli im-
kanlar dahilinde park yeri sorunun 
çözülmesi için iyileştirme ve 
ilavelerimizi yapmış-
tık. Emniyet-
ten alınan 
v e r i l e r e 
göre Türki-

ye’de en fazla araç satın alınan, trafiğe çıkan, 
tescili yapılan iller arasında Manisa yer alıyor. 
Kişi başına düşen araç sayısı, şehir içinde kul-
lanılan araç sayısı açısından bakıldığı zaman 
bunu önleyemiyorsunuz. Hayat devam edi-
yor. O açıdan kısmen de olsa o iyileştirmeler 
önümüzdeki süreç içinde de gelecek-
tir ama çözülür mü tam anla-
mıyla çözülemez” diye 
konuştu. 

“Yeni güzergah ve otobüsler ile 
ulaşım süresi yarıya inecek” 
Toplu ulaşım araçlarını kullanan va-

tandaşların gidecekleri yere gitmeleri 
için ortalama 45 dakikalık bir zaman ge-
çirdiğine dikkati çeken Başkan Ergün, “En 
önemli faktörlerden bir tanesi bir hata 
bindiğiniz zaman gideceğiniz yere 45-50 
dakikada gidiyorsunuz. Biz yeni yaptığı-
mız bu uygulamalarla bu süreyi yarı yarı-
ya indiriyoruz. Sonuçta trafiğin akışı, 155 
nolu otobüslerin ve elektrikli otobüslerin 
o tercihli yolu kullanmaları, hatlardaki 
yeni düzenlemeler bu gidiş geliş sürele-
rini yarı yarıya düşürüyoruz. İnsanlarımız 
tabi ki bu araçları bugüne kadar neden 
bu kadar az kullanıyor, uzun süre gide-
ceği yere uzan dolanarak gideceği yere 
gitmekten vazgeçerek araç kullanımını 
bir yerde tercih ediyor. Bu süreleri biz aşa-
ğıya çektiğimiz zaman insanlarımız toplu 
ulaşım araçlarını daha fazla kullanacaktır 
diye düşünüyoruz” dedi. 
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2018
FuAR TAKvİMİ

FuARIn AdI  BAşLAMA-BİTİş TARİHİ KonuSu şEHİR-YER düZEnLEYEn FİRMA

WİN EURASİA  14-17 MART 2019 OTOMASYON,  TUYAP IST/TÜRKİYE HANNOVER FAIRS 
2019  HİDROLİK, ELEKTRONİK,  TURKEY FUARCILIK
  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 İST/ IFO FUARCILIK
  ÇEVRE TÜRKİYE
  TEKNOLOJİLERİ VE
  ATIK YÖNETİMİ

INTERTRAFFIC 10-12 NİSAN 2019 10.ULUSLARARASI  IFM YEŞILKÖY/ UBM NTSR
İSTANBUL  ALTYAPI, TRAFİK  TÜRKIYE FUARCILIK
  İŞLETMECILIĞI, YOL
  GÜVENLİĞİ VE PARK 
  SİSTEMLERİ FUARI

IFAT CHINA 15-17 MAYIS 2019 SU TEKNOLOJİSİ,  SANGAY/ÇİN MESSE MUNCHEN
  ATIKLAR VE ATIK 
  SU FUARI
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Payas’ta çöp 
konteynerleri 
yenileniyor

Payas Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe 
merkezinde bulunan 400 litrelik metal çöp kontey-
nerlerini, daha hijyenik olan 800 litrelik çöp kontey-
nerleriyle değiştirdi.

TEMİZ BİR PAYAS İÇİn
Konteynerlerin yenilenme çalışmalarına katılan ve 

çalışmalarla ilgili bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlü-
ğü“Bizim çalışma prensibimiz, gece gündüz demeden 
daha temiz ve modern bir Payas için elimizden geleni 
en iyisiyle yapmaktır. Merkez ve mahallerimizde te-
mizlik hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bunun 
yanında mahallelerimizde çöp konteynerlerini de-
ğiştirmeye başladık. Bu uygulamanın amacı, çöplerin 
dışarı taşmadan çevre kirliliğinin oluşmaması ve kötü 
kokunun etrafa yayılmamasıdır. Bizler için insanımızın 
sağlığı önemlidir. Vatandaşlarımızın yardımı ve duyar-
lılığıyla Payas’ımızı  daha da güzelleştireceğiz” dedi.

Çankaya Belediyesi sokak 
ağaçlarını budama çalışmalarını 
sürdürüyor. Kurumuş ve ağaca 
zarar veren dalların kesilmesiyle 
ağaçlar bahara hazırlanıyor.

Sokak ağaçlarındaki kuru dal-
lar ile çevreye ve insanlara zarar 
verebilecek durumdaki dalları 
budayan Çankaya Belediyesi, 
çalışmalarını ilçe genelinde sür-
dürüyor.  Ağaçların bahar ve yaz 
aylarına daha sağlıklı girmesini de 

sağlayan çalışmalar kapsamında 
şimdiye kadar Emek, Bahçelievler, 
100. Yıl, Ayrancı, Çankaya, Çayyo-
lu, Devlet, Ertuğrul Gazi, Esatoğlu, 
Harbiye, İlkbahar, Söğütözü ve 
Umut Mahallelerinde gerçekleş-
tirildi. Sokakların yanı sıra parklar, 
okullar, ibadethaneler ve sağlık 
ocakları gibi ihtiyaç olan diğer 
alanlarda da yürütülen budama 
çalışmaları Nisan ayına kadar de-
vam edecek.      

Ağaçlar budanarak 
bahara hazırlanıyor

Çankaya 
Belediyesi sokak 

ağaçlarını budama 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Kurumuş ve ağaca zarar 

veren dalların 
kesilmesiyle 

ağaçlar bahara 
hazırlanıyor.
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Karsan, münhasır üretim ve satış anlaş-
ması olan İtalyan otobüs şirketindeki payını 
yüzde 5’ten yüzde 70’e yükseltti. Karsan, In-
dustria Italiana Autobus SpA’daki (IIA) payı-
nı bu şirketten alacaklarına mahsuben 3,6 
milyon euro karşılığında yüzde 5’ten yüzde 
70’e yükseltti. Hali hazırda şirkette yüzde 5 
payı bulunan Karsan, lisans çerçevesinde 
IIA’ya ait olan Menarinibus markalı araçla-
rın Türkiye’de üretim ve satışını yapıyor.

üç kişilik yönetim kurulunun 
ikisi Karsan tarafından atandı
Karsan, gece saatlerinde Kamuoyu Ay-

dınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıkla-
maya göre payları sermaye artırımı yoluyla 
edindi. Açıklamada ayrıca, IIA’nın üç kişilik 
Yönetim Kurulunun ikisinin Karsan tarafın-
dan atandığı bilgisine yer verildi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıkla-
mada şu ifadeler kullanıldı:

“Lisans sözleşmesi çerçevesinde Türki-
ye’de münhasır üretim, dağıtım ve satışını 
yaptığımız Menarinibus markalı otobüsle-
rin tüm marka haklarına sahip, İtalya mer-

kezli ve 7.250.000 Euro sermayeli IIA şir-
ketinin 11  Aralık  2018 tarihli Genel Kurul 
toplantısında, İtalyan mevzuatı doğrultu-
sunda yapılan bilanço açıklarının kapatıl-
ması ve sermayenin tamamlanmasını temi-
nen primli sermaye artırımı prosedürüne, 
Şirketimiz tarafından alacağımıza mahsu-
ben 3.629.642,19 Euro tutarında katılım 
sağlanmış, bu işlem sonucunda IIA’daki 

yüzde 5 olan ortaklık payımız yüzde 70’e 
yükselmiştir. IIA’nın üç kişilik Yönetim Ku-
rulunun ikisi Şirketimiz tarafından atanmış 
olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sa-
yın Antonio Bene Yönetim Kurulu Başka-
nı, Şirketimiz Muharras Üyesi Sayın  Okan 
Baş ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 
seçilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırım-
cılarımız ile paylaşılacaktır.”

otomotiv devi Karsan
İtalyan otobüs şirketinin % 70’ini aldı

Kar ulaşıma engel değil
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanlığı Ekipleri, 17 il-
çedeki karla mücadele çalış-
maları kapsamında dün gece ve 
bugün boyunca kapanan 20 mahalle 
yolunu trafiğe açarken, halen kapalı 
mahalle yolu bulunmuyor. Kar yağışı 
kent merkezinde de etkisini göstermeye 
başlarken Ulaşım Daire Başkanlığı Yol 
İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç 
ve 316 personelle sürdürdüğü karla 
mücadele çalışmalarında kardan kapa-
nan 20 mahalle yoluna müdahale etti. 
Çalışmalar kapsamında kardan kapanan 
Büyükorhan’da 9, Kestel’de 3 ve Osman-
gazi’de 8 mahallenin yolu trafiğe açıldı. 
Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, 
ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki 
çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
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Sektörün öncü firmalarında Optimum 
Teknolojik Hizmetler tarafından,  Pen-
dik Belediyesi’nin çöp toplama araçlarına 
takılan kameralar sayesinde  araç  ve per-
sonel takibi titizlikle yapılırken ayrıca bir 
vatandaşı yanlışlıkla çöpe attığı altınları 
da bulunarak sahibine teslim edildi.

Optimum Teknolojik Hizmetler firması 
teknoloji konusunda Türkiye’de öncü be-
lediyelerden olan Pendik Belediyesi ile el 
ele vererek önemli bir hizmeti daha başarı 
ile uygulamaya devam ediyor.

Optimum Teknolojik Hizmetler firması 
tarafından daha 
önce 3 firmanın 
kamera sistemi 
yaptığı ancak 
verim alınma-
yan çöp topla-
ma araçları firma 
tarafından son 
teknoloji kame-
ralar ile dona-
tıldı. Sistemin 4 
yıldır sorunsuz 
bir şekilde yük-
sek verimli çalış-
tığı kaydedildi. 
Kurulan sistem 
sayesinde ayrı-
ca  araçkamera-
ları ve  araç  takip 
sistemi tek yazı-
lımda birleştirile-
rek tek noktadan 
yönetilebilirken 
bu sayede Pen-
dik Belediyesi araç takip firmasına ve GSM 
operatörüne 50 araç için de ücret ödemi-
yor. Her araçta yol, şoför kabini ve arka 
taraf görülecek şekilde 3 kamera olduğu 
öğrenilirken, araç içine yerleştirilen moni-
tör sayesinde şoförde araçta görevli olan 
personeli görebiliyor. Personel çöpleri 
kamyona koyduktan sonra güvenli bir şe-
kilde hareket ederken, böylece işler daha 
hızlı ilerliyor ve iş kazaları da en asgari se-
viyeye indirilmiş oluyor. Sistem sayesinde 
personeller daha güvenli şartlarda çalış-
mış oluyor.

”Kurallara uyan personelleri sistem 
sayesinde ödüllendiriyoruz”
Pendik Belediyesi temizlik hizmetleri 

yüklenici firma olan Has Temizlik firmasının 
filo yöneticisi  AydınKaya sitem ile birlikte 
şoför ve personelin titizlikle denetlendiğini 
ve kurallara uyup uymadıklarının deneti-
minin daha iyi bir şekilde yapıldığını vur-
guladı. Kaya, “Kameralardan araçları hızlı 
kullanan ya da araçta sigara içen personel-
ler tespit edilebiliyor. Kurallara uymayan-
lar uyarılırken, kurallar uyan personeller 
ise ödüllendiriliyor.  Araç  takip sisteminde 
rota ihlali, hız ihlali gibi birçok raporlama 

geriye dönük olarak alınıyor aynı zamanda 
bunlar gerçekleştiğinde alarm verdirilebi-
liyor. Aynı şekilde kamera sisteminde de 
kameralar bozulursa ya da hard disk arızası 
olursa uyarı veren sistem sayesinde gerekli 
müdahaleler yapılabiliyor” dedi.

Altınlar kameralar  
sayesinde bulundu
Bir vatandaşın kaybolan altınlarının sis-

tem sayesinde bulunup sahibine ulaştırıl-
dığını da belirten Aman, “Bunun yanından 
vatandaşlara daha iyi hizmette verilirken, 
önceki zamanlarda altınlarının yanlışlıkla 

çöpe atan bir va-
tandaşın ihbarı 
üzerine sistemde 
o gün ve belir-
tilen saatte gö-
rev yapan araç 
ve personeller 
incelenerek va-
tandaşın altınları 
bulunup sahibi-
ne teslim edildi. 
Kameralar saye-
sinde çöp dö-
küm alanındaki 
yer belirlendi ve 
altınlar bulunup 
vatandaşa tes-
lim edildi” diye 
konuştu. Kaya’da 
sistemin verimli-
liğinden bahse-
derek, Optimum 
Teknolojik Hiz-
metleri yetkili-
lerine teşekkür 
ederek aynı siste-

min diğer belediyeler tarafından da uygu-
lanabileceğini aktardı.

Gelişen teknoloji konusunda 
destek ve tanıtıma hazırız
Optimum Teknolojik Hizmetler firması 

yetkilisi Yavuz Aman, sistemin bütün bele-
diyeler yada temizlik firmalarına kurulabi-
leceğini kaydetti. Belediyeler ve firmalara 
teknik destek verebileceklerini aktaran 
Aman, gelişen teknolojiyi en iyi şekilde 
belediye ve firmaların ayağına götürme-
ye, tanıtımını yapmaya hazır olduklarını da 
sözlerine ekledi. 

Çöp toplama araçları
son sistem kameralar ile çalışıyor

Sektörün öncü firmalarında 
optimum Teknolojik 
Hizmetler tarafından, 

Pendik Belediyesi’nin çöp 
toplama araçlarına takılan 
kameralar sayesinde araç 

ve personel takibi titizlikle 
yapılırken ayrıca bir 

vatandaşı yanlışlıkla çöpe 
attığı altınları da bulunarak 

sahibine teslim edildi.
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DAF Trucks tamamen 
elektrikli ilk kamyonu-

nu Hollandalı süper-
market zinciri Jumbo’ya 

bugün teslim etti. 
Jumbo, DAF ve VDL’nin 
ortak girişimleriyle ge-

liştirilen CF Electric’i Hollan-
da’nın güneyinde yer alan süper-

marketlerine ürün tedarik etmek için 
kullanacak. Jumbo CEO’su Frits van 

Eerd’e DAF CF Electric’in anahtarlarını, 
DAF Trucks Başkanı Harry Wolters ile 
birlikte VDL Groep Başkanı ve 
CEO’su Willem van der 

Leegt’e takdim etti.

Jumbo ilk 
DAF CF 
ELECTRIK’i 
teslim aldı
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Kullanıma giren ilk DAF CF Electric; 
DAF Trucks, VDL ve Jumbo için önemli bir 
dönüm noktası. Tamamen elektrikli DAF 
ticari aracın teslimi, hem tamamen elekt-
rikli hem de hibrit kamyonların kullanıla-
cağı uzun sürecek bir dizi saha testlerinin 
de başlangıcı niteliğinde.

Kentsel alanlar için elektrikli kamyon-
lar Harry Wolters: “Taşıma sektörü büyük 
bir dönüşüm geçirmek üzere. Elektrikli 
kamyonlar kentsel alanlarda teslimat yap-
mak için model haline gelmeye hazır gö-
rünüyor. Belki bugün ya da önümüzdeki 
yıl değil ancak kesinlikle yakın gelecekte 
böyle olacak. Bugün, DAF’ın VDL ve Jum-
bo ile iş birliği halinde olacağı büyük çaplı 
saha testi projesinin başlangıcı olduğu 
için özellikle gururluyum.” diyor ve ekliyor: 
“Bu proje hem teknolojik hem de operas-
yonel açıdan faydalı veriler toplamamızı 
ve deneyim elde etmemizi sağlayacak. 
Daha sonra bulgularımızı, nihai seri üre-
tim modelinin gelecekteki pazar gerek-

sinimlerine ideal çözümü sağlaması için 
kullanabileceğiz.”

Sürdürülebilirlik yolunda bir sonraki 
adım Frits van Eerd şöyle konuştu: “Bu 
yeni elektrikli kamyonun sunulmasıyla 
birlikte araç filomuz için sürdürülebilir 
bir strateji uygulama hedefimize doğru 
bir sonraki adımı atmış oluyoruz. İşimiz 
gereği toplumun içinde yer alıyoruz, ni-
hai hedefimiz mağazalarımızın %45’ine 
elektrikli araçlarla ürün tedariği yapabil-
mek. 2020’ye kadar Jumbo araç filosunun 
CO2 emisyonlarını 2008’e kıyasla %50 ora-
nında azaltmayı umuyoruz.”

Emisyonsuz ve gürültü seviyesi dü-
şük taşıma VDL Groep’tan Willem van der 
Leegte şöyle açıklıyor: «Brabant bölgesin-
deki bu üç şirketin böyle bir amaç için bir 
araya geldiğini görmek gerçekten harika. 
Bugünkü gelişmelerle Jumbo, DAF ve VDL 
emisyonsuz taşıma olanakları geliştirme ve 
gürültü seviyelerini azaltma yönündeki ça-

lışmaların öncüleri haline geliyor. Bu yakla-
şımın kentsel alanlarda model olabilmesi 
için çalışıyoruz. VDL’nin E-Power Teknoloji-
sini kullanan DAF CF Electric, taşıma firma-
larına ihtiyaçları için ideal çözümü sunuyor 
ve ürün taşıma ile dağıtımında sürdürüle-
bilirlik sağlama bakımından ileriye dönük 
önemli bir adımı temsil ediyor.”

VDL ve TNO çevre dostu şarj potansi-
yelini değerlendiriyor DAF CF Electric sıfır 
yerel emisyon ve minimum gürültü kirlili-
ği ile yaklaşık 50 kilometre yarıçapında bir 
alanda teslimat yapabiliyor. Kamyonu şarj 
etmek için Veghel’deki Jumbo dağıtım 
merkezine bir şarj istasyonu kuruldu. VDL 
Groep ve Scholt Energy Control arasında 
ortak bir girişim olan V-Storage, şarj istas-
yonuna elektrik sağlamak için güneş pa-
nelleri takma fikrinin uygulanabilirliğini 
değerlendirmek için Hollandalı araştırma 
kuruluşu TNO ile çalışıyor.

dAF cF Electric
DAF CF Electric, tek ya da çift dingil-

li römorkların standart olduğu, kentsel 
alanlarda 37 tona kadar karayolu taşı-
macılığı için geliştirilmiş bir 4x2 çekici 
ünitesidir. “2018 Yılının Uluslararası Kam-
yonu” seçilen DAF CF’yi temel alan araç, 
VDL’nin E-Power Teknolojisini kullanarak 
elektrikle çalışmaktadır. Bu akıllı aktarma 
organının merkezini, enerjisini şu anda 
toplam 170 kWh kapasiteye sahip lityum 
iyon pil paketinden alan 210-kW bir elekt-
rik motoru oluşturmaktadır. CF Electric’in 
menzili, yaklaşık 100 kilometre olup şehir 
içi dağıtım pazarındaki yüksek hacimli ta-
şıma uygulamaları için uygundur. Pil 30 
dakika içinde hızlı şarj olma özelliğine sa-
hiptir. Şarjı ise 1,5 saat sürmektedir.

dAF cF Electric — Teknik özellikler
Çekici ağırlığı      9700 kg 
Elektrik motoru    210 kW 
Tork   2000 Nm 
Pil kapasitesi    170 kW 
Tam şarj edilmiş kamyon menzili 100 km 
Hızlı pil şarjı 30 dakika 
Tam şarj 1,5 saat
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Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı bir 
belde olan Dalyan’ın tarihi antik döneme 
kadar uzanıyor. O dönemde beldedeki ilk 
yerleşim yerinin Kaunos olduğu biliniyor. 
Hatta kentin kuruluş öyküsü de hayli il-
ginç: Rivayete göre Karya Kralı Miletos’un 
biri erkek diğeri kız ikiz çocukları olur. Er-
keğin adını Kaunos, kızın adını ise Byblis 
koyar. Aralarındaki sevgi zamanla Byblis 
tarafından farklı bir boyuta taşınır. Bunu 
öğrenen Kaunos durumdan utanç duyar 
ve çareyi kaçmakta bulur. Bugünkü Dal-
yan sınırları içerisine kendi adını verdiği 
bir kent kurar ve yanına aldığı bir grupla 
birlikte burada yaşamaya başlar. Bir daha 
da kız kardeşini görmez.

Antik dönemde önemli bir liman kenti 
olan Dalyan’ın zamanla denizle bağlantısı 
kesilir; yerini ise Köyceğiz gölü çıkışından 
İztuzu plajında denize döküldüğü sahile 
kadar görülebilen muhteşem güzellikteki 
labirent kanallara bırakır. Dalyan, Ege kasa-
bası ruhunu hiç kaybetmeyen sade bir gü-
zel. Bu sadeliğin içinde çeşitliliği de barındı-
ran belde de her mevsim yapılacak pek çok 
aktivite, görülecek pek çok güzellik mevcut.

Dalyan merkezinden rahatlıkla görüle-
bilen Likya Kaya Mezarları beldeye ayrı bir 
güzellik katıyor. Arke-

ologlar tarafından Kaunos’a özgü olduğu 
saptanan bu mezarlar, kentin zengin geç-
mişine de ışık tutuyor. Dalyan kasabasının 
hemen karşısında Çandır Köyü sınırları için-
de bulunan Kaunos Antik kenti, denizden 
152 metre yükseklikte yer alıyor. Kale ve şe-
hir surları, tiyatro, kilise, hamam, depo, çeş-
me, agora, kent içi yolları, tapınaklar, liman 

ve mezarlık ören yerinde görülebilecekler 
arasında. Kaya mezarlarından 10 dakikalık 
yürüyüş mesafesinde bulunan antik kenti 
tekne turuna katılarak da görebilirsiniz.

Caretta caretta cinsi kaplumbağların 
yumurtalarını bıraktığı ender sahillerden 
biri olan İztuzu Plajı, 2008 yılında The Ti-
mes tarafından Avrupa’nın en iyi açık alanı 
ilan edildi. Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili 5 
km uzunluğundaki plaj altın sarısı kumla-
ra, berrak bir denize sahip. Plajın bir ucu 
İztuzu Plajı diğer ucu ise teknelerle ulaşı-
labilen Dalyanağzı tarafı. Plajın iki ucunda 
iki farklı işletme bulunuyor. Her iki ucu da 
görmeliyim derseniz 20 dakikalık bir yürü-
yüşü de göze alabilirsiniz. Seçim sizin.

Dalyan’da her zevke uygun tekne turu 
alternatifleri bulmak mümkün. Dalyan 
merkezden kalkan kısa Dalyanboğazı 
turları, ya da Köyceğiz’den kalkan ve Dal-
yan’ın tüm güzelliklerini gözler önüne se-
ren finalini de İztuzu’nda denize girerek 
taçlandıran turlar bulunuyor. Dilerseniz 
mavi yengeç ve caretta carettaları göz-
lemleyebileceğiniz turlara da katılabi-
lirsiniz. Ekincik Koyu turları, Jeep safari, 
Dalaman çayı’nda rafting diğer günübirlik 
tematik turlardan öne çıkanlar.

“Dalyan”
Ege’nin kıvrımlı güzeli
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BöRü
Yönetmen : Can Emre, Cem Özüduru
oyuncular : Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Atıf Emir Benderlioğlu devamı
Tür : Aksiyon
ülke : Türkiye

Börü, Polis Özel Harekat’ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu 
ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı 
görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve 
düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak 
için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren 
kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın 
tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi 
yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa 
savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için 
durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan 
örgütlerce tehdit ediliyor.

AQuAMAn
Yönetmen : James Wan 
oyuncular : Amber Heard, Dolph Lundgren, Jason Momoa
Tür : Aksiyon, Macera, Fantastik
ülke : ABD

Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar 
altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman’in 
sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer 
Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. 
Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze 
gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı 
sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır...
Gerilimin ustası ünlü yönetmen James Wan’ın yönettiği filmin başrolünde 
Jason Momoa yer alıyor. Filmin kadrosunda; Aquaman’in yardım eden, 
Atlantis tahtının danışmanı Nuidis Vulko rolünde Oscar adayı usta oyuncu 
Willem Dafoe, Atlantis’in kraliçesi Mera rolünde güzel yıldız Amber Heard, 
Aquaman’in kötü kalpli yarı-kardeşi ve Atlantis’in kralı Orm rolünde, “Korku 
Seansı” evreninin Ed Warren’ı, Watchmen’in Nite Owl’u Patrick Wilson, 
Aquaman’in annesi kraliçe Atlanna rolünde Oscar ödüllü oyuncu Nicole 
Kidman, intikamcı Black Manta rolünde Yahya Abdul-Mateen II ve Atlantisli 
kabile Xebel’in lideri Nereus rolünde Dolph Lundgren de yer alıyor.
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BEnİM GöZüMdEn dünYA
Yazar: Albert Einstein
Yayınevi: Alfa Yayıncılık

Benim Gözümden Dünya’da, Albert Einstein’ın hayata, yaşadığı dünyaya ve bilimsel çalışmalarına 
dair görüşlerini bulacaksınız. Büyüleyici, esprili ve zekice gözlemler, büyük bir kalbi ve az rastlanır 
bir aklı açığa vuran samimi itiraflar...Benim Gözümden Dünya, bu özel kişiliği, kendi yazdığı ya 
da başkası tarafından kaleme alınan hiçbir kitapla kıyaslanmayacak bir açıklıkta gözler önüne 
seriyor. Einstein insanlığa, yardımlaşmanın hakim olduğu barış dolu bir dünyaya ve bilimin yüce 
amaçlarına inanıyordu.  “İyi ve Kötü”, “Din ve Bilim”, “Aktif Pasifizm”, “Hıristiyanlık ve Yahudilik” , 
“Azınlıklar” ve “Bir Arap’a Mektup” gibi farklı konu başlıklarının ele alındığı Benim Gözümden 
Dünya, işte bu inançların savunması niteliğindedir.

“İnsanın gerçek değeri kendi kendisinden özgürleşmeyi ne ölçüde ve ne anlamda becerebildiği ile 
belirlenir.” -Albert Einstein-

ZAMAnIn KISA TARİHİ
Yazar: Stephen Hawking
Yayınevi: Alfa Yayıncılık

Zamanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel 
yazın alanında bir başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde 
baskı yaparak dev bir uluslararası ün kazandı. Kitap o dönemde evrenin doğası hakkında 
öğrendiğimiz en son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan o günden bu güne 
hem atom-altı dünyanın hem de büyük ölçekte evrenin gözlem teknolojilerinde olağanüstü 
ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör Hawking’in kitabın ilk baskısında yaptığı 
kuramsal öngörülerin çoğunu doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin başlangıcından 
300.000 yıl sonrasını araştıran ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzay zaman dokusundaki 
kırışıklıkları tespit eden Kozmik Ardalan Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da dâhildir. 

ÇARPIşMA
Yazar: Tuğba Sarıünal
Yayınevi: Olimpos Yayınları

Henüz kendi hikâyemin bile kahramanı olamamışken, benden kendi hikâyelerinde 
kahramanlık göstermemi bekliyorlar. Oysa ben sadece dünyanın yaşanabilir bir yer olduğuna 
inanmak istiyorum. “Çocuğum daha.” diyorum. Susuyorlar. Anılarla dolu geçmişlerini değil 
de kayıp giden masumiyeti özlediklerini bile anlamıyorlar. İçlerindeki boşluk büyürken ben 
de büyüyorum. Etrafım kalabalık ama iliklerime kadar yalnızlık çekiyorum. Ben boğulurken 
diğerlerinin nefes alışlarını seyrediyorum. Karşılarında duruyorum ama görünmüyorum. 
“Kimim ben?” diye soruyorum kendi kendime. Kimim ben? Onu bile bilmiyorum. İyiliğin 
sınır tanımaz gücü ve insanlık kavramı üzerine yazılmış muhteşem bir roman.
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BULMACA
SoLdAn SAğA
1. Camilerin girişinde ayakkabı konulan 

yer
2. Satılmak üzere istiflenmiş kereste
3. Atom bombası atılan bir Japonya kenti
4. Ekoizm
5. Kahverengiye çalan yeşil renkte olan
6. Katolik kilisesinde bağış karşılığında 

günahlardan kurtulma

YuKARIdAn AşAğIYA
1. Belirli bir desenin ya da yazının farklı 

ölçekte röprodüksiyonu yapmayı 
sağlayan aygıt

2. Gazların hareketini inceleyen fizik 
bilimi dalı

3. Arkası kesilmeksizin sürme, art arda 
gelme

4. Mantıkta önerilerinin biri veya her ikisi 
kanıtıyla ileri sürülen tasım

5. Bağlarda sık görülen bir bitki hastalığı
6. Eğrikoca, çamurcun” gibi adlar da 

verilen yabanıl bir ördek
7. Fiziksel kimyada sıvı asıltı
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Sütlü
  Fincan
Tatlısı

• 5 su bardağı süt
• 1/2 su bardağı toz şeker
• 3/4 su bardağı un
• 1/4 su bardağı nişasta
• 1 paket vanilya
• 2 yemek kaşığı tereyağı
üzeri için:
• 3-4 yemek kaşığı hindistan cevizi
• Pişirme Önerisi
• Tatlınıza aroma vermesi için kay-
nadıktan sonra damla sakızı ilave 
edebilirsiniz.

Süt, şeker, un ve nişastayı bir tencere alarak güzelce karıştırın. 
Karışımı kısık-orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin. 
Kaynadıktan sonra kısık ateşte 1-2 dakika daha pişirip ocaktan 
alın. İçerisine tereyağı ve vanilyayı ekleyip güzelce karıştırın. 
Kahve fincanlarının içlerini güzelce ıslatın ve muhallebiyi 
fincanlara paylaştırın. 30 dakika oda sıcaklığında, 2-3 saat de 
buzdolabında beklettin. Buzdolabından çıkardıktan sonra 
parmağınızla hafifçe fincandan ayırıp, tamamen çıkarın ve 
Hindistan cevizine bulayarak afiyetle tüketin.

H
az

ır
la

nı
şı

Malzemeler
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YENİ DAILY HI-MATIC. MÜKEMMEL SÜRÜŞ KEYFİ.

SINIFINDA TEK 8-İLERİ  
OTOMATİK ŞANZIMAN

En yüksek konfor  
ve güvenlik için

MUKEMMEL YAKIT  
TASARRUFU 

ECO PRO ve GÜÇ seçenekleri ile 

 %10 DAHA DÜŞÜK BAKIM  
VE TAMİR MASRAFLARI

 Düz vitese göre rekor derecede daha  
yüksek dayanıklılık ve güvenirlik

SINIRSIZ SEÇENEKLER

3.5 Ton ve 7.2 Ton, otomatik  
şanzıman seçenekleri 

444 50 04
ALO IVECO

YENİ IVECO UYGULAMASI BURADA!
KULLANIŞLI. KOLAY. ÜCRETSIZ.

DAHA FAZLA BİLGİ  
İÇİN BİZE ULAŞIN

Assistance Non-Stop

Tam Otomatik 160 ve 180 hp 
seçenekleri ile.



832018   RADÜS DERGİSİ

SINIFINDA TEK 8-İLERİ  
OTOMATİK ŞANZIMAN

En yüksek konfor  
ve güvenlik için

MUKEMMEL YAKIT  
TASARRUFU 

ECO PRO ve GÜÇ seçenekleri ile 

 %10 DAHA DÜŞÜK BAKIM  
VE TAMİR MASRAFLARI

 Düz vitese göre rekor derecede daha  
yüksek dayanıklılık ve güvenirlik

SINIRSIZ SEÇENEKLER

3.5 Ton ve 7.2 Ton, otomatik  
şanzıman seçenekleri 

444 50 04
ALO IVECO

YENİ IVECO UYGULAMASI BURADA!
KULLANIŞLI. KOLAY. ÜCRETSIZ.

DAHA FAZLA BİLGİ  
İÇİN BİZE ULAŞIN

Assistance Non-Stop

Tam Otomatik 160 ve 180 hp 
seçenekleri ile.



84 RADÜS DERGİSİ   2018


