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ünya’nın önde gelen iki borsası (ABD 
ve Çin) ekim-kasım aylarında aniden 
sallandılar. Öyle ki; neredeyse 2018 
yılının kazanımlarını silecek kadar 

önemli bir sallantıydı bu.
Amerikan Wall Street Journal gaze-

tesindeki bir değerlendirme, bu sarsın-
tıda borsalardan silinen değerin dünya 
ekonomisinin yüzde 10’una yakın bir 
büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyordu.

 Arjantin’deki G 20 zirvesinde ABD 
ve Çin “ticaret savaşlarına”, bir çözüm 
aramak üzere “ateşkes” ilan ettiklerine 
ilişkin izlenimlerin etkisiyle biraz daha 
güçlendi, piyasalar geçici olarak da olsa 
rahatladı.

Ancak Aralık ayının ilk haftasında, 
bu “ateşkes”e güven azalırken, Başkan 
Trump’ın attığı bir Tweet’in ardından 
Çarşamba günü ABD borsaları bir kez 
daha sarsıldı.

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq 
endeksleri yine, bir günde yüzde 3’den 
fazla değer kaybettiler. Sarsıntıdan dünya 
borsaları da etkilendi. Nikkei (Japonya) 
yüzde 0,53, Şanghay (Çin) yüzde 0,61 
düştü. Gerileme eğilimi Londra, Frank-
furt, Paris borsalarına da yansıdı.

Perşembe günü itibarıyla New 
York’ta, Dow Jones endeksinin 2018 ka-
zancı yüzde 1.22’ye gerilemişti. Sarsıntı-
da önemli bir rol oynayan teknoloji sek-
törü hisselerini izleyen Nasdaq endeksi 
de yılı yüzde 4,5 düzeyinde pozitif alanda 
kapatacak gibi görünüyor.

2019 için dünya mali piyasaları ol-
dukça tedirgin.

Bu tedirginliğin başlıca sebepleri 
arasında borsalardaki sallantılar, dünya 
ekonomisinde yaşanan faiz artışları, 
yükselen likidite bolluğu ve belki de en 
önemli başlık olarak ticaret savaşları 
sayılabilir.

Uluslararası kurye şirketi DHL de 
küresel ticaretin büyüme hızında, 2019 
başında bir yavaşlama bekliyor. Küre-
sel fon yönetim şirketi Schroders gibi, 
2019’da dünya ekonomisinde büyüme 
hızının, yüzde 2,5-3 olarak düşünülen 

resesyon sınırına dayanmasını bekleyen 
kötümserler de var: Schroders baş ekono-
misti Keith Wade, Outlook 2019: Global 
Economy notunda, küresel ekonomik 
büyümenin 2018’de 3,3’ten 2019’da 2,9’a 
gerileyeceğini düşünüyor.

ABD’de genel hava bir ekonomik 
toparlanma devresinin sonuna gelindiği 
yönünde. Faizler yükseliyor, şirket kâr-
larında bir düşüş görülüyor, bütçe açığı 
hızla artıyor.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi 
Çin’de ekonomik büyüme 2017 yılında 
yüzde 6,7’den 2018’de yüzde 6,5’e düşer-
ken, 2019’da yüzde 6 düzeyine gerilemesi 
bekleniyor.

Benzer bir yavaşlama havası Avrupa 
Birliği (AB) için de söz konusu.

Ancak gelişmekte olan ülkelere yö-
nelik beklentiler, iyimser olma çabalarına 
karşın, oldukça belirsiz.

Bu ülkelerin dolar cinsinden borçla-
rının, 2008 sonunda dünya ekonomisi-
nin yüzde 9’undan 2018 yılının başında 
yüzde 14’üne yükselmiş olması kaygı 
yaratıyor.

Mutlak miktar olarak 5,5 trilyon dola-
ra ulaşan bu borç yükü, bu ülkelerin eko-
nomilerini dolar faizlerindeki hareketlere 
çok duyarlı bir konumda tutuyor.

Buna karşılık iyimser yaklaşımlar 
dolar faizlerindeki arışın 2019 içinde 
duracağına, 2019 yılında gelişmekte olan 
piyasalar içinde ekonomileri göreli olarak 
daha dengeli konumda olanların, yabancı 
yatırımcılar açısından yeniden çekici bir 
konuma yükseleceklerini düşünüyorlar.

Ülkemizde ise ilk çeyrekte bir 
daralma olması normal. Ancak ikinci 
ve üçüncü çeyrekte toparlanma olması 
muhtemel görünüyor. Faizlerde her han-
gi bir değişim olmayacak ve doların da bu 
seviyeleri koruyacağını düşünürsek ihra-
cat yapan firmalar açısından çok büyük 
bir sıkıntın yaşanmayacağı kanısındayım.

Biraz moral değerler biraz daha çaba 
ve vizyonumuzu genişleterek bu sıkıntılı 
durumları aşacağımıza inanıyorum. 
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İnsan ve çevre odaklı 
sürdürülebilir gelecek 

doğrultusunda dünyanın 
dört bir yanında, özellikle 

kapalı alanlarda, fosil yakıtlı 
araç ve cihazların kullanımı 
azalmaya başladı. Buradan 

hareketle CDMMobil, ileri 
mühendislik ve tasarımı 

birleştirerek insanların ve 
işletmelerin lojistik alandaki 

ihtiyaçlarına uygun olarak 
TRAGGER’i tasarladı. Yüzde 

100 elektrikli, çevre dostu ve 
çok fonksiyonlu bir hizmet 

aracı olan TRAGGER, şaşırtıcı 
kıvraklığı, ideal boyutları 

ve yüksek çalışma 
performansıyla 

özellikle 
havaalanları, 

fabrikalar, 
hastaneler, 

turizm 
alanları 

ve lojistik 
alanlar gibi 

noktalarda 
segmentinin 
en ideal ve en 
yeni aracı olma 

özelliğine sahip. 

Türk tasarımcıları tarafından 
Form-Follows-Function 
yaklaşımı ile tasarlanan ve 
titiz Türk mühendisliğinin 
ürünü olan aracın elektrik 
donanımının tamamı 
Türkiye’den sağlanıyor. 7,4 
kW’lik motoru ile tek şarjda 
6 saat hizmet verebilen 
TRAGGER’in 700 kg yük 
taşıma ve 2 ton çekme 
kapasitesi bulunuyor. Yüklü 
halde yüzde 17’lik eğimi 
tırmanma yeteneğine 
ve 2,8 metrelik dönme 
çapına sahip 3.114 mm 
uzunluğundaki araç hızlı 

ve yavaş olmak üzere iki 
farklı hız modunda 

yol alabiliyor. 
TRAGGER’in 240 

Ah’lik bataryası, 
220 V’lik 
geleneksel 
şebeke 
akımıyla 
6 saatte 
yüzde 100 
dolmakla 

birlikte 
batarya paketi 

de hızlı değişim 
için Quick-Drop 

özelliği sunuyor.

Rasyonel bakış açısı, fonksiyonellik, teknoloji, 
kalite ve yenilikçi yaklaşımlar ile marka 

değerlerini belirleyen CDMMobil, milli ve yerli 
yüzde 100 elektrikli hizmet aracı TRAGGER’ın 

üretimine başladı. Teknolojiyi ulaşılabilir 
ve ekonomik bir hale getirme vizyonu 

doğrultusunda otomotiv sınıfı elektrik motoru 
ve lithium-ion paketi konularında Ar-Ge projeleri 

yürüten şirketin fokus alanı çok fonksiyonlu 
elektrikli iş araçları. TRAGGER markalı araçlar, 

otomotiv sektöründe tecrübeli mühendislerden 
oluşan bir ekiple inovatif tasarım ve ileri 

mühendislikle geliştirildi ve Bursa’da üretiliyor.
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İstanbul, İzmir ve Antalya bölgesinde 
öğrenci ve personel taşımacılığı alanlarında 
faaliyet gösteren Ofses Turizm, tercihini bir 
kez daha Mercedes-Benz Sprinter araçlardan 
yana kullandı. Filosundaki tüm araçlar Mer-
cedes-Benz marka olan Ofses Turizm, Merce-
des-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv tara-
fından gerçekleşen 20 adetlik Sprinter okul 
servis teslimatıyla birlikte araç parklarındaki 
toplam araç sayısını 90 adede yükseltti. 

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Oto-
motiv’in Hadımköy lokasyonunda gerçekle-
şen teslimat töreninde Mercedes-Benz Türk 
Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Ak-
deniz, Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 

Satış Müdürü Serdar Yaprak, Mercedes-Benz 
Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv İcra Kurulu 
Üyesi Mustafa Sarıgül, Has Otomotiv Hafif 
Ticari Araçlar Satış Müdürü Osman Çoban, 
Ofses Turizm Şirket Ortağı Metin Sesli, Ofses 
Turizm Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedik 
ve Ofses Turizm Avrupa Bölge Müdürü Yunus 
Karakaya katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 
İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz: “2019 yılının 
ilk günlerinde hafif ticari araç teslimatlarımı-
za hız kesmeden devam ediyoruz. İş ortakla-
rımızla uzun soluklu ve her geçen yıl artarak 
devam eden bir işbirliğinde olmak bizleri 
çok sevindiriyor. Okul Servis Araçları Yeni Yö-

Mercedes-Benz Türk, 2019 yılına hızlı bir giriş yaparak hafif ticari 
araç teslimatlarına kaldığı yerden devam ediyor. Ofses Turizm, yeni 

araç alımında tercihini bir kez daha Mercedes-Benz Sprinter’den 
yana kullanarak filosundaki araç sayısını 90’a çıkardı.

Mercedes-Benz Türk
yılın ilk filo teslimatını
Ofses Turizm’e 20 adet
Sprinter ile gerçekleştirdi
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netmeliği kapsamında gerçekleştirilen 
değişikliklere istinaden Mercedes-Benz 
Sprinter okul servis araçlarımızla öğrenci 
güvenliği kontrol altına alınıyor. Ofses Tu-
rizm’e Sprinter okul servisi teslim etmekten 
gurur duyuyor, yeni araç alımında bir kez 
daha bizleri tercih ettikleri için kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Ofses Turizm’e 
satın aldıkları okul servislerinin hayırlı ol-
masını dileriz” dedi.

Ofses Turizm Şirket Ortağı Metin Sesli: 
“Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçek-
leşmesindeki katkılarından dolayı Merce-
des-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv’e 
ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e 
sağlamış oldukları destek ve kredi imkân-
ları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ofses 
Turizm olarak, araç parkımızı genişletirken 
bir kez daha Mercedes-Benz’i tercih ettik. 
Mercedes-Benz Sprinter araçlarla bizlere 
emanet edilen öğrencileri ve personelleri 
güven ve konfor içerisinde taşıyoruz. Filo-
muzu Mercedes-Benz marka araçlarla güç-
lendirmenin doğru bir yatırım olduğuna 
inanıyoruz ve işbirliğimizin artarak devam 
etmesini temenni ediyoruz.” diye sözlerini 
tamamlandı. 

Mercedes-Benz Sprinter 
Mercedes-Benz Türk, dinamik ve sürek-

li gelişmekte olan taşımacılık sektörünün 
ihtiyaçlarına güvenli, konforlu ve düşük 
işletme maliyetine sahip hafif ticari araç 
modelleri ile hızlı ve etkin şekilde cevap 
vererek; kredi, servis, bakım ve geri alım 
hizmetleriyle de sektörün beklentilerini en 
iyi şekilde karşılayarak sektörün gelişimini 
desteklemeye devam ediyor.

Mercedes-Benz; farklı uzunluk, yüksek-
lik, ağırlık ve dingil mesafesi seçenekleri 
ile pazara sunduğu hafif ticari araç modeli 
Sprinter’de 3 farklı gövde uzunluğu ve aks 

mesafesi seçeneği ile ergonomi ve konforu 
bir arada sunuyor. Mercedes-Benz mühen-
disleri tarafından sürücülerin ve müşterile-
rin yorum ve beklentilerinden yola çıkarak 
geliştirilen, Euro 6 motora sahip Sprinter 
araçlarda; personel, turizm ve okul servisle-
rinde yolcularının güvenliğini artıran özel 
donanım ve ekipmanlar standart olarak 
sunuluyor. 

Yönetmelikteki
yeni araç standartları:
Sınıfında sunduğu üstün güvenlik 

özellikleriyle öne çıkan Mercedes-Benz 
Sprinter, “9. Nesil ADAPTIVE ESP (Elektronik 
Dengeleme Programı)” ile değişken yük 
ağırlığını dikkate alarak aracın ağırlık nok-
tasını kendi hesaplıyor ve bu da güvenliği 
daha da arttırıyor. Ayrıca Mercedes-Benz 
Sprinter, yönetmeliklere uygun olarak Rüz-
gâr Savrulma Asistanı, Yağmurda Fren Des-
teği, Rampa Kalkış Desteği, Çarpışma Ön-
leme Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Adaptif 
Fren Lambaları, Sıkışma Önleyici Orijinal 
Elektrikli Kapısı özelliklerine sahip. 

Sensörlü Koltuk Sistemi: Merce-
des-Benz Sprinter okul aracı koltuklarında-

ki sensörler sayesinde, sürüş sırasında ve 
sürüş sonunda koltuklarda oturan öğren-
ciler algılanıp, ön göğüs bölümünde yer 
alan ekranda sürücüye gösteriliyor. Merce-
des-Benz Sprinter okul aracı kontağı kapa-
tıldıktan sonra sensörler yeni yönetmeliğe 
uygun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 
Araç kapatıldıktan sonra koltukta oturan 
bir öğrenci olması durumunda, sürücü 
araç tarafından sesli ve görsel olarak 1 da-
kika boyunca uyarılıyor. Sistemin bir arıza 
algılaması halinde sürücü yine sesli ve gör-
sel olarak ikaz ediliyor.

Yolcu Bölümü Camları: Yeni yönetmelik 
gereğince yolcu bölümünde araç içi mekâ-

nının görülmesini sağlayan camlar ile bir-
likte öğrenciler güven içinde taşınıyor. 

İç ve Dış Kamera Sistemi ve Kayıt Ciha-
zı: Mercedes-Benz Sprinter okul servisinde 
2018 yılı itibariyle standart olarak iç ve dış 
kamera sistemi bulunup, bu sistemden alı-
nan görüntüler sürücünün önünde yer alan 
ekrana aktarılıyor. Bu sayede, çocuklarımı-
zın ulaşımı, araca binişleri ve inişleri güven 
içinde sağlanıyor. İhtiyaç halinde 30 güne 
kadar olan kayıtlara erişim sağlanıyor.

TSE Standartlarına uygun Araç Takip 
Sistemi: Yönetmelik gereği zorunlu hale 
getirilen araç takip sistemi ile birlikte, Mer-
cedes-Benz Sprinter okul araçlarının rota-
ları 30 gün boyunca kaydediliyor. 

3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemer-
li yolcu koltukları: Öğrencilerin boylarına 
göre ayarlanabilen 3 noktadan bağlantılı 
emniyet kemerli koltuklar, çocukların gü-
venliği ve konforunu arttırıyor. 

Ön ve Arka Klima Sistemi: Standart ön 
ve arka klima sistemleriyle çocukların kon-
forlu bir yolculuk yapmaları sağlanıyor. 

Mercedes-Benz Hafif Ticari 
Araçlar Sprinter modeliyle, 
1996’dan günümüze yolcu ve yük 
taşımacılığında önemli bir yere 
sahip.
Turizm, personel ve okul taşıtı 
olmak üzere geniş yelpazede amaca 
hizmet veren ve 3 ayrı tipi bulunan 
Mercedes-Benz Sprinter minibüsler, 
10+1’den 22+1’e kadar koltuk 
konfigürasyonları ile toplamda 55 
farklı versiyona sahip.
Zengin seri donanıma sahip olan 
Mercedes-Benz Sprinter’da sürücü 
hava yastığı, 6 ileri manuel vites 
şanzıman, geniş açı aynalar 
standart donanım kapsamında 
sunuluyor.
Kendi sınıfında tek fabrika çıkışlı 
sensörlü elektrikli kayar kapıya sahip 
araç olan Mercedes-Benz Sprinter’da, 
hassas sensörler sayesinde ufak bir 
dokunuşla dahi kapı geri açılabiliyor 
ve yaşanabilecek sıkışma kazalarını 
önlüyor.
“Rampa Kalkış Sistemi ve otomatik 
yanan farlar ile opsiyonel sunulan 
dış aynalara entegre Parktronik, 
Bi-Xenon Farlar, Far Yıkama Sistemi 
Sprinter’da kullanım konforunu 
artıran sistemler arasında yer alıyor.
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OKT Trailer üretim tesisinde gerçekleş-
tirilen teslimat töreninde hazırda bulunan, 
Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı, 
müşterilerin spesifik ihtiyaçlarına özel, ye-
nilikçi ve yaratıcı çözümler sunmayı esnek 
üretim anlayışının temel prensibi olarak be-
nimsediklerini belirterek; “Şimdiye kadar Ta-
rım Kredi Kooperatiflerine yapmış olduğu-
muz 137 teslimat ile bölgedeki çiftçilerimize 
hizmette hızlı ve pratik çözüm ortağı olmayı 
amaç edindik. Bugün Tarım Kredi Koopera-
tifleri Antalya Bölge Birliğine 3 adet 26 bin 
litrelik Kamyon Üstü Silindirik Tanker tes-
lim etmekten ve bu vesile ile çiftçilerimizin 
avantajlı mazot alımı yapabilmesinde katkı 
sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 
Kendi know-how lisansımız ve ürettiğimiz 
teknolojilerimiz ile ADR - EN 13094 mevzu-
atlarına, hizmet edeceği coğrafi bölge iklim 

ve yol koşullarına göre alaşımlı alüminyum 
malzemeden, tasarım hesaplamalarına uy-
gun kalınlıklarda, silindirik kesitte, alttan 
dolum yapılabilen, LGBF tank kodu ve hi-
yerarşisine uygun ADR Sınıf-3’ teki tehlikeli 
maddeleri dört bölmeli ile taşıyabilen, tah-
rikli ve akarına boşaltım yapabilen Kamyon 
Üstü Silindirik Tanker ürünümüz ile kıymetli 
çiftçilerimize mazot taşınacak. Artık çiftçile-
rimizin ihtiyaçları, daha hızlı, daha verimli, 
daha pratik ve kamyon şasilerine mükem-
mel uyumlu tankerler ile karşılanacak.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Böl-
ge Birliği, Antalya dışında ayrıca Burdur ve 
Isparta illerinde bulunan 87 kooperatife 
de destek veriyor. Antalya Bölge Birliği 
bünyesinde bulunan benzin istasyonla-
rından üye çiftçilere uygun mazot temin 
etme imkanı veriliyor.

OKT Trailer üretim tesisinde gerçekleş ve yol koşullarına göre alaşımlı alüminyum 

Tarım Kredi Kooperatifleri 
OKT Trailer ile güçleniyor

Treyler ve üst yapı 
ekipmanları üretiminde 
öncü firma OKT Trailer, 

Antalyalı çiftçilere çözüm 
ortağı oldu. Bugüne 

kadar yapılan 137 adet 
teslimat ile Tarım Kredi 

Kooperatiflerinin çiftçiye 
uygun mazot götürmesine 

vesile olan OKT Trailer 
tarafından Tarım Kredi 

Kooperatifleri Antalya Bölge 
Birliğine 3 adet Kamyon 

Üstü Silindirik Tanker 
teslimatı gerçekleştirildi.
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İl genelinde yaptığı yatırımlar ve hizmet 
ile Manisa’nın geleceğine yön veren Manisa 
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların seya-
hatlerinde konforlu, sağlıklı ve güvenli yol-
ları kullanmaları için yatırımlarını aralıksız 
sürdürüyor. Yol yapım hizmetlerinde kullanı-
lan araç parkında sürekli iyileştirmeler yapan 
Manisa Büyükşehir Belediyesi yaptığı 1 mil-
yon liralık yatırım ile araç parkını genişletme-
ye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Beledi-
yesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi 
Demir, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yol 
yapım işlerinde kullanılan iş makinelerine 
yapılan takviye hakkında bilgiler verdi. 

“Asfalt sezonunda sahada olacak”
Fevzi Demir, 2014 Mart yerel seçimleri 

sonrasında Manisa’nın büyükşehir kimliği 
kazandığını ve hizmet alanının 14 bin 400 
kilometrekareye çıktığına dikkati çekti. Ma-
nisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün’ün, yol ile alakalı taleplerin en kısa 

sürede karşılanması adına iş makinesi par-
kında iyileştirme ve geliştirmeye gittiğini 
hatırlatan Fevzi Demir, “Büyükşehir Beledi-
yesi bugün yaklaşık 6 bin kilometrelik yol 
ağına sahip. MASKİ Genel Müdürlüğünün 
de mahallelerde çok ciddi alt yapı çalışma-
ları var. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla 
birlikte üst yapıda iyileştirmeler yapılması 
gündeme geliyor. Bununla alakalı olarak 
geçmiş yıllarda, kamyon, greyder, ekskava-
tör, kepçe ve dozer alımları devam ediyor. 
Bu yol yapımlarını Yol Yapım ve Onarım Da-
iresi Başkanlığı bünyesinde yürütmek için 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün’den taleplerimiz olmuştu. Kendisi de 
bu konuya olumlu baktı. Devlet Malzeme 
Ofisi’nden 3 adet distribütör, 6 adet damtrak 

(mıcır serici), 1 adet seyyar mıcır yıkama ma-
kinesi istedik. Mıcır yıkama makinesi bizim 
yaptığımız yolların kalitesine önemli katkı 
sağlayacak bir makine.  Bunların haricinde 
3 adet yama makinesi de istedik. Geçtiğimiz 
günlerde bu araçları envanterimize almış-
tık. Yaklaşık 1 milyon liralık bir yatırım ile bu 
araçları Devlet Malzeme Ofisi’nden tedarik 
ederek, şantiyemize getirdik. Önümüzdeki 
dönemde asfalt sezonunun başlamasıyla 
birlikte iş makinelerimiz sahada olacak. Va-
tandaşımıza daha çabuk daha hızlı hizmet 
sunmuş olacağız. Manisa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Cengiz Ergün’e desteklerinden 
dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Büyükşehir’in yol filosuna 
1 MİLYOnLuK YATIRIM

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve 
konforlu seyahatlerini yapmaları için yatırımlarına tüm hızıyla 

devam ediyor. Yapılan yatırımlar ve çalışmalar kapsamında 
Manisa Büyükşehir Belediyesi yol yapımında 

kullanılan araç parkına 1 milyon 
liralık yatırımla hizmet 

kalitesini arttırdı.
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Çankaya Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu üniversiteler, hastaneler ve 
çeşitli kamu kurumlarıyla gündüz nüfusu 2.5 milyonu bulan ilçede, 2018 yılı 

boyunca, 518 bin 300 ton çöp topladı. Çankaya Belediyesi, 2018 yılı boyunca da 
ilçe genelinde dört bir koldan temizlik yaptı. Çöpleri sistemli bir şekilde topla-

masının yanı sıra, sokakları, okulları, ibadethaneleri, pazar yerlerini temizleyen 
Belediye, yeni çöp konteynerleri de dağıttı. Belediye, bünyesinde 
bulundurduğu üniversiteler, hastaneler ve çeşitli kamu kurumla-

rıyla gündüz nüfusu 2.5 milyonu bulan ilçede, günde bin 420 
ton yılda ise 518 bin 300 ton çöp topladı. Öğrencilerin 

sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için 140 
ilkokulu temizleyen Çankaya Belediye-

si, 370 ibadethanenin yanı sıra 
22 pazaryerinin de gün aşırı 

hijyenik koşullarda hiz-
met vermesini sağladı.

Caterpiller 
Yellowmark™ 
yedek parça 
markası 
Borusan Cat 
ile Türkiye’nin 
hizmetinde

Çankaya’dan
518 bin ton çöp 
toplandı

Dünya ölçeğindeki temsilcileriy-
le birlikte müşterilerine en etkin ve 
verimli ürün ve hizmetleri sunmaya 
odaklanan Caterpillar’ın yeni onarım 
ve yedek parça markası Yellowmark™ 
Borusan Cat tarafından Türkiye’de hiz-
mete sunuldu. Yeni marka, müşterile-
rin onarım ve yedek parça satın alırken 
güvenilirlik, uygun fiyat ve kolaylık 
açısından en uygun çözümü bulma-
larına yardımcı oluyor. İş makineleri 
sektörünün lideri Caterpillar, küresel 
ölçekte yeni bir stratejiyi temsilcileriyle 
birlikte uygulamaya koydu. Bu strate-

ji, tüm dünyadaki Cat® temsilcileriyle 
ortaklıklar, satış sonrası hayatı kolay-
laştıran dijital çözüm ve hizmetlere 
yatırım yapmak ve müşteri destek sis-
temlerini kolay erişilir kılarak müşteri 
deneyimini en üst düzeye çıkarmak 
suretiyle “Çözümlerimiz müşterilerimi-
zin daha güzel bir dünya inşa etmele-
rine yardım ediyor” sloganını hayata 
geçirmeyi amaçlıyor. Caterpillar’ın bu 
stratejisinin önemli bir parçası olan 
yeni onarım ve yedek parça markası 
Yellowmark™ şimdi Borusan Cat tara-
fından Türkiye’nin hizmetine sunuldu. 
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Makina Hikayeleri 

MKE Kurumu’nun bugün mühimmat, 
silah, roket, patlayıcı ve piroteknik olmak 
üzere dört ana gruptan oluşan 1.000’i aşkın 
çeşitte savunma sanayi ürünü üretebildiğini 
belirten Demirdöğen, “Artık gelişmiş ülke-
ler daha fazla enerjili ama dış etkilere karşı 
daha az duyarlı patlayıcı maddelere doğru 
gidiyor. Amacımız yüksek enerji veren fakat 
dış etkilere karşı duyarsız, ancak kendi özel 
mekanizmalarıyla patlayan patlayıcılar üret-
mek. Son dönemde buna ağırlık veriyoruz.” 
diyor. MKE Kurumu fabrikaları, 1990 yılından 
bu yana; NATO Kalite Güvence Standartları 
olan AQAP-2120 NATO Endüstriyel Kalite Gü-
vence Belgesi’ne sahip. Ayrıca MKE Kurumu 
Genel Müdürlüğü ve fabrikaların ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi de bulunuyor. 
Sivil patlayıcı üreten fabrikalar CE Uygunluk 
Sertifikası’na sahipken, MKE Kurumu Genel 
Müdürlüğü ve fabrikaların Tesis Güvenlik 
Belgesi mevcuttur.

“BİZ MAAŞLARIMIZI   
DEVLETTEn ALMIYORuZ”
NATO üyesi ülkelerin “karşılıklı kullanıla-

bilirlik” esaslarına göre silah ve mühimmat 
üretebildiğini belirten Demirdöğen, İngil-
tere’deki bir test merkezinde MKE üretimi 
mühimmatların test edilerek karşılıklı kul-
lanılabilirlik sertifikası alabildiğini bu ürün-
lerin sayısının artırılması için çalışmaların 
sürdüğünü belirtiyor. Genel bütçeden ve 
hazineden yardım almadıklarını belirten De-
mirdöğen, bu yüzden üretmek, satmak ve 
kar etmek durumunda olduklarını belirtiyor. 

Bu nedenle pazarlama ve ihracat çalışmaları-
na ağırlık verdiklerini belirten Demirdöğen, 
“Kamuoyunda bu pek bilinmez ama biz ma-
aşlarımızı devletten almıyoruz. Destek kre-
disi alsak bile bunları geri ödüyoruz.” diyor. 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin 
ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yurt dışı pa-
zarlama faaliyetlerine hız veren MKE Kuru-
mu, yurt içi ve yurt dışı müşteri talebine göre 

ürün çeşitliliğini de artırmış. Varşova Pak-
tı’nın çöküşü sonrası savunma konseptinin 
değişimi ve kurumun devamlılığı için kaynak 
bulma zorunluluğu dışa açılmayı kaçınılmaz 
hale getirmiş. Yurt içi savunma sanayisi fir-
maları ve KOBİ’lerle işbirliği içinde üretilen 
ürünler, “MKE” markası ile yurt dışına pazarla-
nıyor. Bu kapsamda fuar/lobi faaliyetleri artı-
rılmış ve yabancı firmalarla yapılan işbirlikleri 

Türk savunma sanayisinin 
amiral gemisi “MKE” (DEVAM)

MKE Kurumu; etkin, dinamik ve verimli çalışmaları ile TSK’nın 
geleneksel silah ihtiyacının tamamını karşılarken, artan kapasite 

ve imkanları ile de Türk sanayisine katkıda bulunuyor. Erken 
cumhuriyet döneminde Türk sanayisinin gelişiminde en önemli 

lokomotif güçlerden biri olmayı başaran MKE Kurumu halen, orta 
ve ağır mühimmatlar ile bunların silahlarının yanında, sivil tip gaz 

maskesi ve süzgeci, sivil maksatlı patlatma kapsülleri, pirinç ve 
çelik malzeme, dinamit, anfo gibi sivil sektöre yönelik ürünlerin 

üretimini de mevcut imkanları ve kapasitesi ile sürdürüyor. 

KuRTuLuŞ SAVAŞI SIRASInDA 
TEZGAHLARDA KuRŞunLARIn ŞİŞİRİLMESİ 

İŞLEMİnDE ALIŞAn ÇOCuK İŞÇİLER

MKE Genel Müdür Yardımcısı 
Ahmet Demirören
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ile yurt dışı pazarlara erişim kolaylaştırılmış-
tır. Üretilen her türlü ürün Dışişleri Bakanlığı 
ile Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin almak 
koşuluyla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç-
larından artan kapasiteye bağlı olarak ve BM 
tarafından kısıtlama olmayan tüm ülkelere 
satılabiliyor. Tabi bütün bu çalışmalar Milli 
Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve 
Genelkurmay Başkanlığı’nın koordineli çalış-
maları ile gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 74 
ülke ile fiili olarak çalışan MKE Kurumu, şu an 
30 ülkeyle ilişkilerine devam ediyor. Tüm bu 
çalışmalarda kurumun yaklaşık altı asrı bulan 
bir geçmişe sahip olması, dünyada tanınan, 
bilinen ve güvenilen bir marka olması da 
önemli etken.

YATIRIM VE MODERnİZASYOn 
FAALİYETLERİ
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, sa-

vunma sanayisinde askeri yeni ürün projele-
rine devam ederken aynı zamanda moder-
nizasyon ve Ar-Ge projelerini de yürütmeye 
devam ediyor. Kendini geliştirmeyen ve orta-
ya yeni ürünler koyamayan bir kuruluşun ya-
şamasının mümkün olmadığını belirten MKE 

Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet De-
mirdöğen, Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem 
vererek etkin Ar-Ge birimleri oluşturduklarını 
ve 2005’de 98 olan Ar-Ge personel sayısının 
bugün itibariyle 207’ye ulaştığını belirtiyor. 
TÜBİTAK ve 29 üniversite ile Ar-Ge projeleri 
yapmak için protokoller imzaladıklarını be-
lirten Demirdöğen, “1974 yılından bugüne 
kadar, 200’ü aşkın Ar-Ge projesi tamamlandı. 
Bu projelerin büyük bir bölümü Türk Silahlı 
Kuvvetleri envanterine girdi ve seri üretimleri 
devam ediyor.” diyor. MKE Kurumu’nun halen 
üzerinde çalıştığı önemli projelerden bazıları: 
Altay Milli Tank Projesi Silah Sistemi, Modern 
Piyade Tüfeği Projesi,  Modern Makineli Tü-
fek Projesi, Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif 
Obüs Projesi, 35 mm Parçacıklı Mühimmat 
Geliştirme Projesi, Patlayıcı Zinciri Tasarım/
Geliştirme ve Tapa Entegrasyonu Projesi, 
DUPAT II (Duyarsız Patlayıcı) Projesi, YEDDİM 
(Yüksek Enerjili Duyarlı ve Duyarsız İnfilak 
Maddeleri Geliştirilmesi) Projesi, TEKAT (Tek 
Er Tarafından Kullanılan Orta Menzilli At-Unut 
Tipi Tanksavar Silah Sistemi) Projesi, Gaz Mas-
kesi Projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor.

MKE Kurumu, bugün itibariyle sözleş-
mesi imzalanmış veya iş geliştirme aşa-
masında olan toplam 105 Ar-Ge projesi ile 
ilgili çalışmalarına devam ediyor. Sözleş-
mesi imzalanan projelerin toplam bütçesi 
ise 284,8 milyon TL. Ayrıca, NATO Endüstri 
Danışma Grubu-NIAG Türk Delegasyonu 
Başkanlığını yürüten MKE Kurumu, son beş 
yıl içinde yaptığı aktif çalışmalar sonucu 
Türk savunma sanayisi kuruluşlarının tüm 
NIAG proje çalışmalarında yer almasını 
teşvik ediyor ve bu çalışmalardaki katkısını 
önemli ölçüde artırmış durumda.

FAALİYET SOnuÇLARI
MKE Kurumu; alınan tedbirlerle üretim-

lerindeki yüksek verimliliğin ve satışların-
daki artışın sonucunda son üç yılda Türki-
ye’deki İSO 500 listesindeki şirketler içinde 
2010 yılı sonuçları ile 90., 2011 yılı sonuçları 
itibarı ile 86. , 2012 yılı sonuçları itibarı ile 
103. sırada. 2013 yılında ise kurum 107. sı-
rada yer almayı başarmıştır.

“BuGÜn ALDIĞIMIZ BİR MÜHEnDİS ÜÇ 
YIL SOnRA ÜÇ KAT FAZLA MAAŞ TEKLİF 
EDEn BAŞKA BİR KuRuLuŞA GİDİYOR.”
Milli savunma sanayisinde yaptığı onca 

başarılı çalışmaya rağmen, MKE Kurumu’nun 
kurumsal anlamda yaşadığı sıkıntılar yok de-
ğil. En önemli handikaplarının devlet kurulu-
şu olmaktan ileri geldiğini belirten Demirdö-
ğen, bu sıkıntıların daha çok idari konularda 
olduğunu belirtiyor. Demirdöğen, “Personel 
alımında ve personel ücretlerinde sıkıntıla-
rımız var. Özel sektör bile olsanız savunma 
sanayisi projesi olunca mutlaka Milli Savun-
ma Bakanlığı’ndan izin almak zorundasınız 
ve o şartları karşılamak zorundasınız. Tabi bu 

AnKARA SİLAH TAMİRHAnESİ’nDEKİ BİR GRuP MÜHEnDİS, uSTA VE İŞÇİLER

MERMİ VE SİLAH ATÖLYELERİnDEn 
GEnEL GÖRÜnÜM
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sektör biraz ağır giden bir sektör. Çünkü yap-
tığımız projeler uzun soluklu projeler. Yurt 
dışına giderken bile birçok izin almak zorun-
dasınız. MKE Kurumu’nun idari, mali ve ticari 
konularda elinin daha serbest olması lazım. 
Bize özel bir kanun olsa ve bu faaliyetlerimiz 
devlet denetim ve kontrolünde ancak  daha 
özerk olsa çok daha iyi işler yapabileceğimi-
ze inanıyorum. MKE Kurumu bugün dünya 
çapında tanınan bir marka ve bunu çok daha 
iyi seviyelere getirebiliriz. Kendi personelimi-
zi kendimiz alamıyoruz. Bugün aldığımız bir 
mühendis üç yıl sonra üç kat fazla maaş teklif 
eden başka bir kuruluşa gidiyor. Biz MKE Ku-
rumu’nun kendine özel bir kanunu olması 
için girişimlerimize devam ediyoruz.” diyor. 
Zaman zaman dünyadaki gelişmeler ve ta-
lepler doğrultusunda kurum bünyesinde 
veya diğer savunma sanayi kuruluşlarıyla or-
tak projeler yürüttüklerini belirten Demirdö-
ğen, “Bazen bu projelerle ilgili olarak projeleri 
kendi bütçemizden karşılamaya çalışıyoruz. 
Örneğin şu an üzerinde çalıştığımız ‘duyarsız 
patlayıcı projesi’ böyle işliyor. Şu ana kadar bu 
projeye 40 milyon TL para harcadık.” diyor.

“DÜnYADA En AZ KAZA YAŞAnAn 
ÜLKE TÜRKİYE”
Son yıllarda yaşanan kazalara değinen 

Demirdöğen, patlayıcı maddelerle ilgili ya-
pılan çalışmalarda tüm emniyet kuralları ek-
siksiz uygulansa dahi, sistemlerin bazen te-
oriye uymayan davranışlar gösterebildiğinin 
altını çiziyor. Demirdöğen, “Benzeri olaylar 
Avrupa’da, Amerika’da, Çin’de de yani dün-
yanın heryerinde olabiliyor. Parlayıcı, patla-
yıcı madde ile çalışan bütün kurumlar gibi 
MKE Kurumu da teknik emniyet kurallarını 
uyguluyor ve işçilerinin eğitimine son dere-

ce dikkat ediyor. Fakat bazen, o güne kadar 
literatüre girmemiş, tecrübe edilmemiş bir 
sebepten bazı patlamalar olabiliyor. Önemli 
olan bu durumlardan ders çıkarmak ve tek-
rarını önleyebilmek. MKE Kurumu’nun yeni 
kurduğu tüm tesislerde son derece modern 
yangın söndürme ve güvenlik sistemleri 
mevcut. Şunu da unutmamak gerekir ki bu 
kazalar, sonucun sebebi de ortadan kaldırdı-
ğı kazalar. Yani gerçekleşen bir patlama, pat-
lamaya neden olan aksaklıkları veya delilleri 

de ortadan kaldırıyor. Bu yüzden nedenlerin 
bulunarak gereken önlemlerin alınması di-
ğer alanlardaki kadar kolay olmuyor. Örne-
ğin Afyon’da gerçekleşen patlama hakkında 
da şu an elimizde somut delil yok. Patlama 
herşeyi siliyor.” diyor. Dünyada gerçekleşen 
patlayıcı kazalarına bakıldığında en az kaza 
yaşanan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat 
çeken Demirdöğen, “Dünyada bu gibi olay-
ların kayıtlarını tutan Atex adında bir kuruluş 
var. Onun yaptığı çalışmalara göre dünyada 
en az kaza yaşanan ülke Türkiye. Bu arada 
Türkiye’deki her patlamanın MKE Kurumu 
tesislerinde olmadığını da unutmamak la-
zım. Bir patlama olunca medya genellikle 
olay yerini MKE Kurumu’nun bir tesisi gibi 
veriyor fakat genelde öyle değil.” diyor. Ma-
kina ve Kimya Endüstrisi Kurumu bugün; 
merkez teşkilatı, 10 fabrika müdürlüğü, iki 
işletme müdürlüğü ve yaklaşık 5 bin 574 ça-
lışanı ile faaliyetlerine devam ediyor.

20. YY. BAŞLARInDA FİŞEK FABRİKASI AÇILIŞI TÖREnİ
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bAYkant Uluslararası Nakliyat’ın filosu-
na dahil ettiği 950 mm pleyt yüksekliğine 
sahip FH13 460HP XLOW çekiciler, yüksek 
yakıt tasarrufu ve sürüş güvenliği ile öne 
çıkıyor. Ayrıca, Volvo Trucks markasını taşı-
yan diğer çekiciler gibi, EURO6-C emisyon 
normlarına uygunluğu sebebiyle de AB 
ülkelerine hizmet veren lojistik şirketleri ta-
rafından tercih ediliyor. FH13 460HP XLOW 
çekicilerde yakıt tasarrufu ve kullanım ko-
laylığı sunan Volvo Trucks’ın geliştirdiği bir 
inovasyon olan I-shift otomatikleştirilmiş 
şanzıman da bulunuyor. Volvo Trucks kali-
tesi ile birlikte, Temsa İş Makinaları ve Vol-
vo Finansal Hizmetler işbirliği ile firmaya 
sunulan finansal çözümler de satın alma 
kararında etkili oldu.

Teslimat töreni, bAYkant Uluslararası 
Nakliyat firma sahibi Yıldıray Merdivan, 
Temsa İş Makinaları Marmara Bölge Sa-
tış Yöneticisi Ufuk Ulus ve VFS (Volvo Fi-

nansal Hizmetler) Bölge Müdürü Emrah 
Barış’ın katılımıyla firmanın genel mer-
kezinde gerçekleşti.

Teslimat töreni sırasında neden Volvo 
Trucks’ı tercih ettiklerine değinen bAYkant 
Uluslararası Nakliyat firma sahibi Yıldıray 
Merdivan şunları söyledi: “bAYkant olarak 
14 yıldır düzenli olarak, Avusturya, İsviçre, 
Almanya ve Hollanda’ya her hafta parsiyel 
veya komple olarak gıda, farma, tekstil ve 
bilumum malzemelerin ihracat ve ithalat 
taşımacılığını yapıyoruz. Çalıştığımız des-
tinasyonlar, çevre bilinci yüksek, ekolojik 
dengelerin titizlikle gözetildiği ülkeler 
olduğu için, bu normlara uygun üretilen 
çekicileri tercih ettik. Bunun dışında çeki-
cilerin Euro 6-C uygunluğu, bize bu ülke-
lerde otoyol vergileri açısından da avantaj 
sağlayacak. Öncelikli tercih sebebimiz bu 
maliyet avantajlarıydı ancak bunların yanı 
sıra Volvo Trucks kalitesi ve güvencesi, Vol-
vo Finansal Hizmetler’in desteği ve Temsa 
İş Makinaları’nın dört dörtlük hizmeti de 
tercihimizde etkili oldu.”

bAYkant uluslarası
nakliyat Volvo Trucks

çekicileri tercih etti
Temsa İş Makinaları, başta 

Avusturya, İsviçre, Almanya ve 
Hollanda olmak üzere Batı ve 

Doğu Avrupa ülkelerine nakliyat 
gerçekleştiren bAYkant uluslararası 

nakliyat’a distribütörlüğünü 
yürüttüğü Volvo Trucks’ın midilli 

çekici olarak tabir edilen FH13 
460HP XLOW modelinden 4 adet 

satış gerçekleştirdi. Filosunda 
10 adet araç bulunan bAYkant 
nakliyat, gerçekleşen son satış 

ile birlikte uluslararası ve Yurtiçi 
Eşya Taşımacılığı belgesi olan C2 
belgesini de almaya hak kazandı.
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OTOBÜS İŞLETMELERİnE DESTEK 
2015 sonunda başlatılan ücretsiz ak-

tarma imkânından günde 30 bin kişi fay-
dalanıyor. Toplu taşıma araçlarına bir saat 
içinde ikinci binişlerden ücret alınmıyor. 
Günlük taşınan yolcunun yüzde 10‘u en-
gelli, 65 yaş üzeri, şehit ve gazi yakını gibi 
ücretsiz yolculardan, yüzde 30‘u ise öğ-
renci, öğretmen gibi indirimli yolculardan 
oluşuyor. Büyükşehir olarak bunlarla ilgili 
toplu taşıma esnafına destekleme ücreti 
ödeniyor. 

TRAMVAY YOLCuLARInIn   
YÜZDE 45‘İ ÖĞREnCİ
Raylı sistem, ilk defa 1 Mart 2011‘de tek 

güzergâh ve 9 kilometrelik hatla işletmeye 
başladı. İlerleyen yıllarda yapılan artırım-
larla 3 güzergâh ve 22 kilometrelik hatta 
hizmet veriyor. 2016 yılında istasyon boy-
larının 70 metreye uzatılmasıyla seferler 
Gar-İbni Sina istasyonları arasında ikili dizi 
olarak yapılmaya başlandı. Vatandaşın ta-
leplerini karşılamak amacıyla Adliye- Burç 
Kavşağı hattının da işletmeye alınmasıyla 
raylı sistem hattı üç güzergâhta hizmet 
veriyor. Tramvay yolcularının yüzde 45‘i 
öğrencilerden oluşuyor.  2014 yılında gün-
lük ortalama çalışan 21 tramvay sayısı 4 yıl 

sonra 41’e yükseldi. 2014 yılında 100 bin 
günlük maksimum yolcu kapasitesi yüzde 
50 artarak 150’i buldu. Buna bağlı olarak 
yıllık 16 milyon toplam yolcu sayısı, 2018 
sonunda 21 milyon oldu.

OTOBÜS FİLOSu GEnİŞLİYOR
2014 yılında 132 olan otobüs sayısı 4 yıl 

sonra 235’e çıktı. 1300 günlük sefer sayısı 
2018’de 2 bini gördü. 2014’te, 109 otobüs 
gönderilen köy ve mahalle sayısı, 2018 yılın-
da büyük bir artış göstererek 237’e yükseldi. 
Söz konusu tarihler arasında 50 bin günlük 
taşınan yolcu sayısı, 78 bini buldu. Görme en-
gelli vatandaşların talepleri doğrultusunda 
Türkiye‘de ilk kez, toplu taşıma araçlarına dış 

sesli bilgilendirme sistemleri devreye alındı. 
GAZİBİS’E BÜYÜK İLGİ 
7 Şubat 2017‘de Bisiklet Kiralama Sis-

temi (GAZİBİS) hayata geçirildi, Stadyum, 
Kalealtı, Demokrasi Meydanı, Maanoğlu 
Parkı, Masal Park, Harikalar Diyarı, GAÜN 
olmak üzere 7 istasyon ve 108 bisikletle 
sistem, sağlıklı yolculuğa imkan sağlıyor. 
Ağustos 2018‘de sistem, Gaziantep Kart‘a 
entegre edildi. Gaziantep Kart ile bisiklet 
de kiralanabiliyor. 2017’de kayıtlı üye sa-
yısı; 577 iken 2018’de 11 bin 752’ye ulaştı. 
2019 yılında yeni hedef 30 bin kayıtlı üyeye 
ulaşmak olarak belirlendi. Bisiklet kullanım 
sayısı ise 12 bin 085’ten 44 bin 290’a çıktı. 

Büyükşehir, toplu taşımada
büyümeye devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara toplu taşıma 
hizmetlerini sarı-mavi halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve tramvaylar 

aracılığıyla veriyor. Günlük taşınan 500 bin yolcunun, sarı minibüsler 
yüzde 50’sini,  mavi halk otobüsleri yüzde 20’sini, belediye otobüsleri 

yüzde 15’ini ve tramvaylar yüzde 15’ini taşıyor.
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BMC Karasu Fabrikası’nın temel atma 
töreninin ardından, modernize edilen BMC 
İzmir Pınarbaşı Fabrikası ile canlı bağlantı 
gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye’nin ilk insansız as-
keri aracı Amazon tanıtıldı ve yüksek tek-
noloji ürünü kamyon serisi BMC TUĞRA’nın 
lansmanı yapıldı. Ayrıca tasarımı ve tekno-
lojisiyle Türkiye’nin ilk yerli ve milli motoru 
çalıştırıldı.  BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha 
Yasin Öztürk, önemli bir gelişme olarak 
Türkiye’nin ilk yerli otomobil projesi ile 

milletin huzurunda olduklarını duyurdu. 
Türkiye’nin özgün tasarım ürünü üçüncü 
nesil ana muharebe tankı ALTAY Seri Üre-
tim Projesi’nin hayata geçtiği bilgisini ve-
ren Öztürk, Milli ve Yerli Yüksek Hızlı Tren 
ve Metro projelerinin planlanmasında da 
hızla ilerlediklerini belirtti.

50 yılı aşkın köklü geçmişi, 80 ülkeye 
gerçekleştirdiği ihracatı, kuruluşundan bu-
güne 300 bin adedi geçen araç üretimi ile 
Türkiye’nin önde gelen ticari ve askeri araç 
üreticilerinden biri olan BMC, “Lider, Yerli 

Türkiye’nin en büyük ticari ve 
askeri araç üreticilerinden BMC’nin 
Sakarya Karasu Fabrikası’nın temel 

atma törenine Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Milli 

Savunma Bakanı Hulusi Akar 
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank katıldı. Temel atma 
töreninde gerçekleştirilen ‘Gelecek 

50 Yıl’ toplantısında BMC’nin 
Türkiye’nin geleceğine imza atması 

hedeflenen projeler açıklandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli otomotiv devi BMC’nin
Sakarya Karasu Fabrikası’nın temel atma törenine katıldı

Otomotiv devi BMC,
Türkiye’nin gelecek 50 yılına

imza atacak projelerini açıkladı
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ve Milli” olmanın gururuyla geleceğe doğ-
ru yol almaya devam ediyor. 

2014 yılında yapılan özelleştirmenin 
ardından 5 yılda savunma ve ticari araçlar 
alanındaki uzmanlığıyla çok önemli atılım-
lar gerçekleştiren BMC bugün, 3.000 çalışa-
nı; askeri zırhlı araç, askeri taktik ve lojistik 
araç; tank; otobüs, ticari araç; raylı sistem 
ürünleri; kara ve hava motorları ve şanzı-
man alanlarında onlarca farklı üründen 
oluşan bir portföye sahip. 

Türkiye’nin milli ve lider otomotiv fir-
malarından BMC, Türkiye’nin gelecek 50 
yılına imza atacak projelerini 13 Ocak Pazar 
günü Sakarya Karasu Fabrikası’nın temel 
atma töreninde düzenlenen ‘Gelecek 50 
Yıl’ toplantısında açıkladı. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra, yüksek 
bürokrasi ile önemli iş çevrelerinin katıldı-
ğı toplantıda, modernize edilen BMC İzmir 
Pınarbaşı Fabrikası ile de canlı bağlantılar 
gerçekleştirildi. 

BMC’nin Gelecek 50. Yıl Toplantısına 
katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan şunları söyledi: 

“Şehrimiz ve istikbalimiz adına  tarihi 

bir adım atıyoruz. Modernize edilen 2600-
2700 çalışanın görev yaptığı fabrikanın 
açılış törenini gerçekleştireceğiz. İlk yerli 
600 beygir gücündeki motorunun test 
çalıştırmasını yapacağız. Savunma sana-
yini bir üst lige taşıyacak BMC üretim ve 
teknoloji üssünün birinci kısmının temel 
atma törenini icra edeceğiz.  Tank fabri-
kası, zırhlı ara, ve askeri kamyon fabrikası, 
ticari kamyon fabrikası, hızlı tren ve met-
ro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bu-
lunuyor. Toplam yatırım büyüklüğü 500 
milyon dolara ulaşacak tüm etapları faa-
liyete  geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam 
sağlayacak.”

“BMC yerli ve milli mühendislikle 
dünya markası olma yolunda”
BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin 

Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada ül-
kemiz için tarihi bir güne tanıklık edildiğini 
belirterek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın himaye-
sinde ve onun büyük vizyonu ile ülkemiz-
de 17 yıldır başarı ile devam eden milli ve 
yerli sanayii oluşturma yolculuğumuzun 
en önemli adımlarından birisini atıyoruz.  
1964 yılında kurulan ve bugüne kadar ül-
kemiz hizmetine sunduğu ürünlerin yan-

sıra 80 ülkeye yaptığı ihracat ile değerli 
bir marka haline gelen BMC’miz; 2014 
yılından bu yana Türkiye ve Katar stratejik 
ortaklığı olarak, dünya markası olma yo-
lunda yerli ve milli mühendislik ile gece 
gündüz çalışarak büyüyerek yoluna de-
vam etmektedir.”

2014 yılında yapılan ihale ile yaklaşık 
360 milyon dolar bedelle Türk ve Katarlı 
ortak tarafından satın alınan BMC’nin yak-
laşık 1 milyar dolarlık yatırım ve işletme 
sermayesini, 10 yıllık çok detaylı bir iş planı 
doğrultusunda kullanarak bugün faaliyet-
lerini gururla anlatabilecekleri bir noktaya 
ulaştıklarını ifade eden Öztürk, sözlerine 
şöyle devam etti:  

“Karaca’da gelecek 50 yılı   
inşa ediyoruz”
“Bugün 3.000 çalışanımız; askeri zırhlı 

araç, askeri taktik ve lojistik araç; tank, oto-
büs, ticari araç; raylı sistem ürünleri, kara 
ve hava motorları ve şanzıman alanlarında 
onlarca farklı üründen oluşan bir portföy 
ile ülkemize ve dünya ülkelerine hizmet 
veriyoruz. Büyüyen hayallerimiz artık mev-
cut tesislerimize sığmıyor. Burada Sakarya 
Karasu’da gelecek 50 yılı inşa etmek ve 
Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon 
ve hedefler doğrultusunda, milli ve yerli 
mühendislik ve üretim yetenekleri ile Tür-
kiye ve Katar başta olmak üzere Dünya’da 
birçok ülkeye hizmet verebilmek için; 222 
hektar alan üzerine kurulu ve fazlar halin-
de toplam 500.000 metre kare kapalı alana 
ulaşacak olan BMC Üretim ve Teknoloji Üs-
sü’nün temellerini atıyoruz.”

“Bu vesile ile bize bu cesareti, vizyonu 
ve milli şuuru kazandıran Sayın Cumhur-
başkanımıza en derin şükranlarımızı su-
nuyoruz.  Onların liderliği olmadan bu ha-
yalleri gerçekleştiremezdik” diye konuşan 
Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

2023’te 10 bin kişilik istihdam,  
5 milyar dolarlık katma değer”
“2023 yılına kadar Üretim ve Tekno-

loji üssümüz tamamlandığında, tüm fa-
aliyetlerin toplamında yaklaşık 10.000 
kişilik bir istihdam sağlayacak ve ülkemiz 
ekonomisine yıllık 5 milyar USD katma 
değer üretecektir.  Yıllık ihracat hedefi-
miz ise, yaklaşık 1 milyar USD seviyesin-
de olacaktır. Tesisimizin bugün temelini 
atacağımız birinci fazı, yaklaşık 100.000 
metre karelik bölümünü kapsamaktadır. 
Çok yoğun bir çalışma ile 2019 yılı sonu-
na kadar tamamlanıp, 2020 yılı başında 
faaliyete geçecektir.”
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“Milli motor hazır, Tuğra 
yollarda, Altay Tankı hayata 
geçti, Yerli Otomobil Projesi ile 
milletimizin huzurundayız”
Öztürk, İzmir’de 5 yıldır yapılan çalış-

malarla Türkiye’nin ilk yerli ve milli moto-
runun çalışmaya hazır olduğunu, BMC’nin 
yeni kamyon ve çekici efsanesi TUĞRA, Tür-
kiye’nin yükünü taşımak için yollara çıktığı-
nı, Raylı Sistemler, Milli ve Yerli Yüksek Hızlı 
Tren ve Metro projelerinin planlanmasın-
da hızla ilerlediklerini belirtti. Türkiye’nin 
özgün tasarım ürünü üçüncü nesil ana 
muharebe tankı ALTAY Seri Üretim Projesi 
hayata geçtiği bilgisini veren Öztürk ayrıca, 
“Türkiye’nin ‘İlk Yerli Otomobil Projesi’ gibi 
çok özel bir gelişmeyle milletimizin huzu-
rundayız” dedi.

Türkiye’nin ilk insansız askeri 
aracı Amazon sürprizi
Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘in-

sansız tankın gerekli olduğuna’ dair sözleri-
ni hatırlatarak, insansız tankın da hedefleri 
arasında olduğunu söyledi ve Türkiye’nin 
ilk askeri insansız kara aracı Amazon’u ta-
nıttı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak 
üzere toplantıya katılanlara teşekkür eden 
Öztürk, sözlerini “Durmak yok yola devam.  
Ülkemiz için, Milletimiz için her gün daha 

fazla çalışarak sizlerin de desteği ile bu milli 
bayrağı gururla, onurla, başarıyla taşımaya 
devam edeceğiz” şeklinde tamamladı.

Savunma ve motor 
teknolojilerinde dünya vizyonu
Yarım asrı aşkın tecrübesi, nitelikli iş 

gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile sağ-
lam adımlar ve büyük yatırımlarla gele-
ceğe ilerleyen BMC, otobüsten kamyona, 
mayına karşı korumalı zırhlı araçtan taktik 
tekerlekli araca kadar pek çok farklı konfi-
gürasyondaki ticari ve savunma sanayi 
aracını üretebilecek esneklikte çalışıyor. 

Tasarımdan Ar-Ge’ye, üretimden satış ve 
satış sonrası hizmetlere kadar tüm çözüm-
leri kendi bünyesinde topluyor. Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına odaklanarak hazırladığı proje-
leri topyekûn uygulamaya koyuyor, dünya 
markası olma yolunda yenilenen hedefle-
rini bir bir gerçekleştiriyor. Gelecek projele-
riyle Türkiye ve Katar merkezli olmak üzere; 
Ortadoğu, Körfez Ülkeleri, Kuzey Afrika ve 
Türk Cumhuriyetlerini kapsayan bölgede, 
savunma sanayi kara araçları, otobüs, kam-
yon, motor ve bunlarla ilişkili teknolojiler 
alanında, lider ve milli bir teknoloji şirketi 
olma vizyonuyla çalışıyor.
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Dünyanın önde gelen motor yağı 
üreticilerinden Castrol ve İtalyan Landi-
ni traktörlerin Türkiye’deki tek satıcısı ve 
üreticisi konumunda olan Anadolu Lan-
dini, uzun soluklu bir anlaşmaya imza 
attı. Anadolu Grubu şirketlerinden Ana-
dolu Isuzu’dan sonra, grubun Türkiye’deki 
yerli traktör üretimi ile dikkat çeken şirke-
ti Anadolu Landini ile de iş birliği sağlan-
dı. Üretilen her Landini markalı traktörün 
motor ve şanzımanında ilk dolum yağı 
olarak Castrol kullanılacak.  Aynı zaman-
da Castrol tarafından Anadolu Landini 
için özel olarak üretilen yağlar, Landini 
markası ile satışa sunulacak.

Anadolu Landini, 2022 yılına kadar 
üretim hatlarında Castrol’ün ileri teknoloji 
ile geliştirdiği motor ve şanzıman yağları-
nı kullanacak. Dünya genelinde bulunan 
7 Ar-Ge merkezinde öncü teknolojileri ile 
her yıl yüzlerce yeni ürünü geliştiren ve 
test eden, dünyanın lider araç üreticileri ile 
onlara özel motor ve motor yağları geliş-
tiren Castrol, hayata geçirilen anlaşma ile 

yeni bir ortaklığa imza atarak, Türkiye’de 
üretilen ürünleri ile Türkiye’de üretilen trak-
törlere hizmet sağlıyor. 

Anadolu Landini iş birliğiyle ilgili imza 
töreninde konuşma yapan Castrol Türkiye, 

Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin 
Karagül; “Castrol olarak otomotiv sektö-
ründe olduğu gibi ticari araç motor yağları 
segmentinde liderliğimizi sürdürüyoruz. 
Bu başarımızı devam ettirmek ve büyüt-
mek için yeni iş ortaklıklarımız ve yatırım-
larımızla çeşitlilik yaratmaya gayret gös-
teriyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında, 
Anadolu Landini ile yaptığımız ortaklığa 
büyük önem veriyoruz. Türkiye’de üretim 
yapan bir marka olarak, Türkiye’nin önemli 
traktör üreticilerinden Anadolu Landini ile 
böyle bir birlikteliğe imza atmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum’’ dedi.     

Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati 
Kösoğlu ise; “En büyük gücümüz olan “dost-
ların birbirine tavsiye ettiği traktör” imajımı-
zı her daim sürdürmek amacıyla iş ortakları-
mızı seçerken son derece titiz davranıyoruz. 
Yağ anlaşmamızı yaparken de sahadaki çift-
çi dostlarımızın sesine kulak vererek Castrol 
markasını seçtik. Bu iş birliğimizin her iki 
taraf için de marka imajını daha da güçlen-
direceğine inanıyorum.” dedi.

Anadolu Landini 
Genel Müdürü 
Hayati Kösoğlu

Castrol Türkiye, 
ukrayna ve 

Orta Asya Direktörü 
Aslı Yetkin Karagül

Castrol ve Anadolu Landini
5 yıllık anlaşmaya imza attı

Türkiye’nin lider madeni 
yağ üreticilerinden Castrol 
ile Anadolu Grubu ve Argo 
Tractors ortak yatırımı olan 
Anadolu Landini 5 yıl süreli 

bir anlaşmaya imza attı. 
Bu anlaşma kapsamında 

Türkiye’de üretilen her 
Landini markalı traktörün 

ilk dolum yağı olarak Castrol 
kullanılacak.  Aynı zamanda 

Castrol tarafından özel olarak 
üretilen yağlar, Landini 
markası ile satış sonrası 

hizmetler için satışa sunulacak.
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Kamu kurumları HİDROMEK ile 
makine parklarını güçlendirmeye 
devam ediyor. Dünyanın en 
büyük 50 iş makinesi üreticisi 
arasında yer alan HİDROMEK, 
Orman Genel Müdürlüğü’ne 
(OGM) 15 adet HMK 600 MG motor 
greyder ve 14 adet HMK 300 LC 
paletli ekskavatörün teslimatını 
gerçekleştirdi. HİDROMEK, paletli 
ekskavatör ürün grubunda son 7 
yıldır, motor greyderde ise 1 yıldır 
Türkiye pazarında lider konumunda. 

2018 yılında kuruluşunun 40’ıncı yıldö-
nümünü kutlayan HİDROMEK, geçtiğimiz 
günlerde, Orman Genel Müdürlüğü’ne 2 farklı 
ürün grubundan pek çok ulusal ve uluslarara-
sı tasarım ödülü de kazanmış iş makinelerini 
teslim etti. Söz konusu iş makineleri, Türkiye 
genelinde karla mücadele, orman yollarının 
bakımı ve fidan dikimi işleri için kullanılacak. 
Geçtiğimiz yıl OGM’ye 30 adet iş makinesi 

teslimatı gerçekleştiren HİDROMEK bugüne 
kadar OGM’nin yanı sıra, belediyeler, Karayol-
ları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi pek 
çok kamu kurumuna iş makinesi teslim etti. 

YAKIT TASARRuFu VE 
MAKSİMuM PERFORMAnS
HİDROMEK, İMDER (Türkiye İş Maki-

naları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) 
2018 yılı verilerine göre iç pazarda motor 
greyder ürün grubunda satış lideri unvanını 
kazandı. Teslimatı gerçekleştirilen HMK 600 
MG motor greyder HİDROMEK’e, aralarında 
German Design Award, Red Dot Award ve 
Good Design Award’ın da bulunduğu pek 
çok tasarım ödülü kazandırdı. 
HMK 600 MG motor greyder, 
tesviyeden kazımaya, şev 
kesmeden hendek açmaya 
ve karla mücadeleye kadar 
birçok iş için tercih ediliyor. 
Maksimum dayanıklılık ve 
üretim sağlayan HMK 600 
MG, altıgen kabin tasarımının 
sağladığı geniş görüş açısı ve 
hem direksiyondan hem de 

joystick’den kumanda edilebilmesi ile gü-
venli ve kolay kullanım sunuyor.

OPERATÖR KOnFORu Ön  PLAnDA 
Teslimatı gerçekleştirilen diğer bir ürün 

olan HMK 300 LC paletli ekskavatör ise kul-
lanıcısına yol yapımı, inşaat, hafriyat, kanal 
temizleme, dere ıslahı ve kum ocakları gibi 
pek çok farklı uygulamada çözüm üretiyor. 
Tasarım ödüllü GEN serisine ait olan ürün, sa-
hip olduğu farklı çalışma modları ile en zorlu 
saha şartlarında maksimum performans ve 
yakıt tasarrufu sağlıyor. Operatör için rahat 
bir çalışma ortamı sunan ürün, uzun ömürlü 
kullanım gözetilerek üretiliyor. 

Orman Genel Müdürlüğü
yine Hidromek’i tercih etti
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2019 yılı Ocak ayında toplam 
üretim bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 12, otomobil 
üretimi ise yüzde 16 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
109 bin 871 adet, otomobil üretimi 
ise 71 bin 397 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak ayında toplam 
pazar geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 60 azalarak 14 bin 
775 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde otomobil pazarı ise 
yüzde 59 oranında azaldı ve 10 bin 
979 adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2019 
yılı Ocak ayında üretim yüzde 
1 seviyesinde azalırken, ağır 
ticari araç grubunda yüzde 25 
seviyesinde azaldı, hafif ticari araç 
grubunda ise yüzde 1 seviyesinde 
arttı. 2018 yılı Ocak ayına göre 
ticari araç pazarı yüzde 62, hafif 
ticari araç pazarı yüzde 60 ve ağır 
ticari araç pazarı yüzde 72 azaldı. 

2019 yılı Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında 
yüzde 1 oranında azalırken, 
otomobil ihracatı yüzde 20 
oranında azaldı. Bu dönemde, 
toplam ihracat 93 bin 760 adet, 
otomobil ihracatı ise 58 bin 807 
adet düzeyinde gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre, toplam 
otomotiv ihracatı Dolar bazında 
yüzde 2 artarken, Euro bazında ise 
yüzde 9 arttı. Bu dönemde toplam 
otomotiv ihracatı 2,4 Milyar $ 
olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 15 azalarak 812 
Milyon $ seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 9 azalarak 711 Milyon € 
seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak ayında, önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 12 
oranında azalarak toplam 109 bin 
871 adet taşıt aracı üretildi.

2019 yılı Ocak ayında traktör 
üretimi ile birlikte toplam 
üretim 110 bin 932 adet olarak 
gerçekleşti.

2018 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 
2018 yılı Ocak ayına göre yüzde 1 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim: 

- K. Kamyonda yüzde 100 
- Midibüste yüzde 53 
- B. Kamyonda yüzde 26 
- Kamyonette yüzde 3 

oranlarında azaldı, 
- Otobüste yüzde 23 
- Minibüste yüzde 37 oranlarında 

arttı.

2019 yılı Ocak ayında otomobil 
üretimi, 2018 yılına göre yüzde 16 
oranında azalarak 71 bin 397 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak ayında traktör 
üretimi yüzde 77 oranında 
azalarak bin 61 adet oldu.

2019 yılı Ocak ayında toplam 
satışlar 2018 yılı aynı ayına göre 
yüzde 60 azalarak 14 bin 775 adet 
seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak ayında otomobil 

satışları, 2018 yılı aynı ayına göre 
yüzde 59 oranında azaldı ve 10 bin 
979 adet oldu.

2019 yılı Ocak ayında otomobil 
pazarında ithalatın payı yüzde 62 
olarak gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak ayında geçen 
yılın aynı ayına göre toplam 
otomobil satışları yüzde 59, ithal 
otomobil satışları yüzde 60 ve 
yerli otomobil satışları yüzde 57 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak ayında hafif 

ticari araç (minibüs + kamyonet) 
pazarında ithalatın payı yüzde 45 
olarak gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak ayında geçen 
yılın aynı ayına göre toplam hafif 
ticari araç satışları yüzde 60, ithal 
hafif ticari araç yüzde 65 ve yerli 
hafif ticari araç satışları yüzde 55 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak ayında; bir 

önceki yılın aynı ayına göre ağır 
ticari araç pazarı yüzde 72 azalarak 
402 adet, kamyon pazarı yüzde 
74 oranında azalarak 318 adet, 
midibüs pazarı yüzde 57 oranında 
azalarak 57 adet ve otobüs pazarı 
ise yüzde 65 oranında azalarak bin 
27 adet düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı Ocak ayında toplam pazar 
yüzde 56, otomobil pazarı yüzde 
52, hafif ticari araç pazarı yüzde 64 
ve ağır ticari araç pazarı yüzde 78 
oranlarında düşüş gösterdi.

Tablo1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak ayında 58 bin 

807 adedi otomobil olmak üzere, 
toplam üretimin yüzde 85’ini 
oluşturan 93 bin 760 adet taşıt 
ihraç edildi. 2019 yılı Ocak ayında 
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 
2018 yılı aynı ayına göre yüzde 1 
azaldı.

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı ayına göre 

Otomotiv Sanayii Derneği 
2019 yılı Ocak ayı

sonuçlarını açıkladı
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Grafik1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2019/2018 Toplam Satışlar (x1000)

Grafik1.2: Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Grafik1.3: Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Tablo 1.1: 10 Yıllık Ortalamalara Göre 
2019 Yılı Toplam Pazar(x1000)          Tablo 1.2: Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)

yüzde 20 oranında azalırken, ticari 
araç ihracatı yüzde 67 oranında arttı. 
Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre 
yüzde 39 artarak bin 111 adet olarak 
gerçekleşti.

uludağ İhracatçı Birlikleri (uİB) 
verilerine göre, 2019 yılı Ocak 
ayında toplam ihracat, 2018 yılına 

göre yüzde 2 oranında arttı ve 2,4 
milyar $ oldu. Euro bazında ise 
yüzde 9 artarak 2,1 milyar € olarak 
gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 5 oranında 
artarken, yan sanayi ihracatı yüzde 3 
oranında azaldı.

Tablo1.2’de görebilirsiniz

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
verilerine göre, toplam otomotiv 
sanayi ihracatı, 2019 yılı Ocak 
ayında yüzde 18 pay ile ihracat 
sıralamasında ilk sıradaki yerini 
korudu.

Kaynak: OSD
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Ekol, The One 
Awards’ta lojistik 
sektör birincisi

Ekol, Marketing Türkiye ve Akademetre 
iş birliğiyle gerçekleştirilen “The OnE 
Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde  
lojistik sektörü kategorisinde birincilik 
ödülünün sahibi oldu.

“İtibar ve Marka Değer Performans 
Ölçümü” araştırması sonuçları temel 
alınarak düzenlenen ve bu yıl beşinci kez 
gerçekleştirilen The OnE Awards ödülleri, 8 
Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. 

Toplam 12 ilde, bin 200 kişiyle  yüz yüze 
gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 50’yi 
aşkın sektörün yıl içinde itibarını en çok 
artıran markalarının belirlendiği The OnE 
Awards’ta Ekol adına ödülü Ekol Kurumsal 
İletişim Direktörü Arzu Çetin ve Türkiye Ülke 
Müdürü Murat Kavrar aldı.  

Ekol’ün Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı 
Araştırması’nda iki ödüle layık görülmesinin 
ardından başarısını ödülle taçlandırmaya 
devam ettiğini söyleyen Çetin, “Yeterince 
iyi olmak bize hiçbir zaman yetmiyor.  
Daha iyiye ulaşmak için sürekli ve dinamik 
dönüşüme inanıyor, bu sayede her gün 
büyüyor ve gelişiyoruz. Biliyoruz ki, başarıya 
başka türlü ulaşmak mümkün değil. dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol 
Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına 
bağlı ekipler, Kula ilçesinde kar yağışı-
nın etkili olduğu bölgelerde kar küreme 
ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.  
7/24 görev başında olan ekipler yaşana-
bilecek olumsuzluklara da anında mü-
dahale ediyor. Yurt genelinde etkili olan 
kar yağışının Manisa’da hayatı olumsuz 
etkilememesi için Manisa Büyükşehir 
Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda 

Kula ilçesinde kar yağışının etkili oldu-
ğu bölgelere hızla müdahale eden Yol 
Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına 
bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama 
çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir 
Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi 
Başkanı Fevzi Demir, “Kula ilçemizde kar 
yağışının etkili olduğu bölgelerde ekip-
lerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını 
sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sorun ya-
şamaması için teyakkuz halindeyiz” dedi. 

Kula’da karla
mücadele sürüyor
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Toru Un’un Bandırma’daki tesislerinde 
gerçekleştirilen teslimat töreni, Toru Un A.Ş. 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Ata Toru, şir-
ket yetkilileri Efe Toru, Ece Toru ve Emre To-
ru’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Törende 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge 
Satış Koordinatörü Ataç Şeran’nın yanı sıra 
Lokman Koçaslan Otomotiv adına Genel 
Müdür Cüneyt Ergün, Şube Müdürü Müj-
dat Aras, Satış Danışmanları Ahmet Fidan ve 
Onur Kümüş ile Kurumsal İletişim Sorumlusu 
Ozan Birim de hazır bulundular. 

Teslimat töreninde konuşan Toru Un A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Ata Toru, 
“15 araçlık yeni yatırım tercihimiz-
de MAN markasını seçmemizin 
en büyük nedenleri; Alman tek-
nolojisinin getirdiği üstün özellik-
leri, mühendisliği, güçlü yapısı ve 
elbette yakıt tasarrufu oldu. Türki-
ye’nin her noktasına dağıtım ya-
pan bir şirketiz. Dolayısıyla bunca 
kilometre yol yapacak araçlarımızı 
tercih ederken de en iyisini seç-
meliydik. Satış Sonrası Hizmet-
lerde sunulan bakım paketleri 

incelendiğinde de, ileriye dönük önemli eko-
nomik avantajlar bulunuyor” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Böl-
ge Satış Koordinatörü Ataç Şeran da MAN’ın 
üstün nitelikli araçları ile olduğu gibi sun-
duğu satış sonrası hizmetler avantajı ile de 
müşterilerinin her açıdan yanında olduğunu 
vurgulayarak, “MAN araçları ileri teknolojile-
ri, dayanıklılıkları, kaliteleri, performansları 
ve sağladıkları yakıt tasarrufları ile segment-
lerinde öne çıkıyor. Ancak araçlarımızın tüm 
bu üstün özellikleri, sunduğumuz rekabetçi 
Satış Sonrası Hizmetler ile, zengin bakım pa-

ketleri ve uzatılmış garanti avantajları ile de 
destekleniyor.” şeklinde konuştu.

Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Mü-
dürü Cüneyt Ergün ise “Toru Un’un 15 adet 
MAN çekici alımı ile başlayan ticari ilişkimizin 
zamanla daha da kuvvetleneceğine inanıyo-
rum. Satışta olduğu gibi satış sonrası hizmet-
lerimizde de ‘koşulsuz müşteri memnuniyeti’ 
anlayışımızla müşterimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

Her koşulda üstün performans gösteren 
MAN çekicilerin tercih edilmesinin birçok ne-

deni olduğunu vurgulayan Lok-
man Koçaslan Otomotiv Şube Mü-
dürü Müjdat Aras da, “250 yılı aşan 
köklü geçmişi ile dünya devi MAN, 
araçların geliştirme ve üretim aşa-
masında, ileri teknoloji, yüksek 
kalite ve dayanıklılıktan, konfor, 
yakıt tasarrufu, ekonomik işlet-
me maliyetlerine kadar sunduğu 
birçok avantajla, işletmecisini ve 
kullanıcısını ilk alımdan, işletmesi-
ne kadar ömür boyu düşünen bir 
markadır” şeklinde konuştu.

Toru un yeni filo yatırımında 
MAn TGS çekicileri tercih etti

Yarım asra yaklaşan köklü geçmişi ile gıda
sektörünün önemli markalarından Toru un, 

yeni filo yatırımında MAn’ı tercih etti. 
Toru un’un satın aldığı 15 adet 

MAn TGS 18.460 çekiciler, 
düzenlenen törenle 

teslim 
edildi.
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Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tır-
san, uzman personeli, kaliteli hizmet ve 
koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi 
ile sektörün tercihi olmaya devam ediyor. 
Tırsan bünyesinde bulunan Kässbohrer’in 
uzun süreli iş ortağı Ambrogio, dayanıklı-
lık ve verimlilik sağlayan 50 adet K.SHG L 
Hafif Konteyner Şasi ve 100 adet K.SWAU 
C Swap Body aracını filosuna dahil etti. Av-
rupa’nın en geniş ürün yelpazesini sunan 
Tırsan, 55 farklı ülkedeki müşterilerinin iş 
ortağı olmayı sürdürüyor.

Domenico Ambrogio tarafından 1957 
yılında kurulan Ambrogio, kurulduğu ta-
rihten bu yana Avrupa pazarına odaklanı-
yor. Avrupa’nın öncü lojistik firmalarından 
biri olan Ambrogio, çevreye duyarlı taşıma-
cılık hizmetleriyle çevrenin korunmasına 
da katkı sağlıyor.

Gerçekleşen teslimat törenine katılan 
Ambrogio Yönetim Kurulu Başkanı Livio 
Ambrogio, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Kilit Müşteri Mü-
dürü Mehmet Önen güçlü ortaklıkları ile 
ilgili düşüncelerini paylaştılar.

Livio Ambrogio, “Tırsan ile ilk iş birliği-
mizi 1991 yılında gerçekleştirdik ve 12.500 
mm’lik dış uzunluğa sahip Swap Body 
aracını kullanıyorduk. Ancak sonrasında 
13.600 mm’lik dış uzunluğa sahip 100 adet 
Kässbohrer Swap Body aracı için yatırım 
yapmaya karar verdik. 6 aylık gözlem süre-
sinin sonunda, istifleme ve taşıma olanak-
larıyla operasyonlarda daha düşük maliyet 
sunan, iyileştirilmiş 100 adet Kässbohrer 
K.SWAU C Swap Body aracı için yatırım 
yaptık. Swap Body yatırımımızın devamı 
olarak, yük taşıma kapasitesi avantajı su-
nan, dayanıklı Hafif Konteyner Şasi K.SHG 
L yatırımı da yapma kararı aldık. 50 Kon-
teyner Şasi aracının 35 tanesini İtalya’da, 
9’unu Belçika’da ve 6’sını Almanya’daki 
operasyonlarımızda kullanacağız. Sadece 
gelişmiş teknolojiyle donatılmış araçları ile 
değil, satış ve satış sonrası ekiplerinin sun-
duğu kaliteli hizmet ile de Tırsan’ın önü-
müzdeki dönemde iş ortağımız olmaya 
devam edeceğinden eminim” dedi.

Çetin Nuhoğlu, “Tırsan olarak Avru-
pa’nın en geniş ürün gamına sahibiz ve 
temel önceliğimiz, müşterilerimizin ope-
rasyonel ihtiyaçlarını ürün gamımız ve 
hizmet yelpazemizle karşılamak ve ken-
dimizi sürekli geliştirmektir. Ambrogio 
ile kurduğumuz iş birliğine büyük değer 
veriyoruz ve bu güçlü iş ortaklığının uzun 
yıllar süreceğine inanıyoruz” dedi.

Mehmet Önen ise, “Avrupa’nın en 
büyük Swap Body filosuna sahip olan 
Ambrogio’ya, Tırsan’a duydukları güve-
nin bir sonucu olarak, 100 adet K.SWAU 

Tırsan, Ambrogio’ya
150 adet araç teslim etti

Türkiye’nin 42 yıldır 
aralıksız lider treyler 
üreticisi Tırsan, 1991 

yılından bu yana iş ortağı 
olan Avrupa’nın köklü 
lojistik şirketlerinden 
Ambrogio’ya 50 adet 

Kässbohrer K.SHG L Hafif 
Konteyner Şasi ve 100 

adet K.SWAu C Swap Body 
teslimatı gerçekleştirdi.
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C Swap Body ve 50 adet K.SHG L Hafif 
Konteyner Şasi teslimatı gerçekleştirdik. 
K.SWAU C Swap Body aracımız C45 taşıma 
kodu ve 34 euro palet kapasitesi ile mak-
simum verimlilik sağlamaktadır.

K.SHG L Hafif Konteyner Şasi ise hem 
40 ft hem de 45 ft konteynerleri taşıyabi-
len özel tasarlanmış yer değiştirilebilir ön 
kilitlere sahiptir. Ayrıca 3.900 kg’lık boş 
ağırlığı ile yakıt tüketimini azaltmaktadır. 
Odak noktamız her zaman olduğu gibi, iş 
ortaklarımızın tüm süreçlerinde hızlı satış 
ve satış sonrası desteğimizle operasyonel 
ihtiyaçlarını karşılamaktır.” açıklamasında 
bulundu.

Tırsan’ın Avrupa’daki Geniş Satış Son-
rası Hizmetleri Tırsan’ın Avrupa’daki müş-
terilerinin operasyonel gereksinimlerine 
uygun olarak geliştirilen KAdvance Care 
Hizmet Paketleri 27 ülkede ve 23 dilde 
sunuluyor ve Tırsan, 7/24 Kässbohrer Hot-
line servisi ile müşterilerinin her türlü ihti-
yacını karşılıyor.

Kässbohrer K.SHG L Hafif 
Konteyner Şasisi’nin Özellikleri
Kässbohrer’in deveboyunlu 

hafif konteyner şasi aracı K.SHG L, 
standart araçlara göre 600 kg boş 
ağırlığa sahiptir. Araç 40-45 ft HC 
konteynerlerle kullanılacak şekilde 
tasarlanmıştır. Kässbohrer’in hafif 
deveboyunlu Konteyner Şasi aracı 
15 ton’luk king pin kapasitesi ve 6x2 
çekicilere uygun özelliği ile daha 
fazla yük taşınabilmektedir. Hafifliği 
sayesinde araç, yakıt tüketimini 
minimuma indirmektedir.

Kässbohrer K.SWAu C Swap 
Body Aracının Özellikleri
Kässbohrer’in Swap Body ailesinin ilk 

ürünü olan K.SWAu C aracı, ekonomik ve 
çevreye duyarlı intermodal taşımacılık 
için özel olarak tasarlanmıştır. K.SWAu 
C, C45 ve C64 arasında taşıma kodu 
verebilmektedir ve 34 euro palet 
kapasitesine sahiptir. Ayrıca araç, 4.850 
kg’lık boş ağırlığıyla operasyonel işlerde 
maksimum verimlilik sağlamaktadır. 
K-Fix Yük Güvenlik Sistemi ile donatılan 
K.SWAu C, özel her biri 2,5 ton kapasiteli 
ve 128 farklı bağlama noktası ile 
donatılmıştır. K.SWAu C tüm çatı 
yükseltme konumları için Yük Güvenlik 
Sertifikası En 12642 Code XL - VDI 2700 
standardını sunmaktadır.
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Akıllı şehirlerin vazgeçilmezi 
sürücüsüz araçlar ve
robot kuryeler olacak

Continental, e-ticaret ağının 
her yıl büyümesi ve artan 

kentleşmeyle paralel olarak, 
otonom araç teknolojisinin 

sınırlarını genişletiyor. 
ABD’nin Las Vegas kentinde 

düzenlenen CES 2019 Fuarı’nda 
son yeniliklerini sergileyen 

Continental, paketleri müşterinin 
ayağına kadar götüren kurye 

robotlar ve sürücüsüz araçlarla 
yakın geleceğin akıllı şehirlerini 

bugünden tasarlıyor.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik 
ve orijinal ekipman tedarikçilerinden aynı 
zamanda teknoloji şirketi olan Continental, 
Las Vegas 2019 CES Fuarı’nda yeni otomo-
tiv inovasyonlarını ve teknolojilerini görü-
cüye çıkardı. Sürücüsüz araçlarla entegre 
olan kurye robot ile eşya ve paketlerin 
daha etkili ve verimli bir şekilde dağıtımını 
sağlayan Continental’in elektrikli otonom 
geliştirme platformu CUbE, geliştirdiği 
teknolojilerle mobilite kavramını da bir üst 
seviyeye taşıyor. 

Genellikle robot taksi veya kapsül ola-
rak adlandırılan bu otonom araçlarla eşya 
teslimatı yapılarak, mevcut taşıma kapasi-
tesinin daha fazla kullanılması ve zaman 
kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Tah-
minler, eşya taşımacılığına olan ihtiyacın, 
nüfusun yoğun olduğu yerlerde yolcu taşı-
macılığı ihtiyacını bile geride bırakacağını 
gösteriyor. Sensör, çevre algılama ve mo-
delleme, yerelleştirme, konumlandırma, 
durum analizi, karar alma ve mekatronik 
aktüatörler gibi ölçeklenebilir teknoloji-
ler konusunda uzmanlığı ve çözümleriyle 
Continental, bu ihtiyacı karşılayacak çö-
zümlere ve teknik bilgiye sahip olduğunu 
bir kez daha teyit ediyor.

Eşya ve paket teslimatı kurye robot 
ve sürücüsüz araçlarla olacak
Evlere eşya ve paket teslimi, her yıl ar-

tan e-ticaret satışları nedeniyle büyüyen, 
dinamik bir pazar. Bu segmentin büyü-
mesiyle saat başı teslimat maliyeti büyük 
önem kazanıyor. Birden çok araştırmada, 
otomatik eşya tesliminin, işletmeden tüke-

ticiye yapılan tüm teslimatlarda %80’e ka-
dar çözüm olacağını tahmin ediliyor. Conti-
nental, geleneksel eşya teslimine ek olarak 
otonom eşya teslimini, geleceğin kentsel 
mobilitesinin ayrılmaz bir parçası olarak 
görüyor. Bir veya birden çok kurye robot 
taşıyabilen CUbE ile eşya ve paket teslimatı 
tam anlamıyla otonomlaşıyor.   

Akıllı şehirlerin  
vazgeçilmezleri olacak
Sürücüsüz araçlar, 7/24 kullanılabil-

meleriyle geleceğin akıllı şehirlerinin çok 
önemli bir parçası olacak. Yenilikçi şehir 
planlamacıları, diğer ulaşım araçlarına en 
yakın erişim noktasına gitmek için özel 
araç kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran 
sürücüsüz araçları, toplu taşıma araçlarına 
değerli bir katkı olarak görüyor.

Gün içinde sürücüsüz araçlara olan ta-
lebin zirve yaptığı zamanlar olacağını söy-
leyen McClain, “Trafiğin yoğun olduğu bu 
saatlerin dışında sürücüsüz araçlardan fay-
dalanmak için robot teslimat devreye girebi-
lir. Otomotiv teknolojimizin, otonom kurye 
robotların geliştirilmesi konusunda robotik 
teknoloji şirketlerini büyük ölçüde destek-
leyebileceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.
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Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi şirketi 
Otokar, otobüs pazarındaki liderliğini pekiş-
tirdi. 7 metreden 18,75 metreye kadar farklı 
uzunluktaki otobüsleri ile Türkiye’nin en ge-
niş ürün gamına sahip olan Otokar, 2018 yı-
lını Ticari Araçlardan sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, Satış ve Pazar-
lamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
H.Basri Akgül, Satış Direktörü Murat Tokatlı, 
Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, Satış Mü-
dürü Murat Torun ve Otokar yöneticilerinin 
katıldığı toplantı ile değerlendirerek 2019 
yılı beklentilerini paylaştı. 55 yılı aşkın tecrü-
besi ile ürettiği otobüslerin yanı sıra Ar-Ge 
ve dijital dönüşüm alanında da yaptığı ça-
lışmalarla sektörüne birçok ilki kazandıran 
Otokar, 2018’de de faaliyet gösterdiği seg-

mentlerin toplamında Türkiye’nin en çok 
tercih edilen otobüs markası oldu.

“KÜÇÜK VE ORTA BOY OTOBÜS 
PAZARI YÜZDE 23, ŞEHİRİÇİ 
YÜZDE 50 DARALDI”
Toplantıda son 3 yıldır daralan oto-

büs pazarının 2018’de de kurda yaşanan 
dalgalanmaların etkisiyle ağır bir darbe 
alarak daralmaya devam ettiğini belirten 
Ticari Araçlardan sorumlu Otokar Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin; “2016 
ve 2017’ye kıyasla çok daha zor bir yılı ge-
ride bıraktık. 2018’de toplam otobüs paza-
rı yüzde 29 düzeyinde daralarak yılı 3 bin 
800’lü satış adetlerinde tamamladı. Küçük 
ve orta boy otobüs pazarında bu daralma 

Türkiye’de satılan
3 otobüsten 1’i

Otokar oldu

10’UNCU KEZ LİDER!
Koç Topluluğu şirketlerinden 

Otokar, 2018 yılında da faaliyet 
gösterdiği otobüs segmentleri 
toplamında liderliğini korudu. 
Pazarda yaşanan daralmaya 
rağmen, en çok tercih edilen otobüs 
markası olduklarını belirten Ticari 
Araçlardan sorumlu Otokar Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin; 
“Zor bir dönem olmasına rağmen 
hem iç hem de dış pazarda verimli 
bir yılı geride bıraktık. Faaliyet 
gösterdiğimiz segmentlerde pazar 
liderliğimizi koruduk; küçük, orta 
boy ve 12 metre şehir içi otobüs 
pazarında her kategoride en çok 
satılan marka olduk. 2018›de 
Türkiye otobüs pazarında satılan 
yaklaşık her 3 otobüsten 1’i 
Otokar oldu. Türkiye’nin yanı 
sıra Avrupa’da da büyümemizi 
sürdürdük. 2018’de otobüs 
ihracatımızı artırdık” dedi.

Otobüs pazarında lider değişmedi
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yüzde 23, 12 metre ve üstü şehir içi otobüs 
pazarında ise yüzde 50 olarak gerçekleşti. 
Otokar olarak böylesine zor bir yılda hem 
iç hem de dış pazarda verimli bir yılı geri-
de bırakmayı başardık. Yolcu taşımacılığı 
segmentinde 55 yılı aşkın süredir belediye 
ve halk otobüslerinin yanı sıra personel ta-
şıma ve turizm amaçlı otobüsler tasarlayıp 
üreten Otokar; geniş ürün gamı, kullanıcı 
ihtiyaçlarına sunduğu çözümler ve satış 
sonrası hizmetleriyle tüm beklentileri kar-
şıladı. 2018’de Türkiye otobüs pazarında 
satılan her 3 otobüsten yaklaşık 1’i Otokar 
oldu. Küçük, orta boy ve şehir içi 12 metre 
üzeri otobüs pazarında ise her kategoride 
en çok satılan marka olduk” dedi.

“YEnİLEnEn SuLTAn MEGA, 
SEKTÖRÜn GÖZDESİ OLDu”
Otokar’ın özellikle şehir içi toplu ta-

şımacılık alanındaki teslimatlara devam 
ettiğini ve turizm sektörüne yönelik oto-
büsleriyle faaliyet gösterdiği segmentte 
de pazardaki liderliğini koruduğunu kay-
deden Satış ve Pazarlamadan sorumlu 
Otokar Genel Müdür Yardımcısı H.Basri 

Akgül şöyle konuştu: 
“2018 yılında faaliyet gösterdiğimiz 

otobüs segmentlerindeki liderliğimi-
zi koruduk. Aynı kategoride 10’uncu 
kez lider olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Mardin’den İzmir’e, Tekirdağ’dan An-
takya’ya kadar ülke genelinde şehir içi 
otobüs teslimatlarımız devam etti. Ula-
şım sektörünü iyi dinleyerek, değişen 
ihtiyaçları öngörerek ürün geliştirme 
çalışmalarına aralıksız olarak devam 
ettik. Geçen yıl yenilenen araçlarımı-
zın kazandığı beğeni ve yılın ikinci ya-
rısında turizm sektörü için öngörülen 
canlanmanın da etkisiyle satışlarımız 
olumlu yönde etkilendi. Bu yılın ön pla-
na çıkan ürünü ise Sultan Mega oldu. 
Geçen yıl yenileyip satışa sunduğumuz 
Sultan Mega, güçlü motoru, zengin ak-
sesuarları, ortadan açılan kapısı, konfo-
ru ve düşük işletme giderleriyle turizm 
sektörünün sultanı oldu. Yine Otokar’ın 
yeni tasarım yaklaşımını yansıtan Do-
ruk T de tasarım ve özellikleriyle sektör 
tarafından çok sevildi.”

“50 ÜLKEDE MİLYOnLARCA 
YOLCu OTOKAR KOnFORuYLA 
SEYAHAT EDİYOR”
Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki daralan iç 

pazarın etkisiyle Otokar’ın ihracat çalışma-
larına ağırlık verdiğini belirten Otokar Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin; “1963’ten 
bu yana kendi teknoloji, tasarım ve uygu-
lamalarımız ile müşterilerin ihtiyaçlarına 
uygun özel çözümler geliştiriyoruz. Otokar 
olarak tasarımımız, konforumuz, teknoloji-
miz ve düşük işletme giderlerimizle hedef 
pazarımız olan Avrupa’daki konumumuzu 
güçlendirmeye devam ediyoruz. Otokar 
otobüsleri bugün İspanya, Sırbistan, Alman-
ya, İtalya, Yunanistan, Belçika, Romanya, Po-
lonya, Macaristan, Slovenya gibi 50 ülkede 
hizmet veriyor. İhracat çalışmalarına verdiği-
miz önem neticesinde geçtiğimiz yıl Türkiye 
otobüs pazarı ihracatı adetsel bazda yüzde 
10 artarken, Otokar’ın otobüs ihracatı bu ar-
tış oranını 4’e katladı” açıklamasını yaptı.

“TEK KALEMDE ALInAn En 
BÜYÜK OTOBÜS İHRACAT 
AnLAŞMASInI YAPTIK”
Otokar’ın yurtdışındaki şehir içi otobüs 

ihalelerinde daha aktif olduğunu kaydeden 
Alptekin; “2018 yılında özellikle şehir içi yol-
cu taşımacılığında yurtdışında önemli bir 
atılım yaptık. Otokar Avrupa şirketimizin 
kurulmasıyla birlikte tıpkı Türkiye’de ol-
duğu gibi, Avrupalı kullanıcılarımıza daha 
yakın olduk, ihtiyaç ve beklentileri daha iyi 
analiz ederek özellikle toplu taşıma ihalele-
rinde daha aktif bir yıl geçirdik. Geçen yıl bir 
Türk otobüs markasının tek kalemde aldığı 
en büyük otobüs ihracat anlaşmasını Bük-
reş Belediyesi ile imzaladık. Bükreş’in artan 
toplu taşıma ihtiyacını karşılamak üzere açı-
lan 400 adetlik şehir içi otobüsün temininin 
yanı sıra 8 yıllık satış sonrası hizmetlerini de 
içeren anlaşma için Romanya’da bir şirket 
kurduk. Teslimatlarımıza geçen yıl Aralık 
ayında başladık. Bu yıl da partiler halin-
de teslimatlarımız devam edecek. Bükreş, 
Otokar’ın İstanbul’dan sonra en büyük filo 
ile hizmet sağlayacağı şehir olacak” dedi. 

DOĞALGAZLI OTOBÜSLERİMİZ 
İSPAnYA’DA
Geçen yıl Almanya, Fransa, Polonya, 

Ürdün ve Tunus’a da önemli teslimatların 
gerçekleştiğine değinen Alptekin; “Polon-
ya’da Varşova Belediyesi’nin ulaşım hiz-
metlerinde bu yıl 34 adet Doruk otobüsü-
müz kullanılmaya başlandı. Mart ayında 
Ürdün’ün başkenti Amman Belediyesi’nin 
açtığı 100 adetlik otobüs ihalesini kazanan 
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şirketimize, otobüslerden duyulan mem-
nuniyet ile 35 adetlik ilave sipariş geldi. 
Amman Belediyesi’nin yeni 35 otobüsünü 
de bu yıl bahar aylarında teslim edeceğiz. 
Bu yıl, doğalgazlı Kent otobüslerimizin ilk 
ihracatı İspanya’ya yapıldı. Sadece şehiriçi 
değil, turizm araçlarımız da Avrupalı kul-
lanıcıların beğenisini kazandı. Ülkemizde 
Doruk ismiyle tanınan ve İtalya, İspanya, 
Fransa, Belçika ve İsveç’te satışına başla-
nan Ulyso T’yi bu yıl Almanya pazarına da 
sunduk” açıklamasını yaptı.

PAZAR PAYInI 3 PuAn ARTIRDIK
Otokar’ın 2013 yılında girdiği hafif kam-

yon segmentinde 8,5 tonluk Atlas kamyo-
nu ile faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen 
H.Basri Akgül; Atlas’ın yük taşıma kapasi-
tesi, güçlü donanım özellikleri, çevreci ve 
ekonomik motoru, düşük bakım giderleri 
ve uygun yedek parça maliyeti sayesinde 
mevcut kullanıcılarına yenilerini ekledikle-
rini söyledi. “6,5-8,5 ton kamyon pazarında 
yüzde 18 düzeyinde bir daralma yaşandı. 
Otokar, bu daralmadan en az etkilenen 
markalardan biri oldu. Geçtiğimiz yıl Atlas 

kamyonlarımızın Pazar payı 3 puan artarak 
yüzde 13’e yükseldi. Bireysel müşterilerin 
yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları da zor-
lu görevlerde kullanmak üzere Atlas kam-
yonumuzu filolarına dahil etti” açıklamasını 
yaptı. Otokar’ın 2018’de treyler pazarında 
tanker ve frigorifik araçlara odaklandığını 
da belirten Akgül; “Bu alanda treyler üreti-
minde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklen-
tileri doğrultusunda üretim yapıyoruz. Bu 
sayede geniş bir ürün gamına ulaştık. Geç-
tiğimiz yıl Otokar olarak tehlikeli madde 
taşımacılığı, bozulabilir gıda taşımacılığı ve 
yurt içi nakliye alanlarına odaklandık” dedi.

“KuLLAnICI FAYDASInI Ön 
PLAnDA TuTuYORuZ”
Toplantıda Otokar’ın yurtiçi ve yurtdı-

şındaki konumunu kuvvetlendirmek, kul-
lanıcılara daha fazla katma değer sağlamak 
için aralıksız olarak çalışmalara devam et-
tiğini belirten Ali Rıza Alptekin; “Geçen yıl 
ticari araç kullanıcıları için geliştirdiğimiz 
mobil uygulamayı kullanıma açtık. Üretim-
den tedarikçi ve bayilerimize kadar tüm 
paydaşlarımızı, yeni ve akıllı bir iş platfor-

muna kavuşturacak dijital dönüşüm pro-
jelerini hayata geçirmeye bu yıl da devam 
edeceğiz. Öte yandan yine kullanıcılarımıza 
sağladığımız faydayı artırmak üzere Otokar 
araçlarına özel motor, şanzıman, aks yağı ve 
antifriz ürünlerini Otokar Spectra markası 
ile pazarı sunduk” açıklamasını yaptı.

DÜnYA MARKASI OLMAK İÇİn 
İHRACATA AĞIRLIK VERECEĞİZ
Otokar’ın 2019’da yeni ve önemli he-

deflerle yola çıktığını kaydeden Alptekin; 
“Bu yıl, müşteri beklentilerine en uygun 
otobüslerimizle şehir içi ve turizm taşıma-
cılığında sektörün öncelikli tercih edilen 
markası olmaya devam etmeyi hedefliyo-
ruz. Türkiye otobüs pazarındaki liderliğimi-
zi korumayı hedefliyoruz. Buna ek olarak 
2019 yılında ihracat çalışmalarına da daha 
fazla odaklanarak dünya markası olma yo-
lunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Avrupa 
ve diğer bölgelerden aldığımız siparişleri-
mizin teslimatlarını bu yıl tamamlayıp yurt-
dışı pazarı için özel olarak geliştirilecek oto-
büslerimiz ile hedef pazarlarımızdaki araç 
parkımızı artırmak için çalışacağız” dedi.
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Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojile-
ri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı 
REW İstanbul’un düzenleyicisi Tarsus 
Turkey, Organize Sanayi Bölgelerine 
yönelik çevre araştırmasının 2018 so-
nuçlarını açıkladı.  Bünyesinde toplam 
53.757 firmanın olduğu Türkiye gene-
lindeki 222 OSB’yi kapsayan araştırma, 
üretimden kaynaklı atıkların yöneti-
minde ve geri kazanımında altyapı 
yatırımına ihtiyaç duyulduğunu ortaya 
koyuyor. Buna göre, Organize Sanayi 
Bölgeleri’nin yüzde 77’sinde çevre yö-
netim sistemi mevcut değilken, yüz-
de 58’inde merkezi su arıtma sistemi 
almıyor. Yüzde 86’sında proses atık 
yönetimi, yüzde 87’sinde tehlikeli atık 
yönetimi, yüzde 86’sında ambalaj atığı 
yönetimi de bulunmuyor. 

“Üretim yapan her firmanın, üre-
timlerinden dolayı ortaya çıkan atıkla-
rını geri dönüşüm ve geri kazanım sis-
temleriyle yeniden hammadde olarak 
kullanmak ya da çevreye en az zararla 
bunları bertaraf etmek için yasal zorun-
luluğu bulunuyor. Binlerce üreticinin 
bir arada bulunduğu Organize Sanayi 
Bölgeleri, atık yönetimi konusunda fir-
maların üzerindeki yasal ve mali yükü 
en aza indirebilecek yapılar. Yaptığımız 
OSB Çevre Karnesi araştırmasının 2018 
verilerine göre, başta atık su ve proses 
atıklar olmak üzere çevreye pek çok teh-
likeli madde yayan firmaların da içinde 
bulunduğu Türkiye’deki 222 OSB’nin 
sadece yüzde 23’ünde çevre yönetim 
sistemi mevcut. Dolayısıyla atıkların 
doğru yönetimi için her OSB’de mut-

laka bir çevre yönetim sisteminin bulun-
ması gerekiyor” diyen Tarsus Turkey Genel 
Müdür Yardımcısı Seda BOZKURT, Orga-
nize Sanayi Bölgeleri’nin çevre yatırımları 
konusunda sistem ve insan kaynağı yatı-
rımlarına ihtiyacının olduğunu ifade etti. 

Türkiye genelindeki 222 OSB’nin 
50’sinde çevre yönetim sistemi var
Organize Sanayi Bölgeleri’ne yönelik 

çevre araştırmasının 2018 sonuçlarına 
göre çevre yönetim sistemi olan OSB’le-
rin sayısı 50. Bunların yüzde 23’ünde 
merkezi su arıtma sistemi, yüzde 47’sin-
de evsel atık yönetimi, proses atık yöneti-
mi ve tehlikeli atık yönetimi bulunmuyor. 
Çevre yönetim sistemine sahip organi-
ze sanayi bölgelerinin yalnızca yüzde 
15’inde ön atık su arıtma tesisi mevcut. 

Sürdürülebilir çevre için tek 
doğru çözüm “Teknoloji Yatırımı”
Türkiye’deki Organize Sanayi Bölge-

leri, bünyelerindeki firmaların atık yö-
netimi yatırımlarını da minimize edecek 
şekilde merkezi bir çevre yönetim sis-
temine ve gerekli teknoloji altyapısına 
sahip olmasının sürdürülebilir çevre açı-
sından büyük bir öneme sahip olduğunu 
vurgulayan Bozkurt, “21-24 Mart tarihle-

rinde “Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” 
ana konularında 15’incisini düzenleyeceğimiz 
Avrasya’nın lider çevre teknolojileri buluşması 
Uluslararası REW İstanbul’da, OSB’lerin ihtiyacı 
olan geri dönüşüm, geri kazanım, atık yönetimi 
ve çevre teknolojileri bir arada sergilenecek” dedi. 

Türkiye’deki OSB’lerin 
çevre araştırmasından
çarpıcı sonuçlar çıktı
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“Latte ve
Americano’da ilişki 
başlamadan bitiyor”

S
Yılmaz KAYA
info@radusdergisi.com

on zamanlarda özellikle 
Twitter’da aktif olarak ve 
“menemen soğanlı mı olmalı 
soğansız mı” gibi çok hassas(!) 
konulara değinerek gençler 
başta olmak üzere birçok kişinin 
ilgisini ve takdirini tekrar üzerine 
çeken ünlü yeme-içme eksperi ve 
gastronomi yazarı Vedat Milor, 
yine çok konuşulan cümlelere 
imza attı.

Hürriyet’te, Petra Roasting’i 
konu edindiği yazısında 
şakayla karışık, buluştuğu bir 
kadın latte ya da americano 
söylerse o ilişkinin, kendisi için 
daha başlamadan biteceğini 
söyledi. Elbette Milor’un bunu 
argümanını vurgulamak için 
bilinçli şekilde abarttığını 
söyleyelim. 

İşte Vedat Milor’un çok 
konuşulan  “Sadece kahve değil 
bir yaşam tarzı” başlıklı yazısının 
ilgili kısımları...

“Bekâr ve ilişki peşinde 
olsam, bir kadının damak 
zevkini anlamak için Petra’da 
buluşurum. Kahvesi çok iyi 
ama o ne ısmarlayacak? Latte? 
Benim için ilişki başlamadan 
biter! Çünkü damak zevkinin 
uyumlu olması, yaşamı paylaşıp 
paylaşamayacağımız hakkında iyi 
fikir verebilir. Americano için de 
aynı şeyi söyleyeceğim.

Son dönem yazılarımda 
lokanta kalitesinde son yıllarda 

yaşanan ciddi bir düşüşe vurgu 
yaptım. Ancak iki alanda 
muazzam bir dinamizm var: 
Kahveciler ve doğru düzgün 
ekmek. Ben Türk kahvesi 
seviyorum ama daha çok 
yurtdışında olduğumdan farklı 
kahve türlerinin müptelası oldum.

Yeni bir kente gideceğim 
zaman ilk sorduğum soru, ‘En 
iyi kahveciler hangileri?’ En 
iyi derken çekirdek kalitesi, 
kavurma ve pişirme birlikte 
gidiyor tabii. Ne tür kahve 
içtiğim o andaki haletiruhiyeme 
göre değişiyor. En zor olan, iyi 
bir espresso. Kahvenin meyve 
özelliği ortaya çıkacak, aromalar 
belirgin olacak ama damakta 

ekşilik hissedilmeyecek. 
Sabahları cappuccino da büyük 
zevk, cortado da. Ya da iyi bir 
‘pour over’.

Ama modern kahvecilerin 
en zevkli tarafı, çekici bir yaşam 
tarzı sunmaları. Genelde bu 
tip kahvecilerin müdavimleri 
kültürlü gençler oluyor. Kahve, 
boğucu ev ortamından kaçıp 
çalışmak için ideal. Rahatsız 
edilmeden kitap okumak için 
de. Sohbet etmek için de. Yeni 
arkadaşlıklar kurmak için de.

Doktora tezimin bir kısmını 
Berkeley’deki Café Roma’da 
yazdım. Eşimle bir kahvede 
tanıştık. ‘İtalya’ kitabımı, 
kahvesi kötü olmasına 
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rağmen ortam iyi olduğu 
için Atlanta’daki Café San 
Francisco’da kaleme aldım.

Yurtdışındayken bazı 
kahvelerde çok hoşuma giden 
bir olay da ‘iş mülakatları’. 
Özellikle yeni kurulan teknoloji 
şirketlerinde mülakatlar 
artık ofiste değil, trend olan 
kahvelerde yapılıyor. Ama en 
zevklisi ‘internet dating’ denen 
olay. Kadınla erkeğin ilk kez 
bir araya gelmeleri, birbirlerini 
tanıyıp ‘devam’ ya da ‘tamam’ 
kararı vermeleri. İlk temas 
olumlu giderse arkasından baş 
başa yemeğe çıkma aşaması 
geliyor.

Ekşi maya ekmeği  
takdir edecek mi?
İlk test başarılı ise sıra 

bir şeyler atıştırmaya gelir. 
İlk bakacağım şey, Petra’da 
kullanılan çok iyi ekşi maya 
ekmeği takdir edip etmediği. 
Örneğin bir ‘croque monsieur’ 
ısmarladım ve bölüşelim dedim. 
Önce bu Fransızlara özgü sıcak 
tostun yanında gelen salatanın 
kalitesini fark edip etmediğine 
bakarım kızın. Şimdi, Fransa’da 
bunun ‘pain de mie’ ile, burada 
nefis ekşi mayalı ekmekle 
yapıldığını bilmeyebilir kız. Ama 
acaba jambon, emmental peyniri, 
beşamel sos ve Dijon hardallı 

tostu denedikten sonra ne 
diyecek? ‘Tercihim çift kaşar ve 
sucuk’ mu diyecek? Başlamayan 
ilişki orda biter!

Öte yandan belki bir sürprizle 
karşı karşıyayım. Kız farklı şeyler 
de denemek istiyor. Petra’nın 
Gayrettepe’deki mutfak ekibinin 
başındaki Cenk Debensason’un 
Institut Paul Bocuse’da eğitim 
görmüş, iyi damak zevkine 
sahip biri olduğunu bildiğimden 
‘Sadece tadına bakarım’ der ve 
üç çeşit daha ısmarlarım. Öğlen 
olduğu için öyle ağır yemiyor ve 
yumurta ağırlıklı gidiyoruz...

Sosyoloji dersi verirken 
yaptığım gibi bir hayali senaryo 
ortaya atıp üzerine çeşitlemeler 
yapmam, bir sonuca yönelik. Çok 
katı söylemler biraz işin şakası 
pek tabii.

Ancak her şakada belli 
bir gerçeklik payı da olabilir. 
Damak zevkinin uyumlu olması, 
ortak bir yaşamı paylaşıp 
paylaşamayacağımız hakkında 
iyi bir fikir verebilir. Hayali 
senaryonun Petra kısmı ise 
tamamen gerçek.”

İLİŞKİLİ MENÜ
Americano
Caffe Latte
Cortado
Espresso
Filtre Kahve
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Ford Trucks’ın global çapta motor 
sporlarına destek olduğunu belirten 
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Ser-
han Turfan, “Uluslararası bir marka olarak 
motor sporlarına yatırım yapıyor ve des-
tekliyoruz. Bu kapsamda, 21 yıldır dünya 
ralli pistlerinde mücadelesini başarıyla 
sürdüren M-Sport’u, ödüllü yeni çekicimiz 
F-MAX ile desteklemekten mutluluk du-
yuyoruz.” dedi. 

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2019 
sezonunun açılacağı Monte Carlo Rallisi 
için geri sayım başladı.  24 - 27 Ocak 2018 
tarihleri arasında düzenlenecek Monte 
Carlo Rallisi’nde, Ford ralli takımlarını yö-
neten M-Sport World Rally Team’e, Ford 
Trucks  ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu 
(ITOY)’ ödüllü yeni çekicisi F-MAX ile hiz-
met verecek.

2019 Dünya Ralli Şampiyonası, top-
lam 14 rallinin yer aldığı yoğun ve zor-
lu bir takvimle bu ay başlıyor. Sezon, 24 
Ocak’ta Monte Carlo Rallisi ile başlayarak 
14 Şubat’taki İsveç Rallisi ile devam ede-
cek. Meksika, Fransa, Arjantin, Şili, Porte-
kiz ve İtalya’da düzenlenecek yarışların 
ardından yaz arasına girecek WRC 2019 
sezonu, 4 Ağustos’ta Finlandiya Rallisi ile 
tekrar başlayacak. 22 Ağustos’ta düzenle-
necek Almanya Rallisi’nin ardından 12-15 
Eylül 2018 tarihlerinde Türkiye Rallisi ya-
pılacak. Sezon, sonbahar aylarında Büyük 
Britanya, İspanya ve Avustralya Rallisi ile 
son bulacak.

Geçen yılın Eylül ayında M-Sport Wor-
ld Rally Team ile bir iş birliğine imza atan 
Ford Trucks, 2019 ile 2020 sezonları bo-
yunca ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu 
(ITOY)’ ödüllü yeni çekicisi F-MAX ile dün-
ya ralli yollarında M-Sport ekibine hizmet 
verecek.

 “uluslararası Yılın Kamyonu 
ödüllü yeni çekimiz F-MAX ile 
hizmet vereceğiz”
Ford Trucks’ın global çapta motor 

sporlarına destek olduğunu belirten 
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan, “Uluslararası ağır ticari 
araç pazarında en büyük üreticilerden 

biri olan Ford Trucks olarak, 60 yıla va-
ran kamyon üretim tecrübemizi pazarın 
ihtiyaçlarını karşılayan ürün geliştirme 
becerimizle birleştiriyoruz. Orta Doğu, 
Afrika ve Avrupa’da büyümemizi devam 
ettirirken uluslararası bir marka olarak 
bir yandan da motor sporlarına yatırım 
yapıyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda 
ilk ortaklığımızı Ford GT yarış takımı ile 
FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda 

M-Sport Ralli Takımı,
2019 Dünya

Şampiyonası’na
uluslararası Yılın

Kamyonu Ford Trucks 
F-MAX ile gidiyor.

Dünyanın 
en önemli ralli 
takımlarından olan 
M-Sport World Rally 
Team, bu ayın sonunda 
Monte Carlo Rallisi ile 
başlayacak 2019 Dünya 
Ralli Şampiyonası’na, 
Ford Trucks’ın desteği 
ve markanın 2019 Yılın 
Kamyonu Ödüllü yeni 
çekicisi F-MAX ile gidiyor. 

WRC 2019, 24 Ocak 2018’de
Monte Carlo Rallisi ile başlıyor
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(FIA World Endurance Championship) 
yaptık ve 3 yıldır verdiğimiz desteğe de-
vam ediyoruz. Araçlarımızın dördü, bu iş 
birliği kapsamında Ford GT’nin Şampiyo-
na sırasında naklini sağladı. Destekledi-
ğimiz ralli takımlarından bir diğeri olan 
VDR Trucks Racing ise Dakar 2019 Ralli-
si’nde ilk kez Ford Trucks kamyonları ya-
rıştı. Motor sporlarına verdiğimiz desteği, 
M-Sport ile geçen yıl Eylül ayında yaptığı-
mız iş birliği ile sürdürüyoruz. Ford Trucks 
olarak, ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyo-
nu (ITOY)’ ödüllü yeni çekimiz F-MAX ile 
M-Sport Dünya Ralli Takımına hizmet ve-
receğiz. Bu kadar başarılı bir ekibe hizmet 
vereceğimiz için çok mutluyuz. F-MAX’i 
tercih eden M-Sport’a Dünya Ralli Şampi-
yonası’nda başarılar diliyoruz.” dedi.

2019 Dünya Ralli Şampiyonası takvimi:

24 Ocak Monte Carlo Rallisi

14 Şubat İsveç Rallisi

07 Mart Meksika Rallisi

28 Mart Fransa Rallisi

25 Nisan Arjantin Rallisi

09 Mayıs Şili Rallisi

30 Mayıs Portekiz Rallisi

13 Haziran İtalya Rallisi

01 Ağustos Finlandiya Rallisi

22 Ağustos Almanya Rallisi

12 Eylül Türkiye Rallisi

03 Ekim Büyük Britanya Rallisi

24 Ekim İspanya Rallisi

14 Kasım Avustralya Rallisi
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SSAB Türkiye, Hardox® çeliğin doğru 
kullanımı ve diğer çelik plakalara göre gös-
terdiği üstün farkları anlatan eğitim çalış-
malarına devam ediyor. Tüm Türkiye’yi 
dolaşarak sektördeki bütün paydaşların 
Hardox® çelik hakkında bilgi sahibi olması 
ve toplam karlılığın arttırılması adına ve-
rilen eğitimlerden sonuncusu Ascendum 
Makina Genel Merkez’inde gerçekleşti-
rildi. Eğitim hakkında açıklamalarda bu-
lunan Ascendum Makina Pazarlama ve 
Satış Destek Müdürü Serhan Özkan, “İsveç 
markası Volvo İş Makineleri olarak iş or-
taklarımıza değer katan en kaliteli ürünle-
ri pazara sunmaya çalışıyoruz. Bunun için 
en doğru ve alanında en başarılı markalar 
ile birlikte çalışmaktayız. Volvo gibi İsveç 
kökenli SSAB, iş makinelerinde de sıklık-
la kullanılan aşınma plakaları konusunda 
dünyanın en önde gelen firmalarından. 

Bu tarz eğitimlerle, öncelikle kendi saha 
ekiplerimizin bilgi seviyesini yükselterek, 
iş ortaklarımıza sahada en doğru şekilde 
teknik destek vermelerini sağlamaktayız. 
Bu kapsamda ekibimize eğitim vererek 
desteğini sunan SSAB Türkiye ekibine de 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. 
Eğitimi SSAB Türkiye Teknik İş Geliştirme 
Müdürü Devrim Sağlam düzenledi. As-
cendum Makina’nın tüm Türkiye’ye da-
ğılan satış ağından temsilciler semineri 

dikkatle takip etti. Konuyla ilgili konuşan 
Sağlam, “Temel amacımız; herkesin doğru 
bilgi sahibi olması. Bu amaçla Hardox® çe-
liğin tek bir çeşidinin olmadığını ve doğ-
ru yerde doğru Hardox® çelik kalitesinin 
kullanımıyla, daha uzun ömürlü malzeme 
elde edilebildiğini Ascendum Makina çalı-
şanlarına anlatmaya çalıştık. Doğru nokta-
larda kullanılan bir Hardox® çeliğin, ürün 
ömrünü 2 ile 2.5 kat arasında arttırdığını 
göstermeye çalıştık. Böylece Ascendum 
Makina ekibi müşterilerine doğru ürünü 
tercih etmeleri noktasında daha prosfes-
yonel bir yönlendirmede bulunabilecek-
ler. Böylece son kullanıcının elde edeceği 
kar artabilecek. Çünkü çoğu zaman maki-
nelerin ve işin durmasıyla oluşan zararlar, 
Hardox® çelik kullanılmış bir kovaya vere-
cekleri miktarlardan daha maliyetli olabi-
liyor” diye konuştu.

“Tamamen saf çelik”
Eğitimde Hardox® çeliğin diğer çelikler-

den farkları da anlatıldı. Yüksek miktarda te-
mizlik uygulamasına uğrayan Hardox® çelik 
tamamen saf hale geliyor. Bunun yanında 
dünyada çıkarılan en temiz demir cevheri 
olduğu da tüm otoriteler tarafından kabul 
edilmiş bir gerçek olarak öne çıkıyor. Sülfür 
ve silisyum oranı en düşük cevher olduğu 
için SSAB dünya genelinde bütün rakiple-
rinin önünde yer alıyor. Böylesine temiz bir 
cevher olmasına rağmen vakum altında ya-
pılan ek temizleme işlemine de uğrayarak, 
saf bir çelik elde ediliyor. Seminerde Har-
dox® çeliğin, kontrollü bir haddeleme ve su 
verme sürecinden de geçtiğini anlatan sağ-
lam, “Bu üstün kontrollü süreçlerle, işlene-
bilirlik, kaynatabilirlik, bükülebilirlik konu-
sunda plakadan plakaya değişmeyen stabil 
kaliteyi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.  

“Ascendum Makina’ya
Hardox® Aşınma Plakası Eğitimi

Volvo İş Makinaları’nın Türkiye distribütörü Ascendum 
Makina, müşterilerine her zaman daha kaliteli hizmet 
verebilmek adına aldığı eğitimlere bir yenisini daha 
ekledi. SSAB Türkiye Teknik İş Geliştirme Müdürü Devrim 
Sağlam, Ascendum Genel Merkez’inde, Hardox® çelik  
üzerine kapsamlı bir seminer verdi.

Ascendum Makina Pazarlama ve Satış Destek 
Müdürü Serhan Özkan ve SSAB Türkiye 

Teknik İş Geliştirme Müdürü Devrim Sağlam
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Kova üretiminde Hardox® çelik
Seminere katılan Ascendum Makina 

Satış Ekibi özellikle kovalar konusunda 
çeşitli sorular da yöneltti. Sektörde ge-
nel olarak kova üretiminde özellikle ağız 
bıçakları ve yan bıçaklarda Hardox® çelik 
ürünleri tercih ediliyor. SSAB Türkiye Tek-
nik İş Geliştirme Müdürü Devrim Sağlam, 
kovaların tamamının da Hardox® çelikten 
yapılabileceğinin altını çizdi. Bu sayede 
üreticiler, daha büyük kovaları çok daha 

hafif ağırlıklarda üretebiliyorlar. Kovanın 
ağırlığından elde edilen tasarrufla 10 ko-
vada 11 kovalık yük taşınabiliyor. Ya da 
aynı miktarda yük daha hızlı ve verimli 
kaldırılabiliyor. Bu da hem yakıt hem de 
zamandan tasarruf elde ettiriyor. 

Hardox® çelik nasıl ayırt edilir?
Marka programları konusunda açıkla-

malar yapan SSAB Özel Çelikler, Türkiye, 
Ortadoğu, Afrika ve Güney Avrupa Pa-
zarlama Müdürü Murat Kozan, “Sert, tok, 

etkin maliyetli ve orijinal Hardox® çelik-
ten yapılmış gövdeler arayanlar, Hardox® 
In My Body marka işaretine bakabiliyor. 
Bir ürünün üzerinde bu logonun olması, 
ürünün Hardox® çelik kullanılarak imal 
edildiğini ve daha alt kalitede bir taklit-
ten yapılmadığını doğruluyor. Bu logo, 
eşsiz aşınma direnci ve darbe dayanımı 
sunan birinci sınıf bir ürünü temsil ediyor 
ve kullanım süresince zaman ve maliyet-
ten tasarruf edileceği anlamına geliyor. 
SSAB’nin yüksek kalite standartlarına 
uyan, alanında lider olan üreticilere, Har-
dox® In My Body logosunu ürünlerine 
ekleme lisansı veriliyor. Dolayısıyla Har-
dox® In My Body logosu görüldüğünde 
üstün bir çelik ürün alındığından emin 
olunabiliyor.” diye konuştu. Eğitim kapsa-
mında Hardox® çeliğin diğer çeliklerden 
nasıl ayırt edileceğini anlatmaya devam 
eden Sağlam, marka programları dışın-
da, SSAB’nin her bir çelik plakayı müşte-
rilerine sertifikasıyla birlikte verdiğini ve 
müşterilerin üreticilerden bu sertifikaları 
görmek isteyebileceğini söyledi. Bunun 
dışında Hardox® Wearparts’lardan da 
bahseden Sağlam, sözlerine şöyle devam 
etti: “Yetkili Hardox® Aşınma Parçası Üre-

ticisi iş ortaklarımız, yani Hardox® Wear-
parts merkezleri, Hardox® çelik dışında 
ürün kullanmıyor. Biz de onlara Hardox® 
çeliğin nasıl delineceğini, kaynatılacağını, 
işleneceğini, büküleceğini gösteren özel 
eğitimler veriyoruz. İsteyen herkes www.
hardoxwearparts.com.tr adresi üzerinden 
kendilerine en yakın Hardox® Wearparts 
merkezini bulabiliyor.” SSAB, sektördeki 
üreticiden son kullanıcıya kadar bütün 
paydaşların doğru bilgiye sahip olması 
için Ascendum Makina eğitimi ve benzeri 
etkinliklerle birlikte Hardox® çelik hakkın-
daki tüm soru işaretlerini gideriyor.
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Denizli’nin önde gelen lojistik firmala-
rından DENKO Uluslararası Nakliyat, böl-
genin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine 
taşıyor. Filosunun yüzde altmıştan fazlası 
Renault Trucks çekicilerden oluşan DEN-
KO, 8 adet T 460 4x2 ADR’li Euro 6 çekici 
ile araç parkını geliştiriyor.  

Denizli’de gerçekleştirilen teslimat 
törenine DENKO Yönetim Kurulu Başkanı 
Uğur Erdoğan ve Oğuz Erdoğan ile Rena-
ult Trucks Türkiye Başkanı Sebastien De-
lepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, 
Ege Bölge Müdürü Tolga Aykaç, Özmutlu-
baş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mut-
lubaş, Bölge Satış Yöneticileri Mehmet Ay-
dın ve Mustafa Karabulut katıldılar. 

Lojistik sektörü desteklenmeli 
Denizli’nin 190 ülkeye 3 milyar dolar 

üzerinde ihracat yaptığını belirten DEN-
KO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdo-
ğan; “Lojistik sektörü, bu dönem dar bir 
boğazdan geçiyor. İthalat ve ihracat den-
gelerinin değişkenliği, Avrupa’da 
otoban ücretlerine yapılan fiyat 
artışları, sürücülerin vize alırken 
yaşadıkları sorunlar gibi birçok fak-

tör, lojistik operasyonlarını olumsuz etki-
leyebiliyor. Bu nedenle lojistik sektörüne 
yapılan her türlü destek, büyük önem 
taşıyor. Yıl sonunda başlayan ÖTV ve KDV 
indirimleri, lojistik firmalarının yatırımla-
rında biraz olsun nefes almasını sağladı. 
Biz de bu durumdan faydalanarak yeni 
araç alımları yaptık ve yine Renault Trucks 
araçları tercih ettik” şeklinde belirtti. 

300’ün üzerinde firmaya lojistik hiz-
meti sunan DENKO, bir çok sektör için 
komple ve parsiyel karayolu taşımacılı-
ğı yapıyor. Almanya, Hollanda, Belçika, 
Avusturya başta olmak üzere Avrupa’nın 
tüm bölgelerine taşıma hizmeti sunuyor. 
Denizli ve bölgesindeki yerli üretim mal-
ların lojistiğini sağlayan DENKO, yüzde 95 
oranında tekstil ve konfeksiyon ihracatı 
için taşımacılık sağlıyor. 

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebas-
tien Delepine, teslimat töreninde yaptığı 
açıklamada; “T serisi çekicilerimiz, yakıt 

tasarrufu ve performansları ile 
segmentinde lider araçlar. Bu 

çekiciler, gelişmiş özellikleri ve 
konforu ile lojistik firmalarının üze-

Denizli’nin deneyimli lojistik şirketi
Renaults Trucks T serisini tercih etti

DEnKO uluslararası nakliyat,
Denizli merkezli taşımalar için 

Renault Trucks T çekiciler ile 
filosunu 

güçlendiriyor.
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rinden büyük yük alıyorlar. Bu doğrul-
tuda DENKO Uluslararası Nakliyat’ı da 
araçlarımızdan memnun müşterilerimiz 
arasında görmek, gurur veriyor” dedi. 

DENKO sürücülerinin Renault Trucks 
T çekicileri kullanmaktan memnuniyet-
lerine değinen Uğur Erdoğan; “Uzun yol 
nakliyesinde, operasyonlarımızın verim-
liliği için sürücülerimizin konfor ve gü-
venliğini düşünmek durumundayız. Re-
nault Trucks T çekicilerden sürücülerimiz 
de oldukça memnun. Bu da tabi ki alım 

kararımızı etkiliyor” diyerek ekledi. 
Denizli ticaretinin Ege Bölgesi ve Tür-

kiye için önemine vurgu yapan Ahmet 
Mutlubaş ise; “Denizli, ilde ve bölgede 
gerçekleştirilen yerli üretimi ihraç eden 
önemli illerimiz arasında yer alıyor. Bölge-
deki lojistik hizmetleri için Renault Trucks 
T serisi çekicilerin tercih edilmesi, bizler 
için oldukça önemli. Uzun zamandır Re-
nault Trucks çekicileri kullanan DENKO, 
hem araçlarımızdan hem satış sonrası 
bakım-onarım hizmetlerimizden oldukça 
memnun. Bizler de iş birliğimizin bu yön-
de ilerlemesi, DENKO çekicilerinin yolları-
na en iyi performans ile devam etmeleri 
için tüm satış sonrası desteği sağlıyoruz” 
diye belirtti.
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TİM (Türkiye
İhracatçılar Meclisi)

2019 Hedef ve
Öngörüleri Raporu

AB
S.Göktan GÜÇLÜ
info@radusdergisi.com

2018 yılını “Brexit” tartışmaları 
ve ABD ile yaşanan gerginliklerle 
geçirmiştir. 2019 İngilizler için 
“bir kez daha” karar yılı olacaktır. 
Brüksel, Brexit kararının bir an 
önce İngiltere Parlamentosu’nda 
onaylanmasını istemektedir. 

Türkiye’nin 2019 yılı 
ihracat hedefi Yeni Ekonomi 
Programında 182 milyar dolar 
olarak belirlenmiştir. 2018 
yılındaki yüzde 7,1 ihracat 
artışı sonrası, 2019 yılında 
yüzde 8,3’lük daha yüksek bir 
ihracat artışı hedeflenmektedir. 
Bu çerçevede Türkiye 2019 
yılındaki yüzde 8,3 ihracat artışı 
hedefine ulaşmak için ihracat 
desteklerinin artışı önemli 
olacaktır. Özellikle Eximbank 
kredi ve teminat olanakları, 
alacak sigortaları ve döviz kuru 
riski yönetim ürünleri önemli 
olacaktır.

2019 yılında ekonomik 
büyümeye en yüksek katkıyı 
net ihracatın sağlaması 
öngörülmektedir. Dış ticaret 
açığının ise YEP 2019 Program 
Hedefine göre 62 milyar dolara 
gerilemesi beklenmektedir.

GÖSTERGE 2017-2018  
Gerçekleşme
Türkiye’nin 2019 yılı ihracat 

hedeflerine ulaşması adına, Yeni 
Ekonomi Programı’nda, yüksek 
katma değerli ihracat artışı 
odağında yer alan politikalar 
ve tedbirler ihracatçılar için yol 
gösterici niteliktedir. 

Söz konusu politika ve 
tedbirleri sıralamak gerektiğinde;
• Yeni pazar, yeni ürün, 

yeni ihracatçı hedefi ve 
küresel değer zinciri bakış 
açısıyla İhracat Ana Planı 
oluşturulacaktır.

• İhracat teşvik sistemi daha 
verimli ve etkin olarak yeniden 
yapılandırılacaktır.

• İhracatçıların küresel ticari 
verileri yakından takip 
edebilmesini sağlamaya 
yönelik Elektronik İhracat 
Platformu kurulacaktır. 
Uluslararası ticaretin 
kolaylaştırılması, gümrük 
işlemlerinin hızlandırılması, 
kaçakçılığın ve kaçakçılıktan 
kaynaklanan gelir kaybının 
engellenmesi için gümrük 
bilgi sistemleri uçtan uca 

bir bakış açısıyla ve büyük 
veri analizi,ileri analitik 
yetkinliklerini de içerecek 
şekilde güçlendirilecektir.

• Avrupa Birliği ile Gümrük Birli-
ği’nin güncellenmesine yönelik 
çalışmalar tamamlanacaktır.

• Yürürlükteki serbest ticaret 
anlaşmaları gözden geçirilecek, 
cari işlemler açığını azaltma-
ya yönelik hedefler konularak 
bunların takibi yapılacak, 
makroekonomik hedefleri des-
tekleyici  yeni serbest ticaret 
anlaşmaları oluşturulacaktır.

• İhracatı desteklemek amacıy-
la Eximbank’ın öz kaynakları 
daha da güçlendirilecek ve 
şube sayısı arttırılacaktır. Ban-
ka, nakdi kredi, ihracat kredi 
sigortası ve garanti imkânlarını 
geliştirerek ve çeşitlendirerek 
ihracatçılara, döviz kazandırıcı 
faaliyetlerle ilgilenen firmalara 
ve yurt dışında faaliyet göste-
ren müteahhitlere destek sağ-
lamayı artırarak sürdürecektir.

• Ülkemizin Afrika Pazar 
Stratejisi, bu kıtada yatırım 
yapan şirket örneklerine, 
ülkelerin insan kaynağı 
profillerine, iş ortamlarına ve 
sektörel bilgilerine kadar pek 
çok bilgiyi içerecek şekilde 
ve veriye dayalı bir yapıda 
oluşturulacaktır.

• İthalata bağımlılığı azaltmak 
ve ihracatı arttırmak amacıyla 
yerli üretim ve dünyadaki en 
iyi uygulamalar göz önünde 
bulundurularak teknoloji 
ve Ar-Ge yatırımları kamu-
özel iş birliği modelleri ile 
gerçekleştirilecektir.
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• Cari açığın düşürülmesi amacıyla 
ilaç, kimya, petrokimya, enerji, 
makine/teçhizat ve yazılım 
sektörleri öncelikli yatırım 
yapılabilir alanlar olarak 
belirlenmiştir.

• Yüksek teknoloji ürünlerinin 
üretileceği, büyük ölçekli yerli ve 
yabancı yatırımların yer alacağı, 
etkin yönetim modeline sahip 
endüstri ve teknoloji bölgeleri 
kurulacaktır.

• Güvenlik hizmetlerinde kullanılan 
araç, gereç ve teknik ekipmanda 
yerli üretimin payı arttırılacaktır.

• Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı çerçevesinde enerji girdi 
maliyetleri azaltılacaktır. Petrol 
ve doğal gaz kaynağı aramaları, 
başta denizlerde olmak üzere, 
hızlandırılarak sürdürülecektir.

• Maden arama ve sondaj çalışmaları 
hızla devam ettirilerek, bulunan 
rezervler kamu/özel iş birliğinde 
yeni iş modelleri ve finansman 
mekanizmalarıyla ekonomiye 
kazandırılacaktır.

• Bor başta olmak üzere madenler 
işlenip yüksek katma değerli 
ürünlere dönüştürülecek 
ve uluslararası piyasalara 
sunulacaktır.

Türkiye’nin İhracat Pazarlarına 
Yönelik Genel Değerlendirme 2019 
yılında genel olarak ekonomik 
büyümelerde 2018 yılına göre bir 
yavaşlama olacağı görülmektedir. 
ABD ve AB’de büyümeler daha yavaş 
gerçekleşecektir. Enerji ihracatçısı 
yakın ve komşu ülkelerde de 
büyümeler durağan gerçekleşecektir.

2019 yılında yüksek büyüme 
beklentileri ile öne çıkan ülkeler Po-
lonya, Romanya, Kazakistan, Türk-
menistan, Gürcistan, Irak, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail, Gana 
ve Kenya olarak gözükmektedir.

2019 yılında ihracat için fırsatlar 
ve önceliklerin tespit edilmesi ve de-
ğerlendirilmesi ihracat hedeflerine 
ulaşılmasında ve ihracatçılarımızın 
doğru pazarlara erişmesinde belirle-
yici olacaktır. Bu çerçevede öncelikle 
2019 yılında dört ülke ihracatta 
öncelikli pazar ilan edilmiştir.

Bu pazarlar Çin, Hindistan, 
Meksika ve Rusya’dır.  Bu dört hedef 
pazardan Hindistan, 2019 yılında 
yüzde 7,4 ile en hızlı büyüme göste-
recek ülke olacaktır. Hindistan bü-
yüme hızında Çin’i de geçmektedir. 
Hindistan’da mayıs ayında yapılacak 
başkanlık seçimi dışında önemli bir 
risk bulunmamaktadır.

Çin’de 2019 yılı büyüme beklen-
tisi yüzde 6,2’dir. 

Meksika’da 2019 yılında yüzde 
2,5 büyüme beklenmektedir. Mek-
sika, 2019 yılında NAFTA’nın yerini 
alacak olan yeni ticaret anlaşmasına 
uyum sağlamaya çalışacaktır.

Rusya’da ise 2019 yılı büyüme 
beklentisi yüzde 1,8’dir.

Küresel ekonomide 2019 yılın-
da yakından izlenecek önemli üç 
riskin başında ticarette korumacılık 
gelmektedir. ABD ve Çin mart ayı 
başına kadar uzlaşma arayışı içinde 
olacaktır. Eğer uzlaşma olmaz ve 
ilave koruma önlemleri alınmaya 
başlanırsa o zaman dünya ekonomi-
sinde yumuşak iniş yerini sert inişe 
bırakabilecektir.

Dünya ekonomisinde büyüme bu 
senaryo içinde yüzde 2,0’lere kadar 
inebilecektir. Anlaşmasız bir Brexit 
yaşanması ise İngiltere ekonomisin-
de küçülme, AB ekonomisinde ise 

durgunluk yaratarak küresel ekono-
minin performansını sınırlayacaktır

Türkiye, 2001 yılında 192 farklı 
ülkeye ihracat yaparken 10 mil-
yon dolar tutarın üzerinde ihracat 
yapılan ülke sayısının ise 99 olduğu 
görülmektedir. 

Yıllar içerisinde uluslararası piya-
salarda rekabet güçlerini arttırarak 
hem ihracat tutarını yukarılara taşı-
yan, hem de yeni pazarlara ulaşarak 
erişilen pazarları önemli ölçüde 
genişleten ülkemiz, 2017 yılında 
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157 milyar dolarlık ihracat hacmine 
ulaşmıştır. 

Aynı yıl ihracat yapılan ülke sayı-
sı 210’a yükselirken, 10 milyon ABD 
doları tutarın üzerinde ihracat yapı-
lan ülke sayısı ise 155’e yükselmiştir. 
Yıllar içerisinde yaşanan ihracat 
artışı ile birlikte, Türkiye’ninküresel 
pazarlardaki payının da önemli ölçü-
de arttığı görülmektedir.

Türkiye, IMF tanımına göre “Yük-
selen ve Gelişmekte Olan Avrupa 
ülkeleri” arasında yer almaktadır.

Dünya ekonomisinin 2019 yılında 
%3,65 büyümesi beklenirken 2017 
yılında 17,9 trilyon dolar olarak 
gerçekleşen ithalatın da 2019 yılında 
19,6 trilyon dolara yükseleceği 
öngörülmektedir. Bu ithalatın 12,1 
trilyon dolarlık kısmının gelişmiş 
ülkeler tarafından yapılması 
beklenirken 7,5 trilyon dolarlık 
ithalatı da yükselen ve gelişmekte 
olan ülkelerin gerçekleştirmesi 
tahmin edilmektedir. 

Bu ithalatın 3,9 trilyon dolarlık 
kısmı yükselen ve gelişmekte olan 
Asya kıtası tarafından gerçekleş-
tirilmesi yaklaşık 1 milyar dolarlık 
kısmının da Latin Amerika ve Kara-
yipler tarafından gerçekleştirmesi 
öngörülmektedir.

Türkiye 2018 yılını 168,1 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirerek yeni 
bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza 
atmıştır. 

TİM 2018’deki bu başarının 
2019’da da devam etmesi adına 
gerek Türkiye’nin ihracat hacminin 
artırılması, katma değerin 

yükseltilmesi ,ihraç ürünlerimizin 
mevcut ve yeni pazarlardaki 
performansını artırmaya yönelik 
pek çok proje, araştırma ve küresel 
ölçekte ticari temasları artırarak 
sürdürecektir.  2019 Yol Haritasının 
etkili bir şekilde yürütülmesi halinde 
sektörlerimizin ilk etapta 182 ile 
182.7 milyar dolar arasında bir 
hedefe ulaşabileceklerine işaret 
etmektedir. 

Bu noktada 26 ihracatçı sektö-
rümüzde çalışmalarını sürdüren 83 
bin ihracatçımızın çözülmesini arzu 
ettikleri ortak başlıklar olan;

1. Artan finansman maliyeti
2. Yatırım teşvik sisteminin 

gözden geçirilmesi
3. Yerli ürün kullanımının 

artırılması
4. İstihdam maliyetlerindeki 

artış
5. İhraç pazarlarında 

karşılaşılan tarife dışı 
engeller

6. E-ticaretin geliştirilmesi için 
ilave adımlar atılması

7. Rekabetçi fiyatlarla 
hammadde tedariki

8. Endüstriyel tarımı destekleyici 
tarım politikası

9. Devlet yardımları 
mevzuatının sadeleştirilmesi

10. İhracat istatistiklerinin 
yeniden sınıflandırılması

2019’da, “Dış Ticaret Fazlası 
Veren Türkiye” hedefiyle çalışmala-
rını yürütecek olan, 30 Haziran’da 
göreve gelen, TİM’in yeni yönetimi, 
4 milyon küçük, orta ve büyük ölçek-
teki firmalarımızın ihracat refleksine 
kavuşmaları adına yıl içerisinde pek 
çok proje ve etkinliği hayata geçire-
cektir.

İhracatta sürdürülebilirlik ve 
yenilikçilik teması ile 2019’da 5G Yol 
Haritası ve Ajandası ile çalışmalar 
güçlü bir şekilde yürütülecektir.

Güçlü Türkiye, 
Güçlü Ekonomi, 
Güçlü İhracat, 
Güçlü İnsan Kaynağı ve
Güçlü Altyapı
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Gıda toptancısı, filosunun sürdürüle-
bilir bir şekilde yeniden düzenlenmesinde 
Allison 3000 Serisi™ tam otomatik şanzı-
man donanımlı metan yakıtlı Iveco Stralis 
NP kamyonları tercih ediyor. CNG araçlar, 
Ulm güzergahında şehir ve çevresinde 
kullanılıyor. 

Allison tam otomatik şanzımanlar, şehir 
içi dağıtım araçlarının sürekli dur kalk yap-
tığı zorlu güzergahlara dayanıklılık gös-
termesi gereken doğal gaz motorları için 
ideal çözüm oluyor. Doğal gaz motorları, 
Allison tam otomatik şanzımanlar ile daha 
hızlı tepki verebiliyor. Allison tork konver-
törü teknolojisi, motor torkunu düzgün 
bir şekilde arttırıp tekerleklere daha fazla 
güç aktararak, kalkışta aracın doğal gaz 
motorunu destekliyor. Böylece, araçlar için 
üstün performans sağlanarak yakıt, en ve-
rimli şekilde kullanılıyor. Allison Kesintisiz 
Güç Teknolojisi™ sayesinde de araçlar, güç 
kesintisi ortadan kalktığı için trafikte kolay-
ca ilerleyebiliyor.

Transgourmet, Temmuz 2018’den bu 
yana geniş ürün portföyünü topoğrafik 
olarak zorlu güzergahlardaki otel, restoran, 
kantin, catering etkinlikleri ve diğer müş-
terilerine yeni gazlı kamyonlarıyla her gün 
ortalama 200 kilometre boyunca taşıyor. 
Iveco’ya göre, soğutma ünitesi de aracın 
motoru tarafından beslenmesine rağmen, 
araçlar depo hacmine göre 550 kilomet-
reye kadar olan mesafelere ulaşabiliyor ve 
deponun sadece iki günde bir doldurul-
ması gerekiyor.

Transgourmet Orta ve Doğu Avrupa 
Lojistik Hizmetleri Müdürü Sven Sauerwe-
in açıklamasında; “Ticari araç pazarı şu 
anda ekonomik ve çevre dostu olarak daha 
rekabetçi bir seçenek sunmadığından, Alli-
son şanzıman donanımlı doğal gazlı kam-
yonları seçtik. Şimdiye kadar, bu araç kon-
figürasyonuyla ilgili iyi değerlendirmeler 
duyduk. Araçların enerji verimliliği, çevre 
koruma, gürültü azaltma ve sürüş konforu 
özelliklerinin yüksek beklentilerimizi karşı-
laması nedeniyle heyecanlıyız” diye belirtti. 

Allison şanzımanın helisel dişlileri, doğal 
gaz motorlu araçların daha sessiz bir şekil-
de çalışmasına yardımcı oluyor. Iveco Stra-
lis NP’nin gürültü emisyonları, dizel yakıtlı 
benzer bir kamyona göre 4 dBA daha düşük. 

Gürültü seviyesinde 3 dBA kadar bir 
düşüş, insan kulağı tarafından yüzde 50 
oranında bir gürültü azalması olarak al-
gılanıyor. Bu nedenle doğal gazlı araç-
lar, şehir içi kullanımı için ideal oluyor. 

Iveco doğal gaz motorları, biyo-me-
tan kullanırken partikül emisyonlarını 
yüzde 95, azot oksitleri (NOx) yüzde 60 
oranında ve CO2 emisyonlarını yüzde 
90›a varan oranlarda azaltıyor. Aynı rota-
daki dizel kamyonlara göre, yüzde 15›e 
kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Allison’ın 
en ileri yakıt tasarruf teknolojisi FuelSen-

se® 2.0’ı içeren Allison şanzımanlar, 
daha fazla yakıt tasarrufu sunuyor. 
FuelSense® 2.0, yakıt tüketimi ve per-
formansın ideal dengesini bulmak 
için şanzıman kontrolünü yük, hız ve 
topoğrafyaya göre otomatik olarak 
ayarlayan gerçek zamanlı bir öğren-
me algoritması kullanıyor.

Dört adet 18 tonluk Iveco 
Stralis NP tipi AD190S33/

FP CNG 4x2 ve bir adet 
26 tonluk Iveco Stralis NP 
tipi AD260S33Y/FS CNG 
6x2 olmak üzere Allison 
3000 Serisi™ şanzıman 
donanımlı toplam beş 
adet CNG aracı, 243 
kW (325 bg) gücün-
deki CURSOR 8 Euro 
6 motoruna sahip.

Diğer yandan 
Transgourmet, yol 
güvenliğini arttır-

Allison şanzıman donanımlı 
Iveco Stralis CnG kamyonları ile 
Transgourmet’in gıda taşıma 
operasyonları, şimdi daha 
çevreci. Allison tam otomatik 
şanzımanlar, sürekli dur 
kalk yapan şehir içi dağıtım 
araçlarında kullanılan doğal 
gaz motorları için ideal çözüm 
oluyor. Beş adet Allison 
donanımlı CnG aracı teslim alan 
Transgourmet, Alman 
gıda sektöründeki en 
sürdürülebilir 
şirket olma yolunda 
bir adım daha attı. 

Şimdi daha çevreci

Transgourmet Orta ve Doğu Avrupa 
Lojistik Hizmetleri Müdürü Sven Sauerwein 
açıklamasında; “Ticari araç pazarı şu anda 

ekonomik ve çevre dostu olarak benzer bir 
seçenek sunmadığından, Allison şanzıman 

donanımlı doğal gazlı kamyonları seçtik” dedi. 

Temmuz 2018’den bu yana gıda toptancısı
Transgourmet, filosunun sürdürülebilir bir şekilde 

yeniden düzenlenmesi sırasında Allison 3000 Seriesi™ 
tam otomatik şanzıman donanımlı metanla çalışan 

Iveco Stralis nP kamyonlarını kullanıyor.
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Doğal gaz motorları, Allison tam otomatik şanzı-
manlar ile daha hızlı tepki verebiliyor. Allison tork 
konvertörü teknolojisi, motor torkunu düzgün bir 
şekilde arttırıp tekerleklere daha fazla güç aktara-
rak, kalkışta aracın doğal gaz motorunu destekliyor. 

Allison şanzımanın helisel 
dişlileri, doğal gaz motorlu araçların 
daha sessiz bir şekilde çalışmasına 
yardımcı oluyor. Iveco Stralis nP’nin 
gürültü emisyonları, dizel yakıtlı benzer 
bir kamyona göre 4 dBA daha düşük.

Allison 3000 Serisi™ 
şanzımanlar, sürekli 

dur kalk yapan şehir 
içi dağıtım 

araçlarında 
kullanılan doğal 

gaz motorları 
için ideal çözüm 
oluyor. 

Dört adet 18 tonluk 
Iveco Stralis NP tipi 

AD190S33/FP CNG 
4x2 ve bir adet 
26 tonluk Iveco 
Stralis NP tipi 
AD260S33Y/FS 
CNG 6x2 olmak 
üzere Allison 3000 

Serisi™ şanzıman 
donanımlı toplam 

beş adet CNG aracı, 
243 kW (325 bg) gü-

cündeki CURSOR 8 Euro 
6 motoruna sahip.

Allison 3000 Serisi™ şanzıman donanımlı
Iveco Stralis nP AD190S33/FP CnG teknik detayları

Son Kullanıcı Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG

Şasi (üretici/türü) Iveco Stralis NP, AD190S33/FP CNG 4x2, çift akslı araç 

Son kullanıcıdaki araç sayısı 4 araç

Motor CURSOR 8

Motor Gücü 243 kW (325 bg)

Tork max. 1300 Nm

Şanzıman FuelSense 2.0 ile Allison 3000 Serisi™ 

Egzoz Gaz Sınıfı Euro 6

Brüt Araç Ağırlığı 18 Ton

Özel Ekipmanlar Dönüş destek sistemi  
Soğutma ünitesi için Carrier Transicold ECO-Drive

Allison 3000 Serisi™ şanzıman donanımlı
Iveco Stralis nP AD260S33Y/FS CnG teknik detayları

Son Kullanıcı Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG

Şasi (üretici/türü) Iveco Stralis NP, AD260S33Y/FS CNG 6x2, üç akslı araç

Son kullanıcıdaki araç sayısı 1 araç

Motor CURSOR 8

Motor Gücü 243 kW (325 bg)

Tork max. 1300 Nm

Şanzıman FuelSense 2.0 ile Allison 3000 Serisi™

Egzoz Gaz Sınıfı Euro 6

Brüt Araç Ağırlığı 26 ton

Özel Ekipmanlar Dönüş destek sistemi  
Soğutma ünitesi için Carrier Transicold ECO-Drive 

mayı hedefliyor. 2015 yılından bu yana 
kendi kamyon akademisinde sürücüleri-
ni eğiten şirket, günlük teslimat güzer-
gahlarında karşılaşabilecekleri zorluk-
larla ilgili sürücülerini hazırlıyor. Allison 
şanzımanlar, yol güvenliğini artırmaya 
da katkı sağlıyor. Sürücüler, vites değiş-
tirmeye odaklanmak zorunda kalmadık-
ları için trafik ve yakın çevreye konsantre 
olabiliyor. Allison şanzımanlar sayesinde 
araçlar, dar alanlarda ve şehir içi trafikte, 
araç park edilen sokaklarda teslimatı ko-
laylaştıracak şekilde daha kolay manevra 
yapabiliyor. Ayrıca doğal gazlı beş araç, 
müşteri talebi üzerine dönüş destek sis-
temleri ile donatıldı.
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2019
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

66 RADÜS DERGİSİ   2019
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Geçtiğimiz yıl 20 ülkeden 427 firma ve 
1281 markanın son teknolojiyle harmanlan-
dığı ürünlerini toplamda 96.000 metrekare 
açık ve kapalı alanda sergilediği Konya Tarım 
Fuarı, 97 ülkeden 307.919 ziyaretçiye ev sa-
hipliği yapmıştı. Uzun yıllardır ülkemizin en 
büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük tarım fuarı 
olma unvanını elinde bulunduran Konya Ta-
rım Fuarı’yla ilgili olarak Tüyap Konya Fuarcı-
lık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü bu sene 
on yedincisini düzenleyecekleri fuar hakkın-
da kamuoyuna açıklamalarda bulundu:

“Anadolu’nun tarım başkenti Konya’dan 
dünyaya yayılan kalitesiyle tarım sektörünün 
heyecanla beklediği Konya Tarım Fuarı’nın on 
yedincisini TARMAKBİR iş birliğiyle Mart ayın-
da düzenlemekten büyük gurur duyuyoruz.

Fuarda sergilenecek olan tarımsal meka-
nizasyon teknolojilerinin ülkemizde geldiği 
son noktayı dünyanın dört bir yanından ge-

lecek olan iş insanlarıyla paylaşarak, fuarda 
yapılacak iş anlaşmalarının kentin ve Türki-
ye’nin ihracat rakamlarına olumlu bir şekilde 
artış sağlamasına olanak yaratmayı öngö-
rüyoruz. Yine bu sene Konya Tarım Fuarı’nın 
yurt dışı ziyaretçi sayısını arttırmak üzere 
Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve 
Mevlana Kalkınma Ajansı’nın da iş birliğiyle 
kurduğumuz fuar konsorsiyumu sayesinde 
düzenli istişare toplantıları yaparak, üretici-
lerimiz için yeni pazarlara ulaşmak niyetin-
deyiz. Bu girişimle birlikte 100’ün üzerinde 

ülkeden gelecek olan yaklaşık 5000 yabancı 
yatırımcıyla yerli markaları bire bir iş görüş-
meleriyle fuarımızda buluşturacağız.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’nın Ar-Ge çağrısında öncelikli konu 
olarak belirlediği ‘Tarım Teknolojileri ve Me-
kanizasyon’ için verilecek olan hibe desteği 
de fuar katılımcılarımız için benzersiz bir fır-
sat sağlamıştır. Bu önemli gelişmeyle birlikte 
fuarımızda odaklandığımız çarpıcı noktalar-
dan biri de Türkiye’de akıllı tarım politikala-
rının uygulanması ve geliştirilmesi olacak. 
Tarım 4.0’ın ön plana çıktığı günümüz eko-
nomisinde, ziyaretçilerimizi ve katılımcıları-
mızı aydınlatmak amacıyla bir dizi bilgilen-
dirme toplantısı üzerinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Konya Tarım Fuarı’ndaki bu 
gelişmeleri paylaşarak, tarım profesyonelle-
rini 19-23 Mart 2019 tarihlerinde Konya Ti-
caret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar 
Merkezi’ne davet ediyoruz.”

Konya Tarım Fuarı
5000’e yakın iş insanını ağırlayacak

Tarım sektörünün heyecanla beklediği 
Konya Tarım Fuarı yeniliklerle geliyor

Her yıl yüz binlerce tarım 
profesyonelinin ağırlandığı, Tüyap 

Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından 
Türk Tarım Alet ve Makinaları 

İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş 
birliğiyle düzenlenen ve konusunda 

Türkiye’nin en büyük tarımsal 
mekanizasyon fuarı olan Konya 

Tarım Fuarı bu yıl 19-23 Mart 
2019’da Konya Ticaret Odası – Tüyap 
Konya uluslararası Fuar Merkezi’nde 
ziyaretçi ve katılımcılarına kapılarını 

açmaya hazırlanıyor. 

İlhan
Ersözlü
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Mercedes-Benz Türk yönetim ekibinde 
iki önemli atama gerçekleşiyor. 2016 

yılından bu yana Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörlüğü 

görevini yürüten Alper Kurt, 1 Şubat 
2019 tarihi itibarıyla Kamyon Pazarlama 

ve Satış Direktörlüğü görevini devralıyor. 
ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden 

mezun olan Alper Kurt, 1999 yılında 
Mercedes-Benz Türk bünyesinde Satış 

Sonrası Hizmetler Birimi’nde Servis 
Mühendisi olarak göreve başlayarak, 2003 
yılında Servis Mühendisliği Birim Müdürü 

görevini üstlenmişti. 2008 yılında Satış 
Sonrası Hizmetler Kamyon Grup Müdürü 

görevini üstlenen ve 2012 yılında Kamyon 
Filo Satış Grup Müdürlüğü’ne atanan Kurt, 

2016 yılından beri Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörlüğü 

görevini yürütmekteydi.
2009 yılından bu yana Mercedes-Benz 

Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış 
Direktörlüğü görevini yürüten Osman Nuri 

Aksoy ise, 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla 
Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama 

ve Satış Direktörlüğü görevini devralıyor. 
Bilkent Üniversitesi İşletme Mühendisliği 

Bölümü mezunu olan Osman Nuri 
Aksoy, 1994 yılında Mercedes-Benz 

Türk bünyesinde Finansal Planlama ve 
Risk Yönetimi Uzmanı olarak göreve 

başlayarak, 

1995 yılında Birim Müdürü, 1999 yılında 
ise Finans Planlama Grup Müdürü 
görevlerini üstlenmişti. 2000 yılında 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 
bünyesinde Satış Müdürü olarak görev 
alan ve 2001 yılında şirketin Pazarlama 
ve Satış Direktörlüğü görevini üstlenen 
Aksoy, 2009 yılından beri ise Mercedes-
Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış 
Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.
2012 yılından beri Mercedes-Benz Türk 
Bayii Ağı ve İş Geliştirme Direktörlüğü 
görevini yürüten Didem Daphne 
Özensel ise, 1 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla 
Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve 
Otobüs Satış Direktörlüğü görevini 
devralacak olup; Şubat 2019 itibarıyla 
mevcut direktörlük görevine ilave olarak 
vekaleten 2.El Kamyon ve Otobüs Satış 
Direktörlüğü görevini de yürütecektir. 
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
ve Siyaset Bilimi Mezunu olan Didem 
Daphne Özensel, kariyerine 1997 yılında 
Mercedes-Benz Türk’te yönetici yetiştirme 
programıyla başlayarak, 1998 yılında Bayii 
Ağı projesinde görev almıştı. 2007 yılında 
Bayii Ağı Geliştirme Grup Müdürlüğü 
görevine atanan Özensel, 2012 yılından 
beri ise Mercedes-Benz Türk Bayii Ağı 
ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevini 
yürütüyor.

Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü
Osman nuri Aksoy

Mercedes-Benz Türk 2. El 
Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü 

Didem Daphne Özensel

Kamyon Pazarlama ve
Satış Direktörü Alper Kurt

Mercedes-Benz Türk’te
ÜÇ YEnİ ATAMA

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve

Satış Direktörlüğü görevine, 
1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla 

Alper Kurt atanıyor.

Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Pazarlama ve Satış 

Direktörlüğü görevini, 
1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla 

Osman nuri Aksoy 
devralıyor.

Mercedes-Benz Türk 
2. El Kamyon ve 

Otobüs Satış Direktörlüğü 
görevini ise, 1 Mayıs 2019 

tarihi itibarıyla Didem 
Daphne Özensel 

devralıyor.



712019   RADÜS DERGİSİ



72 RADÜS DERGİSİ   2019

Türkiye, 2018 Yılında
1,5 Milyon araç üretti

Türkiye otomotiv sanayii oldukça hareketli bir 2018 
yılını geride bıraktı. Yılın hemen ortasında döviz 
kurlarında yaşanan gelişmelerle sıkıntılı bir süreçten 
geçen otomotiv sanayii, yılın son çeyreğinde atılan 
pozitif adımlar ve kapsayıcı teşviklerle rahat 
bir nefes aldı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 
verilerine göre, 2018 yılında toplam üretim, bir 
önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 
bin 150 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi 
ise yüzde 10 azalarak 1 milyon 26 bin 461 adet oldu. 
Türkiye otomotiv pazarı 2018 yılını, bir önceki 
yıla göre yüzde 35 daralarak 641 
bin 541 adet seviyesinde 
kapatırken, otomobil pazarı 
ise yüzde 33 daralarak 
486 bin 321 adet ile yılı 
tamamladı. Bu dönemde, 
toplam otomotiv ihracatı 
32,2 milyar dolar olarak 
gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı ise 12,4 milyar 
dolar ile yılı kapattı.

Türkiye otomotiv 
sanayiine yön veren 
14 büyük üyesiyle 
sektörün çatı kuruluşu 
olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD) 2018 
yılına ait toplam üretim, 
ihracat ve pazar 
verilerini açıkladı. 
2018 yılında toplam 
üretim, bir önceki 
yıla göre yüzde 9 
azalarak 1 milyon 550 
bin 150 adet olarak 
gerçekleşti. Otomobil 
üretimi ise yüzde 10 
azalarak 1 milyon 26 
bin 461 adet oldu. 
Türkiye otomotiv 
pazarı 2018 yılını, bir 
önceki yıla göre yüzde 
35 daralarak 641 bin 
541 adet seviyesinde 

kapatırken, otomobil pazarı ise yüzde 33 
daralarak 486 bin 321 adet ile yılı tamamladı.

Ticari araç grubundaki başarılı üretim 
performansını sürdüren otomotiv sanayiinin 
2018 yılındaki ticari araç üretimi yüzde 5 
seviyesinde azaldı. Bu dönemde, hafif ticari 
araç üretimi yüzde 6 oranında azalırken, 
ağır ticari araç üretimi yüzde 6 arttı. Ticari 
araç pazarı ise 2017 yılı ile karşılaştırıldığında 

yüzde 41 oranında daraldı. Aynı dönemde, 
hafif ticari araç pazarı yüzde 42, ağır ticari araç 

pazarı ise yüzde 33 oranında daralmayla yılı 
tamamladı. Ağır ticari araç grubunda göreceli 

olarak kısıtlı seviyede kalan bu azalış 
baz etkisi kaynaklı olup pazar 

daralması son 3 yılda yüzde 60 
seviyesinde gerçekleşti.

OSD verilerine göre, 
toplam otomotiv ihracatı 
2018 yılında bir önceki 
yıla göre adet bazında 
yüzde 1 azaldı ve 1 
milyon 318 bin 869 
adet olarak gerçekleşti. 
Otomobil ihracatı 
ise yüzde 5 oranında 
azalarak, 875 bin 147 
adet oldu. Bu dönemde 
ihracat, paritedeki 
değişim sebebiyle 
dolar bazında yüzde 11 
artarken, Euro bazında 
ise yüzde 6 arttı. 
Buna göre,  toplam 
otomotiv ihracatı 
32,2 milyar dolar 
olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı 12,4 
milyar dolar ile 2018 
yılını kapattı. Euro 
bazında otomobil 
ihracatı ise aynı 
seviyede kalarak 10,5 

milyar Euro seviyesinde 
gerçekleşti.Haydar Yenigün
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“Akçakoca”
Karadeniz’in İncisi

Düzce Akçakoca, binlerce 
yıl önceki çağlarda parla-
yan kayaları ve kumu 
nedeniyle parlayan 
kent anlamına ge-
len Dia Polis ismini 
almıştır. Daha o 
zamanlarda önemi 
anlaşılmış doğa ha-
rikası olan bu kent, 
zamanla farklı birçok 
kültüre ev sahipliği 
yaparak zenginliğine 
zenginlikler katmıştır. 
Parlayan kent Akçakoca’nın 
Türkiye’de turizmin başladığı ilk 
kentlerden biri olması ve 1950‘li yıllardan iti-
baren ülke turizminde önemli bir yere sahip 
olması bunun en iyi göstergesidir.

Ankara ve İstanbul’a yakınlığı ile bilinen 
Düzce Akçakoca, mavi bayraklı tertemiz de-
nizi ve kumları ile yaz aylarında Türkiye’nin 
her yerinden ve çeşitli ülkelerden gelen 
konukları ağırlarken, diğer mevsimlerde de 
balık avına çıkan balıkçı ziyaretçilere kucak 
açmakta.

Mavi bayraklı plajında 
güneşlenebilir, denizde 

dilediğiniz gibi yüze-
bilirsiniz. Ceneviz 

kalesinde bulunan 
piknik ve mesire 
alanlarında geze-
bilir, piknik yapa-
bilirsiniz. Bölgede 
tracking, rafting 

yapabileceğiniz gibi, 
av sporları da yap-

manız mümkündür. 
Doğası ve denizi ile birçok 

alternatif sporu bünyesinde 
barındıran Akçakoca bölgesinde 

yerel yemeklerinde tadına bakarak farklı 
tatları deneyebilirsiniz.

Akçakoca Batı Karadeniz bölgesinde 
Düzce iline bağlı bir şehirdir. Karadeniz 
kıyı şeridinde 36 kilometre uzunluğunda 
geniş ve güzel bir kumsala sahiptir burası. 
İstanbul ve Ankara’ya yaklaşık 3 saat mesa-
fede yer alan bölge, turistik bir yer haline 
gelmiştir. Bölgeye Zonguldak ve Bursa’dan 
çok fazla ziyaretçi gelmektedir. Ziyaretçi ve 

bölgede yaşayanların en çok ilgisini çeken 
kayın, kestane, meşe, ıhlamur, ağaçlarından 
oluşan bitki örtüsü sayesinde Çınar cadde-
si yoğun ilgi görmektedir. Aynı zamanda 
bölgenin şehre yakınlığı da çeşitli turistleri 
buraya çekmektedir.

Burası aslında şehirden uzak olmayan 
son derece hoş bir tatil bölgesi olarak bilin-
mektedir. Yaz aylarında iş yerlerinden izin 
alamayan bireyler evlerine birkaç saat me-
safede bulunan Akçakoca’ya gelerek güneş-
lenebilir ve yazın tadını çıkartabilirler. Artık 
günümüzde iş yoğunluğundan tatile fırsat 
bulamayan bireyler için bu bölge gerçekten 
harika bir dinlenme alanı haline getirilmiştir. 
Tatil yapmak için evinizden çok da uzaklaş-
manıza gerek yok…
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ORGAnİZE İŞLER SAZAn SARMALI
Yönetmen : Yılmaz Erdoğan 
Oyuncular : Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Ezgi Mola, Yılmaz Erdoğan
Tür : Komedi, Aksiyon
Ülke : Türkiye

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. 
İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır 
söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin 
yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” 
olarak adlandırdıkları bir üçkâğıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı 
dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar 
babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan 
sarmalının içerisinde bulur. Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın 
senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan’a ait. Filmin oyuncu kadrosunda 
Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan 
Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, 
Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

THE SISTERS BROTHERS
Yönetmen : Jacques Audiard 
Oyuncular : Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, John C. Reilly
Tür : Western, Macera
Ülke : Fransa, İspanya, Romanya, ABD, Belçika

Bol yıldızlı kadrosuyla dikkat çeken filmde yakın zamanda “Hiçbir Zaman 
Burada Değildin” filminde izlediğimiz Joaquin Phoenix, Oscar adaylığı 
bulunan John C. Reilly, BAFTA ödüllü Jake Gyllenhaal, “The Night Of” dizisiyle 
Altın Küre’ye aday gösterilen Riz Ahmed, “Bıçak Sırtı”ndan tanıdığımız 
Rutger Hauer, Carol Kane ve Niels Arestrup gibi isimler yer alıyor. Filmin 
yönetmenliğini ve senaristliğini ise son olarak 2015 yılında Altın Palmiye 
ödüllü “Dheepan” ile karşımıza çıkan iki BAFTA ödüllü Fransız yönetmen 
Jacques Audiard üstleniyor. Patrick Dewitt’in aynı isimli romanından 
uyarlanan film, 1851 yılının Oregon’unda geçiyor ve Eli ve Charlie (Joaquin 
Phoenix ve John C. Reilly) adında birbirine bağlı iki kardeşe odaklanıyor. 
Şöhretli tetikçiler olan Sisters Kardeşler’in yeni bir görevi vardır. Herman 
Kermitt (Jake Gyllenhaal) adında bir altın avcısı, patronlarının altınını 
çalmıştır ve kardeşler onu öldürmekle görevlendirilir. Fakat bu iş kardeşlerin 
sandığı kadar kolay olmayacaktır.
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BİR İZ BIRAK
Yazar : Veronica Roth
Çevirmen : Uğur Mehter

Cyra, Shotet halkını yöneten zalim bir hükümdarın kardeşiydi. Cyra’nın akım armağanı ona acı ve güç 
veriyor ve ağabeyi, bu armağanı, düşmanlarına işkence etmek için kullanıyordu. Ama Cyra, ağabeyinin 
elinde bir bıçak olmaktan çok daha fazlasıydı. Sağlamdı, hızlıydı ve ağabeyinin sandığından çok daha 
zekiydi. Akos, buzlarla kaplı ve barışçıl ulus gezegen Thuve’li bir çiftçi ile kâhinin oğluydu. Sıra dışı akım-
armağanı tarafından korunan Akos, ailesine sınırsız bir sadakat besliyordu. Akos ve kardeşi, düşman 
Shotet askerleri tarafından esir alınınca, Akos, ağabeyini oradan canlı olarak çıkarmak için elinden geleni 
yapacaktı. Ne pahasına olursa olsun. Derken Akos, birden Cyra’nın dünyasına girdi. Ülkeleri ve aileleri 
arasındaki düşmanlık aşılamaz görünüyordu. Hayatta kalmak için birbirlerine yardım mı edeceklerdi, 
yoksa birbirlerini yok mu edeceklerdi?

SARSInTI
Yazar : Arda Erel
Yayınevi : Epsilon Yayınevi

Arda Erel, ilk romanı Sarsıntı ile okurlarını derin bir aşkın doruklarına çıkarıyor; geçmişin, şimdinin 
ve geleceğin kusursuz birlikteliğini anlatırken, içsel yolculuklara bir ayna tutuyor… “Ben Derin. 
Takvime göre 28 yıl önce dünyaya geldim ama sadece anne karnından çıkmakla doğmuyor insan. 
Hayatta bir acının içinden geçince de doğabiliyorsun, kendi içinde başka bir “sen”le tanıştığında da. 
Ve belki de en önemlisi, aşk denen mucize kapını çalıp karşına oturduğunda da yeniden doğmuş 
gibi hissedebiliyorsun. İşte bu yüzden sana anlatmam gereken bir hikâyem var. Çünkü ben ilk kez 
âşık oldum ve aşkla yeniden doğmanın bu kadar büyük bir sarsıntı olacağını bilmiyordum.”

SATRAnÇ
Yazar : Stefan Zweig
Çevirmen : Ahmet Cemal

Stefan Zweig, çok geniş bir psikoloji birikimini eserlerinde bütünüyle kullanmış ender yazarlardandır. 
Onun dünya edebiyatında bir biyografi yazarı olarak kazandığı haklı ünün temelinde de bu özelliği, yani 
yazarlığının yanı sıra çok usta bir psikolog olması yatar. Satranç, Zweig’ın psikolojik birikimini bütünüyle 
devreye soktuğu bir öyküdür ve bu öykünün baş kişileri, tamamen yazarın biyografilerinde ele aldığı 
kişileri işleyiş biçimiyle sergilenmiştir. Zweig ölümünden hemen önce tamamladığı birkaç düzyazı 
metinden biri olan Satranç’ı kaleme aldığı sırada, karısı Lotte Zweig ile birlikte göç ettiği Brezilya’da 
yaşamaktaydı. Satranç’ta da, olay yeri olarak New York’dan Buenos Aires’e gitmekte olan bir yolcu gemisini 
seçmiştir. Bu gemide tamamen rastlantı sonucu karşılaşan üç kişi: yeni dünya satranç şampiyonu Mirko 
Czentovic, sıradan bir satranç oyuncusu olan anlatıcı ve bir zamanlar çok usta bir satranç oyuncusu olan, 
ama hayli zamandır satrançtan uzak kalmış bulunan Dr. B., öykünün aktörleridir.
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Tüm 2. el ekipman ihtiyacınız için
sitemizi ziyaret ediniz...
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BULMACA
SOLDAn SAĞA
1. Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle 

görevlendirilen kimse
2. Allah’ın kullarına ve diğer yaratıklarına lütfu olan nimet, 

yenilen, içilen ve sarf en şey, kısmet
3. Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda 

bulunan geniş, balta girmemiş ormanlara verilen ad
4. Bacağın, dizkapağından topuğa kadar olan bölümü
5. Ordu ve Giresun yöresinde, soğanları yemek yapımında 

kullanılan bir tür çiğdeme verilen ad
6. Akarsu kıyılarındaki çalı ve ağaçların üzerinde de 

yaşayabilen bir balık
7. Bağırsaktan gelen, içinde yağ damlacıkları bulunan 

akkan
8. Bahardan az önce, ilkin havada, sonra suda ve en sonra 

toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
YuKARIDAn AŞAĞIYA
1. Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir 

hastalık olayının organizmanın başka bir yerine sıçraması
2. Uzun tecrübeler sonunda özel olarak ifade edilmiş ve 

halka mal olmuş söz, darbımesel
3. Uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği 

olan bir madde
4. Arılara barınak olarak yapılan, türlü biçimdeki tahta 

sepet ya da sandık
5. Mantıkta önerilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla ileri 

sürülen tasım
6. Batı Moğolistan’da yaşayan bir Türk topluluğu
7. Edebiyatta anlatışta düzgünlük ve açıklıkla birlikte 

amaca uygunluk
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Kedidili 
ekler pasta

•  1 paket kedidili bisküvi(24’lü)

Islatmak için;
•  1 su bardağı süt

Kreması için;
•  2 su bardağı süt
•  1 adet yumurta sarısı
•  Yarım su bardağı şeker
•  2 tepeleme yemek kaşığı un
•  1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
•  1 paket vanilya
•  100 ml sıvı krema

Üzeri için;
•  1 paket çikolatalı sos
• 2 su bardağı süt

• Kreması için krema ve vanilya hariç malzemeler ocağa alınır ve 
göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirilir.

• Ocaktan alınca krema ve vanilya eklenir ve mixer ile 2-3 dakika 
çırpılır.

• 1 su bardağı süt bir tabağa eklenir.
• Kedidili bisküvi arkalı önlü bir saniye kadar batırılır ve hemen 

çıkarılır. Tepsiye dizilir. 12 tanesi böyle yapılır.
• Üzerine krema eklenir. Kalan bisküvilerde aynı şekilde süte 

batırılır ve üzerine dizilir.
• Sos tavasına süt ve çikolatalı sos alınır. Kaynayana kadar pişirilir.
• Kaynadıktan sonra 2-3 dakika kısık ateşte pişirilir ve ocaktan 

alınır.
• Hazırlanan eklerin üzerine gezdirilir.
• Tamamen soğuyunca dolaba kaldırılır.
• Üzerine dilerseniz toz Antepfıstığı serpebilirsiniz.
• Afiyet olsun.

H
az

ır
la

nı
şı

Malzemeler
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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@profimak.com.tr - www.profimak.com.tr

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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