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etişmiş insan gücüne duyduğumuz 
ihtiyaç artıyor. Ne yazık ki; artık 
gençlerimizde meslek sahibi olma 
konusunda eğilimler çok değişti. 
Bilhassa usta-çırak müessesesi-
nin yok olmasıyla, işi çekirdekten 
öğrenerek gelen bir nesli bulamaz 
olduk. Bu neden önemli?

Her şeyden önce işin mutfağın-
da olmak, hangi meslek grubu için 
düşünürsek düşünelim kaçınıl-
maz bir gereklilik. İşin disiplini 
açısından, inceliklerini öğrenmek 
açısından, iş ahlakı açısından ve 
tecrübeye saygı ile o deneyimler-
den yararlanma açısından önemli. 
Düşünün ki; usta olabilmek için 
yıllarını vermiş bir insanın görüp 
yaşadığı hani birikim dediğimiz ne 
büyük bir hazineye sahip olduğu-
nu… İşte bu türden insanlardan 
edinilecek bilgiler yeni yola çıkan 
evlatlarımız için gerçekte çok 
büyük bir şans aslında.

Bu anlattıklarımıza bir de işin 
teorik eğitimini almış, akade-
mik donanıma sahip çok değerli 
öğretmenlerimizi eklediğimizde; 
ülkemiz için, gelecek için umut-
lanmamak elde değil. 

Geçtiğimiz günlerde olumlu 
olacağına inandığım bir adım 
atıldı. 

Mesleki eğitim ile reel sektörü, 
birbirine entegre edecek proje için 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi arasında Mesleki Eği-
tim İşbirliği Protokolü TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk’un katılımıyla dü-

zenlenen törende imzalandı. Çok 
uzun yıllardır bu konu hep gün-
demdeydi ancak bir türlü hayata 
geçirilememişti. Demek ki; kısmet 
bugüneymiş.

Bu sayede öğrencilerin staj 
yoluyla bazı işletmelerde ucuz iş 
gücü olmalarının önüne geçilecek. 
İşletmelerin bir parçası olacaklar 
ve ciddi anlamda belirli bir disiplin 
altında çalışma alışkanlığı edi-
neceklerdir. Burada kast ettiğim 
okullarda disiplinsizlik olduğu 
değil muhakkak ki; çalışma, iş 
hayatına yönelik disiplinden söz 
ediyorum. Bu sayede hem işe hem 
de çalışma hayatına adapte olarak 
yetişecektir. 

Gençlerin büyük çoğunluğu 
tercihlerini daha çok genel eğitim-
den ve yükseköğrenimden yana 
yapmaktadırlar. Diğer yandan 
meslek liselerinin üniversiteye 
giriş şartlarının ağırlaştırılması 
sonucunda meslekî eğitimden 
uzaklaşma daha belirgin olarak 
yaşanmaya başlamıştır. Bu uzak-
laşma içerisinde olan gençlerin 
çoğu vasıfsız olarak çalışma duru-
munu yaşamaktadırlar.

Üniversiteye giremeyen genç-
lerin hiçbir vasıf sahibi olmaksızın 
çalışmaya başlaması üretimin 
hacmi ve kalitesini de düşürmek-
tedir. Bu durum ulusal sanayimi-
zin dünya ülkeleri sanayileri ile 
rekabet şansı açısından da olum-
suz sonuçlar doğurmaktadır.

Yeni sistemin ülkemize ve 
tüm paydaşlara hayırlı olmasını 
diliyorum.
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2018 yılı ağır ticari araç sektörü değer-
lendirmesi, 2019 yılı beklentileri ve marka 
iletişim stratejilerinin açıklandığı basın 
toplantısı; Doğuş Otomotiv Scania Genel 
Müdürü İlhami Eksin, Scania Satış Müdürü 
Gökhan Altun, Scania Satış Sonrası 
Hizmetler Müdürü Bayazıt Can-
bulat ve Scania Pazarlama ve 
İş Geliştirme Müdürü Adnan 
Yücel’in katılımıyla gerçekleşti. 

“Scania, ithal çekicide 
en çok tercih edilen 
marka”
Doğuş Otomotiv Scania 

Genel Müdürü İlhami 
Eksin basın top-
lantısında yaptığı 
değerlendirmede 
2018 yılında mega 
inşaat projelerin-
deki hafriyat işleri-
nin büyük ölçüde 
tamamlanmasıyla 
kamyon pazarının 
yaklaşık yüzde 51 
daraldığını belirterek 
“Ağır ticari araç çekici 

pazarında daralma yüzde 11 ile daha hafif 
hissedildi. Markamız 2018 yılını toplamda 
1.177 adetlik satış ve yüzde 10 pazar payı 
ile tamamladı. Çekici pazarında 1.031 adet 
ile yüzde 16 pazar payı elde etti. İthal çe-
kici pazarında ise yüzde 23 pazar payı ile 

en çok tercih edilen marka oldu” açık-
lamasında bulundu.

2018 yılında da yapılanma ça-
lışmalarını sürdürdüğünü, Avru-
pa’daki en büyük Scania tesisinin 
açılışını gerçekleştirdiklerini be-
lirten Eksin; “Scania Türkiye olarak 
gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları-

mız globalde de yakından ta-
kip ediliyor. 2018 yılında 

Scania Başkanı Henrik 
Henriksson’un, Do-

ğuş Otomotiv’i ba-
şarılarından dolayı 

teşekkür etmek 
ve güvenleri-
ni göstermek 
için Türkiye’ye 
gelmeleri biz-
leri ayrıca gu-

rurlandırdı” dedi. 

“Ağır ticari araç pazarı   
ortalama 25 bin adettir”
2019 yılı toplam pazar ve Scania he-

deflerini de değerlendiren Eksin “2019 
ağır ticari araç pazarının, 10 bin adet sevi-
yelerinde kapanacağını öngörüyoruz. Ağır 
ticari araç pazarının son 20 yılına baktığı-
nızda, ortalamanın yaklaşık 25 bin adet 
olduğunu görebilirsiniz. Bahsettiğimiz 
bu yıllar içerisinde, pazar sadece üç yıl 10 
bin adedin altında kalmış. 2011 yılında ise 
37.276 adet ile en yüksek seviyeye ulaş-
mış. Analizlerde görüyoruz ki toplam ağır 
ticari araç pazarı dönemsel olarak daral-
malar yaşayabiliyor. Bizi geleceğe yönelik 
umutlu kılan nokta ise; daralmanın sona 
ermesi ile toplam pazarın, önceki sene-
lerde 25 binin altında kaldığı her sene için 
tekrar yükselişe geçiyor ve pazarı 30 bin-
lerin üzerine çıkarıyor olması. Dolayısıyla 
2020 yılından itibaren toplam pazar, daha 
önce de olduğu gibi dipten en tepeye çı-
kabilir ve 30 bin seviyelerinde tamamlana-
bilir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de LNG yakıtla çalışan araçlar öne çıkma-
ya başlayacak ve pazarın büyüme noktası 
burası olacak” dedi.

Ağır ticari araç pazarı daralırken

Scania pazar payını artırdı
Ağır ticari araç pazarı

2018 yılını 6.145 çekici, 
5.609 adet kamyon olmak 

üzere toplam 11.754 
adetlik satışla tamamladı. 

Pazar son 10 yılın en düşük 
seviyesinde tamamlanırken, 

2017 yılına göre yüzde 36,5 
daraldı. Scania, ithal çekici 

pazarının en çok tercih 
edilen markası olmaya 

devam etti.

İlhami Eksin
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“2019’da pazar payımızı 
korumayı hedefliyoruz”
Scania Satış Müdürü Gökhan Altun 

ise Scania olarak son 5 yılda pazar payını 
2 katına çıkarttıklarını belirterek “Çekici 
pazarında en çok tercih edilen markalar 
arasında yer alıyoruz, ithal çekici paza-
rında liderliğimiz 2018 yılında da devam 
etti. 2019 yılı için hedefimiz öncelikle satış 
adetlerimizi ve pazar payımızı korumak 
olacak. Bununla beraber 2019 yılında ya-
pılanma çalışmalarımız da hız kesmeden 
devam edecek. Scania ailesine 2 yeni yet-
kili satıcı katılacak. Bu değerli yatırımlar iş 
ortaklarımızın da bizler gibi düşünüp hem 
ülke ekonomisine hem de Scania’ya olan 
güvenini gösteriyor” dedi.

“Yatırımlarını koruyor, 
maliyetlerini düşürüyoruz”
Scania Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 

Bayazıt Canbulat ise “Satış sonrası hizmet-
lerde anlayışımız Scania sahiplerinin araç-
larını sürekli operasyonda tutarak, hem 
yatırımlarını korumak hem de maliyetleri-
ni düşürmektir. ‘Türk yatırımcısı araçlarına 
uzun vadeli yatırımlar yapmayı tercih et-
mez’ algısını değiştirdik. Bu sayede müşte-
rilerimizi değişken fiyat riskinden korurken 
rekor sayıda servis anlaşması yaptık. Şu 
anda yaptığımız kampanyalar ile piyasada 
kabul edilebilir fiyatlar sunuyoruz. Servise 
giren araç sayısı da bize doğru yolda oldu-
ğumuz gösteriyor” şeklinde değerlendirdi. 

“2019 yılı alternatif   
yakıtların yılı olacak”
Scania Pazarlama ve İş Geliştirme Mü-

dürü Adnan Yücel ise yaptığı konuşmada 
ağır ticari araç sektöründe, alternatif yakıtlı, 
elektrikli veya otonom sürüş imkânı sunan 
araçların ön plana çıktığını belirterek “Bu 
konularda da öncülüğü Scania yapmakta-
dır. Öyle ki bazı ülkelerde binek araç trafiği-
ne kapalı alanlarda, madenlerde, şantiyeler-

de otonom sürüş ile kullanılan veya elektrik 
ile çalışan Scania araçlar bulunmaktadır ve 
bunların sayıları orta vadede daha da arta-
caktır. Bununla birlikte bu geçiş sürecinde 
CNG, LNG ile çalışan araçların da önemli bir 
rolü olacaktır. Gazlı araçların maliyet avan-
tajlarını yaptığımız testlerimizde net bir 
şekilde gördük. Taşımacılık maliyetlerini dü-
şürürken, karbon ayak izimizi de azaltmak, 
gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırak-
mak adına bizleri gururlandırıyor” dedi.
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Lojistik, nakliye, 
inşaat gibi sektör-
lerde işletmeler için 
hem zamandan hem 
de maliyetten tasarruf 
sağlamak, günümüzde 
daha da önem kazanıyor.  
Continental’in lastik basıncı 
izleme sistemi ContiPressureCheck™, 
filoların en büyük gider kalemlerinden 
olan lastik kaybını önleyerek, genel işletim 
maliyetini düşürmelerine yardımcı oluyor. 
ContiPressureCheck™, lastiğe monte edi-
len sensörler aracılığıyla lastik basınç ve sı-
caklığını anlık olarak bildiriyor ve lastik ta-
kibini anlık olarak mümkün kılıyor. Sistem 
ayrıca istenmeyen bir durum olduğunda 
lastiğe erken müdahale edilmesine imkân 
tanıyor. Böylece hem sürücü hem de araç 
güvenliği sağlanmış oluyor.

‘İki yıldır hiç lastik kaybı 
yaşamadık!’
30 kişilik ekibi ve 11 araçlık lojistik par-

kıyla Mersin’den Türkiye’nin dört bir yanına 
lojistik hizmeti veren Nesa Lastik, beklen-
meyen lastik kayıplarını önlemek için Con-
tinental ContiPressureCheck™ kullanıyor. 

4 aracına taktırdığı 
ContiPressureCheck 
ile zamandan ve ma-

liyetten tasarruf etti-
ğini söyleyen Nesa Las-

tik’in sahibi Cumhur Şanlı, 
lojistik sektörünün en büyük 

gideri olan lastik kayıplarından 
bu sistemle kurtulduklarını vurguluyor: 

“İki yıldır kullandığımız araçlarda bugüne 
kadar hiçbir lastik kaybımız olmadı. Las-
tiklerde hava kaybı olursa veya lastik aşırı 
ısınırsa, sistem şoförü anında haberdar 
ediyor. Şoför de hızla aksiyon alıp 
mevcut durumu iyileştiriyor. 
Bu sayede lastiğin aşınma-
sı ve patlaması önlenmiş 
oluyor. Araçlarımız 
yurdun dört bir tara-
fında çalışıyor. Con-
tiPressureCheck™ 
ile performan-
sımız yükseldi, 
maliyetlerimiz 
düştü, duruş 
sürelerimiz de 
azalmış oldu.”

ContiPressureCheck™ ile   
iş takibi kolaylaşıyor
ContiPressureCheck™, lastiğin içine 

monte edilen ve lastik değiştiğinde de 
yeni lastiğe kolayca takılabilen bir sistem. 
Pil ömrü 6 yıl veya yaklaşık olarak 600.000 
km olan sensörlerle çalışan ContiPressu-
reCheck™, tüm  araçlara uyumlu halde 
sunuluyor. İşletme maliyetlerinin azalma-
sına yardımcı olan sistem, hem yakıt ve-
rimliliğini artırıyor hem de lastik kaynaklı 

yolda kalma riskini 
ortadan kal-

dırıyor.

Lojistik sektörü
ContiPressureCheck ile
zamandan ve
maliyetten
tasarruf
ediyor

Lojistik, 
nakliye, inşaat 

gibi sektörlerin en 
büyük giderlerinden birini 
lastik kayıpları oluşturuyor. 

Continental’in lastik basıncı izleme 
sistemi ContiPressureCheck™ 

beklenmeyen lastik kayıplarını 
önleyerek, filolara zamandan 

ve maliyetten tasarruf 
sağlıyor.
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İş ve İnşaat Kümelenmesi (İŞİM), Tür-
kiye İş Makineleri Distribütörleri ve İma-
latçıları Birliği (İMDER) ve İş Makineleri 
Mühendisleri Birliği’nin (İMMB) birlikte 
düzenlediği ‘Türk İş ve İnşaat Makinaları 
Sanayi Sektör Çalıştayı’, İŞİM’in ev sahip-
liğinde OSTİM OSB Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Sektörün gelecek stratejilerinin masa-
ya yatırıldığı çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı İmalat Sanayi 
Daire Başkanı Emrah Öngüt, İŞİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Halide Rasim, İMDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, 
İMMB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Silpağar, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu, ARÜSDER Başkanı 
Burhan Fırat, MAKFED Genel Sekreteri 
Zühtü Bakır, Üniversite temsilcileri, İŞİM 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektörün önde 
gelen üretici firmaları Hidromek, Pi Maki-
ne, Sanko-MST, Meka, İnan, Limak ve Gü-
riş’in temsilcileri katıldı.

Çalıştayda; Rekabet Yeteneği ve İnsan 

Kaynağı olmak üzere iki oturum yapıldı. 
Devlet desteği ve düzenlemeler ile İşbirlik-
leri başlıkları içinde ayrı bir gün  planlanıp 
çalışma tamamlanacak.

Türk iş makinelerini dünyanın 
aranan değeri yapmak
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide 

Rasim, küme stratejisini geliştirmek üzere 
başladıkları çalışmalarda ana hedefin, Türk 
iş makinelerini bütün dünyada aranan de-
ğer haline getirmek olduğunu belirtti. Ulu-
sal bir kümelenme olarak, İŞİM üyelerini 
dünyada geçerli OEM (Orijinal ürün üretici-
si) haline getirmek üzere strateji çalışmaları 
yaptıklarını anlatan Rasim, “Bu çalışmaları 
biraz daha genişletelim ve çıktılarını doğru 
yerlerde belki de kanun koyuculara çıktıla-
rını sunalım istedik. Bundan sonraki top-
lantımız strateji toplantımız olacak.” dedi.

İhracatta 9 kat artış
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu 

Karavelioğlu, makine sektöründeki ihra-
cat rakamları hakkında bilgi verdi. Ma-
kine ihracatında dünyada Çin’den sonra 
ikinci sırada Türkiye’nin geldiğini ifade 
eden Karavelioğlu, Türkiye’nin 2001’den 
2018’e kadar makine ihracatının 9 kat art-
tığı bilgisini verdi.

İş makineleri sektörü
gelecek stratejisini hazırlıyor

‘Türk İş ve İnşaat Makineleri Sanayi Sektör
Çalıştayı’ OSTİM’de düzenlendi. 
Sektör paydaşlarının bir araya 

geldiği programda,
sektörün gelecek 

stratejileri 
görüşül-

dü.

Halide Rasim
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İhracatın yüzde 
60’ının Avrupa Birliği ve 
Amerika Birleşik Devlet-
leri’ne yapılmasının kalite-
nin bir göstergesi olduğu-
nu ifade eden Karavelioğlu, 
şunları kaydetti: “Türkiye’nin 
ihracatının yüzde 10’dan fazlasını 
makine sektörü yapıyor. Bu rakamı 
yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyoruz.”   

Çalıştayın ilk oturumu rekabet yetene-
ği başlığında gerçekleşti. Bu başlık altında 
da finansman, süreçler ve pazarlama ko-
nuları görüşüldü.

Finansman başlığında katılımcılar, işlet-
melerin ve ihracatın finansmanına yönelik; 
tasarruf ve verimlilikle öz sermayelerin 
güçlendirilmesi, KDV iadelerinin hızlandı-
rılması, firmaların kredilendirilmesi yerine 
projelerin kredilendirilmesi, işletme ve 
yatırım için özel bir finansman kuruluşu 
kurulması, Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı’nın (TİKA) yurt dışında yaptığı pro-
jelerde yerli malı kullanması şartı, sanayici-
ler öz sermayelerini arsa ve makine yerine 

üretime kullanabilecek şekilde desteklen-
meli, ihracat için güçlü finansman destek-
lerinin verilmesi görüşlerini paylaştı.

Süreçler başlığında, standartların 
oluşturulması, kalitenin arttırılması, kamu 
alımlarındaki tercihlerin gözden geçiril-
mesi, işletmelerde süreçlerde yaşanan 
verimliliğin arttırılması, ar-ge ve ür-ge 
çalışmaları ve bunlara uygulanacak dev-
let teşviklerinin süreçlere katkısı,  ürün 
tasarımının önemi, kritik komponentlerin 
üretimi konularında katılımcılar görüşleri-
ni paylaştı.

Pazarlama konusunda, 
pazarlama ve satışın bir-

birinden ayrılması, pazar-
lamaya ayrılan bütçenin 

arttırılması, dijital yöntem-
lerin kullanılması, özellikle 

satış sonrası hizmetlerin etkin 
bir şekilde verilebilmesi için ya-

pılacak çalışmalar, müşteri odaklılık, 
çalışan personellerin bilgi ve tecrübe-

sinin katkısı vb. konularda fikirler sunuldu.
İkinci oturumda ise insan kaynağı 

boyutu sektör temsilcileri tarafından ele 
alınarak geniş kapsamlı ihtiyaçlar ve çö-
züm önerileri sunuldu. Özellikle mesleki 
eğitime tekrardan gereken itibarın nasıl 
sağlanacağına ilişkin öneriler aktarıldı. 
Kamunun yanı sıra firmaların kendi iç 
eğitimlerinin önemi, anahtar performans 
göstergeleri (KPİ) uygulamalarının gün-
deme alınması, meslek lisesi öğrencile-
rine sunulacak imkanların arttırılması, 
öğrenciler kadar eğiticilerin eğitiminin 
dikkate alınması, ücret politikaları, çalışan 
personellerin dil eğitimi gibi birçok başlık-
ta insan kaynağı boyutu değerlendirildi.

İki oturumun tamamlandığı programın ileri bir tarihte planlanacak 
devam niteliğinde olan ikinci toplantısında, devlet desteği ve 

düzenlemeler ile işbirlikleri başlıkları değerlendirilecek. Yapılan 
bu değerlendirmelerin sonucu sektörün gelecek stratejisini 

ortaya konacak. Türk İş Makinelerinin dünyada aranan 
bir değer olgusunu ortaya koyabilmek için bu 

stratejiler ışığında gerekli kamu, STK ve 
özel sektör işbirliği içerisinde birlikte 

çalışacak, gerekli adımlar 
atılacaktır.
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IVECO Orta & Ağır Kamyonlar Küresel Üretim Sorum-
lusu Marco Liccardo, sahneyi Enerji Delta Enstitüsü, 
İtalya Biyogaz Birliği, Sardinya Denizi / Akdeniz 
Seyir Liman Ağı Otoritesi, Portekiz Deniz 
Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu ile 
paylaştı. Liccardo, doğal gazı özellik-
le nakliyat ve uzun mesafe taşıma-
cılıkta -Avrupa Birliği kurumlarınca 
ve devletlerince politikalar ve des-
teklerle alternatif yakıt kullanımını 
ve gerekli altyapıyı arttırmayı he-
defleyen- olgun bir çözüm olarak 
gören IVECO’nun sürdürülebilir 
taşımacılık vizyonunu anlattı.

IVECO’nun sunduğu, 
LNG’li araçlar üretip geliştir-
mesini içeren sürdürülebilir 
ve sıfır-emisyonlu taşımacılık 
çözümlerine olan bağlılığı 2. 
Küçük-Ölçek LNG Zirvesinde 
“Taşımacılıkta LNG’nin En Proaktif 
Kullanımı” Ödülüyle tanındı. Bu ödül-

ler, LNG endüstrisindeki en büyük başarıları tanı-
makta. Küçük-Ölçek LNG Zirvesi Ödülleri, her 

adımında LNG endüstrisini pozitif olarak etki-
leyen şirketler ve bireylere verilmekte.

IVECO Orta & Ağır Kamyonlar Küresel Üretim 
Sorumlusu Marco Liccardo, yaptığı konuş-
mada şunları söyledi; “Bu ödül, sürdürülebilir 
taşımacılık yolunda endüstrideki liderliği-

mizin ve yıllar boyunca doğal gaz 
teknolojisine ve çığır açan buluşlara 
olan bağlılığımızın tescilidir. Pazarda 
alternatif çekiş sistemlerine, özellik-
le de ağır taşımacılık için LNG’ye yö-
nelik artan bir talep görüyoruz. Hız-
la artan bu talep eğiliminin devam 
etmesini bekliyoruz. IVECO, doğal 
gaz teknolojisine ve pazara liderlik 
etmekte. Önümüzdeki yıllarda da 
pazarın önünde olmayı bekliyoruz 
ve teknoloji liderliğimizi sürdürmek 
için doğal gaz çözümlerimize yatı-
rım yapmayı sürdüreceğiz.”

“Taşımacılıkta LNG’nin 
En Proaktif Kullanımı” 
ödülü IVECO’nun

IVECO, 12 
Şubat’ta Milano’da 

gerçekleşen 2. Küçük-
Ölçek LNG Zirvesine katıldı. 

Etkinlik, küçük ölçekli projelerde 
uzmanlaşan LNG profesyonellerini bir 
araya getirdi. Endüstriden uzmanlar, 

özellikle küçük ölçekli operasyonlarda 
verimli LNG uygulamaları için uygun 
çözüm yaklaşımlarını sunmak üzere 

çağırıldılar. IVECO da “Geleceği 
Taşımak. Bir Yakıt Olarak LNG” 

panelinde konuşmacı 
olarak yer aldı.

Marco Liccardo
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Goodyear Türkiye “Harekete Geç” 
teması ile gerçekleşen iş ortakları 

toplantısında, şirketin 2018 yılı 
performansını değerlendirerek

2019 hedeflerini paylaştı.

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi 
üreticisi arasında yer alan HİDROMEK, 
Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından 
ödüllendirildi. HİDROMEK, ASO 55’inci 
Yıl Ödül Töreni’nde “Yaratılan Katma 
Değer” dalında ödül aldı. HİDROMEK 
adına ödülü HİDROMEK Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü 
Ahmet Bozkurt aldı.

ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi 
Konferans Salonu’nda ASO 55’inci Yıl 
Ödül Töreni düzenlendi. Törene, T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, ASO Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Özdebir, ASO yönetim kurulu 
üyeleri, sanayiciler, bürokratlar, beledi-
ye başkanları, gazeteciler ve çok sayıda 

davetli katıldı. Ödül töre-
ninde HİDROMEK, iş maki-
neleri sektörüne sunduğu 
katma değeri yüksek ürün-
ler ile “Yaratılan Katma 
Değer” dalında ödül aldı. 
Ödül, HİDROMEK Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Genel Müdürü Ahmet 
Bozkurt’a Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Nurettin Öz-
debir, Ankara Sanayi Odası 
1.OSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Niyazi Akdaş ve Kolin 
İnşaat Yönetim Kurulu Baş-
kanı Naci Koloğlu  tarafın-
dan takdim edildi. 

Bozkurt: “Ülkemiz için daha 
fazla katma değer ve istihdam 
oluşturuyoruz”
HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı ve Genel Müdürü Ahmet Boz-
kurt, yaptığı değerlendirmede, “Başta 
müşterilerimiz olmak üzere, nitelikli in-
san kaynağımız ve tüm paydaşlarımızın 
bize duyduğu güvenle bu başarımızı 
daha uzun yıllar sürdürmenin gayreti içe-
risindeyiz. Üretim teknolojilerimiz, Ar-Ge 
ve tasarım gücümüzle müşterilerimizin 
farklı ihtiyaçlarına çözümler sunmak te-
mel önceliklerimizdendir. Bu doğrultuda, 
yeni yatırımlar yapmaya ve yeni ürünler 
geliştirmeye devam ediyoruz. Ankara’da 
yer alan HİDROMEK Üretim Üssü’nde, 
daha önce ithal etmekte olduğumuz 
şanzıman, aks ve hidrolik redüktör gibi 
ana komponentlerin üretimini büyük 
ölçüde kendi bünyemizde gerçekleştir-
meye başladık. Böylece bir yandan daha 
fazla yerlileştirme sağlarken, bir yandan 
da ülkemiz için daha fazla katma değer 
ve istihdam oluşturuyoruz” dedi.

Goodyear Türkiye’nin 2019 yılı iş or-
takları toplantısı 8-10 Şubat 2019 tari-
hinde Kıbrıs’ta Elexus Otel’de gerçekleşti. 
Goodyear Türkiye’nin 2019 yılı stratejileri 
ve önceliklerinin paylaşıldığı toplantıya 
şirketin çalışanları ve iş ortakları katıldı. İl-
ginin yoğun olduğu etkinlik kapsamında 
9 Şubat’ta gerçekleşen toplantı programı, 
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü 
Mahmut Sarıoğlu’nun açılış konuşmasıy-

la başladı. Toplantıda hem binek hem de 
ticari lastik grubu strateji ve ürün portfo-
yündeki yenilikler ilgili fonksiyon liderleri 
tarafından paylaşıldı. Goodyear Türkiye 

ailesine yeni katılan Akif Ece Oto Lastik, 
Barış Ebinç İnşaat Otomotiv, Gözde Las-
tikçilik Yedek Parçacılık, Otomotiv İnş. Gıd. 
Petrol, Nural Oto Lastik Otomotiv Taşıma, 
Platinyum Filo Hizmetleri ve Uspa Oto-
motiv Lastik’in aileye katılım rozetlerinin 
de takdim edildiği toplantı soru cevap bö-
lümüyle tamamlanırken, etkinlik aynı gü-
nün akşamında Mustafa Keser’in yer aldığı 
gala konseriyle son buldu.

Goodyear, 2019’u iş ortakları ile planladı

Ankara Sanayi Odası’ndan Hidromek’e ödül
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Makina Hikayeleri 

Küçük yaşlardan itibaren çıraklık yapan 
ve sanatkarların içinde büyüyen Kemal Coş-
kunöz, ilkokulu bitirdikten sonra sanat oku-
luna devam etmek ister. Fakat babası düz 
liseye gitmesinde ısrar edince istemeyerek 
de olsa Bursa Erkek Lisesi’ne yazılır. Henüz 
Erkek Lisesi’ne başladığı yıl babasını kay-
beden Kemal Coşkunöz, annesine “Ben sa-
natkar olacağım!” diyerek Erkek Lisesi’nden 
Tophane Sanat Okulu’na geçer. Coşkunöz, 
1941 yılında Tophane Sanat Okulu’ndan 
mezun olur. Sanat Okulu’nun ardından Yıl-
dız Askeri Nakliye Okulu’na yazılır ve burada 
bir yıl tahsil gördükten sonra Çanakkale’de 
bulunan 101. Topçu Alayı’na alay makinisti 
olarak tayin edilir. 1942 yılı sonunda tank 
uzmanı olarak yetişmesi için Mısır’da bulu-
nan İngilizlere ait tank montaj fabrikasına 
gönderilen Kemal Coşkunöz, Mısır’da beş ay 
kaldıktan sonra Türkiye’ye döner ve Çanak-
kale’deki eski görevine devam eder. 1946 
yılında tekrar Bursa’ya dönen Coşkunöz, 
Tophane Sanat Okulu’nda stajyer öğretmen 
olarak göreve başlar. 1948 yılında öğret-
menliğe atanan Kemal Coşkunöz, daha son-
ra Yeniyol Endüstri Meslek Lisesi ve Demirtaş 
Sanat Enstitüsü’nde de öğretmenlik yapar. 

Kemal Coşkunöz’ün makine sektörüne 
girişi, öğretmenlik yaptığı dönemde çatal, 
bıçak, kaşık üretimi için Türkiye’de ilk kez 
kalıp imalatını gerçekleştirdiği 1949 yılında 
başlar. Kemal Coşkunöz bu çalışmaların he-
men ardından 1950 yılında, iki yakın arkada-
şı Süleyman Beltan ve Talat Diniz ile birlikte, 
isimlerinin baş harflerini taşıyan S.K.T fir-
masını kurar. Aynı yıl, Türkiye’de ilk patentli 
markalama makinesini yaparak, tekstil sek-
törüne makine üretimine de başlar. Yoğun-
laşan iş temposu nedeniyle 1953 yılında 
öğretmenlik mesleğinden istifa eder ve ken-
di işinin başına geçer. Öğretmenlikten ayrıl-

masına rağmen, hayatı boyunca hep “Kemal 
Hoca” olarak anılacak olan Kemal Coşkunöz, 
1954 yılında akümülatör maşasının seri üre-
timini ve 1956 yılında Türkiye’de ilk yağ ke-
çesi üretimini gerçekleştirir.

Kemal Coşkunöz, 27 Mayıs 1960 ihtila-
linden sonra S.K.T’deki ortaklığından ayrılır 
ve aynı yıl Bursa Heykel’de “K. Coşkunöz” 
adıyla ilk atölyesini açar. Kendi atölyesinde 
aldığı ilk işi, Atatürk Lisesi binasına pro-
filden bükme kapı, parmaklık ve çerçeve 
imalatı olur. Dönemin şartları gereği ham-
madde sıkıntısı yaşayan Kemal Coşkunöz, 
Hamidiye Zırhlısı’ndan pare zırhlarını satın 
alır ve bu malzemeyle kendi abkant pres 
makinesini yapar. Bu yoğun çalışma esna-
sında, 1962 yılının soğuk bir kış gününde, 
sol elini kendi yaptığı makinenin dişlileri 
arasına talihsiz bir şekilde kaptırarak kay-
beder. Kopan elini yerden alan Coşkunöz, 
çalışanlarını sakin olup işe devam etmele-
rini söyleyerek hastaneye gider. Bu olay Ke-
mal Coşkunöz’ü yıldırmaz ve profilden çelik 
doğrama işlerine devam eder.

1963 yılında İnan Kıraç’ın çelik karoseri 
yapma teklifini kabul eden Coşkunöz, Türki-
ye’de ilk çelik karoseri imalatını gerçekleşti-

Kuşaktan kuşağa büyüyen    güç “COŞKUNÖZ”

93 Harbi (1877-1878 Osmanlı Rus 
Savaşı) sonrasında Üsküp’ten 

Anadolu’ya göç eden Saraç Hüseyin 
Efendi ve Düriye Hanım’ın oğlu 

olan Mehmet Kemal Coşkunöz, 25 
Ağustos 1921 tarihinde Bursa’da 

dünyaya gelir. Yedi yaşından 
itibaren hem ilkokula hem de 

çıraklığa devam eden Mehmet 
Kemal Coşkunöz’ün geleceği 

o günlerde şekillenmeye başlar...

Coşkunöz 
Holding A.Ş. 
Yönetim 
Kurulu Üyesi
Oya Yöney

Mehmet Kemal
Coşkunöz’ün
öğrencilik yılları

M.Kemal
Coşkunöz

1960’LI YILLAR

1970’Lİ YILLAR
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rir. O zamana kadar ahşaptan yapılan karo-
serlerin ilk kez çelikten yapılması Türkiye ve 
Bursa sanayisinde bir devrim niteliğindedir. 
Bu hamlesinin ardından karoser ustalarını 
atölyesinde eğitmeye başlayan Kemal Coş-
kunöz, bu mesleğin ülke geneline yayılma-
sını sağlar. Kemal Coşkunöz, 1965 yılında ilk 
hidrolik pres imalatını yaptıktan sonra, 1966 
yılında FİAT 153 çekicileri için Türkiye’nin ilk 
şoför mahallini üretir. Yine aynı yıl arkadaşla-
rı ile birlikte Karsan’ın kurucu üyeleri arasın-
da yer alarak Türkiye’de karoser sanayisinin 
kurucularından olur.

1968 yılına gelindiğinde çoğalan işler 
nedeniyle Heykel’deki atölye yetersiz kal-
maya başlar. Bunun üzerine Kemal Coşku-
nöz, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
bugünkü yerine taşınmaya karar verir. “K. 
Coşkunöz” firması yeni açılan bu sanayi böl-
gesine taşınan üçüncü firma olarak orga-
nize sanayi bölgesinin gelişimine de katkı 
sağlar. 150 kişilik bir ekiple Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi’ne gelen Kemal Coşkunöz 
böylece kurumsal sanayicilik dönemini de 
başlatmış olur. Yeni yerine taşınmasının ar-
dından firma 1969 yılında Türk Traktör ve 
1973 yılında Oyak Renault ilk müşterileri 
olmak üzere, otomotiv ana sanayisine kalıp, 
pres, kaynak makinesi ve kaporta üretmeye 
başlar. Aynı yıl Kemal Coşkunöz’ün kızı Oya 
dünyaya gelir. Lise öğrenimini Özel Şişli Te-
rakki Lisesi’nde tamamlayan Oya Coşkunöz 
Yöney, 1987-1988 yıllarında İngiltere’de dil 
eğitimi ve takip eden yıllarda İsviçre Frank-
lin College’da İşletme eğitimi alır. Lisans 
öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Goldey-Beacom College’da Uluslararası İş-
letme üzerine tamamladıktan sonra iş ha-

yatına Koç Holding’de başlar ve daha sonra  
İstanbul Oto A.Ş.’de devam eder. 1995 yılın-
da Coşkunöz Holding bünyesinde çalışma-
ya başlayan Oya Coşkunöz Yöney, holdingin 
farklı departmanlarında uzman ve yönetici 
pozisyonlarında görev alır. Bugün Coşkunöz 
Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Oya 
Coşkunöz Yöney, aynı zamanda Bursa Coş-
kunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı görevini de yürütmeye devam ediyor.

Kemal Coşkunöz’ün iş hayatındaki hızlı 
yükselişinde sahip olduğu vizyoner kişiliğin 
etkisi büyüktür. Öyle ki, henüz 1972 yılında 
Uludağ Üniversitesi ile birlikte firma için 
organizasyon şeması bile hazırlatır. Ayrıca 
sadece bir kız kardeşe sahip olması da, fir-
manın aile şirketinden çok kurumsal bir fir-
ma olarak büyümesinde etkili olur. K. Coş-
kunöz firması 1973 yılında anonim şirket 
olur ve “Coşkunöz Metal Form ve Makine 
Endüstri A.Ş.” adını alır.

İlk direnç kaynak makinesi üretimini 
1974 yılında gerçekleştiren Coşkunöz Metal 
Form, kalıp ve makine fabrikaları bünyesin-

de birçok ilke imza 
atar. Coşkunöz 
Metal Form; Türk 
otomotiv, beyaz 
eşya ve savunma 
sanayilerine sac 
parçalar, presler, 
kaynak makine-
leri, özel makine 
ve aparatlar üretir. 
Bütün kazancını 
tekrar yatırıma 
dönüştüren Kemal 
Coşkunöz, özel-
likle kalıp ve ma-
kine imalatındaki 
yatırımları ile Türk 

otomotiv sanayisinin gelişimine büyük hiz-
metler sunar. Sanayicilik yaşamı boyunca 
çalışanlarının tüm haklarını vermek konu-
sunda titiz davranan Kemal Coşkunöz, 1976 
yılında Bursa bölgesinde Türk Metal Sanayi 
Sendikası’nı çağırarak sözleşme imzalayan 
ilk işveren olur. Çalışanlarına patron gibi de-
ğil, iş arkadaşı gibi bakan Kemal Coşkunöz, 
bir grev sırasından iş bırakan çalışanlarının 
yemeklerini vermeye ve ihtiyaçlarını karşıla-
maya devam edebilecek yapıda bir insandır. 
Coşkunöz aynı zamanda MESS Bursa Şubesi 
ve BUSİAD’ın kurucuları arasında yer alır.

1976 yılına gelindiğinde Coşkunöz ku-
ruluşlarının hepsi “Coşkunöz Holding A.Ş.” 
çatısı altında toplanır. 1983 yılında Meksan 
A.Ş. kurulur ve aynı yıl Beltan A.Ş. Coşku-
nöz Holding’e katılır. Bu birleşimin ardından 
Türkiye’nin en büyük kauçuk-metal parça 
imalatçısı konumuna gelen Beltan, çalışma 
alanlarında büyük üne sahip olan Freuden-
berg ve Phoenix firmalarıyla 1992 yılında 
ortak olur. Üretimde olduğu kadar müşteri 
ilişkilerinde de oldukça titiz davranan Kemal 
Coşkunöz, müşterilere yapılan sevkiyatların 
zamanında ve sorunsuz gerçekleşmesi ama-
cıyla 1985 yılında Cem Nakliyat’ı kurar.

1980’li yılların sonlarına doğru başlayan 
Türkiye’nin dışa açılma süreci, pek çok firma 
gibi Coşkunöz Holding’i de etkiler. Bu sü-
reçte ilk ihracatını 1989 yılında İngiltere’ye 
gönderdiği hidrolik ve mekanik presler ile 
gerçekleştiren Coşkunöz Holding, kısa süre 
içinde beş kıtaya ihracat yapan uluslararası 
bir oyuncu olmayı başarır. Bu sırada büyü-
me durmadan devam etmektedir. 1992 yı-
lına gelindiğinde Kemal Coşkunöz, makine 
fabrikasında kendi ürettiği panel radyatör 
üretim hattıyla Coşkunöz Radyatör A.Ş.’yi 
kurar. 1990’lı yıllar boyunca büyümeye de-
vam eden Coşkunöz Holding, 1993 yılında 

9. CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL, 
M. KEMAL COŞKUNÖZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ 

MESLEK LİSESİ’NİN AÇILIŞINDA - 1998
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Kaynak: Makine İhracatçıları  Birliği Moment Expo Dergisi

Opel Almanya için sac parça ihracatına 
başlar. 1990’lı yıllar aynı zamanda pek çok 
uluslararası sertifika ve kalite belgesinin de 
alındığı yıllar olur. 

1990’lı yıllar boyunca büyümeye devam 
eden Coşkunöz Holding 2000 yılında kuru-
cusunu kaybeder. 50 yıllık sanayicilik yaşamı 
boyunca gerek Bursa gerek Türk sanayisinin 
gelişiminde ilklere ve çok büyük başarılara 
imza atan Kemal Coşkunöz 12 Ekim 2000 
tarihinde hayata veda eder. Çalışma hayatı 
boyunca “Bir işi yapıyorsam, en iyisi olmalı-
yım!” ilkesinden hareket etmiş olan Kemal 
Coşkunöz, bilgisi, birikimi ve çalışma azmi 
ile kurduğu Coşkunöz Holding ile Bursa ve 
Türkiye sanayisinin gelişiminde çok önemli 
bir rol üstlenmiştir.

Bursalıların hala, “Kemal Hoca” olarak 
andıkları Kemal Coşkunöz, sanayideki ba-
şarılarının yanı sıra eğitim ve hayır işleriyle 
de ülkesine durmadan hizmet etmiştir. Ke-
mal Coşkunöz, çağdaş Türkiye’nin en büyük 
sorunlarından biri olarak gördüğü mesleki 
eğitimdeki eksikliği gidermek, sanayide ye-
tişmiş teknik ara eleman ihtiyacını karşıla-
mak ve daha da önemlisi mesleksiz gençleri 
iş ve meslek sahibi yapmak hedefiyle 1988 
yılında Coşkunöz Eğitim Vakfı’nı kurmuştur. 

Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından Bursa Ni-
lüfer ilçesinde 21 dönümlük arazi üzerinde 
yaptırılan Kemal Coşkunöz Teknik ve En-
düstri Meslek Lisesi; 840 öğrenci kapasitesi, 
modern derslikleri, laboratuvarları, atölyele-
ri, spor salonu ve yabancı dil ağırlıklı eğitimi 
ile 1997 yılında öğretime açılır. Kişisel biriki-
mini hayır işlerine harcamaktan kaçınmayan 
Coşkunöz; başta 2000 yılında açılan Kemal 
Coşkunöz Gastroenteroloji Araştırma ve Te-
davi Kliniği olmak üzere; Uludağ Üniversite-
si, Tophane Endüstri Meslek Lisesi ve Çağdaş 

Eğitim Kooperatifine bir-
çok yardımda bulunur. Ke-
mal Coşkunöz ayrıca 1982 
yılında kurulan Uludağ 
Üniversitesi Kanser Araş-
tırmaları ve Tedavi Vakfı ve 
1984 yılında kurulan Top-
hane Endüstri Meslek Li-
sesi Güçlendirme Vakfına 
her zaman destek vermiş-
tir. Vefatının ardından Ke-
mal Coşkunöz’ün emane-
tini devralan ailesi; sanayi 
ve eğitim alanında imza attığı başarılarla Ke-
mal Hoca’nın eserlerini geleceğe taşıyarak 
onun ismini yaşatmaya devam ediyor.

Kemal Coşkunöz’ün vefatının ardın-
dan yönetimi üstlenmenin kendileri için de 
kolay olmadığını belirten Oya Coşkunöz 
Yöney, “Ofisinde otururken üretim bölü-
münden gelen bir arıza sesi duyduğunda, 
telefon açıp sesin hangi makineden, neden 
geldiğini ve nasıl düzeltileceğini tarif eden 
bir insandı.” diyor. Kemal Coşkunöz’ün ve-
fatının ardından bütün holding bünyesinde 
yapılan bir araştırma sonucunda 2004 yılın-
da holdingin vizyonu ve misyonu yenilenir. 
Yeni bir strateji planı hazırlanır ve holdingin 
vizyonu kısaca “Sınırsız şekillendirme” olarak 
belirlenir. “Sınırsız şekillendirme” ana başlığı 
altında ifade edilen bu yeni vizyon ile; tek-
nolojide, liderlikte, coğrafyada, yakınlıkta, 
işlerde ve yetkinlikte sınırsızlık amaçlanır.

Yeni vizyon hedeflerine uygun olarak 
2006 yılında faaliyete geçen “Coşkunöz Me-
tal Form A.Ş. Ar-Ge Merkezi”, 2010 yılında 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar-
Ge Merkezi Sertifikası alır. 70 uzman mühen-
dis ve teknik çalışandan oluşan Ar-Ge ekibi 
ile otomotiv, makine, lazer teknolojileri ve 
otomasyon grupları altında başarılı Ar-Ge 
projeleri yürüten Coşkunöz Ar-Ge Merkezi; 
gerek otomotiv gerekse makine alanında 
gerçekleştirdiği yenilikçi projelerle sektöre 
değer katmaya devam eder. Coşkunöz Ar-
Ge Merkezinin geliştirdiği en önemli proje-
lerden biri de 3 boyutlu 5 eksen lazer kesme 
teknolojisi olur. Yaklaşık iki yıl süren Ar-Ge 
çalışması boyunca mekanik, elektronik ve 
yazılım gibi farklı disiplinlerden uzman kişi-
lerin ortak çalışmaları sonucu ortaya çıkan 

3 boyutlu 5 eksen lazer kesme teknolojisi, 
otomotiv sektöründe formlu sac ile işleme 
yapan her firmaya hitap ediyor ve prototip 
ürün üretiminde kalıp maliyetini oldukça 
azaltıyor. Coşkunöz, Avrupa’da ticari olarak 
iki büyük firmanın üretebildiği 3 boyutlu 5 
eksen lazer kesme makinesi ile Türkiye’de ilk, 
Avrupa’da ise bu teknolojiye sahip üçüncü 
firma konumunda.

Gelecekte enerji konusunun oldukça 
önem kazanacağı öngörüsüyle enerji ya-
tırımlarına odaklanan Coşkunöz Holding, 
bu bakış açısı doğrultusunda 2013 yılında 
önemli atılımlar yapar ve bir hidroelektrik 
santralini devreye alır. Öte yandan Rusya 
Federasyonu’nda yapılacak otomotiv ya-
tırımları için Tataristan Cumhuriyeti’ndeki 
Coşkunöz Alabuga firması 2014 yılı içinde 
faaliyete geçer. Coşkunöz Holding, bölgede 
gerçekleştirdiği yatırımla otomotiv ana sa-
nayisine destek verecek güçlü bir Türk yan 
sanayisinin oluşmasına öncülük etmeyi he-
defliyor. Coşkunöz bu fabrikasında otomoti-
ve yönelik  büyük presli sac parçaların üre-
timini yapacak. Söz konusu yatırım süreci, 
Türk otomotiv yan sanayisinin yurt dışında 
özellikle de Rusya’daki iş olanaklarını değer-
lendirerek dışa açılma politikasının önemli 
bir halkası olma özelliğini taşıyor. 

Bugün Coşkunöz Holding A.Ş., 12 şirke-
ti ve 2 bin 500 çalışanı ile başta otomotiv 
olmak üzere makine, havacılık, ısı, enerji 
ve taşımacılık sektörlerinde faaliyet göster-
meye devam ediyor. Karoser sac parçaların 
yanında yapısal ve fonksiyonel otomotiv sac 
parçaları da üreten Coşkunöz Holding şir-
ketleri, ürünlerini dünyanın dört bir yanına 
ihraç ediyor.

KEMAL COŞKUNÖZ, TÜRK TRAKTÖR 
TARAFINDAN ÜRETİLEN 100.000’İNCİ TRAKTÖR 

İÇİN DÜZENLENEN TÖRENDE - 70’Lİ YILLAR

Kemal Coşkunöz’ün öğretmenlik yılları
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Ödül töreni esnasında yaptığı 
konuşmasında bu iki ödülün 

Krone’nin sürekli kendini 
geliştiren ve ürün ve 

hizmetlerini daima iyileştiren 
bir marka olduğu gerçeğini 

kanıtladığını vurgulayan 
Bernard Krone, “Dijitalleşme 

trendi Ticari Araç 
endüstrisine çok hızlı 

bir giriş yaptı. Sektörün 
karar vericilerinin 

net bir şekilde 
çekiciden uzaklaşıp 

nakliyede asıl 
verimi ve kârlılığı 
sağlayan treylere 

odaklandığını 
görüyoruz. Sektördeki 
bu eğilim bizi en kaliteli 

treyleri üretmeye teşvik etmekle 
birlikte her geçen gün treylerimizi 

yenilikçi çözümlerle en verimli hale 

getirmeyi ilke ediniyoruz. 
Eylül ayında Hannover’de 

düzenlenen IAA fuarında 
sunduğumuz birçok yeniliğin 
sektörden çok olumlu 
tepkiler aldığını gördük.” 

şeklinde sözlerini sürdürdü. 
Prestij Ödülleri her yıl 
bağımsız pazar araştırma 
şirketi Klefmann 
tarafından yapılan 
görüşmelere istinaden 
dağıtılmaktadır. Bu 
sene 650’den fazla 
filo yöneticisi, Ticari 
Araçlar sektöründeki 
110 farklı markanın 
araç, ürün ve 

hizmetlerini, bire 
bir gerçekleştirilen 

görüşmelerde 
değerlendirmiş ve 12 farklı 

kategoride ödül dağıtılmıştır. 

Avrupa’nın
en prestijli treyler

markası, Krone oldu
Krone, 2019 Prestij Ödülleri’nde treyler kategorisinde ilk sırayı aldı. 

Münih’te düzenlenen ödül töreninde 12 farklı kategoride ödül dağıtılırken, 
Avrupa’nın En Prestijli Treyler Markası ödülü Krone’nin oldu. Ödülü, tüm Krone ailesi adına 

Krone Grubu Genel Müdürü Bernard Krone aldı. Krone, bir diğer kategori olan 
üst yapı kategorisinde ise ikinci sırada kendine yer buldu. 

Bernard Krone
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Avrupa’nın en geniş ürün gamını üre-
ten Tırsan, özellikle tanker ve silo ürünleri 
ile segmentine öncülük etmektedir. ADR 
başta olmak üzere, her türlü uluslararası 
sertifikaya uygun üretim yapan Tırsan, iş-
çilik kalitesini en yüksek seviyeye çıkarmak 

ve uluslararası normlarda araç üretmek 
için Kässbohrer Kaynak Akademisi’ni 2013 
yılında hayata geçirdi. Çalışanların yetkin-
liklerini uluslararası düzeyde geliştiren aka-
demi, son 6 yılda 478 çalışanına uluslarara-
sı geçerliliğe sahip 642 sertifika kazandırdı.

Tırsan, Kaynak Akademisi ile 
Türkiye’ye uluslararası

değer katıyor
Teorik ve pratik eğitimlerin 

bir arada sunulduğu akademi-
de, eğitimler kaynak mühen-
disleri tarafından veriliyor. 2 
gün teorik eğitim, 1 gün sanal 
eğitim ve 10 gün pratik eğitim 
alan kaynakçılar arasından ba-
şarılı olanlar, eğitimin sonunda 
TÜV, DEKRA, TSE ve TDT serti-
fikaları almaya hak kazanıyor. 
Kaynak Akademisi sadece üre-
tim için uzman çalışan yetiştir-
mekle kalmıyor, kaynak akade-
misi mezunu uzman çalışanlar 
kazandıkları uluslararası serti-
fikalar ile Tırsan’ın yurt içi-yurt 
dışı servislerinde ve iş ortak-
larının tesislerinde de çalışma 
imkanı buluyor.
Eğitimde En Son 
Dijital Teknolojilerden 
Faydalanıyoruz
Kässbohrer Kaynak Akademisi 

eğitimlerinde, kursiyerlerin kendini 
üretim hattındaymış gibi algılaması-
nı sağlayan 3 boyutlu sanal gerçeklik 
uygulamasıyla gaz altı kaynak teknik-
lerini uygulamalı olarak öğreten simü-
lasyon ekipmanının yanı sıra gerçek 
kaynak makineleri kullanılıyor.

Tırsan, Türkiye’de Uluslararası 
Standartların Uygulanmasına 
Öncülük Ediyor
Türkiye’nin en çok tercih edilen 

ADR’li treylerlerini üreten Tırsan, baş-
ta Almanya olmak üzere, uluslararası 
standartlara uygun olarak Avrupa ül-
kelerine ve Rusya’ya tehlikeli ve kimye-
vi madde taşımacılığına uygun treyler 
üreten lider treyler üreticisi konumun-
da bulunuyor. Dünya için üreten Tır-
san, ADR ve uluslararası standartları 
mevzuat değişikliğinden önce Türki-
ye’de uygulayarak müşterilerin toplam 
sahip olma maliyetini aşağıya çekerek 
karayolu taşımacılığının önünü açtı.

Türk treyler sektörünün 42 yıldır aralıksız lideri Tırsan, 
2013’te kurduğu Kässbohrer Kaynak Akademisi ile 478 

kaynak çalışanına, uluslararası geçerliliğe sahip 642 
sertifika kazandırdı. En kaliteli ürünleri, malzeme ve işçiliği 
müşterilerine standart olarak sunan Tırsan, teorik ve pratik 
eğitimleri bir arada sunarak yetkin, uluslararası sertifikaya 
sahip kaynak uzmanı çalışanlar yetiştirmeye devam ediyor.
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İtfaiye teşkilatı 13 inç büyüklüğündeki 
Panasonic TOUGHBOOK CF-D1 tabletlerini 
itfaiye aracı üzerindeki teçhizatın ön kıs-
mına yerleştirdi. Tıpkı mobil veri terminali 
gibi çalışan tabletler, halihazırda kullanılan 
Tetra Network’e bağlandı. Tabletler, yangın 
çağrısına giden itfaiyecilere hareket ha-
lindeyken hayati bilgiler sağlıyor. Tabletin 
sunduğu özellikler arasında en hızlı rotayı 
oluşturulması, komuta ve kontrole durum 
güncellemelerinin gönderilmesi, risk de-
ğerlendirme gerekliliklerine uyumluluğun 
kontrol edilmesi ve yakınlardaki yangın 
musluklarının tespit edilmesi yer alıyor.

Daha küçük ve daha hafif olan 10 inç 
büyüklüğündeki Panasonic TOUGHPAD 
FZ-G1  tabletler de itfaiyecilerin olay 
yerindeyken aracın içinde veya dışında 
kullanabilmesi için araçtaki teçhizatın 
arka tarafına kuruldu. Bu cihazlar günlük 
olarak ekipmanların ve envanterin taki-
bi için kullanılıyor. İlerleyen günlerdeyse 
kaza yapan araçların nasıl kurtarılabilece-

ği gibi olay yerlerinde önemli acil durum 
bilgileri de sağlayabilecek. 

İletişim projeleri yöneticisi ve 35 yıllık 
itfaiyecilik deneyime sahip eski istasyon 
şefi John Barlow, şu anda Cambridges-
hire İtfaiyesi’nin aktif iletişim cihazlarının 
modernleştirilmesinden sorumlu.

Barlow, konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Mevcut mobil veri terminallerini daha 
çevik cihazlarla değiştirmek için önemli 
bir yatırım yaptık. Bu sayede artık ekibi-
miz daha verimli çalışabilecek. Panaso-
nic’in cihazları, çalışma koşullarımızın 
tamamı için birebir. Cihazlarımızın ekran-
larını güneş ışığında bile görebiliyoruz. 
Ayrıca bu cihazları dışarıda veya ıslak bir 
ortamda kullanırken hiçbir problemle 
karşılaşmıyoruz. İtfaiyecilerden aldığımız 
geribildirimler de son derece olumlu. Pa-
nasonic’in cihazlarını tercih etmemizdeki 
en büyük sebeplerden birisi de bu.”

Kurulumdan önce İtfaiye Merkezi, 
yeni Panasonic cihazlarıyla 6 ay süren 
bir saha testi gerçekleştirdi ve bu test 
sırasında cihazların yazılımını ve uygula-
malarını denedi. John Barlow, yapılan bu 
testle yaptıkları yatırımın karşılığını aldık-
larını belirtiyor. Ayrıca ekip test sırasında 
sorunların ortaya çıkmasını ve çözülme-
sini sağladı.

Araçlarda 

kullanılan tabletler, 

hayati öneme sahip 

verilerin akışı için mobil 

veri terminali görevi 

görüyor ve ekipmanlarla 

envanterin takibi için 

kullanılıyor.

Cambridgeshire 
İtfaiyesi, her zaman 

olayların ön sırasında 
yer alan itfaiyecilerinin 

hayatlarını Panasonic’in 
dayanıklı tabletleri ile 

donatarak dönüştürüyor. 
İtfaiyeciler, yeni 

tabletleriyle operasyon 
sırasında önemli bilgilere 

erişebiliyor.

İ Aİ E İ ERE 
DA A  A E
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Bluetooth barkod   
okuyuculu tablet
İtfaiye teçhizatının arkasında yer 

alan küçük, mobil ve dayanıklı Panaso-
nic tabletleri ekipmanların, envanterin 
ve yapılan denetlemelerin takibi için 
Bluetooth ile bağlanan barkod okuyu-
cuyla birlikte kullanılyor.

Cambridgeshire İtfaiyesi Proje Yöne-
ticisi Stuart Grey, çözümün ekipmanla-
rın çalışma ve güvenlik durumunu takip 
etmek, her araçtaki cihazların envanteri 
yönetmek ve ekipmanların kayıt işlem-
leri için kullanıldığının altını çiziyor. Ay-
rıca Grey, ilerleyen günlerde Panasonic 
FZ-G1’in olay yerinde itfaiyecilere bü-
yük avantajlar sağlayacağına inanıyor. 
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye 
ekibinin o alanda tehlike potansiye-
li olan materyallerin olup olmadığını 
kontrol edebilmesi, bu avantajlardan 
yalnızca bir tanesi.

Sorunsuz
kurulum

İtfaiye araçları her 
an bir ihbara gitmek zorunda kalabileceği için çözümlerin hiçbir 

şeyi aksatmadan 
kurulması, itfaiye için çok önemliydi. Her iki cihazın kurulumu aynı anda yapıldı. Kurulum süreci 10 hafta olarak planlandı ancak her şey hızlı ilerlediği için 
8 haftadan kısa bir 

sürede tamamlandı.

Mükemmel 
destek

Stuart Grey, konuyla ilgili 

şunları söyledi: “Panasonic, 

kablolamadan tabletlerin 

kurulumuna ve her cihaza 

yazılımın yüklenmesine 

kadar, tüm süreçte her zaman 

yardımcı oldu.”

Panasonic Montaj Çözümleri 

ekibi, araçların önüne 

Panasonic CF-D1 tabletlerinin 

monte edilebilmesi için 

bir çözüm tasarladı. Ekip, 

maliyeti azaltmak için güç 

yönetim birimleri gibi mevcut 

altyapıdan sağlayabildiği tüm 

avantajı kullandı. Ekip aynı 

zamanda yakında tanıtılacak 

olan yeni Acil Servis Ağı’yla 

da uyumlu olacak antenleri 

kullanarak cihazların yeni 

teknolojilerle de uyumlu 

olmasını sağladı. Çözüm 

ekibi, Cambridgeshire’a 

araçların arkasına bağlanan 

tüm tabletler için özel 

bir raf tasarladı. Bu 

tasarım taşınabilir barkod 

okuyucusunun rafında da 

kullanıldı. Böylece hem tablet 

hem de okuyucu, erişilmesi 

kolay bir alana kurulabildi.
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Volvo Trucks’tan İstanbul 
Havalimanı’na 5 özel üretim 

itfaiye kamyonu

Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks, üstyapı uygulamaları için
gereken teknik desteği vererek, gerek kamu ihalelerine ya da firmalara, gerekse ihracata yönelik

özel ekipmanlı üstyapılı araçlar sunabilme kabiliyetiyle pazarda rakiplerinden farklılaşıyor.

Volvo 
Trucks Türkiye 

distribütörü Temsa 
İş Makinaları, Volkan 

İtfaiye’ye, İGA’nın 
İstanbul Havalimanı’nda 

kullanması için 4’ü yangın 
müdahale aracı, 1’i ise yer 

hizmetleri aracı olmak üzere 
5 adet Volvo Trucks FMX 

6x6 model tahrik sistemli 
kamyon satışı gerçekleştirdi. 

Havaalanı koşullarına göre en 
iyi performansı gösterecek 

şekilde modifiye edilen 
ve üstyapı uygulamaları 
için düzenlenen araçlar, 

Volkan İtfaiye’nin yangın 
söndürme donanımını 

entegre etmesinin 
ardından İGA’ya 

teslim edildi.
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Son olarak İGA, Volkan İtfaiye’nin üst-
yapısını hazırladığı 5 adet Volvo Trucks 
FMX 6x6 model tahrik sistemli aracı satın 
aldı. 4’ü yangın müdahale aracı, 1’i ise yer 
hizmetleri aracı olarak İstanbul Havali-
manı’nda kullanılmak üzere alınan Volvo 
Trucks FMX 6x6 araçlar, en iyi performansı 
gösterecek şekilde modifiye edildi. Sundu-
ğu üst yapı çözümleriyle farklılaşan Volvo 
Trucks’ın geniş ürün portföyünden arazi 
ve normal yol koşullarına uygun aracı Vol-
vo Trucks FMX 6x6 çeker tahrik sistemli 
modeli öncelikle itfaiye aracına uygun bir 
şekilde çift kabin olarak tercih edildi. Daha 
sonra araçlar, havalimanı gibi olası yangın 
durumunda hızlı ve yerinde müdahalenin 
büyük önem taşıdığı bir lokasyonun ihti-
yaçlarına uygun olarak terzi usulü üretil-
di. Yüksek performans için Volvo Trucks’ın 
güçlü D13K540 13 litre-540HP Euro6 mo-
toru ile birlikte tam otomatik Powertronic 
şanzıman ve buna uygun PTO kullanıl-
dı. İtfaiye araçlarında dingil mesafesinin 
uzunluğunun önemli olması sebebiyle, 
standart 4600 mm’den 5100 mm’ye uzatıl-
dı, şasi üzerindeki komponentler müşteri 
ihtiyacına göre yeniden konumlandırıldı. 

İstanbul Havalimanı’nda kullanılmak 
üzere ihtiyaca uygun olarak modifiye edi-
len Volvo Trucks araçların teslimatı, İGA 
Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan 

Karakış, Volkan İtfaiye Genel Müdürü Ya-
şar Tecim ve Temsa İş Makinaları Kamyon 
Grup Satış Müdürü Kıvanç Kızılkaya’nın 
katılımıyla gerçekleşti. Araçların, İstanbul 
Havalimanı’nda uçuş ve yer emniyetinin 
sarsılmaz koruyucusu Havaalanı İtfaiye-
si – Aircraft Rescue Fire Fighting (ARFF) 
ekibinin uçak, bina ve tesis yangınlarında 
kullanımı için alındığını belirten İGA Hava 
Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, 

“Havaalanlarında meydana gelen hava 
aracı kaza kırım ve yangın olaylarına mü-
dahale süresi çok kritik bir kriterdir. İhbarın 
alınmasından itibaren 3 dakika içerisinde 
müdahale edilmesi zorunludur. Araçların 
taşıdığı yüksek miktardaki su ve yangın 
söndürme köpüğü, olayların kaplamalı 
yüzeyler dışında arazi şartlarında da mey-
dana gelebilecek olması, aracın çok kısa 
sürede azami hıza çıkmasını ve arazi şart-
larına uygun olmasını gerektirmektedir. 
Bu bağlamda Volvo Trucks tarafından sağ-
lanan araçlar tüm şartları başarı ile karşı-
ladığı için tercih sebebi olmuştur.” diyerek 
konunun önemine dikkat çekti. 

Teslimat töreninde, Volvo Trucks’ın İs-
tanbul Havalimanı’nda kullanılacak kam-
yonlar için gösterdiği ayrıcalıklı hizmet 
ve desteğinden duydukları memnuniyeti 
dile getiren Volkan İtfaiye Genel Müdürü 
Yaşar Tecim ise sözlerine şöyle devam etti: 
“Bizim için güvenlik çok önemli. Yaptığı-
mız işin doğası insanların güvenliğini sağ-
lamak üzere. Tabi bunu yapabilmek için 
önce kendi güvenliğinizi sağlama almanız 
gerekir; ki başkalarına da yardım edebilin. 
Bu anlamda tüm dünyada güvenlik deni-
lince akla gelen ilk marka olan Volvo Tru-
cks’ı tercih ettik. 

Temsa İş Makinaları’ndan Kıvanç Kızıl-
kaya da tercih edilmekten dolayı memnu-
niyetini ve teşekkürlerini dile getirerek, “İs-
tanbul Havalimanı gibi güvenliğin büyük 
önem taşıdığı bir lokasyonda yine itfaiye 
gibi can güvenliğini koruma görevi üstle-
nen çok değerli bir kurumun Volvo Trucks’ı 
tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz. 
Biz de bu değerli projede yer aldığımız için 
gurur duyuyoruz. Bu alımın uzun dönemli 
iş birliğine vesile olmasını diliyorum,” dedi. 

Yaşar Tecim
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Araç ve Araç Üstü Ekipman Sektörü, ara-
çüstü ekipman üretiminde; ülkemiz açısından 
katma değer üreten, ithalatı durduran ve 
sürekli olarak artış gösteren istihdam rakam-
larının oluşumunu sağlayan bir konumdadır. 
Sektör içinde barındırdığı firmaların gerçek-
leştirdiği akıllı politikalar nedeni ile yaşanan 
ekonomik krizlerden çok fazla etkilenmemiş, 
rakip pazarları ve üreticileri sürekli olarak 
takip ederek kendisini geliştirmiştir. Aynı 
zamanda “Türkiye Araç Üstü Ekipman Sektö-
rü, Avrupa ve Asya’nın Üretim Üssü Olacak” 
sloganı ile 2023 yılı için 1 milyar dolar ihracatı 
hedeflemiştir. 

Dünyada, yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolar-
lık bir ticaret hacmi bulunan sektörün 

30 milyar dolarlık kısmı üstyapı sektörüne 
aittir. Türkiye’nin bu sektördeki payı ise yak-
laşık 700 milyon dolar civarındadır. Sektörün 
1970 yılında dünya üstyapı ticaretinde, Tür-
kiye’nin payı 50 milyon dolar ile % 0,04 iken 
bugün bu oran, % 5’lere kadar ulaşmıştır. 

Dünyada üstyapı sektörünün yakla-
şık olarak 30 milyar dolar seviyesinde bir 
ihracat değeri vardır. 30 milyar dolarlık dilim 
içerisinde ise en büyük paya 8 milyar dolar ile 
Almanya, daha sonra 4 milyar dolar ile ABD 
ve 2.5 milyar dolar ile Çin sahiptir. Türkiye ise 
yaklaşık 700 milyon dolara yakın bir ihracat 
rakamına ulaşmış olup 2023 yılı hedefi olan 
1 milyar doların üzerine çıkmayı amaçlamak-
tadır.

Türkiye’nin en çok ihraç etmiş olduğu 
ekipmanların başında; mal, eşya taşımaya 
mahsus römork/yarı römorklar, ikinci sırada 
tanker römork/yarı römorklar ve üçüncü 
sırada yer alan beton karıştırıcı/pompalama 
araçları ihracat payına sahiptir. 

İthalatı durduran bir alan olan üstyapı 
sektörü, ülkemiz için katma değer üretmeye 
devam etmektedir. Örneğin; ülkemiz 1981 
yılından bugüne kadar çöp kasası ithalatı 
yapmamaktadır; çünkü gerek üretim kalitesi, 
gerek maliyeti Avrupa ve Ortadoğu gibi yakın 
coğrafyalar ile kıyaslanamayacak kadar iyi 
düzeydedir. 

Aynı zamanda, 2011 yılı için özellikle 
Avrupa’da Yunanistan ile başlayan ve Euro 
bölgesinde çığ gibi büyüyerek daha sonra 
Portekiz ve İspanya’ya da sıçrayan krizler 
nedeniyle, Avrupa ve Ortadoğu arasında stra-
tejik konumu dolayısıyla mükemmel bir yere 
sahip olan ülkemiz, akıllıca hareket ederek; 
rotasını, Avrupa’dan Ortadoğu’ya çevirmiş 
ve bu sayede ihracatta gerçekleşebilecek 
herhangi bir daralma önlenmiştir.

1. DÜNYADA SEKTÖRÜN İHRACAT VE 
İTHALAT DURUMU
1.1 İhracat
Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü 

verilerine göre, 2016 yılında yaklaşık 
25 milyar $ olan sektör ihracatı % 7,9 

oranında artış göstererek 2017 yılında 
27 milyar $ değerine yükselmiştir. 

Tablo 1.1’de göreblirsiniz.
2016 yılında tüm ülkelere yapılan ihracat 

değeri bazında, en yakın rakibinin iki katı 
kadar paya sahip olan Almanya’nın 2017 yılı 
ihracatı % 9,7 artarak 7,8 milyar $ seviyesine 
yükselmiştir. Bu ülkeyi 3,9 milyar $ ile ABD 
ve 2.1 milyar $ ile Çin takip etmiştir. Araç 
Üstü Ekipman sektörü ihracatında ilk 10 ülke 
arasında en fazla ihracat artışını %51,7 ile RF 
göstermiş ve Avusturya, Belçika ve Türkiye 
dışındaki ülkelerin sektördeki ihracat payla-
rında artış görülmüştür. Türkiye 2017 yılında 
gerçekleştirdiği 441 milyon $ ihracat ile 
sektörün dünya ihracatından %1,6 pay almış 
ve sıralamada 11. konuma yerleşmiştir. 

Tablo 1.2’de göreblirsiniz.
2016 ve 2017 yıllarında, G.T.I.P bazında 

dünya ihracatında, 871639 pozisyonunda ta-
nımlı “Mal/Eşya Taşımaya Yönelik Römorklar 
ve Yarı Römorkların” grubunun ilk sırada yer 
aldığı görülmektedir.

1.2 İthalat
2017 yılında Dünya Araç Üstü Ekipman 

sektör ithalatı, % 8,1 artarak 24 milyar $’a 
yükselmiştir. ABD, ithalatında % 25 artışla 
dünya sıralamasında birinci ithalatçı konumu-
na gelmiştir. ABD’yi 2,6 milyar $’la Kanada ve 
1 milyar $’la Almanya izlemiştir. 

2017 yılında, araç üstü ekipman ithalatın-
da ilk 10 ülkenin verileri incelendiğinde; en 
fazla artış kaydeden ülkeler arasında ilk sıra-
da % 81 ile Rusya Federasyonu yer almakla 
birlikte ve bu ülkeyi Fransa ile ABD’nin takip 
ettiği görülmektedir. İtalya’nın ithalatında 
ise bir önceki yıla oranla hemen hemen aynı 
kaldığı görülmektedir. 

2017 yılı sektör ithalatında 29. sırada bu-
lunan Türkiye’nin, 2016 yılında 208 milyon$ 
değerinde ithalatı %-27,4 oranında azalarak 
2017 yılında 151 milyon $ seviyelerine geri-
lemiştir. Türkiye 2017 yılında % -27,4 ithalat 
oranı ile dünyada ilk sıraya yükselmiştir. 
Dünya geneli ithalattan % 0,6 oranında pay 
almıştır.

Tablo 1.3’de göreblirsiniz.
Tablo 1.3.’de görüldüğü gibi 2016 ve 2017 

yıllarında G.T.İ.P bazında dünya ithalatında 
871639 pozisyonunda tanımlı “Mal Taşımaya 
Yönelik Römorklar ve Yarı Römorklar” grubu-
nun ilk sırada yer aldığı görülmekle beraber, 
ithalatında 2016 yılına göre % 10,9 artış 
gerçekleşmiştir. 

2017 yılında, ithalat değeri % 19,8 artarak 
2 milyar $’a ulaşan 871610 pozisyonunda 
tanımlı “Karavan Tipi İkamet veya Kamp 
Yapmaya Mahsus Römork ve Yarı Römorklar” 
grubu, dünya geneli ithalatında artış bazında 
ilk sırada yer almıştır.

Tablo 1.4’de göreblirsiniz.
1.3 Sektörün Türkiye’deki İhracat ve İthalat 
Durumu
Sektörün 2018 yılına ait ihracat ve it-

halat rakamları G.T.I.P kodları kapsamında 

Tablo 1.5’de verilmiştir. Tablo incelendiğin-
de 870510 G.T.I.P kodlu vinçli taşıtlar ürün 
kategorisinde sektörün 2018 yılında top-
lam 18 Milyon $ ihracat yaptığı görülmek-
tedir. Bu ürün kategorisinde 75 tona eşit 
veya daha düşük kapasiteli vinçli taşıtlarda 
en fazla ihracat yapılan ülkeler Danimarka, 
Katar ve Özbekistan’dır. 75 tondan daha 
büyük vinçli taşıtlarda ise ilk sırayı İsrail, 
Danimarka ve Sırbistan almaktadır. 

Aynı ürün kategorisindeki ithalat 
rakamları incelendiğinde 2017 yılında 
toplam 

15 Milyon $ ithalat gerçekleştiği gö-
rülmektedir. Bu ürün kategorisinde en çok 
ithalat yapılan ülkeler ise; 75 tona eşit veya 
küçük vinçli taşıtlar için Almanya, İtalya ve 
Hollanda, 75 tondan büyük taşıtlar için ise 
Çin, İspanya ve İtalya’dır. Beton Karıştırıcı 
ile Mücehhez Kamyonlar kategorisinde 
2018 yılı içinde toplam 26,6 Milyon $ ihra-
cat gerçekleşirken, 

55 Bin $ ithalat yapılmıştır. Bu ürün 
kategorisinde en fazla ihracat yapılan ül-
keler Kuveyt, Irak ve BAE olurken, ithalatın 
yapıldığı ülkeler ise Gürcistan, Almanya ve 
İran’dır. 

İthalat miktarı 43 Bin $ ile en düşük 
ürün kategorisi olan Tarımda Kullanılan 
Yüklemeli/ Boşaltmalı Römork ve Yarı 
Römorklar ise 2018 yılı içinde toplam 9 
Milyon $’lık ihracat gerçekleştirilmiştir. En 
fazla ihracat yapılan ülkelerin Azerbeycan, 
Romanya ve Sırbistan olduğu görülmekle 
birlikte bu ürün grubunda ithalat yapılan 
ülke olarak başta Almanya gelmektedir.

Tablo 1.5’de göreblirsiniz.
870590 G.T.I.P Kodlu ve Tamir Araçları, 

Beton Pompalama Taşıtları, Arazözler, Kar 
Küremeye Mahsus Taşıtlar, Merdivenli veya 
Yükseltilebilen Platformlu Taşıtların yer 
aldığı ürün grubu en fazla ihracat yapılan 
ürün grubu olarak 2018 yılında toplam 
131,7 Milyon $ ihracat gerçekleştirirken, bu 
ürün grubunda toplam ithalat 66 Milyon $ 
olarak gerçekleşmiştir. 

Bu ürün grubunda en fazla ihracat 
yapılan ülkeler sırasıyla Romanya, Ürdün, 
Irak, Polonya, Suudi Arabistan, Cezayir 
ve Ukrayna’dır. İthalatın en çok yapıldığı 
ülkeler ise Norveç, Almanya, Avusturya, 
İtalya ve ABD’dir. Arazözler kategorisinde 
ise ihracat oranı diğer alt ürün kategorileri-
ne göre düşük olmakla birlikte, bu ürün için 
2018 yılında hiç ithalat yapılmamıştır.

Sonuç olarak sektörün 2018 yılında 
gerçekleştiridiği toplam ihracat miktarı 
674.593.287$, toplam ithalat miktarı ise 
124.107.101$’dır.

Araç ve Araç üstü ekipman sektörü
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Bu vizyoner adımın atılmasında, Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katkılarının 
önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“İş dünyasından gelen bir Bakanın farkı-
nı ve ezberleri nasıl bozduğunu gördük. 
Böyle hayırlı bir işe öncü olduğu için ken-
disini hep birlikte tebrik etmek, alkışla-
mak istiyorum” diye konuştu. 

Yıllardır firmaların çalıştıracak nitelikli 
eleman bulamadığından şikayet ettikle-
rini belirten TOBB Başkanı şunları söyle-
di: “Memleketin her yerinde kahvehane-
lerde gençler işsiz bir şekilde oturuyor. 
Niye, çünkü okullarda verdiğimiz eğitim, 
dışarıda işe yaramıyor. Dışarıda talep gö-
ren nitelikler, okullarda öğretilmiyor. Bu 
asimetrik yapıyı değiştirmek zorunday-

dık. Yurtdışına baktık. Avrupa’da genç 
işsizliğin en düşük olduğu ülke, yüzde 6 
ile Almanya. Niye, çünkü mesleki eğitim 
ile reel sektörü, Odalar vasıtasıyla birbi-
rine entegre etmişler. Genç nüfusumuz 
var diye övünüyoruz. Ama aslında bu po-
tansiyelimizi kullanamıyoruz. Mesleksiz 
olduğu için birçok gencimiz işsiz kalıyor. 
Bu aslında gelecek açısından da büyük 
bir risk. İşte Türk iş dünyası, Odalarımız ve 
Borsalarımız vasıtasıyla elini taşın altına 
koyuyor. Milli Eğitim Bakanımızın cesur 
ve kararlı politikası sayesinde Türkiye’de 
bir ilk başlıyor. Piyasada talep gören ni-
teliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik 
bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. 
Bu kapsamda 81 İl’de 81 meslek lisesi, 

Meslek liseleri
odalara emanet

MEB VE TOBB 81 İLDE 81 MESLEK LİSESİNDE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Mesleki eğitim ile reel sektörü, 
birbirine entegre edecek proje için 
adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 

ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim 

İşbirliği Protokolü TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 

sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk’un katılımıyla düzenlenen 
törende imzalandı. Hisarcıklıoğlu 

protokolü, ‘hem eğitim sistemi hem 
de iş dünyamız için tarihi bir gün’ 
olarak değerlendirirken, “Yıllardır 

dile getirdiğimiz ama bir türlü hayat 
geçiremediğimiz bir adım atıyoruz. 

Mesleki eğitim ile reel sektörü, 
birbirine entegre ediyoruz” dedi.
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protokol kapsamına alınıyor. Odala-
rımız ve Borsalarımız vasıtasıyla bu-
ralardaki mesleki eğitimin dinamik, 
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarlanmasını sağlayacağız. Bu 
okullarda atölyeler ve laboratuvarlar 
kuracağız, mevcut olanları yenileye-
ceğiz. AR-GE ve Beceri Tasarım Atöl-
yelerini faaliyete geçireceğiz. Eğitim 
içeriklerini TOBB ETÜ desteğiyle ha-
zırlayacağız.”

2023 hedefleri doğrultusunda 
eğitim camiası olarak üzerlerine 
düşeni yerine getirmeye çalıştıkla-
rını kaydeden Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, şöyle konuştu: “Tabi ki 
iş dünyasından da beklentilerimiz 
var. Onlar da bu protokol çerçeve-
sinde gereken desteği vermekle il-
gili büyük bir tekellüf altına girdiler. 
Bunun için bütün iş dünyası temsil-
cilerine teşekkür ediyorum. Çünkü 
artık mazeretimiz kalmadı bence. 
Bazı sorunlar beklentiler vardı hep-
si oldu. Basit bir istatistik vereyim. 
Almanya’da mesleki teknik okulların 
yüzde 80’i özel sektörün destekledi-
ği okullardır. Bizde bu oran yüzde 4 
civarında. Bütün bunları tartışırken 
daha sağlıklı istatistiklerle daha sağ-
lıklı bakış açısıyla ele almamızda ya-

rar var. Bütün bu 81 ilde yaptığımız 
çalışmaların bir başlangıç olduğunu 
düşünüyorum. Bu çalışmanın hele 
hele diğer mesleki teknik okulları-
mızı etkilemesini ve yaklaşık 130 bin 
civarındaki mesleki teknik okullarda-
ki öğretmenimizin de bu bağlamda 
yetişmesi onların bu projelerin ge-
liştirilmesi konusunda ilerletilmesi-
ne de hizmet edeceğini düşünüyo-
rum. TOBB ve TOBB ETÜ ile beraber 
bu işin birlikte yapılıyor olması yani 
yükseköğretim ayağının da olması 
ortaöğretimle yükseköğretim ara-
sındaki bağlantının ne kadar mühim 
olduğunu da gösteriyor. TOBB-ETÜ 
varlığı, bunun ortaöğretim sevi-
yesinde yansıtılması bakımından 
önem taşıyor. Bütün bunları sürdü-
rürken mesleki ve teknik eğitimde 
yeni bir dönem başladığını, bunun 
sektörle iç içe olduğunu, buna bağlı 
olarak okullarımızdaki üretimin bir 
öğrenme yöntemi olduğunu rahat-
lıkla söyleyebiliriz. Yıllardır üzerinde 
çalışılan bir konu bu uzun yıllardır 
hayal edilen bir çalışmanın bugün 
gerçekleştiriliyor olması beni çok 
mutlu etti emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum.” 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 

“Ekonomimizin itici gücü olarak TOBB’un 
varlığı ve bu birlikle bizim işbirliğimiz 
son derece hayati bir önem taşıyor. Bu 
önemi ekonomi ve eğitim arasındaki 

ilişkiyle doğrudan doğruya ifade ediyoruz. 
Çünkü eğer ekonomide bir orta gelir 

tuzağından söz ediliyorsa bu aslında orta 
eğitim tuzağıdır. Yani eğitimimiz iyileşirse 
ekonomimiz iyileşecek mesajı bize verilir. 

Bu bağlamda böyle bir adım atıyor olmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Burada aslolan 

mesleki ve teknik eğitimdeki bakış açısındaki 
dönüşümdür kanaatimce. Bu dönüşüm 

çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin ders 
çizelgeleri, öğretmen eğitimleri, buradaki iş 
ve işlemlerin yürütülmesi, üretim bazlı bir 

öğretime geçilmesi bunların hepsi mesleki 
eğitimde paradigmanın dönüştüğünü 
değiştiğini değişeceğini gösteriyor. Bu 

bizim MEB bünyesinde aldığımız kararlarla 
değil, oda temsilciliklerimizin gayretleriyle 

milli eğitim müdürlüklerimizin okul 
müdürlerimizin gayretleri belli bir noktaya 

taşınacak bir husustur. Bundan dolayı da bu 
gayretleri esirgemeden muhakkak suretle 

bu desteklerimizi ortaya koymak zorundayız” 
ifadelerini kullandı. 
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Kıssadan Hisse...
HAYAT...

İ
S.Göktan GÜÇLÜ
info@radusdergisi.com

nsanın insan olmasından daha 
zordur; insanın insan kalması.

Yaşadığımız dönemin belki de 
bize yüklediği en zor görev bu olsa 
gerek; insan kalabilmek. Hepimiz 
kendimize göre güçlüklerle mü-
cadele ediyor, sıkıntılar yaşıyoruz. 
Hiç birimizin bir diğerinden bu 
anlamda pek farkı yok. Yok ama 
biraz da biz güçleştiriyoruz hayatı. 
Nasıl mı? 

Bakın mesela, bir kıssadan 
hisse;

Zamanın birinde iki kız kardeş 
yaşarmış o kadar bilgili görürler-
miş ki kendilerini olsa o kadar. 
Kendilerinden daha akıllı var mı 
diye denemeye kalkışmışlar, sor-
muş soruşturmuşlar ve köyde çok 
bilge birinin yaşadığını öğrenmiş-
ler kızlar gerçekten bilgili mi diye 
yaşlı adamı sınamaya kalkışmışlar 
nasıl bir soru soralım diye düşü-
nürken akıllarına kendilerince 
güç bir soru gelmiş avuçlarının 
arasına bir kelebek alıp bilgeye 
sormaya karar vermişler kelebek 

canlı mı diye? Eğer bilge canlı dese 
avuçlarının arasında öldürecekler 
yok zaten ölü dese bilge bu sınavı 
kaybedecek... O gün gelip çatmış 
avuçlarına kelebeği alıp yaşlı bil-
geye sormuşlar?

-Kelebek canlı mı? Bilge cevap 
vermiş:

-”Her şey Senin Elinde” kızım...

Bizimde tüm olumsuzluklara 
rağmen yaşamımız avuçlarımızın 
içinde... İster avuçlarımızı açıp 
özgürlüğe dem vururuz isterse 
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avuçlarımızı kapatarak küseriz 
tüm güzelliklere...

Her şey bizim elimizde… Dü-
zeltmek için, yeniden başlamak 
için.

Bu noktada bir kıssa daha…

Bir haftanın yorgunluğundan 
sonra baba, pazar sabahı kalkmış 
eline gazetesini almış ve akşama 
kadar oturup dinlenecek olmanın 
keyfini çıkartmaya başlamış. Ama 
baba bunları düşünürken oğlu 
yanına gelerek kendisini parka 
götürmek için geçen hafta söz ver-
diğini hatırlatmış. Canı hiç dışarıya 
çıkmak istemediği için bir bahane 
bulup evde oturayım, dinleneyim 
diye düşünmüş. Birden gazetenin 
promosyon olarak verdiği dünya 
haritası gözüne ilişmiş. Bu haritayı 
hemen parçalara ayırmış ve oğluna 
uzatmış,

- Bu haritayı birleştirebilirsen 
hemen gidelim parka “ demiş. 
Ardından da içinden derin bir oh 
çekmiş;

- Dünyanın coğrafya profesör-
lerinden birini getirsen yine de 
toplayamaz bunu iyi akıl ettim 
“ diyerek sevinmiş. Aradan 10 
dakika geçmeden çocuk koşarak 
babasının yanına gelmiş.

- Baba haritayı düzelttim parka 
gidebiliriz demiş. Adam önce 
inanmamış ve görmek istemiş. Gö-
rünce de şaşırarak nasıl yaptığını 
sormuş. Çocuk demiş ki;

- Bana verdiğin haritanın arka-
sında insan resmi vardı...

“İnsanı düzeltince, dünya 
kendiliğinden düzeldi!”

Evet, Dostlar, dünyayı bu 
hale bizler getirdik. Düzeltmek 

de bizim üzerimize vazife… 
Başlanacak yer ise; İnsan…

Neyi düzelteceğiz? Bakış açı-
mızı, kabullenişlerimizi. 

Birbirimize daha fazla gü-
venmek, destek olmak ve kan-
dırmamak. 

Olduğumuz gibi görünmek 
ya da göründüğümüz gibi ol-
mak. 

Birlikte yaşayabilmek, birbi-
rimizin hakkına saygı göster-
mek. Yetinmek. İnanmak, daha 
fazla inanmak. 

Bir oldukça daha güçlü ola-
cağımıza, üretmeden paylaşma-
nın olmayacağına ve paylaştıkça 
çoğalacağına inanmak. 

İnsanı düzeltince, dünya da 
düzelecek…
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Sektörde ilk olan otomatik lastik trans-
fer sistemleri, akıllı fabrikanın sanal ortam-
da dijital ikizi ile üretimin eş zamanlı takibi, 
çevreye duyarlı kapalı sistemler, yeşil bina 
uygulamaları, artırılmış gerçeklik uygula-
maları ve ileri veri analizleri ile Brisa, katma 
değerli üretimle rekabet gücünü artırıyor. 

İlk üretimlerin başladığı fabrika tam 
kapasiteyle 4,2 milyon adet lastik üretimi 
ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde 
tasarlandı. 

Brisa’nın Aksaray Fabrikasında yüksek 
verimlilik sağlayacak teknolojilerle, stan-
dardize üretim, planlama ve raporlama-
larla, bilgi akışını hızlandıracak, analiz ve 
karar alma mekanizmalarını güçlendire-
cek ölçekte dijitalleşme ile ürün proses ve 
kalitesi en üst seviyeye ulaşıyor. 

Tam otomatik lastik transfer sistemini 
hayata geçirdiğimiz fabrikamızda, lastikle-
rimiz neredeyse yere hiç değmiyor. Bu tek-
noloji ile geleneksel bir lastik fabrikasına 
göre stok devir hızında iki kat artış sağlar-
ken, sıfır hatalı ürün üretiyoruz. Bunu ener-
jide %30 tasarruf ederek yapıyoruz. 

Fabrikamızın sanal ortamda oluştur-
duğumuz dijital ikizi ile artık uzaktan tek-
noloji ile üretimi takip edebiliyor ve en 
fazla 2 dakika içinde herhangi bir soruna 
müdahale edebilir duruma geliyoruz.

İleri veri analitiği ile, işimizi sürekli iyi-
leştirme yolunda kat ve kat hız kazanıyo-
ruz. Akıllı makineler ve akıllı araçlarla fab-
rikamızda her gün 800 milyon veri akışı 
gerçekleşiyor. Bu verileri analiz ederek, las-
tiğin üretim makinalarındaki ideal koşul-
larını, hatta üretim açılarını dahi belirleye-
biliyoruz. İzmit ve Aksaray fabrikamızdaki 
çalışanlarımızı artırılmış sanal gerçeklik 
uygulamaları ile sanal ortamda birbirleri 
ile bağlıyoruz.  

Brisa’dan Ağır Ticaride Akıllı 
Hizmetlerle Dönüşüm
Ağır ticari lastik pazarında bü-

yümesini sürdüren Brisa, yeni ve 
kesintisiz yolculuk dene-
yimleri için katma değerli 
ürün geliştirmeye ve akıllı 

hizmetlere odaklanıyor.
2018 yılında da pazarın lideri olan 

şirket, bu dönemde yerli üretimde de gü-
cüne güç kattı, tüm ticari ürün grubunda 
%82 yerlileşme sağlayarak pazarın ihti-
yaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verdi. 

Akıllı hizmetleriyle Türkiye’deki tüm 
filolarda 16,6 milyar TL kazanç yaratma 
potansiyeline sahip olan Brisa, 2019’da 
sahadaki güçlü varlığı ile müşterileri için 
sunduğu değeri artırmayı hedefliyor.

Bridgestone, Lassa ve Dayton mar-
kalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Bri-
sa, 2018 yılında ağır ticari araç lastikleri 
pazarında katma değerli ürün ve akıllı 
hizmetleriyle büyümeyi sürdürdüğünü 
açıkladı. 

Şirketin Aksaray’daki akıllı fabrikasın-
da yapılan değerlendirme toplantısında 
verilen bilgilere göre; küresel ağır ticari 
lastik pazarı istikrarlı bir şekilde büyüyor. 
2018 yılında %3 artışla 208 milyon ade-
de ulaşan ağır ticari lastik pazarının gele-
cek 5 yılda toplam %9 artışla 228 milyon 
adede ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’de 
ise, son 5 yılda %7,9 büyüyen ağır ticari 
lastik pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla 
oranla %2,4 daraldı ve satışlar 2,4 milyon 
adet olarak gerçekleşti. Yerel pazarda satış 
rakamlarının 5 yıl içinde toplam %16 artış 

ile 2,8 milyon adede ulaşması bekleniyor.
Bu pazar şartlarında Brisa ticari 

ürün grubunda güçlü bir perfor-
mans gösterdi. Şirket, daralan pa-
zarda sahadaki güçlü varlığı, yeni 

nesil ürünleri ve müşterile-
rine sunduğu toplam de-
ğerler paketi ile pazar payı 
kazanarak her 3 lastikten 
birinde tercih edildi.  

Brisa Pazarlama Direktö-
rü Evren Güzel; “Türkiye ağır 
ticari araç lastikleri pazarı, 
geçtiğimiz sene yaşanan 
daralmaya rağmen güçlü 
bir potansiyel taşıyor. Ağır 

ticari araç parkı son 10 yıl-
da %12,7 büyüyen Türki-
ye’nin Batı ve Orta Avrupa 

Brisa’dan Türkiye’ye
AKILLI  FABRİKA

Lastik devi Brisa, 300 milyon 
dolar yatırımla Aksaray’da inşa 
ettiği akıllı fabrikası ile katma 
değerli üretim ve teknolojide 

cesaretle yol alıyor.

Brisa, Türkiye lastik 
sektörünün ilk akıllı 

fabrikası olan Aksaray 
Fabrikasında Endüstri 4.0 
uygulamalarıyla lastikte 

otonom dönemi başlatıyor 

Brisa, Aksaray’daki teknoloji 
üssünde, yetkin bir iş gücü 
ile robotik çalışmalar, veri 

analitiği ve dijitalleşme gibi 
yeni nesil teknolojilerden 

yararlanarak lastikte 
otonom dönemi başlatıyor.

Evren Güzel

Brisa’dan Türkiye’ye
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Bölgesi’nde en büyük ticari araç parkına 
sahip olması da bu potansiyeli güçlendi-
riyor. 2018’de hem yenileme hem OEM 
pazarının ilk tercihi olduk, sektörde en 
güçlü araç üreticileriyle kuvvetli iş birli-
ğimizi sürdürdük. Bridgestone, Lassa ve 
Dayton markalı Türkiye’de üretilen lastik-
lerimizde Yerli Üretim logosunu kullana-
rak bu uygulamayı sektörümüzde ilk ha-
yata geçiren şirket olduk. Lassa markamız 
ile sektörün lider markası konumumuzu 
güçlendirdik. Ticari lastik grubunda %82 
yerli üretim oranına ulaştık. Dayton mar-
kamızın bölgesel segmentte %100’ünü 
İzmit fabrikamızda ürettik. 

Bununla birlikte sektör, kesintisiz yol-
culuk deneyimi ile yeniden şekilleniyor. 
Otonom sürüş ve elektrikli araçların yay-
gınlaşması ile başlayacak bu dönüşümle, 
lastik sektöründen beklentiler de deği-
şiyor. Bu kapsamda, İzmit Fabrikamızda 
yer alan ve belgelendirilen ARGE Merke-
zimizde; daha uzun ömür, yakıt tasarrufu, 
yüksek yol tutuş ve çekiş kabiliyeti, düşük 
yuvarlanma direnci gibi teknik özellik-
lerde lastik geliştirmeye odaklanıyoruz. 
Diğer yandan filolaşmanın artması ile 
birlikte hizmetler de dönüşüm geçiriyor. 
Artık lastiğin yolculuğunu önceden tah-
min edebilen sistemlere ihtiyaç artıyor ve 
odağımızda bu ihtiyaçlara yanıt vermek 
yer alıyor” diye konuştu.

Brisa’nın sektörü dönüştüren akıllı 
hizmetleri, 16,6 milyar TL kazanç 
yaratma potansiyeline sahip
Akıllı hizmetleriyle ağır ticari sektö-

rünün dönüşümüne öncülük ettiklerine 
değinen Güzel, “Ticari araç lastikleri sek-
töründe hizmet çeşitliliğimiz ile lideriz. 
Profleet filo yönetim çözümleri ile sun-
duğumuz toplam değerler paketi ile iş 
ortaklarımızın ve filo müşterilerimizin 
iş ve operasyon süreçlerinde verimlili-
ğe, kârlılığa ve sürdürülebilirliğe önemli 
katkı sunuyoruz. Bugün Brisa’nın sundu-
ğu akıllı hizmetlerden faydalanan 100 
araçlık bir filonun yıllık ortalama kazancı 
1 milyon 722 bin TL. Bu hizmetlerin tü-
münü Türkiye’deki tüm filolara sunduğu 
hesap edilirse de yaratılan toplam de-
ğer, 16,6 milyar TL oluyor” dedi. 

Güzel, tüm bu hizmetleri sahada 
güçlü bir ekiple gerçekleştirdiklerini be-
lirterek, “Sahaya hem aklımızı hem gön-
lümüzü koyuyoruz. Yalnızca sahaya özel 
105 kişilik ekibimizle birlikte müşterile-
rimizin sahasını karış karış ezberliyoruz. 
Şimdiye dek toplamda 3 milyon lastikte 
ölçüm gerçekleştirdik. 2018 yılında 6000 
saha ziyareti gerçekleştirerek filolara en 
iyi çözümleri sunduk. 120 filo ile Profle-
et hizmetlerimiz kapsamında anlaşma 

gerçekleştirdik ve 600 yeni filo müşteri-
miz, lastikte Brisa markalarını tercih etti. 
Diğer yandan bireysel müşterilerimize 
özel uygulamalarla sahada omuz omu-
za verdik. Yola Sağlam Çık projemizle 
Uzun yol şoförlerinin sağlığı için Türkiye 
yollarına düştük, kamyon şoförlerimizin 
ihtiyaçlarını dinleyerek yol arkadaşı ol-
duk. 2019 yılında da Brisa, gönül bağını 
güçlendirerek liderliğini devam ettire-
cek” diye konuştu. 

Brisa, sahadaki güçlü varlığı sayesin-
de filo müşterilerinin ihtiyaçlarını belir-
liyor ve özel olarak tasarladığı ‘Profleet’ 
hizmetleriyle 360 derece çözüm sunu-
yor. Filoların en büyük maliyet kalemleri 
olan yakıt ve lastikte fark yaratan hiz-
metleriyle lastik ölçümünden verimli ve 
güvenli sürüş eğitimlerine kadar birçok 
alanda çalışmalar gerçekleştiriyor. Filo 
müşterilerinin lastiklerini anlık olarak 
izliyor ve detaylı analiz ve yönlendirme-
lerle operasyonların sorunsuz bir şekil-
de yürütülmesine ve kârlılığın artması-
na yardımcı oluyor. 

Şirket, 2019 yılında da müşterilerinin 
ve iş ortaklarının verimliliğini artıran, 
operasyon süreçlerini iyileştiren ve ma-
liyetlerini azaltan hizmetlerine yatırım 
yapmaya devam edeceğini açıkladı.
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Filolar için akıllı garaj yönetimi
Brisa, filolar için geliştirdiği akıllı garaj 

yönetim programı TMP+ 2.0’yi baştan aşa-
ğı yeniledi ve lastik ölçümünün ötesine 
geçerek, filoların ihtiyaç duyduğu servis 
modüllerini de sisteme ekledi. Türkiye’de 
yalnızca Brisa’nın sunduğu dijital ve mobil 
bir çözüm olan TPM+2 ile filolara, lastik ve 
servis harcamalarının yönetimi, kayıp-ça-
lıntı lastiklerin tespiti ve özel projeksiyon 
raporları sunuluyor. TMP+ 2.0 kullanıcıları 
100 araçlık bir filoda yıllık ortalama 264 bin 
TL kazanç sağlıyor.

Mobilfix, 2018’de 5,4 milyon TL 
tasarruf sağladı
Dünyada ağır ticari araçlara yönelik ola-

rak geliştirilen ilk mobil servis TIR’ı Mobilfix, 
ağır ticari araçlara yerinde bakım ve servis 
hizmeti sunuyor, araç sahipleri ile filoların 
zamandan ve maliyetten tasarruf etmeleri-
ne ve iş sürekliliklerini korumalarına yardım-
cı oluyor. 2018’de Mobilfix Türkiye turnesi ile 
40 filoda 1.200 araca toplam 5,4 milyon TL 
yakıt ve lastik ömrü tasarrufu sağlandı.

Kinesis distribütörlük sistemi 
kuruluyor
Brisa, Türkiye şartlarına uygun olarak 

sunduğu forklift lastikleri markası Kinesis 
için yenilikçi bir distribütörlük modelini 
başlatıyor. Satış öncesi ve sonrası en iyi 
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hizmeti sunabilmek üzere şirket, kurduğu 
Kinesis distribütörleri ağı üzerinden bayi-
lerinin ürünleri temin etmesini sağlaya-
cak. Bu sayede Brisa’nın deneyimi ve mü-
kemmeliyetçi iş yapış biçimiyle beslenen 
distribütörler özel ekipman ve teknik bilgi 
gerektiren bu segmente yönelik hizmette 
uzmanlaşacaklar. 

Bandag, müşterilerine son 5 yılda 
550 milyon TL kazanç sağladı
Lastik kaplama sektöründe de liderli-

ği üstlenen Brisa, shearography cihazı ile 
yüksek üretim teknolojisini tüm Türkiye’ye 
sunuyor. 2018 yılında 116.000 lastik kap-
layarak her 3 lastik kaplama hizmetinden 
1’inde tercih edilen şirket, filo müşterileri-
nin %80’ine kaplama hizmeti veriyor. Son 
5 yılda 670 bin lastik kaplama hizmetiyle 
550 milyon TL tasarruf sağlayan Brisa, 
müşterileriyle birlikte hem ekonomik hem 
de çevresel bir fayda yaratıyor. 

Filofix, %100 memnuniyet   
oranıyla 7/24 hizmet sunuyor
Brisa’nın yol yardım hizmeti Filofix, 

yurt içinde ve Avrupa’da 7/24 filoların ya-
nında yer alıyor. 2018 yılı itibariyle şirket, 
İnci GS Yuasa Akü iş birliği sayesinde yolda 
kalan müşterilerine akü hizmeti de sağla-
maya başladı. Sektörde bir ilk olan Filofix, 
2018’de 1.352 araca %100 memnuniyet 
oranıyla hizmet verdi.
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Ford Trucks şimdi de 
gözünü Batı Avrupa 

pazarına dikti

Orta Doğu ve Afrika’dan 
Orta ve Doğu Avrupa’ya uzanan 
geniş bir coğrafyada 36 ülkede faaliyet 
gösteren Ford Trucks, uluslararası marka 
olma yolculuğunda yeni bir aşamaya 
geçiyor. Batı Avrupa ülkelerinde büyüme 
hedefi kapsamında İspanya, İtalya ve 
Portekiz öncelikli olmak üzere 7 yeni 
ülkede bayilik görüşmelerine başlandı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Hannover’de 
dünya prömiyerini yaptığımız F-MAX’in Uluslararası Yılın 

Kamyonu Ödülü’nü kazanması, Ar-Ge’deki gücümüzün ve 
yetkinliğimizin global düzeyde takdir edilmesini sağladı. 

Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve İnönü 
fabrikamızda üretilen çekicimizin kazandığı başarının ardından 

Avrupa’dan 70’e yakın bayilik talebi aldık. Bunun üzerine Batı 
Avrupa pazarına yönelik planlarımızı öne çektik” dedi.
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60 yıla yakın kamyon üretim tecrübe-
sini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün ge-
liştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks, 
global büyümesinin önemli adımlarından 
birini atmaya hazırlanıyor.

Uluslararası pazarlarda büyümesini 
Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî Cum-
huriyetlerin ardından, Orta ve Doğu Av-
rupa’da gerçekleştirdiği bayi açılışları ile 
sürdüren Ford Trucks, şimdi de ağır ticari 
dünyasının en prestijli pazarlarından Batı 
Avrupa’ya açılmanın hazırlıklarını yapıyor. 
Batı Avrupa ülkelerinde büyüme hedefi 
kapsamında İspanya, İtalya ve Portekiz 
öncelikli olmak üzere 7 yeni ülkede bayilik 
görüşmelerine başlandı.

Ford Trucks’ın global ağı, 2010 yılın-
da Ford Otosan’ın ana hissedarlarından 
Ford Motor Company ile imzalanan Glo-
bal Cargo anlaşmasıyla birlikte kurulma-
ya başlandı. Ford Otosan bu anlaşmayla, 
Global Cargo Büyüme Stratejisi doğrul-
tusunda Orta Doğu, Afrika, Rusya, Türki 
Cumhuriyetler, Orta ve Doğu Avrupa pa-
zarları başta olmak üzere 3 kıtada toplam 
60 ülkenin kamyon özelinde kamyon sa-
tış distribütörlerini atayarak global ağını 
oluşturmaya başladı. 

Halihazırda 36 ülkede faaliyet gösteren 
ve 2020 sonu itibarıyla 51 ülkede var ol-
mayı hedefleyen Ford Trucks, “Uluslararası 
Yılın Kamyonu Ödüllü” (ITOY) yeni çekicisi 
F-MAX ile elde ettiği uluslararası başarıla-
rın ardından Batı Avrupa pazarlarını da fa-
aliyet alanına dahil etmeye yönelik planla-
malarını daha erken bir dönemde hayata 
geçirmeye karar verdi. 

Haydar Yenigün: “Batı Avrupa 
pazarına yönelik planlarımızı 
öne aldık, 7 ülke için bayilik 
görüşmelerine başladık”
Ford Trucks’ın Batı Avrupa açılımıyla 

ilgili değerlendirmelerde bulunan Ford 
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 
şunları kaydetti: 

“Ford Trucks, Ford Otosan’ın geleceği 
için çok önemli bir girişim. 2010 yılından 
bu yana Ford Trucks işine yaptığımız yatırı-
mın en önemli noktasındayız. Uluslararası 
pazarlarda büyümemizi Orta Doğu, Afrika, 
Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından 
Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiği-
miz bayi açılışlarıyla sürdürdük. Ağır ticari 
pazarının Rusya ile Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika bölgesine kaydığı bir dönemde bu 
pazarlarda oldukça güçlü bir duruş sergi-
leyerek hem farklı pazarlardaki tecrübele-
rimizi zenginleştirdik hem de uluslararası 
bir marka olarak sektörün radarında daha 

da görünür hale geldik. IAA Hannover 
Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda dünya 
prömiyerini yaptığımız yeni çekicimiz 
F-MAX’in ağır ticari araç sektörünün en 
saygın ödüllerinden olan ‘Uluslararası Yı-
lın Kamyonu Ödülü’nü kazanması Ar-Ge 
alanındaki gücümüzün ve yetkinliğimizin 
global düzeyde de takdir edilmesini sağla-
dı. Tamamen Türk mühendisler tarafından 
geliştirilen ve İnönü fabrikamızda üretilen 
çekicimizin kazandığı başarı-
nın ardından Avrupa’dan 
70’e yakın bayilik talebi 
aldık. Bunun üzerine Batı 
Avrupa pazarına yönelik 
planlarımızı öne çektik 
ve İspanya, İtalya, Porte-
kiz öncelikli olmak üzere 
7 yeni ülke için bayilik gö-
rüşmelerine başladık. 
Avrupa pazarında 
büyümek ihracat 
fırsatlarımızı ge-
liştirecek. Ford 
Otosan olarak 
u l u s l a r a r a s ı 
b a ş a r ı l a r a 
imza atmaya 
ve Türkiye 
ekonomi-
sine kat-
ma değer 
sağlama-
ya devam 
edeceğiz.”

“Ford’un tek ağır ticari araç 
üreticisi olarak uluslararası 
büyümemizi sürdüreceğiz”
Ford Motor Company’nin global dü-

zeydeki kapsamlı yeniden yapılandırma 
çalışmalarının sonucunda Brezilya’daki 
fabrikasını kapatarak Güney Amerika’da 
ağır ticari araç üretimine son verme ka-
rarının ardından Ford Trucks, şirketin bu 
alanda tek geliştirme ve üretim merkezi 
haline geliyor. Haydar Yenigün, konu-
ya ilişkin değerlendirmesinde, “Ford’un 
ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve 
motor sistemleri için küresel mühen-
dislik merkezi olan Ford Trucks, sade-
ce Türkiye’de değil, Avrupa ve Kuzey 
Amerika dahil tüm potansiyel ihracat 

pazarlarında rekabet edecek ürünler 
sunabilmek için ileri teknolojiler 

üretiyor. Ar-Ge ve üretim-
deki üstün başarımız, şu 
anda 36 ülkeye dağılan 
ve hızla büyüyen yapı-
lanmamız ile yolumuza 
devam ediyoruz. Yeni 
dönemde de şirketin 
global düzeydeki tek 
ağır ticari araç gelişti-
ricisi ve üreticisi olarak 
uluslararası pazarlardaki 
etkili büyümemizi rahat-
lıkla sürdürecek altyapı, 
yetkinlik ve deneyime sa-

hibiz” diye konuştu. 

Haydar
Yenigün
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360 derece satış   hikayesinde
ekonomik kriz-1

Ö
Mustafa ÇAĞA
info@radusdergisi.com

ncelikle Radüs dergisinde siz-
lerle birlikte olmaktan dolayı 
çok mutlu olduğumu ifade et-
mek isterim. Genel olarak satış, 
pazarlama,  motivasyon, kişisel 
farkındalık-self gelişim, inovas-
yon ve sektörel trend yazıları 
ile karşınızda olacağım. Yazılar 
içerisinde yer alan konular ile 
ilgili sormak ve daha fazla bilgi 
almak istediğiniz zaman be-
nimle irtibata geçmekten lütfen 
çekinmeyin. 360 derece seri-
sinin birinci yazısını ‘bunalım 
anınızdan önce, yemekten önce, 
bir ölçek okuyunuz.

Son dönemde yaşamakta 
olduğumuz ekonomik krizin 
negatif etkilerinden her ne ka-
dar kaçınırsak kaçınalım sosyal 
hayatımıza olumsuz yansıma-
larına sıkça tanık olmaktayız. 
Şirketlerin bu kriz karşısındaki 
tutum ve davranışları da nega-
tif etkilenmelerden dolayı olsa 
gerek benzerlikler göstermekte. 
Fakat farklı, beklenmeyen ham-
le yapan şirketler de mevcut, 
ben onlara ‘Yaratıcı Şirketler’ 
diyorum. 

Krizin başladığı günlerde, 
üst düzey yönetici bir arkada-
şım bana genel müdürünün 
onu odasına çağırdığını söyledi, 
ardından da ‘Sanırım benden 
personel çıkarmamı isteyecek, 
sence nasıl davranmalıyım? 
sorusu ile devam etti. Sesinde 
panik havası vardı, ‘Evet işler 
kötü, her sektörde pazarlar 

küçüldü ama biz çok iş ektik, 
çok çalıştık, biçme zamanında 
ihtiyacım olan insanları ben 
kaybedemem, bunu nasıl an-
latabilirim sence? soru ardına 
soru ile devam ediyordu.  Ben 
de sakin olmasını ve kendisinin 
biraz zamana ihtiyacı olduğunu 
söylemesini fakat rakamlarla 
konuşmasını önerdim. Toplantı 
bittiğinde beni aradı ve tok bir 
sesle Genel Müdürünün ‘Sek-
törden firmalar kaliteli perso-
nellerini işten çıkarmakta, biz 
personel kaybetmek bir yana, 
o kalifiye personelleri de ken-
di firmamıza çekmeliyiz, işler 
azaldığı için daha fazla kişi ile 
sahada mücadeleye devam et-
memiz gerekiyor. Ben matema-
tiği çok severim senin rakamla-
rının gerçekçiliği beni etkiledi’ 
dediğini söyledi. Telefonun 
ucunda adeta savaş alanında en 
önde koşan lider bir yöneticinin 
korkusuz askeri vardı. Bu kararı 
almalarının ardından ortalama 
beş ay geçti, pazardan kaynaklı 
satış adetleri düşük olsa da ilk 
defa sektörlerinde pazar lideri 
oldular. Çalışanların ve müş-
terilerinin yanında yer alarak, 
krizi fırsata çevirmek bu olsa 
gerek. Gerçekten aidiyet duygu-
su yüksek, markası için çılgınca 
mücadele eden, özgür çalışanlar 
yarattılar. Tek bir hedefe sahip 
olmak, birlikte hareket etmek, 
takım olarak kazanmak duygu-
larını yoğun olarak yaşamaya 
başladılar. 

Geçen hafta şirketlerini zi-
yaret ettim, giriş katında, genel 
olarak güvenlik amaçlı olduğu 
söylenilen fakat çalışanlarının 
işe giriş çıkış saatlerinin takibi 
için konulan kart basma ma-
kinesinin yanında arkadaşımı 
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bekliyordum. Kapının önünde du-
ran bir personelle sohbet ettiğim-
de ne zamandan beri bu sistem 
var diye sordum. Kendisi dört yıl-
dan beri bu şirkette çalıştığını, o 
zamandan beri sistemin var oldu-
ğunu fakat öncesini bilmediğini 

söyledi ve eskiye nazaran son bir-
kaç aydır, kart basmaktan dolayı 
çok keyif aldığını söyledi. Tabi ki 
neden diye sormadan edemedim. 
‘Artık kart bastıktan sonra makine 
bana teşekkür ediyor’ dedi. Küçük 
bir davranış değişikliğinin yarat-

tığı değere bakar mısınız?

Otomotiv sektöründe tanı-
nan markalardan birinin Genel 
Müdürü, yönetim kadrosu ile 
birlikte servis alanlarını denet-
lerken, servis çalışanlarından 
biri, o kadar resmi ve kalabalık 
bir ortamda, ‘ Seni seviyorum 
Genel Müdürüm’ diye bağırır. 
Ortam buz kesilmiştir. Kimse ne 
yapacağını bilemeden şaşkınlıkla 
bakınırken, Genel Müdür, ‘Ben 
de seni seviyorum kardeşim’ diye 
seslenir. Bu yaşanmış, gerçek ve 
devam eden bir olaydır. O andan 
sonra, uzun bir süre espri konusu 
olan bu olay, herkesin birbirine 
‘Seni Seviyorum’ demesi ile tüm 
çalışanların birbirleri ile daha da 
samimi olmalarına katkı sağla-
mıştır. O şirkette ‘seni seviyorum’ 
kontenjanı kaldırılmıştır. Sınırsız 
sevgi stokları mevcuttur. 

Eğer bir ürün veya hizmet 
satıyorsanız, herkes sizin müşte-
rinizdir. Çalışanlarınız, tedarik-
çileriniz, finans destekçileriniz, 
arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, 
hemen hemen iletişim kurduğu-
nuz herkes ve hatta aileniz. Sat-
maya mecbur kaldığınız bir ürün 
düşünün ve saydığım herkese onu 
alacak müşteriniz gibi davranın. 
Sınıf farkını kaldırın, özgür ve 
dinamik satıcılar yaratın, sorum-
luluğu ve riski paylaştırın. Ve de 
unutmayın mutluluk, sevgi ve 
başarı sonsuz değildir fakat sür-
dürülebilirdir. 

Sevgiler...
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Araç ve üst yapı muayene merkezi 
olarak karayolunda tehlikeli madde ta-
şımacılığı yapan ADR’li araçların teknik 
muayenesi konusunda Türkiye’de yet-
kilendirilen ilk 5 firmadan biri olan OKT, 
Uçak İkmal Tankeri, Akaryakıt Tankeri, 
Kimyasal Tanker, LPG Tanker, Bitüm Tanker 
gibi farklı ürün gamında, üretim tekno-
lojileri ile mevzuatlara ve hizmet edeceği 
coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına göre 
karbon, paslanmaz çelik ve alaşımlı alü-
minyum malzemelerden üretilen, tasarım 
hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, fark-
lı geometrik kesitlerde, geniş hacim aralı-
ğında, üstten ve alttan dolum yapılabilen, 
tek veya çok bölmede malzeme taşımaya 
uygun geniş tanker seçenekleri ile müş-
terilerine sağladığı sürdürülebilir hizmet 
alanlarını fuar ziyaretçilerine aktaracak. 
Sadece ürün satışı ile değil, satış sonrası 
servis imkanıyla da tercih noktasında olan 
OKT Trailer, ADR’li Tanker, Bitüm Tanker, 
LPG Tanker ve daha birçok ürünün mu-
ayenesinde hızlı çözüm noktası olarak, 
servis alanında sertifikalı uzman kadrosu 
ve mühendislik tecrübesi ile marka ayrımı 
gözetmeksizin tamirat ve tadilat işlemleri-
nin yasal mevzuatlara uygun yapılmasın-
da 7/24 kesintisiz hizmet vererek müşteri 
beklenti ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

Akaryakıt taşımacılığına yönelik tanker üretimleri ile üst yapı ve treyler 

sektöründe adından sıkça söz ettiren OKT Trailer, Petroleum Istanbul 2019 

14. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknolojileri 

Fuarında satış sonrası kesintisiz hizmetini devam ettirdiği grup 

şirketlerinden OKT Servis ile birlikte iki stant ile geliyor. 1997 yılından bu 

yana gerçekleştirilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK başta 

olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektörle 

bir araya getiren, aynı zamanda ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji 

şirketleri için önemli bir iş birliği platformu olan Petroleum İstanbul fuarında 

3 araç ile katılacak olan OKT Trailer, her türlü talebe cevap veren geniş ürün 

gamı, ADR’li ürünler konusundaki uzmanlığı ve satış sonrası servis alanında 

verdiği geniş kapsamlı hizmetleri ile gövde gösterisine hazırlanıyor.

OKT TRAILER’den 
Petroleum 2019 Fuarı’nda 

gövde gösterisi
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Treyler sektöründe satış ve satış sonra-
sı servis hizmet kalitesi ile sürdürülebilir iş 
ortaklığında tercih sebebi olan OKT Trailer, 
bu yıl 7. kez katılacağı Petroleum İstanbul 
2019’da 12. holde B170 ve C100 no’lu 
stantlarda; 2018 Yılında uluslararası lans-
man ile tanıttığı Shining Star, Konik Tanker 
Semi Treyler ve Araç Üstü Silindirik Tanker 
ürünleri ile yer alacak.

İşte OKT Trailer’in sergileyeceği 
tankerlerin özellikleri;

Shining Star;
Günümüze kadar onay almış dünya-

daki sayılı ve Türkiye’de ilk olan Shining 
Star; proje odaklı müşteri beklentilerine 
adapte edilerek SASO 2288/2005 stan-
dartlarına uygun, ayna parlaklığında 
boyasız dış yüzey ile estetik ve pürüzsüz 
görsel kazanıma sahip, astar boya kulla-
nımı gerektirmeyen yüzeyi ile atmosfere 
zararlı gaz salınımına sebep olmadığı için 
çevre dostudur. Dünyanın en büyük petrol 
üreticilerinden ARAMCO firmasının du-
yurduğu ADR sertifikalı ve SASO standart-
larına uygun tanker yenileme programı 
kapsamında Shining Star Dünya çapındaki 
projede onaylıdır. Ekonomik kazanımları 
ile öne çıkan Shining Star, Türkiye’yi temsil 
etme prestijini artırarak benzer ürün ta-
lebi olan ABD başta olmak üzere Orta ve 
Güney Amerika ülkelerinde tercih nOKTa-
sındadır. Sonuç olarak; OKT’nin parlayan 
yıldızı sektör için bir ışık olacak ve gerek 
ülkemize gerekse tüm iş ortaklarımıza 
büyük fırsatların kapısını açacaktır.
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Konik Tanker Semi Treyler;
Karizmatik ve Çekici olarak sınıf-

landırılan Konik Tanker Semi Treyler; 
“Geçmişten bugüne değişmeyen 
çizgisi, güçlü duruşu, güven veren 
belgelendirme süreçleri ve kazan-
dırdıkları ile kullanıcılarına birinci 
sınıf olma ayrıcalığını yaşatıyor. Eşsiz 
gövde tasarımı, kendine has duruşu 
ve görsel estetiği ile emsallerine göre 

tarzı fark yaratıyor. ADR - EN 13094 
mevzuatlarına, hizmet edeceği coğra-
fi bölge iklim ve yol koşullarına göre 
karbon, paslanmaz çelik ve alaşımlı 
alüminyum malzemelerden, tasarım 
hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, 
konik kesitte, geniş hacim aralığında, 
üstten - alttan dolum yapılabilen, 
LGBF tank kodu ve hiyerarşisine uy-
gun ADR Sınıf-3’ teki tehlikeli madde-

leri tek veya yedi bölmeye kadar taşı-
yabilen, tahrikli ve akarına boşaltım 
yapabilen Konik Tanker Semi Treyler; 
ana gövde yapısında eksiz yekpare 
levhalardan oluşan en az birleşim (T) 
noktasıyla ve en uzun kaynak dikiş 
teknolojisi ile üretilirken duruşuyla 
Karizmatik ve Çekici olan eşsiz gövde 
yapısı, teknolojisiyle uzun ve konfor-
lu kullanım ömrü sağlıyor.

Araç Üstü Silindirik Tanker
Geniş hacim alternatifli tasarım-

larıyla farklı konfigürasyondaki kam-
yon şasilerine modüler çözümler su-
nan ADR - EN 13094 mevzuatlarına, 
hizmet edeceği coğrafi bölge iklim 
ve yol koşullarına göre karbon çelik 

ve alaşımlı alüminyum malzemeler-
den, tasarım hesaplamalarına uygun 
kalınlıklarda, silindirik kesitte, geniş 
hacim aralığında, üstten - alttan 
dolum yapılabilen, LGBF tank kodu 
ve hiyerarşisine uygun ADR Sınıf-3’ 
teki tehlikeli maddeleri tek veya beş 

bölmeye kadar taşıyabilen, tahrikli 
ve akarına boşaltım yapabilen Araç 
Üstü Silindirik Tanker; kamyon üre-
ticilerinin üst yapı talimatlarına ve 
farklı konfigürasyondaki kamyon 
şasilerine uygun tasarımıyla mükem-
mel uyum sağlıyor.
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Türkiye’nin öncü otomotiv 
şirketlerinden Otokar, 

yurt içi otobüs ve kamyon 
bayileriyle bir araya geldi. 

Satışta başarı gösteren 
bayilere plaket takdim edilen 

toplantıda Otokar’ın 2018 
değerlendirmesi yapıldı ve 

2019 yılı hedefleri paylaşıldı.

Afyonkarahisar’a 10 Yılda 118 Mil-
yon TL Değerinde 300 Araç Afyon-
karahisar’da Belediye Başkanı Bur-
hanettin Çoban, filosuna kattığı iş 
makinası, araç, gereç ve ekipmanlarla 
da Cumhuriyet tarihinin rekorunu kır-
dı. Afyonkarahisar’da Belediye Başkanı 

Burhanettin Çoban, filosuna kattığı iş 
makinası, araç, gereç ve ekipmanlarla 
da Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 
10 yıllık hizmet süresi boyunca sadece 
Afyonkarahisar Belediyesi’ne bugünkü 
rakamlarla 88 milyon TL değerinde 235 
adet iş makinası, araç gereç ve ekip-

man (Yüntaş hariç) kazandıran Beledi-
ye Başkanı Burhanettin Çoban, Yüntaş 
bünyesinde alınan 30 milyon lira de-
ğerindeki araçlarla beraber 118 milyon 
TL değerindeki yaklaşık 300 adet araç 
gereç ve iş makinası filosunu Afyonka-
rahisar’ın hizmetine sundu.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
Türkiye genelindeki etkin bayi ağıyla iliş-
kilerini güçlendirmeye devam ediyor. Kul-
lanıcı beklenti ve isteklerine uygun araçlar 
geliştirerek müşteri memnuniyetini odak 
noktasına koyan Otokar’ın üst yönetimi, 
pazarlama, satış ve satış sonrası ekibi; yurt 
içi otobüs ve kamyon bayileriyle Otokar’ın 
Sakarya’daki fabrikasında bir araya geldi.

Otokar’ın 2018 yılı değerlendirmesinin 
yapıldığı ve otomotiv pazarının değerlendi-

rildiği toplantıda şirketin 2019 yılı hedefleri 
ve beklentileri paylaşıldı. Türkiye genelin-
deki 22 bayinin temsilcilerinin katıldığı top-
lantıda 2018 yılında satışta başarı gösteren 
otobüs ve kamyon bayilerine plaket takdim 
edildi. Ekonomik koşullara ve pazardaki da-
ralmaya rağmen Otokar’ın 2018 yılının ba-
şarıyla tamamlandığını ve faaliyet gösterdi-
ği segmentlerde 10’uncu kez Türkiye’nin en 
çok tercih edilen otobüs markası olduğunu 
belirten Otokar üst yöneticileri, tüm bayile-
re toplantıya katılımları için teşekkür etti.

Otokar, otobüs ve kamyon bayileriyle bir araya geldi

Afyonkarahisar’a 10 yılda 118 Milyonluk 300 araç
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Türkiye makine sektörünün 2018 yı-
lındaki toplam ihracatı yüzde 14,5 artış 
göstererek 15,8 milyar dolara ulaştı. Tür-
kiye’nin makine ihracatında Konya ise 
2018’de yüzde 3,5 pay alarak önemli bir 
başarıya imza attı. 80’in üzerinde sektörün 
üretim üssü olan Konya, makine sanayi-
sinde de 545,5 milyon dolar ihracat raka-
mını yakalayarak gücünü ortaya koydu. 
Konu özelinde açıklamada bulunan Takım 
Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği 
Başkanı Hakan Aydoğdu “Konya sanayisi-
ni, makine ve otomotiv (tarım için olanlar 
da dahil) olarak iki ana sektörü göz önüne 
alarak incelediğimizde 2018 yılında 817 
milyon dolar ihracat gerçekleşti, bu ihra-
catta takım tezgâhlarının direkt katkısı 
yaklaşık 270 milyon dolar” dedi. TÜ-
YAP Konya Fuarcılık Genel Müdürü 
İlhan Ersözlü ise Ar-Ge destekli ino-
vasyon harikası ürünlere ev sahipli-
ği yapacak olan MAKTEK Konya’nın 
400’ü aşkın firma ve firma temsilci-
liğini sektör profesyonelleriyle bu-
luşturarak 250 milyon dolarlık 
iş hacmi yaratacağını söyledi.

“Takım tezgâhlarının 
yüzde 16’sı Konya’da 
kurulmaktadır”
Takım tezgâhları sektö-

ründe ise Konya, geçen yılın 
aynı dönemine göre ihraca-
tını yüzde 7,07 artırarak 39,4 
milyon dolar olarak gerçekleş-
tirdi. Rakamlara bakarak sektö-

rün 2019 yılında yüzde 5 ila 10 aralığında 
büyüyeceğini öngördüklerini söyleyen Ta-
kım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Der-
neği Başkanı Hakan Aydoğdu, 2023 yılında 
ise Türkiye’nin üretim ve imalat ihtiyacına 
orantılı olarak bir büyüme gerçekleştire-
ceklerini söyledi. Uluslararası araştırmalara 
göre gelecek yıllarda Türkiye’nin takım tez-
gâhları kullanımının 2018’e göre 2 katına 
çıkacağını öngördüklerini aktaran Aydoğ-
du, “Konya sanayisi, makine ve otomotiv 
(tarım için olanlar da dahil) olarak iki ana 
sektörü göz önüne alarak incelediğimizde 
2018 yılında 817 milyon dolar ihracat ger-
çekleştirdi. Bu ihracata takım tezgâhlarının 
direkt katkısı yaklaşık 270 milyon dolar ol-

muştur. Öte yandan takım tezgâhları 
sektöründe Konya hem kullanım 

hem de imalat anlamında Tür-
kiye’de önde gelmektedir. Ta-
kım tezgâhlarında sac işleme 
makineleri, presler, kesici ve 
tutucu takım üretimi alanında 

markalaşmış üretici firmaları-
mız bulunmaktadır. 

Türkiye’de satı-
lan, diğer bir 

d e y i ş l e 
kulla-

nılan takım tezgâhlarının yüzde 16’sı Kon-
ya’da kurulmaktadır” dedi.

Ersözlü: Türkiye’de takım 
tezgâhları sektörü çok güçlü 
Bugün itibariyle takım tezgâhları sek-

törünün Türkiye sanayisine olan katkısının 
yadsınamaz büyüklükte olduğunun altını 
çizen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2018 yılı iti-
bariyle sektörün yaklaşık büyüklüğünün 
1,2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Takım 
tezgâhları ile başta otomotiv, savunma, 
havacılık, medikal, beyaz eşya, demir-çelik, 
gemi ve vagon imalatı, tarım makinaları, 
genel makina ve kalıp imalatı, vb. olmak 

üzere birçok sektöre üretim ya-
pıldığını aktaran Ersözlü, “MAK-
TEK Konya’nın bölgesine ve 
tüm Türkiye’ye olumlu katkı-
sının olacağını düşünüyoruz.  
Dünyanın farklı noktaların-
dan fuara katılım sağlayacak 

iş insanlarını 4 salonda 
toplam 50 bin met-
rekarelik alanda bir 
araya getireceğiz ve 
yaklaşık 250 milyon 
dolarlık iş hacmi 
sağlamayı hedefli-
yoruz.  Milli katılım-
lara da ev sahipliği 
yaparak sektörümü-
zün gelişimini dün-
yaya göstermeyi 
hedefliyoruz” dedi. 

Konya üretiyor, üretim takım 
tezgâhları sektöründen geçiyor

İlhan
Ersözlü

Hakan 
Aydoğdu
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Bu yıl kuruluşunun 65. yılını kutlayan 
TürkTraktör, 2018 yılına ait finansal 
sonuçlarını açıkladı.  Zorlu pa-
zar koşullarına rağmen 2018 
yılında, TürkTraktör toplam 
34 bin 114 adet traktör 
ve 30 bin 914 adet motor 
üretti. Şirket bu sonuçlara 
göre, 2018’de Türkiye’nin 
toplam traktör üretiminin 
%72’sini tek başına gerçek-
leştirmiş oldu.  

Türkiye’nin trak-
tör devi, yıl bo-
yunca yurt içinde 
toplam 17 bin 655 
adet traktör satışı 
yaparak, pazar-
daki kesintisiz li-
derliğini 12. yılına 
taşımayı başardı.  

T ü r k T r a k -
tör’ün yurt dışı 
satışları ise 2018 
yılında %21 
oranında arta-
rak 14 bin 502 
adede yüksel-
di. Buna göre 
T ü r k T r a k t ö r , 
hem son yılla-
rın en yüksek 
ihracat rakamı-
na ulaştı hem 
de Türkiye’nin 
toplam traktör ihra-
catının %91’ini tek başına 
gerçekleştirdi.  

TürkTraktör, 2018 senesini 3 milyar 
909 milyon TL toplam ciro ile kapatırken, 
şirketin yurt dışı cirosu ise %68 artarak 

1 milyar 893 milyon oldu.  Şirket yurt 
dışı cirosunda elde ettiği bu sonuçla 
yeni bir rekora imzasını attı.

TürkTraktör’ün 2018’deki brüt 
kârı 717 milyon TL, brüt kâr marjı 

%18,3 olarak gerçekleşirken, faaliyet 
kârı 411 milyon TL ve FAVÖK 

tutarı 498 milyon TL oldu. 
Şirketin faaliyet kâr 

marjı ve FAVÖK marjı 
ise sırası ile %10,5 ve 
%12,7 olarak gerçek-
leşti. TürkTraktör’ün 
net kârı ise 240 
milyon TL olarak 
kaydedildi. Türk 
Traktör Genel 
Müdürü Aykut 
Özüner: “65 yıl-
lık köklü geçmi-

şiyle TürkTraktör, 
yaptığı ihracatla 

Türkiye’nin yurt 
dışı pazarlardaki 

gururudur’
TürkTraktör ’ün, 

2019 yılında kurulu-
şunun 65. yılını kutladı-

ğını belirterek sözlerine 
başlayan TürkTraktör Ge-
nel Müdürü Aykut Özüner, 
2018 yılsonu itibarıyla elde 
edilen sonuçları şu şekilde 
değerlendirdi:

Türkiye pazarındaki
kesintisiz liderliğini
12. YILINA TAŞIDI

Türkiye’nin toplam traktör ihracatının % 91’ini tek başına gerçekleştiren
TürkTraktör, bu yıl kuruluşunun 65. yılını kutladı. TürkTraktör,

2018’de traktör ihracatını %21 arttırarak yurt dışı ciro rekoru kırdı.

Aykut
Özüner

Aykut 
Özüner
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“Türk 
Traktör, 
65 yıldır 

g e r ç e k -
leştirdikle-

riyle modern 
tarıma yön ve-

ren öncü bir şirket 
olmuş ve her sene başarılarına yenilerini 
eklemiştir. Son 32 senede, pazarda 20 
kez lider olmayı başaran şirketimiz, 2018 
yılındaki çalışmalarıyla da Türkiye traktör 
pazarındaki kesintisiz liderliğini 12. yılına 
taşıdı. Yıl boyunca bantlarımızdan inen 
34 bin 114 adet traktör ile Türkiye’nin 
toplam traktör üretiminin %72’sini tek 
başımıza gerçekleştirdik. 

Kuruluşumuzdan bu yana fabrikaları-
mızda üretilen ve çiftçilerimizle buluştur-
duğumuz traktörlerimizin sayısı 900 bin 
adedi geçti. Bu sene ekipman pazarına 
da güçlü bir giriş yaparak, TürkTraktör 
markalı 10’a yakın yeni zirai ekipmanla 
çiftçinin verimini artırmayı hedefledik .”

TürkTraktör’ün Türkiye’nin ilk traktör 
ihracatını gerçekleştiren şirketi de oldu-
ğunu sözlerine ekleyen Aykut Özüner, 
“Bugün 130’dan  fazla ülkede ürünlerimiz 
kullanılıyor. 2018 yılında bir önceki yıla 
göre traktör ihracatımızı %21 oranında 
arttırarak son yılların en yüksek ihracat 
rakamlarına ulaştık ve Türkiye’nin toplam 
traktör ihracatının %91’ini tek başımıza 
gerçekleştirdik. Türkiye’nin markası ola-
rak, yurt dışı pazarlarında gösterdiğimiz 

bu başarı ve ülke ekonomisine 
sağladığımız katkı, bizler için 

gerçekten de gurur vericidir” 
diye açıkladı.   

TürkTraktör, 2019’da 
da tarımın 

geleceğine 
yön verecek 
çalışmalara 

imza atacak 
Aykut Özü-

ner, TürkTrak-
tör’ün bu-
güne kadar 
elde ettiği 
başar ı lar ın 
ardında müş-
terilerine ve 
Ar-Ge’ye ver-
dikleri öne-

min olduğuna 
dikkat çekerek 

şunları söyledi: 
“TürkTraktör ola-

rak, ülke tarımı ve 
çiftçimizi hep daha 

ileriye taşıyacak yatırım ile çalışmalara 
odaklanıyoruz. Bu çalışmaların temelinde 
ise Ar-Ge  yatıyor. Bizler de sektörün ilk 
Ar-Ge merkezinin de sahibi olarak, 2018 
yılında bu alanda yeni bir yatırım daha 
yaparak; Ankara’daki Ar-Ge Merkezimize 
ek olarak İstanbul’da Ar-Ge İnovasyon ve 
Tasarım ofisimizi açtık.”

Her sektörde sağlanmaya çalışılan ve-
rimlilik artışının, tarımda çok daha kritik 
bir öneme sahip olduğunu da belirten 
Özüner, “2019 yılında, çiftçilerimizin ‘dijital 
tarım’a adaptasyonu için yaptığımız öncü 
çalışmalar, geliştirdiğimiz ürün, çözüm ve 
hizmetlerle yine adımızdan sıkça söz etti-
receğiz. Yeni çözümlerimizi müşterilerimiz 
ile buluşturmak için heyecanlanıyoruz” 
diye açıkladı.  

Aykut Özüner, finansmana erişimin 
çiftçiler için büyük önem taşıdığını vur-
gulayarak bu alanda oluşturdukları çö-
zümlerle de sektörde öncü olmayı sürdür-
düklerini ifade etti ve  “TürkTraktör Finans 
hizmetimiz ile bayilerimiz üzerinden çift-
çilerimize finansmana erişim için alternatif 
bir kanal yaratmıştık. Bu sene ise bu kana-
la sigorta ve kasko hizmetlerini de ekledik. 
Traktörüm Güvende adını verdiğimiz plat-
form ile yine çiftçilerimiz için çok kolay bir 
hizmet kurgusu oluşturduk. Bayilerimiz-
den traktör alan çiftçilerimiz, kasko ve tra-
fik sigortası ihtiyaçlarını bu özel platform 
üzerinden hızlı ve rahat bir şekilde karşıla-
yabilecekler” diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet
Canbeyli

“Türk 
Traktör, 
65 yıldır 

g e r ç e k -
leştirdikle-

riyle modern 
tarıma yön ve-

bu başarı ve ülke ekonomisine 
sağladığımız katkı, bizler için 

gerçekten de gurur vericidir” 
diye açıkladı.   

TürkTraktör, 2019’da 
da tarımın 

geleceğine 
yön verecek 
çalışmalara 

imza atacak 

şunları söyledi: 
“TürkTraktör ola

rak, ülke tarımı ve 
çiftçimizi hep daha 

ileriye taşıyacak yatırım ile çalışmalara 
odaklanıyoruz. Bu çalışmaların temelinde 
ise Ar-Ge  yatıyor. Bizler de sektörün ilk 
Ar-Ge merkezinin de sahibi olarak, 2018 
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Avrasya’nın lider çevre teknolojileri 
fuarı REW İstanbul, “Katı Atık, Atık Su, Atık 
Gaz ve Yeşil Enerji” başlıkları altında 21-24 
Mart tarihlerinde 15.’nci kez düzenleniyor. 
Atıklarını enerjiye ve yeniden hammadde-
ye dönüştürmek isteyen sanayiciler ve KO-
Bİ’ler ile bunları çatısı altında bulunduran 
Organize Sanayi Bölgeleri, çevre sorumlu-
luğu bulunan belediyeler, atıktan mamul 
ve yarı mamul üreten sektör temsilcileri, 
üreticiler ve yeni pazarlara açılmayı he-
defleyen yatırımcılar, ihtiyaçları olan tüm 
yenilikleri REW İstanbul 2019’da bir arada 
bulabilecek. 2005 yılından bu tarafa her 
yıl uluslararası geri dönüşüm, atık yöneti-
mi ve çevre teknolojileri sektörünü İstan-
bul’da buluşturan fuar, farklı pazarlara açıl-
mak, alternatif ticaret kanalları yaratmak 
ve yeni işbirliği fırsatları yakalamak isteyen 
katılımcı ve ziyaretçilerine yine eşsiz tica-
ret fırsatları sunacak. 

Fuar alanına kurulacak platformda 
uygulamalı eğitimler verilecek!
Resmi rakamlara göre yaşanan iş ka-

zalarının önemli bir bölümü yüksekten 
düşme şeklinde kayıtlara geçiyor. Geri 
dönüşüm, atık yönetimi ve çevre tekno-
lojilerine dair tüm yeniliklerin bir arada 
sergileneceği REW İstanbul 2019, bu kap-
samda iş ve işçi sağlığına yönelik özel bir 
etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Tüyap 
Beylikdüzü’ndeki fuar alanına kurulacak 
özel platformda, İş Güvenliği Uzmanları 
Derneği İSGDER, REW İstanbul ziyaretçile-
rine, yüksekte çalışmanın püf noktalarını 
uygulamalı olarak gösterecek. Uygulamalı 
eğitimler ve konferanslar, 21-24 Mart ta-
rihlerinde düzenlenecek fuar boyunca üc-
retsiz olarak takip edilebilecek. 

Çöpten enerji üretimi, geri dönüşüm 
ile atıklardan hammadde elde edilmesi, 
suyun geri kazanımı, yeni nesil çöp top-
lama, çevre temizlik teknolojileri ve daha 
birçok yeniliğin sergileneceği, yurt içi ve 
yurt dışından binlerce profesyonelin ziya-
ret etmesi beklenen REW İstanbul, 24 Mart 
Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Tarsus Turkey tarafından T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle 
15.’si gerçekleştirilecek Uluslararası 

Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve 
Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul, 21 

Mart Perşembe günü Tüyap Beylikdü-
zü’nde kapılarını açıyor. Geri dönüşüm 
makinelerinden atık bertaraf teknolo-
jilerine, çöp ayrıştırma sistemlerinden 
yeni nesil çevre temizlik araçlarına, su 
ve atık su arıtmadan biyoenerjiye ka-
dar tüm sektörel yeniliklerin bir arada 
sergileneceği fuara bu yıl, “Sıfır Atık” 

seferberliğine dikkat çekmek amacıyla 
bilet yerine metal, cam, plastik veya 

karton ambalaj atığı ile girilecek.

Giriş bileti “ambalaj atığı” olan fuar,

15. kez kapılarını açıyor
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Lastik üreticisi Hankook 2019’da da 
yine kamyon ve otobüs alanında çok sayı-
da fuar ve etkinlikte yer alacak. Kamyon ve 
otobüs lastiği portföyünü Nürburgring’de-
ki Truck Grand Prix, Birmingham’daki 
Commercial Vehicle Show, Bologna’daki 
Autopromotec’te ve Münih’teki Transport 
Logistic’te tanıtacak. Lastik üreticisi Avru-
pa’da on beşten fazla farklı kamyon ve oto-
büs fuarına katılmayı planlıyor. 

Neu-Isenburg, Almanya, 06 Mart 2019 
– Premium lastik üreticisi Hankook bu 
yıl da otobüs ve kamyon lastikleri seg-
mentinde sektörün her türlü zor koşul-
ları için ideal lastik çözümleri sunmaya d 
evam ediyor. Treyler ve kamyon lastikleri 
geçtiğimiz şubat ayında Avusturya’nın 
Salzburg kentindeki AutoZum ve Vero-
na’daki İtalyan fuarı Transpotec’te fuar 
ziyaretçileriyle buluştu. Hankook’un ka-
tılacağı bir sonraki etkinlik ise 30 Nisan 
ila 2 Mayıs arasında gerçekleşecek olan 
Commercial Vehicle Show. Ziyaretçiler, 
Birmingham, İngiltere’deki National Ex-
hibition Centre’da salon 5’te 5B50 nu-
maralı fuar standında Hankook’u ziyaret 

edebilirler. İngiltere durağından sonra ise 
Hankook, 22-26 Mayıs tarihleri arasında 
Bologna, İtalya’daki Autopromotec’te 
Salon 20, stant A70’te ürünlerini sergile-
yecek. Bu fuarların ardından ise Hankook, 
19-21 Temmuz arasında beşinci kez Nür-
burgring’deki ADAC Truck Grand Prix’de 
büyük bir katılımla yer alacak. Etkinlikler-
de Hankook’un yol içi ve yol dışı lastikleri 
serisi Smartwork’ün yanı sıra, elektrikli 
şehir otobüslerinde de kullanılan ilk oto-
büs lastiği çözümü Smart City AU04+, 
315/60R22.5 ebatı ile sergilenecek. 

Hankook Avrupa Kamyon ve Otobüs 
Lastikleri Strateji Direktörü Guy Heywood 
etkinliklerle ilgili olarak “Otobüs ve kam-

yon segmenti için olan portföyümüzü 
geçtiğimiz yıldan beri daha da geliştirdik. 
Hankook ekibi olarak olarak müşterilerimi-
ze ve fuar ziyaretçilerine bu yıl da en yeni 
geliştirmeleri gösterebilecek olmaktan 
dolayı mutluyuz. 2019 yılında Avrupa ça-
pındaki çok sayıdaki etkinlikte filo müşte-
rilerimiz ve partnerlerimizlerle buluşmak 
için sabırsızlanıyoruz”, diyor.

Hankook yukarıdaki etkinliklere ek 
olarak Mayıs ayında Budapeşte’de dü-
zenlenen Macar Bus Expo, 04-07 Haziran 
arasında Münih Transport Logistic ve 19-
23 Kasım arasında Lyon’da düzenlenecek 
olan Solutrans fuarında da ziyaretçilerle 
buluşacak.

Öngörülen fuar takvimi:
Commercial Vehicle Show Birmingham, BK  30 Nisan – 2 Mayıs 2019
Bus Expo Budapeşte, Macaristan  8 Mayıs 2019
Autopromotec Bologna, İtalya  22 – 26 Mayıs 2019
Transport Logistic Münih, Almanya  4 – 7 Haziran 2019
Truck Grand Prix Nürburgring, Almanya  19 – 21 Temmuz 2019
Solutrans Lyon, Fransa  19 – 23 Kasım 2019

2019 Kamyon ve Otobüs
Lastiği Yılında Hankook
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2019
FUAR TAKVİMİ

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

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

VAN İNŞAAT 27-31 MART 2019 10.YAPI, TÜRKİYE - VAN EXPO AJANS ASYA FUARCILIK
  İNŞAAT VE İŞ  FUAR MERKEZİ
  MAKİNELERİ FUARI

INTERCLEAN  10-12 NİSAN 2019 ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK  TÜRKİYE - İSTANBUL UBM NTSR FUARCILIK
İSTANBUL  TEKNOLOJİLERİ VE  KONGRE MERKEZİ
  HİZMETLERİ FUAR VE 
  KONFERANSI

MAKTEK KONYA 10-13 NİSAN 2019 TAKIM TEZGAHLARI,  TÜRKİYE -  TÜYAP FUARCILIK
  METAL İŞLEME  TÜYAP KONYA
  MAKİNELERİ FUARI

AUTOMECHANICS  12-14 NİSAN 2019 ULUSLARARASI  LETONYA – RİGA BT1
2019  OTOMOTİV YEDEK 
  PARÇA, AKSESUAR VE 
  SERVİS EKİPMANLARI 
  FUARI

66 RADÜS DERGİSİ   2019

  



672019   RADÜS DERGİSİ



68 RADÜS DERGİSİ   2019

Renault 
Trucks, dağıtım 
görevleri için 
üretilen Renault 
Trucks D ve D 
Wide serilerinin 
2019 versiyonları-
nı tanıttı. Araçların 
yeni versiyonları, Euro 
6 Step D motorlarıyla birlikte, gelişti-
rilmiş aerodinamik ve sürücü konforu 
sunuyor. Yeni ekipmanlar ve motor iyileş-
tirmelerinin birleşimi, önceki modellere 
kıyasla yüzde 7’ye varan yakıt tasarrufu 
sağlıyor.

Euro 6 Step D motor uyumu
DTI 5, DTI 8 ve DTI 11 motorları, 1 Ey-

lül 2019’da yürürlüğe girecek olan Euro 
6 Step D yönetmeliğine hali hazırda uy-
gun. Güncellenen Renault Trucks D ve D 
Wide motorlarında yeni nesil bir partikül 
filtresi de bulunuyor.  Ayrıca DTI 5 ve DTI 
8 motorları, yakıt tüketimini optimize et-
mek için yeni yazılımlar ile donatıldı. Çok 
çeşitli yardımcı donanımlar, yeni bir yağ 
soğutma sistemi ve düşük debili bir su 
pompasına sahip Renault Trucks D ve D 
Wide için yeniden tasarlandı.

Optimize edilen 
aerodinamik  

Renault Trucks tara-
fından deneysel Urban 
Lab 2 aracında kısa bir 
süre önce yapılan ça-

lışma, aerodinamik op-
timizasyonunun kentsel 

alanlarda dağıtım görevi yapan araçların 
hem yakıt tüketimini hem de CO2 emis-
yonlarını azaltma konusunda en önemli 
etkenlerden biri olduğunu kanıtladı. Bu 
nedenle, Renault Trucks D 
ve D Wide’ın aerodinami-
ği, hava akışını iyileştir-
mek ve bu sayede yakıt 
tüketimini önemli öl-
çüde azaltmak için 
optimize edildi. 
2019 modelinde, 
bu araçlara 12 ayar 
opsiyonuyla her 
tür gövdeye uyum 
sağlayacak şekilde 
uyarlanabilen yeni yan 
deflektörler ve tavana 
monte edilen ayarla-
nabilir yeni deflektör 
eklendi. 

Güvenlik ve sürüş konforu  
Daha fazla güvenlik ve sürüş konforu 

için Renault Trucks D ve D Wide, yeni sürücü 
destek sistemleriyle donatıldı. Uyarlanabilir 
hız sabitleme kontrolü (ACC), yoğun trafikte 
daha rahat bir sürüş için aracın arkasındaki 
minimum mesafeyi otomatik olarak korur-
ken, aynı zamanda sürücü yorgunluğunu da 
azaltıyor. Entegre özelliklerden biri de ayar-
lanabilir hız sınırlayıcısı oluyor (ASL). Her iki 
sisteme ait kontroller, sürücünün kolay erişe-
bileceği bir şekilde yerleştirildiğinden daha 

güvenli ve daha verimli 
bir sürüş imkanı sağlanı-
yor.Bu iyileştirmeler ve 
yeni ekipmanların bileşi-

mi, önceki modeller ile 
karşılaştırıldığında 
müşterilerin yakıt 
tüketiminde yüz-
de 7’lik bir tasarruf 
elde etmesini sağ-

lıyor. Siparişe hazır 
olan Renault Trucks D 
ve D Wide 2019 model-
leri,  biyodizel uyumlu 
(yüzde 100’e kadar). 
Ayrıca CNG versiyonu 
da bulunuyor.

2019 model Renault Trucks’tan
% 7’ye varan yakıt tasarrufu
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Türkiye otomotiv sektörü 
istihdam lideri Ford Otosan, 
10, 20, 25, 30 yılını tamamlayan 
366 çalışanını ödüllendirdiği 
‘Altın İz Hizmet Ödülleri’nin bu 
yıl beşincisini gerçekleştirdi. 
Törende Ford Otosan çalışan-
larına üst düzey yöneticiler 
tarafından plaketleri takdim 
edilirken, ödül olarak kıdem 
yılına bağlı olarak çeyrek altın 
verildi. Ford Otosan üst düzey 
yöneticileri, Türk Metal Sendi-
kası temsilcileri ve Ford Otosan 
çalışanlarının katıldığı törende, 
özel sahne gösterileri ile işitsel 
ve görsel bir şölen yaşatıldı.

Ford Otosan Genel Müdü-
rü Haydar Yenigün, ödül töre-
nindeki konuşmasında şunları 
kaydetti: 

“Her geçen yıl sizlerin üs-
tün gayret ve emekleriyle Ford 
Otosan’ı zirveye doğru hep 
birlikte taşıyoruz ve taşıma-
ya da devam edeceğiz. Sizler 
Ford Otosan’da altın ‘iz’ler bı-
rakırken, deneyimlerinizi diğer 
arkadaşlarımızla paylaşıyorsu-
nuz ama bunu yaparken çok 
daha önemli bir görevi daha 
yerine getiriyorsunuz. Farkın-

da olmasanız bile davranış-
larınız, hareketleriniz ile Ford 
Otosan’lı olmanın ne demek 
olduğunu, değerlerimizi tüm 
arkadaşlarımıza aktarıyorsu-
nuz. Her birinizin birey olarak 
yarattığı  katma değerin ve 
geleceğe doğru attığımız her 
adımdaki emeklerinizin farkın-
dayız. Bu nedenle, siz değerli 
çalışma arkadaşlarımıza te-
şekkürlerimi sunuyorum. Her 
birinizin Ford Otosan’daki izi, 
derin ve eşsiz.”

Törende konuşma yapan 
Türk Metal Sendikası Genel 
Mali Sekreteri Uysal Altundağ 
ise “Bugün burada ödül alanlar 
yani sizler, emek ve tecrübeyi 
bir hayata sığdırmış, bir vü-
cutta bir araya getirebilmiş ki-
şilersiniz. Bugün Ford Otosan,  
tüm dünyanın gıpta ile baktığı 
bir otomotiv devi olarak güçlü 
ve ayakta ise, burada en büyük 
pay sizlerin yıllarınızı vererek 
edindiğiniz tecrübelerin üre-
time, Ar-Ge’ye yansımasından 
kaynaklanıyor. Başarı başkala-
rının geçirdiği tecrübelerden 
faydalanmaktır. İşte Ford Oto-
san’ın başarı öyküsünün teme-
linde bu gerçek yatıyor” dedi.

Türkiye otomotiv sanayinin istihdam lideri Ford Otosan, 
tarihinde iz bırakan çalışanlarını her yıl olduğu gibi bu 

yıl da ödüllendirdi. “Altın İz Hizmet Ödülleri” töreninde, 
Ford Otosan’ın 10, 20, 25, 30 yılı geride bırakan çalışanları 

onurlandırıldı. Törende konuşma yapan Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Her birinizin yarattığı 

katma değerin ve geleceğe doğru attığımız her adımdaki 
emeklerinizin farkındayız. Bu nedenle, siz değerli çalışma 

arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Ford Otosan’da
“altın iz”ler bırakanlar 

ödüllerini aldı
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Mercedes-Benz Türk’ün “Her Kızımız Bir 
Yıldız” projesi, istihdamda kadın-erkek eşit-
liğini hedefliyor ve her alanda kadının  hak 
ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve 
ekonomik hayatta fırsat  eşitliği tanınması 
hedefiyle kesintisiz olarak sürdürülüyor.

Proje kapsamında şehir şehir dolaşa-
rak yıldız kızların kişisel gelişimine destek 
veren Mercedes-Benz Türk yetkilileri, son 
olarak 23 Şubat’ta Aksaray’da Yıldız Kızlar’la 
bir araya geldi. Yaratıcı drama eğitimi, Mer-
cedes-Benz Türk’ün, ÇYDD işbirliği ile Aksa-
ray ilinde açtığı ÇYDD- Mercedes-Benz Türk 
Eğitim Evi’nde gerçekleşti.

Mercedes-Benz Türk’ün toplumda kadı-
nın her alanda hak ettiği güce kavuşması, 
kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat 
eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirdiği 
“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi topluma katkı 
sağlamaya devam ediyor.

Kız çocuklarının eğitime katılımını artır-
ma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağ-
lama çalışmaları  kapsamında, meslek lisesi 
öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz 
Türk,  üniversiteyi kazanan bursiyerlerine 
de desteğini sürdürmeye devam ediyor. 

15 yıldır kesintisiz devam eden proje kapsa-
mında, her yıl 1.200 öğrenciye burs veriliyor. 

ÇYDD ile ortaklaşa yürütülen “Her Kı-
zımız Bir Yıldız” projesi kapsamında, şehir 
şehir gezerek eğitimlerine destek verilen 
kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk yet-
kilileri, 31. ziyaretini Aksaray’da gerçekleş-
tirdi. Mercedes-Benz Türk yetkilileri Aksa-
ray’daki buluşmada, bursiyerlerin kişisel 
gelişimlerine katkı sağlamak üzere yaratıcı 
drama etkinliği gerçekleştirildi. 

Mercedes-
Benz Türk’ün meslek 

sahibi olmak isteyen kızları 
eğitim yolunda desteklemek 

üzere Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği (ÇYDD) 

işbirliği ile hayata geçirdiği “Her 
Kızımız Bir Yıldız” projesi 

farklı illerde hız kesmeden 
devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk
“Yıldız Kızlar”la buluştu
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Mercedes-Benz Türk, Yıldız Kızlar’ın 
mesleki gelişimlerine de destek veriyor
Mercedes-Benz Türk Yıldız Kızlar’a verdi-

ği desteği derinleştirmek ve sağlanan etkiyi 
artırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu 
kişisel gelişim etkinliklerine 2018 yılında 
mesleki gelişime yönelik eğitimleri de dâhil 
etti. Bu çerçevede meslek liselerinin bilişim 
teknolojileri bölümünde okuyan 70 bursiye-
re ve Türkiye’nin farklı illerinde eğitimine de-
vam eden 60 üniversiteli Yıldız Kız’a katılım 
sertifikalı “Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama” 
eğitimi verildi. İki gün süren eğitimde; bilgi-
sayar bilimleri, kodlama, 3D tasarım-robotik 
ve siber güvenlik konuları ele alındı. 

Mercedes-Benz Türk, Aksaray’daki 
ÇYDD-Mercedes-Benz Türk Eğitim 
Evi ile bölgedeki çocukların 
gelişimini destekliyor
Yıldız kızlara yaratıcı drama eğitimin ve-

rildiği ÇYDD Mercedes-Benz Türk Eğitim Evi, 
2015 yılında ÇYDD işbirliği ile Aksaray ilinde 
açıldı. Gönüllü eğitmenler tarafından bölge-
deki çocukların eğitimlerine destek verilen 
Eğitim Evi’nde öğrencilere matematik, Türk-
çe, fen bilimleri, resim, müzik, yabancı dil gibi 
temel derslerin yanı sıra satranç, yaratıcı dra-
ma, bilim, origami, model uçak ve bilgisayar 
dersleri veriliyor. Eğitim Evi’nde çocuklara 
destek eğitimlerini, gönüllü öğretmenler ve 
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabri-
kası çalışanları veriyor.

Mezun yıldız bursiyerlere iş 
alanında fırsatlar doğuyor 

Mercedes-Benz Türk, eğitimini tamamlayan Yıldız Kızlar’a kendi 
bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Bugüne kadar 

eğitimini tamamlayarak istihdam edilen Yıldız Kızlar, 
Mercedes-Benz Türk bünyesindeki mavi yakalı 

çalışanların % 20’sini oluşturuyor. 
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Hıdırbey
Musa Ağacı Efsanesi

Birçok kültürden insanın barındığı bu 
topraklar zamanında peygamberleri de 
ağırlamıştır. Tarihi köklü olan bu coğrafya-
nın içinde ne zenginlikler saklıdır. Gittiğiniz 
zaman Hatay’ın her bir köşesinde tarihin isli 
kokusunu hissedeceksiniz. Şimdi sizlere 
Hz. Musa Ağacını Anlatalım. Hz. Hızır ile 
Hz. Musa’nın Samandağ buluşmasından 
sonra; Hz. Musa Dağı’na çıkmak üzere 
yola çıkar. Hz. Musa, Hıdırbey köyündeki 
Musa Ağacı’nın bulunduğu yere geldiği 
zaman çok susar. Bastonunu bu derenin 
ağacının bulunduğu yere saplar ve son-
rasında su içmeye devam eder. Hz. Musa 
döndüğü zaman saplamış olduğu bu bas-
tonun filizlendiğini görür. Samandağ’ına 6 
km uzaklıkta olan Hıdırbey köyünün dere 
kenarında bulunan bu ağaç görünüşüyle bu 
hikâyeyi doğrular cinstendir. Hafta sonları 
turistlerin görmek için geldikleri bu ağaç, 
günümüzde adak ağacı olarak bilinir.

1000- 1200 yıllık bir geçmişi olduğu tah-
min edilen ve Hz. Musa’nın asasının yeşer-

mesiyle meydana geldiğine inanılan bu 
devasa ağaç, her yıl dileği olanlar ve 

hatta adak adayanların uğrak yeri 
durumundadır. Ağacın gövdesi-

ne yaklaştığınız zaman, ağacın iç 
kısmına sıkıştırılmış küçük beyaz 
kâğıtlar göreceksiniz. Parmaklar-
la iyice ağacın gövdesine sıkıştı-
rılan bu kâğıtlar insanların dilek-
lerini içeriyor. Eğer bu dilekler iyi 
sıkıştırılır ve bu ağaca eklenirse o 

zaman dileklerin kabul edildiği-
ne inanılır. Ağacın gövdesi yapılan 

binlerce dilekten dolayı neredeyse 
beyaza dönmüş durumdadır.

Hatay’ın 

Samandağ ilçesinde, 

Hz. Musa’nın toprağa 

diktiği asasının ölümsüzlük 

suyu sayesinde yeşermesiyle 

büyüdüğüne ve 3 bin yıllık

geçmişinin olduğuna inanılan 

Hıdırbey Musa Ağacı doğal 

güzelliği ve heybetiyle ülkenin 

dört bir yanından gelen 

ziyaretçilerin ilgisini 

çekmekte.
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BİR AŞK İKİ HAYAT
Yönetmen : Ali Bilgin
Oyuncular : Bergüzar Korel, Engin Akyürek, İpek Bilgin devamı
Tür : Romantik, Dram
Ülke : Türkiye

Bir Aşk İki Hayat, basit bir konu hakkında yaptığı tercihlerle farklı 
yönlere savrulan bir adamın hikâyesini konu ediyor. Umut, kendi 
filmlerini çekmeye çalışan, bağımsız bir yönetmendir. Moda’da 
köpeği ile birlikte yaşayan Umut’un hayatı, bir gece vereceği kararla 
bambaşka bir hal alır. Genç adam, hayatının değişeceğinden 
habersiz bir şekilde köpeği ile dışarı çıkmaya karar verdiğinde, 
hayatının aşkı ile tanışma fırsatı bulur. Aşk ve hayatın sonsuz 
seçenekleri arasında neyin doğru olduğunu bilmeden ilerleyen 
Umut, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Diğer seçeneğe karar 
verdiğinde ise uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacak 
olaylar silsilesi başlar. 

CAPTAİN MARVEL
Yönetmen : Anna Boden, Ryan Fleck 
Oyuncular : Brie Larson, Gemma Chan, Jude Law, 
   Mckenna Grace, Samuel L. Jackson
Ülke : ABD
Tür : Aksiyon, Fantastik, Bilimkurgu

Film, Carol Danvers’ın Captain Marvel’a dönüşümünden değil, Carol 
Danvers’ın Captain Marvel olarak dünyaya düşüşünden ilerliyor. 
Süper güçlere sahip, güzel bir kadın olarak dünyaya düşen Carol 
Danvers, gezegeni keşfettikçe kimi görüntüler hatırlamaya başlar. 
Geçmişte gezegenimizde yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu 
hatırlamaya başlayan genç kadının güvenebileceği tek kişi ise 
SHIELD çalışanı Nick Fury’dir. Geçmişini keşfettikçe kendine dair 
bilmediği yeni detayları keşfeden süper kahraman, bir yandan da 
şekil değiştiren düşmanları Skrull ırkı ile onu ölümden kurtararak 
kendileri gibi güçlü yapan erdemli Kree ırkı arasındaki savaşta önemli 
bir rol oynamaktadır. İki ırkın Dünya gezegeni üzerindeki savaşında 
bir taraf seçmek zorunda kalan Carol, bir süper kahraman olmanın 
gerçek anlamını keşfedecektir...
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SEKİZİNCİ CENNET
Yazar : Kamuran Akdemir
Yayınevi : Ephesus Yayınları

“Hayatımın buhranlarla yoğrulduğu bir gün, değişti kaderimin nazik çizgisi. Kırılma noktasının ince 
damarına bastığımı bilmeden kendimi sokaklara attığım o gün, başıma gelecek ne varsa tesadüftü. 
Herkes bazen çekip gitmek isterdi. Ben de bunu yaptım. Aldım başımı kaçtım. Nereye mi? Daha önce 
hiç görmediğim bir şehrin adı sürpriz sokaklarına… Hiç tanımadığım ama bir yerlerde beni bekliyor 
dediğim adama… Ben kendimi ararken onu buldum! O günden sonra ben yok oldum.” Günlerini 
fotokopi gibi yaşamaktan bıkan Aden, bu sıradanlığa son verip, hayatına bir farklılık katma isteği 
ile düşmüştür yollara. Kendini sokaklara atıp başıboş bir avare gibi dolaşırken, aklındaki yaramaz 
düşünceler ona çılgınlık yapmanın iyi bir fikir olduğunu fısıldarlar. Adımlarının sonunda kendini bir tren 
istasyonunda bulur. Gişeye gelip ilk bilet alacak kişi nereye gidiyorsa oraya gitmeye karar verir. Ve bütün 
macera bu oyunla start alır. Bilmediği bir şehrin sokaklarında onu bekleyen eğlenceli, çılgın, enerjik 
olaylar ve maceralar gizlenmiştir. Ve belki de en büyük aşkı…

KÜÇÜK MUCİZELER DÜKKÂNI
Yazar : Debbie Macomber
Yayınevi : Epsilon Yayınevi

Seattle’daki küçük yün ve örgü dükkânı, sahibi Lydia Hoffman için yeni bir başlangıç hayalini ve kanser 
hastalığının geride kaldığı bir hayatı temsil etmektedir. Bir de tabii, aşk ihtimalinin her daim canlı olduğu bir 
hayatı… Lydia amatörlere örgü dersleri verir ve ilk ders “Bebek Battaniyesi Nasıl Örülür?” başlıklıdır. Derslere 
katılan üç kadın vardır. Jacqueline Donovan, biricik oğluyla evlenen gelinini asla onaylamamaktadır, ama kim 
bilir belki de ördüğü bebek battaniyesi aralarının düzelmesine yardımcı olacaktır… Carol Girard içinse, ördüğü 
bebek battaniyesi, çocuk sahibi olmak için son bir girişimde bulunan kocası ve kendisi için bir umut mesajı 
taşımaktadır. Sert görünümlü Alix Townsend’e gelince, o örgü örmeyi mahkemenin verdiği kamu hizmeti cezası 
kapsamında öğrenmek zorunda kalmıştır. Örgü gibi eski bir zanaatın bir araya getirdiği bu birbirinden oldukça 
farklı dört kadın, hem kendileri hem de birbirleri hakkında beklenmedik keşifler yapacaklardır. Beraberinde 
dostluk ve kabulü, kahkaha ve hayalleri getiren keşifler. Yalnızca kadınların paylaşabileceği keşifler…

VİCDANLARI SORGULATAN HİKÂYE STRUMA
Yazar : Aaron Nommaz
Yayınevi : Destek Yayınları

Struma, Balkanlarda bir nehrin adı iken, yaşanan olaylar yüzünden insanlığın büyük trajedilerinden 
birinin simgesine dönüştü. Bu ismi taşıyan gemi, devletler, hükümetler, sonu gelmez siyasi yazışmalar ve 
anlaşmazlıklar yüzünden Karadeniz’in soğuk sularına gömülürken yedi yüzden fazla sivil kadın, erkek ve 
çocuğun mezarı haline geldi. Yüzlerce insan, yüzlerce umut, yüzlerce aşk, korku, şefkat, hasret... Hepsi bir 
anda yok oldu. Bu ölüm gemisinden kurtulan tek kişi David Stoilar adlı genç bir adamdı. Elinizdeki kitapta 
Aaron Nommaz, David Stoilar’ın Romanya’da ve gemiye bindikten sonra yaşadıklarını incelikle, hüzünle, 
duyarlılıkla anlatırken bir çağa ve büyük bir trajediye tanıklık ediyor. Ve kitabın sonunda şu soruyu 
sormadan edemiyoruz: Bu dünyada zulüm ne zaman bitecek, savaşlar ne zaman son bulacak, insan soyu 
birbirini öldürmeyi ne zaman bırakacak, din, milliyet ve ırk adına işlenen cinayetler daha ne kadar devam 
edecek? Nommaz’ın akıcı romanı bu (belki de çözümsüz) sorulara bir cevap niteliğinde ve diyor ki: İnsan 
vicdanı harekete geçtiği zaman umut da var demektir.
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Tüm 2. el ekipman ihtiyacınız için
sitemizi ziyaret ediniz...

www.2elekipman.com
Arazöz
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A A
SOLDAN SAĞA
1. Ege bölgesine özgü patlıcanla yapılan bir 

yemek
2. Uzakta olan, ıssız, köşe bucak
3. C vitamini eksikliği nedeniyle meydana gelen 

hastalık
4. Beşibirlik
5. Okuyarak, ders görerek bilgilenme
6. Eyvah, yazık anlamında bir sözcük
7. Yelkenli gemilerde güverte düzeyinde 

bordalardan taşınılarak yerleştirilen enli ağaç
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Kaba bir kimseye yakışır biçimde
2. Birbiri ardınca meydana gelen gök gürlemesi
3. M. Barrie’nin, çocuk edebiyatı klasiklerinden 

biri olan eseri 
4. Uzakdoğu’da, bir binek hayvanının 

sırtındayken önceden belirlenmiş hedeflere ok 
atılarak yapılan etkinlik

5. Anber kokulu, iri daneli hint pirinci
6. Çok ağır bir çeşit tokmak
7. Kölelik kulluk
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Keki için:
4 yumurta
1 tutam tuz
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:
3 su bardağı soğuk süt
Yarım su bardağı toz şeker
200 ml krema

Karamel sos için:
5 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı yumuşak tereyağı
1 paket krema

Yumurtaların sarısı ve beyazını ayırın. Yumurta aklarını 
tuz ile kar haline gelene kadar çırpın. Diğer bir kapta ise 
yumurta sarılarını toz şeker ile iyice çırpın. Un, zeytinyağı 
vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. 
Yumurta aklarını spatula yardımıyla unlu karışıma yavaş yavaş 
karıştırarak ekleyin. Karışımı yağlı kâğıt serili fırın tepsisine 
dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin. 
Şerbeti için gerekli olan tüm malzemeyi bir kâseye alıp süt 
iyice köpürünceye kadar çırpın. Buzdolabına alıp soğumaya 
bırakın. Karamel sosu için şekeri yapışmaz yüzeyli bir tavaya 
alın ve eriyene kadar pişirin. Tereyağı ve kremayı ilave edip 
hızlıca karıştırın. Kek ılıkken kürdan batırarak delikler açın 
ve soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbeti tamamen çektiğinde 
karamel sosu dökün. Dilerseniz dondurma ile süsleyerek servis 
yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
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Malzemeler
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Malzemeler
Trileçe
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