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u kısacık hayatta hep bir şeyleri bek-
lemekle geçiyor ömrümüz. 

Önce okulların bitmesini, ardın-
dan erkekler için askerlik, kadınlar 
için asker yolu gözlemek… Sonrası 
malum, iş bulma eş bulma telaşı. 
Ev kurmak, düğün yapmak… Çocuk 
sahibi olmak, onları okutmak, mürü-
vetlerini görmek…Arada kaybedilen 
öyle önemli zamanlar, değerler ve 
sevilenler.

Derken yaş iyice ilerlemiş, beden 
yorulmuş ömür tükenmiş.

Bize düşen ise yaşarken içini gü-
zelliklerle doldurmak, hep iyiden hep 
doğru bildiğimizden yana olmak. İşte 
o zaman geçen bir ömrün hesabını iç 
huzuru ile verebileceğiz kendimize.

Tam da böyle günlerden geç-
mekteyiz. Toplumsal hayatımız 
da beklemelerle geçiyor. Vergi ayı, 
dövizin durumu, mevsimsel geçişler, 
ekonomik kararlar, hele bir son çey-
rek gelsin de bakalım demeler derken 
hep ötelenen hep beklentiler. Oysa 
zaman geçiyor, ömür tükeniyor. 

Üretmek gerek; beklemeden, erte-
lemeden ve umudumuzu yitirmeden. 
Çok şükür bir seçim sürecini daha 
bitirdik. Onun içindir ki; umutla ve 
gayretle daha bir fazla çalışmaya 
dönmeliyiz.

Memleket için, bu güzel ülkenin 
tüm yurttaşları için, bu ülkeye emek 
vermiş can vermiş ecdadına borcu-
muza ödemek için ve evlatlarımızın 
geleceği için çalışmak, üretmek 
zorundayız.

Biz bu duygu ve düşüncelerden 
hareketle çalışmaya devam ediyoruz. 
Daha güçlü olmak, bir olmak ve daha 
iri daha diri olmak için durmadan 
çalışıyoruz. Ne mi yapıyoruz ?

Öncelikle yurt dışı pazarlarda 

rekabet gücümüzü artırmak zorunda 
olmamız gerçeğinden hareketle, UR-
GE projemizle yol alıyoruz. Evet, bizim 
ihracatta daha büyük rakamlara ulaş-
mamız için daha farklı pazarlara, daha 
güçlü biçimde girmemiz gerekiyor. 
Bunun için de bizim daha güçlü olma-
mız gerekiyor. Biz de sektörümüzün 
önemli firmaları ile bir araya geliyor ve 
proje kapsamında güçlerimizi birleş-
tirmeye çalışıyoruz. Kendi alanlarında 
son derece önemli birikimlere sahip bu 
değerli firmalar sayesinde yaratacağı-
mız sinerji ile çok daha büyük bir güç 
olacağımıza inanıyoruz.

Öncelikle bir durum tespiti yapıp, 
ardından hangi pazarlarda hangi 
ürünlerimizle daha etkili olabiliriz? 
Buna bakıyor emen ardından söz 
konusu pazarlarda kimlerle muhatap 
olmamızın doğru olacağını araştırı-
yoruz. Bulduğumuz kurum, firma ve 
iş sahipleri ile bir araya gelip neler 
yapıp-yapamayacağımızı yüz yüze 
görüşüyoruz. Yani işimizi şansa 
bırakmıyor bizzat kendimiz takip 
ediyoruz.

Ve bizler bu ülkenin geleceğinin 
çok güzel olacağına yürekten ina-
nıyor, bunun için durmadan çalışı-
yoruz. Biliyoruz ki; yola çıkan yolda 
kalmaz. Bir hedef varsa ve o hedefe 
bir adım atılıyorsa o yolun sonu 
muhakkak başarıdır. Yeter ki; inanç 
olsun yeter ki; çaba olsun yeter ki; 
azim olsun.

Çok şükür bu saydıklarımızın 
hepsi de bizlerde mevcut. O zaman 
geriye tek şey kalıyor;

“Haydi” demek. 
Haydi diyerek yola çıkan, ina-

nan, çalışan herkesin Umuda Doğru 
yaptığı bu yolculukta yolu açık, sonu 
gönüllerince olsun …

Saygılarımla.
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16. Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı 21-
24 Mart 2019 tarihleri arasında Tüyap’ta 
gerçekleştirildi. Avrasya’nın lider çevre 
teknolojileri fuarı REW İstanbul’da, “Katı Atık, 
Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” başlıkları 
altında yeni tasarımlar ve yaklaşımlar 
sergilendi. Atıklarını enerjiye ve yeniden 
hammaddeye dönüştürmek isteyen 
sanayiciler ve KOBİ’ler ile bunları çatısı altında 
bulunduran Organize Sanayi Bölgeleri, 
çevre sorumluluğu bulunan belediyeler, 
atıktan mamul ve yarı mamul üreten sektör 
temsilcileri, üreticiler ve yeni pazarlara 
açılmayı hedefleyen yatırımcılar, ihtiyaçları 
olan tüm yenilikleri REW İstanbul 2019’da bir 
arada bulunma şansı yakaladı. 

Temiz bir cevre bilinci 
için çalışan, atık yönetimi 
ve geri kazanılması için 
araştırmalarını sürdüren 
Nurmak Araç Üstü 
Ekipmanlar firması 
da fuarda ilgi çeken 
bir ürünle yerini aldı. 
Ülkemiz ve dünya için 
ödem arz eden geri 
dönüşüm konusunda; 
atık su, su tasarrufu, 
yenilenebilir temiz 

çevre, temiz yakıt, biyofizik, 
akıllı reaktör ve yeni nesil 
“Tarımsal Atık Vidanjörü” 
Projesini tanıtımını yapan 
Nurmak bir yeniliğe imza 
atmış oldu.

Bu proje sayesinde 
Türkiye’de; 5G ile tarımda 
yeni açılım başlığı açılmış 
oldu. Organik tarım 
biyogaz reaktörü ile 
nesnelerin interneti (IOT) 
sistemle haberleşen yeni 
nesil akıllı nem, sıcaklık 
ve bakteri yüzdesi takip 
edilmekte. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarından biri 
olan biyogaz, biyokütlenin 

(her türlü hayvan dışkısı 
ile bitkisel ve tarımsal 

atıklar) oksijensiz 
ortamda işlenmesi 
sonucunda elde 
edilen yanıcı bir gazdır.

Biyogaz üretiminin temel amacı, 
güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi 

yenilenebilir enerji kaynaklarından 
olan tarımsal ve organik atıklardan 

ısı ve elektrik enerjisi üretiminin 
sağlanmasıdır. Yenilenebilir enerji 

kaynağı olmasının yanı sıra organik atıkların 
kontrollü bir şekilde depolanmasının 
sağlaması da, biyogaz üretiminin bir diğer 
amacıdır.  Yenilenebilir enerji kaynakları 
içerisinde yer alan biyogaz üretiminin 
amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

•	 Yenilenebilir	ve	kaliteli	enerji	elde	edilmesi	
•	 Atıkların	neden	olduğu	koku	ve	depolama	
gibi	çevre	sorunlarının	azaltılması	

•	 Atmosferdeki	metan	ve	amonyak	
miktarının	azaltılması	

•	 Bitki	besin	maddeleri	kaybının	azaltılması	
ve	bitki	besin	maddelerinin	yararlılığının	
arttırılması	

•	 Organik	maddelerin	dezenfeksiyonu	
•	 Yabancı	ot	tohumlarının	çimlenme	
yeteneğinin	azaltılması	

•	 Organik	katı	ve	sıvı	atık	sorununun	
çözümüne	yardımcı	olunması	

•	 İklimlendirme	sistemlerinde	yazın	ve	
kışın	kondenzasyon	sıcaklık	dengesinin	
sağlanması	

•	 Isıtma	enerjisi	elde	ederek	ormanlarımızın	
yakacak	olarak	yakılmasını	engellemek	

•	 Isınma	için	kullanılan	kömür	gibi	yakıtların	
çevreye	verdiği	zararları	engellemek.

Nurmak Rew Fuarı’nda
“Tarımsal Atık Vidanjörü”
ile ilgi çekti
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Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen 
motorsporları organizasyonlarına yatırım 
yapan ve destek sunan Ford Trucks, 60 
yıla yakın kamyon üretim ve performans 
tecrübesi ile pistlerde de bilinirliğini 
arttırıyor. Ford Trucks Genel Müdürü 
Serhan Turfan, Castrol Ford Team Türkiye 
Takım Direktörü Serdar Bostancı’nın 
da katılımı ile 28 Mart Perşembe günü 
düzenlenen basın buluşmasında, Ford 
Trucks’ın motorsporlarındaki yeni 
planlarını aktardı. Turfan, yurtiçi ve 
yurtdışında en prestijli motorsporları 
organizasyonlarına destek sunarak 
‘DNA’larındaki performansı pistlere 
yansıtacaklarını’ belirtti. 

Serhan Turfan ayrıca Ford Trucks 
olarak, önümüzdeki dönemde 
motorsporları, yarışlar ve farklı 
performans sporlarına verdikleri 
destekleri yeni bir inisiyatif altında 
toplayacaklarını belirterek, “Bundan 
sonra motorsporları dahil performans 

sporlarına olan desteğimizi çok daha 
güçlü bir şekilde iletişim kanallarını da 
kullanarak ‘Powered by Ford Trucks’ 
şemsiyesi altında gerçekleştireceğiz. 
‘Powered by Ford Trucks’ platformumuzu 
bu vesileyle sizlerle ilk kez burada 
paylaşmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Uluslararası bir kamyon üreticisi olarak, 
biraz da kendi kulvarlarının dışına çıkarak 
motorsporlarına katkı sunduklarını ifade 
eden Turfan, şunları söyledi:

Ford Trucks güç ve performansı 
şimdi de motorsporları 

heyecanı ile sunuyor
Yurtiçi ve yurtdışında uzun 
yıllardır motorsporlarının 

gelişimine katkı sunan 
Ford Otosan, ağır ticari 

araç markası Ford Trucks 
ile önümüzdeki dönemde 
motorsporlarına verdiği 
desteği  daha da ileriye 
taşıyacağını duyurdu.
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“Ford Trucks olarak, bir yandan 
yurtiçi ve yurtdışında motorsporları 
organizasyonlarını destekliyor bir 
yandan motor sporlarına mühendislik 
anlamında yatırım yapıyoruz. Orta Doğu, 
Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerin 
ardından Orta ve Doğu Avrupa’da 
büyümemizi devam ettiren uluslararası 
bir marka olarak, motorsporları kurumsal 
vizyonumuzu destekliyor. Bu bakış 
açısıyla Ford Trucks olarak, Ford’un güç 
ve performans yaklaşımı ile yer aldığı 
tüm platformlarda bulunmayı önemli 
buluyoruz. Ford Motosport Türkiye, FIA 
Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), 
ve Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki (WRC) 
sponsorluklarımız ve verdiğimiz destekler 
bu stratejimizin en önemli parçası. 
Motorsporları, özellikle yurtdışı pazarlarda 
marka bilinirliğimizin artırılması ve 
yeni F-MAX’in güç ve performans imajı 
ile bütünleştirebileceğimiz bir alan. 
Motorsporlarına dünyanın en önemli 4 
yarış organizasyonunda WEC, WRC, Dakar 
ve ETRC olmak üzere katkı ve yatırım 
yapıyoruz. Bu alandaki ilk ortaklığımızı 
Ford Chip Ganassi Racing yarış takımı ile 
FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda 
yaptık ve 3 yıldır verdiğimiz desteğe 
devam ediyoruz. 2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu ödüllü yeni F-MAX araçlarımızı 
da Nisan ayında Ford Chip Ganassi yarış 
takımına teslim ediyoruz. VDR Truck 
Racing’e verdiğimiz desteği ise 2018’in 
sonunda, yeni bir iş birliği ile daha 
ileriye taşıdık. Bu iş birliği kapsamında 
mühendislerimizin geliştirdiği Ford Trucks 
kamyonlarımız, ilk kez dünyanın en zorlu 
rallilerinden biri olan Dakar Rallisi’nde 
yarıştı. Ford Trucks’ın sahip olduğu 
araç üretim tecrübesi ve mühendislik 
yeteneğini motorsporlarına ilk kez Dakar 
2019 ile taşıdık. Mühendislerimizin 
geliştirdiği araçlar Dakar 2019’a katıldı. 
Büyük bir heyecanla Dakar’da katıldığımız 
bu ilk yarış bizim için aslında bir öğrenme 
süreci oldu.”

“Dünya Ralli Şampiyonası’na (WRC) 
yeni F-MAX ile lojistik sağlıyoruz”
Dünyanın en önemli ralli 

takımlarından olan M-Sport’a Dünya 
Ralli Şampiyonası’nda (WRC) Uluslararası 
Yılın Kamyonu ödüllü 2 adet Ford Trucks 
F-MAX çekicinin lojistik sağladığını 
belirten Turfan, “Geçtiğimiz yıl, Dünya 
Ralli Şampiyonası - WRC Marmaris 
ayağında Ford Trucks olarak biz de yer 
aldık ve araçlarımızı M-Sports ekibine 
orada törenle teslim ettik. Bu yıl tüm bu 
sponsorluklardan farklı bir kategoride 
de binlerce yarışseverle buluşacağız. 

Ford’un güç ve performans 
yaklaşımı ile yer aldığı tüm 

platformlarda bulunmayı 
önemli bulduklarının altını 

çizen Ford Trucks Genel 
Müdür Yardımcısı Serhan 

Turfan, “Motorsporları, 
gerek filo gerekse de 

kamyon şoförleriyle Ford 
Trucks’ın hedef müşteri 

kitlesiyle buluşabildiğimiz 
noktaları barındırıyor. Bu 

bakış açısıyla DNA’mızdaki 
performansı pistlere 

yansıtmaya devam 
edeceğiz” dedi.
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Ford Trucks olarak ilk kez dünyanın en 
prestijli ağır ticari organizasyonlarından 
European Truck Racing Championship’in 
(ETRC) sponsorları arasında yer alacağız. 
Yeni çekicimizin kazandığı ITOY ödülünün 
ardından Avrupa’dan 70’e yakın bayilik 
talebi aldık. Bunun üzerine Batı Avrupa 
pazarına yönelik planlarımızı öne çektik 
ve 7 yeni ülke için bayilik görüşmelerine 
başladık. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu 
(IToY) ödülüne layık görülen yeni 
çekicimiz F-MAX’in yoğun talep gördüğü 
Batı Avrupa pazarı için açılıma da ilk 
olarak pistlerde başlayacağız.” dedi.

Turfan sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Ağır ticari sektöründe yeni bir dönemin 
kapılarını açarken, bizi pistlerde 
takip etmeye devam edin diyor, hem 
uluslararası pazarlardaki büyüme 
stratejimizle hem de DNA’mızla örtüşen 
bu platforma önümüzdeki dönemde 
elimizden gelen desteği sunacağımızı 
vurgulamak istiyorum.”

Serdar Bostancı: “Ülkemizde 
bu gibi desteklerin başka bir 
örneği yok”
Castrol Ford Team 

Türkiye Takım Direktörü 
Serdar Bostancı ise yaptığı 
değerlendirmede Ford Otosan 
mühendislerinin dünyanın 
en zorlu yarışı için geliştirdiği 
iki özel Ford Trucks kamyonunun 
motorsporları dünyası için bir ilk 

niteliğinde olduğunu belirtti. 
Bostancı, “Ford Trucks’ın 

dünyanın en zorlu off-
road maratonu olan 

Dakar Rallisi’ne katılım 
göstermesi, WRC ve 
ETRC’e destek vermesi 
motorsporlarına verilen 
önemin kalıcı olduğunu 
vurgulaması açısından 

da çok önemli. Ülkemizde 
bu gibi desteklerin başka 

bir örneği yok. Castrol Ford 
Team Türkiye olarak, bu katkıları 

oldukça önemli görüyoruz“ dedi.
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‘Maximus Usta Buluşmaları’, 
İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki ustalara 
yönelik 6 Mart Çarşamba akşamı 
düzenlenen ilk toplantıyla start aldı. 
Sefaköy’deki Rodisson Blu Otel’de 
düzenlenen ilk ‘Maximus Usta Buluşması’, 
Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsu’nun ev sahipliğinde, Petrol 
Ofisi CMO’su Beril Alakoç Orhonoğlu 
ve şirket yetkililerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

 “Madeni yağlar ve kimyasallar 
pazarı liderliğimizi aralıksız 9’uncu 
yıla taşıdık” 
Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın Türkiye 

Madeni Yağlar ve Kimyasallar pazarında 
2018 yılında da geleneksel liderliğine 
vurgu yapan Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
Direktörü Sezgin Gürsu, “Petrol Ofisi 
Madeni Yağlar, 140 bin tonluk üretim 
ve 65 bin tonluk depolama kapasiteleri, 
benzersiz bilgi birikimi, ileri teknolojisi, 
Ar-Ge gücü, 350’yi aşkın ürün çeşitliliği 

ve 16 bini aşkın satış noktası ile 
alanında Türkiye’nin en önemli markası 
konumundadır. Petrol Ofisi 2018 yılında, 
madeni yağlar ve kimyasallarda 100.000 
tonu aşan satış hacmine ulaşmıştır. Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar, 2018 yılında 4 kıtada 
35 ülkeye 10.000 tonu aşan ihracat 
gerçekleşmiştir. Petrol Sanayi Derneği 
(PETDER) verilerine göre Petrol Ofisi, 
2018 yılında yüzde 24,7’lik pay aldığı 
Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar 
pazarındaki liderliğini, 2010’dan bu yana 
aralıksız olarak sürdürerek, 9’uncu yılına 
taşımıştır.” dedi. 

Usta Buluşmaları, 2018 yılında 
Maxima ile 7.000 ustaya ulaştı
2018 yılında ‘Usta Buluşmaları’nı 

otomotiv sektöründe binek ve hafif ticari 
araçlara ideal çözümler sunan Maxima ile 
gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Sezgin 
Gürsu, “Geçtiğimiz yıl ‘Maxima – Usta 
Buluşmaları’nı, tüm Türkiye’yi kapsayacak 
şekilde 57 günde, 42 ilde ve 48 noktada 

MAKSIMUS, YENİ FORMÜLÜ İLE %50 DAHA AZ YAĞ EKSİLTMESİ SUNUYOR

’’Maximus Usta Buluşmaları’’
6.000 USTAYA ULAŞACAK

Sektörün geleneksel lideri Petrol Ofisi, 
düzenlediği ‘Usta Buluşmaları’na 

bu yıl da Maximus ile devam ediyor. 
‘Maximus Usta Buluşmaları’, yeni 

formülü ile %50 daha az yağ eksiltme 
özelliği taşıyan Maximus motor 
yağlarının relansmanı niteliğini 
taşıyor. Farklı illerde 58 günde 

düzenlenecek 40 toplantı ile tüm 
Türkiye’yi dolaşacak ‘Maximus Usta 

Buluşmaları’, ağır ticari araçlara hizmet 
veren toplam 6.000 ustaya ulaşacak.



132019   RADÜS DERGİSİ



14 RADÜS DERGİSİ   2019

düzenledik. Distribütörlerimiz, 
bayilerimiz, sanayi sitelerindeki 
işyerleri ve otomobil özel 
servis temsilcileriyle bir araya 
geldik. Toplantılarımızda, 
görsel kimliğiyle yenilenen 
ve pazardaki en yenilikçi ürün 
ailesi olan Maxima motor 
yağlarının özelliklerini tanıttık. 
Gördüğümüz yoğun ilgi ile 
‘Maxima Usta Buluşmaları’nda 
planladığımızın da üzerine 
çıkarak, 7.000 usta ile buluştuk.” 
şeklinde konuştu. 

Ağır ticari şoför ve ustalarını 
‘Maximus Adam’ olarak 
tanımlıyoruz onları yakından 
tanıyor, sorunlarını biliyor ve 
destek oluyoruz
Petrol Ofisi Madeni Yağlar 

2019 yılında ‘Usta Buluşmaları’na 
ağır ticari araçların gözde markası 
Maximus ile sürdürdüklerini belirten 
Sezgin Gürsu, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

“Maxima ile binek ve hafif ticaride 
olduğu gibi Maximus marka motor 
yağlarımız da, zengin ürün çeşitliliği ve yüksek nitelikleri 
ile Türkiye’deki tüm yaygın ağır ticari taşıt modellerinin 
ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılıyor. Maximus motor 
yağlarımız, ileri teknolojisi ve üstün özellikleri ile motorları 
koruyor, ömrünü uzatıyor, verimli çalışma sağlayarak 
performans kaybını önlüyor, yakıt tasarrufu sağlıyor, işletme 
giderlerini düşürüyor. Küresel spesifikasyonları karşılayan 

Maximus motor yağlarımız, ülkemiz 
ağır ticari araç parkındaki en yaşlı 
araçtan, en yeni teknolojiye kadar 
tüm ihtiyaçlara birebir çözüm 
sunan zengin ürün çeşitliliğine 
sahip. 
Yeni formülü ile %50 daha az 
yağ eksiltme sunuyor

Petrol Ofisi olarak ağır vasıta 
şoförlerini ve ustalarını ‘Maximus 
Adam’ olarak tanımlıyoruz. Onlar 
Maximus Adam, zira güç, güven 
ve performans isteyen zorluğu 
çok yüksek bir iş yapıyorlar. Zor 
koşullarda çalışıyorlar. Onlarla 
dostluğumuz çok eski, ‘Maximus 
Adam’ı tanıyoruz, yakından 
takip ediyoruz. Yaşadıkları 
zorlukları biliyoruz, anlıyoruz 
ve onlara destek oluyoruz. İşte 
bu yaklaşımla Petrol Ofisi’nde 
Maximus ürün ailemizi, onların 
gücüne güç katmak için 
geliştirdik. Sektör standartlarına 
göre %50 daha az eksiltme 

sağlayan yeni formülüyle Maximus 
motor yağları, müşteri ve ustalarla 

‘Maximus Adam’ ile buluşuyor.
58 günde düzenlenecek 40 toplantı ile 6.000 ustaya ulaşacak
2018 yılında Maxima ile gerçekleştirdiğimiz ‘Usta 

Buluşmaları’nı bu yıl da Maximus ile gerçekleştiriyoruz. Bugün 
burada ilkini gerçekleştirdiğimiz Petrol Ofisi ‘Maximus Usta 
Buluşmaları’, 58 günde gerçekleştireceğimiz toplam 40 toplantı 
ile tüm Türkiye’de toplam 6.000 ustaya ulaşacak. 
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Türkiye’nin her noktasına 
yayılmış 16 bin satış noktamızla 
tüketicilerimize ulaşıyoruz. 
Petrol Ofisi Madeni Yağlar olarak 
ürünlerimizi nihai tüketicilerle 
buluşturan perakendecilerimiz 
ve ustalarımız bizler için çok 
önemli, çok değerli. Dolayısıyla 
satış temsilcilerimizle, 
ustalarımızla, uzmanlarımızla 
doğrudan iletişim kurmaya, 
onlara birebir dokunmaya özen 
gösteriyoruz. Saha ziyaretlerimiz 
ve çeşitli aktivitelerimizin 
yanı sıra düzenlediğimiz Usta 
Buluşmaları da bizlere bu 
çok değerli fırsatı sunan en 
önemli organizasyonumuz 
konumunda. Madeni yağ 
alanında yeniliğe, teknolojiye 
öncülük eden bir marka olarak 
gelişime her açıdan önem 
veriyoruz. Bu doğrultuda 
Maximus Usta Buluşmaları’nda 
da, ustalarımızla, uzmanlarımızla, 
satış temsilcileri ile teknik eğitim 
ve teknolojik gelişmeler ile ilgili 
güncellemeler paylaşıyoruz. 

Gelişen ihtiyaçlara, taleplere, hızlı ve    
en ideal çözümleri sunuyoruz
Yaygın ağımız, üstün kalitemiz, ileri teknolojimiz ve 

geniş ürün yelpazemiz ile yıllardır ustaların ve şoförlerin 
daima yanında olmaya büyük bir özen gösteriyoruz. En 
büyük özelliklerimizden biri de; yüksek üretim ve depolama 

kapasitemiz, üretim 
kabiliyetimiz, Petrol Ofisi 
Teknoloji Merkezi – POTEM 
ile benzersiz Ar-Ge gücümüz 
sayesinde, gelişen ihtiyaçlara, 
taleplere hızlı ve en ideal 
şekilde yanıt verebilmemizdir. 
Bu açıdan, Maximus Usta 
Buluşmaları, ustalarımızdan çok 
güzel geri dönüşler aldığımız bir 
ortam yaratması açısından da 
bizler için çok önemli. Maximus 
Usta Buluşmaları’nı, ağır vasıta 
şoförlerimize ve ustalarımıza 
yönelik yeni projelerimiz de takip 
edecek”.

‘Maximus Usta Buluşmaları’, 
Türkiye’yi dolaşacak 

6 Mart Çarşamba günü İstanbul 
Avrupa Yakası’nda başlayan 
ve 7 Mart’ta İstanbul Anadolu 
Yakası’nda devam eden Petrol 
Ofisi ‘Maximus Usta Buluşmaları, 

Mart ayında, Manisa, Edirne, Aydın, 
Tekirdağ, Kırıkkale, Ankara, Antalya, 

Konya, Isparta, Aksaray, Denizli, 
Malatya, Elazığ, Mersin ile Adana’da 

düzenlenecek.
Nisan ayında da Kayseri, Sivas, Trabzon, Zonguldak, 

Karabük, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Afyon, Şanlıurfa, 
Gaziantep, Antakya, İskenderun, İzmit, Adapazarı, İnegöl, 
Balıkesir, Çorum, Tokat, Eskişehir ile Van’da düzenlenecek 
‘Maximus Usta Buluşmaları’, 2 Mayıs’ta Mardin ve İzmir’de 
düzenlenecek toplantılarla sona erecek.
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Daha önce İstanbul Birollar Otomotiv 
ile başlayan proje, Ankara’da Mengerler 
Otomotiv ve Koluman Motorlu Araçlar ile 
devam etmiş, Akdeniz Bölgesi’nde sertifika 
almaya hak kazanan ilk yetkili servis Hatay 
Has Otomotiv’den sonra, Ege Bölgesi’nde 
de sertifika almaya hak kazanan ilk yetkili 
servis İzmir Has Otomotiv olmuştu. Şimdi 
ise Marmara Bölgesi’nden Koluman 
İstanbul yetkili servisi bu sertifikayı almaya 
hak kazandı. Mercedes-Benz böylelikle 
müşterilerinin kolaylıkla ulaşabileceği hasar 
onarım merkezleri ile en hızlı ve kaliteli 
hizmeti sunmaya devam ediyor. Koluman 
Motorlu Araçlar İstanbul şubesi, Mercedes-
Benz Türk Kamyon & Otobüs Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü Can Balaban, Satış 
Sonrası Hizmetler Kamyon Pazarlama Grup 
Müdürü Mehmet Doğan ve Satış Sonrası 
Hizmetler Otobüs Pazarlama Grup Müdürü 
Özgür Taşgın’ın katılımı ile 15 Mart Cuma 
günü Koluman Otomotiv Samandıra 
Tesisleri’nde gerçekleşen törenle, kamyon 
ve otobüs ürün grubunu kapsayan “Üretici 
Standardında Hasar Onarım Merkezi” 
sertifikasını aldı.

Yatırımlar devam ediyor
Koluman Otomotiv daha önce Ankara 

Gölbaşı tesislerinde yaptıkları ekipman 
yatırımı sonrasında İstanbul Şubesi içinde 
yatırımlarına devam ederek, projenin 
gerçekleştiği diğer servislerde olduğu 
gibi, Mercedes-Benz Hoşdere ve Aksaray 
fabrikasında üretimde kullanılan teknolojileri 
servislerine kazandırdı.

Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi 
unvanı için 6 aylık eğitim ve çalışma süreci
Mercedes-Benz yetkili servislerinde 6 

aylık bir çalışma sonucunda kaporta ve boya 
onarım süreçlerinin hızlanması, kalitesinin 
daha da artması ve ekipman optimizasyonu 
alanlarında çalışmalar yürütülüyor ve süreçleri 
başarı ile tamamlayan yetkili servisler 
“Otobüs ve Kamyon Üretici Standardında 
Hasar Onarım Merkezi” unvanını almaya 
hak kazanıyor. Eğitim kapsamında, 
ekipman kontrolleri ile servislerin yerinde 
eğitimi sağlanırken; yetkili servislerdeki 
kaporta teknisyenleri Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Fabrikası ve Pazarlama Merkezi 
eğitim bölümlerinde Fabrika’daki üretim 
bandındaki teknisyenlerler ile aynı eğitimi 
alarak Mercedes-Benz Kaporta Teknisyenliği 
eğitiminden geçiyor. 

Yetkinlik sahibi servislerde onarılan araçlara 
“Üretici Standardında Onarım Sertifikası”
Sertifikalı servisler tarafından onarımı 

gerçekleştirilen araçlara ise “Üretici 
Standardında Onarım Sertifikası” veriliyor. 
İlgili sertifika araçların fabrika standartlarında, 
orijinal parçalar ile Mercedes-Benz Türk 
“Sertifikalı Kaporta ve Boya Teknisyenleri” 
tarafından onarıldığını ve fabrika çıkışında 
olduğu gibi tüm güvenlik performans 
ve konfor özelliklerine sahip olduğunu 
temin ediyor. Ayrıca, ilgili yetkili servislerde 
onarımları gerçekleştirilen araçlar Mercedes-
Benz Türk’ün 1 yıl yedek parça ve işçilik 
garantisi kapsamına dâhil ediliyor. 

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs 
Ürün Grubu, eğitim sürecini başarı ile 

tamamlayan yetkili servislerine “Otobüs ve 
Kamyon Üretici Standardında Hasar Onarım 
Merkezi” sertifikası vermeye devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk, Üretici 
Standardında Onarım 

Merkezleri’ne bir yenisini ekledi



172019   RADÜS DERGİSİ



18 RADÜS DERGİSİ   2019

Allison Transmission, birinci sınıf tam 
otomatik şanzımanlarıyla kritik görevler-
de ekipleri destekliyor. Üstün performans 
ve olağanüstü güvenilirliğiyle tanınan 
Allison, dünya genelindeki askeri filoların 
zorlu taleplerini karşılamak için tam oto-
matik şanzımanlarını geliştirmeye devam 
ediyor. Allison yetkilileri, Abu Dabi’deki 
Uluslararası Savunma Fuarı ve Konfe-
ransı’nda (IDEX), Allison teknoloji, ürün 
ve hizmetlerini tanıttı. Paletli araçlar için 
geleceğin inovasyonu olan 5290 MXR’ın 
yanı sıra, 3000 ve 4000 serisi şanzımanlar 
da Allison standında sergilendi. 

Allison Transmission, 1946’dan beri 
askeri araçlar için tahrik çözümleri tasarla-
yarak üretiyor. Şanzımanlar, hafif, orta ve 
ağır hizmet tipi askeri tekerlekli ve 
paletli araçlar için uygun olarak 
sunuluyor. Ayrıca Allison, en 
zorlu şartlarda kullanılan 
şanzımanları tasarlamak, 
geliştirmek, üretmek 
ve desteklemek için 
dünyanın dört bir 
yanındaki araç üreti-
cileri (OEM) ile birlik-
te çalışıyor. Allison, 
yeni tekerlekli veya 
paletli araçlar üreten 
filolar için bu uygu-
lamalara özel olarak 
geliştirilen şanzıman-
lar uyarlayabiliyor. 

Allison Transmissi-
on, ani motor yükleri ve 
güçteki dalgalanmaları 
absorbe eden, aracın ekip-
manlarından, motor, tekerlek-
ler veya paletlere kadar yıpranma 
ve aşınmayı azaltan bir tork konver-

törü kullanıyor. Kesintisiz Güç Tekno-
lojisi™ sayesinde aracın kalkışı ve vites 
geçişleri sırasında sağlanan sarsıntısız 
motor ivmelenmesi ile tüm güç aktar-
ma organları korunuyor. Ayrıca, Allison 
şanzıman aracın kalkışında tork konver-
törü kullandığından yıpranmaya yatkın 
bir mekanik debriyaj bulunmuyor. 

Allison Transmission Savunma Prog-
ramları Başkan Yardımcısı Dana Pittard; 

“Günümüzün  global savunma 
güçleri, geleneksel silahlı 

saldırı ve savunma-
nın yanı sıra 

farklı yeni görevlerle karşı karşıya kalıyor. 
Giderek gelişen sorumluluklar, güvenilir 
ve harekete hazır araç şanzımanlarını 
gerekli kılıyor” diye açıkladı. 

Allison Transmission hakkında
Allison Transmission (NYSE – New 

York Borsası: ALSN), orta ve ağır ticari 
araçlar için dünyanın en büyük tam 
otomatik şanzıman üreticisi ve şehir içi 
otobüsleri için hibrid tahrik sistemle-
rinde liderdir. Allison şanzımanları, atık, 
inşaat, itfaiye ve acil durum, dağıtım, 
otobüs, karavan, savunma ve enerji gibi 
farklı alanlardaki uygulamalarda kullanıl-

maktadır. 1915’te kurulan Allison’ın 
Genel Müdürlüğü Indianapolis, 
Indiana, A.B.D.’dedir ve dünya 

çapında yaklaşık 2,700 çalışanı 
bulunmaktadır. 80 ülkede fa-
aliyet gösteren Allison Trans-
mission’ın, Çin, Hollanda ve 
Brezilya’da merkez ofisleri 
ve Hindistan, Macaristan ve 
Amerika’da üretim tesisleri 
yer almaktadır. Allison dünya 

çapında 1,400 distribü-
tör ve bayi lokas-

yonuna sahiptir. 
Allison hakkında 
daha fazla bilgi, 
allisontransmis-

sion.com’dan 
edinilebilir. 

Allison Transmission
geçmişten gelen deneyimle gelişiyor

IDEX 2019’da paletli ve tekerlekli askeri araç uygulamaları için Allison’un 
mevcutta üretilen ve yeni geliştirilen tam otomatik şanzımanları tanıtıldı
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Makina Hikayeleri 

Mustafa Ketenci, tek başına çalıştığı 
atölyesinde, konserve kutularını kapatmak 
için kullanılan makine ve aparatlarını tasar-
lamaya başlar. O yıllarda Ayvansaray bölge-
sinde vida üretimiyle uğraşan birçok 
atölye vardır ve Mustafa Ketenci’ye 
komşu olan atölyelerin birçoğu da 
bu işle uğraşmaktadır. Bir gün tanıdığı 
bir vidacı Mustafa Ketenci’den kendisine 
bir vida makinesi yapmasını ister. Bunun 
üzerine çalışmaya başlayan Mustafa Ketenci 
deneme amaçlı olarak bir makine yapar. 
Yaptığı vida makinesi başarılı olunca farklı 
atölyelerden de talepler gelmeye başlar. 
Bunun üzerine birkaç set vida makinesi 
yaparak taleplere karşılık verir. Vida işinin 
karlı olduğunu gören Mustafa Ketenci bu işi 
yapmaya karar verir ve kendisi için bir mak-
ine yaparak 1953 yılında vida işine girer.

CIVATA ÜRETİMİ İLE BÜYÜR
1950’li yılların sonuna kadar yalnızca vida 

üretimi yapan Mustafa Ketenci, 1960 yılında 
cıvata üretimine de başlar. 1960’lı yıllar boyu-
nca vida ve cıvata üretimi Ayvansaray’daki 
atölyede devam eder. Bu süre içinde tekno-
lojik olarak daha iyi makineler yapan Mustafa 
Ketenci’nin işleri hızla büyür. İşlerle birlikte 
artan makine sayısı nedeniyle yeni bir yere 
taşınma ihtiyacı doğar. Bunun üzerine Hal-
kalı’da sanayiye açılan bölgede arsa alır. 1968 
yılında Halkalı’da alınan yerde yeni bir fabrika 
inşaatı başlar ve atölye Ayvansaray’dan Hal-
kalı’daki fabrikaya taşınır. 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE  
ÇALIŞMAYA BAŞLAR

Yeni fabrika çok daha büyük ve 
modern bir bina olduğu için daha 

gelişmiş makinelerle çalışma 
kararı verilir. O yıllarda Adalet 

Partisi’nin sanayicilerle ilgili teşvik 
programından faydalanarak Alman-

ya’dan yaklaşık 12 set makine alınır. Bu 
makineler ile beraber cıvatalara ısıl işlem 
yapabilmek için ısıl işlem tesisi de satın 
alırlar, çünkü bu dönemlerde otomotiv 
sektörüne de çalışmaya başlamışlardır. Oto-

Mustafa Ketenci’nin bulduğu marka
bugün dünya pazarlarında

“NET CIVATA”
Karadenizli bir ailenin 

çocuğu olan Mustafa Ketenci 
Rize’de dünyaya gelir. Rize’de iş 

olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle ailesiyle 
birlikte İstanbul’a göç eder. Henüz genç 

yaşlarda farklı işlerde çalışan 
Mustafa Ketenci 1949 yılında 

Ayvansaray’da küçük bir 
atölye açarak 

çalışmaya 
başlar...
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motiv sektörü yüksek mukavemetli ürünler 
istemektedir ve bunun için ısıl işlem fırınları 
alınmıştır. 1970’li yılların başlarında Tofaş’ın 
üretime başlamasıyla otomotivden gelen 
talepler artar. İlk fırını Almanlar kurar. Alman 
makineleri ile birlikte üretim teknolojisi ve 
kapasiteyi artırırlar ve Renault, Tofaş, Türk 
Traktör gibi ana sanayilerin yan sanayisi 
olarak Net Civata çalışmaya başlar.

MUSTAFA KETENCİ’NİN ARDINDAN 
OĞLU YÖNETİMİ DEVRALIR
Çok babacan ve emekçiye çok saygısı 

olan bir patron olan Mustafa Ketenci 1982 

yılında vefat eder. Mustafa Ketenci’nin 
vefatının ardından, fabrikanın büyüme-
sinde önemli katkısı bulunan oğlu Er-
doğan Ketenci işlerin başına geçer. İhtilal 
ve sıkıyönetimin verdiği olumsuzluklarla 
geçen iki - üç senenin ardından 1980’li 
yılların ikinci yarısında Erdoğan Ketenci 
döneminde büyüme hamleleri devam eder. 
1984 yılında otomotiv yan sanayisine daha 
komplike parçalar yapabilmek için Hollan-
da’dan daha teknolojik cıvata makineleri ve 
fırınlar satın alınır. Bu yatırım o zamanın Tür-
kiye ölçeğinde oldukça büyük bir yatırım-

dır. Yatırımlarla gücünü artıran Net Cıvata 
sektörün lider firması haline gelir. O yıllarda 
Türkiye’de otomotive yan sanayi olarak 
çalışabilecek iki tane şirket vardır. Bunlar 
Net Cıvata ve Denet Cıvata’dır. 1980’li yıllar 
teknoloji geliştirme, çalışan kalitesinin 
artırılması gibi toplam kaliteyi artırmaya 
yönelik çalışmalarla geçer. Aynı dönemde 
müşteri portföyü de gelişir. Renault, Tofaş, 
Türk Traktör’ün yanı sıra, bunların yan 
sanayi şirketleri olan Mako ve Trans Türk 
gibi fren, debriyaj, elektrik sistemleri yapan 
şirketlerle de çalışılmaya başlanır. Tamamen 
otomotive yönelik üretim üssü gibi bir fab-
rika konumlandırılması yapılır. 1980’li yıllar 
boyunca yaklaşık 4 bin metrekarelik kapalı 
alanda çalışmalar devam eder.

KALİTE VE SİSTEM YÖNETİMİ GELİŞTİRİLİR
1990’lı yıllara gelindiğinde kalite 

ve sistem yönetimi alanlarında önemli 
gelişmeler yaşanır. Otomotiv sektörüne iş 
yapan Net Cıvata, otomotiv ana sanayisi-
nin talepleri doğrultusunda kalite sistem 
yönetiminde önemli aşamalar kaydeder. 
1992 yılında Renault’un talepleri doğrul-
tusunda C sınıfı üretici konumundan B sınıfı 
üretici konumuna geçmek için çalışmalar 
yapılır. O yıllarda ISO 9000 gibi standartlar 
yoktur. 1992 yılında B sertifikası alınır daha 
sonra da A sınıfına geçilir. 1994 yılında ISO 
9001 mecburiyeti doğar ve o sertifika da 
alınır. Bunlar o dönem için kolayca uyum 
sağlanabilecek standartlar değildir ve hem 
işveren hem çalışanlar açısından uyum gös-
termekte zorluklar yaşanır. Bu standartlara 
uygun koşulların oluşması için bir takım 
yatırımlar yapılır. Özellikle kalite kontrol 
laboratuvarı konusunda önemli girişimle-
rde bulunulur. Laboratuvar ve kalite sistem 
yönetimi kurulur. Bunlarla ilgili olarak 
eğitimli personel alımı gerçekleştirilir. Bu 
yatırımlar 1990’ların başından ortasına 
kadar devam eder.

Net Cıvata bir yandan standartlarını 
yükseltirken bir yandan da üretim kapa-

sitesini artır-
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maktadır. 1970’li yıllarda 1000-1500 ton 
olan yıllık üretim, 1980’li ve 1990’lı yıllarda 
2000-3000 tona kadar yükselir. İş hacminin 
büyümesine paralel olarak yeni makine 
alımları yapılır. Özellikle 1995’ten sonra çok 
büyük kapasiteli yeni makineler alınır. Fırın-
lar yetersiz kalmaya başlayınca 1995 yılında 
Almanya’dan daha büyük ve teknolojik ısıl 
işlem fırınları alınır.

KRİZ İLE İHRACATA YÖNELİRLER
Net Cıvata’nın ihracata yönelmesinde 

1994 ekonomik krizi etkili olur. Kriz ile birlik-
te fabrikada büyük bir grev başlar ve bunun 
sonucunda Net Cıvata yönetimi ihracata 
yönelmenin kendileri için bir zorunluluk 
olduğuna karar verir. Türkiye’de periyodik 
olarak görülen ekonomik krizlerden asgari 
hasarla çıkabilmek için ihracat alanına 
önem verilir. Satış bölümüne yabancı dil 
bilen personeller alınır ve ihracat atılımı 
başlar. Öncelikle bağlantı elemanı ihracatı 
yapılır. Almanya’da otomotiv sanayisinden 
bir şirketle anlaşılır. Bu firma, Net Cıvata 
ürünlerini Almanya’nın içinde veya Avru-
pa’nın diğer ülkelerine otomotiv yan sanay-
isine ve otomotiv ana sanayisine pazarlar.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI İLE  
BÜYÜME SAĞLANIR
1998 yılına gelindiğinde Erdoğan Keten-

ci vefat eder. Erdoğan Ketenci’nin vefatının 
ardında oğlu Murat Ketenci Amerika’dan 
dönerek Net Cıvata’nın başına geçer. 2004 
yılına gelindiğinde, cıvata dışında katma 
değeri olan parçaları da üretebilmek için 
Kore’den yüksek teknolojili makine alımı 
yapılır. Aynı zamanda var olan iki eski fırın 
kapasite olarak yetersiz kaldığı için çok daha 
büyük bir ısıl işlem fırını alınır. Yenilenen 
makinelerin yanı sıra mevcut bina içinde 

yapılan değişikliklerle alan genişletme 
çalışmaları yapılır. Bu çalışmaların yapıldığı 
dönemde otomotive çalışan yan sanayiciler 
için 16949 belgesi zorunluluğu çıkar ve bu 
belge alınır. Ayrıca Ford ile çalışabilmek için 
gerekli olan Q1 Belgesini almak için de çalış-
ma başlatılır. Q1 Belgesini alabilmek için 
gerekli olan ISO 14001 çevre belgesi alınır. 
Baca gazı emisyonu, ses ölçümü, atık yöne-
timi gibi birçok alanda yatırım yapılarak 
ISO 14001 alınır ve ardından da Q1 Belgesi 
alınır. Yapılan teknoloji yatırımları ve yük-
seltilen standartlarla iş hacmi hızla büyür 
ve 2008 yılında 8 bin tonluk üretim kapas-
itesine ulaşılmak üzereyken ekonomik kriz 
patlak verir. Bu dönemde çalışan sayısı 200 
kişiyi bulmuştur.

KRİZ SONRASI ORTAK ALINIR
2008 krizinden sonra üretim düşer 

ve Net Cıvata küçülmeye gider. 2009 yılı 
firma için oldukça kötü geçer ve toplam 
üretim 3 bin ton civarında kalır. 2010 yılı-
na gelindiğinde ekonomik sıkıntılardan 
dolayı bazı firmalar elde tutulup, bazıları 
gözden çıkarılmaya başlanır. Renault, 
Tofaş, Türk Traktör, Arçelik ve yurt dışın-
da birkaç şirketin işlerine ağırlık verilir. 

2010 yılı ekonomik sıkıntılarla geçer ve 
sonunda ortak alma mecburiyeti doğar. 
Çalıştıkları Alman şirketle Türkiye’de 
hammadde temin ettikleri bir diğer şirket 
Net Civata’nın yüzde 69’una talip olurlar. 
Böylece Ketenci ailesinin Murat Ketenci 
dışındaki hisseleri bu iki şirkete devredilir.

KETENCİ AİLESİNİN    
TÜM HİSSELERİ DEVREDİLİR
Yeni ortaklarıyla güç kazanan Net Civa-

ta kriz öncesindeki kapasitelerine ulaşır ve 
yıllık 8 bin tona kadar yükselir. 2013 yılına 
gelindiğinde Erdoğan Ketenci’nin hisse-
darlarındaki yüzde 30’luk kısım Alman-
ya’da el aletleri ve dövme parçalar yapan 
bir şirkete devredilir. Böylece Ketenci ailesi 
Net Cıvata’daki bütün haklarını devretmiş 
olur. Net Cıvata bugün 210 çalışanı ve 8 
bin tonu bulan üretimiyle katma değer-
li bağlantı elemanlarının üretimini de 
yapıyor. Net Cıvata üretiminin yüzde 15’ini 
iç pazara, yüzde 85’ini ise dış pazarlara 
veriyor ve bu denge, firma yönetimi 
tarafından özellikle korunuyor. 

Kalıp tasarımı ve üretimini de kendi 
yapan Net Cıvata bu yönüyle benzer fir-
maların önünde gidiyor. 1970’li yıllarda 
dışarıdan kalıp alacak parası olmadığı için 
kendi kalıbını kendi yapmak durumun-
da kalan firma, bugün kalıp tasarımını, 
simülasyonunu ve kontrollerini bilgisayar 
üzerinden gerçekleştiren bir şirket konu-
munda. Bu durum, özellikle otomotiv san-
ayisinde acil işlerde, model değişikliğinde 
Net Civata’yı avantajlı kılıyor. Neredeyse beş 
yılda bir, kullanılan bütün cıvataların ölçü ve 
şekillerinin değiştiği otomotiv sektöründe 
Net Civata bu istekleri hızla çözümleyebi-
lecek kapasiteye sahip. Üretime, tamamen 
otomotiv sektörüne yönelik devam etme 
düşüncesinde olan Net Civata; Telmetal 
A.Ş. , Plogsties GmbH ve Willi Hahn GmbH 
gibi şirketlerle ortaklık yapısına sahip. Özel 
bağlantı elemanlarında Volkswagen’in sayılı 
onaylı tedarikçilerinden biri olmayı başaran 
Net Cıvata;  gelecek 5 yıl içinde daha büyük 
bir alana kurulacak yeni bir fabrikada 
çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.
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Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, 
Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, Satış ve 
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı H. Basri Akgül ve Satış 
Sonrası Hizmetler Direktörü Levent 
Sayar konuşmalarıyla başlayan toplantı 
Satış Sonrası Hizmetler ve Yedek Parça 
müdürlüklerinin sunumlarıyla devam etti. 

“GLOBALLEŞME ÇALIŞMALARIMIZIN 
HEPİMİZE FAYDA GETİRMESİNİ 
BEKLİYORUZ”
Organizasyonun açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç; Otokar’ın, bugün ülke 
geneline yayılan 100’e yakın servis ağı 
ile her gün on binlerce müşterisine 
başarıyla hizmet verdiğini belirtti. 
Otomotiv sektöründe Türkiye’nin 
öncüleri arasında yer alan Otokar’ın bu 
topraklarda doğduğunu ve Türkiye’ye 
önemli ölçüde katma değer yarattığını 
söyleyen Görgüç; “Geride bıraktığımız 
56 yılda çok büyük başarılara hep 
birlikte imza attık. Son 10 yıldır 
otobüs alanında Türkiye’nin en çok 
tercih edilen markası olduk. Bugün 
on binlerce otobüsümüz Türkiye’den 
Almanya’ya, İtalya’dan Fransa’ya kadar 
50 farklı ülkede milyonlarca yolcuyu 
güvenle taşımaya devam ediyor. 
Askeri araçlarımız Türkiye başta olmak 
üzere 30’dan fazla dost ve müttefik 
ülkede tercih ediliyor. Araçlarımızın 
ünü, sınırlarımızı aştı. Mevcut pazar 
ve ekonomik koşulların da etkisiyle, 
ihracat pazarlarına önem veriyoruz. 
Globalleşmeyle gelecek bu büyüklüğün, 

orta vadede sadece Otokar’a değil 
ülkemize ve sizlere de fayda getirmesini 
bekliyoruz. Atılacak adımlarla birlikte 
hepimiz, daha güçlü bir şirketin ve çok 
daha büyük bir yapının parçası olacağız” 
dedi.

“MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZLA 
KARŞILAYACAĞIZ”
Konuşmasında; “Koç Topluluğu’nun 

bir şirketi olarak çok iyi biliyoruz ki; 

ülkemiz varsa biz de varız. Bu nedenle 
ekonomik koşullar ne olursa olsun 
evimizi, yurdumuzu ve ana pazarımız 
olan Türkiye’yi her zaman başımızın 
üzerinde tutuyoruz” diyen Görgüç 
müşteri memnuniyetini odak noktalarına 
aldıklarını belirtti:

“Yurt içinde elde ettiğimiz her başarı 
gururumuz ve ürünlerimizden memnun 
olan her müşteri bizim için en büyük 
referans. Yarattığınız kullanıcı deneyimi, 
markamızın gücüne duyduğunuz 
inanç ve sahiplendiğiniz markamız 
için hepinize teşekkür ederim. Sizler 
sahadaki en büyük gücümüzsünüz. 
Birlikte büyüdük, pazar koşullarına 
birlikte uyum sağladık; birlikte değiştik 
ve geliştik.”

Konuşmasının sonunda, son 
dönemde değişen müşteri beklentilerine 
değinen Görgüç; “İçinde bulunduğumuz 
dijital çağda, yaşama ve iş yapma 
biçimlerimiz sürekli kabuk değiştiriyor. 
Bu yeni dönemde değişen müşteri 
beklentilerine uyum sağlamak ve cevap 
verebilmek için dijital dönüşümden en 
etkin şekilde yararlanmamız gerekiyor” 
dedi. 

Bir taraftan dijital dönüşümün 
yaşamın her alanında olduğu gibi iş 
yapış şekillerinde de ön plana çıktığını 
diğer bir taraftan da satış ve satış 
sonrası hizmetlerin gün geçtikçe 
önem kazandığını belirten Otokar 
Ticari Araçlardan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, 
“Dijital dünya ile birlikte müşterilerin 
deneyimleri önem kazanıyor. Otokar 
olarak sektörde bu değişimin öncüsü 

Türkiye genelindeki yetkili servis yöneticileri ile İstanbul’da buluştu

Otokar, satış sonrası 
hizmetlerde de 

dijital dönüşüm projeleriyle 
farkını gösterecek

Türkiye’nin öncü otomotiv 
ve savunma sanayi şirketi 

Otokar, servis yetkilileriyle 
İstanbul’da buluştu. “Hep 
birlikte dijital geleceğe” 

temasıyla düzenlenen 
toplantıya Türkiye 

genelinden 85 servis 
yetkilisi katıldı. Genel 
Müdür Serdar Görgüç; 

“Geride bıraktığımız 56 
yılda sektörümüze birçok 

ilki kazandıran Otokar 
olarak sunduğumuz 

servis hizmetiyle de fark 
yaratıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de yine öncüsü 

olacağımız dijital dönüşüm 
çalışmalarıyla değişen 

pazar koşulları ve müşteri 
beklentilerini kusursuz 

karşılayacağız” dedi.
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olmak için ilk adımlarımızı iki yıl 
önce attık. Üretimden kaliteye, insan 
kaynağından lojistiğe kadar pek çok 
farklı alanda dijital dönüşüme öncü 
olarak 15 projeyi başlattık. Bu projelerin 
yarısından fazlasını tamamlanarak 
uygulamaya aldık. Şimdi de servis 
hizmetlerimizde değişim yolculuğunun 
ilk adımlarını birlikte atmak istiyoruz” 
dedi. Alptekin; Otokar Servis Yönetim 
Sistemi sayesinde müşterilerin 
beklentilerini daha iyi analiz ederek 
satış sonrası hizmetlerde de dijital 
dönüşümün gücünden yararlanarak 
sektörde fark yaratmayı hedeflediklerini 
belirtti.

Müşterisini doğru dinleyen, doğru 
yönlendiren ve edindiği bilgileri işlerine 
yansıtan markaların pazarda fark 
yarattığını belirten Otokar Genel Müdür 
Yardımcısı H.Basri Akgül, toplantıda 2018 

yılı ticari araç pazarı hakkında bilgiler 
vererek 2019 hedeflerini paylaştı. 10 
yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen 
otobüs markası olduklarının altını çizen 
Akgül; “Otokar’ın yurtiçi ve yurtdışındaki 
konumunu kuvvetlendirmek, 
kullanıcılara daha fazla katma değer 
sağlamak için aralıksız olarak çalışmalara 
devam ediyor, attığımız her adımda 
kullanıcı faydasını ön planda tutuyoruz” 
açıklamasını yaptı.

Toplantının ödül töreni olarak 
gerçekleştirilen son bölümünde ise, 
2018 sonu itibariyla Otokar servisi olarak 
10, 20 ve 30’uncu yıllarını tamamlayan 
servislere Kıdem Ödülleri, 2018 yılında 
servis denetimlerinde en yüksek 
puanı alan, yeni tesis kazandıran ve en 
yüksek yedek parça cirosu yapan yetkili 
servislere ise başarı ödülleri Otokar üst 
yönetimi tarafından takdim edildi. 

Koç Topluluğu 
şirketlerinden Otokar, 
bayi ve tedarikçilerinin 

ardından Türkiye 
genelindeki yetkili 

servis yöneticileriyle 
bir araya geldi. Satış 

sonrası hizmetlerindeki 
müşteri memnuniyetini 

perçinlemek için 
düzenlenen toplantı Divan 

İstanbul Asia Otel’de 
gerçekleşti. “Hep birlikte 

dijital geleceğe” temasıyla 
düzenlenen organizasyona 

Türkiye genelinden 85 
servis yetkilisi katıldı. 
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Volkswagen Ticari Araç, Caravelle 
modelinin dört tekerlekten çekiş 
özelliğine sahip versiyonunu satışa 
sundu. Bu özelliğiyle sınıfında tek olan 
Caravelle Highline 2.0 lt TDI 199 PS 
4Motion zorlu arazi koşullarındaki üstün 
performansının yanı sıra, üst düzey 
donanımıyla kalabalık aileler ve yolcu 
taşımacılığı için premium konfor sunuyor. 

Sınıfının 4 tekerlekten çekişli tek 
modeli olan Caravelle Highline 2.0 lt 
TDI 199 PS 4Motion Volkswagen Yetkili 
Satıcıları’nda yerini aldı. Caravelle’in 
4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında 
bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş 
sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 
4Motion sistemi ön ve arka aks arasında 
gücü en doğru şekilde aktararak aracın 
daha güvenli         ve performanslı 
olmasını     
sağlıyor. 

Hem güçlü, hem ekonomik
2.0 litrelik TDI motora sahip Caravelle 

Highline, 199 PS güç üretirken, 450 Nm 
tork sağlıyor. Standart olarak 7 ileri DSG 
şanzımana sahip olan Caravelle Highline 
4Motion, 8,5lt birleşik yakıt tüketimiyle 
ekonomik bir sürüş imkanı sunuyor.

Highline donanım premium konfor
Caravelle Highline 2.0 lt TDI üst düzey 

konfor, güvenlik ve performans özellikleri 
sunuyor. Caravelle Highline versiyonunda 
aracın dış donanımında 17 inc Devonport 
alüminyum alaşımlı jantlar, ön ve arkada 
da LED farlar buluyor.  

İç donamında ise kaliteli malzeme 
ve üst seviye işçilikle ayrıcalıklı bir 
atmosfer yaratıyor. SD kart, AUX-IN, 
USB ve Bluetooth desteğine sahip 6,33 
inç dokunmatik renkli ekrana sahip 
Composition Media radyo sistemi; araç 
bilgilerine kolayca ulaşmayı sağlıyor. 
Geri görüş kamerası sayesinde, aracın 
arkasındaki alan Composition Media 
sisteminin ekranından görülebiliyor. 
Deri kaplı servotronik direksiyon 
simidi, klimatronik kliması ve 
Start/Stop özelliği ile 
Caravelle modellerinde 
teknolojinin sunduğu 
konfor üst seviyede 
hissediliyor.

Sınıfında tek Caravelle Highline
4Motion satışa sunuldu
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Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi, Pirelli marka 
endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon’un 

şehirlerarası otobüs taşımacılığı için tasarlanmış “H:01 
Coach” serisi,  hem yaz hem de kış koşullarında 

en güvenli ve konforlu yolculukların 
gerçekleşmesini sağlıyor.

Pirelli marka kamyon, 
otobüs, tarım ve iş makinesi 

lastiklerinin lisanslı üreticisi 
Prometeon, şehirlerarası 

yolcu taşımacılığı için 
tasarladığı H:01 Coach 

serisiyle verimlilik, 
güvenlik ve konforu 

bir araya getiriyor. 
Yeni nesil araçlarla 

uyumlu artırılmış yük 
endeksine sahip seri; 

yüksek kilometre 
performansı, 

düzenli aşınma 
ve düşük yakıt 

tüketimi sayesinde 
lastiğin kullanım 

süresi boyunca 
kullanıcılarına 
üstün tasarruf 

sağlıyor. 
Serinin ön aks 

lastiği “FH01 Coach” 
yenilikçi desen 

tasarımı (dalgalı) ile 
üstün yol tutuşu ve 

direksiyon hakimiyeti 
sağlıyor. Lastik 

üzerindeki yanal kanallar 
taş tutmayı engelleyerek, 
kullanıcılarına daha yüksek 
dayanıklılık ve kaplanabilirlik 

sunuyor. 
Yenilikçi taban profili, yol ile 

temas alanında ortaya çıkan basıncı 
her noktaya eşit olarak dağıtarak 
düzenli aşınma ve yüksek kilometre 

performansı sağlıyor. 

295/80 R22.5 ölçüsündeki FH01 Coach sahip olduğu artırılmış 
yük endeksi (154/149) sayesinde 130 km/s(hız kodu:M) hızla 

giderken her bir lastik tek başına 3750 kg yük 
taşıyabiliyor. Ayrıca, dış gürültü seviyesi 

70 desibel olan lastik, düşük gürültü 
seviyesi sayesinde, yolculuk 

esnasında hem yolculara hem 
de kullanıcıya konforlu bir 

yolculuk sunuyor.
“TH 01 Coach”, M+S ve 

3PMSF markalaması 
ile tüm mevsim 
koşullarında maksimum 
performans sağlıyor

Kış lastiği 
regülasyonları ile 
uyumlu çeker aks 
lastiği “TH 01 Coach” 
derin lameller, 
sayesinde karlı 
zeminlerde dahi 
üstün çekiş gücü, 
ıslak zeminlerde 
yüksek yol tutuşu ve 
kısa fren mesafesi 
sunuyor. Birbirine 
yakın sırt ve omuz 
blokları arasındaki 
yüksek bağlar 
sayesinde düşük yakıt 
tüketimi ve akustik 
konfor sağlarken 
yönlü sırt deseni ile 
hem ıslak hem de kuru 

yüzeylerde üstün çekiş 
performansını en üst 

seviyeye taşıyor. 
Silika ve nano dolgu 

maddesi ile zenginleştirilmiş 
taban karışımı lastik hareket 

halindeyken yüksek ısı 
üretimini engelleyerek karkasın 
dayanıklılığını artırırken lastiğin 

birden çok kez kaplanabilmesine 
imkan sağlıyor. 

Prometeon’dan 
şehirlerarası 
yolcu taşımacılığında 
konforun ve güvenliğin tanımı;

PIRELLI “H:01 COACH” serisi
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Türkiye otomotiv sektörünün 
çatı kuruluşu olan ve bu sene ku-
ruluşunun 45’inci yılını kutlayan 
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 
45’inci kez Olağan Genel Kuru-
lu’nu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl 
göreve başlayan Haydar Yenigün, 
düzenlenen 2019 Olağan Genel 
Kurul toplantısında Otomotiv 
Sanayii Derneği’nin Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı’na yeniden seçildi.  
Türkiye otomotiv sanayiine yön 
veren 14 büyük üyesiyle sektörün 
çatı kuruluşu olan Otomotiv 
Sanayii Derneği (OSD), 45’inci 
Olağan Genel Kurulu’nu Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank’ın katılımlarıyla İstanbul’da 
gerçekleştirdi. Otomotiv sanay-
iinde değişen küresel rekabet 
ortamı ve otomotiv teknolojil-
eriyle ilgili önemli mesajların 
verildiği genel kurulda, Otomotiv 
Sanayii Derneği’nin Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na yeniden 
Haydar Yenigün seçildi. OSD’nin 
yeni yönetim kurulu üyeleri ise, 
başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları 
Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Başeğ-
mez, muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler 
Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Aykut 
Özüner, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar 
Görgüç ve Tuğrul Arıkan şeklinde belirlendi. 

Düzenlenen genel kurulda, bu sene 
OSD’nin kuruluşunun 45’inci yılı olduğunu 
vurgulayan OSD Yönetim Kurulu Başkanı 
Haydar Yenigün, “Sektörün çatı kuruluşu 

konumunda olan derneğimiz, 
45 yıldır otomotiv sanayiinin 
gelişimi için çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz 
yıl, sektörümüzün diğer değerli 
STK’larıyla ortak hareket ederek 
hurda teşviki, vergi indirimleri 
ve ticari araçların kiralanması 
gibi konularda, devletimizin 
de ciddi yardımlarıyla önemli 
sonuçlar aldık. Bu vesileyle, sek-
törümüze destek veren başta 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank olmak üzere, sayın 
bakanlarımıza ve hüküme-
timizin değerli üyelerine tekrar 
teşekkür ediyorum. 2019 yılında 
ise otomotiv sanayiini daha 
zorlu bir süreç bekliyor. Otomo-
tiv Sanayii Derneği olarak yeni 
dönemde aynı bilinçle ve diğer 
STK’larla ortak hareket ederek 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Özellikle iç pazarı daha da 
canlandırabilmek adına önemli 
adımlar atmak istiyoruz. Beni 

yeniden bu önemli göreve seçen OSD üyeler-
ine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İhracat, Teknoloji ve Tedarik Sanayii 
Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!
2018 yılında ihracat yapan OSD üyelerine 

İhracat Başarı Ödülleri verildi. Verilen İhracat 
Başarı Ödülleri Platin Plaket, Altın Plaket, 
Altın Madalya ve Gümüş Madalya şeklinde 
4 ana kategoride sınıflandırıldı. 1 milyar 
doların üzerinde ihracat yapan firmalar Pla-

tin Plaket, 100 ila 500 milyon dolar arasında 
ihracat yapan firmalar ise Altın Madalya ile 
ödüllendirildi. Ayrıca, kalite ve teslimat güve-
nilirliği, teknoloji geliştirmedeki işbirliği ve 
rekabetçilik gibi kriterler esas alınarak OSD 
üyeleri tarafından yapılan değerlendirme ile 
Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri de sahiplerine 
teslim edildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
Teknoloji Başarı Ödülleri kapsamında ise Türk 
Patent Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında 
patent tescilleri bulunan OSD üyesi firmalar 
ödül almaya hak kazandı.

İhracat Başarı Ödülü almaya   
hak kazanan firmalar;

Platin Paket
1.	Ford	Otomotiv	Sanayii	A.Ş.	
2.	Toyota	Otomotiv	San.	Türkiye	A.Ş.	
3.	Oyak	Renault	Otomobil	Fabrikaları	A.Ş.	
4.	Tofaş	Türk	Otomobil	Fabrikası	A.Ş.	
5.	Hyundai	Assan	Otomotiv	San.	ve	Tic.	A.Ş.	
6.	Mercedes	Benz	Türk	A.Ş.	
Altın Madalya
1.	MAN	Türkiye	A.Ş.	
2.	Türk	Traktör	ve	Ziraat	Makineleri	A.Ş.	
3.	Honda	Türkiye	A.Ş.	
4.	Otokar	Otomotiv	ve	Savunma	Sanayi	A.Ş.	
5.	Karsan	Otomotiv	San.	Ve	Tic.	A.Ş.	
6.	Temsa	Ulaşım	Araçları	San.	ve	Tic.	A.Ş.	
7.	Anadolu	Isuzu	Otomotiv	San.	ve	Tic.	A.Ş.

Tedarik Sanayii Başarı Ödülü  
almaya hak kazanan firmalar;

1.	Murat	Ticaret	Kablo	San.	A.Ş.
2.	Farplas	Otomotiv	A.Ş.
3.	Sege	Taşıt	Koltukları	Otomotiv	San.	ve	Tic.	A.Ş.
4.	Sazcılar	Otomotiv	San.	ve	Tic.	A.Ş.

Teknoloji Başarı Ödülü almaya   
hak kazanan firmalar;

1.	Ford	Otomotiv	San.	A.Ş.	(66	patent	tescili)
2.	Tofaş	Türk	Otomobil	Fabrikası	A.Ş.	(28	patent	
tescili)

3.	Anadolu	Isuzu	Otomotiv	San.	ve	Tic.	A.Ş.	(25	
patent	tescili)

4.	Karsan	Otomotiv	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.	(13	
patent	tescili)

5.	Otokar	Otomotiv	ve	Savunma	Sanayi	A.Ş.	
(12	patent	tescili)	Türk	Traktör	ve	Ziraat	
Makineleri	A.Ş.	(12	patent	tescili)

6.	MAN	Türkiye	A.Ş.	(11	patent	tescili)
7.	Mercedes	Benz	Türk	A.Ş.	(9	patent	tescili)
8.	Hattat	Traktör	San.	ve	Tic.	A.Ş.	(5	patent	tescili)
9.	Temsa	Ulaşım	Araçları	San.	ve	Tic.	A.Ş.	(1	
patent	tescili)

OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden

Haydar Yenigün seçildi
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Yeni yasa ile başlayan bu zorunluluk 
yaşanan sorunları azaltacak ve ikinci 
el araç alanların sorun yaşaması 
engellenecek.

Öncelikle şunu sormak istiyoruz, 
ikinci el otomobil satışında ekspertiz 
raporu olmadan satış yapılamayacak 
mı? Alıcı ve satıcı anlaşsa da ekspertiz 
raporu zorunlu mu?

1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe 
girecek yönetmelik, ikinci el motorlu 
kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek 
ve tüzel kişilerin son kullanıcıya yapmış 
oldukları satışlar için ekspertiz raporu 
zorunluluğu getirmektedir. Yönetmelikte 
8 yaş ve 160.000 km üzerindeki araçlar 
kapsam dışı kalmaktadır. Otomotiv 
işiyle iştigal etme-yen iki kişi arasında 
gerçekleşecek araç satışı kapsam 
dahilinde yer almayacaktır.

2. Elde
TüvSüd  standartlarıyla
güvEnlİ  AlIş-vErİş

nisan 2019’dan itibaren ikinci 
el araç alış satış işlemlerinde 

gerekli belgelere, yetkili ekspertiz 
merkezi raporunun da eklenmesi 

zorunlu hale gelecek. İkinci el 
otomobil satışlarında kilometre 

düşürme, aracın hasarını 
gizleyerek satma gibi nedenlerle 

tüketicilerin yaşadığı sorunlara 
karşı bir takım yenilikler 

getiriliyor.

Konuyla ilgili Tüv Süd
D-Expert’in genel Müdür 
Yardımcısı Ozan Ayözger 

‘’Ekspertiz raporu düzenleyecek 
firmalara yeni düzenlemeler 

getiriliyor. Artık her firma 
bu raporu veremeyecek. Bu 

hizmeti vermek isteyen firmalar 
Türk Standartları Enstitüsüne 
başvurarak yeterli olduklarını 

belgeleyecekler. Yeterli olan 
firmalara ‘TSE Hizmet Yeterlilik 

Belgesi’ verilecek ve tüketiciler bu 
güvenli yerlerden hizmet almış 

olacaklar’’ dedi.
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Peki bu raporda hangi bilgiler 
yer alacak?  Aracın hangi noktaları 
kontrol edilecek?

Raporda aracın özellikleri, arıza-
hasar durumu ve km bilgilerine yer 
verilecektir. Gözle kontrol dahilinde; 
taşıtın dış, iç, alt ve motor bölümü 
kontrolleri yapılacaktır. Ayrıca raporda, 
ekspertiz merkezlerinde bulunması 
zorunlu olan cihazlarla yapılan testlerin 
sonuçları yer almalıdır. Ekspertize gelen 
araç, lift üzerine alınarak tüm alt ve 
yürür aksamları kontrol edilerek süreç 
başlatılır. Araç arıza tespit cihazına 
bağlanarak genel arıza taraması 
yapılır. Akü test cihazı ile akü ve şarj 
performansı ölçülür. Sonrasında test 
hattına alınan araç sırasıyla yanal kayma 
testi, süspansiyon ve fren testlerine 
tabi tutulur.  En son yapılan DYNO testi 
ile aracın motor performansı ölçülerek 
testler tamamlanır.

Yani çok daha güvenli ve detaylı 
bir bilgi elde edilmiş olacak.  Hangi 
firmalar ekspertiz raporunu 
hazırlamaya yetkili olacak? Tüketici, 

firmanın yetkili olup olmadığını nasıl 
anlayabilecek?

 TSE’den TS13805 standardına 
göre HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) 
almış ekspertiz merkezleri ekspertiz 
raporunu vermeye yetkili olacak. HYB 
olan ekspertiz merkezlerinin detaylarına 
tüketiciler TSE’nin web sitesinden 
kolaylıkla ulaşabilecekler.

raporun bağlayıcı bir yönü 
olacaktır elbette.  raporda 
görülmeyen bir hata çıktığında 
tüketici nereye başvurabilecek? 

Raporla ilgili yaşanabilecek olası 
bir sorunda raporu veren yetkili firma 
sorumlu tutulabilecektir. 

Bu sorumluluk ne yönde olacak?  
Yeni uygulamada garanti koşulları 
nasıl sağlanacak? garanti neleri 
kapsayacak ve kim verecek?

Yeni uygulamada garanti, aracı satan 
firma tarafından en az 3 ay veya 5.000 
km olarak verilmek zorundadır. Garanti, 
işletmeler tarafından sigorta yaptırılarak 
da verilebilecektir. 

Yapılacak garanti motor, şanzıman, 
tork konvektörü diferansiyel ve 
elektrik sistemini kapsayacaktır. 
TÜV SÜD D-Expert’in Garanti uzatım 
paketleri sayesinde tüketiciler bu 
hizmeti ekspertiz sonrası bizim 
merkezlerimizde de 3 ay/5.000km, 
6ay/10.000km veya 12ay/20.000 km 
olarak alabilmektedirler.

Hafif veya ağır ticari araçlarda da 
rapor istenecek mi? 

Yönetmelikle birlikte binek ve 
arazi araçlarında rapor zorunluluğu 
olacak. Ancak bir sonraki dönemde 
diğer araçlar için de düzenlemeleri 
bekliyoruz.

Bu çok güzel bir hizmet. Herkes 
güvenli bir biçimde araç alabilecek. 
Ancak bunun bir de ek maliyeti var. 
raporun maliyeti ne kadar olacak?

Elbette bir ek maliyet söz 
konusu. Ancak bu vatandaşlarımızın 
yanılmalarından kaynaklı kayıplarının 
yanı sıra çok küçük bir maliyet. Zira 
çeşitli testler ve uzman ekip çalışacak. 
Bu açıdan bakarsanız çok kolaylıkla 
göze alınabilecek bir maliyet.  İkinci el 
ekspertiz raporunun maliyeti TÜV SÜD 
D-Expert ekspertiz merkezlerinde 345 
TL’dir.

Bir de işin zaman boyutu var.  
rapor almak için ne kadar zaman 
ayırmak gerekecek?

Müşterilerimiz önceden web 
sitemizden randevularını alarak 
merkezlerimize gelmeleri durumunda 
yaklaşık 1 saat ayırmaları yeterli 
olacaktır.

noterler raporu 
olmayan araçların satışını 
gerçekleştirmeyecek mi? 

Hayır, yapamayacak. Yönetmelik 
kapsamında olan ikinci el araçlarda 
ekspertiz raporu alınmadığı takdirde 
araç satışı yapılamayacak. 

Bir de sanırım bu raporun bir 
süresi var.  raporun geçerliliğin ne 
kadar olacak? 

Ekspertiz raporları aracın anlık 
durum bilgisini vermektedir, bu 
nedenle yönetmelik raporun noter 
satışından hemen önce alınması 
gerektiğini vurgulamaktadır.
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2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 
toplam üretim bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 14, otomobil 
üretimi ise yüzde 16 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
229 bin 327 adet, otomobil üretimi 
ise 151 bin 474 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 53 azalarak 
40 bin 459 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 52 oranında 
azaldı ve 30 bin 184 adet olarak 
gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2019 yılı 
Ocak-Şubat döneminde üretim 
yüzde 10 seviyesinde, ağır ticari araç 
grubunda yüzde 28, hafif ticari araç 
grubunda ise yüzde 8 seviyesinde 
azaldı. 2018 yılı Ocak-Şubat 
dönemine göre ticari araç pazarı 
yüzde 55, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 54 ve ağır ticari araç pazarı 
yüzde 62 azaldı. 

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 8 oranında azalırken, 
otomobil ihracatı yüzde 14 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 
199 bin 497 adet, otomobil ihracatı 
ise 128 bin 147 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı 
Dolar bazında yüzde 4 azalırken, 
Euro bazında ise yüzde 3 arttı. Bu 
dönemde toplam otomotiv ihracatı 
5 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 13 azalarak 
1,8 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 6 azalarak 1,6 Milyar € 

seviyesinde gerçekleşti. 
2019 yılı Ocak-Şubat döneminde, 

önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 14 oranında azalarak toplam 
229 bin 327 adet taşıt aracı üretildi. 

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 232 bin 23 adet olarak 
gerçekleşti. 

2018 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2019 
yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 
10 seviyesinde azalırken, ürün 
grubu bazında üretim: 

- K. Kamyonda yüzde 96 
- Midibüste yüzde 58 
- B. Kamyonda yüzde 24 
- Kamyonette yüzde 13 
oranlarında azaldı, 
- Otobüste yüzde 12 
- Minibüste yüzde 36 oranlarında 
arttı. 
2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 

otomobil üretimi, 2018 yılına göre 
yüzde 16 oranında azalarak 151 bin 
474 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 
traktör üretimi yüzde 70 oranında 
azalarak 2 bin 696 adet oldu. 

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 
toplam satışlar 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 53 azalarak 
40 bin 459 adet seviyesinde 
gerçekleşti. 

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 

otomobil satışları, 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 52 oranında 
azaldı ve 30 bin 184 adet oldu. 

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı 
yüzde 61 olarak gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 

geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 52, 
ithal otomobil satışları yüzde 55 
ve yerli otomobil satışları yüzde 45 
oranlarında azaldı. 

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 

hafif ticari araç (minibüs + 
kamyonet) pazarında ithalatın payı 
yüzde 47 olarak gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları 
yüzde 54 , ithal hafif ticari araç 
yüzde 56 ve yerli hafif ticari araç 
satışları yüzde 51 oranlarında 
azaldı. 

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Şubat döneminde; 

bir önceki yılın aynı dönemine 
göre ağır ticari araç pazarı yüzde 
62 azalarak bin 211 adet, kamyon 
pazarı yüzde 67 oranında azalarak 
920 adet, midibüs pazarı yüzde 
57 oranında azalarak 118 adet ve 
otobüs pazarı ise yüzde 21 oranında 
artarak 173 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 
toplam pazar yüzde 49 , otomobil 
pazarı yüzde 45 , hafif ticari araç 
pazarı yüzde 57 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 71 oranlarında düşüş 
gösterdi. 

Tablo1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 

128 bin 147 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 87’sini 
oluşturan 199 bin 497 adet taşıt 
ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Şubat 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 8 azaldı. 

Otomotiv Sanayii Derneği 
2019 yılı “Şubat” ayı
sonuçlarını açıkladı



372019   RADÜS DERGİSİ



38 RADÜS DERGİSİ   201938 RADÜS DERGİSİ   2019

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

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

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

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

Kaynak: OSD

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 14 oranında azalırken, ticari 
araç ihracatı yüzde 7 oranında arttı. 
Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre 
yüzde 29 artarak 2 bin 256 adet 
olarak gerçekleşti. 

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 

verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Şubat 
döneminde toplam ihracat, 2018 
yılına göre yüzde 4 oranında azaldı 
ve 5 milyar $ oldu. Euro bazında ise 
yüzde 3 artarak 4,4 milyar € olarak 
gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 4 oranında 

azalırken, yan sanayi ihracatı da 
yüzde 4 oranında azaldı. 

Tablo1.2’de görebilirsiniz
Türkiye İhracatçılar Meclisi veri-

lerine göre, toplam otomotiv sanayi 
ihracatı, 2019 yılı Ocak-Şubat döne-
minde yüzde 18 pay ile ihracat sırala-
masında ilk sıradaki yerini korudu. 
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Volvo Trucks’ın fuarda sergilediği, 
I-Shift otomatikleştirilmiş şanzıman ile 
donatılmış ve bu sayede kullanım ko-
laylığının yanı sıra sürüş hatalarından 
doğabilecek yakıt sarfiyatını engelleyen 
kamyon ve çekicileri fuar ziyaretçile-
rinden yoğun ilgi gördü. Volvo Trucks 
tarafından geliştirilen I-Shift şanzıman 
teknolojisi, yüksek eğimli yokuşlarda, 
engebeli ve yol dışı arazilerde güvenli ve 
rahat bir sürüş sağlayarak bu koşulların 
tercih edilen markası oluyor. Yeni I-Shift 
şanzıman, mükemmel sürüş ve kalkış ye-
teneği sunarken, ağır yüklerde ve maden 
sahası gibi zorlu coğrafi koşullarda 
çalışan sürücülerin de işini kolaylaştırıp 
verimliliği arttırıyor.  

İzmir Mermer Fuarı’nda sergilenen 
kamyonlardan Volvo FMX serisi, en 
zorlu koşullarda dahi yol şartlarından 
etkilenmeden ağır yükleri taşımasıy-
la öne çıkıyor. Sürücü güvenliğini ön 
planda tutan seri, aynı zamanda sürücü 
konforunu da sağlayarak uzun çalış-
ma saatlerinde verimin düşmemesine 
yardımcı oluyor. Volvo Trucks’ın Volvo 
FH serisindeki kamyonları ise kalitesi, 
dayanıklılığı ve yakıt verimliliğinin yanı 

sıra kullanıcısına sunduğu yüksek konfor 
sebebiyle tercih ediliyor. 

Temsa İş Makinaları Kamyon Satış ve 
Satış Sonrası Hizmetler Grup Müdürü 
Kıvanç Kızılkaya, “Mermer ocakları yapısı 
gereği yüklü tırmanmaların ve dar alan-
da manevraların fazla olması nedeni ile 
yüksek verimli ve sağlam yapılı araçlara 
gerek duyar. Yere sağlam basan yapısıy-

la Volvo Trucks, mermer ocaklarının 
zorlu şartları ve zemin yapısı açısından 
sağladığı faydalarla tercih ediliyor. Volvo 
kamyonlar, mermer ocaklarının yapısal 
özelliklerine bağlı olarak karşılaşılan 
zorluklarda,  mukavemeti arttırılmış 
çift şasi ve şasi aralığının genişliği ile de 
rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Bu 
özelliklerle araçlarımızın daha verimli ve 
uzun ömürlü olduğunu söyleyebiliriz. 
Araçlarımızın yüksek tork ve motor gücü 
de rakiplerinden farklılaştığı önemli 
diğer bir özelliği. Bunun yanı sıra müşter-
ilerimizin ihtiyaçlarına ve şantiyelerin 
zemin özellikleriyle koşullara uygun 
olarak araçlarımızı yapılandırabiliyoruz.” 
sözleriyle Volvo Trucks markasının sun-
duğu avantajları dile getirdi.

Kızılkaya, Volvo Trucks araçların 
müşteriye sağladığı diğer avantajları 
ise şu sözleri ile özetledi: “Kârlılığın 
anahtarı toplam maliyette saklıdır. Doğru 
kamyon, doğru hizmet ve doğru destek 
ağı ile kârlılığınızı yükseltebilirsiniz. Volvo 
Trucks, her kamyonu ve hizmeti, yakıt 
maliyetlerini azaltmaya, işletim süresini 
ve üretkenliği artırmaya odaklanarak 
tasarlıyor ve üretiyor.

volvo FH ve volvo FMX serisi kamyonları ile yer aldı.
volvo Trucks’ın, güvenlikten ödün vermeden düşük yakıt 

tüketimi ve yüksek taşıma kapasitesi ile mermer ocaklarının 
zorlu koşullarında rakipsiz performans sağlayan 
bu modelleri fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. 

volvo Trucks
İzmir Mermer Fuarı’nda

zorlu şartların üstesinden gelmek için 
üretilen kamyonları ile öne çıktı

Türkiye distribütörlüğünü 
Temsa İş Makinaları’nın 

yürüttüğü Volvo Trucks, 27-
30 Mart tarihleri arasında 
İzmir’de 25.’si gerçekleşen 

MARBLE-Uluslararası Doğaltaş 
ve Teknolojileri Fuarı’na zorlu 

koşullar için geliştirilmiş, 
yüksek verimlilik ve 

performans sunan kamyonları 
ile katıldı. Uluslararası çapta 
mermer sektörünü bir araya 

getiren fuarda Temsa İş 
Makinaları, Volvo FH 540 4x2 

çekici, Volvo FH 500 4x2 çekici 
ve Volvo FMX 460 8x4 damperli 

kamyonunu sergiledi.
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İmza töreninde konuşan Platformder 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sa-
ruhan GÜNAYDIN, ülkemizde personel 
yükseltici platform kiralama hizmet sek-
törünün artık yurt dışına açılma zamanı 
geldiğini düşünüyoruz. Bu açılımı Ticaret 
Bakanlığı’nın himaye ve destekleri ile 
yapmak önemli bir şey. Bu sayede artık 
ülkemizde imalat yapan firmaların yanı 
sıra bizlerde yurt dışına açılabileceğiz. Bu 
tür projelerde birlikte hareket etmenin 
önemini bildiğimiz için, ARÜSDER ile bir 
protokol imzaladık. Sayın Başkanımız 
Burhan FIRAT’a teşekkür ederim dedi.

ARÜSDER Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Burhan FIRAT, bu işbirliği bizler 
için önemli bir adımdı. Kısa bir süre-
de protokol aşamasına gelmemizden 
memnuniyet duyduğumu belirtmek 
isterim. Platformder, bir ihtisas derneği 
olması nedeni ile, bu projede bizler 
için önemli bir çözüm ortağı olacağız. 
Firmalarımızın yurt dışına makine ve 
ekipman satmasının yanı sıra kiralama 
hizmetini de sağlayacak olması bizleri 
fevkalade heyecanlandırmış bulunmak-
tadır. Protokol her iki tarafa da hayırlı 
olsun şeklinde konuştu.

Proje kapsamında firmaların, gelişme 
hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten 

düşük pazar payına sahip olduğu ülkel-
ere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir 
olarak artırılmasının sağlanması, şirket 
içi yapılanmanın ihracat stratejilerine 
uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihra-
cata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin 
artırılması, şirketlere sistematik dış ticar-
et ve pazar araştırması yetkinliği kazan-
dırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda 
ihracata başlamalarının sağlanması 
amaçlanmaktadır.

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi, 
T.C. Ekonomi Bakanlığının 2010/8 sayılı 
Tebliğinin kapsamında desteklenen 
sektörel kümelenme projeleridir. Projeye 
katılan firmaların, projeyi hazırlayan ku-
ruluş önderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, 
ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) 
ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, 
ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata 
yönelik eylem ve faaliyetleri yerine getir-
meleri hedeflenmektedir. 

İşbirliği ile yapılacak UR-GE 
projesinde danışmanlık hizmetini, 10 
yıllık proje yönetim danışmanlığı ile İN-
TERFED Yönetim, Finansal Danışmanlık 
firması yürütecektir. 

Proje ile birlikte personel yükselti-
ci platform sektörüne bir teknoloji 
geliştirme merkez ofisinin de kazandırıl-
ması hedeflenmektedir. bu sayede sek-
törün tüm paydaşları için ihtiyaç duyulan 
alanlarda, üniversitelerle birlikte Ar&Ge 
çalışmaları da yapılabilecektir.

UR-GE projesi için Platfoermder ile
Arüsder arasında işbirliği

ArüSDEr - Araç ve Araç üstü 
Ekipman ve İş Makinaları 

üreticileri Birliği Derneği ile 
PlATFOrMDEr – Personel 

Kaldırma ve İletme Platformları 
İşletmecileri Derneği 

arasında, Ur-gE Uluslararası 
rekabetçiliğin geliştirilmesinin 

Desteklenmesi projesi için 
işbirliği protokolü imzalandı. 

Projenin Danışmanlık 
Hizmetlerini, İnTErFED 

Yönetim, Finansal Danışmanlık 
firması yürütecek.
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“Ticari araçlar ekonominin
en önemli dinamikleridir”

TAİD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen 
İlhami Eksin, Türkiye’nin, Avrupa’nın en genç 

ve en büyük karayolu taşıma filosuna sa-
hip ülkeler arasında yer aldığını kaydeder-
ek “Türkiye, uluslararası rekabette lojistik 

alanında en önde gelen ülkelerdendir. 
Ağır ticari araç ile yapılan taşımacılık 
ise lojistikte önemli bir rol oynamaktır. 
Dolayısı ile ağır ticari araç pazar ekonomi-
nin bir göstergesi olarak da kabul edilme-
ktedir. Bunun nedeni diğer sanayi dalları 
ve ekonominin diğer sektörleri ile çok 
yakından ilişkili olmasıdır. Altyapı, inşaat, 
tarım, ulaştırma gibi birçok sektörün ihti-
yacının yanı sıra, nihai ürünlerin tüketiciye 
ulaşmasında da ağır ticari araçlar görev 
almaktadır. Birçok sektörün sürükleyicisi 
olan ağır ticari araç sektörü, ekonominin 
seyrinin de doğrudan gözlemlenebildiği 

bir sektör olarak dikkat çekmektedir” dedi. 
Eksin; “TAİD olarak yeni dönem yönetim 

hedefimiz, sektörümüzün ekonomiye kazan-
dırdığı katma değere daha fazla dikkat çekerek, 
paydaşlarımız ile ortak çalışmalar yapma, iş birliği 
geliştirme ve sektörümüz için önem arz eden 
konularda ortak karar almaktır. Yakın gelecek-
te organizasyonel anlamda tamamlayacağım 
dönüşüm sayesinde, sektörü raporlarla sıkça 
bilgilendireceğimiz, oluşturacağımız çalışma gru-
pları sayesinde pazarın ihtiyaçlarını değerlendirip 
çözüm alternatifleri sunacağımız ve sektörde 
görev alan meslektaşların bir araya gelerek bilgi 
ve becerilerini paylaşacağı platformların oluşması-
na sağlayacak bir yapı oluşturacağız.” dedi. 

TAID bünyesinde; Scania, Ford-Otosan, 
Iveco, Karsan, Mercedes-Benz, MAN, Renault 
Trucks, Volvo ve Temsa gibi ağır ticari araç 
markalarının yanı sıra Tırsan, Koluman, Krone, 
Schmitz, Otokar gibi treyler, üst yapı ve yan 
sanayi markaları da yer almaktadır.

TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği)
14. Genel Kurulunda Yönetim Kurulu

Başkanlığı’na İlhami Eksin seçildi

TAİD’DE İLHAMİ EKSİN DÖNEMİ BAŞLADI

Her türlü ağır ticari araç, treyler ve üst 
yapı üretici ve ithalatçılarını bir çatı 
altında toplayan Ağır Ticari Araçlar 
Derneği’nin (TAİD) 14’üncü Genel 

Kurulu yapıldı. Seçimli Genel Kurul’da 
Scania Genel Müdürü İlhami Eksin 

Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Tırsan 
Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

olarak seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 
ise şu isimlerden oluştu; Burak 

Hoşgören, İbrahim Altun, Alper Kurt, 
Murat Tokatlı ve Ali Saltık.

IVECO, Karayel Nakliyat’a satışını 
gerçekleştirdiği 17 adet Daily 7 ton 
kamyonu  teslim etti. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin ekmek dağıtım işini yapan 
KARAYEL NAKLİYAT, 17 adet IVECO DAI-
LY 7 TON KAMYON alımı gerçekleştirerek 
filosunu genişletti.

Ankara Halk Ekmek tesislerinde 
gerçekleştirilen teslimat törenine, Karayel 
Nakliyat Yön. Kur. Başkanı Osman Albayrak, 
genel koordinatör Berkay Albayrak, finans 
müdürü Yasemin Albayrak; IVECO Türkiye 
hafif ve orta vasıta bölge müdürü Adli 
Emiroğlu, satışı gerçekleştiren Özgözde 
Otomotiv satış müdürü Volkan Güntürkün  
ve şube müdürü Sezgin Işık katıldılar

Osman Albayrak, Uzun yıllardır 
sektörde hizmet  verdiklerini ve ürün 
dağıtımda zamanla yarıştıkları için, araç 
parklarını genç tutmaya çalıştıklarını 
ifade etti. IVECO DAILY 7 TON araçları 
tercih etmelerinde, yatırım maliyetinin 
yanında, düşük yakıt tüketimi ve servis 
maliyetlerinin de etkili olduğunu dile 

getirerek, IVECO araçların, markalarına 
değer katacağına inandıklarını belirtti.

IVECO Türkiye adına konuşan Adli 
Emiroğlu ise, Karayel Nakliyat’ a IVECO 
markasını tercih ettiklerinden dolayı 
teşekkür ederek; kendileri ile uzun soluk-
lu çalışmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

Özgözde Otomotiv şube müdürü 
Sezgin Işık ise, satış sonrasında verece-
kleri servis hizmeti ile, firma memnuni-
yetini daha da üst seviyelere taşıma 
gayretinde olacaklarını ifade etti. Tören 
sonunda Adli Emiroğlu ve Sezgin Işık 
tarafından, firma yetkililerine teslimat 
anısı için plaket takdim edildi.

Karayel Nakliyat, filosunu IVECO Daily’ler ile genişletti
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Ağır	ticari	araçlar	dünyasının	
seçkin	markası	MAN’ı	hafif	ticari	araç	segmentine	
taşıyan	TGE,	turizm	taşımacıları	için	ilk	kez	podyuma	çıktı.	
MAN	tarafından	Turizm	Taşımacıları	Derneği	üyelerine	yönelik	gerçekleştirilen	
özel	tanıtımda,	TGE	hem	şoförlerden	hem	de	şirket	yetkililerinden	tam	not	aldı.

MAN TGE
Turizm taşımacılarından

tam not aldı
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İstanbul Kazlıçeşme’deki turizm 
otobüslerinin park alanında gerçekleştir-
ilen TGE’nin özel tanıtım töreni, MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına 
Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, 2. El 
Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, Otobüs 
Satış Direktörü Can Cansu ile Hafif Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Cumhur Kutlu-
bay’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. TGE 
tanıtımına Turizm Taşımacıları Derneği 
Başkanı Sümer Yığcı, dernek yöneticileri, 
şoförler, sektör ve çeşitli şirket temsilcile-
rinin yanı sıra MAPAR Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Yalçın Şahin de katıldı. 

“MAN TGE pazara kalite odaklı 
rekabet getirecek”
Ağır ticari araçların önde gelen 

markalarından MAN’ın TGE ile hafif ti-
cari araç segmentinde de yer almasının 
pazarda kalite odaklı rekabet açısın-
dan önemine dikkat çeken Turizm 
Taşımacıları Derneği Başkanı Sümer 
Yığcı, “MAN, dünyanın en önemli marka-
ları arasında yer alıyor, kalite ve teknoloji 
ile anılıyor. Hafif ticari araçlardaki yeni 
ürünü TGE ise MAN’ın tüm kalite ve 
güvencesini taşıyarak, segmentindeki 
premium araçlar rekabetinde kalite 
odaklı bir alternatif yaratıyor. Turizm 
taşımacıları olarak TGE’nin de eklenmesi 

ile ihtiyaç duyduğumuz temel iki seg-
mentte de MAN’ın ürün sunması, sek-
törümüz için çok güzel bir gelişme” dedi. 

“TGE sadece VAN değil,   
tam anlamıyla bir MAN”
TGE’nin “O sadece VAN değil, tam 

anlamıyla bir MAN” sloganına dikkat 
çeken MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü 
Cumhur Kutlubay, “Sloganımızda da 

belirttiğimiz gibi TGE’nin tam an-
lamıyla MAN olması, TGE için pazarda 
çok önemli bir avantaj sağlıyor. İleri 
teknolojisi ve üstün nitelikleri ile MAN 
araçlarının ve satış sonrası hizmetlerinin 
bilinen kalite ve güvencesi, doğal olarak 
TGE’ye ilgiyi arttırıyor. Öyle ki mevcut 
pazar koşullarına karşın karşılaştığımız 
yoğun ilgiye yetişmek için önemli bir 
çaba sarf ediyoruz” dedi. 
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MAN TGE, hafif ticari araçların  
premium markaları arasında
MAN TGE’nin yeni bir marka olması-

na karşın üstün nitelikleri ve kalitesi 
ile pazarın premium segmentinde yer 
aldığını vurgulayan Cumhur Kutlubay, 
sözlerine şöyle devam etti: 

“MAN TGE, Polonya’da ileri tekno-
loji robotların kullanıldığı fabrikamızda 
üretiliyor. Ayrıca Türkiye’de araca eklenen 
üst yapısı da çok özel. TGE için hemen 
hemen tüm üstyapıcılarla görüştük ve titiz 
bir araştırma sonucu kararımızı verdik. 
Alanında premium marka olarak görülen, 
uluslararası pazarlara iş yapan bir üstyapıcı 
ile anlaştık. Sadece üstyapıcı ile anlaşmak-
la da yetinmedik. Onun tedarikçileriyle 
de görüştük, her birine isteklerimizi bi-
rebir anlattık, hatta birlikte geliştirmeler 
yaptık. Örnek vermek gerekirse koltuk 
tarafında önemli bir şirketle çalışıyoruz. 
Ancak onların hazır bir ürününü almadık. 
Şirket ile koltuk sürecini gece gündüz 
birlikte yürüterek TGE için özel bir ürün 
yarattık. Tüm bu titiz çalışmalarımızda; 

araçlarımızın trimi ile tavanı arasında 
gerçekten çok önemli bir fark oluşturduk. 

Yakıt tasarrufu ve satış sonrası 
hizmetleri ile de fark yaratacak
Bununla birlikte aracımız kalitesi ve 

üstün niteliklerinin yanı sıra ileri teknoloji-
si ile yakıt tüketiminde de çok iddialı. Öyle 
ki bizim çift tekerlerimiz, piyasada mevcut 
olan tek tekerli rakip modellerden daha az 
yakma iddiası taşıyor. MAN’ın bilinen Satış 
Sonrası Hizmetler ayrıcalığı da TGE’lerim-
izi farklı kılacak. Yetkili Servislerimizde ağır 
ticari araçlarımızda da alışıla geldiği gibi 
TGE’nin bakım ve onarımlarında da, vakit 
kaybı yaşamadan, ikincil onarımlar gerek-
meden MAN ayrıcalıklarını yaşayacaklar. 

TGE, üstün nitelikleri ile   
tüm yönetmelikleri karşılıyor
TGE, MAN’ın tüm temel DNA yapısını 

taşıyor. Dayanıklı, performanslı, kaliteli, 
konforlu, ileri teknolojili, yakıt ekono-
misinde oldukça iddialı, yaşam boyu ve 
işletme maliyetleri açısından önemli avan-
tajlar taşıyor. MAN araçlarının alışılagelmiş 
ileri teknolojisi, üstün güvenlik ve 
donanım özelliklerini taşıyan TGE mod-
ellerimiz, öğrenci, personel, yük ve yolcu 
taşımacılığına ilişkin mevcut tüm yönet-
melikleri, tüm gereklilikleri karşılıyor.

Hafif ticaride tüm ihtiyaçlara yanıt 
veren modellerimiz bulunuyor
MAN TGE modellerimiz, 9.3 ile 18.4 

metreküp aralığındaki taşıma hacmi, 
3,0 - 5,5 ton yük taşıma kapasitesi, 16-
19 koltuk yolcu koltuğu sayısı, önden 
çekiş, arkadan itiş ve 4x4 çekiş sistemi, 
çift teker ve tek teker seçeneklerine 
sahip. MAN TGE zengin ürün çeşitliliği 
ile tüm hafif ticari araç taleplerine ideal 
çözümler sunuyor. MAN TGE, Polonya 
Wrzesnia’daki fabrikamızda; gövdesin-

den başlanarak birçok noktası lazerler ve 
dijital kameralarla tekrar tekrar kontrol 
edilerek titiz bir süreçte üretiliyor. TGE’le-
rde birçok ileri teknoloji ile birlikte Acil 
Durum Fren Desteği de (EBA) standart 
donanımda yer alıyor.  EBA sistemi, me-
safe sensörleri sayesinde; seyir halinde, 
çevresindeki araçları kontrol etme ve acil 
durumlarda otomatik frenleme yaparak 
durma mesafesini kısaltma becerileri ile 
sürücü ve yolcu güvenliğini artırıyor.

MAN TGE’ler, model çeşitliliği ve 
üstün nitelikleri ile Turizm taşımacılığına 
da çok önemli avantajlar sunuyor. Bugün 
burada turizmin profesyonelleri tarafın-
dan gördüğü yoğun ilgi ve beğeni de 
bunun en güzel örneğidir.”

Sümer Yığcı
Cumhur

Kutlubay
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Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan alınan dört ambulans 
Karacasu, Köşk, Bozdoğan ve 
Söke Bağarası 112 Acil Servis 
hizmetlerinde kullanılmak 
üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
teslim edildi. Teslim 
töreninde konuşan Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Mustafa Savaş, “Sağlıkta 
devrim yapıldı.” dedi.

Sağlık Bakanlığı bütçesinden 
sağlanan kaynakla alınan dört adet 
tam donanımlı ambulans, düzenlenen 
törenle İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edil-
di. Aydın Valiliğinde düzenlenen törende 
konuşan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Aydın için 
en iyi sağlık hizmetlerini sunmak için gece 
gündüz çalıştıklarını belirtti. Ambulans 
helikopter ve uçak birimini ihtiyaç olan 
yerlere göndererek vakalara müdahale et-
tiklerini ifade eden Yavuzyılmaz, “Aydın’da 
35 tane acil yardım istasyonumuz var. Bu 
istasyonlarda 2013 model ve daha yüksel 
model ambulanslarla hizmet veriyoruz. 
Geçen 112 acil servisimize 750 bin çağrı 
geldi. Bu çağrılardan 80 bin hastaya 
hizmet verdik. Ambulanslarımız 3 milyon 

350 bin kilometre yol yaptı. Bu 
ambulans başına 100 bin kilo-
metre demektir. Bir telefonla 
ihtiyacı olan hastalarımıza 
hiçbir bedel almadan hizmet 
verdik. Ambulanslarımız 
4x4, tam donanımlı özellikli 
ambulanslardır. Özellikle kır-

sal ilçelerimiz için planladık. 
Karacasu, Bozdoğan, Köşk ve 

Söke Bağarası’nda 7 gün 24 saat 
görev yapacaklar. İlimize hayırlı ve 

uğurlu olsun.” dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne
4 Yeni Ambulans

Sağlık Bakanlığı’nca
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen

4 ambulansın ilçelere teslimi için tören düzenlendi.
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Uluslararası Taşıma, Depolama, İsti-
fleme, İç Lojistik ve Lojistik Fuarı- CeMAT 
Avrasya Fuarı, 14-17 Mart tarihleri arasın-
da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlendi. ‘Sanayide Dijital Dönüşüm’ 
teması ile gerçekleştiren CeMAT Avrasya 
Fuarı, sektörü; üretimde hız, güvenli 
çalışma ortamı, doğru veri akışı ve veri 
analizi ile geleceği daha doğru planlama 
sağlayan Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme 
çözümleriyle bir araya getirdi.

Avrasya bölgesinin en önemli sanayi 
fuarı WIN EURASIA çatısı altında, Deut-
sche Messe’nin Türkiye Ofisi Hannover 
Fairs Turkey tarafından ve İstif Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği’nin 
(İSDER) ana desteğiyle düzenlenen Ce-
MAT Avrasya Fuarı, ‘Geleceğin Parçası Ol’ 
sloganıyla gerçekleştirildi. İmalat sanay-
iinin önde gelen alt sektörlerini Sanay-
ide Dijital Dönüşüm teması altında bir 
araya getiren WIN EURASIA 2019’da 20 
ülkeden bin 375 katılımcı yer alırken, 122 
ülkeden 77 bin 403 kişi ziyaret etti.  

İleri teknoloji ürünler dünyaya tanıtıldı
WIN EURASIA çatısı altında düzen-

lenen ve Endüstri 4.0’ın etkilerini taşıyan 
yenilikçi lojistik, intralojistik ve lojistik 
bilişimi teknolojilerini bir çatı altında 
toplayan CeMAT Avrasya Fuarı’nda İS-
DER’in 12 üyesi yer aldı. Sanayi ve Tekno-
loji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
İsmail Gülle ve imalat sektörünün önde 
gelen kurumlarının katılımıyla başlayan 
fuarda Türkiye, ileri teknolojili ürünlerini 
dünyaya tanıttı. 

İç pazarda yaşanan daralma ile 
sektör ihracata odaklandı
Fuarın açılış konuşmacıları arasında 

yer alan İSDER Başkanı Ender Akbayto-
gan, CeMAT Avrasya Fuarı’nın sektörün 
yurtiçindeki en önemli organizasyonu 
olduğunu dile getirdi. Fuarın düzen-

lenen konferanslar ve seminerler ile 
akademik yönü de olan çok yönlü bir 
fuar olduğunu belirten Akbaytogan, 
fuar ile Endüstri 4.0 ve dijitalleşme 
hakkında son yıllarda önemli bir bilinç 
oluşturulduğunu kaydetti. 

Sektörün mevcut durumunu değer-
lendiren İSDER Başkanı Ender Akbay-
togan, şunları söyledi: “Sektörde 2018 
yılında yüksek kurlar ve faizler etkisi 
ile başlayan daralma devam ediyor. Bu 
durum vinç ve platform üreticisi firma-
ların ihracata odaklanmasına yol açtı. Bu 
kapsamda 2018 yılında ihracat için olum-
lu bir yıl geçirildiğini söyleyebiliriz. 2019 
yılı stratejisi ise; gelecek yıllar için önem-
lidir. İç pazardaki durgunluğun önüne 
geçecek yasal düzenlemeler ile İSDER, 
sektörün olumsuzluklardan etkilenmesi-
ni en aza indirmeye çalışmaktadır.”

CeMAT Avrasya Fuarı
sektörün yurt içindeki en önemli organizasyonudur

CeMAT AvrASYA FUArI 
SAnAYİYİ DİJİTAl

DÖnüşüM İlE 
BUlUşTUrDU
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Ford Trucksglobal büyümesiniRusya’da yeni 3S tesisiyle 
sürdürüyor

Ford Otosan’ın son 
olarak Batı Avrupa 
ülkeleri dahil uluslararası 
pazarlarda büyümesine 
devam eden ağır ticari 
markası Ford Trucks, 
Rusya’nın ağır ticari 
sektörünün önde 
gelen şirketlerinden 
Turbotrucks ile 
gerçekleştirdiği yeni 
iş birliği anlaşmasının 
ardından ilk 3S tesisini 
başkent Moskova’da 
hizmete açtı. Rusya’da 
büyüme planlarının 
önemli bir adımı olan 
bu tesis ile Ford Trucks, 
müşterilerine kamyon 
satış, servis ve yedek 
parça hizmetlerini 
bir arada sunacak. 
Kaliningrad üretimi 
2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu Ödüllü Yeni 
Ford Trucks F-MAX de 
çok yakında Rusya’da 
müşterilerle buluşacak. 
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60 yıla yakın kamyon üretim tecrübe-
sini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün 
geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford 
Trucks, Rusya’daki partneri Turbotrucks 
ile iş birliği kapsamında ilk 3S tesisini 
Moskova’da  hizmete açtı. Basın to-
plantısında Turbo’s Hoet Global CEO’su 
Piet Wauters, Turbotrucks Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Rusya Genel Müdürü 
Serge Van Hulle, Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks 
Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan 
ve Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah 
Duman hazır bulundu.  

Rusya pazarına ilk kez 2007 yılında 
giren Ford Trucks’ın Rusya’daki tek yetkili 
distribütörü olan Turbotrucks iş birliğiyle 
Moskova’da açılan 3S tesiste müşteril-
ere kamyon satış, servis ve yedek parça 
hizmetleri bir arada sunulacak. 2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü Yeni 
Ford Trucks F-MAX de Avtotor iş birliği 
ile Rusya’da üretilecek ve çok yakında 
Rusya’da müşterilerle buluşacak.

Yenigün: 2-3 yıl içinde Avrupa dahil en 
büyük ağır ticari pazarı Rusya olabilir  
Rusya pazarına girmeye ilk kez 2007 

yılında karar verdiklerini belirten Ford 
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 
açılışta yaptığı değerlendirmede şun-
ları söyledi:  “İki ülke arasındaki yakın 
ekonomik ve sosyal ilişkiler sebebiyle 
Rusya pazarına girme kararını hiç zor-
lanmadan aldık. Pazarın  büyüklüğü, 
sahip olduğu potansiyel ve markamızın 
ürün gamını konumlandırmamız için 
barındırdığı fırsatlar bu kararımızı daha 
da kolaylaştırdı. Rusya bugün dünyadaki 
en büyük 6. ekonomi konumunda, 2-3 
yıl içinde ağır ticari pazarının 100 bin 
adedi aşması bekleniyor. Rusya pazarı, 
100 bini aştığında Avrupa dahil en büyük 
pazar olacak. 2018 Nisan ayından bu 
yana partnerimiz olan Turbotrucks’ın 
otomotiv sektöründeki 45 yıllık tecrübesi 
ile Rusya pazarı özelinde sahip olduğu 
25 yılı aşkın deneyim bize burada çok 
önemli katkılar sundu ve sunmaya de-

vam edecek. Özellikle yaygın servis ağı 
ve yedek parça dağıtım ağı ile önemli 
bir ilerleme sağladık. Bugün geldiğimiz 
noktada, 1 yıldan az bir sürede 9 farklı 
şehirde müşterilerimize kaliteli servis 
hizmeti verebilmek ve ihtiyaç duyulan 
parçaları hızlıca müşterilerin hizme-
tine sunabilmenin büyük bir başarı 
olduğunu düşünüyorum. Partnerimiz 
Turbotrucks’ın markamızı Rusya’da en iyi 
şekilde temsil edeceğine inanıyor, yeni 
tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Rusya özelinde yeni açılışlar ve 
etkinlikler devam edecek
2019’un Ford Trucks için Rusya öze-

linde yeni açılışlar ve etkinlikler yılı ola-
cağını ifade eden Yenigün, “Bu yıl içinde 
9’un üzerinde tesisimizi daha hizmete 
açmayı planlıyoruz. Öte yandan 2014 yılı 
itibarıyla üretim partnerimiz Avtotor ile 
Rusya’da yerli üretime geçmiştik. Kalin-
ingrad’daki üretimimizde yeni F-MAX ile 
çıtayı daha da yükseltiyoruz. Artık Rus 
müşterilerimiz de bu mükemmel aracı 
kullanabilecek. 2019 Yılı Uluslararası 
Yılın Kamyonu Ödüllü Yeni Ford Trucks 
F-MAX ağır ticari üretiminde geldiğimiz 
noktanın önemli bir göstergesi. Ar-Ge 
faaliyetlerimiz ve güçlü bilgi birikimimiz 
sayesinde bu mükemmel aracı geliştirdik 
ve bu prestijli ödülü kazandık. Bu ödül 
geleceğimiz için bir kilometre taşı ve 
uluslararası alanda takdir görmek de son 
derece cesaret verici. Yeni F-MAX, 13 litre 
hacimli 500 PS güce ve 2500 Nm torka 
sahip Ecotorq motoruyla, dünya çapında 
bir oyuncu. Yeni çekicimizle uluslararası 
taşımacılık sektöründe rekabetin boyut-
larını değiştireceğimize eminiz.” dedi.
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Premium lastik üreticisi Hankook bu 
yıl da otobüs ve kamyon lastikleri seg-
mentinde sektörün her türlü zor koşulları 
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 
katılacağı bir sonraki etkinlik ise 30 Nisan 
ila 2 Mayıs arasında gerçekleşecek olan 
Commercial Vehicle Show. Ziyaretçiler, 
Birmingham, İngiltere’deki National 
Exhibition Centre’da salon 5’te 5B50 
numaralı fuar standında Hankook’u 
ziyaret edebilirler. İngiltere durağından 
sonra ise Hankook, 22-26 Mayıs tarihleri 
arasında Bologna, İtalya’daki Autopro-
motec’te Salon 20, stant A70’te ürünler-
ini sergileyecek. Bu fuarların ardından 
ise Hankook, 19-21 Temmuz arasında 
beşinci kez Nürburgring’deki ADAC Truck 
Grand Prix’de büyük bir katılımla yer 
alacak. Etkinliklerde Hankook’un yol içi 
ve yol dışı lastikleri serisi Smartwork’ün 
yanı sıra, elektrikli şehir otobüslerinde 
de kullanılan ilk otobüs lastiği çözümü 
Smart City AU04+, 315/60R22.5 ebatı ile 
sergilenecek. 

Hankook Avrupa Kamyon ve Otobüs 
Lastikleri Strateji Direktörü Guy Hey-
wood etkinliklerle ilgili olarak “Otobüs ve 
kamyon segmenti için olan portföyümüzü 
geçtiğimiz yıldan beri daha da geliştirdik. 
Hankook ekibi olarak olarak müşteril-
erimize ve fuar ziyaretçilerine bu yıl da 
en yeni geliştirmeleri gösterebilecek 
olmaktan dolayı mutluyuz. 2019 yılında 
Avrupa çapındaki çok sayıdaki etkinlikte 
filo müşterilerimiz ve partnerlerimizlerle 
buluşmak için sabırsızlanıyoruz”, diyor. 
Hankook yukarıdaki etkinliklere ek olarak 
Mayıs ayında Budapeşte’de düzenlenen 
Macar Bus Expo, 04-07 Haziran arasında 
Münih Transport Logistic ve 19-23 Kasım 
arasında Lyon’da düzenlenecek olan Solu-
trans fuarında da ziyaretçilerle buluşacak.

2019 kamyon ve
otobüs lastiği yılında

HANKOOK

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

Lastik üreticisi Hankook 
2019’da da yine kamyon 
ve otobüs alanında çok 
sayıda fuar ve etkinlikte 
yer alacak. Kamyon ve 

otobüs lastiği portföyünü 
Nürburgring’deki Truck 

Grand Prix, Birmingham’daki 
Commercial Vehicle 
Show, Bologna’daki 
Autopromotec’te ve 

Münih’teki Transport 
Logistic’te tanıtacak. Lastik 

üreticisi Avrupa’da on beşten 
fazla farklı kamyon ve otobüs 

fuarına katılmayı planlıyor.



572019   RADÜS DERGİSİ

Krone ve Liebherr firmalarının yeni 
soğutucu ünite markası CELSINEO, Al-
manya’nın Stuttgart kentinde 50’den 
fazla uluslararası basın mensubuna özel 
düzenlenen etkinlikle ilk defa kamuoyuna 
tanıtıldı. Bu ortaklık Liebherr’in soğutuc-
ulardaki uzmanlığıyla, Krone’nin uzun 
yıllardır üretim ve satışını gerçekleştirdiği 
frigorifik treylerdeki ustalığını birleştiriyor.  
Uluslararası çapta benzersiz bir teknolojiye 
sahip olacak bu yeni ünite, soğuk zincir 
taşımalarında en üst düzey sıcaklık kon-
trolünü mümkün kılarken, verimlilik ve 
tasarruf kavramlarını en ön plana çıkartıyor.  

İki firmanın imzaladığı anlaşma 
kapsamında Liebherr, CELSINEO marka 
soğutucu ünitelerin üretim ve ar&ge 
faaliyetlerini yürütmekten sorumlu ola-
cak. Krone ise kullanıcılarına frigorifik 
araçlarını CELSINEO marka soğutucu üni-
telerle bütün bir paket halinde sunacak. 
Soğuk zincir taşımacılığında devrimi 
başlatan CELSINEO marka soğutucu 
ünitelerin bakım ve onarımları Krone’nin 
Avrupa genelindeki tüm servislerinde 
gerçekleştirilebilecek. Krone & Liebherr 
ortaklığı, tüm kullanıcılara en üst düzey-
de fayda sağlamaya  ve verimliliği maksi-
muma çıkartmaya odaklanmış durumda. 

Kolayca ölçülebilir performansı, 
modülerlik ve yedeklilik özellikleriyle 

soğuk zincir taşımacılığında devrimin 
başlangıcı:

•	 Birbirinden	bağımsız	üç	farklı	soğutu-
cu	modül

•	 Birçok	tek	sıcaklık	uygulaması	için	tek	
bir	soğutucu	ünite

•	 Kullanım	kolaylığı
•	 Yetkili	servislere	erişim	kolaylığı	
Defrost esnasında sıcaklık kaybını 

ortadan kaldıran yeni teknolojisyile CEL-
SINEO, yükler için her zaman en ideal 

sıcaklığı sağlama garantisi veriyor. Üç 
farklı soğutucu module sahip olan bu yeni 
ünitede modüllerden biri defrost moduna 
geçtiğinde diğer iki modül ideal sıcaklığı 
korumak için devreye giriyor. Böylece, taşı-
ma esnasında arzu edilmeyen sıcaklık kay-
bı riskleri ortadan kalkmış oluyor. Krone & 
Liebherr ortaklığının yeni markası CELSI-
NEO için “Tek Durakta Servis” prensibi:  

•	 Hem	soğutucu	ünitenin	hem	de	trey-
lerin	aynı	servis	noktasında	bakım	ve	
onarımı	gerçekleştirilecek

•	 Bu	servis	noktalarında,	CELSINEO	
ünitelerin	üretimdeki	dizaynı	gereği	
özel	teknisyen	ihtiyacı	olmayacak,	
tüm	bakım	ve	onarım	işlemleri	parça	
bazlı	gerçekleştirilebilecek

•	 Krone’nin	tüm	Satış	Sonrası	Servis	Ağı,	
CELSINEO	sertifikası	alacak

Liebherr Genel Müdürü Josef Gropper, 
etkinlik esnasında basın mensuplarına 
verdiği demecinde tamamen devrim 
yaratacak bir ürün için yola çıktıklarını 
belirterek, “Piyasadaki gelişim potansiyeli-
nin düşüklüğü yepyeni bir soğutucu ünite 
konseptinin yaratılması ihtiyacını bizlere 
gösteriyordu. Sadece bugünün değil, 
aynı zamanda geleceğin de taleplerini 
karşılayacak yeni ünitemizin kullanım ve 
erişim kolaylığıyla fark oluşturacağına 
inanıyorum.” dedi. 

Liebherr Genel 
Müdürü

Josef Gropper

Krone Grubu 
Genel Müdürü 
Bernard Krone

Krone ve liebherr, frigorifik 
araçlarda kullanılan soğutucu 
ünitelerin üretimi, satışı, satış 

sonrası faaliyetleri ve ürün 
geliştirme çalışmaları 

için işbirliği 
anlaşmasına 

vardıklarını 
açıkladı. 

Celsineo-Soğuk zincir
taşımacılığında yeni dönem
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175 yılı aşan köklü geçmişiyle, dünya iş 
makineleri sektörüne pek çok ilki kazandıran 
CASE, 27-30 Mart tarihleri arasında İzmir’de 
bu yıl 25.’si düzenlenen MARBLE 2019 
Fuarı’nda ziyaretçilerini karşılıyor. Doğaltaş 
sektörünün en önemli buluşmalarından 
olan İzmir Marble-Uluslararası Doğaltaş ve 
Teknolojileri Fuarı’nda CASE, C Serisi Paletli 
Ekskavatörlerinin en yenisi olan CX500C 
serisini kullanıcıların beğenisine sunuyor.  
CASE’in tanıtım alanına gelen ziyaretçiler, 
aynı zamanda yeni makine alımlarında 
kendilerine sektörün en cazip faiz oranlarıyla 
sunulan fırsatlarla birlikte satış sonrası servis 
ve yedek parça kampanyaları hakkında da 
bilgi alabiliyorlar.

CASE’den iş makineleri ihtiyaçları için 
zengin ürün gamı ve cazip kampanyalar
CASE’in Türkiye’de TürkTraktör’ün iş mak-

inaları alanındaki seçkin ve köklü markası 
olarak tüketicilerle buluştuğunu söyleyerek 
açıklamalarına başlayan CASE İş Makineleri 
Direkt Satış Grup Müdürü Boğaç Ertekin 
“Dünya doğaltaş sektörünün en önemli 
buluşmalarından biri olan İzmir Marble 
2019 Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri 
Fuarı’nda bir kez daha CASE’in üstün özellikli 
ürün yelpazesiyle bulunmaktan dolayı çok 
heyecanlıyız. CASE, ürünlerinin tamamın-
da, iş makinelerinin kullanıldığı zorlu saha 
çalışmalarında ihtiyaç duyulan yüksek perfor-
mans, güç, dayanıklılık ve güvenlik özellikleri-

ni bir arada sunuyor. Değişen ihtiyaçlara göre 
de yeni ürünleriyle ürün gamını büyütmeye 
devam ediyor. Bu önemli fuarda, mermer 
sektörünün ihtiyacına yönelik C Serisi Pal-
etli Ekskavatörleri olan CX500C serisinin ilk 
tanıtımını yapıyoruz. Zorlu saha çalışmaları 
için tasarlanmış CX500C ile kullanıcılara, 
dayanıklılık, yüksek performans, yakıt verim-
liliği ve konforu maksimum seviyede tutan 
bir ürün sunuyoruz” diye açıklıyor.

İzmir Marble 2019’da ziyaretçileri 
aynı zamanda farklı kampanyalarla da 
karşıladıklarını sözlerine ekleyen Boğaç 
Ertekin; “Bu kampanyalarımızı oluştururken 
yeni makine alımı yapmak isteyenlere sek-
törün en cazip faiz oranlarını sunarken; satış 
sonrası ihtiyaçlar için de uygun alternatifler 

Case, paletli ekskavatör
serisinin en yenisi CX500C ile 
İzmir Marble 2019 Fuarı’nda

CASE, İzmir MARBLE 
2019’da üstün özellikli 

makineleriyle iddialı bir 
marka olduğunu yine 

ziyaretçilere gösteriyor.

Mermer sektörünün 
beklentilerini fazlasıyla 

karşılayacak olan 
CASE C Serisi Paletli 

Ekskavatörlerin en yenisi 
CX500C fuarda ilk kez 

tanıtılıyor.



592019   RADÜS DERGİSİ

oluşturduk. Servis ve yedek parça tarafında 
çok cazip koşullarla oluşturduğumuz kam-
panyalarla ziyaretçilerimizi karşılıyoruz” diye 
belirtiyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Performans, üretkenlik, yakıt tüketimi 
ve satış sonrası hizmetleri bir arada değer-
lendirerek genel işletim maliyetine oda-
klanan CASE, Ankara, İzmir ve Gebze’de 
bulunan bölge müdürlükleri başta olmak 
üzere Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, 
Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Konya, 
Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’taki 
yetkili servisleri ile yaygın bir ağa sahip. 
Sektörün en büyük yedek parça deposuna 
sahip olmamıza  ve donanımlı servislerimi-
zle sunduğumuz satış sonrası hizmetlerim-
ize ek olarak; çağrı merkezimizle müşteril-
erimizin ihtiyaç ve taleplerine kapsamlı bir 
şekilde cevap veriyoruz. Ürünlerimize duy-
duğumuz güvenin bir göstergesi olarak 
da sektörde fark yaratan 1 yıl sınırsız saat 
garanti sunuyoruz. Tüm sektörü 30 Mart’a 
kadar fuara davet ediyoruz”.

Fuarda Sergilenen 
Ürünler Hakkında:
Mermer sektöründe 

35 ton üzerindeki C Serisi 
ekskavatörleri ile tercih edilen 
CASE, ürün gamına kattığı 
yeni ekskavatörü 50 tonluk 
CX500C ile sektördeki iddiasını 
korumaya devam ediyor. 

Mermerin zorlu çalışma 
şartları altında, üstün 
dayanıklılık ve yüksek 
performans mottosu ile 
kullanıcıların oldukça 
beğenisini toplayan CASE, 
CX500C ile de operatör 
konforunu sahip olduğu 
teknolojik özellikleri ile 
maksimum seviyede tutuyor 
ve uzun süreli çalışmalarda 
güven veriyor.  

FTP motorlara sahip 
921F ve 1021F model Lastik 
Tekerlekli Yükleyiciler, son 
teknolojiyle donatılmış 
özellikleri, operatöre sağladığı 
üstün konfor ile yüksek 
üretkenlik ve kaldırma 
kapasitesini düşük yakıt 
performansıyla sunuyor. 
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IVECO bayi ağını güçlendirmeye devam 
ediyor. IVECO’nun İzmit’teki yetkili satıcısı 
ve servis noktası Gaziantepli Kardeşler oldu. 
IVECO’nun İzmit bayiliğini yapacak olan Ga-
ziantepli Kardeşler, IVECO haricinde birçok 
önemli markanın da bayiliğini üstleniyor. 

IVECO ve Gaziantepli Kardeşler arasın-
da imzalanan işbirliği törenine IVECO 
Genel Müdürü Roberto Camatta, Gazian-
tepli Kardeşler Genel Müdürü Mehmet 
Ali Uçar, IVECO Gn. Müd. Yrd.sı Yıldırım 
Tanılkan, IVECO Bayi Geliştirme Uzmanı 
Sinem Çağatay, Gaziantepli Kardeşler 
Genel Müdür Yardımcıları Selçuk Uçar ve 
Ertuğrul Uçar ile Gaziantepli Kardeşler 

Şube Müdürü Aykut Uçar katıldı. 
IVECO Türkiye Genel Müdürü Roberto 

Camatta, Gaziantepli Kardeşler ile yaptıkları 
işbirliği ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ülkem-
izin zor şartlardan geçtiği böyle bir dönem-
de böyle bir anlaşma yapmaktan dolayı son 
derece mutluyuz ve gururluyuz. Gazian-
tepli Kardeşler’in markamıza ve Türkiye’ye 
güvenerek bizimle işbirliği yapmalarından 
dolayı kendilerini tebrik ediyorum.  Böyles-
ine güçlü bir ortağı markamıza katmaktan 
dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Amacımız hem ürün hem hizmet anlamın-
da tüm gücümüz ile müşteriye daha yakın 
olmak. Bu işbirliği ile İzmit’teki müşterile-

rimize daha yakın olacağız.”
Gaziantepli Kardeşler Genel Müdürü 

Mehmet Ali Uçar da, ailelerinin ticaret ha-
yatının içinde 50 yılı aşkın süredir var old-
uğunu ve uzun yıllardır otomotiv sektörüne 
hizmet verdiklerini söyledi. Gaziantepli 
Kardeşler olarak müşteri memnuniyetini 
en üst seviyede tutan hizmet anlayışına 
sahip olduklarını söyleyen Mehmet Ali Uçar, 
IVECO ile yaptıkları bu işbirliğinin kendile-
rine güç katacağını vurguladı. IVECO gibi 
sektörün önemli birçok markasına hizmet 
verdiklerini anlatan Uçar, İzmit dışında Yeni-
bosna, Esenyurt ve Gebze’de de tesislerinin 
bulunduğunu sözlerine ekledi.

IVECO İzmit bayi Gaziantepli kardeşler

IvECO 2019 
yılına yeni bir bayi ile 

giriyor. IvECO, İzmit 
bayiliği için gaziantepli 

kardeşler ile sözleşme 
imzaladı.
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Kordsa ve Continental geliştirdikleri 
teknolojinin lisansını, oluşturdukları lisans 
havuzuna dahil olan tüm paydaşlarla 
bağımsız hukuk firması AdvInno aracılığıy-
la ücretsiz lisanslama ile paylaşacak  

İlgilenen herkes numune 
talebinde bulunabilir
Continental ve Kordsa birlikte, kauçuk 

esaslı bileşiklerle tekstil güçlendirme mal-
zemelerini yapıştıracak, yeni bir sürdürüle-
bilir yapıştırıcı standardı geliştirdi. Bu tür 
güçlendirme malzemeleri lastik endüstrisi 

ile hortum ve taşıma bantları gibi mekanik 
kauçuk ürünlerin üretiminde kullanılıyor. 
Yeni teknoloji, resorsinol ve formaldehit 
kullanılmadan tekstil güçlendirme malze-
melerinin yapıştırılmasını sağlıyor. Conti-
nental, 2019 yılı içerisinde, bu teknolojiyi 
kullanarak ilk seri üretimi gerçekleştirmeyi 
hedefliyor. 

İki AR-GE ortağı, ‘CoKoon’ adını ver-
dikleri bu yeni yapıştırma teknolojisini 
ücretsiz lisanslama ile diğer lastik üreticil-
eri ve tedarikçilerinin kullanımına açıyor. 
Ücretsiz lisanslama, bağımsız hukuk fir-

ması Advinno tarafından yapılacak. Conti-
nental ve Kordsa, hiçbir şekilde geliştirme 
veya lisans ücreti talep etmeme kararı 
aldı. Buna karşılık, bu teknolojinin daha da 
geliştirilmesi amacıyla lisans sahiplerinin 
kendi patentlerini dahil oldukları lisans 
havuzu aracılığıyla havuzun diğer ortak-
larına ücretsiz olarak açmasını bekliyorlar. 
İlgilenen şirketler ilk laboratuvar numunel-
erinden talep edebilirler.

 Kordsa’nın Global Teknoloji Direktörü 
Devrim Özaydın ise “Hem çalışanlarımız 
hem de toplum ve çevre için daha çevre 
dostu ürünler geliştirmek için sürekli 
çalışıyoruz” dedi. Continental Tires Mal-
zeme ve Süreç Geliştirme ve Sanayileşme 
Başkan Yardımcısı Dr. Andreas Topp ise 
“Gelecekte karşılaşacağımız zorluklara 
şimdiden hazırlıklı olmak için iz bırakacak 
yenilikler yapmamız gerekiyor,” diyerek 
şöyle devam etti: “Sorumluluklarını yerine 
getirmek ve inovasyon gücünü ortaya koy-
mak isteyen firmalar bu çevre dostu açık 
inovasyon teknolojisinin lisans havuzuna 
dahil olarak endüstrinin yenilikçi gücünü 
ortaya koyabilir.” 

Bugüne dek, tekstil güçlendirme mal-
zemelerinde, kauçuk esaslı bileşiklerle 
güçlü bir yapıştırma sağlamak için resors-
inol ve formaldehit olmazsa olmaz kimya-
sallardı. Bu maddeler kimyasal olarak sa-
dece vulkanizasyon süreci ile değiştirildiği 
için bitmiş üründen çevreye yayılması ön-
lenebiliyordu.  Şimdi ise CoKoon yapıştır-
ma teknolojisi ile bu iki madde olmadan 
ve üretim ekipmanını değiştirmeden 
tekstil ve kauçuğu yapıştırmak mümkün. 
Daha detaylı bilgi için www.cokoon.com 
adresi ziyaret edilebilir.

Kordsa ve 
Continental 
güçlerini
birleştirdi

İsteyen tüm lastik ve 
mekanik kauçuk üreticileri 
ile tekstil tedarikçileri 
iki şirketin birlikte geliştirdiği çevre dostu güçlendirme teknolojisinden faydalanabilecek.
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Bu yıl TÜYAP Konya Fuarcılık Anonim 
Şirketi tarafından Türk Tarım Alet ve Mak-
ineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş 
birliği ile T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım 
ve Orman Bakanlığı, Mevlana Kalkın-
ma Ajansı (MEVKA),T.C. Konya Valiliği 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği, Pankobir-
lik, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya 
Ticaret Borsası, Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi, Ziraat Mühendisleri Odası Kon-
ya Şubesi, fuar sponsoru Opet, medya 
sponsoru Bereket TV ve KOSGEB’in değerli 
destekleri alınarak 19 - 23 Mart 2019 tari-
hleri arasında Konya Ticaret Odası – Tüyap 
Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Konya Tarım 2019 17. 
Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı bir kez daha yabancı 
ziyaretçi rekoru kırdı.

Konya Tarım Fuarı
5 kıtadan 101 ülkeden

binlerce iş insanını
bir araya getirdi
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20 ülkeden 441 katılımcı firma 
ve firma temsilciliğinin tarımsal me-
kanizasyon alanında en yeni ürünlerini 
sergiledikleri Konya Tarım Fuarı’nda 101 
ülkeden ve Türkiye’nin 72 şehrinden 
304.855 profesyonel ziyaretçi ağırlandı. 
Fuarda 90 bin TL’den 1 milyon 780 bin 
TL’ye varan fiyatlara satılan devasa 
traktörler, biçerdöverler ve ilk kez Kon-
ya Tarım Fuarı’nda lansmanı yapılan 
tarımsal mekanizasyon ekipmanları ülke 
çapında büyük yankı uyandırdı. Türki-
ye’nin en büyük üreticileri ve ihracatçıları 
ile dünyanın en büyük tarım marka-
larının katıldığı ve akıllı tarım uygulama-
ları ile Endüstri 4.0’ın tarım sektöründeki 
yansımalarının en iyi şekilde gözlem-
lendiği Konya Tarım Fuarı’nda, yurt 
içinde ve yurt dışında tarım sektöründe 
faaliyet gösteren iş insanları ve çiftçiler, 
son teknolojileri görebilmek amacıyla 
fuarı heyecanla ziyaret etti.

Özellikle Fas, Tunus, Cezayir, Bosna 
Hersek, Sırbistan, Makedonya, Romanya, 
Rusya, Belarus, Ukrayna, Türkmenistan, 
Kırgızistan, Özbekistan ve Kazaki-
stan’dan gelen alım heyetlerinin fuar 
katılımcılarıyla buluştuğu B2B Uluslar-
arası İkili İş Görüşmeleri etkinliğinde yeni 
iş bağlantıları kurularak, alım heyetleri 
tarafından katılımcı firmalara milyonlar-
ca dolarlık sipariş verildi. Bu bağlamda 
Konya Tarım Fuarı, tarım sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların ihracat 
bağlantısı kurması noktasında önemli 
bir buluşma platformu oldu. Konya 
Tarım Fuarı böylece tarım sektörünün 
ihracatına %20 civarında katkı sağladı. 
Yine Doğu, Batı ve Kuzey Afrika’dan, 
Orta Asya’dan, Balkanlardan ve Orta 
Doğu ülkelerinden Konya Tarım Fuarı’na 
ziyaretçi akını yaşandı. Bu yıl toplamda 
4183 yabancı iş insanının ağırlandığı 
fuarda, geçen yıla göre gözle görülür 
yabancı ziyaretçi artışı oldu. Fuara ilk kez 
Uganda, Sierra Leone, Gabon ve Gambi-
ya’dan ziyaretçi geldi. 

Ünü sınırlarını aşan Konya Tarım 
Fuarı gelecek yıl 17-21 Mart 2020 tari-
hlerinde on sekizinci kez Konya Ticaret 
Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde tarım profesyonellerini bir 
araya getirecek. Tüyap Konya Fuarcılık 
A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Konya 
Tarım Fuarı’nın sağladığı müthiş potan-
siyele şahit olmak üzere gelen fuar 
ziyaretçilerine ve fuarın katılımcılarına 
teşekkürlerini sundu.
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2019
FUAR TAKVİMİ

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

SECUTECH EXPO 08-10 MAYIS 2019 GÜVENLİK FUARI TAYVAN – TAİPEİ MESSE FRANKFURT

IAA 12-22 EYLÜL 2019 ULUSLARARASI  ALMANYA VDA

  TİCARİ ARAÇ VE  FRANKFURT

  YAN SANAYİİ FUARI

GRTE 2019 18-20 EYLÜL 2019 ULUSLARARASI  TAYLAND BITEC

  KAUÇUK,  BANGKOK

  LATEKS & LASTİK FUARI

TUBOTECH 01-03 EKİM 2019 ULUSLARARASI  BREZİLYA MESSE DÜSSELDORF

  TÜP, BORU, VALF,  SAO PAULO

  POMPA, BAĞLANTI 

  PARÇA VE 

  BİRLEŞENLERİ 

  TİCARET FUARI

EQUIP  15-19 EKİM 2019 OTOMOTİV VE FRANSA – PARİS COMEXPO

AUTO 2019  TİCARET FUARI
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MANİSA Büyükşehir Belediyesi, kent 
içi trafiğini rahatlatmak ve çevreye katkı 
sağlamak amacıyla hayata geçirdiği elek-
trikli otobüs filosuna bir yenisini daha 

ekledi. 25 metrelik elektrikli otobüslerin ilki 
Manisa’da ana arterlerde görücüye çıktı.

Tamamı teslim alındığında Avrupa’nın 
en büyük elektrikli otobüs filosuna sahip 

olacak olan Manisa Büyükşehir Beledi-
yesi, 25 metre uzunluğundaki elektrikli 
otobüslerin ilkini bünyesine dahil etti. 
Çevre ve insan sağlığına katkıda bulun-
mak, bunun yanı sıra kent içi trafiğini 
rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen 
projede 14’ncü araç Manisa’da sokağa 
indi. Vatandaşların alkışları ve meraklı 
bakışları arasında ana arterlerde yol alan 
25 metrelik elektrikli otobüs; 70 oturan 
olmak üzere 190 yolcu taşıma kapasi-
tesine sahip. 500 kw/s gücüne sahip iki 
akstan; 4 tekerden tahrikli elektrikli mo-
toruyla hareket eden elektrikli otobüsün 
batarya sistemi ve yazılımı yüzde yüz yerli 
üretim olma özelliğini taşıyor. Çevreye 
duyarlı, egzoz kokusundan arındırılmış 
ve tasarruflu olan bu araç, Manisa’ya ve 
Manisalılara hayırlı olsun. 

25 metrelik elektrikli otobüsler
Manisa’ya hayırlı olsun
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WIN Eurasia fuarı çatısı altında to-
planan ve eş zamanlı gerçekleşecek 6 
fuardan biri olan CeMAT Eurasia Fuarı’nda 
lojistik, intralojistik ve lojistik bilişim 
teknolojilerinin devleri Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 18’inci kez bir araya 
geldi. İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki 
İnci GS Yuasa’nın endüstriyel akü markası 
İnci Battery; lojistik, intralojistik ve lojistik 
bilişimi teknolojilerinin yenilikçi bir an-
layışla tek çatı altında toplandığı fuarda 
her yıl olduğu gibi yine yerini aldı. İnci 
Battery fuarda, İnci GS Yuasa İcra Kurulu 
Direktörü Cihan Elbirlik ile OE ve Endüstri-
yel Akü Direktörü Kojiro Shibata’nın 
katılımıyla yenilikçi ürün ve hizmetlerini 
sektörün profesyonellerine tanıttı.

Coğrafi konumumuz avantaj
Teknolojiye ve inovasyona yaptıkları 

yatırımlarla sürekli gelişimi sağlamak için 
çalıştıklarını belirten İnci GS Yuasa İcra 
Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “2015 
yılında Japonya’nın lider akü üreticisi GS 
Yuasa ile yaptığımız ortaklıktan sonra 
100 yıllık Japon teknolojisi uzmanlığı ve 
deneyiminden de destek alarak, endüstri-
yel fabrikamızda yüksek teknoloji ve 

kaliteye sahip traksiyoner akülerin üreti-
mini sürdürüyoruz. Bu akülerin gelecek 
versiyonlarıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız 
hız kesmeden devam ediyor. Coğrafi 
konumumuzun sağladığı avantaj ve sun-
muş olduğumuz kaliteli ürün ve hizmet 
garantisiyle Almanya, Hollanda, Çek Cum-
huriyeti, İtalya başta olmak üzere Avru-
pa’da birçok ülkede önemli bir satış ağına 
ulaştık” dedi.

Elbirlik “İnci GS Yuasa, kaliteli ürün 
üretmenin yanında iş ortağı olarak 
gördükleri müşterilerine üstün servis 

hizmeti sağlayabilmek için servis ağını 
genişletmiştir. Türkiye’nin her noktasına 
satış sonrası destek vererek müşteri mem-
nuniyetini en üst seviyeye taşımaktadır. 
Müşterilerin aldığı hizmetten duydukları 
memnuniyetin en büyük göstergesi 
yıllardır değişmeyen endüstriyel akü 
sektöründeki yurtiçi pazar liderliğimizdir. 
Bizlere duyulan güvenin karşılığını vere-
bilmek için her gün daha çok çalışmak-
tayız” diye konuştu

Yeni yatırımlar yolda
OE ve Endüstriyel Akü Direktörü Kojiro 

Shibata “Dış piyasada her yıl müşterile-
rimiz arasına yenilerini ekliyoruz. Avrupa 
Pazarında İnci Battery markasına artan 
talebi karşılayabilmek için bu yıl da yeni 
yatırımlarla üretim kapasitemizi arttıracak 
çalışmaları yapmaya başladık. Hedefimiz 
en kısa zamanda üretim hacmimizi kat-
layarak yükseltmektir. Geçtiğimiz yıldan 
beri DIN Standartlarında ürettiğimiz 
traksiyoner akülerimizi BS (British) stan-
dardına da uygun olarak üretmekteyiz. 
Geleceğin teknolojisini üretmek için 
gereken tüm çalışmaları yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

İnci Battery WIN Eurasia’da
Endüstri devlerinin bir araya 
geldiği CeMAT Eurasia bu yıl, 

14 – 17 Mart tarihleri arasında 
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. Yurtiçi 

traksiyoner akü pazarının 
lider ismi İnci Battery fuarda, 

traksiyoner akülerini ve 
endüstriyel müşteri çözümlerini 

sektör oyuncularına tanıttı.
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İstanbul merkezli ve faaliyetli olmanın 
yanı sıra, Adana, Ankara, Antalya, Bursa 
ve İzmir bölgesinde öğrenci ve personel 
taşımacılığı alanlarında hizmet veren 
Sesli Turizm, tercihini bir kez daha Mer-
cedes-Benz Sprinter araçlardan yana 
kullandı. Sesli Turizm, Ocak ayında Ofses 
Turizm olarak gerçekleştirmiş olduğu 20 
adetlik Sprinter teslimatının ardından Mer-
cedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv 
tarafından gerçekleşen yeni satışla birlikte 
filosunu 2019 model 16+1 Mercedes-Benz 
Sprinter araçlar ile güçlendirdi. 

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has 
Otomotiv’in Hadımköy lokasyonunda 
gerçekleşen teslimat törenine Mercedes- 
Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü 
Serdar Yaprak, Mercedes-Benz Türk Hafif 
Ticari Araçlar 2. El Satış Müdürü Faruk 
Özer, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has 
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif 
Karaali, Has Otomotiv Yönetim Kurulu 
Üyesi Reşat Kara, Has Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Osman Çoban, Has 
Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Onur Güldik, Sesli Turizm Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Sesli, Sesli Turizm Yönetim 
Kurulu Üyeleri Yasemin Sesli, Sesli Turizm 
Genel Müdürü Hakan Gedik ve Sesli Tur-
izm Genel Müdür Yardımcısı Emirhan Şahi-
noğlu katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 
Satış Müdürü Serdar Yaprak: “2019 yılının 

ilk günlerinde hafif ticari araç teslimat-
larımıza hız kesmeden devam etmiştik. 
Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 
olarak, yılın en yüksek adetli Okul Servis 
araç teslimatını gerçekleştirmiş olduğu-
muz için çok gururluyuz. Sesli Turizm 
oldukça önemli bir iş ortağımız. Yeni araç 
alımında bir kez daha Mercedes-Benz’i 
tercih ettikleri için çok mutluyuz, satın 
aldıkları okul servislerinin hayırlı olmasını 
diliyoruz.” dedi.

Sesli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Sesli: “Ofses Turizm olarak 
geçtiğimiz Ocak ayında 20 adet’lik 
Sprinter teslimatında bahsetmiş old-
uğumuz üzere, araç parkımızı daha da 
genişletmek istiyoruz. Araç tercihimizi 
Mercedes-Benz’ten yana kullanmaya 
devam ediyoruz. Bugünkü 61 adet’lik 
Mercedes-Benz Sprinter teslimatımızın 
yıllardır süre gelen iş birliğimize olan in-
ancımızın önemli göstergelerinden biri 
olduğuna inanıyoruz. Mercedes-Benz 

Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki 
katkılarından dolayı Mercedes-Benz 
Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv’e ve Mer-
cedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış 
oldukları destek ve kredi imkânları için 
teşekkürlerimizi iletiyoruz.” diyerek sözleri-
ni tamamladı. 

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari 
Araçlar, yılın en yüksek adetli 

Okul Servis araç teslimatını 
gerçekleştirdi. Sesli Turizm, yeni 

araç alımında tercihini bir kez 
daha Mercedes-Benz Sprint-

er’den yana kullandı.

Mercedes-Benz Türk
61 adet Sprinter ile Sesli Turizm’in

filosunu güçlendirdi
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Temsa İş Makinaları’nın 36 
yıldır distribütörlüğünü yürüttüğü 
Komatsu markası, gelecek yoğun 
dönem öncesinde makinelerini zorlu 
şartlar için hazırlamak ve bakımdan 
geçirmek isteyenlere, 15 Mart-31 
Mayıs tarihleri arasında geçerli 
olacak, çok avantajlı fırsatlar sunduğu 
revizyon kampanyasını başlattı. 

“İlkbahar ve Yazın En Sevilen 
Parçaları Komatsu’da” sloganıyla 
hayata geçirilen kampanya 
kapsamında, Temsa İş Makinaları 
yetkili servis noktalarında 

gerçekleşen tüm komponent 
revizyonları için işçilikte %20, 
yedek parçada %15, alt takım yedek 
parçalarında %5 indirim uygulanıyor. 
Ayrıca kampanya kapsamında 20.000 
TL ve üzeri harcama yapan müşteriler 
için sürpriz hediye fırsatları da 
bulunuyor. 

Tüm yedek parça ve işçiliklerin 
6 ay garantili olduğu kampanyada, 
bakımlar, sarf malzemeleri, banko 
yedek parça satışları ve revizyon 
gerektirmeyen tamiratlar kapsam 
dışında tutuluyor. 

İlkbahar ve yazın en sevilen 
Parçaları Komatsu’da

Temsa 
İş Makinaları, 15 

Mart-31 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleşecek 

olan “İlkbahar ve Yazın En 
Sevilen Parçaları Komatsu’da” 
temalı Komatsu markalı tüm 

iş makinelerine yönelik 
revizyon kampanyası 

başlattı.
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Fethiye’den başlayarak Antalya’ya 
kadar uzanan ve tarihte Likya olarak ad-
landırılan Teke yarımadasındaki patikalar-
dan bir kısmının işaretlenip haritalanması 
ile oluşturulmuş yürüyüş rotasıdır. 1992 
yılında çalışmalarına başlanılan Likya 
yolu 1999 yılında Kate Clow tarafından 
hizmete açılmıştır.

Likya Yolu geçmiş yıllarda yurt dışın-
da yayınlanan çeşitli dergiler tarafından 
dünyanın en iyi 10 ve en güzel manzaralı 
50 yürüyüş rotasından biri seçilmiştir.

Likya ülkesinin gizemini, Akdeniz’in 
sonsuz maviliğini, Tahtalı Dağı’nın 
zirvesini,  dağların kekik toplayıcı 
Yörüklerini, keçiboynuzunun kekremsi 
tadını, yalnızlığı, doğayı, dinginliği 
hissedebilmek için zamanın ve 
mekânın içindeki Likya Yolu 
serüvenini yaşamak gerekiyor.

Muğla ili Fethiye ilçesi Hisarönü (Ovacık) 
mevkiinden başlayan rota, 555 kilome-
trelik güzergâhın sonucunda Antalya ili 
Geyikbayırı köyünde sona eriyor. Rotayı 
Antalya’dan başlayıp Fethiye’de bitire-
bilmek de mümkün.

Teke Yarımadası üzerinde kuzeyde 
Burdur-Gölhisar, batıda Muğla-Köyceğiz 
ile doğuda Antalya arasındaki bölge ‘Işık 
Ülkesi’ Likya’nın anayurdu sayılıyor.

Kendilerini ‘Trmmili’ olarak adlandıran 
Likyalılar, özgürlüklerine düşkünlükleri 
ve savaşçı gelenekleriyle ün salmışlar. 
Coğrafyası çetin, iklimi sıcak bu bölgede 
kartal yuvası olarak tanımlanacak sayısız 
kent kuran Likyalılar, yerel kireç taşını 
işleyerek oluşturdukları ev ve tapınak 
tipindeki kaya-lahit mezarlarıyla özgün 
bir kültüre sahiptiler.

Başkenti Patara olan Likya Birliği, 
özerk yönetim anlayışıyla günümüzdeki 
birçok devlet modeline örnek olmuş 
durumda. Denizcilik, korsanlık ve paralı 
askerlik yapan Likyalılar, anaerkil bir 
toplum yapısına sahiptiler.

Dünyanın

en güzel

yürüyüş

rotasıLikya
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BANA BİR AŞK ŞARKISI SÖYLE
Yönetmen : Mehrdad Ghaffarzadeh
Oyuncular : Yusuf Çim, Afsaneh Pakru, Ali Burak Ceylan
Tür : Romantik
Ülke : Türkiye

Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle, yolları kesişen Emre ve Delara’nın hikayesini konu ediyor. 
Emre, arkadaşı Hakan ile birlikte bir restoranın motor kuryesi olarak çalışır. Güzel bir 
sese sahip olan ve şarkı söylemeyi seven Emre, fırsat buldukça Cennet Çocukları 
isimli çocuk esirgeme yurdunda kalan çocuklara konser verir. Emre’nin başarılı bir 
şarkıcı olacağını düşünen televizyon yapımcı olan Ayla ise Emre’yi destekleyerek 
onun üne kavuşmasını sağlar. Ayla’nın Emre hakkındaki düşünceleri sadece iş ile 
ilgili değildir. Genç kadın içten içe Emre’yi sever ancak Emre’nin ona karşı hiçbir 
ilgisi yoktur. Bu sırada Delara isimli İranlı bir kız ve kardeşi Hamed, bir temizlik 
fabrikasının şubesini açmak için İstanbul’a gelir. Yaşanan bir olay Delara ve Emre’nin 
bir araya gelmesine neden olur. Ancak onların yakınlaşmasından rahatsız olan 
Ayla, bu durumu engellemeye kararlıdır. İranlı yönetmen Mehrdad Ghaffarzadeh’in 
yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Emre karakterine Yusuf Çim hayat veriyor. 
Delara rolünü ise İranlı Afsaneh Pakru’nun canlandırdığı filmin kadrosunda Ali Burak 
Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Semra Dinçer gibi isimler yer alıyor.

KATİL AVCISI
Yönetmen : Donovan Marsh
Oyuncular : Gerard Butler, Gary Oldman, Common
Tür : Aksiyon, Gerilim
Ülke : ABD

Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir 
yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi’nin metrelerce 
altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan 
denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya’ya karşı gizli bir darbe 
planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke 
tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, 
kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı’na engel olmak 
için düşman hattına sızmalıdır. 
“Kod Adı: Olympus”, “Uzaydan Gelen Fırtına” ve “Suç Takımı” gibi aksiyon 
filmlerinde izlediğimiz Gerard Butler’ın başrolünü üstlendiği filmin 
yönetmen koltuğunda Donovan Marsh oturuyor. Başrol Butler’a filmde, 
“En Karanlık Saat” ile bu sene Oscar kazanan Gary Oldman, geçtiğimiz 
sene “John Wick 2”de izlediğimiz Common, Emmy adaylığı bulunan Linda 
Cardellini, geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İsveçli aktör Michael Nyqvist, 
“Black Sails” dizisinden tanıdığımız Toby Stephens, Caroline Goodall ve Ryan 
McPartlin gibi isimler eşlik ediyor. Filmin senaryosunu ise Arne Schmidt ve 
Jamie Moss kaleme alıyor.
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KÖR BAYKUŞ
Yazar : Sadık Hidayet
Yayınevi : İletişim Yayıncılık

Kör Baykuş hayalle gerçeğin, aydınlıkla karanlığın, umutla umutsuzluğun iç içe geçtiği 
eşsiz bir edebi yolculuk… İran edebiyatını uluslararası edebiyatın bir parçası haline 
getiren ve “Doğu’nun Kafka’sı” olarak kabul edilen Sâdık Hidâyet’in, Kör Baykuş’u tek 
kelimeyle “benzersiz” bir metin: Zihni yavaş yavaş parçalanan, benliğini kaybeden 
kahramanıyla; neyin gerçek, neyin hayal olduğunun anlaşılamamasıyla; geçmişin ve 
şimdinin iç içe geçmesiyle; afyon dumanları arasında değişen, dönüşen atmosferiyle; 
melankolik, kötümser, karanlık ruh haliyle; huzursuz ediciliğiyle… Okuru adeta sürrealist 
bir tablonun karşısındaymış gibi hissettiren Kör Baykuş hayatla, çocuklukla, anılarla, 
aşkla, cinsellikle, varoluşla, Tanrı’yla ve ölümle büyük bir hesaplaşmanın romanı.

DİLE BEDEL
Yazar : Servet Kahveci
Yayınevi : Sokak Kitapları Yayınları

Dile bedel bir temennidir; ölüm dilimi susturduğu zaman, dilime bedel kitabımın 
söylemesi arzusudur. Dile bedel bir vebalden kurtuluştur; elimle ve dilimle 
dik duramadığım zulümlere, kalemimle olsun karşı koymaktır. Dile bedel bir 
umuttur; sesimi duyuramadığım, yüzünü göremediğim uzaktaki sevdiklerimle, 
satırlar vasıtasıyla olsun göz göze gelme ümididir. Dile bedel bir yadigârdır; belki 
hanlar hamamlar bırakamayacağım evlatlarıma, naçizane bir mirasımdır. Dile 
bedel bir kitaptır; yüreğimden taşan hislerimin, kâğıtlarda vücut bulmuş halidir.

MRS. STONE’UN ROMA BAHARI
Yazar : Tennessee Williams
Yayınevi : İletişim Yayıncılık

Mrs. Stone’un Roma Baharı, 20. yüzyılın en başarılı Amerikan oyun yazarlarından 
Tennessee Williams’ın kısa roman türünde verdiği kusursuz bir örnek. Karen 
Stone güzelliğiyle nam salmış Amerikalı bir tiyatro oyuncusudur. Ancak orta yaşı 
geçmektedir ve yaşlandığını kabullenmemekte direnmektedir. İşini bırakıp eşini de 
kaybedince yeni bir hayat kurmak üzere Roma’ya yerleşir. Burada bir yandan gücü 
ve parasıyla her şeyi elde etmeye çalışırken bir yandan da genç ve yakışıklı Paolo’yla 
bunlardan uzak bir ilişki kurmaya çalışır. Kendisine olan saygısını yitirmemek ve kapılıp 
gitmemek için savaşır ve zamanı durdurmanın yolunu arar. Tennessee Williams, Mrs. 
Stone’un geçmişiyle ve kendisiyle hesaplaşmasını eşsiz bir biçimde anlatıyor.
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Tüm 2. el ekipman ihtiyacınız için
sitemizi ziyaret ediniz...

www.2elekipman.com
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BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Bir ayakkabıya ağaç veya çivi çakmak için delik açmaya 

yarayan ayakkabıcı aleti
2. Hastalıkları su, ışık, hava, elektrik vb. fiziksel ve mekanik 

yöntemlerle tedavi etme, fizik tedavisi
3. Belli bir birim alan içinde yaşayan tüm canlıları, fiziksel 

çevreleri ile karşılıklı ilişkiyi içeren kavram: Ekosistem
4. Oyun yazma ve yönetme bilgisi
5. Acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen, sağlam, 

dayanıklı, metanetli
6. Karasergi” de denilen, siyah, yuvarlak ve ekşi bir üzüm cinsi
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Kabe’nin ilk yapımı sırasında Hazreti İbrahim tarafından 

konulan, Kabe’nin doğu köşesinde, yerden bir buçuk 
metre yükseklikte yer alan, parlak, siyahımsı taş

2. Ray aralığı 60 cm eninde veya daha az olan, arabaları 
buhar, hayvan ve insan gücüyle yürütülen küçük 
demiryolu

3. Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak 
siper

4. Basın indiği kalın ve tok tonlara inemeyen sesi olan sanatçı
5. Nemrut dağı üzerindeki dev heykelleri gerçekleştiren ve 

kuzey Suriye ile Güneydoğu Anadolu’da hüküm süren eski 
krallık

6. Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle 
görevlendirilen kimse

7. Baklagillerden çiçekleri sarı ve kimi türlerinde beyaz ya da 
menekşe renginde, yaprakları akasya yaprağına benzeyen 
bir süs bitkisi
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• 1 kg pancar
• 1 su bardağı nohut
• 1 tatlı kaşığı zerdeçal
• 2 adet salatalık
• 4-5 dal dereotu
• Yarım kahve fincanı sızma 

zeytinyağı
• 1 limonun suyu
• Yarım çay kaşığı tuz
• 10 adet mini mozzarella peyniri

Kabuğunu soyduğunuz pancarları küp küp doğradıktan 
sonra tencereye aktarın. Üzerini örtecek kadar su ilave edin. 
20 dakika haşlayın. Nohutları da ayrı küçük bir tencerede 
zerdeçalla birlikte yumuşayana kadar haşlayın. Nohutları 
ve pancarları bir kapta birleştirin. Çok ince dilimlenmiş 
salatalıkları, kıyılmış dereotunu, sızma zeytinyağını, limon 
suyunu ve tuzu ekleyin. Karıştırıp servis tabağına aktarın. En 
son mini mozzarella peynirlerini ekleyip servis yapın. İsteğe 
göre içine ceviz de ekleyebilirsiniz.

Ya
pı

lış
ı

Malzemeler
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Pancarlı ve
Nohutlu salata
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