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inlerce çiçek var, ama gül başka. 
Milyonlarca insan var, ama dost 
başka. Milyarlarca ay var, ama bu 
ay başka; Ramazan ayının gelişi 
sizlere ve sevdiklerinize mutluluk-
lar getirsin.

Yazımın hemen başında bu 
konuyu özellikle dile getirme isteği 
şundandır; hayat akıp gidiyor. Bize 
tanımlanmış olan o zaman dili-
minde –ki adına ömür diyoruz- ne 
üretebilir, içini ne kadar doldurabi-
lirsek o kadar ve onlarla anılacağız. 

“Bir toprak gibi ol ve insanlar 
seni çiğnese bile sen onlara çiçek-
lerini sun. Ancak o zaman rahmet, 
bereket ve sevgi ile taşarsın”. Bu 
sözünü hayatıma düstur edinmi-
şimdir.  Hatta şimdi aklıma gelen 
bir hikâyeyi de hemen nakledeyim;

Osmanlı  vezirlerinden biri, 
fakir ve muhtaçlara devlet ha-
zinesinden borç para verir. Borç 
alanlar  “Bu borcu ne zaman geriye 
ödeyeceğiz?” diye sorduklarında, 
“Padişahımız ölünce ödersiniz” 
diye cevap verir. 

Bu duruma şahit olan bir adam, 
bir gün Padişaha: “Efendimiz sizin 
veziriniz devletinizin hazinesinden 
muhtaçlara borç para veriyor, va-
desini de sizin ölümünüze bağlıyor. 
Demek ki niyeti kötü, sizin bir an 
önce ölmenizi istiyor, siz ölünce de 
paraları zimmetine geçirecek” diye 
duyurur. Bunun üzerine padişah, 
vezirini kendisini huzuruna çağırıp 
söylenenlerin doğruluk derecesini 
ve maksadının ne olduğunu sorar. 
Vezir, durumu şöyle açıklar: “Pa-
dişahım, söylenen doğrudur. Ben 
hazineden muhtaçlara borç para 
veriyor, vadesini de sizin ölümünü-
ze bağlıyorum. Ama bunu sizin öl-
menizi değil, tersine daha çok ya-

şamanızı istediğim için yapıyorum. 
Bilirsiniz ki her borçluya borcunun 
vadesi kısa gelir, vade dolmasın 
diye bakar, bunun için dua eder. Bu 
demektir ki borçlarını siz ölünce 
verecek olanlar, borçlarının vadesi 
dolmasın diye sizin ölmemeniz için 
dua edeceklerdir. Allah’ın katında 
en makbul dualardan biri de borç 
altındaki kullarının duasıdır. Benim 
de maksadım ömrünüzün uzunlu-
ğu, sağlık ve afiyetinizdir”

Yani nasıl bakarsak öyle görü-
yoruz. İşte bu mübarek ay bize iyi 
bakmak, iyi görmek ve nefsimizi 
terbiye edebilmek için sunulmuş 
bir imkân aslında. Yediğimiz her 
lokmanın, attığımız adım, içtiği-
miz her yudumun, baktığımızın, 
dokunduğumuzun kıymetini daha 
iyi anlamamız için çok önemli bir 
fırsat. 

Öyleyse; hakkını vermek bize 
düşen. Anlamak, uygulamak ve 
farkında olabilmek. Ancak bunu 
başarırsak sonunda bayram yapma 
hakkını kazanacağız. Tıpkı yaşam 
gibi.  Bize tanınan sürenin sonunda 
bayram yapabilmek için bugünü 
iyi değerlendirmek zorundayız. 
Unutmayalım ki; hiç kimse kendi 
teri ile boğulmaz. Ve Abraham 
Lincoln’ün dediği gibi “Durup 
bekleyenler, ancak koşuşturup çaba 
harcayanlardan arta kalan şeyleri 
elde edebilir.” 

Bu hayat bizim ve biz içine ne 
doldurursak gün gelip torbamızdan 
o çıkacak. Yeter ki; bize sunulan 
imkanları doğru değerlendirelim, 
bahşedilen ömrü iyi yaşayalım ve 
her lokmayı helalinden yiyelim. 

Hem ramazanınız hem bayra-
mınız kutlu olsun.
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Yeni Crafter
okul ve servis

türkiye yollarında

Volkswagen Ticari Araç’ın C-D segmentindeki güçlü temsilcisi Crafter’ın model gamı, Okul 
ve Servis versiyonları ile tamamlandı. Her yönüyle yenilenen Yeni Volkswagen Crafter model 

ailesinin yeni üyeleri Okul ve Servis modelleri, Çeşme’de düzenlenen basın etkinliğiyle tanıtıldı. 

Geçtiğimiz yıl Pikap ve Panel Van versiyonlarının satışına başlanan Yeni Volkswagen Crafter’ın, 
Okul ve Servis versiyonları Mayıs ayında Volkswagen Yetkili Satıcılarında yerini alıyor.
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1949 yılından bu yana, ürettiği her 
modeliyle ticaretin her alanında yer 
alan Volkswagen Ticari Araç, en önemli 
modellerinden biri olan Crafter’ın Okul 
ve Servis versiyonlarının satışına Mayıs 
ayında başlıyor. Marka geçtiğimiz yıl 
modelin Pikap ve Panel Van versiyonlarını 
pazara sunmuştu. 

Ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçları 
göz önünde tutularak, bir önceki 
versiyonu tamamen geliştirilerek, 
yeniden tasarlanan Yeni Volkswagen 
Crafter; teknoloji, güvenlik ve konfor 
öğelerindeki yeniliklerle dikkat çekiyor. 
Hem iç hem de dış tasarımındaki dikkat 
çekici değişikliklerle sınıfının çok ötesinde 
özellikler sunan ve sınıfındaki standartları 
yeniden belirleyen Yeni Crafter, 245.000 
TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Değişen beklentilere cevap 
veren yüzde 100 Volkswagen
Crafter ailesinin son üyeleri Yeni 

Crafter Okul ve Servis modellerinin 
tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte 
bilgi veren Volkswagen Ticari Araç Genel 
Müdürü Tolga Senyücel, “Yeni Crafter 
yüzde 100 Volkswagen. Tüm genleri 
Volkswagen AG tarafından oluşturuldu. 
Yeni Crafter’ın değişen ve gelişen müşteri 
beklentilerini karşılamaya yönelik çok 
uzun bir hazırlık evresi oldu. Bu hazırlık 
döneminde üretici tarafından Crafter’ın 
en çok satıldığı pazarlardaki üründen, 
pazarlamadan ve satıştan sorumlu 
ekipler Volkswagen AG’ye davet edilerek, 
çalışma ve araştırmalar yapıldı. Pazarların 
geri bildirimleri, ihtiyaçları masaya 
yatırılarak, tüm veriler harmanlanıp bugün 
gördüğünüz yüzde 100 Yeni Volkswagen 
Crafter ortaya çıkarıldı” dedi.  

Yeni Crafter, hedeflediğimiz pazar 
payımıza ulaşmamızı sağlayacak 
Tolga Senyücel, “Volkswagen Ticari 

Araç Türkiye olarak Crafter’ın da dahil 
olduğu C-D segmentinde daha önceki 
yıllarda yüzde 10’a yakın bir pazar 
payına ulaşma başarısını göstermiştik. 
Bu yılın geri kalan 7 ayında ise ilk etapta 
hedefimiz, ürünün pazar payını yüzde 
6-7 seviyelerine çıkartmak. 2020 yılında 
ise yıl sonu ürün gamımıza katılacak 
yeni versiyonlarımızla, güçlenerek, 
bu segmentte arzu ettiğimiz yüzde 
10’luk pazar payımıza tekrar ulaşmayı 
hedefliyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

Volkswagen Ticari Araç’ın 1949 
yılından bu yana üretim yaptığını söyleyen 
Tolga Senyücel, Crafter segmentinde 
ise markanın 1975’ten bu yana üretim 
yaptığını yani yaklaşık 44 yıllık bir 

tecrübeye sahip olduğu bilgisini vererek, 
“Bugün burada, Crafter’ın Okul ve Servis 
versiyonlarının tanıtımı amacıyla bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere 
Crafter Pikap ve Panel Van versiyonlarını 

geçen yılın ikinci yarısında satışa 
sunmuştuk. Bu sene ise Crafter Okul ve 
Servis versiyonlarıyla, C-D segmentinde 
varlığımızı güçlendirerek hedeflediğimiz 
pazar payına ulaşmayı arzuluyoruz” dedi.
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Çok daha iddialı bir şekilde geri 
dönüyoruz
Toplantıda daha sonra söz alan 

Volkswagen Ticari Araç Pazarlama 
Müdürü Taner Kozlan, pazardaki 
konumlarını Yeni Crafter’la çok daha 
güçlendireceklerine inandığını ifade 
etti. Globalleşen dünyada ticaretin son 
derece hızlı bir değişim içinde olduğunu, 
ticari hayatta kullanılan metotların, iş 
yapış şekillerinin de değişim gösterdiğini 
söyleyen Kozlan, “Ticarette kalıcı olmak 
isteyen markalar, değişen müşteri 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak 
ve onların  beklentileri doğrultusunda 
ürünlerini dizayn etmek zorundalar. 
Bu anlamda otomotiv sektörü de 
hızlı bir dönüşüm içinde. Otonom 
araçlar, elektrikli araçlar hayatımıza 
girmeye başladı. Volkswagen Ticari 
Araç markasının da gelecek yıllarda bu 
amaç doğrultusunda üretilen  modelleri 
yollarda görülmeye başlanacak.“ dedi.  

Değişen müşteri ihtiyaçlarına en 

uygun çözümleri yaratmaya çalıştıklarını 
belirten Kozlan, “Bunu yaparken de 
öncelikle, özümüze bakıyoruz. Crafter 
özelinde Volkswagen markasının 44 yıllık 
bir ürün ve pazar deneyimi var” dedi. 

Pazardaki her 4 üründen biri 
Crafter’ın da bulunduğu sınıfta
Hafif ticari araç pazarında “Türkiye’nin 

en önemli segmentlerinden biri C-D 
segmenti. Bu pazarda satılan her dört 
üründen biri bu segmentte. Bu segment, 
tamamen ticari amaçla kullanılan 
araçlardan oluşuyor. Ticaret hayatındaki 
herhangi bir değişim, bu sınıfın satışlarını 
doğrudan etkiliyor. Daha önceki yıllarda 
segmentin alt sınıfı olan minibüs 
pazarında yüzde 25’lik pazar payına 
ulaşma başarısı göstermiştik. Şimdi 
öncelikli hedefimiz, geçmiş yıllardaki 
bu gibi başarıları, Yeni Crafter ile tekrar 
elde etmek. Yeni Crafter’ın sahip olduğu 
yeni özellikleri ve ürün gamı ile bunu 
gerçekleştireceğine inanıyorum” diye 
konuştu.      

Yeni Crafter’la Konforlu ve 
Güvenli Yolculuklar
Yeni Crafter Okul ve Servis 

modellerinin pazara sunulurken iki ana 
unsurun göz önünde bulundurulduğunu; 
konforlu ve güvenli yolculukları 
hedeflediklerini söyleyen Taner Kozlan 
daha sonra Yeni Crafter’la ilgili detaylı 
bilgiler verdi.

Yeni Crafter’da sadece yolcu konforu 
değil sürücü konforu  ön planda
Yeni Crafter’ın öne çıkan konfor 

öğelerinin başında sürücü koltuğu geliyor. 
Crafter’ın sürücü koltukları müşteri istek 
ve beklentileri doğrultusunda iki farklı 
model olarak sunulmakta. Yeni Crafter’ın 
Highline modelinde kendi segmentinde 
ilk kez sunulan AGR Sertifikalı, 14 farklı 
yöne ayarlanabilen, sırt, bel, baldır desteği 
gibi birçok konforlu kullanım özelliği 
sunan, sürücü ağırlığına göre ayarlanabilir 
süspansiyonlu “Ergo Comfort” adında 
sürücü koltuğu bulunmakta.  

İki farklı donanım: Comfortline 
ve Highline
Yeni Crafter Okul ve Servis, Comfortline 

ve Highline donanım seviyelerinde 
satın alınabilecek. Birçok güvenlik 
ve konfor özelliğinin standart olarak 
sunulduğu Comfortline donanım seviyesi 
dışında, müşteri istek ve beklentileri 
doğrultusunda oluşturulmuş Highline 
donanım seviyesinde ise Composition 
Media radyo, Led Farlar ve Led Gündüz 
Sürüş Farları ile ErgoComfort Körüklü 
Sürücü Koltuğu standart olarak sunuluyor. 

Sınıfının en güçlü motoru 
Sınıfının en güçlü motoruna sahip Yeni 

Crafter, 2.0 litre hacimli turbo dizel motorla 
satışa sunuluyor. Türkiye pazarında kendi 
segmentinde ilk olan 2.0 litre hacimli turbo 
dizel motor 177 PS güç üretirken 410 
Nm tork sağlıyor. Volkswagen Ticari Araç 
tarafından Yeni Crafter için ticari hayatın 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel 
olarak tasarlanmış, dayanıklı ve uzun ömürlü 
motor, yüksek performansı, düşük yakıt 
tüketimi ve yüksek çekiş gücü ile öne çıkıyor. 

Servotronik direksiyonla kolay 
manevra kabiliyeti 
Yeni Crafter’da standart olarak sunulan 

servotronik direksiyon, şehir içinde kolay 
manevra yaparak rahat kullanım ve park 
etmede kolaylık sağlıyor. Direksiyon düşük 
hızlarda yumuşayarak kolay bir sürüş 
sağlarken, yüksek hızlarda da sertleşerek 
kullanıcının ani hareket yapmasını 
engelleyip sürüş güvenliğini artırıyor. 
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% 100 Volkswagen AG onaylı üst yapı
Yeni Crafter’ın en önemli 

özelliklerinden biri de üst yapı 
çalışmalarının bizzat Türkiye’de 
geliştirilmiş olması. Yeni Crafter’ın üstyapı 
çalışmaları Doğuş Otomotiv garantisi 
altında Türkiye’de gerçekleştiriliyor. 
Otomotiv sektöründe kendi konularında 
uzman ve deneyimli birçok yerli yan 
sanayi ile Volkswagen kalitesinde 
ürünler geliştirilerek aynı zamanda ülke 
ekonomisine de katkıda bulunuluyor. 
Sektör ihtiyaçları ve müşteri beklentileri 
göz önüne alınarak yapılan ürün 
geliştirmeleri neticesinde, sürücü ve 
yolcuların konforlu seyahat etmesini 
sağlayan birçok yeniliğe imza atılıyor.

Sınıfında tek: 8 ileri otomatik 
vites seçeneği
Sınıfında yalnızca Yeni Crafter 

tarafından sunulan 8 ileri otomatik 
vites seçeneği, yakıt tüketimini azaltan, 
hızlı ivmelenme sağlayan, yumuşak ve 
sarsıntısız vites geçişi sunuyor. Kullanım 
kolaylığı ve sağlamlığı ile öne çıkan bu 
şanzıman Yeni Crafter modellerini şehir içi 
yolculuklar için çok uygun bir araç haline 
dönüştürüyor.

İleri teknoloji sürücü destek 
sistemleri
Yeni Crafter, segmentinin üstünde 

ileri teknoloji ve güvenlik donanımları 
sunuyor. En son teknolojiye sahip 
aktif ve pasif güvenlik 
sistemleri kaza riskinin 
azaltılmasına 
yardımcı oluyor. 
Standart olarak 
sunulan İkincil 
Çarpışma Önleme 

Asistanı, kazadan hemen sonra bilinç 
dışı yapılabilecek hareketlerin önüne 
geçerek, aracı durduruyor ve ikinci 
çarpışmanın olma ihtimalini ortadan 
kaldırıyor. Rüzgar Savrulma Asistanı, 
özellikle viyadüklerde, fırtınalı havalarda 
ve yüksek süratlerde, Yeni Crafter’ın yola 
daha sıkı tutunmasını sağlıyor. Yorgunluk 
Tespit Sistemi ise, sürücünün aracı 
kullanımıyla ilgili parametrelerine bakarak 
yorgunluk durumunu tespit ediyor ve 
sürücüyü ikaz ediyor. Şerit Takip Asistanı, 
sürücünün bulunduğu şeritten farkında 
olmadan ayrıldığını tespit ettiğinde 
direksiyona müdahale ederek sürücüyü 

uyarıyor, olası kazaları engellemeye 
yardımcı oluyor. Uzun far 

asistanı, gece sürüşü 
sırasında karşıdan 

bir araç gelmesi 
durumunda uzun 
farları otomatik 
olarak kapatıp 

gerektiğinde tekrar devreye alarak 
kullanıcılara konforlu ve güvenli bir sürüş 
imkanı sunuyor. Hız sabitleyici ise, uzun 
yolda sürücünün konforunu artırmanın 
yanı sıra uygun hız aralığında ekonomik 
bir sürüş imkânı sağlıyor.  

Sınıfının en iyi aerodinamik 
tasarımı 
Yeni Crafter, baştan aşağı yenilenen 

dış tasarımıyla da dikkat çekiyor.  Highline 
donanımında standart olarak sunulan LED 
farlar, yoğun ışıklı ortamlarda dahi aracın 
çok rahat fark edilmesini sağlayarak, 
yol güvenliğini artırıyor. Yeni Crafter’ın 
bir önceki nesline göre yüzde 10 daha 
düşük olan hava sürtünme katsayısı, yakıt 
tüketiminin düşürülmesine katkı sağlıyor.

Düşük kullanım maliyetleri
Yeni Crafter, geliştirilen teknolojileriyle 

daha düşük kullanım maliyetleri sunuyor. 
Yüksek 2.el değeri, düşük yakıt tüketimi ve 
düşük bakım maliyetleri ile bu segmentin 
kullanıcıları için ekonomik bir ticari araç 
olma özelliğini taşıyor. 

Yeni okul mevzuatına uygun 
Yeni Crafter, okul servisleri 

mevzuatında yapılan yeni düzenlemelerle 
belirtilen tüm güvenlik özelliklerine sahip; 
yolcu koltuklarına entegre sensörler, 
araç dışındaki kör noktaları gösteren 
üç kamera, sınıfında tek olan otomatik 
yükseklik ayarlı, üç noktadan gergili 
emniyet kemeri bunların arasında öne 
çıkan özellikler. 

İlk planda iki farklı koltuk 
konfigürasyonu
Yeni Crafter’ın Mayıs ayında Türkiye 

yollarıyla buluşan Okul ve Servis 
versiyonları, Ekstra Uzun Şasi ve Yüksek 
Tavanlı olarak, 16+1 ve 19+1 koltuk 
konfigürasyonlarıyla satın alınabilecek. 

taner Kozlan
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WRS 200 Kärcher, soğuk ve 
sıcak su ile yüksek basınçlı temizlik 
uygulamalarını mümkün kılan ve en az 
2,5 ton toplam taşıma kapasiteli çok 
amaçlı çevre temizlik şasi araçlara monte 
edilebilen yeni ürünü ile sektörde 
fark yaratmaya devam ediyor. Sıcak 
sulu temizleme özelliği ile kimyasal 
kullanmadan yabani otların kolayca 
ve çevre sağlığına zarar verilmeden 
temizlenmesini sağlıyor. İnatçı kir, 
yağ, sakız, grafitte yazıların ve afişlerin 
temizlenmesinde kullanıcılarına 
kusursuz performans ve güven veriyor. 
Kusursuz boyutları, 300kg ağırlığı ve 
farklı şasi araçlara göre farklı hacimde 
temiz su tankı seçeneği ve birçok farklı 
aksesuarları ile birlikte, 105 kW brülör 
ve 200 bar kapasiteli yüksek basınç 

pompası gibi denenmiş ve test edilmiş 
Kärcher ekipmanları ile yüksek esneklik 
ve kalite sağlar. 

WRS 200 ve uygun aksesuarları ile 
farklı işler yapılabilir. Yüksek basınçlı 

yıkama ve temizlemeye ek olarak, kabin 
içinden kontrollü ve 1 metre genişliğe 
sahip sağa sola hareket edebilen ön 
yıkama çubuğu ile kaldırım, yol kenarı 
ve köşelerde bulunan yabani otların 

Temizlikte çözüm ortağınız
Kärcher’den
yeni ürün
WRS 200

Her türlü yüzeydeki kir,
yağ ve sakız temizliği ile afiş sökme, 

grafite yazıların temizlenmesi ve
yabani ot ile mücadele; WrS 200 ile

artık daha kolay ve daha ucuz



132019   RADÜS DERGİSİ

MIC 42 

ISAL 6000

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DMO_radüs_ilan_22x28_2019SC.pdf   1   26.03.2019   13:39



14 RADÜS DERGİSİ   2019

sıcak suyla temizlenmesi çok daha 
kolay bir şekilde ve düşük maliyetli 
olarak yapılabilmektedir. Yabani otların 
elle temizlenmesi için de ayrıca farklı 
ekipmanlar mevcuttur. Yabani otların 
yanı sıra, özellikle büyük şehirlerde 
birçok kamu alanında temizlenmesi çok 
zor ve maliyetli olan sakız temizliği ise 
yüksek basınçlı tetik tabancası ve uyumlu 
aksesuar ile birlikte birkaç dakika içinde 
soğuk suyla yapılabilmektedir. 
Sahip olduğu teknolojisi işleri kolaylaştırır 

ve kullanıcılarına zaman kazandırır.  Güçlü 
105 kW’ lık brülörü; suyu iki dakikadan 
daha kısa sürede 98 ° C’ye kadar ısıtır ve 
kullanıma hazır hale getirir. 15-30 litre /
dk. ve 200 bar kapasiteli  yüksek basınçlı 
pompası ile her türlü yüzeyde katılaşmış 
inatçı kirlerin soğuk veya sıcak su ile 
temizlenmesini sağlar.

Kaldırımlar, trafiğe kapalı alanlar, 
meydanlar, park ve bahçeler ..vb. yerlerde 
zemin kaplamalarına zarar vermemesi 
için daha düşük taşıma kapasiteli araçlara 

göre tasarlanan Kärcher, WRS 200; 
Kärcher marka çok amaçlı çevre temizlik 
araçlarının arka kısmına takılabilmekte 
ve bu özelliği ile aracın ağırlık merkezinin 
dengede kalmasını  ve aracın dönerken 
arka kısmının ayna konturu içinde 
kalmasını sağlar. Bununla birlikte sürücüye 
güvenli ve konforlu sürüş açısından da 
fayda sağlayarak herhangi bir hasara 
neden olmaz. 

WRS 200; sistemin çalışması için 
gerekli olan hidrolik gücü (40 litre/dk.) 
monte edildiği şasi araçtan alabildiği 
için tüm Kärcher marka çok amaçlı çevre 
temizlik şasi araçlarına üçgen bağlantı 
kaplini aracılığı ile çok hızlı bir şekilde 
monte edilebilmektedir. Çift kapak istemi;  
bakım ve servis kolay ulaşım ve müdahale 
imkânı verir. Sistemdeki boruları korumak 
için otomatik kireç çözme 
sistemi mevcuttur. 

en az 
2,5 ton toplam 

taşıma kapasiteli çok 
amaçlı çevre temizlik 

şasi araçlarına monteli 
olarak her alanda herhangi 
bir kimyasal kullanmadan 

yabani otlarla çevre 
sağlığına zarar 

vermeden kolayca 
baş edebilir.

Kärcher marka 
çok amaçlı çevre 

temizlik araçlarının arka 
kısmına takılabilmekte ve 
bu özelliği ile aracın ağırlık 

merkezinin dengede kalmasını ve 
aracın dönerken arka kısmının 
ayna konturu içinde kalmasını 

sağlar. Bununla birlikte 
sürücüye güvenli ve 

konforlu sürüş 
sağlar.
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WrS 200 Kärcher, 
soğuk ve sıcak 

su ile yüksek 
basınçlı temizlik 

uygulamalarını 
mümkün kılan 

ve en az 2,5 ton 
toplam taşıma 
kapasiteli çok 

amaçlı çevre temizlik 
şasi araçlara monte 

edilebilen yeni ürünü 
ile sektörde fark yaratmaya 

devam ediyor.

Yüksek basınçlı temizlemeye ek olarak, kabin içinden kontrollü 
ve 1 metre genişliğe sahip sağa sola hareket edebilen ön yıkama 

çubuğu ile kaldırım, yol kenarı ve köşelerde bulunan yabani 
otların sıcak suyla temizlenmesi çok daha kolay ve düşük 

maliyetli olarak yapılabilecektir.
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Fuar ile ilgili görüştüğümüz ARÜSDER 
(Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makineleri 
Üreticileri Birliği Derneği) Genel Sekreteri 
Göktan Güçlü’nün görüş ve değerlendirm-
eleri şöyle;  Öncelikle gerçekten çok büyük 
bir organizasyon. Sadece fuar olarak değil, 
her bakımdan çok iyi organize edilmiş bir 
buluşma.  65 yıllık bir gelenek artık Bauma. 
Gelin görün ki; 65 yıllık tarihinin en büyük 
rakamlarına bu yıl ulaşıyor. 

Katılımcı firma sayısı 3.700 ve bu 
katılımcılar dünyanın her yerinden geliyor. 
Birçok ürün dünya prömiyeri yaptı yani ilk 
kez burada sergilendi. Özellikle elektrik en-
erjisinin kullanımı ile dijitalleşen teknoloji-
nin ön plana çıktığını söylemek doğru olur.

Ziyaretçi profiline bakıldığında ise 
tamamen hedefe kilitlenmiş, 200’den fazla 
ülkeden 620.000 kişinin söz konusu 
olduğunu düşünürsek fuarın çok 
verimli geçtiğini söylemek müm-
kündür. Türkiye’den 189 atılımcı fir-
ma fuarda ürünlerini tanıttı. Ancak 
distribütörlük yapan firmaların da 
ana firma stantlarında yer aldığını 
düşünecek olursa bu sayı çok daha 
yukarılara çıkıyor. Sadece sayısal 
olarak büyüklük bile etkileyici iken 
bu firmaların prestijli temsilleri, 
çok iyi kurgulanan stantları, yetkin 
personelleri ve inovatif ürünleri 
teşhirleri takdir edilmesi gereken 

hususlardı. Dünya ya açılan bir vizyonu 
çok ama çok iyi temsil eden Türk firmalar 
önemli derecede ilgi topladı.

Turkish Machinery olarak; seçilen 
stant yeri, kullanılan reklam materyalleri, 
Türkiye vurgusunun ön plana çıkartılarak 
prestijli bir biçimde kullanılması ise son 
derece etkili ve doğru kararlar olduğunu 
gelen geri bildirimlerden fazlasıyla görmüş 
bulunuyoruz. Nitekim yeni tanıdığımız 
veya kendimizi tanıttığımız pek çok firma 
oldu. İlerleyen dönemlerde önemli işbir-
likleri doğacağına inandığımız görüşmeler 
gerçekleştirdik. Sektörümüzü, ürettiğimiz 
ürünlerin çeşitliliğini yabancı firmalara 
aktararak bilgi sahibi olmalarını sağladık.

Çok sayıda firma ile temas kurduk. 
Birçoğunu stantlarında ziyaret edebildik.  

Bu firmaların genel anlamda 
memnuniyetlerine tanık olduk.  
Ülkemizi temsilen Türkiye’nin 
Makinecileri grubunda yer alan 
derneklerimizin uyum içerisinde 
çalışmaları ve gösterdikleri per-
formansı ise takdir edilesi bir 
durum olarak değerlendiriyoruz. 
Dünya’ya açılan ciddi bir pencere 
olan bu fuar’da yer almaktan, bu 
şekilde prestijli bir temsilden son 
derece mutlu ayrıldık.  Bir kez 
daha tüm emeği geçenlere teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.

“BAUMA 2019”
tüm zamanların en büyüğü oldu

8-14 nisan 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Bauma fuarı son 

yılların en yüksek katılımcı ve ziyaretçi 
sayısına ulaşarak dünyanın en büyük 
fuarı ünvanını kazandı. türkiye’den 

katılan 190 a yakın firmanın yanı 
sıra Makine İmalatçıları Birliği’nin 
önemli bir reklam çalışmasın ek 
olarak stant açarak türkiye’yi “ 

türkiye’nin Makinecileri” başlığı 
ile son derece üst düzey bir şekilde 
temsil ettiği organizasyonda yine 

MAİB’in destekleri ile dört sivil toplum 
kuruluşu temsil etti. ArÜSDer, 

İMDer, İSDer ve İŞİM KÜMeSİ fuarda 
ciddi bir performans göstererek 
sadece sektörel bazda değil, tüm 

grupları kapsayan yoğun görüşmeler 
gerçekleştirdi.

BA
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Çığır açan damperli römork
İtalyan OEM Mantella maksimum yük kapasitesi, yakıt verimliliği ve üst düzey 
dayanıklılık sunan çığır açan damperli römorkunu piyasaya sürüyor.

Mantella yüksek dayanımlı çelik kul-
lanımındaki önemli tasarım gelişmelerini 
hayata geçirerek yenilikçi Stratosphere 
damperli römorkunun tasarımında çığır 
açtı. Şirket İskandinav çelik üreticisi 
SSAB’nin geliştirdiği ve ürettiği son te-
knoloji malzemelerden her yönüyle yarar-
landı: Hardox® 500 Tuf ve Strenx® 960.

510 kg daha fazla yük kapasitesi 
Önceki tasarıma oranla gövdede 

aşınma dirençli Hardox® 500 Tuf ve 
şaside Strenx® 960 kullanılmasının 
ağırlıkta sağladığı toplam tasarruf, her 
seferde 510 kg daha fazla yük kapasitesi 
anlamına geliyor. Daha fazla yük kapas-
itesi ise her müşterinin aradığı bir özel-
liktir. Yeni tasarım uluslararası 2018 İsveç 
Çelik Ödülü’nü kazandı. 

Ağırlığın azaltılması 
sürdürülebilirliği iyileştirir
Mantella S.r.l., güney İtalya’nın Cat-

anzaro bölgesindeki Lamezia Terme’de 
bulunan bir aile şirketidir. Şirket kendis-
ine, bir yandan yük kapasitesini artırırken 
diğer yandan yakıt tasarrufu sağlayacak 
ve CO2 emisyonlarını düşürecek daha 
güçlü ve daha hafif yarı römorklar tasar-
lamak gibi iddialı bir hedef belirledi. 

Karayolu taşımacılığının Avrupa’da 
genel sera gazı emisyonlarının %17,5’inden 
sorumlu olması nedeniyle emisyonların 
azaltılması özellikle önem taşıyor. 2050’de 
bu emisyonların 1990’daki düzeyden en 
az %60 daha düşük olması ve sıfıra doğru 
ilerlemeye devam etmesi gerekecek.

“Ton kilometre başına CO2 emisyon-
larını ve yakıt tüketimini azaltarak daha 
sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bu-
lunuyoruz. Bu çok hafif römorku başarıyla 
geliştirebilmek için tüm şirket sürece dahil 
oldu - tasarım mühendisleri, üretim, yöne-
tim ve satınalma. Stratosphere römorklar, 
SSAB’nin yüksek dayanımlı çelik kaliteleri 
Hardox® 500 Tuf ve Strenx® 960’ın sun-
duğu tüm avantajlardan istifade ediyor. 
Tabii ki diğer römork serilerimizde de 
daha güçlü ve hafif tasarım çözümlerini 
uygulama sürecindeyiz” diyor Mantella 
S.r.l. Fabrika Müdürü Gregorio Mantella.

SSAB’nin 

sunduğu WearCalc gibi 

yazılımlarla, henüz damper 

gövdesi üretilmeden aşınma 

oranını hesaplamak mümkündür. 

farklı renkler, damper boşaltıldıktan 

sonraki sürtünme aşınmasını 

gösterir. Hesaplamalardan elde 

edilen veriler üreticiye malzeme 

yükseltmeleri ve aşınma 

tasarımına ilişkin öneriler 

sağlar.
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Hardox® 500 ile gövde ağırlığında 
365 kg tasarruf
Mantella’nın Stratosphere römork-

larının damper gövdeleri Hardox® 500 Tuf 
aşınma plakasından yapılıyor. Bu yeni Har-
dox® kalitesi, önceden kullanılan Hardox® 
450 kalite ile aynı düzeyde tokluk ve daha 
uzun bir aşınma ömrü sunuyor. 

Hardox® 500 Tuf’un daha yüksek aşın-
ma direnci sayesinde Mantella plaka 
kalınlığını 1 mm azaltabildi. Bu da 
gövde ağırlığında ortalama 365 
kg tasarruf sağladı. 

Hardox 500 Tuf’un 
sağladığı yüksek düzeyde 
tokluk ve çökme direnci-
nin yanı sıra sertliğin de 
artması sayesinde kalınlık 
azaltılabiliyor. Çelik, yıllar-
ca kullanıldıktan sonra bile 
gövde bütünlüğünü tehlikeye 
atmayacak bir kalınlıkta olacak.

Hardox® 500 Tuf; Hardox® 450 ve Har-
dox® 500 aşınma çeliği kalitelerinin en iyi 
özelliklerini birlikte sunar. Alışılmışın dışın-
da 475-505 HBW gibi dar bir sertlik aralığı 
sunar. Hardox 500® Tuf’un görece aşınma 
ömrü, Hardox 450®’ye oranla %30-50 daha 
uzun olabilir. Yüksek düzeydeki tokluk, 
keskin ve ağır cisimlerden darbe aldığında 
çelikte oluşacak çökme ve çatlaklara karşı 
mükemmel bir direnç sağlar. Hardox® 500 
Tuf, -20°C’de 27 J garantili darbe tokluğuna 
ve -40°C’de 45 J tipik değere sahiptir. 

esnemezlik için tasarlanmış gövde
Daha ince bir malzeme kullanıldığında, 

damperli römork gövdesinin gövdede 
esnemezlik ve genel bir denge sağlayacak 
şekilde tasarlanması gerekir. Tümüyle 
yüklenmiş haldeki, öne monteli hidrolik 
silindirli bir gövdeyi yükseltirken, gövde 
yüksek streslere maruz kalır. Doğru tasar-

lanmadığı takdirde yanlarda 
ani bir burkulma oluşabilir. 

Bu etkiye karşı koymak için 
Mantella yan panellere yatay büküm ilav-
eleri gibi bir dizi tasarım değişikliği yaptı. 
Bu da tüm gövdeye gereken esnemezliği 
sağlar. Burulma esnemezliğini artırmak 
için hidrolik silindir ataşman, üst raylar, 
arka çerçeve ve devirme milleri de yeniden 
tasarlandı. 

Verim ve performans için Strenx® 
960 ile tekrar tasarlama
Mantella, şasinin boylamasına kirişlerini 

tek bir düz Strenx® 960 rulosuna gelişmiş 
büküm uygulayarak üretmeye karar 
vermekle oyunun kurallarını değiştirdi. 
Flanşları ve bağlantı levhasını birbirine 
kaynaklayan geleneksel bir I-kiriş yapmak 
yerine, Mantella presle bükme 
uygulayarak kaynaksız bir Z 
formu üretti.

Damperli römorklar 

genellikle son derece zorlayıcı ortamlarda 
arazi koşullarında çalıştırılırlar. Öngörüle-
bilmesi zor olan çeşitli ağır yük durumlarına 
maruz kalırlar. Tasarımın sınırlarını genel-
likle yorulma belirler. Mantella, yorulma 
dayanımını optimize etmek için kaynak-
lama teknolojisi ve kaynaklama yerleşimi 
alanlarındaki geliştirme çalışmalarına 
ciddi yatırımlar yaptı. Kaynaklı I-kirişlerinin 
ortadan kaldırılması ve flanşlara kaynak 
dokundurulmaması sonucunda şasinin 
yorulma direnci büyük ölçüde artırıldı.

Hem alüminyumun hafifliği,   
hem çeliğin avantajları
Stratosphere serisinin yeni römork 

şasisi alüminyumla aynı ağırlıkta olmasına 
rağmen çeliğin tüm dayanıklılığı, yorul-
ma direncini ve üretim avantajlarını da 
beraberinde sunuyor. Z-kirişlerin üretimi, 

kaynaklama gerektiren I-kirişlere göre 
yaklaşık %50 daha kısa sürüyor. 

Dahası, yanal esnemezlik %10 
ve burulma esnemezliği %12 
artıyor.

Mantella, Strenx® 960 çeliğe 
geçiş yapmakla müşterilerine 

sadece 145 kg daha hafif bir şasi 
sunmakla kalmıyor. Mekanik özel-

likler ve yol tutuşu açısından da üstün 
bir ürün sunuyor. 

Sağlanan tasarruflar
- Bir Stratosphere römorkun gövdesi-

nin 365 kg ve şasisinin 145 kg daha hafif 
olması, her seferde ilave 510 kg yük taşıma 
kapasitesi anlamına gelir 

- 12 yıllık servis süresinde 12.000 litre 
yakıt ve 30 ton CO2 tasarrufu sağlayabilir2

- Kilometre başına € 0,07 veya yılda € 
8400 kazanabilen araç 4-5 yılda kendini 
amorti eder.

Mantella’nın 

damperli römorku 

geleneksel bir tasarıma 

göre en az 500 kg daha 

hafiftir. Hardox® 500 tuf’ın U 

şeklindeki gövdesi 365 kg daha 

hafif, Strenx® 960 şasi ise 145 kg 

daha hafiftir. Yatay bükülmeler 

gövdenin esnemezliğini 

artırarak, devirme 

sırasında burkulmayı 

önler.

tek bir 

Strenx® 960 

sacından bir adet 

boyuna bükülmüş kiriş 

üretmek, kaynaklanmış 

bir I-kirişe oranla 

ortalama %50 daha 

az vakit alır.
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Makina Hikayeleri 

Kunduracı bir ailede dünyaya gelen 
Mevlüt Kanat, nedense kunduracılığa hiç 
ilgi duymaz. Küçük yaşlardan itibaren tamir-
ciliğe merak salan Mevlüt’ün oyuncakları 
tornavida, bıçkı ve keser olur. Çocuklarının 
bu ilgisini gören Kanat ailesi, ilkokulun ar-
dından Mevlüt’ü sanat okuluna yazdırır. İki 
yıl kadar sanat okuluna devam eden Mevlüt 
şartlar gereği öğrenimine devam edemez ve 
okulu bırakır. Bunun üzerine dedesi elinden 
tutar ve İstanbul Caddesi Kadılar Sokak’ta 
torna atölyesi olan Ali Rıza Songür’ün yanı-
na çırak olarak verir. 1952 yılında çırak olarak 
girdiği bu atölyede 1957 yılına kadar çalışır 
Mevlüt Kanat. Daha sonra askere gider ve 
24 ay süren askerliğini tamamladıktan sonra 
memlekete geri döner.

Ustasına ortak olur
Memlekete döndüğünü öğrenen ustası 

Ali Rıza Songür, çalışkanlığını ve kişiliğini 
çok sevdiği Mevlüt Kanat’ı bırakmak iste-
mez. Yanına çağırır ve, “Bu dükkan senin. 
Gel dükkana ortak ol, birlikte çalışalım” 
der. Bunun üzerine Mevlüt Kanat ustasının 
atölyesine ortak olur ve birlikte çalışmaya 
başlarlar. Atölyede o dönem ağırlıklı olarak 
römork, biçer ve traktör gibi tarım aletleri 
tamiri yapılmaktadır. Fakat bir süre sonra 
bu işler pek verimli olmamaya başlar ve 
hidrolik pres işine girmeye karar verirler. 
Yaptıkları ilk presi Konya’da bir firmaya ver-
diklerini ve firmanın presi çok beğendiğini 
söyleyen Mevlüt Kanat, “O gün ne kadar 
mutlu oldum anlatamam. Eve adeta uçarak 
gitmiştim sevinçten” diyor. Pres işlerine 
başladıktan bir müddet sonra Eski Sanayi’de 

yeni 
bir atölyeye 
taşınırlar. Fakat bir 
süre sonra ustası artık yaşlandığını ve işi 
bırakmak istediğini söyler. Bunun üzerine 
ustasıyla yollarını ayıran Mevlüt Kanat, 1960 
yılında dükkanı tamamen üzerine alır ve 
Çiftyıldız ismiyle çalışmaya devam eder.

Hidrolik presle büyüdüler
Yedi kişilik ekibiyle birlikte gece gündüz 

çalışmaya devam eden Mevlüt Kanat, hi-
drolik pres işinde iyi bir noktaya gelir. Bu 
dönemde torna tezgahı ve yüzey taşlama 
tezgahları da yapmaya devam ederler. 

Çiftyıldız Makina markalı hidrolik presler 
Türkiye’nin dört bir köşesinde alıcı 

bulmaya başlar. O yılarda 
Türkiye’nin en 

Kunduracı ailenin makineci çocuğu

“ÇİftYILDIZ”
Kuşaklar boyu 
kunduracılık mesleğini 
devam ettirmiş olan Kanat 
ailesi, Konya’nın eski ve köklü 
ailelerinden biridir. Mevlüt Kanat, 
bu ailenin bir ferdi olarak 1938 
yılında dünyaya gelir. Babası, 
amcası ve dedesi kunduracılık 
yapmakta olan Mevlüt Kanat, 
ailenin kunduracılık dışında 
bir iş yapan ilk ferdi olacaktır...
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büyük fabrikalarından, TSK’ya kadar pek 
çok yere hidrolik pres verdiklerini belirten 
Mevlüt Kanat, “1967 yılında Kütahya Soma 
Kömür İşletmeleri’nin pres işlerini aldık. 
13.500 liraya pazarlık ettik, fakat bize presler 
boyanmadan gelip kontrol edeceğiz dediler. 
Presler bitince çağırdık, gelip çalıştırdılar ve 
presleri çok beğendiler. Boyalarını da yaptık-
tan sonra presleri almaya geldiler, fakat 
presleri o kadar beğenmişlerdi ki 13.500 
değil, 15.000 lira verdiler” diyor.

Çiftyıldız Makina’nın yoğun bir tem-
poyla çalıştığı bu dönemde, Mevlüt Kanat 
ilk çocuğunun mutluluğunu yaşar. 1963 
yılında dünyaya gelen Ahmet Kanat, ilkoku-
lun ardından sanat okuluna devam eder. 
Okuldan arda kalan zamanlarında ve ta-
tillerde de atölyeye babasının yanına giden 
Ahmet, küçük yaşlardan itibaren çalışma 
hayatının içinde bulur kendini. Hatta okul-
daki bazı öğretmenleri, dersi olmasa dahi 
diğer çocuklara makineleri öğretsin diye 

Ahmet Kanat’ı atölyeye götürür. Ahmet 
Kanat, öğrenimini tamamladıktan sonra 
babasıyla birlikte çalışmaya devam eder. 
Celalettin Kanat ise 1973 yılında dünyaya 

gelir. Öğrenimini tamamladıktan sonra o da 
babasının yanında çalışmaya başlar.

“Biz bu sahtekarlığı yapamadık”
1980’li yıların sonlarına doğru hidrolik 

pres piyasasının bozulmaya başladığını ve 
bu yüzden hidrolik pres üretiminden vazgeç-
tiklerini belirten Mevlüt Kanat, “Bir bakıyor-
sunuz 60 tonluk presin üzerine 100 ton, 100 
tonluk presin üzerine 150 ton yazılmaya 
başlanmış. Biz bu sahtekarlığı yapamadık. 

Haksız rekabet yüzünden diğerlerine 
göre fiyatımız pahalı sanıldı. 

Baktık işin tadı kaçma-
ya başladı, hi-

dro-

lik pres işini bırakmaya karar verdik. Hidrolik 
pres işine yıllarımızı vermiştik, bu alanda 
çalışan bir çok usta da bizim yanımızda yetiş-
ti. Bugün hâlâ çalışan preslerimiz var” diyor.

“Oğlum adam o parayı sana bana 
vermedi, Çiftyıldız Makina’ya verdi”
Mevlüt Kanat çalışma hayatı boyunca 

dürüstlükten ve iş ahlakından asla taviz ver-
memiş. Marka olabilmek için bu iki konudan 
asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan 
Mevlüt Kanat, “Atölyede Celalettin’in olduğu 
bir gün Afyon’dan bir müşteri gelmiş ve bazı 
makineleri sipariş etmiş. Fiyatta anlaştıktan 
sonra da büyük bir miktarı nakit ve bir kısmı 
da çek olarak makinelerin tüm parasını bıra-
karak gitmiş. Sonraki gün Celalettin, ‘Baba 
bu nasıl bir adam, bütün parayı verdi ve 
gitti’ dedi bana. Ben de ona, ‘Oğlum adam 
o parayı sana bana vermedi, Çiftyıldız Maki-
na’ya verdi’ dedim” diyor. Sadece iyi makine 
yapıp satmanın ticarette yeterli olmadığını, 
müşterinin ihtiyaçlarını bilerek ona göre 
çözüm üretmenin esas olduğunu belirten 
Mevlüt Kanat, “Biz müşterimize makine yap-
madan önce, onun bu makineyi hangi işte 
kullanacağını sorarız. Eğer müşterinin sipariş 
ettiği makine yapacağı iş için fazla veya ye-
tersizse bunu müşterimize belirtir ve işi için 
en uygun seçeneği bulmasını sağlarız” diyor. 

İlk ihracat Arabistan’a
1987 yılında fuarlara katılmaya başlayan 

Çiftyıldız Makina, ilk ihracatını 1990 yılında 
Arabistan’a gönderdiği kapak taşlama maki-
nesi ile gerçekleştirir. 1990 yılına gelindiğinde 
Mevlüt Kanat firmanın yönetimini çocuklarına 
devreder. Hidrolik pres piyasasında yaşanan 
olumsuzluklar nedeniyle farklı bir iş yapmak 
isteyen iki kardeş, yaptıkları araştırmalar so-
nucunda mermer makinesi imalatına girmeye 
karar verir. 1992 yılında başladıkları mermer 
makineleri imalatı işinde hızla büyürler. Bir 
süre hem hidrolik pres hem mermer makinel-
eri imalatını birlikte götürürler. 1996 yılına ge-
lindiğinde ise hidrolik pres imalatı tamamen 
bırakılır ve sadece mermer makineleri imalatı 
ile yoluna devam eder Çiftyıldız Makina.
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Mermer makineleri imalatının hızla 
büyümesi nedeniyle Eski Sanayi’deki 
atölye yetersiz hale gelir. Uzun yıllar Eski 
Sanayi’deki atölyede faaliyetlerine devam 
eden Çiftyıldız Makina, 1998 yılından iti-
baren, daha iyi koşullarda ve daha verimli 
üretim yapabilmek amacıyla Özel Büsan 
Organize Sanayi’deki 3 bin metrekarelik 
modern tesislere taşınır. 2001 yılında An-
talya Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin 
metrekaresi kapalı olma üzere toplam 10 
bin metrekarelik bir tesis daha kurarlar. 
Celalettin Kanat’ın yönetimindeki tesiste 
de mermer makineleri üretimi devam 
eder. 2009 yılında bu tesisi kapatırlar.

2000’li yıllar Çiftyıldız Makina’nın iş 
hacminin oldukça arttığı yıllar olur. 2007 
yılına gelindiğinde şirketin çalışan sayısı 
125 kişiye kadar yükselir. 2007 yılında 
yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle 
büyük zarara uğrayan Çiftyıldız Makina, 
2010 yılından itibaren yeniden yükselişe 
geçer. Firma bugün; Orta Doğu, Afrika, 
Avrupa ve Amerika olmak üzere 20’nin 
üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Yurt içi 
ve yurt dışında kurulu geniş servis ağı 
ile yurt içinde maksimum 24 saat, yurt 
dışında ise maksimum 72 saat gibi kısa 
bir süre içinde, makinelerde meydana 
gelebilecek her türlü soruna müda-
hale ederek problemleri gideriy-
or. Uzaktan kontrol sistemi ile 
makinelere internet üzerinden 
bağlanarak, çıkabilecek sorun-
ların çözümünde müşterile-
rine yardımcı olabiliyor.

Çiftyıldız Makina iç 
piyasaya yönelik amacını; 
mermer sanayicisinin ihtiyacı 
olan mermer ekipman-
larını, yüksek fiyatlarla, yurt 

dışından karşılamasına çözüm getirmek, 
sanayicilerin beklentilerini karşılayacak 
ölçüde kaliteli makinalar üretmek olarak 
belirlemiştir. Bunun yanı sıra, üretilen 
makineleri uygun fiyatlarla kullanıcılarına 
satarak, hem sanayicilerin ihtiyaçlarına 
ekonomik ve kaliteli çözümler sunmakta 
hem de her yıl artarak gerçekleştirdiği 
ihracat hacmi ile de ülke ekonomisine 
önemli katkılar sağlamaktadır. 

Çiftyıldız Makina, sektördeki tekno-
lojik gelişmeleri sürekli takip ederek, son 
teknolojileri üretimine yansıtmaktadır. 
Ürettiği makinelerde PLC otomasyon 
kontrol sistemini dahil ederek kul-
lanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. 

“İhtiyaçlara en verimli şekilde cevap 
verebilmek, tüketicilerin ihtiyaçlarını ve 
kullanım kolaylıklarını göz önünde bu-
lundurmayı gerektirir.” ilkesini kendisine 
üretim misyonu olarak belirleyen Çiftyıldız 
Makina müşterilerinden aldığı geri bildi-
rimleri, en ince ayrıntısına kadar değer-
lendirerek, üretimini geliştirmeye devam 
edecektir. 

Ticaretin güven ve dostluğa dönüşe-
bilmesi için, ilkeli, kaliteli ve ekonomik 
platformda üretim yapmakta, sadece üre-
timle sınırlı kalmayıp, yurtiçi ve yurtdışın-
da kurulu geniş servis ağı ile yurt içinde 
maksimum 24 saat, yurt dışında ise mak-
simum 72 saat gibi kısa bir süre içinde, 
makinelerde meydana gelebilecek her 
türlü probleme müdahale edilerek prob-
lemler giderilmektedir. Uzaktan kontrol 
sistemi ile internet üzerinden makinalara 
bağlanarak sorun çözümünde büyük 
kolaylık sağlanmıştır. 

Çiftyıldız Makina, ilkeli ve yenilikçi 
anlayışı ile başta Orta Doğu, Afrika, 

Avrupa ve Amerika olmak üzere 20’ 
nin üzerinde ülkeye ihracat yap-

makta, portföyüne her geçen 
gün yeni referanslar eklemek-
tedir. En iyi reklam müşterile-
rin referansıdır diyen Çiftyıldız 
Makina, bu iletme politikası 
ile satış yaptığı bölgelerde 
kendini kabul ettirmiş ve sek-
törün güçlü firmaları arasında 

yer almıştır.
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IVECO, 8 – 14 Nisan tarihleri arasında 
Münih’te yapılan inşaat sektörüne odaklı 
Bauma 2019 fuarında CASE İnşaat Ekip-
manları ile birlikte yer aldı. Sergilenen 
araçlar arasında, markanın her göreve -ma-
dencilik, geri dönüşüm, kentsel dönüşüm 
ve karayolu inşaatı- uygun ağır off-road 
araçları IVECO Astra HHD9 ve Stralis X-Way 
ile yeni nesil Daily 4x4 vardı.

Stralis NP 6x2 vinçli kamyon geri 
dönüşüm sektörü için temiz ve sessiz 
çalışması ile, genel boyutları ile ve çekme 
ve yükleme kapasitesi ile dizel rakibine 
göre performans avantajlarıyla mükemmel 
bir çözüm sunmakta.

Karayolu inşaatı sektörü içinse Stralis 
X-WAY rijit üç yönlü damperli kamyon 
stanttaydı. Araç, IVECO’nun yüksek yakıt 
tasarrufu, güvenlik teknolojileri, yüksek 
üretkenlik sunan sağlamlık ve sınıfının en 
iyi yükleme kapasitesinin yanı sıra dikkat 
çeken Toplam Sahiplik Maliyetini bir araya 
getirmekte.

IVECO Daily 4x4, kentsel dönüşüm sek-
törü için en iyi özellikleri bir araya getiriyor; 
4,300 kiloya kadar taşıma kapasitesinde 
sahip ilk 7 tonluk 4x4 olan Daily 4x4’ün 5 
metreye kadar gövde uzunluk seçenekleri 
mevcut. IVECO’nun son nesil “istediğin 
yere git” aracı, miras olarak aldığı sınırsız 

çok yönlülük,  sağlamlık ve yüksek sürüş 
konforuyla ön plana çıkıyor. Daily 4x4’te 
3,5 tondan 7 tona kadar geniş seçenekler 
bulunuyor. Van modelleri tek tekerde 9 
ilâ 18 metreküplük bir yükleme hacmi 
sunarken çift tekerde bu miktar 16 ilâ 18 
metreküp arasında değişiyor. 180 Beygirlik 
F1C Euro VI motora sahip araç her türlü 
yüzeyde her türlü görevi başarıyla tamam-
larken ABS ve ESP gibi özellikler en yüksek 
fren performansı ve sağlamlığı sunuyor.

Madencilik alanında 24 metreküplük 
güçlendirilmiş damperi, tam otomatik 
vitesi ve CE sertifikasıyla 65 tonluk yeni 
IVECO Astra HHD98x6 Euro VI sergilen-
di. Araç, petrol & gaz, madencilik, taş 
ocakçılığı, ağır inşaat gibi alanlar için 
tasarlanan Astra sınıfının bir parçası. Araç, 
sağlamlık, yükleme kapasitesi, güvenilirlik 
avantajlarıyla, rijit ya da mafsallı gövde 
seçenekleriyle belirgin biçimde düşük To-
plam Sahiplik Maliyetini bir araya getiriyor.

Stantta üstyapıcı SORTIMO tarafın-
dan mobil servis olarak uyarlanan CASE 
Servis giydirmeli Daily Hi-Matic van da 
vardı. Araç, IVECO’nun sınıfına özel 8 vites 
otomatik vitesini ve 180 beygirlik, 430 
Nm torka ulaşan 3 litrelik F1C motorunu 
barındırıyor. Arkada yer alan havalı süspan-
siyon titreşimi azaltarak servis aracındaki 
alet edevat ve ekipmanlar için sarsıntısız 
bir yolculuk sağlıyor.

IVeCO, Bauma 2019’da
inşaat sektörü için sunduğu 

geniş ürün yelpazesini sergiledi

IVeCO, Bauma 2019 fuarında 

madencilik, geri dönüşüm, 

kentsel dönüşüm ve karayolu 

inşaatı sektörlerine sunduğu 

araçlarını fn817 numaralı 

stantta CASe İnşaat ekipmanları 

ile birlikte sergiledi.  

IVeCO, pazarda 4,300 kiloya 

kadar taşıma kapasitesinde sahip 

ilk 7 tonluk 4x4 olan Daily 4x4’ü 

off-road’dan on-road’a uzanan 

geniş ürün yelpazesiyle sundu.
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Avrupa’nın en geniş ürün gamını 
sunan Tırsan, bu yıl da inşaat, yapı 
malzemesi, madencilik makineleri, inşaat 
araçları ve ekipmanları konusunda 
dünyanın en önemli fuarı Bauma 
2019’da yerini aldı. Kaliteli ve verimlilik 
odaklı ürünleriyle 55’den fazla ülkedeki 
müşterilerinin ilk tercihi olan Tırsan, 
fuarda lansmanını yaptığı hidrolik 
dümenlenir Low-Bed K.SLH 3 ve ağır 
taşımacılık için geliştirilen yüksek kaliteli 
ve çok fonksiyonlu yeni platformu K.SPS 
H 4 ile büyük ilgi topladı.

Ağır ve hacimli yükler için geniş, 
esnek ve güvenli taşıma çözümleri sunan 
Tırsan, fuarda lansmanını yaptığı iki 
aracını sektörle ilk kez buluştururken, 
ağır taşımacılık mühendisliğinin en iyi 
örneği, 3 akslı uzayabilen Kässbohrer 
Mega platform K.SPA M, Dijital Treyler 
Kontrol (DTC) ile Treyler İnovasyon 
2019 “Konsept” kategori adayı hafif 
tasarımlı Yatay Silobas K.SSL 35 ve en 
son teknoloji ile donatılmış Alüminyum 
Damper K.SKA’yı da kapsayan tam ürün 
gamını Bauma 2019’da sergiledi.

Yepyeni Hidrolik Dümenlenir Low-Bed 
K.SLH 3: Maksimum Manevra Kabiliyeti, 
Düşük Bakım Maliyeti, Çeşitlendirilmiş 
Yük Güvenliği, Daha Yüksek Taşıma 
Kapasitesi ve Çok Daha Fazlası... Tırsan’ın 
fuarda büyük ilgi gören yeni hidrolik 
dümenlenebilir Low-Bed aracı K.SLH 3, 
özellikle kırsal alanlardaki dar virajlar 
için tasarlanmış 42 dereceye kadar 
dönme açısı bulunan 3 adet hidrolik 
dümenlenebilir aksı ile maksimum 
manevra kabiliyeti sunar. Bu aks sistemi 
hidrolik olarak dümenlenebilir, uzaktan 
kontrol edilebilen ve otomatik hızlanan 
bir sistemdir.

K.SLH 3’ün otomatik merkezi 
yağlama sistemi, uzun süreli kullanımda 
bakım maliyetini en aza indirecek 
şekilde tasarlanmıştır. Araç, çok sayıda 
yağlama noktası ile treylerin her zaman 
en iyi durumda olmasına ve her an 
kullanıma hazır olmasına imkan sağlar. 
Operasyonların kesintisiz ve hızlı şekilde 
devam etmesini sağlayan otomatik 

yağlama sistemi aynı zamanda bakım 
maliyetlerini de minimum seviyeye 
indirmektedir.

Çok yönlü yük güvenliği 
seçenekleriyle donatılan0 K.SLH 3, 
6.200 mm’ye kadar uzatılabilir, 875 
mm platform yüksekliğine sahip düşük 
yükseklikteki güçlü şasisi ile ağır ve 
balast yükler için esnek ve güvenli 
taşıma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, 
yan televre üzeri ve dikey sütunlu baba 
cepleri sayesinde geniş yük sabitleme 
seçenekleri sunar. 9 x 2 adet 13,4 ton ve 5 
x 2 adet 8 ton kapasiteli bağlama halkası, 
yüklerin güvenli bir taşınabilmesine 
imkan vermektedir. S700MC mukavemet 
sınıfı çelik ile üretilmiş sağlam şasisi ile 
K.SLH 3, dayanıklı ve hafif şasi tasarımı 
ve 12.000 kg’lık düşük dara ağırlığı ile 
daha yüksek taşıma kapasitesi sağlar. 
Yüksek akma dayanıma sahip S700MC 
çelik kullanımı, maliyet avantajı, daha az 
gaz emisyonu ve daha az yakıt tüketimi 
sağlayan çözümler sunmaktadır.

K.SLH 3’ün yükleme platformu 
yüksekliği, pazar standardından 
daha düşüktür ve 875 mm’dir. Bu 
özellik ile müşterilerin toplam gabari 
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türkiye treyler sektörünün
42 yıldır güvenilir lideri tırsan, 
inşaat sektörü için özel olarak 
geliştirdiği ürünlerini ve tam 

ürün gamını Almanya’nın 
Münih şehrinde 8-14 nisan 

tarihleri arasında düzenlenen 
inşaat sektörünün en önemli 

fuarı Bauma 2019’da sergiledi. 
Avrupa, Asya ve Amerika’dan 

müşterileri ile bir araya 
gelen tırsan, fuarda iki yeni 

ürününün de lansmanını 
başarıyla gerçekleştirdi.

tırsan liderliğini
bir kez daha gösterdi
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yüksekliğinde kalmalarını sağlamak 
üzere 3.125 mm yükleme yüksekliği 
sunulmaktadır. K.SLH 3, arka yükleme 
açısı ve kolay yükleme ve boşaltma 
işlemleri için çeşitli arka yükleme 
rampalarına sahiptir. Tırsan, 20 yıla 
kadar koruma sağlayan metalizasyon 
sayesinde en iyi korozyon direncini 
sağlar. K.SLH 3 aracında, 20 ft, 2 x 20 
ft ve 40 ft taşımalar için en uygun 
konteyner taşıma çözümleri de 

sunulmuştur. K.SLH 3, toplam uzunluğu 
19.450 mm olan uzatılabilir şasiyle, 2 
x 300 mm açılabilen yan genişletme 
braketleri ve taşınabilir yük çeşitliliğinde 
verdiği opsiyonlarla öne çıkmaktadır.

Tırsan’ın Ağır Yük Taşımacılığı İçin 
Geliştirdiği Kutu Profilli Şasi İle Donatılan 
Çok Fonksiyonlu Yüksek Kaliteli Platform 
Aracı K.SPS H 4, Esnek Depolama 
Seçenekleri, Yakıt Tasarrufu ve Düşük 
Emisyon Sunuyor.

K.SLH 3 
teknik Özellikleri:
• 5. tekerlek Yüksekliği: 1.250 mm

• tekerlek tabanı: 8.800 mm

• Dış Uzunluk: 13.250 mm
• Platform Uzunluğu: 9.300 mm

• Platform Uzatma: 6.200 mm

• Deveboynu Uzunluğu: 3.900 
mm

• Platform Yüksekliği: 875 mm

• toplam Genişlik: 2,550 mm

• Dara Ağırlığı: 12.000 kg ± 3% 
(18/30 versiyon için)

• King-Pin Kapasitesi: 18.000 kg

• teknik Aks Yükü: 30.000 kg

• Brüt Araç Ağırlığı: (60 km / s): 
48.000 kg

K.SPS H 4 
teknik Özellikleri;
• toplam Uzunluk: 13.600 mm

• 5. tekerlek Yüksekliği: 1.100 - 
1.150 - 1.200 - 1.250 mm

• Dara Ağırlığı: 7.850 mm
• Brüt Araç Ağırlığı: 54.000 kg

• Yük kapasitesi: 46.150 mm

• Platform Yüksekliği: 1.250 - 
1.300 - 1.350 - 1.400 mm

• toplam Genişlik: 2,540 mm

• Dingil açıklığı: 7.700 mm
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emisyonsuz, verimli ve güvenli: 

Geleceğin kentsel 
inşaat alanları

•  Sıfır emisyon: Zf, kompakt inşaat makinelerine hitap eden e-konseptlerini tanıttı
•  Yapay zeka ile eşya ve insan taşımak daha kolay
•  Açık Iot platformları, yeni dijital hizmetlerde
    geniş seçenekler sunuyor
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İnşaat sektöründe 
yapılacak çok iş var. 
Tahminlere göre, 
2050 yılına kadar 
dünya nüfusunun 
üçte ikisi büyük şe-
hirlerde yaşayacak. 
Aynı zamanda elek-
tro-mobilite, dijitalleşme 
ve yardım sistemleri gibi 
makro trendler ile sektörde 
büyük değişimler görülecek. ZF, 
Münih’te gerçekleşen Bauma Fuarı’nda, 
aktarma organları ve şasi teknolojisinin 
yanı sıra ağ bağlantılı sistem çözüm-
lerinde de bir uzman olarak, grubun bu 
zorlukların üstesinden gelebilecek ideal 
bir çözüm ortağı olduğunu kanıtladı.

Şimdiye kadar dünyanın dört bir 
yanındaki insanların yaklaşık %50’si 
yaşadıkları şehri memleketleri olarak 
görüyor ki bu eğilim yükselişte. Bu şaşıla-
cak bir şey mi? Hem gelişmiş ülkelerde, 
hem de gelişmekte olan ülkelerde büyük 
şehirler sakinlerine birçok avantaj sunuy-
or. Daha iyi bir ekonomik atmosfer ile 
sağlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerini 
daha düşük maliyetlerle sunmak, kırsal 
alanlardakine göre daha kolay. Öte yan-
dan, bu gelişme beraberinde bazı deza-
vantajlar da getiriyor: Hava kirliliği, yakıt 
emisyonu ve gürültülü çevre ve vatan-
daşlar üzerinde olumsuz etkilere yol 
açmaktadır. Ülkeler ve şehirler emisyon 
standartları, gürültü yönergeleri ya da 
dizel yasakları gibi yeni düzenlemelerle 
bununla mücadele ediyor.

Vision Zero: Sıfır emisyon,   
sıfır kaza, sıfır arıza
ZF, geleceğin inşaat alanlarının her 

türlü iklim koşullarına uyumlu, ve aynı 
zamanda güvenli ve verimli bir şekil-
de çalışması gerektiğinin farkındadır. 
Bu hedefler, ZF’nin tüm bölümlerinde 
uygulamaya çalıştığı “Vision Zero” il-
kesinde de kendini göstermektedir: 

Kazaların ve teknik arızaların olmadığı 
bir mobilite dünyası hedefleyen ZF, bu 
amaçla şimdiden geleceğe yönelik te-
knolojiler geliştiriyor.

tamamen elektrikli
ZF, 8-14 Nisan tarihlerinde düzen-

lenen Bauma Fuarı’nda geleceğin inşaat 
alanları için en önemli inovasyonlarını 
tanıttı. Yükleyiciler, mini damperli 
kamyonlar ya da teleskobik yükleyici gibi 
kompakt araçlar, elektro-mobi-
lite alanının gelecek vaad 
eden segmentlerinden 
biri. ZF tarafından 
geliştirilen 48 voltluk 
e-motora sahip eTrac 
aktarma organları 
sistemi, emisyonsuz 
sürüş imkanı sağlıyor. 
ZF aynı zamanda bir 
sistem tedarikçisidir. 
Üniteyi sunmakla yet-
inmeyip, aynı zamanda 
ön ve arka akslar, tahrik 
sistemleri, invertörler ve eD-
CU’den (Elektrikli Tahrik Kontrol Üni-
tesi) oluşan bir birleşim sunuyor. Sınıfının 
en iyisi olan bu çözüm, çekiş ve son sürat 
gibi performans etkenlerinden taviz 
vermeksizin, geleneksel aktarma organ-
larıyla aynı çıktıyı sağlıyor.

Güvenli ve Otonom
ZF, Innovation Van ve e.GO Yolcu ve 

Yük Taşıyıcısı’nın kısa süre içinde üre-
time girmesiyle, yapay zekanın inşaat 
operasyonlarını nasıl yalınlaştırdığını 
etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor. 
Merkezi bilgisayar ZF ProAI sayesinde, 
iki araç şoförsüz olarak çalışabilmekte-
dir. Özellikle otomatik yük taşımacılığını 
uygun hale getiren Innovation Van’da 
büyük bir yükleme platformu bulun-
maktadır. Uzun mesafelerde güvenle 

ve otonom bir şekilde işçi ve ürün 
taşıyabilen e.GO Yolcu ve Yük Taşıyıcısı, 
büyük inşaat şantiyelerinde yetenekleri-
ni sergilemektedir.

Iot İle Çalışan Akıllı Ağlar
Dijital çözümler araç üreticileri ve in-

şaat şirketleri için hayatı kolaylaştırmaya 
devam ediyor. ZF’nin açık IoT platformu 
ile yeni dijital hizmetler uygulanabiliy-
or. Veri analizleri ve akıllı algoritmalar 

sayesinde donanım sistemleri 
daha verimli kullanılabili-

yor. ZF, geniş portföyü 
sayesinde sektörler arası 

eğilimleri analiz etmek 
ve akıllı yöntemlerle 
sinerji yaratmak 
için bu teknolojiyi 
kullanabilmektedir. 
İş makinelerinde 

kullanılan veri analizi 
örneğini ele almak ge-

rekirse, inşaat makinel-
erinde aktarım organları, 

tüm ürün yaşam döngüsü 
boyunca bulut üzerinden izlene-

bilmektedir. Bu da olası sorunları erken 
bir aşamada algılayıp giderebildiğinden, 
durma sürelerinin de azaltılmasına katkı-
da bulunmaktadır.

ZF bu düşünceyle, kendi ZF uygu-
lamalarına dayanan bir konsept 
çalışmasını tercih etmiştir. Son kul-
lanıcının sorunlarını kolayca teşhis et-
mesine yardımcı olmasını amaçlamıştır. 
Ürün gözetim çözümü ‘deTAGtive’ ile 
inşaat makinelerini, malzemeleri veya 
araç aksesuarlarını tamamen izlemek 
mümkündür. Akıllı Bluetooth teknolo-
jisine sahip donanım etiketleri, inşaat 
alanındaki tüm malzeme akışını ve işlem-
leri kontrol ediyor. Örneğin, her bir mak-
inenin kullanım ömrü de gerçek zamanlı 
olarak kaydedilebiliyor.
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Petrol Ofisi Madeni Yağlar
yoğun ilgi gördü

Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar 
pazarının 9 yıldır aralıksız lideri Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar, otomotiv endüs-
trisinde dünyanın en büyük üçüncü fuarı 
konumundaki Automechanika Istanbul 
2019’da öne çıktı. Başta Maxima ve Max-
imus olmak üzere ihracat ürünleri ile 
fuara katılan Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
standı, fuarın en çok ziyaret edilen stand-
ları arasında yer aldı. 

Türkiye’nin lider uluslararası otomotiv 
endüstrisi fuarı konumundaki Autome-
chanika Istanbul, bu yıl 4–7 Nisan tarihleri 
arasında Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Başta 
Türkiye ve Avrupa otomotiv endüstrileri 
olmak üzere geniş bir coğrafyanın önemli 
bir buluşma platformunu oluşturan Auto-
mechanika Istanbul 2019, hem katılımcı 
hem de ziyaretçi sayısında rekorlar kırdı. 
Bu yıl toplam 1.397 katılımcı firmanın yer 
aldığı otomotiv endüstrisinin bu uluslar-
arası buluşmasını, dünyanın çeşitli ülkel-
erinden misafirlerin de aralarında bulun-
duğu 48.737 kişi ziyaret etti. 

Otomotiv endüstrisinin bu önemli 
buluşmasında, Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
da büyük ilgi gördü. Başta Maxima ve 
Maximus olmak üzere tüm ihracat seg-
menti ürünlerini 12. Hall’de tanıtan Petrol 
Ofisi standı, fuara gösterilen rekor ilginin 
odağında yer aldı. Türkiye madeni yağlar 
ve kimyasallar pazarı liderliğini 9 yıldır 
aralıksız olarak sürdürdüklerine vurgu 
yapan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsü, şu açıklamalarda bulundu: 

“Zorlu bir rekabetin yaşandığı pazarda 
elde ettiğimiz bu istikrarlı başarının altın-
da; Petrol Ofisi’nin köklü tecrübesi, üstün 
nitelikli, yüksek kapasiteli ve kabiliyetli 
ileri teknolojiye sahip üretim tesisimiz ile 
alanındaki en gelişmiş merkezlerden biri 
olan POTEM ile ulaştığımız önemli Ar-Ge 
gücümüz bulunuyor. POTEM’de, 83’ü 
TÜRKAK’tan akredite olmak üzere ulusal 
ve uluslararası metotlarla toplam 155 farklı 
test yapılabiliyor. Merkezimizde, yılda 
ortalama 150.000 adet test gerçekleştiri-
yoruz. Petrol Ofisi Madeni Yağlar bugün, 
1.000’in üzerinde formülasyon ile 350’den 

fazla ürün çeşitliliğine sahiptir. Dünyadaki 
tüm yaygın spesifikasyonları karşılayan bu 
ürünlerimizle, ülkemizde tüm sektörlerin 
ihtiyaçlarının tamamına yakınına tek çatı 
altında yanıt verebiliyoruz. Keza başta 
Maxima ve Maximus motor yağlarımız 
olmak üzere Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
ürünlerimizle, yaygın tüm marka ve mod-
ellere özel çözümler sunuyoruz.”
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Korna tasarımı, üretimi ve satışın-
da Türkiye lideri olan Seger, 4-7 Nisan 
tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 
Automechanika İstanbul 2019 Fuarı’nda 
yenileme pazarının lideri olması nedeni-
yle yoğun ilgi gördü.  Hali hazırdaki ve 
potansiyel iş ortaklarıyla bir araya gelen 
Seger aynı zamanda yeni ürünü ıslık 
kornayı da tanıttı.

Avrupa’nın en büyük korna üreti-
cilerinden biri olan ve Bursa’da ürettiği 
kornaları dünyanın dört bir yanına 
ihraç eden Seger, uluslararası otomotiv 
endüstrisini bir araya getiren Autome-
chanika İstanbul 2019 Türkiye Fuarı’nda 
ziyaretçileriyle bir araya geldi.  Yıl 
boyunca “Yolların Sesi” kapsamında il il 
dolaşarak oto sanayi sitelerinde ürünler-
ini anlatan ve ürünleriyle ilgili geri bildi-
rimleri alan Seger bu defa iş ortaklarını 
kendi standında ağırlayarak tüm ürün 
yelpazesini tanıtma fırsatı buldu. 

Türkiye’nin lider otomotiv endüstrisi 
fuarı bu yıl 36 ülkeden 1400’ün üzerinde 
firmayı ağırladı. Fuarda yeni ürünlerini 
tanıttıklarını belirten Seger Satış ve 
Pazarlama Müdürü Cüneyt Coşkun, 
“Biz 2014 yılından bu yana yenileme 
pazarının kalbinin attığı tüm sanayi 
sitelerindeki potansiyel iş ortaklarımızı 
ziyaret edi-
yoruz. 

Bugüne kadar 23 
ilde 8500 kişiye ulaştık. 
Bu ziyaretlerde hem 
ilişkilerimizi tazeliyor 
hem de onları dinleme 
fırsatı buluyoruz. Sahadaki 

ziyaretlerimizin olumlu 
yansımalarını bu yıl fuarda 

oldukça yoğun hissettik. 
Sahada birebir görüştüğümüz 

esnaf ve işletmeler standımıza 
gelerek bizi daha yakından 
tanıma fırsatı buldu. Ayrıca 
piyasaya sunumunu yılın ikinci 
yarısında gerçekleştireceğimiz ıslık 
kornamızı da tanıttık. Islık korna 
daha çok ağır vasıta, kamyon ve 
tırlar için ürettiğimiz bir havalı 
korna modelimiz. Sesi gerçek 
bir ıslık sesine benzediğinden, 
piyasada bu isim ile adlandırıldı. 
Standımızda ziyaretçilerimize 
ıslık korna ve diğer ürünlerimizin 
kullanım alanları ve özellikleri 
hakkında bilgi verdik. Sektörü 
buluşturması ve piyasaların 
canlanması için Automechanika 
İstanbul çok önemsiyor, bu tip 
fuarların piyasaları canlandırmada 
etkisini asla göz ardı etmiyoruz” 
diye konuştu. 

Yolların Sesi 
SEgER
Automechanika’da

Cüneyt Coşkun
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Otomotiv endüstrisi sektöründe 
dünyanın en büyük 3. fuarı “Autome-
chanika Istanbul” ülkemiz üreticilerine bir 
kez daha tüm gücünü dünyaya gösterme 
fırsatı sundu. Dev Alman fuar organiza-
tör firmaları Deutsche Messe ile Messe 
Frankfurt’un her yıl İstanbul’da beraber 
düzenlediği fuar, 130 ülkeden 48,737 
sektör profesyonelini 38 ülkeden 1400 
lokal ve uluslararası otomotiv endüstrisi 
firması ile Istanbul’da buluşturdu. Fuar 
bu yıl %6 artış gösteren ziyaretçi oranı 
ile bir kez daha kendine ait rekorlara bir 
yenisini ekledi. Yerli otomobil üretmeye 
hazırlanan sektörün önde gelen firma-
larını lokal ve yabancı satınalma heyetleri 
ile buluşturarak yeni işbirliklerine zemin 
oluşturdu. Türkiye otomotiv üreticilerinin 
2019 yılında 32 Milyar dolarlık ihracat 
hedeflediğini belirten Hannover Fairs 
Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexan-
der Kühnel ve Messe Frankfurt Istanbul 
Genel Müdürü Tayfun Yardım yaptıkları 
ortak açıklamada; “İhracata daha fazla 
katkı sunma vizyonuyla iki Alman fuar 
firması olarak organize ettğimiz Autom-
echanika Istanbul kapsamında Türkiye 
otomotiv endüstrisi üreticileri önemli 
anlaşmalara imza attı. Bu anlaşmaların 
sektörün ihracat hedeflerine çok olumlu 
yansımaları olacaktır. Özellikle yılın ikinci 
yarısından itibaren bunun Türkiye ekon-
omisine olumlu etkilerini daha net göre-
ceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Uluslararası “Automechanika Istan-
bul” 4 - 7 Nisan tarihleri arasında Türkiye 
otomotiv sanayicilerini hedef pazarlarıy-
la İstanbul’da bir araya getirdi. Hann-
nover Fairs Turkey ve Messe Frankfurt 
Istanbul işbirliğinde 13. kez düzenlenen 
fuarda profesyonel ziyaretçiler otomotiv 
dünyasına dair her şeyi tek bir çatı altın-
da bulma imkânını yakaladı. Uluslararası 
otomotiv pazarı için Türkiye’nin önemli 
ticaret merkezi olduğunu ve bu potan-

siyelin ihracat artışıyla değerlendirilmesi 
gerektiğine dikkat çeken Hannover Fairs 
Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander 
Kühnel şunları söyledi; 

“Otomotiv imalatı sektörü Türkiye’nin 
en önemli sanayi üretim alanlarından 
biri. Automechanika Istanbul Türkiye’nin 
bu alandaki gücünü gelecek potansi-
yeli tüm dünyaya göstermesi açısından 
önemli bir fırsattır. Sektörün ihracatına 

Yılın rekoru Otomotiv 
endüstrisi’nden geldi
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daha fazla katkı sunma vizyonuyla 
Deutsche Messe Türkiye ofisi Hannover 
Fairs Turkey olarak Messe Frankfurt 
Istanbul ile beraber organize ettiğimiz 
Automechanika Istanbul ile 2019 yılında 
da önemli başarılara imza attık. 4 gün-
lük süre zarfında Türkiyeli üreticiler bu 
fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendirdi, 
önemli anlaşmalara imza attı. Gelecek yıl 
düzenleyeceğimiz fuarın hazırlıklarına 
bir an önce başlamak için tüm ekibim ve 
ben şimdiden sabırsızlanıyoruz.”

İlk çeyrekte yaşanan daralmanın 
geçici olduğunu ve sektörün yılın kalan 
bölümünde hayata geçireceği yeni iş 
anlaşmalarıyla hareketlilik kazanacağına 
dikkat çeken Kühnel ve Yardım şunları 
söyledi: “Türkiye’nin en büyük ihracat 
pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerinde 
yaşanan araç satışları yeni sipariş 
alımlarını düşürdü, üretimde geçici 
bir daralma yaşandı. Bu süreci Türkiye 
lehine değiştirecek ticari anlaşmalara 
Automechanika İstanbul’da ev sahipliği 
yaptık. Otomotiv endüstrisi sektörü geniş 
bir mal grubunu kapsadığı için Türkiye 
ekonomisinde büyük önem taşıyor. Binek 
otomobillerden tedarik endüstrisine, 
eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar-
dan otobüslere kadar bu mal grubunun 
imalatında yoğunlaşan firmaların gelişi-

mine büyük önem veriyoruz. Deutsche 
Messe için önemli bir pazar  alanı olan 
Türkiye’de böyle verimli bir fuara imza 
attığımız için çok mutluyuz.”

Automechanika Istanbul’un sektör 
için uluslararası ölçekte önemli bir buluş-
ma noktası olduğunu ancak fuarın sadece 
ticaret odaklı olmadığını bir bilgi pay-
laşım platformu olduğuna dikkat çeken 
Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü 
Tayfun Yardım ise fuarı şu sözlerle 
değerlendirdi: “Dünyanın en başarılı fuar 
markası Automechanika çatısı altında, 
Dünya’nın En Büyük 3. Otomotiv Endüs-
trisi Fuarı Automechanika Istanbul bir 
kez daha rekor sayılarla kapılarını kapattı. 
Tüm sektörün bileşenlerinin buluştuğu 
fuarda dünyanın dört bir yanından gelen 
profesyoneller otomotiv sektöründeki 
son trendleri, teknolojileri ve yeni ürünleri 
görme fırsatı yakaladı. Geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi uluslararası katılım ve ziyaret 
fuarın dünya çapındaki yeri ve önemini 
bir kez daha kanıtladı.”

Otomotiv sektöründe  
kadın çalışanlar 2019’da   
ilk defa ele alındı!
Her yıl sektöre renk katan uluslararası 

nitelikli içerik ve konferansları ile de dik-
kat çeken Automechanika Academy’de 
bu yıl ilk kez kadınların sektördeki rolü ele 
alındı. KAGİDER işbirliğinde düzenlenen 
Otomotiv Endüstrisinde Kadınlar; “Wom-
en Talk” Paneli’nde Türkiye otomotiv 
endüstrisinin önde gelen kadın yöneti-
cileri konuşmacı olarak yer aldı. Moder-
atörlüğünü Sanem Oktar’ın yaptığı pan-
ele,  Mercedes-Benz Türk.AŞ. Kurumsal 
İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, TOBFED 

Kadın Komisyonu Genel Sekreteri Alina 
Şanlı, Faydası Çok Vakfı Başkanı Sn.Selcen 
Faydasıçok ve Türk Traktör Kurumsal 
İletişim Sorumlusu Ebru Arıcan katıldı.

Partnerler & Destekleyenler
AASA - Satış Sonrası Otomotiv tedarikçileri Derneği, APrA - Oto-motiv Parçaları Yeniden İmalatçıları Derneği, AKÜDer- Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği, ASA – Otomobil Servis ekipmanları Üretici ve İthalatçıları Derneği (Al-manya), AUS türkiye - Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği, eGeA - Avrupa Garaj ekipmanları Birliği (Belçika), fIGIefA – Otomotiv Yenileme Pazarı Distribütörleri (Belçika), HDMA – Ağır İş Aracı Üreticileri Birliği, Kom-pozit Sanayicileri Derneği,  MeMA – Motor ekipmanları Üreticileri 

Birliği, OAC - Denizaşırı Otomotiv Konseyi, OIB – Uludağ Otomotiv 
endüstrisi İhracatçıları Birliği, OSS – Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği, OtOMDer- 
Otomotiv Mühendisliği Derneği, tAYSAD – taşıt Araçları tedarik 
Sanayicileri Derneği, teHAD- türki-ye elektrikli ve Hibrid Otomobiller Derneği, türkiye’de İtalyan ticaret Odası Derneği,  İtO – İstanbul ticar-et Odası, tOBfeD-  türkiye Otomo-tiv Bakım Dernekleri federasyonu, tOSfeD - türkiye Otomobil Sporları federasyonu, , ZDK - Almanya 

Alman Motor endüstrisi ve tamir federasyonu, KOSGeB - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı.

tayfun Yardım         Alexander Kühnel
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2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
toplam üretim bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 15, otomo-
bil üretimi ise yüzde 16 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
361 bin 516 adet, otomobil üreti-
mi ise 238 bin 822 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 45 azalarak 90 bin 
888 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil pazarı ise yüzde 
44 oranında azaldı ve 68 bin 812 
adet olarak gerçekleşti. 

ticari araç grubunda, 2019 yılı 
Ocak-Mart döneminde üretim yüz-
de 12 seviyesinde, ağır ticari araç 
grubunda yüzde 27, hafif ticari araç 
grubunda ise yüzde 11 seviyesinde 
azaldı. 2018 yılı Ocak-Mart döne-
mine göre ticari araç pazarı yüzde 
48, hafif ticari araç pazarı yüzde 46 
ve ağır ticari araç pazarı yüzde 63 
azaldı. 

2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı adet ba-
zında yüzde 7 oranında azalırken, 
otomobil ihracatı yüzde 11 ora-
nında azaldı. Bu dönemde, toplam 
ihracat 320 bin 213 adet, otomobil 
ihracatı ise 209 bin 884 adet düze-
yinde gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı Dolar 
bazında yüzde 6 azalırken, euro ba-
zında ise yüzde 2 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 7,9 Milyar 
$ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 11 azalarak 2,9 Mil-
yar $ seviyesinde gerçekleşti. euro 
bazında otomobil ihracatı ise yüzde 
3 azalarak 2,6 Milyar € seviyesinde 
gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 15 oranında azalarak toplam 
361 bin 516 adet taşıt aracı üretildi.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 366 bin 260 adet olarak 
gerçekleşti. 

2018 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2019 
yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 12 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim: 

- K. Kamyonda yüzde 90 
- Midibüste yüzde 52 
- B. Kamyonda yüzde 24 
- Kamyonette yüzde 15 oranların-

da azaldı, 
- Minibüste yüzde 28 
- Otobüste yüzde 6 oranlarında 

arttı.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
otomobil üretimi, 2018 yılına göre 
yüzde 16 oranında azalarak 238 bin 
822 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
traktör üretimi yüzde 67 oranında 
azalarak 4 bin 744 adet oldu.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
toplam satışlar 2018 yılı aynı döne-
mine göre yüzde 45 azalarak 90 bin 
888 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Mart döneminde 

otomobil satışları, 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 44 oranında 
azaldı ve 68 bin 812 adet oldu.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı 
yüzde 59 olarak gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 44 
, ithal otomobil satışları yüzde 50 
ve yerli otomobil satışları yüzde 31 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Mart döneminde 

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

2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları yüz-
de 46 , ithal hafif ticari araç yüzde 
48 ve yerli hafif ticari araç satışları 
yüzde 43 oranlarında azaldı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Mart dönemin-

de; bir önceki yılın aynı dönemine 
göre ağır ticari araç pazarı yüzde 63 
azalarak bin 2 bin 419 adet, kamyon 
pazarı yüzde 62 oranında azalarak 
2 bin 55 adet, midibüs pazarı yüzde 
74 oranında azalarak 181 adet ve 
otobüs pazarı ise yüzde 49 oranın-
da azalarak 183 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı Ocak-Mart döneminde 
toplam pazar yüzde 40 , otomobil 
pazarı yüzde 35 , hafif ticari araç 
pazarı yüzde 49 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 69 oranlarında düşüş 
gösterdi

tablo1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Mart döneminde 

209 bin 884 adedi otomobil ol-
mak üzere, toplam üretimin yüzde 
89’unu oluşturan 320 bin 213 adet 
taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-
Mart döneminde gerçekleşen taşıt 
aracı ihracatı, 2018 yılı aynı dönemi-
ne göre yüzde 7 azaldı. 

OtOMOtİV SAnAYİİ DerneĞİ 
2019 YILI “MArt” AYI

SOnUÇLArInI AÇIKLADI
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Grafik1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2019/2018 toplam Satışlar (x1000)

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

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

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

Kaynak: OSD

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 11 oranında azalırken, ticari 
araç ihracatı yüzde 1 oranında arttı. 
traktör ihracatı ise 2018 yılına göre 
yüzde 30 artarak 3 bin 772 adet 
olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 

verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Mart 
döneminde toplam ihracat, 2018 yı-
lına göre yüzde 6 oranında azaldı ve 
7,9 milyar $ oldu. euro bazında ise 
yüzde 2 artarak 6,9 milyar € olarak 
gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 6 oranında 

azalırken, yan sanayi ihracatı da 
yüzde 6 oranında azaldı.

tablo1.2’de görebilirsiniz
türkiye İhracatçılar Meclisi veri-

lerine göre, toplam otomotiv sanayi 
ihracatı, 2019 yılı Ocak-Mart döne-
minde yüzde 17 pay ile ihracat sırala-
masında ilk sıradaki yerini korudu.
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TRAGGER marka ailesinin yeni nesli, 
yeni ürünlerle genişliyor. 2018 yılından bu 
yana Bursa’daki üretimi süren TRAGGER 
markalı araçlar, yeni versiyonlarla, hizmet 
araçları pazarında müşterilerin farklı ve 
gerçek ihtiyaçlarını çözebilecek yapıda 
üretiliyorlar. Milli ve yerli TRAGGER marka 
ailesinde üretimi süren Pro serisi araçlara 
artık lojistik ve transfer amaçlı yeni seriler 
eşlik edecek.

30 Nisan’da kapılarını açacak olan 14. 
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İDEF 
2019’da ilk kez sergilenecek olan yeni 
nesil ürünler, müşteriler ve kullanıcılar ile 
yapılan ihtiyaç analizi sonrasında geliştirildi 
ve halen de geliştirilmeye devam ediliyor. 
Ürünün ilk tasarlanmasından pazara 

sunulmasına kadar geçen süreçte dikkate 
alınan kullanıcı deneyimi yaklaşımı, 
esnek ve kişiye özel ürünlerin ortaya 
çıkartılmasına yardımcı oldu.

Saffet Çakmak: “Yeni nesil 
hizmet aracı ailemiz büyüyor”
Yüzde 100 elektrikli, çevre dostu ve 

çok fonksiyonlu olmasıyla TRAGGER marka 
ailesinin hizmet araçları pazarında büyük 
ilgiyle karşılandığını belirten CDMMobil 
Kurucu Ortağı    Saffet Çakmak, “2 yıldan 
kısa bir süre içerisinde TRAGGER hem 
Türkiye’de hem de dünyada büyük ilgi 
gördü. Otomotiv sektöründe tecrübeli 
mühendislerden oluşan ekibimiz, 
TRAGGER ürün ailesini, inovatif tasarım 

trAGGer
yeni nesil hizmet araçları ile 

BÜYÜYOr
Kullanıcı deneyimi odaklı 

rasyonel bakış açısı, 
fonksiyonellik, teknoloji, 

kalite ve yenilikçi yaklaşımlar 
ile marka değerlerini 
belirleyen CDMMobil, 

ileri mühendislik, Ar-Ge 
ve tasarımı birleştirerek 

insanların ve işletmelerin 
lojistik alandaki ihtiyaçlarına 

uygun olarak trAGGer 
marka ailesini tasarladı ve 

üretiyor.
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ve ileri mühendislikle geliştirip, tek bir 
platformda pek çok farklı amaca hizmet 
edebilecek ürünlere dönüşebilmelerini 
sağladılar. Gururla söyleyebilirim ki; çok 
kısa bir süre içerisinde Türkiye’ye, kendi 
alanında global rekabette iddialı yeni bir 
marka oluşturduk. Bundan sonra da yeni 
nesil hizmet takımımızı büyüterek QD ve 
LC adlı Pro Serisi araçlarımıza ilave olarak 
lojistik amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car 
versiyonlarını üretmeye başlıyoruz. Böylece 
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir 
yanında bu segmentte rekabet gücümüzü 
daha da geliştirmiş olacağız” dedi.

Yeni nesil trAGGer marka ailesi
Otomotiv alanında 25 yılı aşkın 

mühendislik ve tasarım deneyim ve 
uzmanlığı ile üretilen TRAGGER marka 
ailesi, yeni nesil ürünleri ile farklı 
alanlardaki ihtiyaçlara çözüm üretiyor.

Çelik ve metal yapılı rakiplerinin 
aksine alüminyum şasi kullanılan yeni 
nesil TRAGGER marka ailesi üyesi T Car, 
özellikle malzeme seçimiyle dikkat çekiyor. 
Bu özellik, ailedeki diğer araçlara da 
zaman içinde uygulanacak. Sağlamlığın 
yanı sıra dayanıklılık ve uzun ömürlü 
olmasına odaklanılan TRAGGER ürünleri, 
CDMMobil’in yenilikçi mobilite çözümlerine 
uygun olarak kullanıcı deneyimini en üst 
seviyeye çıkartacak şekilde tasarlandılar. 
TRAGGER’in ilk modellerinden olan QD 
ve LC Serisi, yüklü halde yüzde 17’lik 
eğimi tırmanma yeteneği ve 2,8 metrelik 
dönme çapıyla dikkat çekiyor. Şaşırtıcı 
kıvraklığı, ideal boyutları ve yüksek çalışma 
performansıyla özellikle hava limanları, 
fabrikalar, kapalı alanlar, kampüsler, 
limanlarda yük taşıma, bakım hizmetleri 
veya belirli bir fonksiyonun yapılması gibi 
noktalarda segmentinin en ideal araçları. 
Hızlı ve yavaş olmak üzere iki farklı hız 
moduna sahip TRAGGER modellerinin 
batarya paketleri de hızlı değişim için 
Quick-Drop özelliği sunuyorlar.

Aileye yeni eklenen TT (Tow Tractor) 
Serisi; fabrika, depo, liman ve hava limanı 
gibi tesislerin içerisinde çekici görevi 
yapmak üzere üretildi. 1905 mm’lik 
toplam uzunluğuyla sadece 1.6 metrelik 
dönme çapına sahip TT Serisi, 4-6-8 
ton olarak talebe göre üç farklı çekme 
kapasitesine sahip. 

Bir diğer yeni ürün olan T-Car ise 
turistik tesisler, oteller, tatil köyleri, 
kampüsler, şehir hastaneleri, hava 
limanları, fabrikalar, kapalı alanlar, 
limanlarda personel ve yük taşıma 
özelliğine sahip. Bunlara ilave olarak 
T-Car’ı güvenlik, shuttle, sedye, çöp aracı 
gibi özel amaçlı üstyapılar ile kullanmak 
da mümkün.
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Geliştirdiği servis ve çözümleriyle 
lastik bakım yönetiminde uzman, Pirelli 
marka endüstriyel ve ticari lastiklerin 
lisanslı üreticisi Prometeon’un Türkiye 
CFO’su Recep Özkale Mart 2019 itibarıyla 
Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin de 
sorumluluğunu üstlendi.  Recep Özkale, 
Prometeon Lastik Grubu’nun dünyadaki 
4 ana bölgesinden birinin merkezi olarak, 
bölgedeki 75 ülkenin yönetim üssü rolünü 
üstlenen Prometeon Türkiye’de 2017 
yılından bu yana CFO (Finans Direktörlüğü) 
olarak görev alıyor. Yeni atama ile Özkale 
70 ülkeden sorumlu olacak. 

Recep Özkale aynı zamanda 
Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak da görev alıyor.  

recep Özkale kimdir?
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 

İşletme Mühendisliği’nden mezun 

olduktan sonra yüksek lisansını İstanbul 
Üniversitesi’nde finans alanında 
tamamlayan Özkale, kariyerine Good 
Year’da başladı. Daha sonra Türk Pirelli’ye 
geçen Özkale, burada 8 yıl boyunca 
finansal planlama alanında çeşitli görev 
ve sorumluluklar üstlendi. Özkale, 1995-
1999 yılları arasında Valeo Elektrik Mali İşler 
Direktörü (CFO) olarak görev aldı. 1999 
yılında CFO pozisyonunda Türk Pirelli’ye 
geri dönen Özkale, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 
da önemli görev ve sorumluluklar üstlendi. 
2016-2018 yılları arasında Pirelli Otomobil 
Lastikleri AŞ’de de CFO ve Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yaptı.  

Finans ve muhasebe alanında 30 yılı 
aşkın deneyime sahip olan Özkale, 1956 
yılında doğmuş olup, İngilizce, Fransızca ve 
İtalyanca bilmektedir.

Volkswagen Ticari Araç, Yetkili 
Servislerinde Kazandıran Servis 
kampanyası ile garantisi biten 
Volkswagen Ticari Araçlara yüzde 30’a 
varan indirim sunuyor.

Kampanya kapsamında 2 yaş ve 
üstü Volkswagen Ticari Araç sahipleri 
araç yaşından bağımsız olarak parça, 
motor yağı ve işçilik ücretlerini 
kapsayan toplam servis harcamasına 

göre yüzde 15 ile başlayan ve her 
ziyaretinde artarak yüzde 30’a varan 
oranlarda indirim kazanabiliyor. Bu 
indirimlere ek olarak, 31 Mayıs 2019 
tarihine kadar kampanyaya katılan 
Volkswagen Yetkili Servislerinde geçerli 
Bonus’a özel 6 taksit imkanı bulunuyor.   

Yetkili servise hiç gelmemiş araçlar 
da indirimden yararlanıyor. 

Garanti sonrası Volkswagen Ticari 
Araç Yetkili Servisi girişi olmayan 2 yaş 
üstü modeller için de indirim oranı 
doğrudan yüzde 15 olarak belirleniyor. 

Volkswagen Ticari Araç sahiplerine 
indirim oranlarını Yetkili Servislerden 
veya akıllı telefonlarına Volkswagen 
Ticari Araç uygulamasını indirerek 
öğrenebiliyor. 

Volkswagen ticari araç
yetkili servislerinde

% 30’a varan özel indirim fırsatı

Prometeon türkiye CfO’su recep Özkale
uluslararası sorumluluk üstlendi
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Tarsus Turkey tarafından T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle 15.’si 
gerçekleştirilen Uluslararası Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 
REW İstanbul’u, 45 ülkeden 5 bin 316 alıcı 
ziyaret etti. Fuar, yurt dışı ziyaretçi sayısını, 
geçen yılki buluşmaya kıyasla yüzde 55 
arttırdı. Macaristan pavilyonuyla birlikte 
toplam 75 firma, REW İstanbul’a katıldı.  

Uluslararası REW İstanbul 2019, Tüyap 
Beylikdüzü’nde 20 bin metrekare alanda 
geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve atık 
yönetimi konusundaki yenilikleri bir arada 

sergiledi. Fuar, sanayici 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 
yatırımcıları, sektör firmalarıyla 15. kez 
buluşturdu. 

Bakanlık konferansları yoğun ilgi gördü!
Geri dönüşümün geleceğini bugünden 

şekillendiren yeni ürün, makine, ekipman ve 
teknolojilerin yanı sıra, sektör gündemlerine 
yön belirleyen etkinliklere ev sahipliği 
yapan REW İstanbul 2019’un konferans 
programı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fuara özel 
düzenlediği oturumlarda, “Sıfır Atık Yönetimi 
ve Uygulamaları”, “Çevre Kanunu Değişikliği ve 
Getirdikleri”, “Gemi Atıklarının Yönetimi”, “Deniz 
Çöplerinin Yönetimi”, “Biyobozunur Atıkların 
Yönetimi ve Atıktan Enerji” ile “Döngüsel 
Ekonomi Yaklaşımı Çerçevesinde Sanayi 
Atıklarının Yönetimi” başlıkları ele alındı.

İSGDer, uygulamalı eğitimler düzenledi
REW İstanbul, bu yıl, iş ve işçi sağlığına 

yönelik özel bir etkinliğe de ev sahipliği 
yaptı. Fuar alanına kurulan özel platformda, 
İş Güvenliği Uzmanları Derneği İSGDER, 
REW İstanbul ziyaretçilerine, yüksekte 
çalışmanın püf noktalarını uygulamalı olarak 
gösterdi. 15.’si düzenlenen Uluslararası 
REW İstanbul hakkında detaylı bilgi almak 
isteyenler, www.rewistanbul.com adresini 
ziyaret edebilirler. 

REW İstanbul 2019’u
45 ülke ziyaret etti
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Brisa, çiftçilere sunduğu desteği İş 
Bankası iş birliğiyle güçlendiriyor. Yapılan 
anlaşmayla çiftçiler, İş Bankası İmece Kart 
ile Lassa, Bridgestone ve Dayton markalı 
tarım lastiklerine 6 ay faizsiz dönem 
avantajıyla sahip oluyor.  Türkiye lastik 
sektörü lideri Brisa, İş Bankası iş birliğiyle 
çiftçilerin emeğine sağlam bir destek 
sunuyor. Gerçekleştirilen anlaşmayla 
çiftçiler, Lassa, Bridgestone ve Dayton 
markalı tarım lastiklerini faizsiz olarak 6 ay 
vadeyle satın alma fırsatı kazanıyor. 

Brisa, 40 yılı aşkın süredir Türkiye 
tarım alanlarına uygun lastikler 
geliştiriyor ve üretiyor. Şirket, tarımda 
verimliliği artırmak için tarım lastiklerinin 
kullanım amacına uygunluğu, sağlamlığı 
ve kalitesinin önemli olduğundan 

hareketle, çiftçilere en uygun ürün ve 
hizmetleri tasarlayarak, ihtiyaçlarına en 
iyi şekilde cevap vermek için çalışmalarını 
yürütüyor. Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları 
doğrultusunda çiftçilerin hayatını 
kolaylaştıracak yenilikler sunuluyor. 
Marka bu kapsamda lastiğin kendini 
daha kolay temizleyebilmesini 
sağlayan çift açılı dişler 
gibi önemli yenilikleri 
çiftçilerle buluşturuyor.

Brisa, ürün 
ve hizmetlerinin 
yanı sıra sosyal 
sorumluluk 
projeleriyle de 
çiftçilerin yanında 
yer alıyor. Şirket, 

sürdürülebilir tarım konusunda 
bilinci artırmak üzere Lassa Sevdamız 
Toprak Yarınlarımız Ortak projesiyle 
çiftçilere yıl boyunca sürdürülebilirlik, 
kârlılık, verimlilik ve emniyet alanında 
danışmanlık sunuyor. 

İş Bankası İmece Kart, tarımsal 
faaliyetlerde ihtiyaç duyulan 

tohum, fide, gübre, zirai 
ilaç, mazot (akaryakıt), 

yem, tarımsal ekipman 
vb. harcamaların 
finansmanı amacıyla, 
üreticilere tahsis edilen 
tarımsal kredinin 
kullanımını sağlıyor ve 

Bankamatik kartı olarak 
da kullanılabiliyor.

Mercedes-Benz Türk, sosyal sorum-
luluk projesi “EML’miz Geleceğin Yıldızı” 
çerçevesinde, bayileri ile birlikte Mesleki 
ve Teknik Anadolu Liseleri’nin motor 
bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla labo-
ratuvarlarını yeniliyor. Proje kapsamında 
yenilenen Çorum Şehit Emin Güner Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin teknoloji 
laboratuvarı 12 Nisan’da açılıyor.

Teknolojik eğitim için özel ekipmanlar 
ile donatılacak ve her okula üzerinde uygu-
lamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet 
kamyon bağışlanacak olan Mercedes-Benz 
Laboratuvarları ile eğitimin desteklenmesi 
ve otomotiv sanayinin servis ve bakım 
hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu kalifiye 
teknisyenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye’de eğitimi destekleyen pek 

çok uzun soluklu projeye imza atan Mer-
cedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk projesi 
“EML’miz Geleceğin Yıldızı” kapsamında, 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin 
motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla 

laboratuvarlarını yeniliyor ve gerekli ekip-
manlarla donatıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün Mercedes-Benz 
Bayileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde 
gerçekleştirdiği proje kapsamında yenilenen 
laboratuvardan biri Çorum Şehit Emin Güner 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğren-
cilerin hizmetine sunuldu. Her laboratuvara 
üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek 
birer adet kamyon bağışlanıyor.

Proje kapsamında, meslek liselerinde 
laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi ve 
yeniden yapılandırılmasının yanı sıra teknik 
ve mesleki eğitim alan öğrencilerin san-
ayinin beklentilerine cevap verecek nitelik 
ve donanıma ulaşmaları amacıyla eğitim-
lerin düzenlenmesine de önemli bir katkı 
sağlanıyor. 

Mercedes-Benz türk’ten
Mesleki ve teknik Anadolu Liseleri’ne teknolojik destek

Brisa ve İş Bankası işbirliğiyle çiftçilere sağlam destek
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Türkiye’nin ‘KOBİ Başkenti’ olarak tanım-
lanan Konya’da makine sektörün tüm 
paydaşlarını bir araya getiren ve bölgede 
ilk olma özelliği taşıyan fuar, katılımcı fir-
malar ile ziyaretçilerden tam not aldı. Fuar 
kapsamında sektöre yön veren uzmanların 
hazır bulunduğu paneller düzenlenirken, 
güncel konular ele alındı.

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği (TİAD)  ile TÜYAP Konya 
Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve Makina 
İmalatçıları Birliği (MİB) desteğiyle, 
takım tezgahları sektörünün tüm 
bileşenlerini bir araya getirmek için 
yola çıkan MAKTEK Konya Fuarı, 
10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında 
Konya Ticaret Odası - Tüyap Kon-
ya Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Otomotiv tedarik 
sanayisi, savunma sanayisi, tarım 
aletleri ve değirmen makineleri 
imalatı, döküm sanayi, kalıpçılık, 
spor amaçlı tüfek parçalarının 
üretimi ve şu an için Türkiye’de 
tek olan robot imalatı fabrikasıyla 

da gözleri üzerine çeken kentte ilk defa 
düzenlenen fuar, ülke ekonomisine önem-
li katkı sağladı.

Yurt içinden olduğu kadar yurt dışın-
dan da ziyaretçi ilgisiyle karşılaşan fuar; 
47 ülkeden uluslararası, yurt içinden 
de 66 şehirden profesyonel ziyaretçiyi 
ağırladı. 20 ülkeden 276 firma ve firma 
temsilciliğini aynı çatı altında buluşturan 
fuar, Ar-Ge destekli yeni nesil teknolo-

jilere ev sahipliği yaparak önemli 
iş birliklerine de zemin hazırladı. 
Fuarda düzenlenen “Sanayide 
Mühendis ve Kadın Olmak” ve 
“Havacılık ve Savunma Endüstrisi” 
panelleri de sektöre yön veren 
konu ve konuşmacıları ağırladı. 
“Sanayide Mühendis ve Kadın Ol-
mak” panelinde sanayi ve makine 
sektörlerinde başarılı iş insanları 
tecrübelerini anlatırken, “Havacılık 
ve Savunma Endüstrisi” panelinde 
ise Türkiye’nin havacılık ve savun-
ma sanayisindeki durumu ve yapıl-
ması gerekenler masaya yatırıldı.

tÜYAP Konya fuarcılık A.Ş. 
tarafından takım tezgahları

Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(tİAD) iş birliği ve Makina

İmalatçıları Birliği (MİB) 
desteğiyle düzenlenen MAKteK 
Konya fuarı, 66 şehirden yerli ve 

47 ülkeden uluslararası olmak 
üzere, toplam 29 bin 753 sektör 

profesyonelinin ziyaretiyle sona erdi. 

Savunma, tarım, havacılık,
otomotiv sanayi alanında yapılan 

yatırımlara yön verdi

MAKteK Konya
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“Gelecek hedeflerimizi fuarı 
gözeterek belirleyeceğiz”
Fuar için değerlendirmede bulunan 

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, fuarın 
sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altın-
da buluşturduğunu söyledi.  Verimli bir 
fuar dönemi geçirdiklerinin altını çizen 
Varlık, “Sektör açısından Konya önemli bir 
noktada. Böylesine önemli bir merkezde 
MAKTEK Fuarı’nı ilk defa gerçekleştirmek 
bizim için oldukça önemliydi. Çünkü 
gelecek dönemdeki hedeflerimizi bu 
fuarı gözeterek gerçekleştireceğiz. 
Konuştuğumuz herkes fuarın Konya’ya 
olması gerektiğini söyledi. Yurt içinden 
ve yurt dışından Konya’ya gelen önem-
li sektör temsilcileri, fuarın gelişerek 
büyüyeceğine inandıklarını ifade etti. Bu 
geribildirimler sektör ve TİAD adına çok 
kıymetli” dedi. 

türkiye’nin en büyük üretici 
firmaları katıldı
Başarılı bir kapanış yapan fuar hak-

kında Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü İlhan Ersözlü şu açıklamalarda 
bulundu; “Takım tezgâhları sektörünün 
en önemli organizasyonu olan MAKTEK’i 
bu yıl Konya’da ilk kez gerçekleştirmenin 
büyük mutluluğunu yaşadık. Türkiye’nin 
en büyük üretici firmalarının yer aldığı 
fuara yaklaşık 276 firma katıldı. İstanbul 
ve İzmir’den sonra fuarımız Konya’dan 
Türkiye ekonomisine yeni bağlantıların 
kurulması noktasında ciddi bir olanak 
sağladı. Üretimin temeli olan takım 
tezgâhları sektörünün ülkemiz için strate-

jik bir önemi var. Takım tezgâhları ne 
kadar çok artarsa sanayimiz o kadar çok 
gelişir, üretimimiz o kadar çok büyür ve 
ihracat değerlerimiz o kadar çok artar. Bu 
nedenle de MAKTEK Fuarı’nı sektör için 
önemli bulduğumuz kadar, Türkiye ekon-
omisi için de o kadar önemli buluyoruz. 
Bu vesileyle fuara katılan ve fuarımızı zi-

yaret eden tüm sektör profesyonellerine 
bir kez daha teşekkür ediyorum”.

Üretimin her safhasında ihtiyaç du-
yulan takım tezgâhları sektörünün en 
önemli buluşma noktası MAKTEK Fuarı, 
2020 yatırımlarına yön verebilmek adına 
9-12 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir’de 
sektörü yeniden bir araya getirecek.
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MAN’ın Ankara Akyurt’taki 
tesislerinde MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Araç Teslimat Sorumlusu 
Abdullah Kavrak’ın ev sahipliğinde 
düzenlenen teslimat töreninde, CRD 
Lojistik’ten Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Doğmuş, Şantiye Sorumlusu İsa 
Dönmez ile Engin Kuran, Cevat Kaba ve 
Mehmet Maşa da hazır bulundular.

MAN’ı tercih etmelerinde, Alman 
teknolojisinin getirdiği üstün özellikleri, 
mühendisliği, güçlü yapısı, zorlu şartlarda 
gösterdiği yüksek performans ve yakıt 
tasarrufu olduğunu belirten Mehmet 
Doğmuş, “Satış sonrası hizmetlerde 
sunulan kapsamlı bakım ve garanti 
paketleri incelendiğinde de, 

ileriye dönük önemli ekonomik 
avantajlar bulunuyor. Tüm bu ayrıcalıklar 
da, 5 çekicilik yeni yatırımımızda 
tercihimizi MAN’dan yana kullanmamızı 
sağladı” açıklamasında bulundu. 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Araç Teslimat Sorumlusu Abdullah 
Kavrak da “CRD Lojistik, uzmanı olduğu 
alanlarda nitelikli hizmetler veriyor. Yeni 
yatırımlarında da nitelikleri ön planda 
tutarak karar verdiler. MAN ile CRD Lojistik 
arasındaki bu işbirliğinin, uzun yıllar 
güçlenerek süreceğine inanıyorum” dedi.

CRD Lojistik
MAN’ı tercih etti
endüstriyel atık yönetimi, 
hafriyat ve madencilik gibi 
nitelikli alanlarda hizmet 

veren CrD Lojistik, beş 
araçlık yeni yatırımında 

MAn’ı tercih etti. CrD 
Lojistik’in satın aldığı 5 adet 

MAn tGS 18.420 (4x2) GA 
çekici, düzenlenen törenle 

teslim edildi.

İstanbul, 25 Mart 2019- Hareket ve kontrol te-
knolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, bu yılki 
Hannover Fuarı’nda yeni Sessiz Hava Yağ Soğutu-
cu’yu (QAC serisi) ve Global Torba Akümülatörlerini 
(EHV serisi) tanıttı. Birçok sanayi dalının vazgeçil-
mez kuvvet ve kontrol sistemi haline gelen 
endüstriyel hidrolik sistemleri için tasarlanan Sessiz 
Hava Yağ Soğutucu (QAC) serisi, tüm soğutucu 
boyutlarında yüksek verimli IE3 160 kW AC motor-
larına sahip olma özelliği sayesinde, endüstriyel 
hidrolik sistemleri için en yüksek değerde soğutma 
çözümü sunmak üzere tasarlandı. 

Piyasada mevcut olan ürünler arasında gürültü 
seviyesini önemli ölçüde azaltarak en düşük gürültü 
seviyesinde hizmet verecek şekilde geliştirilen yeni 

seri, ünitelerin operatörlerin yakınına kurulmasına 
olanak sağlayan tasarımıyla gürültü seviyesiyle ilgili 
düzenlemelere uyulmasına da yardımcı olacak. 

Performans ve verimlilik ön planda
Hannover Fuarı’nda görücüye çıkacak bir diğer 

ürün ise Global Torba Akümülatörleri. Sektördeki en 
geniş ve en kapsamlı akümülatör koleksiyonuna sa-
hip Parker’ınyeni ürünü, birden çok uluslararası sert-
ifikaya (SELO, ASME ve CE) sahip olmanın yanı sıra 
gelişmiş teknolojisi ve tasarımı ile de öne çıkıyor. 
Ağır yük kaldırma ve taşıma araç ve ekipmanları için 
ek güç sağlama ya da güç kaybının önüne geçmek 
üzere tasarlanan ürün, piyasada bulunan standart 
adaptörlere uygun şekilde tasarlanmış yeni bir gaz 
valfi de içeriyor. 

Parker Hannifin yeni ürünleri
Hannover fuarı’nda görücüye çıkıyor
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Ford Trucks, Suudi Arabistan’daki bayisi 
Al-Jazirah Vehicles Agencies Company 
(AJVA) aracılığıyla 100 adet 2019 model 
6x4 Ford Trucks’ı ülkenin önde gelen 
müteahhitlik ve yol inşaatı şirketi Saad 
Saeed Al-Saadi & Sons’a teslim etti. 

Damperlerin kamyonlara montajının 
gerçekleştirildiği Arabian Metal Industries 
genel merkezinde düzenlenen teslimat 
töreninde konuşan Ford Trucks Genel 
Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, 
Ford Trucks’ın Orta Doğu pazarındaki 
büyümesine önemli katkı sağlayacak 
bu büyük çaplı teslimata ilişkin 
değerlendirmesinde şunları kaydetti: 

“Ford Trucks olarak 60 yıllık kamyon 
üretim tecrübemizi farklı ihracat 
pazarlarına özel ürün geliştirme 
yeteneğimizle birleştiriyoruz. Suudi 
Arabistan’da 100 adet 2019 model 
6x4 Ford Trucks’tan oluşan en büyük 
teslimatımızı gerçekleştirdik. Araçlarımızın, 
ülkenin altyapısını geliştirmeye katkı 
sağlayacak yol inşaatı projelerinde 
Saad Saeed Al-Saadi & Sons şirketini 
destekleyecek olmasından büyük 
mutluluk duyuyoruz. Ford Trucks’ı tercih 
ettikleri için Saad Saeed Al-Saadi & Sons’a 
ve bu teslimatın gerçekleşmesindeki 

katkılarından dolayı Suudi Arabistan 
bayimiz AJVA’ya teşekkür ediyorum.”

Saad Saeed Al-Saadi & Sons Yönetim 
Kurulu Başkanı Saad Al-Saadi ise, Ford 
Trucks’ın Suudi Arabistan’daki bayisi AJVA 
ile iş birliğinden duydukları memnuniyeti 
ifade ederek, “Bu ortaklık sayesinde altyapı 
projelerinde çok sayıda görevi yerine 
getirebilen teknolojik olarak gelişmiş 
kamyonlara sahip olduk. Yeni araçlarımız 
Suudi Arabistan’ın Abha, El-Kasım, Mekke, 
El-Cumum ve Al-Karamah bölgelerini 
kapsayan yol ağına yaklaşık 1 milyon 
kilometrelik bir katkı sağlayacak yol 
çalışmalarımızda kullanılacak” dedi. 

Çeşitli sektörel uygulamalara 
uyum sağlayacak sofistike çözümler ile 
donatılan 2019 model 6x4 Ford Trucks 
araçlar, büyük çaplı altyapı projeleri için 
en uygun seçeneklerden biri olarak öne 
çıkıyor. Bugüne kadar bu araçlar Suudi 
Arabistan’da Riyad, Katif, Necran, Tebük ve 
Hail’in de aralarında bulunduğu şehirlerde 
havalimanı inşaatları, konut projeleri, yol 
inşaatları, temizlik ve bakım çalışmaları 
gibi pek çok farklı projede kullanıldı. Ford 
Trucks mevcut bulunduğu 36 ülkede 
olduğu gibi Suudi Arabistan’da da tüm 
ülkeyi kapsayan satış sonrası hizmetleriyle 
desteklenen güçlü bir satış ağına sahip. 

Ford Trucks Suudi Arabistan’da 
en büyük teslimatına 
İMzA ATTı

Suudi Arabistanlı 
inşaat şirketi Saad Saeed Al-Saadi & Sons 
1 milyon kilometrelik bir uzunluğa sahip 
yol projelerinde kullanmak üzere 100 Adet Ford Trucks’ı filosuna kattı.
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Anlaşma kapsamında Ecoplas elektronik 
donanımları geliştirip üretim tesislerinde 
bu teknolojiye hayat vererek, yerli ve 
yabancı otomotiv firmalarının kullanımına 
sunacak. Eatron, hibrit ve elektrikli araçlarda 
kullanılacak Batarya Yönetim Sistemi (Battery 
Management System) için yerli yazılım 
tarafını üstlenecek. Ürünün, 2021 yılında seri 
üretime hazır olması hedefleniyor.

Kocaeli ve Sakarya’da yer alan 
fabrikalarında otomotiv üreticilerine iç 
ve dış giydirme parçaları, hava üfleçleri, 
orta konsol ve boyalı parçalar üreten 
Ecoplas, hibrit ve elektrikli araçlara batarya 
çözüm teknolojileri üretmek 
için düğmeye bastı. Firma, 
otomotiv sektörüne akıllı 
yazılım çözümleri geliştiren  
başarılı Türk şirketi Eatron 
ile işbirliği için imzayı attı. 
Anlaşma kapsamında Eatron, 
hibrit ve elektrikli araçlarda 
kullanılacak Batarya Yönetim 
Sistemi (Battery Management 
System) için yerli yazılım 
tarafını üstlenecek. Ecoplas 
ise elektronik donanımları 
geliştirip üretim tesislerinde 
bu teknolojiye hayat vererek, 
yerli ve yabancı otomotiv 

firmalarının kullanımına sunacak. Ürünün, 
2021 yılında seri üretime hazır olması 
hedefleniyor. 

“türkiye’nin Otomobili’ne 
yerli Batarya Yönetim Sistemi 
sağlayabiliriz”
İşbirliği kapsamında açıklamalarda 

bulunan Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Yazıcı, “2030 yılında pazarın %60’a 
yakınının elektrik ve hibrit araçlardan 
oluşması bekleniyor. Biz de bu bilinçle, 
sadece geleneksel araçlar için görsel 
parçalar değil artık elektrikli araçların akıllı 

elektronik komponentlerini de yapmak 
istiyoruz. Türkiye’de üretim yapan, elektrikli 
veya hibrit araç üreten, tüm araç üreticileri 
ile çalışmak istiyoruz. Tabi ki, “Türkiye’nin 
Otomobili” projesi için de ürün geliştirmek 
istiyoruz. Tüm bunlarla beraber ihracat için 
de gerekli çalışmaları başlatacağız” dedi.

“Hibrit, elektrikli ve otonom 
araçlar için çalışacağız”
Eatron Genel Müdürü Dr. Umut Genç 

ise, “Tedarik sanayiinde ve üretimde Ecoplas 
gibi güçlü bir ortak bulmak çok önemli. Akıllı 
yazılım çözümlerimizi Ecoplas ile beraber 

ürün olarak piyasaya sunmak 
istiyoruz. İleride rekabetçi 
olabilmek adına, elektrikli 
ve otonom teknolojilerine 
yatırım yapmayı önemsiyoruz. 
Yaptığımız anlaşma sadece bir 
proje birlikteliği olmayacak. 
Ecoplas ve Eatron elektrikli 
ve hibrit araç çözümleri için 
uzun soluklu stratejik bir 
anlaşma kapsamında bir 
araya geldi. Bu doğrultuda, 
bir çok yeni teknolojiyi 
otomotiv pazarına sunmak için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 
değerlendirmesini yaptı.

Ecoplas ve Eatron’dan
elektrikli araçlar için
batarya teknolojisi

Dünyanın 

önde gelen otomotiv 

üreticilerine iç ve dış 

giydirme parçaları, hava 

üfleçleri, orta konsol ve boyalı 

parçalar üreten ecoplas ile otomotiv 

sektörüne otonom ve elektrikli 

araçlar için üretim odaklı yazılım 

çözümleri sunan eatron, hibrit 

ve elektrikli araçlara batarya 

teknolojileri üretmek için 

işbirliği anlaşması 

imzaladı. 
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Başlangıçta Gökhan Noyan ve bir 
arkadaşı ortaklık yaparak Arken Mimarlık 
ve Mühendislik Bürosu’nu kurdu, ilerleyen 
yıllarda şirketin başlangıçtaki ortağının, 
hisselerini Sultan Noyan’a devretmesi ile 
Arken Mimarlık ve Mühendislik Bürosu 
aile şirketine dönüştü. Şirket, 1994 yılında 
Noyanlar İnşaat LTD ismini almıştır. 1999 
yılında, Yüksek mimar Gökhan Noyan’ın 
oğlu genç mimar Ahmet Noyan şirkete 
katıldı. Onun girişimci yeteneği, şirketi 
daha da geliştirdi. Daha sonra, babasıyla 
birlikte kurduğu Gökhan Noyan & Son 
LTD. ile, ilk büyük site projesinin temelleri 
atılmıştır. Bununla birlikte, şirket kısa 
bir sürede Mağusa’dan İskele’ye doğru 
başarılı yatırımlar yapmaya ve istikrarlı 
bir şekilde gelişim göstermeye başladı. 
Mağusa Ofisi de bu dönemde hizmet 
vermeye başladı. 

Şirket, 2008 yılından bugüne bütün 
çalışmalarını Noyanlar Şirketler Grubu 
adı altında yürütmekte. Ayrıca kiralık 
bölümü de bu yıllarda hizmete başlamış 
ve bugün de çalışmalarını aktif bir şekilde 
sürdürmekte. 2011 yılında, Noyanlar 
Development LTD.’nin kurulmasından 
sonra şirket çalışmalarını daha da 
öteye taşıdı. 

İlerleyen yıllarda Artwin Development 
LTD oluşmuştur. Noyanlar Şirketler 
Grubu’nun iyi vizyona sahip yönetim 
kurulu, yenilikçi ve her zaman ileriyi 
hedefleyen yapısı sayesinde, şirketin yeni 
pazarlara odaklanmasında büyük bir rol 
oynadı. Şirket bu konularda çalışmalarını 
yoğunlaştırırken, bütünlüğünü kurumsal 
kimliğinin bir parçası olarak görmekte. 
Havuz sistemini iyi entegre eden şirket, 
yıllar boyunca dünyanın çeşitli yerlerinden 
insanları buraya çekmeyi başarmış ve 

noyanlar Şirketler Grubu, 1970’lerde 
küçük bir mimarlık ofisi olarak 
hizmet vermeye başladı. 1971-

1974 yılları arasında yüksek mimar 
Gökhan noyan, özel şirketlere 

yaptığı sayısız projelerin yanı sıra 
bireysel projeler de üstlenmeyi 

başardı. 1975 yılının başında, inşaat 
mühendisi Mustafa noyan’ın Gökhan 

noyan ile birlikte el ele vererek 
mimarlık ve inşaat alanında daha 

büyük projeler yapmaya başlandı.

Kıbrıs’ın en köklü
aile şirketlerinden 

“nOYAnLAr”
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birçok farklı kültürden oluşan geniş bir 
müşteri portföyüne ulaşmıştır. 

Art arda gelen yıllar Noyanlar Şirketler 
Grubu’nu dünya çapında bir konuma 
getirmiştir. Şirket, küçük yerel bir ofisten, 
uluslararası çalışmalarıyla, bilinen ve saygın 
bir şirket haline gelmiştir. Şirketin yeni 
pazarlama stratejileri, dünya çapındaki 
pazarlara odaklanmasını sağlamış ve Çin, 
Belarus, İran, Rusya, İsrail ve Ukrayna ile 
güçlü ilişkiler kurmasını sağlamış. 2014 
yılında Moskova ofisi, 2017 yılında İsrail ofisi 
yanı sıra St. Petersburg da ofis açılmıştır. 

Noyanlar Şirketler Grubu, inşaat, proje 
geliştirme ve emlak dışında turizm sektörüne 
de el atmıştır. Bu alanda daha da gelişmek 
için, Artwin LTD. Adı altında 100 yatak 
odalı kapasiteye sahip otel inşası devam 
etmektedir.

Noyanlar misyon ve vizyon ve değerleri 
ile ilgili “Günümüz dünyasında, yaşam 
tarzımız, değerlerimiz, ihtiyaçlarımız sürekli 
değişim içindedir. Ancak içinde yaşadığımız 
evler, bizlere gerekli konfor ve güvenliği 
sürekli sağlamalıdır. Bu yüzden biz, her yeni 
projeye başladığımızda çok daha fazla emek 
sarf ederek, sizler için maksimum konfor, 
rahatlık ve güvenliği sağlamaya çalışıyoruz.” 

Düşüncesini benimsemiştir.
Zarif Noyan liderliğindeki Noyanlar 

Şirketler Grubu Satış Departmanı, potansiyel 
uluslararası pazarı keşfetmeyi, yeni iş 
olanakları yaratmayı ve insanların hayatlarına 
daha fazla kalite ve konfor getirmeyi bir 
amaç haline getirmiştir. Evli ve 3 çocuk 
annesi olan Zarif Noyan Kıbrıs Prestige 
dergisine vermiş olduğu bir röportajında 
şirket ile ilgili;  “İnanarak ve severek çalışmak, 
sürekli gelişerek yol almak hele ki satış 

yapmak çok keyifli. Öğreneceklerimiz 
hiçbir zaman bitmiyor. Satış konusunda 
sürekli eğitim halindeyim. Satış teknikleri 
konusunda hala çalışmalar yapıyorum, 
kendimi olabildiğince geliştirmeye çalıştım 
17 yılda, bu çabam durmadan devam 
ediyor. Ancak şunu size samimiyetle 
söyleyebilirim; Ne kadar çok eğitim alırsanız 
alın, esas olan şey; Ne kadar çok iletişime 
girersek, müşteri ile ne kadar çok doğru 
diyalog kurarsak ve karşımızdakini ne 
kadar çok anlayabilirsek, satış o kadar 
kolay ve anlamlı olur. Satış bir süreç ve bu 
sürecin daha başında, bütçeniz ne kadar, 
evin fiyatı bu kadar şeklinde pazarlığa 
oturmak doğru bir yaklaşım değil.  Önce o 
müşteri ile arkadaş olmak ve kaynaşmak 
gerekli. Neticede biz bir aile şirketiyiz. Ben 
her zaman bunu vurguluyorum. Biz her 
zaman gelen kişiyi önce ailemize katıyoruz ve 
o insanlarla ilişkimizi de her zaman minimum 
değil maksimum tutmaya çalışıyoruz. Satış 
ikinci planda.” diyor

İnşaat şirketi ve alınacak mülkü seçmenin 
ne kadar kafa karıştırıcı ve stresli bir süreç 
olduğunun bilincindeyiz diyen şirket, birkaç 
dakikanızı verebilirseniz, diğer şirketler 
yerine neden bizi seçmeniz gerektiğini 
ve Kuzey Kıbrıs’ta son birkaç on yıldır 
neden tercih edilen bir şirket olduğumuzu 
göstermek isteriz cümleleriyle sektörde ki 
iddiasını koruyor.

Kuruluşundan bu yana birçok yönden 
gelişmiş olan Noyanlar alanındaki 46 yılı 
aşkın bir süreye dayanan tecrübesiyle 
Noyanlar Şirketler Grubu, inşaat ve proje 
geliştirme ile ilgili tüm konularda profesyonel 
hale gelmiştir.

Onlarca yıl içerisinde Noyanlar Şirketler 
Grubu yüksek kaliteli projelerini oldukça 
başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir. Sea 
Life, Long Beach Life ve Royal Sun Residence 
gibi projeler, müşterilerini ve yatırımcılarını 
mutlu eden projelerden birkaçıdır.
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Temsa İş Makinaları’nın 
distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks, 
zorlu koşullarda sağlamlık, yüksek verimlilik 
ve performans gösteren kamyonlarıyla 
müşterilerin bir numaralı tercihi olmayı 
sürdürüyor. 35 yıla yakın süredir, yurtiçi 
ve yurtdışında önemli inşaat, altyapı ve 
üstyapı projeleri ile yer altı ve yer üstü 
madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren 
Cacimler İnşaat da filosunu Volvo Trucks 
ile güçlendirmeyi tercih etti ve 25 adet 
Volvo FMX kamyon ile araç parkını 
güçlendirdi. Şirket, satın aldığı Volvo FMX 
kamyonları Akçansa’nın Çanakkale çimento 
fabrikasındaki kalker ve kil hammadde 
sahalarındaki nakliye işleri için kullanacak. 

Volvo Trucks kamyonların teslimatı, 
Cacimler İnşaat firma yetkililerinden 
Yunus Cacim ve Osman Cacim’in, Temsa İş 
Makinaları’ndan Bölge Satış Müdürü Ender 
Baykalmış’ın, Volvo Trucks 3S İzmir Bayisi 
Özmutlubaş Otomotiv’den Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Mutlubaş’ın ve Özmutlubaş 
Otomotiv Satış Direktörü Engin Demirel’in 
katılımlarıyla 30 Mart’ta, Çanakkale’de 
gerçekleşti. 

140 araçlık parklarını yeni aldıkları 25 
adet Volvo FMX 8x4 460 kamyon ile daha 
da güçlendirdiklerini dile getiren Cacimler 
İnşaat firma yetkilisi Yunus Cacim, şöyle 

konuştu: “100’ü kamyon olmak üzere 
ekskavatör ve lastikli yükleyiciler ile birlikte 
140 araçlık parkımız var. Zorlu ve ağır 
koşullarda faaliyet gösteriyoruz; bu sebeple 
verimlilik, dayanıklılık ve güvenlik bizim 
için çok önemli. Bu üç unsuru da birleştiren 
Volvo Trucks kamyonlarla filomuz daha da 
güçlendi. Düşük yakıt tüketimiyle birlikte 
yüksek performans sağlayan Volvo FMX’lerin 
verimliliğimizi arttırmamızda büyük rol 
oynayacağını düşünüyoruz. Süreç boyunca 
başta Özmutlubaş Otomotiv olmak üzere, 
Volvo Trucks’a ve Temsa İş Makinaları’na 
gösterdiği ayrıcalıklı hizmet ve desteğinden 
dolayı da özellikle teşekkür ediyorum.”

Teslimat töreninde, tercih edildiklerinden 
dolayı memnuniyetini ve teşekkürlerini 
dile getiren Temsa İş Makinaları Bölge 
Müdürü Ender Baykalmış ise sözlerine şöyle 
devam etti: “Madencilik ve inşaat alanında 
tecrübeli bir kurumun Volvo Trucks’ı 
tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz. 
Müşterilerimizle uzun soluklu iş birliği içinde 
olmayı önemsiyoruz, dolayısıyla bu alımın 
uzun dönemli iş birliğine vesile olmasını 
diliyorum. Volvo Trucks olarak, ‘İyiler Daima 
Kazandırır’ diyerek, müşterilerimize kaliteli ve 
ayrıcalıklı hizmet sunmaya, her ihtiyaçlarında 
çözüm ortağı olarak yanlarında olmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Cacimler İnşaat, Volvo fMX ile
filosunu güçlendirdi

Volvo trucks türkiye 
distribütörü temsa İş 

Makinaları, inşaat ve taahhüt 
projeleri hizmeti veren 

Cacimler İnşaat’a 25 adet Volvo 
fMX 8x4 460 kamyon teslimatı 
gerçekleştirdi. Maden ve inşaat 

sahalarının ağır koşullarında 
yüksek performans gösteren 

Volvo fMX 8x4 460 araçlar, 
Akçansa’nın Çanakkale’deki 
çimento fabrikasında kalker 

ve kil hammadde sahalarında 
hizmet verecek.
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tavan rüzgarlıklarının yakıt tüketiminde farkı

Ağır ticari araç satışları 2019 yılına düşüşle başladı. 
Ocak-Mart döneminde toplam pazarda 1.381 adet 
kamyon ve çekici satışı gerçekleşti. 2018 yılının 
aynı döneminde gerçekleşen 3.821 adetlik satışa 
göre pazar 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 
63 daraldı. Yılın ilk çeyreğinde 481 adet çekici, 
922 kamyon satışı gerçekleşti. Hafif ticari araç 
pazarı ise Ocak-Mart 2019 döneminde 5.817 adet 
olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 51 daraldı. Geçen yılın aynı 
döneminde hafif ticari araç pazarı 
11,764 adet olarak gerçekleşmişti. 

“Yılın ikinci yarısında 
toparlanma bekliyoruz”
TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin 

ağır ticari araç pazarında 2019 yılının ilk 
3 ayını değerlendirirken “2019 yılının ilk 
3 ayında ortaya çıkan rakamlar olumsuz 
gibi görünse de pazarın toparlanacağına 

inanıyoruz. Gerek döviz kurlarındaki dalgalanmalar gerekse 
de yerel seçimler taleplerin ötelenmesine neden oldu. Şimdi 
artık yakın bir zamanda seçim olmayacak ve ekonomik 
gelişimler için adımlar atılacak. Bunun da etkisiyle 2019 
yılının ikinci yarısından itibaren, olağanüstü gelişmeler 
yaşanmadığı sürece pazarın kademeli olarak artacağına 
inanıyoruz.  Ağır ticari araç pazarında daha önce de böyle 
durgun dönemler yaşandı. Bu tür düşüşlerin ardından 

ağır ticari araç pazarı çabuk toparlanıp beklenenin de 
üzerine çıkabiliyor. Ekonomideki belirsizliklerin 

kalkması halinde, 2020 yılında da böyle bir 
yükseliş yaşanabilir” 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.

Ağır ticari araç pazarı ilk çeyrekte daraldı

İlhami eksin

Scania, odaklandığı sürdürülebilir başarı için müşterilerinin işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Kabin tavan rüzgarlıklarının çekici ve kamyonlarda doğru ayarlanmasının yakıt tasarrufuna en az yüzde 1 destek 

sağladığını hesaplayan Scania, ayarlamayı kolaylaştırmak için, standart olarak sunduğu rüzgarlık ayar koluna ek olarak opsiyonel 
olarak sunacağı kabin içi ayar kumandası geliştirdi.  Scania yetkilileri, yalnızca altı santim yanlış ayarlanan tavan rüzgarlıklarının 

yakıt tüketimini yüzde bir oranında, yükseklik farkının 10 santimetreye çıktığı durumunda ise yakıt tüketiminin yüzde 1,5 oranın-
da artmasına neden olduğunu belirtiyor.   tavan rüzgarlıkları, araca dik gelen havanın kasa ve kabin tavanının üzerinden 

akmasını sağlayarak hava direncini minimize ediyor. teslim edilen araçlarda 
rüzgarlık, müşterilerin en yaygın kullandığı treyler 

yüksekliği dikkate alınarak konum-
landırılıyor. Kasa ve treyler 

değişikliklerinde sürücü, 
kabinin arkasındaki bir 
kol vasıtasıyla yüksek-

lik ayarını manuel 
olarak yapabiliyor. 
Scania tarafından 
opsiyonel olarak 
sunulan kabin içi 
rüzgarlık kuman-

dası sayesinde 
sürücü kabini terk 

etmek zorunda 
kalmadan kolaylık-
la yükseklik ayarı 

yapabiliyor.  tavan 
rüzgarlığının yüksek-
liğinin, daha iyi yakıt 

performansı için 
kasanın yüksekliğin-
den biraz daha fazla 

olması gerekiyor. 



632019   RADÜS DERGİSİ



64 RADÜS DERGİSİ   2019

Yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da 
merakla takip ettiği İstanbul Havalimanı 
taşıma projesinde görünmeyenin ötesinde, 
hummalı bir çalışma var. Sekiz aydan fazla 
süren hazırlıklarla, tüm detayların ince ince 
ayrıntısına kadar gözden geçirildiği deneme 
taşımalarının yapıldığı, eğitimlerin verildiği, 
yeni ve farklı taşıma çözümlerinin üretildiği 
proje, hem Arkas Lojistik tarafından yapılmış 
sektöre örnek teşkil edecek çok önemli bir 
lojistik mühendisliği örneği. 

Arkas Lojistik, Türk Hava Yolları yer 
ekipmanlarını Atatürk Havalimanı’ndan 
45 kilometre uzaklıktaki İstanbul 
Havalimanı’na taşıyor.  

Atatürk Havalimanı’da kurulan sekiz 
ana yükleme istasyonu ve İstanbul 
Havalimanı’nda kurulan sekiz ana boşaltma 
istasyonu ile taşımayı gerçekleştirecek 
Arkas Lojistik, iki havalimanında birer 
adet güzergah üzerinde ise üç adet olmak 
üzere beş acil durum ekibiyle ihtiyaç 
anında müdahale gerçekleştirecek.  
Gelen tüm verilerin değerlendirildiği bu 
merkezler sayesinde proje adım adım takip 
edilerek  kusursuz bir şekilde taşınmanın 
gerçekleşmesi sağlanacak. Büyük taşınma 
süresince yükleme ve boşaltma alanları 
toplamda 24 adet kamera ile izleniyor. 

Anahtar kelimelerimiz  
güven ve hız 
Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur 

Göçmez, projede bulunmaktan gurur 
duyduklarını belirterek, 

“Lojistiğin Arkasındaki Güç” sloganımıza 
yakışan bir proje, gelecekte çocuklarımıza 
anlatacağımız güzel bir hikaye... Hız ve 
güvenliğin önde olduğu bu taşımada 
proje için oluşturulan özel takip sistemleri, 
trafik kontrol odaları, araç sürücü 
takip sistemleri, online yük hareketleri, 
barkodlama sistemleri, bu taşıma için 
kullanılan özel ekipmanlar ve özel proje 
eğitimleri ile işimizi en kısa zamanda ve ilk 
seferde doğru yapacağız.

İşimiz sadece yükün A noktasından 
B noktasına taşınması değil, lojistik 
mühendisliği. Havacılık sektöründe 
dünyanın tek seferde en büyük taşıması 

olan bu projede, her adımı en ince 
ayrıntısına kadar hesapladık, modelledik 
ve uyguladık. Deneme taşımaları ile 
sürekli kendimizi geliştirerek farklı 
çözümler ürettik. Araç ve ekipman 
çeşitliliğimizi kullanarak konteyner, tenteli, 
sal kasa gibi araçlarla farklı taşımaları 
yapabiliyoruz. Lowbed araçlarımızla ise en 
ağır yükleri taşıyoruz. Lowbed taşımaları 
için 30 tonun üzerindeki ekipmanları 
yerden kaldırıp lowbed’in üstüne 
koyarken zaman kazanmak için özel 
rampalar yaptık. Araç rampaya giriyor, yola 
devam eder gibi lowbedin üzerine çıkıyor. 
Bu da bize operasyonda hız kazandırıyor. 
Operasyon, araçların, yüklerin ve 

Arkas Lojistik Türk Hava Yolları’nı yeni evi 
İstanbul Havalimanı’na taşıyor. Havacılık 

sektöründe dünyanın en büyük göçü cuma 
sabahı saat 03:00’da başladı. Her detayın en ince 

ayrıntısına kadar aylar boyunca hesaplandığı 
projede lojistik mühendisliği örneği sergileyen 

Arkas Lojistik’in hedefi, 33 futbol sahası 
büyüklüğünde alan kaplayan, 10 binin üzerinde 

ekipmanı 45 saatte hatasız taşımak. 

Büyük Göç’ün arkasındaki 
lojistik mühendisliği
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trafiğin online takibi olarak üç ayaklı. Bu üçünü 
birleştirebildiğiniz zaman riski yönetebiliyorsunuz. 
45 saat sürecek taşıma boyunca iki havalimanında ve 
güzergahta kontrol noktaları oluşturduk.  Varış 
ve çıkış noktalarına kurulan stok sahalarıyla 
ve kendi iş makinelerimizle sefer sayılarını 
çok hızlandırdık. Taşımayı önümüzdeki iki 
günde, 45 saat içinde gerçekleştirip, 44 ton 
ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından 
çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan 
fazla olan 5 binden fazla TIR’lık yükü 
eksiksiz, hatasız ve hızlı şekilde İstanbul 
Havalimanı’na ulaştıracağız Bunun gibi 
büyük proje ve çalışmalarda yer alarak 
lojistiğin Arkas’ındaki güç olmaya devam 
edeceğiz.”dedi.

Büyük taşınma Atatürk Havalimanı’nda 
ve İstanbul Havalimanı’nda kurulacak 
transfer kontrol merkezleri ile adım 
adım takip edilecek. gelen tüm verilerin 
değerlendirildiği bu merkezler sayesinde 
projeye yön verilecek. Arkas Lojistik 1805 
çalışanı ve 1557 aracı ile on binden fazla 
ekipmanı taşırken çift vardiya ile kesintisiz 
bir taşıma gerçekleştirecek. 

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı İlker Aycı bu dev operasyona ilişkin yaptığı 

açıklamada; “Havacılık tarihinin en büyük nakil 
operasyonunu hayata geçiriyoruz; öyle ki, 

Türkiye’nin ve Türk Hava Yolları’nın küresel 
havacılıkta sergilediği büyük yükselişe 
bugüne dek ev sahipliği yapmış Atatürk 
Havalimanı’ndan yeni evimiz İstanbul 
Havalimanı’na transferini sağlamaya 
başladığımız ekipmanların kapladığı 
alan 33 futbol sahası büyüklüğüne 
eşit. Yeni evimize taşıyacağımız bu 
dev ekipmanları ve malzemeleri 
lojistik mühendisi bir taşıyıcıya emanet 
ediyoruz. Arkas Lojistik’in evimizi 
güvenle taşıyacağından eminiz. Bu 
taşımada emeği geçen tüm çalışanlara 
teşekkür ediyorum.  Sadece ülkemiz ve 
bölgemiz genelinde değil, küresel ölçekte 

de oldukça yakından takip edilen bu 
büyük operasyon sonrası teknoloji harikası 
yeni evimizin kazandırdığı çok daha geniş 
imkânlarla dünyanın dört bir yanından 

gelen misafirlerimizi Türk Hava Yolları’nın 
benzersiz hizmet anlayışı ile ağırlamaya 

devam edeceğiz” dedi.

   rakamlarla Büyük Göç
• taşınacak ekipman Sayısı: 10.459 Adet
• Kullanılacak Araç ekipman Sayısı: 1557 Adet
• Projede Görev Alacak Personel Sayısı: 1.805 Adet
• Yüklerin Bulunacağı Araçların Arka Arkaya Koyduğumuzdaki   

Uzunluğu: 80.000 Mt. (80 Km.)
• taşınacak ekipmanların Kapladığı Alan: 242.555 M² (242 Dönüm)  

33 futbol Sahası
• taşınacak ekipmanların toplam Ağırlığı: 47.360.000 Kg. (47.360 ton)
• taşınacak ekipmanların toplam Uzunluğu: 121.100 Mt.  (121 Km.)
• taşınacak Araçların Kat edeceği toplam Kilometre: 400.000 Km.
• taşınacak Araçların Kat edeceği Mesafe: 10 Dünya turuna eşdeğer

Onur Göçmez
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2019
fUAr tAKVİMİ

fUArIn ADI  BAŞLAMA-BİtİŞ tArİHİ KOnUSU ŞeHİr-Yer DÜZenLeYen fİrMA

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

AUtOCOMPLeX 29-31 EKİM 2019 26.TİCARİ ARAÇLAR, RUSYA ACS EXPO

  İSTASYON KURULUMU MOSKOVA

  VE SERVİS 

  MALZEMELERİ FUARI
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Allison transmission Başkanı 
ve CeO’su David Graziosi konuyla 
ilgili olarak; “Dünyanın dört bir 
yanındaki farklı endüstriler, her türlü 
zor koşulda çalışması gereken özel 
görev araçlarının güçlendirilmesi için 
Allison tam otomatik şanzımanlara 
güveniyor. Çevresel Araç test 
merkezimiz, Allison mühendislerine 
yinelenen araç çevreleri ve görev 
döngüleri testlerini yürütmek 
için gelişmiş imkanlar 
sağlayacak” diye 
belirtti. 

Bu tesis, 
Indianapolis’in 
batısında bulunan 
Allison’ın 
genel merkez 
yerleşkesinde 
yer alacak. 
Aşırı sıcaklık, 
yükseklik ve yol 
koşullarını simüle 

edebilen iki çevresel bölüm; 
düzenleyici uyumluluk testi, araç 
içi tanı geliştirme ve işlevsel araç 
optimizasyonu için performans 
iyileştirmeleri sağlayacak. Çevresel 
Araç test Merkezi; konvansiyonel 
güç aktarma organları, alternatif 
yakıt, elektrikli hibrid ve tamamen 
elektrikli araçlar dahil olmak üzere 
çok çeşitli tahrik sistemlerinin testini 

destekleyecek.
tesis, alanında 

Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki 

birkaç tesisten 
biri olacak. Ayrıca 
Allison tarafından 
kullanılmadığında 
tesis, üçüncü 
partiler tarafından 

farklı testler için 
kullanılarak fayda 

sağlayacak. Çevresel 
Araç testi merkezinin 

proje planlaması başlatıldı ve 2020 
yılında tamamlanması planlanıyor.

Indianapolis Belediye Başkanı Joe 
Hogsett ise Allison’ın yeni yatırımı ile 
ilgili olarak; “Allison transmission, 
Indianapolis şehri için çok önemli bir 
değer. Büyüyerek topluma duyarlı bir 
şirket olarak çalışırken, bu yenilikçi 
yatırımlarının Indianapolis’e, 
sanayiye ve dünyaya getireceği 
faydaları sabırsızlıkla bekliyoruz” 
diye belirtti. 

tarihi ile gurur duyan Allison 
transmission’ın merkezi, 103 yıldan 
fazla bir süredir Speedway’de 
bulunuyor. Speedway Belediye 
Meclisi Başkanı eileen fisher; “Allison 
transmission, kuruluşumuzdan bu 
yana Speedway için güçlü bir ortak 
oldu. Allison ilk günden itibaren 
yeniliğin öncüsü olarak uluslararası 
faaliyetlerini, Speedway’de 
genişletmeyi seçtikleri için gurur 
duyuyoruz” dedi. 

ALLISOn trAnSMISSIOn 
Indianapolis’te gelişmiş

çevresel araç test merkezi kuracak

ticari araçlar 
için orta ve ağır 

hizmet tipi tam otomatik 
şanzımanlarda dünya lideri 
olan Allison transmission, 

endüstrideki gelecek 
yeniklere destek olacak 

yeni bir araç test merkezi 
kurmak üzere yatırım 

yapıyor.
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Özellikle Norveç, İsveç, Finlandiya 
başta olmak üzere Kuzey Avrupa ve 
tüm Avrupa ülkelerinde aktif olarak 
operasyonlarına devam eden Sevnak 
Uluslararası Lojistik, filosunu Renault 
Trucks çekicilerin performansı ile 
güçlendiriyor. 14 adet Renault Trucks T 
460 Euro 6 çekici teslim alan Sevnak, zorlu 
coğrafi ve iklimsel koşullarda Renault 
Trucks’ın verimliliğini tercih ediyor. 

Renault Trucks’ın yetkili bayi 
Koçaslanlar Otomotiv’in Hadımköy 
tesislerinde yapılan teslimat törenine 
Sevnak Uluslararası Lojistik’in ortakları Ali 
Yavuz ve Mehmet Yavuz, Renault Trucks 
Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, 
Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan, Koçaslanlar 
Genel Müdürü Mesut Süzer, Renault 
Trucks Finansal Hizmetler Satış Müdürü 
Ercan Bayar, Koçaslanlar Hadımköy Şube 
Müdürü Ahmet Sezer katıldılar. 

Sektörde yaşanan durgunluğa 
rağmen yatırım yaptıklarının altını çizen 
Mehmet Yavuz; “Aslında 2018 yılında 
aynı performans ile operasyonlarımıza 
devam ettik. Çalıştığımız bölgelerdeki 
iş hacminde herhangi bir düşüş 
yaşamadık. Yüzde yüz doluluk ile dönüş 

seferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu 
nedenle yatırımlarımıza özellikle soğuk 
hava koşullarında performansından çok 
memnun olduğumuz Renault Trucks ile 
devam ediyoruz” diye belirtti. 

renault trucks’ın performansı, 
her mevsim koşulunda 
maksimumda
2010 yılında ilk Renault Trucks 

çekicileri teslim aldıklarını belirten Yavuz; 
“Kuzey Avrupa ülkelerini kapsayan 
hizmet bölgelerimiz, mevsimsel anlamda 
çok zorlu güzergahlar. Renault Trucks 
araçların ise kış mevsiminde performansı 
gerçekten çok memnun edici. Böyle zorlu 
güzergahlarda hem performans hem de 
yakıt tüketimi açısından elde ettiğimiz 
verimlilik nedeniyle yeni alımlarımızda da 
Renault Trucks araçları tercih ediyoruz” 
şeklinde açıkladı. 

rtfS ile kredi kapasitemizi 
arttırırken daha rahat çözüm 
buluyoruz 
2009 yılından bugüne Renault Trucks 

Finansal Hizmetler’in (RTFS) müşterisi 
olan Sevnak, bu yatırımında da Renault 
Trucks Finansal Hizmetler’in avantajlı 
finansman ürünlerinden yararlanarak 
toplam çözümleri kullanmış oldu. 60 aya 
kadar TL ve Euro kredi seçenekleri sunan 
RTFS sayesinde şirketler için ilave kredi 
limiti oluşurken kredi kapasitesi artıyor 
ve yatırım için kaynağı RTFS sağlamış 

SeVnAK zorlu bölgelerde
renAULt  trUCKS

performansına güveniyor
Avrupa’nın zorlu 

bölgelerine taşıma hizmeti 
sunan Sevnak Lojistik, 

renault trucks ile iş 
birliğini sürdürüyor.
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oluyor. Sonuç olarak RTFS finansal 
hizmetlerinden faydalanan Renault 
Trucks müşterileri, ilave kredi limiti 
temini, şirketin kredi kapasitesinin 
güçlendirilmesi, tek noktadan toplam 
çözüme erişim ve sigortanın RTFS 
üzerinden yapılması halinde, tek 
noktadan sigorta/hasar/pert vb. 
tüm hizmetlerin RTFS tarafından 
takibi gibi birçok avantajı bir arada 
sağlayabiliyor. 

Teslimat töreninde açıklamalarda 
bulunan Renault Trucks Türkiye Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu; “Öncelikle 
sektörün dar boğazlardan geçtiği 
dönemlerde filoların yenileme değil 
büyüme için yatırım yapmalarının 
bizleri çok memnun ettiğini belirtmek 
isteriz. Bizim için diğer önemli 
bir nokta ise Sevnak Uluslararası 
Lojistik’in araçların performansı 
kadar satış sonrası hizmetlerden de 
oldukça memnun olması. Renault 
Trucks olarak araçlarımızın satışından 
sonra halen bizim araçlarımız olduğu 
bilinci ile hareket eden bir markayız. 
Bu nedenle toplam çözümlerimiz ile 
her zaman müşterilerimizin yanında 
olmaya son derece özen gösteriyoruz. 
Sevnak gibi bu çabalarımızı takdir 
eden iş ortaklarımızın olması bizleri 
çok memnun ediyor” şeklinde  
açıkladı. 

filomuzun genç olması önemli
filolarının yaş aralığını 3 ila 5 yıl arasında tutmaya çalıştıklarını 

belirten Mehmet Yavuz; “Uzun yol taşımacılığında bir aracın 4 yaşından 
sonra yenilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde performans 
düşüşleri ve yakıt tüketiminin yükselmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. 
Araçlarımızın yenilenmesine özen göstermemizin yanı sıra 700.000 km’de 
olan bir renault trucks çekicimizin performansından son derece memnun 
olduğumuz için halen değişimini sağlamadığımızı belirtmeliyiz” dedi. 

Arıza frekansı düşük, servis desteği yüksek 
Yavuz, Satış sonrası hizmetlerden memnuniyetleri, yüksek 

araç performansı ve düşük yakıt tüketimi nedenleri ile renault 
trucks alımları yaptıklarını belirtirken araçların sorunsuz 

yollarına devam etmelerinden memnuniyetlerine değindi; 
“renault trucks çekicilerin arıza frekanslarının düşük olduğuna 

inanıyoruz. Ancak yine de servis desteği tabi ki çok önemli. 
Koçaslanlar Otomotiv ve renault trucks satış sonrası ekibi 
ile güzel bir dinamiğimiz var ve geniş servis ağı sayesinde 

yolumuza sorunsuz devam ediyoruz” diye belirtti.



72 RADÜS DERGİSİ   2019

Türkiye’yi ilk kez 1996’da asistans 
hizmetleri ile tanıştıran Tur Assist, 2018 
yılı boyunca 340 bine yakın araca çekici 
hizmeti vererek, araç sahiplerini yolda 
kalmaktan kurtardı. Kasko poliçesi yaptıran 
tüketicilerin bu hizmet ile birlikte otomatik 
olarak yol yardım asistans hizmetlerinden 
faydalanabilme hakkına kavuştuklarını 
hatırlatan Tur Assist Genel Müdürü Nevra 
Yener, herhangi bir konut veya iş yeri 
poliçesi yapıldığında ise bu mekanlarda 
meydana gelebilecek çilingir, cam, tesisat 
gibi sorunlara karşı tüketicilerin asistans 
hizmetlerinin sağladığı avantajlardan 
yararlanarak kendilerini güvence altına 
alabileceklerini söyledi.

İspanyol Mapfre Asistencia’nın 
Türkiye iştiraki olarak 1996 yılından 
bu yana ülkemizde hizmet veren Tur 
Assist, sunduğu hizmetlerle geçen yıl da 
kullanıcılarına destek sunmaya devam 
etti. Özellikle yol yardım konusunda 
uzmanlaşan ve Türkiye’nin en fazla tercih 
edilen asistans şirketlerinden biri olan 
Tur Assist, 2018 yılında 320 bin 186 binek 
ve hafif ticari araç ile 19 bin 662 adet de 
ağır ticari araç olmak üzere toplamda 
339 bin 848 aracı yolda kalmaktan 

kurtardı. Yol yardımından çekiciye, hava 
ambulansından konut onarımına kadar 
6 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin 
yanında yer alan Tur Assist, sunduğu 

hizmetler kapsamında ayrıca geçen yıl 
31 bin 441 konutun tesisat problemini 
çözdü. Aynı süre içinde 11 bin 810 adet 
cam onarımı da gerçekleştiren Tur Assist, 
13 bin 300 kişiye de çilingir hizmeti vererek 
müşterilerinin kapıda kalmasını engelledi. 

6 ay garantili tesisat hizmeti!
Türkiye’de özellikle tesisat 

problemlerinin çözümü konusunda bilinç 
eksikliği olduğuna dikkat çeken Tur Assist 
Genel Müdürü Nevra Yener, tüketicilerin 
konut veya iş yeri sigorta poliçesi 
yaptırmalarıyla birlikte otomatik olarak 
asistans hizmetlerinden faydalanabilme 
hakkına kavuştuklarına dikkat çekti.  
Ancak bu konuda farkındalığın yeterince 
gelişmediğini dile getirdi. Yener ayrıca 
sağlanan asistans hizmetleri dışında, Tur 
Assist olarak sigortalı iş yeri ve konutlarda 
meydana gelen hasarın sigorta şirketi 
tarafından tazmini yerine bunu bir hizmete 
dönüştürerek onarım hizmetlerini de 
sağladıklarını söyledi. Tur Assist, tesisata 
bağlı dahili su ve elektrik hasarları ile sel, 
yangın, deprem, fırtına gibi dış etkenler 
sebebiyle bina ve binaya bağlı sabit 
kıymetlerde meydana gelebilecek hasarları 
altı ay garantili olarak onarıyor.

tur Assist, geçen yıl 340 bin 
aracı yolda kalmaktan kurtardı

nevra Yener
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renault 
trucks 

türkiye’de 
yeni atama

renault trucks türkiye’de Bayi 
Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü olarak atanan 
Özgür fırat, türkiye, Kazakistan 
ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ndeki 
operasyonlardan sorumlu olacak. 

İstanbul teknik Üniversitesi 
Jeoloji Mühendisliği’nden mezun 
olan Özgür fırat, Kadir Has 
Üniversitesi’nde İşletme Yüksek 
Lisansı’nı tamamladı. fırat, 2006 
yılında otomotiv sektöründe 
başladığı kariyerine, 2011 yılında 
renault trucks ailesine katılarak 
devam etti.  

Satış Sonrası Hizmetler 
Departmanı’nda göreve 
başlamasının ardından 2013 
yılında Yedek Parça Müdürü olarak 
atandı. 

Özgür fırat, 2016 yılı itibariyle 
türkiye, Kazakistan ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri’ni kapsayan 
bölgede Bayi Ağı Geliştirme 
Direktörü olarak iş hayatına 
devam etti. Gerçekleştirdiği 
başarılı projelerin ardından 
fırat, yine aynı bölgeler için Bayi 
Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü görevi ile 
renault trucks bünyesindeki 
çalışmalarını sürdürecek. 

K. Koray Kurşunoğlu, IVECO’nun 
Hızlı Büyüyen Asya, Ortadoğu ve Afrika 
(AMEA) pazarlarının sorumluluğunu 
aldı. Bu, CNH Endüstriyel’in yeni 
organizasyonel yapısı sonucunda ortaya 
çıkan yeni bir rol. Bu yeni organizasyon 
yapısının hedefleri daha müşteri odaklı, 
girişimci, yalın, çevik ve yenilikçi olmak.

Kurşunoğlu, Asya – Pasifik bölgesinde 
edindiği geniş tecrübe ile yeni görevine 
geldi. Bu görevden önce 2014’ten beri 
IVECO Güneydoğu Asya, Pakistan & 
Japonya bölgesi İş Direktörlüğünü 
yapmaktaydı. Daha öncesinde ise Türkiye 
Satış Bölümünün başında hafif, orta ve 
ağır ticarî araçların satışı ve satış sonrası 
hizmetlerinden sorumluydu.

Kurşunoğlu, CNH Endüstriyel’e 
2007 yılında satış ve pazarlamaya 
geniş bir tecrübe getirmeyi hedefleyen 
IVECO İş Geliştirme ve Yeni Pazarlar 
bölümüyle katıldı. Takip eden yıllarda 
farklı rollerle sorumluluğunu arttırarak 

Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkelerindeki satış ve satış sonrası 
hizmetlerini içeren görevlerde yer aldı.

Kurşunoğlu, “IVECO’nun bölgedeki 
marka varlığını ve dinamik pazarlarda 
büyüyen ticarî araç satışlarını 
güçlendirme konusundaki görevleri dört 
gözle bekliyorum” dedi.

19 yıldır otomotiv sektöründe Satış 
Sonrası, Eğitim ve Satış birimlerinde 
çeşitli görevler alan ve   2016 yılından 
beri IVECO Araç’da ağır vasıta satış 
müdürü olarak görev yapan Hakkı 
Işınak ise Roberto Camatta’nın farklı bir 
göreve atanması ile IVECO Araç satış ve 
pazarlamadan sorumlu genel müdür 
görevine atandı.

Göreve gelir gelmez tüm IVECO 
satış ve satış sonrası ailesini Kıbrıs’da 
toplayan Işınak IVECO’nun Türkiye’de 
artan başarısını sürdürmek için heyecanlı 
olduğunu söyledi.

IVeCO’da
iki yeni atama

IVeCO, Koray Kurşunoğlu’nu Hızlı Büyüyen Asya, Ortadoğu ve 
Afrika pazarlarının başına atarken Hakkı Işınak’ı türkiye satış ve 

pazarlama’dan sorumlu genel müdür olarak atadı.
Özgür fırat

Koray Kurşunoğlu Hakkı Işınak
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Dicl e Köprüsü
On gözlü

Diyarbakır’da Mardin Kapısı dışında 
yer alan köprü şehrin 3 km. güneyinde 
bulunmaktadır. Kentin güneyinde Dicle 
ırmağı üzerinde yer almaktadır. On 
Gözlü Köprü, Silvan Köprü adlarıyla da 
bilinmektedir. Tarihe damga vurmuş 
şehirlerden biri olan Diyarbakır birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca 
belde birçok tarihi yapıyı içerisinde 
barındırmaktadır. Köprü üzerinde bulunan 
kitabesine göre Büyük Selçukluların 
bölgedeki emirlerinden 1065-106 7 
tarihleri arasında Selçuklulara bağlı bir 
emirlik olan Mervanoğulları tarafından 
yaptırılmıştır.

Yapı tamamen sert bazalt taşından 
inşa edilmiştir. Bazı araştırmacılar yapının 
temellerinin altında İslam öncesi döneme 
ait bir başka köprüden kaldığı düşünülen 
ayakların olduğunu ileri sürmüştür. Köprü 
konum bakımından Dicle üzerinde geçişin 
en kolay ve rahat olduğu bir noktada inşa 
edilmiştir. Köprü zaman içinde birçok kez 
onarım geçirmiştir. Bu onarım çalışmaları 
sonucunda asli bölümünün kısmen de 
olsa değiştiği düşünülmektedir.

Toplamda 10 gözden oluşan köprünün 
kemer gözlerinin ölçülerinde farklılık 

görülmektedir. Düz köprüler grubuna 
girmektedir. Bu farklılık köprünün 
tabliye genişliğine de yansımış, bazı 
kemer gözlerin üzerinde tabliye geniş, 
bazılarında ise dar tutulmuştur. Köprünün 
ayakları üçgen şeklinde sel yaranlardan 
oluşturulmuştur. Bu sel yaranların bir 
kısmı döşemeye kadar yükseltilmiştir. 
Köprünün mansap tarafında, korkuluk ile 
kemer yayı arasında ayakların üzerinde 
uzun bir şerit şeklinde iki satırdan oluşan 

kitabesi devam etmektedir.
Kitabe tahrip olduğu için okunamaz 

duruma gelmiştir. Ancak bazı yayınlarda 
mimarının ismi olarak “Sancar’ın 
oğlu Ubayid” adı okunmaktadır. Bazı 
araştırmalarda köprünün 11 gözden 
oluştuğu, köprünün ortadaki gözlerinin 
yıkılması sonucunda yeni inşa edilen 
köprüde dört göz yerine, daha 
geniş kemerli üç göz yapıldığı iddia 
edilmektedir.
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HABABAM SInIfI YenİDen
Yönetmen : Doğa Can Anafarta
Oyuncular : Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu 
Tür : Komedi
Ülke : Türkiye

Rıfat Ilgaz’ın unutmaz eseri Hababam Sınıfı yeniden beyaz perdeye uyar-
lanıyor. İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit, Hafize Ana, Mahmut Hoca 
gibi sevdiğimiz karakterlerle gönüllere taht kuran klasikleşmiş filmin uyar-
lamasında yeni karakterler, yeni bir jenerasyon, yeni bir dil hakim. Özel 
Çamlıca Lisesi, yeniden karma eğitime geçince, kızlar ve erkekler arasın-
dan tatlı bir rekabet başlar. Okula yatılı gelen kız öğrenciler ile okulun ge-
diklileri başlarda birbirlerine meydan okurken, bir süre sonra müttefik ola-
rak birlikte birçok maceraya atılır. 1975 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmen 
koltuğunda oturduğu filmin yönetmenliğini bu sefer Doğa Can Anafarta 
üstleniyor. Yapımcılığını Hann Media’nın üstlendiği filmin senaryosunu ise 
Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey birlikte kaleme alıyor.

JOHn WİCK 3: PArABeLLUM
Yönetmen : Chad Stahelski
Oyuncular : Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne 
Tür : Aksiyon
Ülke : ABD

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, gizli suikastçı birliğinden atılan 
John Wick’in, kellesi karşılığında ödül almak için peşine düşen 
suikastçılara karşı verdiği mücadeleyi konu ediyor. John Wick iki 
nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık 
sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental 
Hotel’de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek 
Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John’a otelin yöneticisi 
Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından 
üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer 
üyelerle iletişimi kesilecektir. John’un New York City’den kaçma 
mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir...
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Bİr ÖMÜr nASIL YAŞAnIr?
Yazar : İlber Ortaylı
Yayınevi : Kronik Kitap

İlber Ortaylı, yediden yetmişe herkesin faydalanacağı, bilge şahsiyetinden ve 
yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyelerden oluşan bir eserle karşımızda. İlber 
Hoca bu kitapta, bir insanın, çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında 
ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor. “Herkes 
kendi talihinin mimarıdır” sözünü hatırlatarak, kendi yolunu çizmenin ne anlama 
geldiğini tüm kritik noktalarıyla yorumluyor.

nASİP nİYete VUrGUnDUr
Yazar : Ethem Emin Nemutlu
Yayınevi : Olimpos Yayınları

Her şey güzel derken başına öyle şeyler gelir ki “Yandım!” dersin, “Bittim!” Düşersin… 
İşte o an, içindeki iyilik çıkıp gelir ve kapını çalar. “Kalk!” der, “kalk!” Tutar elinden, 
karanlığı yırtar ve seni güzel günlere götürür. Korku nedir bilmez iyilik. Aydınlık, 
karanlıktan korkar mı hiç? İyilik adına yanan ateşi, kötülük söndürebilir mi hiç? Kötü 
günler ile karşılaştığında kimseye ihtiyacın yok! Önce Allah, sonra içindeki iyiliğe 
güven. Niyetin ne kadar iyiyse Allah o kadar seninle. Nasip niyete vurgundur; alsa 
da elinden yoğunu varını, döner dolaştırır geri verir sana hakkını! Olmaz deme, olur! 
Unutma ki Allah isteyince kuşlar filleri yener azizim!

KALP
Yazar : İskender Pala
Yayınevi : Turkuvaz Kitap

Tekerlek icat edilmemişti ama o yerli yerindeydi. Dünya yaratılmamıştı 
ama o kasılıp gevşiyordu. İnsan henüz cennetteyken onunlaydı ve 
içindeki her şey de sevgi, aşk, vefa, iyilik, şükür, hamd, dostluk gibi 
erdemler üzerineydi… Âdem ata onun sesini dinleyip arzusunu giderme 
gayretine düşmeseydi belki de yolu yeryüzünde tövbelere, pişmanlıklara 
ve umutlara hiç evrilmeyecek; çevresi daralmalar ve genişlemeler,  
arınmalar ve kirlenmeler, yangınlar ve donmalarla hiç kuşatılmayacaktı.
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BULMACA
SOLDAn SAĞA
1. Epikurosçulara ve Stoacılara göre mutluluğun temeli 

olan mutlak ruh dinginliği
2. Matematiğin sayıları, bunların arasındaki bağıntıları 

ve işlemleri konu alan dalı
3. Özellikle İran’da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün 

türü
4. Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelerde süs olarak 

dikilen bir bitki
5. Kağıtların yüzünü düzeltmekte kullanılan araç
6. Önceleri tek harften, sonraları iç içe geçmiş iki ya da 

daha çok sayıda harften oluşan arma ya da marka

YUKArIDAn AŞAĞIYA
1. Geç dönem Rönesans sanatçılarının en 

önemlilerinden biri sayılan Venedikli Maniyerist 
ressam

2. Alaturka müzik kurallarını inceleyen yapıt
3. Akarsu kıyılarındaki çalı ve ağaçların üzerinde de 

yaşayabilen bir balık
4. Cerrahide, marangozlukta kullanılan bir maddeyi 

kazımaya yarayan bıçak biçiminde araca verilen ad
5. Nesnelerin veya olayların miktarını rakamlarla 

belirtme işi
6. Geniş ölçüde kahve, kakao, kauçuk gibi ürünler 

yetiştirilen işletme
7. Edebiyat yapıtlarını sinema, televizyon ve radyonun 

teknik olanaklarına uygun duruma getirmek
8. Ansızın ortaya çıkan tehlikeli durum
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• 10 yaprak güllaç
• 1,5 litre süt
• 2 su bardağı şeker
• Çekilmiş ceviz
• 2 yemek kaşığı gül suyu   

(isteğe göre)

Üzeri için
• file fıstık
• Ceviz
• nar tanesi

Süt, şeker tencereye alarak ısıtın, şekerler tamamen erisin. Süt oda 
sıcaklığında ılınmaya bırakılır. Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o 
nedenle el yakmayacak şekilde olmalı sonra tatlıyı tepsiye döşüyoruz. 
Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye 
koyuyoruz. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz. 
Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da ıslattıktan 
sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı 
şekilde ıslatarak serelim. Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alalım. 
İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. 
tatlıyı buzdolabında muhafaza ediniz. en az 2-3 saat dinlendirdikten 
sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun.

Ya
pı

lış
ı

Malzemeler
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Cevizli
Güllaç
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