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ir süre, tanımlanmış ve önü-sonu bel-
li bir süredir ömür. Nerde? Ne zaman 
ve nasıl sonuçlanacağını asla bileme-
yeceğimiz. Bilmemiz gereken tek şey 
bu bilinmezliğin içerisini ne kadar ve 
ne çok güzellikle doldurursak o kadar 
mutlu ve huzurlu gideceğimizdir.

Koşturmalarımız, çabalarımız hep 
bunun için değil mi?

Ancak kimi zaman unutup bu ger-
çeği dalıveriyoruz günlük kaygılara. 
Unutuveriyoruz, yarın olamayabilece-
ği gerçeğini.  Öfkeyle, kinle kaplanmış 
bir yürek sadece bedene zarar vere-
cektir. Hepimizin bir arada yaşamanın 
getirdiği sorumlulukların farkında 
olarak yaşamak zorunda olduğumuzu 
asla akıldan çıkarmamalıyız.

Ertelememeliyiz hiçbir şeyi… 
Yarın olmayabileceğini aklımızdan 
çıkarmadan, demiri tavında dövme-
liyiz. Zamanında gülmeli zamanında 
içimizden geçeni yaşamalıyız.

Söylenmemeli, söylemeliyiz; ne 
kadar acı bile olsa… Ne kadar zor gel-
se de neyse o olmalı, o yaşanmalı. 

İçimizde kalanlar büyüyüp bir dağ 
olmadan, kuruntu olup içimizi yak-
madan söylemeliyiz. Kim bilir belki 
de o kadar kötü değildir ya da bizim 
düşündüğümüz gibi değildir aklı-
mızdan geçenlerin gerçek hayattaki 
karşılığı.

Söylemek için paylaşmak için 
yaşamak için çalışmak için bahaneler 
üreterek ertelediklerimizin aslında 
her biri bir sonra ki gün daha büyük 
bir yük olacaktır sırtımıza.

Unutmamalıyız ki; geciktirilmiş 
her karar, ertelenmiş bir umuttur. 
Oysa hayat umutları ertelemeyecek 
kadar kısadır.

Ertelemeyeceksin ve gizlemeye-
ceksin… Yüreğinden geçen aklına 
düşmüşse hakkını verip yapacaksın. 
Yapamazsan bile en azından deneye-
ceksin. Hayatta her erteleme bir keşke 
yaratır.

İşte şu an böyle bir dönemden 
geçiyoruz. Beklemeye tahammülü-

müz yok. Artık çalışmak, üretmek ve 
paylaşmak zamanı. 

Ötelediklerimiz, beklediklerimiz 
velhasıl bahanelerimiz her ne ise bir 
an evvel sıyrılmak zorundayız. Bir 
gerçek var ki; her geçen gün ömrü-
müzden bir gün eksiliyor. Yani ertele-
yerek veya bekleterek ne kazanırsak 
kazanalım kaybımız ömrümüzden 
oluyor.

Telafi edilemeyecek en önem-
li varlığımız, ömrümüzden giden 
zaman.

Dünyadaki, çevremizdeki birçok 
şeye müdahale şansımız yok. Binbir 
türlü şey olup bitiyor, bir çok şey ya-
şanıyor… Ama biz bizden sorumluyuz 
en başta. 

Deneyimlere saygı duyarak ama 
inandıklarımızdan kopmadan,

Bir nefeslik soluklanmayı unut-
madan çalışarak,

Daha fazla paylaşarak, gözümüz 
birbirimizin cebinde değil elimiz 
yanımızdakinin sırtında aynı yolda 
başarıya odaklanarak,

Kırmaktan-incitmekten kaçına-
rak, dilimizde sevgi gönlümüzde hoş 
görü ile her yeni doğan güne merhaba 
diyerek,

Önce ben, en çok bana yerine biz 
diyebilmenin alçak gönüllüğünde, 

Bir lokma ile doyabileceğimizin 
farkındalığında,

Keşkesiz ve vicdan azapsız yaşa-
manın erdeminde,

Zamanın telafisi olmayacağının, 
yitirilenin yerine her zaman yenisinin 
konulamayacağının bilincinde,

Yaşamak…
Bir orman gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine…
Bu davet bizim.
Ertelemeden, hemen şimdi 

dostlar. Sevgi dolu bir merhaba ile… 
Kolları sıvayıp yeniden ve daha bir 
inançla çalışmaya başlama vaktidir. 
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İhracat pazarlarındaki büyüme 
grafiğini sürdüren Anadolu 
Isuzu, İtalya Distribütörü Midi 
ile yaptığı anlaşma neticesinde 
İtalya’ya 234 adetlik ilk kamyon 
ihracatını gerçekleştirerek, 
kamyon ihracatına da başlayarak 
yeni bir atılım yaptı. Toplam 234 
adet Isuzu NQR90 kamyon satışı 
gerçekleştiren Anadolu Isuzu, 
Türkiye’de üretilen ve İtalya’ya 
tek seferde en fazla kamyon 
satışı gerçekleştiren marka 
ünvanına da sahip oldu. NQR 90 
model araçların 42 adedi sağdan 
direksiyonlu olarak üretilirken, bu 
araçlar İtalya’da çöp aracı olarak 
hizmet vermeye başlayacak. 
Geri kalan 192 adet ise muhtelif 
amaçlar ile kullanılacak.

84 adet Isuzu NQR 90 
Short MT, 60 adet Isuzu NQR 
90 Short NEES, 42 adet Isuzu 
NQR 90 S-Long Nees RHD ve 
48 adet Isuzu NQR90 XXLong 
Nees araç ile toplam 234 araç 
Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki 
fabrikasında üretilecek ve İtalya 
Distribütörü Midi’ye teslim 
edilecek. 5193 cc hacminde 
Isuzu 4HK1E6C motora sahip 
olan NQR90, 190 PS gücünde ve 
510 Nm’lik yüksek tork değerine 
sahip. 9500 kg’lık azami yük 
ağırlığıyla şehir içi taşımacılığında 
kullanılabilen ve belediye 
ihtiyaçlarını karşılayabilen NQR90, 
farklı şasi uzunlukları ve üst 
yapılarla da çeşitlendirilebiliyor.

Anadolu 

Isuzu, İtalya’da 

kullanılmak üzere 

234 adet Isuzu NQR 

90 kamyon üretimini 

tamamlayarak, kamyon 

ihracatına büyük bir 

hamle ile başlamış 

oldu.

Anadolu Isuzu’dan
kamyon ihracatına
güçlü giriş



72019   RADÜS DERGİSİ



8 RADÜS DERGİSİ   2019

Türkiye’nin önemli ticari araç filo 
kiralama şirketlerinden Beltur A.Ş. 
İstanbul ‘da düzenlenen törenle yeni 
Isuzu araçlarını teslim aldı. Plaket takdimi 
yapılan törende çöp kasalı 11 adet NPR 
10 araç Türkiye’nin çeşitli belediyelerinde 
kamunun hizmetine sunulmuş oldu. 
Şehir içi belediye işlerinde kullanılacak 
olan NPR 10 araçlar uygun boyutlarıyla 
dar sokaklarda rahatlıkla hizmet 
verebilirken, hem de uygun işletme 
maliyetleriyle belediyelerin işlerini 
kolaylaştırıyor.

Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Feysel 
Yakşi, Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar 
Yakşi, Necmettin Yakşi, Genel Müdür 
Barış Yakşi, Genel Müdür Yardımcısı Halil 
Keşan, İhale müdürü Ömer Yakşi ve 
Operasyon Müdürü Miraç Paker’in katılım 
gösterdiği törene, Anadolu Isuzu’dan da 

Satış Direktörü Yusuf Teoman, 
Satış Yöneticisi Arif Bugeker ve 
Bölge Satış Sorumlusu Hamdi 
Toker, satışı gerçekleştiren Isuzu 
yetkili satıcısı Çetaş A.Ş. Genel 
Müdürü Gülay Kökbaş ve ekibi 
katılımda bulundu.

Şehir içi taşımacılığında   
en ideal tercih; NPR 10

Şehir içi yük taşımacılığı 
ve hizmet sektöründe ideal 
çözüm isteyenler için özel 
olarak tasarlanan NPR 10, havalı 
fren sistemi ve 9.800 kg yere 
basarı ile şehrin ağır abisi olarak 
dikkat çekiyor. Tam havalı 
ön - arka disk fren sistemi, 
yüksek taşıma kapasitesi ve 
dar sokakların olmazsa olmazı 
üstün manevra kabiliyeti ile 
şehrin, daha az işletme giderleri 
ile de kullanıcısının gözdesi. 
190 PS ve 510 Nm güç ile 
tüm yükleri hiç zorlanmadan 
taşıyabilen Isuzu NPR 10, yeni 
nesil motoru ile daha uzun 
periyodik bakım aralıklarına ve 
daha düşük yakıt tüketimine 
sahip.

Beltur’un tercihi
Isuzu NPR 10 oldu

Kamu üzerinden 

filo araç kiralama yapan 

Beltur’un tercihi yine Isuzu 

oldu. 11 adet çöp kasalı NPR 

10, düzenlenen törenle 

teslim edildi.
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İlk sıkıştırılmış doğalgazlı 
kamyonlar
Rusya’da

23 Adet CNG’li IVECO
Stralis NP 460 Cursor 13

ilk Rus müşterisi Miratorg’a teslim edildi

Tarımsal bir holding olan Miratorg, 23 adet IVECO Stralis Natural Power (NP) 460 kamyonu resmî olarak teslim aldı. Rusya’daki en büyük et üreticilerinden biri olan Miratorg, Stralis NP 460’ı şirketin de politikalarıyla uyumlu olan çevreye olan katkısı için tercih etti. Stralis NP 460, sürdürülebilirlik, performans, üretkenlik ve uzun menzili en zorlu uzun mesafe görevlerde bir araya getiriyor. IVECO Rusya, aracın tasarımı ve verimli işletilmesi üzerine şirketin sürücülerine de eğitim verdi.
Stralis NP 460, 460 beygirlik, 2,000 Nm torka çıkan ve bununla dizele denk bir performans sunan IVECO’nun 13 

litrelik Cursor 13 NP Euro VI motorunu barındırıyor. Motor, güç-ağırlık oranı, beygir gücü, bakım aralıkları ve sessiz çalışmasıyla sınıfının en iyilerinden biri. Bu araç, doğal gazın çevresel avantajlarını maksimize ediyor: Euro VI standartlarına oranla %99 daha az partikül madde ve %60 daha az nitro oksit salınımına sahip. Stralis NP 460 aynı zamanda düşük bir Toplam Sahiplik Maliyetine de sahip.
IVECO’nun Rusya ve Belarus İş Direktörü Roberto Camatta, yaptığı konuşmada Miratorg’un IVECO’nun öncüsü olduğu gaz teknolojisini Rusya’da takdir eden ilk şirketlerden biri olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi ve Stralis NP 460’ın Rusya’da uzun mesafe taşımacılıkta verimliliğini kanıtlayacağını söyledi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 
3 kamu bankasıyla imalat ve ihracat sektörünü 
destekleyecek bir paket açıklayacağını hatırla-
tan MİB Başkanı Emre Gencer, yeni pakette ma-
kine imalat sektörünün stratejik sektör olarak 
yer almasını istediklerini vurguladı. Bakan Al-
bayrak’a çağrıda bulunan Gencer, “Önümüzde-
ki dönem konseptin adı, Türk markaları 
olmalıdır ve Türk markaları desteklenmelidir” 
dedi.Makine İmalatçıları Birliği (MİB), her yıl old-
uğu gibi geleneksel iftar yemeğinde üyelerini 
ve sektör temsilcilerini buluşturdu. Hidiv Kas-
rı’nda üyelerinin ve sektör temsilcilerinin yoğun 
katılımıyla gerçekleşen iftarda; makine imalat 
sanayisi açısından yaşanan zorluklar ve çözüm 
önerileri paylaşılırken, makine imalatının 
‘’stratejik sektör’’ olarak hak ettiği değeri alması 
çağrısı yapıldı.

Yeni rekabet koşulu: ‘Korumacılık’ 
Geçen yıl piyasalarda yaşanan iç talep da-

ralmasının pek çok sektör gibi makine imalatı 
sektörünü de olumsuz etkilediğine vurgu 
yapan Gencer, aradan geçen bir yıla rağmen 
sıkıntıların sürdüğünü söyledi. İş dünyasının 
‘daralmış bir iç talep, öngörülmesi çok zor 
olan kur riskleri, borçlanma maliyetlerinin 
tahrip ettiği bilançolar ve neredeyse yok 
olan yeni yatırım imkanları’ sorunlarıyla 
karşı karşıya kaldığını belirten Emre Gencer, 
sektörün ihracatla ayakta kalmaya çalıştığını 
ifade etti. Ancak gelişmiş ülkelerin hayata 
geçirdikleri korumacılık önlemlerinin dünya 
ticaretinde radikal bir değişimin göstergesi 
olduğuna işaret eden Gencer, “Korumacılık 
günlük tarifeleri ile beraber teknoloji ve 
fikri mülkiyet hakları, sübvansiyonlar ve 

veri koruması araçlarını silah gibi kullanıyor. 
Korumacılık değişimin ortaya çıkardığı yeni 
bir rekabet koşulu. Peki, gelişmiş ülkelerde 
korumacılık var, diğerlerinde ne var? Örneğin 
Afrika, Çin, Uzak Doğu, Rusya, Orta Asya, 
Güney Amerika. Buralarda da makinecimiz, 
çaba gösteriyor. Lakin çok uzun vadeli, düşük 
faizli kredilerle ve ihracat sübvansiyonları 
ile desteklenen rakiplerimizle bu mücadele 
kolay mı? Hiç ama hiç değil. Dolayısıyla tüm 
politikalarımızı bunları dikkate alarak belirle-
meliyiz” dedi. 

Çıkış reçetesi katma değerli üretim 
ve dijital teknolojiler
Makinecilerin çıkış reçetesini ‘dijital te-

knolojiler ve katma değeri yüksek üretimler’ 
şeklinde açıklayan MİB Başkanı Emre Gencer,  
“Dijital teknolojiyi yerelde geliştirerek katma 
değerimizi arttıracağız ve tüm tasarım ve 
üretimimizi altını çizerek söylüyorum Türk 
markaları ile gerçekleştireceğiz. Bize global 
bakan, bütünü gören gözler gerekiyor” diye 
konuştu. Gencer, bunun için de sanayii ve 
üniversite iş birliği, kümelenme bazlı mod-
eller, bilgi temelli yatırımlar ve teknolojik 
dönüşümü mümkün kılacak insan kaynağı 
üzerinde durularak, makine üretimini 
destekleyecek bir eko sistemin oluşması 
gerektiğine dikkat çekti. Gencer, “Tüm sanayi 
ve üretim sektörleri makine sektörüne, yani 
bize bağlıdır. Türk makineleri olmadan ne 
savunma sanayi, ne enerji sektörü, ne tek-
stil, ne de kimya belli bir seviyeyi geçemez” 
açıklamasını yaptı. 

“Türk markaları daha
fazla desteklenmeli”

MİB Başkanı
Emre Gencer:

Makineciler stratejik sektör olarak yeni pakette yer 

almak istiyor. Makine ihracatçısı ‘korumacılık’ tehdidine 

karşı Eximbank desteğinin artırılmasını istiyor.
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Türkiye’de iş makineleri sektörünün 
lider kuruluşu ve sektörün dünya devi 
Caterpillar markasının temsilcisi olan 
Borusan Cat bu yıl kuruluşunun 25’inci 
yıldönümünü kutluyor. 25. yılı için “Güçlü 
Geçmişimizle Parlak Geleceğimize”  slo-
ganını benimseyen şirket 3 Mayıs Cuma 
günü özel bir etkinlik düzenledi.

Borusan Cat’in mevcut yönetici ve 
çalışanları ile şirketin bugünlere gelme-
sinde büyük emekleri olan yönetici ve 
çalışanlarıyla beraber geçmiş dönemle-
rde Borusan Cat Genel Müdürlük görevini 
üstlenen değerli yöneticiler Tayfun İşeri 
ve Ercüment İnanç da etkinlik davetlileri 
arasındaydı. Borusan Cat’in yolculuğunun 
bir parçası olan herkese teşekkür edilen 
toplantıda, arşiv fotoğraflardan hazır-
lanan sunumun yanı sıra anıların da 
paylaşılması duygusal anlar yaşanmasına 
neden oldu.

Hedef: Müşteri için maksimum 
fayda sağlamak! 
Etkinlikte konuşan Borusan Cat İcra 

Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, 25’inci 
yılla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Caterpillar’ın dünya çapında tanınan 
ve bilinen bir marka olarak işimize ciddi 
bir ivme kazandırdığına hiç kuşku yok. 
Ancak şunu unutmamalıyız ki, Borusan 
markası yolculuğumuzdaki en büyük 
avantajımız ve desteğimiz oldu. Bera-
berinde getirdiği değerler, ilkeler ve iş 
kültürüyle Borusan markası bizi geleceğe 
taşımaya devam ediyor. Biz yaptığımız 
işin özünü, makine ithal edip satmanın 
ötesinde ürün ve hizmetlerimizi kulla-
nan müşterilerimize maksimum fayda 
sağlamak olarak gördük ve gerçek 
patronumuz her zaman müşterilerimiz 
oldu. 25 yıldır sürdürdüğümüz bu yak-
laşımla, daima merkezimize koyduğumuz 
müşterilerimizin güvenini ve tevec-
cühünü kazandık.”

Başarıya giden yoldaki en önem-
li unsurlardan birinin Borusan Cat iş 
kültürünün, temel değerlerinden ödün 
vermeksizin, değişim ve dönüşüme açık 
olması olduğunu vurgulayan Günaydın 
şöyle devam etti: 

“Vizyonumuzu ‘6 ülkedeki güçlü 
performansıyla inşaat, enerji ve tabii 
kaynaklar sektörlerinde faaliyet gösteren 
müşterilerine yüksek katma değerli ekip-
man, hizmet ve çözümler sunan güvenilir 

bir partner olmak’ olarak belirledik ve bu 
yönde var gücümüzle çalışıyoruz.

Benzersiz bir müşteri deneyimi yarat-
ma yolunda ilk adım olarak, müşterile-
rimizin farklı beklentilerini analiz ettik ve 
segmentasyon çalışmasını tamamladık. 
6 ana segment ve yaklaşık 15 alt seg-
mentteki müşterilerimize, yeni makine, 
kiralama, ikinci el seçenekleriyle geniş 

bir portföy sunuyoruz. Değişen rekabet 
koşulları paralelinde, müşterimizin 
gelişen ihtiyaçları için alternatif çözüm-
ler de yaratıyoruz. Bu kapsamda, bir iş 
makinasının herhangi bir komponent 
veya parçasının başka bir makina ile 
takas edilerek, yeniden kullanılabilir hale 
getirilmesine ve aslında hurda olacak bir 
parça/komponentin tekrar kullanılmasına 
dayanan takas (exchange) işimize ivme 
kazandırdık. Müşterimizin problemini 
hızla çözmeyi ve makinelerinin durmasını 
engellemeyi hedefleyen bu iş modeliyle 
döngüsel ekonomiye de önemli ölçüde 
katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Farklı lokasyonlar yerine merkez-
ileşmeye giderek, Gebze ve Ankara’da 
yapılandırdığımız Komponent Revizyon 
Merkezlerimizde (CRC), süreç bazlı oper-
asyonlar ve artan kapasite ile standard-
izasyon sağlıyoruz. Bu yapı sayesinde 
artan operasyonel verimlilik ile revizyon 
sürelerini kısaltıyor, hız kazanıyor ve 
böylelikle müşterimize sunduğumuz 
hizmet kalitesini yükseltiyoruz.

Müşteriden sonra ikinci olarak di-
jitalleşmeye odaklandık. Nesnelerin 
interneti ile donatılmış iş makinelerin-
den aldığımız verilerle saha hakimi-
yetimizi arttırıyor ve makinelerle ilgili 

Borusan CAT 25 yaşında
2019’da 25’inci yaşını kutlayan 

Borusan Cat 3 Mayıs Cuma günü 
düzenlediği etkinlikte yönetici 
ve çalışanlar ile, bugüne kadar 

şirkete emeği geçenleri bir araya 
getirdi. Türkiye’de 37 kişilik bir 
ekiple yola çıkan şirket, bugün 

6 ülkede 2.500’den fazla çalışanı 
ve 1 milyar ABD doları cirosuyla 

iş makinelerinde dünya lideri 
Caterpillar markasının önde 
gelen temsilcileri arasında 

bulunuyor. Farklı sektörlere katkı 
sağlayan Borusan Cat, faaliyet 
gösterdiği tüm coğrafyalarda 

ekonomiye  önemli ölçüde katma 
değer sağlıyor.
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birçok teknik bilgiye erişebiliyoruz. 
Geliştirdiğimiz uygulamalar ile sahadan 
topladığımız verilerle olası bir makine 
arızasını önceden tespit edebiliyoruz. 
Bu proaktif iş modeliyle, büyük arızalar 
yaşanmadan gerekli aksiyonları alabili-
yoruz. Böylelikle müşterimizin bakım 
onarım maliyetlerini azaltıyor ve maki-
nesinin ömrünü uzatıyoruz. Yapay zekâ 
ve robot teknolojilerini sadece bakım 
hizmetlerinde değil, destek fonksiyon-

larımızda da kullanarak verimliliğimizi 
önemli ölçüde artış sağlıyoruz.

Dijitalleşmeyi operasyonlarımızda da 
kullanıyoruz. Servis İletişim Merkezi (SİM) 
ile müşterilerimiz farklı kanallar aracılığıy-
la tek bir platform üzerinden servis tale-
plerini bize iletiyor. Kurduğumuz sistem-
lerle taleplere hızlıca dönüş yapıyor ve 
müşterimizin servis talebini karşılıyoruz. 
Teknisyen planlama, takip ve raporla-
masına yönelik geliştirdiğimiz Weking 

uygulamamız ve Gebze CRC’de devr-
eye aldığımız dijital component takip 
sistemimiz Radar, dijitalleşme yönünde 
attığımız önemli adımlar arasında. 

Değişen ve dönüşen dünyada, daima 
müşteri odağıyla, çözüm ortaklığı yol-
culuğumuzu sürdürüyoruz. Bu başarı 
öyküsünü, bugüne kadar Borusan Cat’te 
çalışmış ve halen çalışmakta olan tüm 
arkadaşlarımızla hep birlikte, bir aile 
olarak yazdık. Hepimizin pay sahibi old-
uğu başarı hikayemizle gurur duyuyor 
ve geleceğimize güvenle bakıyoruz. 
Güçlü geçmişimizle parlak geleceğimize 
yürüyoruz.”

Caterpillar’ın dünyadaki en iyi 
temsilcileri arasında
Borusan Cat, Türkiye’de 1994 yılında 

faaliyete geçti ve iş makineleri sek-
töründe dünyanın lider markası Caterpil-
lar’in temsilciliğini üstlendi. 37 kişilik bir 
ekip ve 9,5 milyon dolar ciro ile yola çıkan 
şirket bugün yoluna toplam 6 ülkede 
2.500’den fazla çalışanı ve 1 milyar dolar 
seviyesindeki cirosuyla devam ediyor. 

Şirket 1997’de Azerbaycan ve Gür-
cistan’da, 1999’da Kazakistan’da, 2003’te 
Kırgızistan’da, 2015’te ise Uzak Doğu 
Rusya’da çalışmalarına başladı. Uzak 
Doğu Rusya’da 2015 yılında satın alınan 
şirketlerden Amur Machinery 1996, 
Sakhalin Machinery 2002 ve Tekhnika 
Dalniy Vostok 2008’den beri faaliyette 
bulunuyor. Büyümeye devam eden işiyle 
Borusan Cat Caterpillar’ın tüm dünyadaki 
en iyi temsilcileri arasında kabul ediliyor.
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Taşımacılık alanının profesyonelleri ile 
bir arada çözümler üreten ve Türkiye’de-
ki hizmet ağına aralıksız yatırım yapan 
Renault Trucks, Mersin’de müşterileriyle 
buluştu. Mersin’deki yetkili bayisi İmam 
Kayalıoğulları Otomotiv ile düzenlenen 
iftar yemeğine üst düzey yöneticiler ev 
sahipliği yaptı. Mersin merkezli lojistik 
şirketlerinin katılımı ile düzenlenen orga-
nizasyonda Renault Trucks’ın 2019 model 
T 520 yüksek kabin çekicisi de sergilendi. 

Renault Trucks Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Olivier De Saint Meleuc etkinlik-
te açılış konuşması yaparak yetkili bayileri 
ile uzun soluklu işbirliklerinden duydukları 
memnuniyete değindi; “Türkiye, Renault 
Trucks için çok önemli bir pazar. Her zaman 
önemli ve stratejik bir pazar olmaya da 
devam edecek. Ticari araçlar sektöründeki 
lider oyuncular olarak araçlarımızın yanı 
sıra hizmet taahhüttü sunmakla yüküm-
lüyüz. Aracınız ne kadar üstün teknoloji 
ve performansa sahip olursa olsun satış 
sonrasında sağlam bir ekibiniz yoksa 
başarı yakalayamazsınız. Bu nedenle 
Türkiye’de yapılanmamızda satış sonrası 
hizmetlerimize çok önem veriyoruz. İmam 
Kayalıoğulları Otomotiv ile de uzun süredir 
devam eden bir işbirliğimiz var ve özverili 
hizmetleri sayesinde müşterilerimizden 
çok olumlu bildirimler alıyoruz.” 20 yılı aşkındır Renault Trucks yetkili 

bayi olarak hizmet sunduklarını belirten 
İmam Kayalıoğulları Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Mazıcıoğlu; “Re-
nault Trucks, Mersin’de çok talep gören 
ticari araç markaları arasında yer alıyor. 
Özellikle Renault Trucks T serisinin Mer-
sin’de gördüğü ilgiden oldukça mem-
nunuz” dedi.  

Renault Trucks Türkiye Başkanı Se-
bastien Delepine ise 20 yıldır Mersin’de 
aktif olarak ürün ve hizmet sunduklarına 
değinerek; “Mersin, Türkiye’nin en önem-
li lojistik üssü ve bölgede senelerdir 
araçlarımız ile önemli bir yer edindik. 
Özellikle T serisi uzun yol çekicilerimiz, 
bölgede lojistik alanında hizmet veren 
firmaların tüm beklentilerini karşılıyor. 
T serisi, performansının yanı sıra düşük 
yakıt tüketimi ve işletim giderleri ile 
takdir kazandı. Bu nedenle 2019 model 
T 520 çekicimizi de Mersin’deki müşterile-
rimiz ile buluşturmak istedik” dedi.

Renaults Trucks
2019 model T serisi ile Mersin’de

Renault 
Trucks ve 

yetkili bayisi İmam 
Kayalıoğulları Otomotiv, 

Mersin’in önde gelen 
lojistik firmaları ile buluştu. 

Katılımcılar, etkinlikte 
Renault Trucks’ın 2019 

model T 520 yüksek kabin 
aracını da yakından 

incelediler.
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Temsa İş Makinaları’nın dis-
tribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks, 
zorlu koşullarda yüksek verimlilik ve per-
formans gösteren kamyonlarıyla maden 
sektörünün tercihi olmaya devam ediyor. 
Son olarak Temsa İş Makinaları, yetkili 
satıcısı Özmutlubaş aracılığıyla, Karmak İn-
şaat’a 10 adet Volvo FMX 8x4 460 HP ve 10 
adet Volvo FMX 6x4 460HP olmak üzere 
20 adet Volvo kamyon satışı gerçekleştirdi. 

26 Nisan günü Karmak İnşaat’ın Balıkesir 
sahasında gerçekleşen teslimat törenine 
Karmak İnşaat’tan firma sahipleri Erdoğan 
Karaman, Şevki Karaman, Şener Karaman, 
Temsa İş Makinaları’ndan Saha Satış Müdürü 
Ender Baykalmış, Satış Sonrası Yöneticisi 
Görkem Argun ve Temsa İş Makinaları’nın 
İzmir Yetkili Satıcısı Özmutlubaş’tan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş ve Satış 
Direktörü Engin Demirel katıldı.

2003 yılında kurulan Karmak İnşaat, 
taş ocağı, beton santralleri, atık barajı 

inşaatı, hafriyat ve dekupaj işleri gibi 
yerüstü maden faaliyetleri ile cevher ve 
dolgu nakliye işleri gibi yeraltı maden 
faaliyetleri gerçekleştiriyor. Firma, 2015 
yılından bu yana yeraltı madencilik faali-
yetlerine yoğunlaşmaya başladı. Gelişen 
teknoloji ve yoğun iş temposunda maden 

sahalarında çalışan sürücülerinin konfo-
runa ve güvenliğine önem veren Karmak 
İnşaat, gerek çalışan konforu ve çevre 
güvenliği gerekse performansları nedeni-
yle dayanıklı kamyonlara yönelerek, 2017 
yılından bu yana filosunu Volvo markalı 
kamyonlar ile genişletmeye devam ediyor.

Teslimat töreninde konuşma yapan 
Karmak İnşaat’tan firma sahibi Erdoğan 
Karaman, şunları dile getirdi, “Volvo Trucks 
satış sonrası hizmetlerine verdiği önem, 
müşterilerine gösterdiği özel ilgi ile fir-
mamızın yapmış olduğu tercihin doğru-
luğunu ispatlamıştır. Bu sonuç bizlere 
alım yaparken değil kullanırken kâr etme 
ilkesini doğrulamıştır. Satış ve Satış Son-
rası Hizmetler ile ilgili tüm süreçlerde her 
zaman yanımızda olan ve desteğini esirge-
meyen Temsa İş Makinaları ve Özmutlubaş 
ailesine teşekkür eder, beraberliğimizin 
daim olmasını dilerim.” 

Özmutlubaş Yönetim Kurulu Başkanı 

Karmak İnşaat, filosunu 
20 adet Volvo Trucks 
kamyon ile genişletti

Volvo Trucks Türkiye distribütörü 
Temsa İş Makinaları, maden 

sektöründe faaliyet gösteren 
Karmak İnşaat’a 10 adet Volvo 

FMX 8x4 460 HP ve 10 adet Volvo 
FMX 6x4 460HP kamyon satışı 

gerçekleştirdi.  Dayanıklılık, 
güvenlik ve verimliliği ile öne 

çıkan Volvo markalı kamyonlar 
Karmak İnşaat’a 26 Nisan günü, 

firmanın Balıkesir sahasında 
teslim edildi.
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Ahmet Mutlubaş ise müşterilerinin 
çözüm ortağı olarak çalışan Temsa İş 
Makinaları’nın yetkili satıcısı ve servisi 
olmaktan duydukları gururu dile ge-
tirerek “Karmak İnşaat’ın Volvo Trucks’ı 
tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz. 
Bu alımın uzun dönemli iş birliğine 
vesile olmasını diliyorum,” dedi. 

Temsa İş Makinaları’ndan Saha Satış 

Müdürü Ender Baykalmış, teslimat 
töreninde “Temsa İş Makinaları olarak 
müşterilerimizi uzun soluklu iş ortakları 
olarak görüyoruz ve onlara uçtan uca 
çözümler sunuyoruz. Karmak İnşaat ile 
bu bağlamda oluşturduğumuz ilişkimiz 
ve onların filolarını güçlendirmek için 
Volvo Trucks markasını tercih etmeleri 
mutluluk verici,” şeklinde konuştu.



20 RADÜS DERGİSİ   2019

Makina Hikayeleri 

Ziraatçılıkla geçimini sağlamaya çalışan 
dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
gelen Süleyman Onuşluel, ilkokulun ardından 
Ödemiş Meslek Sanat Enstitüsü’ne yazılır. 
Sanat enstitüsünü bitiren Süleyman Onuşluel, 
Ödemiş’te iş imkanlarının kısıtlı olması sebebi-
yle İzmir’e gider. İzmir’de arkadaşlarıyla bir 
bekar evine yerleşir ve Havra Sokağı’nda bir 
kalıp atölyesinde kalfa olarak çalışmaya başlar. 
Briket ve parke makinelerine kalıp yapılan 
bu atölyede altı ay kadar çalışan Süleyman 
Onuşluel işin detaylarını iyice öğrenir ve kendi 
atölyesini açmaya karar verir.

İLK ATÖLYE “NAMSÜONEL” ADIYLA 
KURULUR
Arkadaşlarının da desteğiyle Alsancak 

Kahramanlar’da, Sümerbank Basma Fabri-
kası’nın karşısında, iki katlı ahşap bir bi-
nanın tek odasını kiralar. Süley-
man Onuşluel bu küçücük 
odada NAMSÜONEL 
adıyla ilk atölyesini 
kurarken takvimler 
1952’yi göster-
mektedir. Kısıtlı 
imkanlarla çalış-
maya başlayan 
Süleyman 
Onuşluel, kendi 
oksijen kaynağı 
makinesini de 
kendi yapar. Eski 
varil saclarından 
yaptığı kaynak mak-
inesinin uçlarını “Veli 
Hoca” adında bir tanıdığı 
bağlar. İlk olarak testere kolu 
imalatı ile işe başlar. Yanına bir de 
çırak alan Süleyman Onuşluel, başlarda 
haftalık 100 adet olan testere kolu üretimini 
kısa sürede haftalık 500 adede kadar çıkarır. 

OKSİJEN KAZANI İMALATI BAŞLAR
Testere kolu imalatı devam eder-

ken Süleyman Onuşluel bir iş teklifi 
alır. Çankaya’daki bir satıcı Süleyman 
Onuşluel’den oksijen kazanı yapmasını 
ister. O yıllarda Türkiye’ye Avrupa’dan çok 
sayıda Müller tipi oksijen kazanı gelmek-
tedir ve yerli üretimi de yoktur. Süleyman 
Onuşluel bu teklifi kabul eder ve Müller 
tipi bir oksijen kazanını kopya ederek yeni 
bir oksijen kazanı yapar. Böylece testere 
kolu imalatının yanı sıra oksijen kazanı 
imalatına da başlamış olur. Yaptıkları yeni 

oksijen kazanı 
hemen alıcı bulur 
ve siparişler hızla 

artar. Böylece işler 
hızla büyür ve 
haftada iki adet 
olan kazan imalatı 
haftada 10 kazana 
kadar çıkar. 

“İZMİR’DE GECEKONDU SAYISINDA 
YAŞANAN PATLAMADA BU 
BRİKETLERİN BÜYÜK PAYI VARDIR”
Testere kolu ve oksijen kazanı imalatı ile 

büyüyen Süleyman Onuşluel’in iş hayatını 
tamamen değiştirecek olan gelişme ise 
1962 yılında yaşanır. Göçmen bir arkadaşı 
Almanya’dan manuel bir briket makinesi 
getirtir, fakat çalıştırmayı başaramaz. Süley-
man Onuşluel’i çağırır ve makineyi çalıştırıp 
çalıştıramayacağını sorar. Süleyman 
Onuşluel makineyi çalıştırmayı başarır ve bu 
makinenin kopyasını yaparak briket maki-
nesi üretimine başlar. Briket hammaddesi 
olarak Alsancak’ta çalışan elektrik tesisinin 
yanmış kok kömürlerinden çıkan cürufları 
ve  çimento artıklarını kullanırlar. Seri ve 
düşük maliyetli briketler büyük talep görür. 
Süleyman Onuşluel’in yaptığı bu makine 
aynı zamanda briket makinelerinin çoğal-
masına neden olan makinedir. O zamana 
kadar el kalıpları ile yapılan briket, ilk kez 
makine ile yapılmaya başlanır. Bugün Nam-
taş’ın Genel Müdürlüğünü yapan Kemal 
Onuşluel, “Bu makine sayesinde 7-7.5 kilo 
ağırlığında briketler üretilmeye başlandı 

Mübadele 
yıllarında binlerce Türk 

ailesi balkanlardan koparak 
Anadolu’nun farklı bölgelerine 

göç etmek zorunda kalır. İzmir’in 
Ödemiş ilçesi de göçmen ailelerin 

yerleştiği yerlerden biri olur. Çocuk 
yaşta aileleriyle birlikte Ödemiş’e göç 
eden Üsküp’lü İlhame ve Nevrokop’lu 

Hüseyin burada tanışır ve evlenir. 
İlhame ve Hüseyin çiftinin altı 

çocuğundan biri olan Süleyman 
Onuşluel 1933 yılında 

Ödemişte dünyaya
gelir...

İlklerle sektöre “nam”     saldı  “NAMTAŞ”

İlk Briket Makinasi
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ve büyük talep oldu. İzmir’de gecekondu 
sayısında yaşanan patlamada bu briketlerin 
büyük payı vardır” diyor. Kemal Onuşluel’in 
işe dahil olması ise 1965 yılında olur. 
Ağabeyi gibi sanat enstitüsünü bitiren 
Kemal Onuşluel, okulu bitirdikten sonra 
Ödemiş’te bir oto elektrikçinin yanında 
çalışmaya başlar. Fakat işinden pek mem-
nun kalmaz. Askerliğini yaptıktan sonra 
ağabeyinin yanında çalışmaya başlar.

“OTOMATİK MAKİNELER YOKTU, 
HİDROLİĞİ BİLEN YOKTU”
Briket makinelerinin gördüğü yoğun ta-

lep diğer üretimlerin durdurulmasına neden 
olur. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 
siparişler ile işler daha da büyür. Haftalık iki 
adet olan imalat kısa sürede beş-altı makin-
eye yükselir. Üretime Alsancak’taki atölyede 
devam ettiklerini belirten Kemal Onuşluel, 
“Alsancak’taki atölyede 10 yıl boyunca  
Namsüonel olarak devam ettik. Türkiye’nin 
hemen her bölgesine makine göndermeye 
başladık. Çünkü bizden başka üretim yapan 
firma yoktu. İstanbul’da Tezgüller ve Yontar  
firmaları vardı fakat onlar bu işi mekanik 
makinelerle çözüyorlardı, otomatik makinel-
er yoktu, hidroliği bilen yoktu” diyor. Zaman 
içinde işler büyür ve çalıştıkları ahşap dük-
kan yetersiz kalır. Bunun üzerine 15 yıl kiracı 
oldukları dükkanı 1967 yılında satın alırlar. 
Yeni bir proje çizdirerek toplamda 220 me-
trekarelik iki katlı bir dükkan yaptırılır.

MÜŞTERİLER DAHA BÜYÜK 
MAKİNELER İSTER
1962’den 1978 yılına kadar tek tip briket 

makinesi üretimine devam edilir. Fakat 
1978’e gelindiğinde müşteriler daha büyük 
makineler istemeye başlar. Başlangışta bu 
taleplere karşılık veremediklerini belirten 
Kemal Onuşluel, “Müşteriler daha büyük 
makineler istemeye başladı, fakat istedikleri 
büyüklükte makine yapabilecek kapasitede 
yan sanayi o günlerde İzmir’de mevcut 
değildi. Hidrolik, elektronik sanayisi yoktu; 
bunlar olmadığı için bu makinelerin imalatı-
na dönemedik. Tek tip makinelerin yanında 
ikili veya üçlü briket makineleri imalatıyla 
devam ettik. Talepler artınca, hidrolik maki-
neyi mekanik olarak çalıştırabilmek için çalış-
maya başladık. Süleyman ağabeyimle birlik-
te bazı tasarımlar üzerinde çalıştık. Sonunda 
makinelere redüktör koymak suretiyle bu 
makinelerin imalatını gerçekleştirdik. Dörtlü, 
yürüyen otomatik makinelere geçtik” diyor.

REDÜKTÖRLÜ MAKİNE  
ÜRETİMİNE BAŞLANIR
1978 yılından itibaren redüktörlü mak-

inelerin imalatına başlanır ve bu makinel-
erden 20 adet üretilir. Aynı dönemde İzmir 
Torbalı’dan eski bir müşteri 10’luk yürüyen 
hidrolikli otomatik bir makine siparişi verir. O 
dönem için bu siparişi yapmanın oldukça zor 
olduğunu belirten Kemal Onuşluel, “Bu mak-
inenin gövdesi ve kalıpları bir yılda bitti. Hi-
drolik parçası olmadığı için iş görmez dener-
ek karayollarının hidrolik hurdalığına atılmış 

kumanda kollarını aldık. O kumanda kol-
larını makineye adapte ettik, hidrolik liflerini 
dolu demirden kendimiz işledik. Millerini 
krom çeliğini Çelmak’tan aldık, takoz keçesi-
ni de Hakkı Usta (Hakkı Demirörs) basmıştı 
bizim için. İşte bu makinenin hidroliğe 
dönüşünü böylesi ilkel şartlarda sağladık” 
diyor. Makine tamamlanır ve Torbalı’ya 
satılır. Beton üzerine pres yapan ve yürüyen 
bu makineye alıcısı yeterli yatırımı yapamaz 
ve geri verir. Makine bu sefer Alaşehir’de 
başka bir müşteriye verilir. Fakat o müşteri 
de makineyi geri vermek durumunda kalır. 
Çünkü bu makinenin arkasına traktör, forklift  
ve karıştırıcı lazımdır. Karıştırıcıları olmadığı 
için zor duruma düşerler. Bunun üzerine 
gerekli yatırımı yapabilecek bir firmayla 
anlaşılır. Makineye depo koyulur, dört teker-
lekli redüktörlü yürütücüye beşinci tekerlek 
eklenir ve makine Konya Karapınar’a satılır. 
Kemal Onuşluel, bu makine halen Konya 
Karapınar’da çalıştığını belirtiyor.

“BRİKET MAKİNELERİNİ ÜRETENLER 
DEĞİL, MAKİNEYİ ALIP ÇALIŞTIRAN 
KİŞİLER ÇOK PARA KAZANDI”
1978’de yaptıkları bu ilk yürüyen redük-

törlü makine ilgi görür ve değişik yerlerden 
de sipariş edilir. Bunun üzerine İstanbul’dan 
temin edilen hidrolik malzemeleri, kumanda 
kolları ve hidrolik boruları ile müşterilerin 
isteklerine göre farklı boyutlarda makinelerin 
imalatına başlanır. 1980 senesinde Nevşe-
hir’deki Çeliktaş firmasının isteği üzerine Tür-
kiye’nin en büyük briket makinesini yaparlar. 
Bu yürüyen 25’li briket makinesi bir seferde 

İlklerle sektöre “nam”     saldı  “NAMTAŞ”

Tufan Onusluel
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25 briket basabilen; 52 tane 10’luk, 42 tane de 
15’lik briket basabilen bir makinedir. Yürüyen 
makinelerin imalatı altı yıl kadar sürer. 

1980 yılına gelindiğinde, Kemalpaşa’dan 
5 bin metrekarelik bir arsa alınır. Kemal-
paşa’da alınan arsaya geçiş sürecinin yıllara 
yayıldığını belirten Kemal Onuşluel, ”5 bin 
metrekarenin projesini yaptırdık, temellerini 
attık fakat paramız bitti. Alsancak’ta altı, yeni 
yerde altı kişi olmak üzere 12 kişilik ekiple 
çalışmaya devam ettik. Uzun süre makine 
üretmemize rağmen çok fazla para kazan-
mamıştık. O zamanlar briket makinesi 4 bin 
liraya satılıyordu ve bunun 3 bin lirası maliye-
ti oluyordu. 500-600 lira karla veriliyordu. Te-
keldik ama zamanla farklı firmalar da makine 
yapmaya başladı. Briket makinelerini üreten-
ler değil, makineyi alıp çalıştıran kişiler çok 
para kazandı. 1990’larda Eskişehirli tanıdık 
bir müteahhit arkadaşımız parke makinesi 
karşılığında yeni fabrikamızın kirişlerini ve 
kolonlarını yaptı. Daha sonra yaptığımız baş-
ka bir işten kazandığımız parayla da çatımızı, 
kapılarımızı yaptık. Zaman içinde para kazan-
dıkça bugünkü fabrikamızı kurduk. Bugün 8 
bin 500 metrekare kapalı alanımız var “ diyor.

TÜRKİYE’NİN İLK PARKE 
TAŞLARINI YAPARLAR
Namsüonel, Türkiye’nin parke taşıyla 

tanışmasında da önemli rol oynar. 1980 
ihtilali sonrası Aydın Belediyesi’ne atanan 

bir makine mühendisi, Almanya’ya yaptığı 
bir gezi sırasında bir parke taşı örneği alarak 
döner. Mühendisin bu örneği kendilerine ge-
tirdiğini belirten Kemal Onuşluel, “Mühendis-
in Almanya’dan getirdiği örnek çerçevesinde 
demirden kalıplar yaptık. Onun içerisine de 
şerbet tavalar katıldı, o saçların üzerinde 
basılıyordu. Böylece Türkiye’nin ilk parke 
taşlarını yapmaya başladık. Ondan sonra 
belediyeler ve müteahhitler çok hızlı bir şekil-
de parke makinesi istemeye başladılar ve 
Türkiye parke taşıyla tanıştı” diyor.  

Parke makinesi işinin hızla büyümesi üze-
rine firma çok özel müşterilerinin siparişleri 
dışında briket makinesi imalatını bırakır. 1989 
yılında Namsüonel’in kurucusu Süleyman 
Onuşluel vefat eder. Süleyman Onuşluel’in ar-
dından çocukları işleri devralır. İkinci kuşağın 
işe dahil olmaya başladığı 1990’lı yıllarda 
yenilenen teknolojiler makinelerin kalitesini 
artırırken müşteri portföyünün de gelişmesini 
sağlar. Türkiye’de olmayan motorlar İtalya’dan 
getirilirken, bağlantı elektronik kısımları için 
Fransa’dan firmalarla anlaşılır. Üretimde son 
teknoloji takip edilmeye başlanır. 

OTOMATİK MAKİNELERE GEÇİŞ 
Kurulduğu günden itibaren Namsüonel 

ismiyle gelen firmanın adı 1993 yılından 
“NAMTAŞ Beton Makinaları Beton Ürünleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak değiştirilir. 1998 
yılında tam otomatik makinelere geçtiklerini 

belirten Kemal Onuşluel, bu süreçte farklı 
işlerde yaptıklarını belirterek, “Beton boru 
makineleri de yaptık. Bu gibi makineleri hep 
özel istek üzerine yapılıyor. Biz seri imalat 
yapmıyoruz, çünkü her müşterinin kendine 
göre ihtiyaçları oluyor. Biz de her müşter-
imize ihtiyaçları doğrultusunda en uygun 
makineyi yapıyoruz. Sattığımız makinelerin 
müşterimiz açısından ne gereğinden fazla 
ne de gereğinden az olmasını isteriz” diyor.

“BÜTÜN EKİBİ KENDİ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRAN BİR FİRMAYIZ”
İlk ihracatını 1999 yılında İran’a yapan 

Namtaş, izleyen süreçte Irak, Kazakistan, Azer-
baycan, Nahcıvan ve Afrika ülkelerine de ma-
kine satmaya başlar. Bugün 20’ye yakın ülkeye 
makine sattıklarını belirten Kemal Onuşluel, 
“Bütün ekibi kendi bünyesinde çalıştıran bir 
firmayız. Elektrik elektronik, makine, inşaat 
mühendislerimiz kendi bünyemizde çalışıyor-
lar. Herhangi bir arıza ve sıkıntı anında hemen 
devreye girebiliyoruz. Bugün Alman firmalarıy-
la yarışır haldeyiz. Biz onları nasıl takip ediy-
orsak onlar da bizleri takip etmeye başladılar. 
Fuara bir makine götürdüğümüzde Almanların 
mühendisleri mutlaka gelir ve makineyi in-
celer. Bütün mühendisler burada olduğu için 
hem müşterinin işini kolaylaştırıp hem kendi 
pazar payımızı artıralım peşindeyiz. İnternetin 
sağladığı olanaklarla dünyanın neresinde 
olursa olsun makinelerimize anında müdahale 
edilebiliyoruz. Satış sonrası destek konusunda 
sıkıntımız yok. Bu konuda dünya standart-
larındayız hatta bir adım öndeyiz diyebilirim. 
Almanlar servis taleplerine bir aydan önce ran-
devu vermezler fakat biz verebiliyoruz” diyor.

2005 yılına kadar hem beton blok makineleri 
hem de beton ürünleri üretimini gerçekleştiren 
Namtaş, 2005’te beton ürünleri imalatını son-
landırır ve beton blok makineleri üretimine 
odaklanır. Bugün Namtaş çeşitli şekil ve ebatlar-
da parke taşı, bordür, briket, karo taşı gibi beton 
blok ürünlerini üreten makinelerin imalatı alan-
larında faaliyet gösteriyor. Bu makineler agrega 
bunker ve tartım üniteleri, beton karıştırıcıları, 
konveyör bantları ile birlikte tam teşekküllü birer 
beton blok üretim tesisi konumunda.

8 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere 
toplam 20 dönümlük fabrikasında üretime de-
vam eden Namtaş, 135 çalışanı ile faaliyetlerine 
devam ediyor.

Süleyman Onusluel

Kemal Onusluel
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Arkas Lojistik, bu yıl dördüncü 
kez düzenlenen Yılın Lojistikte 
Başarı Ödülleri’nde “Sınırları Aşan 
Lojistik Ödülü”nü aldı.  Türkiye’nin 

önde gelen lojistik yayınlarından 
UTA Dergisi tarafından bu yıl 
4.’sü gerçekleştirilen Ekonomi 
ve Lojistik Zirvesi, kamu ve lojis-

tik sektörünü bir araya getirdi. 
Dünyadaki gelişmelerin ele 
alındığı zirvenin ana başlığı ise 
Ekonomide Gelecek Perspektifleri 
ve Lojistik Sektörü oldu. 

Yurtdışı yatırımları ve yurtdışı 
ofisleriyle Türk lojistik sektörünü 
uluslararası arenada temsil eden 
Arkas Lojistik “Sınırları Aşan Lojis-
tik” ödülünü almaya hak kazandı. 
Wyndham Grand İstanbul Levent 
Otel’de düzenlenen törende 
Arkas Lojistik adına ödülü Genel 
Müdür Yardımcısı Serhat Kurtuluş 
aldı. 

Türkiye’de İzmir, İstanbul, 
Bursa, Mersin, Ankara, Eskişehir, 
Gaziantep, Kayseri, Samsun, 
Trabzon, iskenderun’ daki ofisler-
imizde 1300 çalışanıyla hizmet 
veren Arkas Lojistik, yurtdışında 
ise Rusya, Ukrayna, Gürcistan, 
Kazakistan, Azerbaycan, Çin  ve 
Yunanistan’da bulunan ofislerinin 
yanı sıra dünyanın diğer önemli 
ticaret merkezlerinde de ortakları 
ile faaliyet gösteriyor. 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak gördüğü 
müşterilerini, üstün nitelikli araçları ve 
Satış Sonrası Hizmetler alanında sun-
duğu avantajların yanı sıra diğer alanlar-
da da desteklemeye devam ediyor. Bu 
kapsamda düzenlenen MAN ProfiDrive 
eğitimlerinin sonuncusu, Konya’da 
gerçekleştirildi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş.’nin Konya’daki Yetkili Satış ve Servis 
Merkezi’nde düzenlenen eğitime, MAN 
müşterileri ve araç kullanıcıları katıldı. 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
adına Kamyon Satış Müdürü Cumhur 
Kutlubay’ın yanı sıra Uzman Satış Temsil-
cileri Uğur Çavdarcı ve Ozan Bilir, Servis 
Müdürü Onur Ulaş Oflaz’ın evsahip-
liğinde gerçekleşen programda, MAN 
ProfiDrive Eğitmeni Abdullah Kavrak 
tarafından katılımcı gruba ‘Ekonomik 
Sürüş Eğitimi’ verildi. 

İki bölümden ulaşan eğitimde, 
sunum eşliğinde önce teorik bilgiler 
aktarılırken, sonrasında gerçekleştirilen 

MAN Konya’da müşterileri ve şoförlerle buluştu

“Sınırları Aşan” Arkas Lojistik’e ödül

uygulamalar ile de katılımcılara pratik 
kazandırıldı. Program sonunda, 20’nin 
üzerindeki katılımcıya sertifikaları verildi. 
MAN ProfiDrive ‘Ekonomik Sürüş Eğiti-
mi’nden duydukları memnuniyeti dile 
getiren katılımcılar, “Tüm tecrübemize 
rağmen, gelişen teknolojiyi daha verimli 

kullanmak ve daha ekonomik araç kul-
lanımına dair aldığımız bilgiler gerçek-
ten de çok değerli. Bu eğitim bizim için, 
kimi ezberlerin de bozulduğu, MAN 
araçlarını en verimli ve en ideal şekilde 
kullanmamızı sağlayan önemli bir pro-
gram oldu” şeklinde konuştular.
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aman geçiyor, jenerasyon 
değişiyor ve şimdi oyun yeni 
başlıyor.

Yapay Zeka alanında yaşanan 
ilerleme, Endüstri 4.00 dan 
sonra 5.00 çalışmalarının ortaya 
konulması, teknolojinin hızla 
bilgi yayma süreci gibi hayatımızı 
kolaylaştırmak ve zaman 
tasarrufu yapmamızı sağlamak 
üzere geliştirilen sistemler, 
birçok meslek kolunun yakın 
zaman içerisinde yok olacağını 
göstermektedir. 

Banka çalışanları, şoförler, 

pilotlar, sigorta çalışanları, 
gazeteciler, finans analistleri, 
çiftçiler, inşaat işçileri, 
resepsiyonistler gibi meslek 
grupları tehdit altında 
görülmektedir.

Tüm bu meslek gruplarında 
müşteri ile iletişimin çok 
önemli olduğunu ve müşterinin 
karar verme süreçlerinde 
personelin çok etkili olduğunu, 
robotların insandan daha efektif 
çalışamayacağını elbette ki 
söyleyebilirsiniz. 

Şöyle düşünelim. Tatil 

için bir otele gidiyorsunuz, 
beklemek istemeyeceğiniz 
tek yer resepsiyon olur. 
Sadece oda kartınızı almaya 
çalışırken, koskoca otel alanında 
yalnızca resepsiyon önünde 
biriken kalabalık içerisindeki 
mücadeleniz, size sunulan 
soğuk içecekler ile rahatlama 
seansı, arada bir resepsiyonistler 
ile tartışan müşterilerin 
gürültüsü, tatil başlangıcındaki 
en tatsız anları oluştururken, 
resepsiyonda espriler yaparak 
sizi karşılayan robotların olması 
size nasıl hissettirir acaba? Tüm 

Z

Games of
Generation
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işlemleri çok hızlı bir biçimde 
gerçekleştiren arada bir espriler 
yapan robotlar ile konuşmak fena 
olmaz mı?  Bu robotların açık olan 
tüm sosyal medya hesaplarınıza 
da ulaştığını varsayalım. Geçen 
hafta mezun olduğunuz, terfi 
aldığınız, evlenme teklif ettiğiniz 
gibi sizi mutlu eden konularda sizi 
tebrik etse nasıl olur? Evet, Sizi 
mutlu eder, motive eder ve güzel 
bir başlangıç yapmanızı sağlar.

Belirtilen diğer meslek 
gruplarında da farklı örnekler 
verebilmek mümkün. Fakat öyle 
bir meslek var ki yok olması ancak 
ve ancak insan neslinin tükenmesi 
ile gerçekleşebilir. Çok abartıyor 
olduğumu düşünüyor olabilirsiniz 
belki ama insanın var olduğu 
her yerde, değişiklik göstermesi 
muhtemel, yok olması neredeyse 
imkansız olan meslek türlerinden 
biridir Satış.

Üç kuşaktır aynı aile işinde 
çalışan bir işletme ele alalım. İlk 
kez işi kuran, dede satın almaya 
karar veriyordu ve siz dede ile 
pazarlık yapıyordunuz, bir ürün 
satmaya çalışıyordunuz. Daha 
geleneksel, daha sade, fayda ve 
sonuç odaklı, fazla lükse ve ihtiyaç 
dışına kaçmayan özellikler ile 
talep ettikleri ürünü basit finansal 
yöntemler ile satın alıyorlardı. 

Arada ortalığı kızıştırmaya 
çalışan, alanında yetişmek üzere 
olan evlat, karar verme sürecinde 
zaman geçtikçe güçleniyordu. 
Bir süre sonra satın almaya direk 
evlat karar vermeye başladı. 
Şimdi şartlar değişmişti. Satış 
yapmanız gereken başka bir 
profil ile karşı karşıyasınız. Evlat, 
artık istediği konfor ve prestij 
için bedel ödemeye hazırdı. Artık 
çok ihtiyaç duymasa da fazlasını 
talep etmekten çekinmiyordu 
çünkü patron oydu. Onunda bir 
evladı var o da torun. Üçüncü 
kuşak. Torun okula gider, arada bir 
işlere yardımcı olur. Teknolojinin 
nimetlerinden yararlanmak 
adına kullandığı en son sürüm 
bilgisayar, telefon v.b. araçlar 
ile okulda öğrendiği aklında 
kalan üç beş kelime ile babasını 
etkilemeyi başarır. Kesinlikle dil 
öğrenmek için de yurt dışında 
bir okula gidilir. Torun, küpeli, 
dövmeli, araştırmacı, çok gezen, 
çok bilen, gösterişi seven, 
okumuş x,y,z kuşaklarından 
olan renkli bir patron olarak 
karşınıza çıkar. Neden mi 
bütün bunları açıkladım? Bu 
üç nesil arasındaki iş ve görev 
değişimi ortalama on beş sene 
içerisinde yaşanmaktadır. Benim 
gibi on senedir aynı şirkette 

satış yapıyorsanız, eminim 
ki ilk iki kuşak ile muhakkak 
karşılaşmışsınızdır. Bu üç kuşak 
arasında başarılı olabilmek 
için gerekli olan karakteristik 
özelliklerinizi güncellerseniz 
satışa devam edebilirsiniz. 
Onların kullandığı dil, teknoloji, 
sosyal medya gibi konularda 
bilgi sahibi değilseniz iletişim 
kurmanız güçleşecektir. Dede için 
sunduklarınızı, evlat yani baba, 
baba için sunduklarınızı da torun 
kabul etmeyecektir. Beni korkutan 
üçüncü kuşak olan, her şeyi daha 
çok bilen, genellikle geleneklerde 
yer alan manevi iş kültüründen 
uzak, torunlardır. 

Bu jenerasyon oyunu 
içerisinde, iş yaşamınız boyunca 
karşınıza çıkacak olan bu üç 
kuşak arasında, kendinizi ve 
ürününüzü adapte ettiğiniz sürece 
sürdürülebilir bir başarı elde etme 
şansınız çok yüksektir. Değişim 
ve dönüşümü takip edemediğiniz/ 
kaçırdığınız sürece ise rekabet 
etme ve var olma şansınız 
kalmayacaktır. Peki, nasıl olacak 
bu üç kuşak arasındaki döngüyü 
takip etmek ve uyum sağlamak? 
Cevabını merak eden olur ise mail 
atması yeterli olacaktır.

Sevgiler...
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DHL Express isim sponsorluğunda, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret 
Bakanlığı desteğiyle, World E-commerce 
Forum tarafından düzenlenen DHL 
Uluslararası E-İhracat Konferansı, Türkiye 
İnovasyon Haftası kapsamında İstanbul 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.  

DHL Express Global Satış 
Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Leendert Van Delft, konferansta yaptığı 
sunumda, Statista verilerine göre 2018-
2022 yılları arasında Türkiye’nin perakende 
e-ticaret satışlarının yıllık bileşik yüzde 12 
büyüme göstermesinin beklendiğini ve bu 
oranla Hindistan, Endonezya, Güney Afrika 
ve Meksika ile birlikte e-ticarette en yüksek 
büyüme oranına sahip ilk 5 ülke arasında 
yer aldığını belirtti. 

Sosyal medyadan online satış 
yüzde 93 büyüdü
Leendert Van Delft, “2018’de 50 

milyar TL seviyesinde e-ticaret geliri 
oluşturarak başarılı bir yıl geçiren 
Türkiye önümüzdeki dönemde yeni 
başarılar için kollarını sıvamış durumda. 
2019’da e-ticarette yüzde 35 büyüme 
bekleniyor. Dünyaya baktığımızda 
son 4 yılda e-ticaret sektörünün ilk 
milyonerlerini yetiştirmeye başladığını 
görüyoruz. Özellikle sosyal medya 
platformlarından online satışlarda yıllık 
yüzde 93 gibi çok ciddi bir büyüme 
var. E-ticarette 2019 ve sonrasının hızlı, 
güvenli ve mobil alışveriş etrafında 
şekilleneceğini söyleyebiliriz. Yeni 
teknolojiler, hızlı işlem tamamlama 
imkanları ve hızlı teslimat ihtiyacı 
bu gelişmeleri tetikliyor.  Satın 
almaların çoğunluğunun online olarak 
gerçekleştirildiği bir dünyaya doğru 
ilerliyoruz. E-ticaretin potansiyelini 
şöyle düşünebiliriz; şu ana kadar tüm 
dünyada KOBİ’lerin yalnızca yüzde 
17’si online satışa geçmiş durumda ve 
bunların çoğunluğu gelişmiş ülkelerin 
şirketleri. Tüm dünya bu iş modelini 
benimsediğinde e-ticaretin alacağı 
boyut gerçekten muazzam olacaktır” 
dedi. 

Kendi milyon dolarlık e-ticaret 
şirketini kurmak isteyenler için 
tüyolar
Kendi milyon dolarlık e-ticaret 

şirketini kurmak isteyenlerin dört 
basit adımda başarıya ulaşabileceğini 
söyleyen Leendert Van Delft, bu adımları 
şöyle sıraladı:

“Her şeyden önce doğru takipçi 
kitlesine ulaşarak kendi topluluğunuzu 
oluşturun. Hedef kitlenizin hangi 

 E-ticaretin
en hızlı  büyüyeceği

5 ülkeden  biri  Türkiye
DHL Uluslararası E-İhracat 
Konferansı’nda dünyanın 

yeni milyonerlerini yetiştiren 
sektör olan uluslararası 
e-ticaretin geleceği ve 

Türkiye’nin bu büyüyen 
pazardaki yeri tartışıldı. 

2018’de e-ticaret gelirleri 50 
milyar TL seviyesine ulaşan 
Türkiye’nin 2019’da yüzde 

35’lik bir büyüme göstermesi 
bekleniyor. Türkiye, 2018-2022 

yılları arasında yıllık bileşik 
yüzde 12 büyüme oranıyla en 
hızlı büyüyecek ilk 5 e-ticaret 

ülkesi arasında yer alıyor. 

Leendert Van Delft
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sosyal medya kanalında bulunduğunu 
iyi analiz edin. Sonraki adımda hedef 
kitlenizin web sitenize ulaştığında ne 
düşünmesini istiyorsanız ona uygun 
bir tasarım yapın. Uluslararası satış, 
kolay iade seçenekleri, farklı dilde 
hizmet, ekspres gönderi seçeneği gibi 
hizmetler sunup sunmadığınızı gözden 
geçirin. Giriş sayfasında bunları net 
ve basit bir şekilde ifade edin. Eski iş 
yapma biçimlerini ortadan kaldıran 
şeyin teknoloji değil, müşterilerin 
ne istediğini anlamamak ve nereye 
odaklanacağını bilememek olduğunu 
unutmayın. Üçüncü adım olarak alışveriş 
tamamlama anını en basit ve net şekilde 
tasarlayın. Online alışveriş yapanların 
yüzde 91’i hızlı gönderim seçeneği 
olmayan sitelerden ayrılıyor. İnsanlar 
aldıkları ürünlere hızla ulaşmak istiyor ve 
genç kuşaklar bunun için ödeme yapma 
konusunda da istekli. Mobil e-ticaret 
hızla artarken işi kolaylaştırın ve tek bir 
işlem tamamlama sayfasıyla alışverişi 
bitirme imkanı sunun.”

Youtube’da kedi videolarından 
sonra en popüler kategori kutu 
açma videoları
Son olarak heyecan yaratmanın ve 

müşterilere sürprizler yapmanın önemine 
işaret eden Leendert Van Delft, “Online 
alışverişin en önemli yanlarından biri de 
içinde biraz heyecan ve sürpriz barındır-
ması. Bu yüzden Youtube’da kedi video-
larından sonra en popüler kategori kutu 
açma videoları. Siz de ambalajlarınızı 
konuşturun, kutularınızın marka kimliğinizi 
yansıttığından emin olun, kişiselleştirin ve 
müşterilerinizi şaşırtın” dedi.

Avrupa’da online alışverişlerin 
4’te 1’i uluslararası
DHL Express Türkiye CEO’su Claus 

Lassen de yeni dönem tüketicilerini “CX 
kuşağı” (Müşteri deneyimi kuşağı) olarak 
tanımladığı sunumunda, müşterilerin 
ne istediğini anlamanın ve bunları sun-
manın önemine işaret ederek, “2018’de 
Avrupa’da online alışverişlerin neredeyse 
dörtte biri (yüzde 22,8) uluslararası olarak 
gerçekleştirildi. Bu 2017’ye göre yüzde 
13,2’lik bir artış ve 100 milyar Euro’luk bir 
büyüklüğe karşılık geliyor. Alışverişler-
in yüzde 45’i de AB dışı perakendeciler 
aracılığıyla gerçekleştirildi” dedi. 

Tüketicilerin online alışverişte tatmin-
sizlik yaşamasına sebep olan durumlarda 
gönderim süreciyle ilgili pek çok madde 
bulunduğunu vurgulayan Claus Lassen, 
“Yüksek gönderim maliyetleri nedeniyle 
mutsuz olanların oranı yüzde 30. Geç va-
ran gönderiler yüzde 27, ekspres seçeneği 
bulunmaması yüzde 24, gönderi sürecini 
takip edememek yüzde 22 oranında tat-
minsizlik yaratıyor. Müşteriler ne istiyor 
diye bakarsak, her şeyden önce hız geliyor. 
Bunun yanında onların dilini konuşmak 
ve konuşurken doğru kelimeleri seçmek 
çok önemli. Gönderim süreci boyunca her 
adımda onları bilgilendirdiğinizde hem 
sürece hakim hissetmelerini sağlayabilir-
siniz hem de yol boyunca heyecan yarat-
abilirsiniz. Görsellerin ise bin kelimeye 
bedel olduğunu unutmamak ve görsel 
seçimlerinde kültürel farklılıklara dikkat 
etmek gerek. Son olarak alışık oldukları 
şekilde ödeme yapmaları için uygun 
seçenekleri sunmak da şart” diye konuştu.  

Firmaların yüzde 89’u müşteri 
deneyimi alanında yarışıyor
DHL Express Türkiye Satıştan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan 
ise DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi 
2018’e göre dünya ekonomisinin sadece 
yüzde 20’sinin ihraç edildiğini belirterek, 
“Dünyamız her zamankinden daha fazla 

bağlı ancak sandığımız kadar globalleşmiş 
değil. Dolayısıyla sınır ötesinde değer 
yaratmak için daha fazla odaklanmak 
gerekiyor. Bizi dünyaya daha hızla bağlay-
acak anahtar ise e-ihracat. 2020 itibarıyla 
uluslararası e-ticaretin 1 trilyon dolar 
büyüklüğe ulaşması bekleniyor ve tüketi-
ciler her şeyin talebe dayalı, her zaman ve 
her yerde satın alınabilir olmasını bekliyor. 
Bu süreçte müşteri deneyimini iyileştirmek 
çok önemli. Online alışveriş yapanların 
yüzde 79’u karar verme esnasında iki 
seçenek arasında kaldığında müşteri 
deneyiminin önemli olduğunu söylüyor. 
Bir kez bile bir olumsuz deneyim yaşayan-
ların yüzde 32’si o firma ya da marka ile bir 
daha çalışmayacağını söylüyor. Birden faz-
la olumsuz deneyim durumunda bu oran 
yüzde 48’e çıkıyor. Günümüzde firmalar 
da bu konunun öneminin farkında bu 
yüzden yüzde 89’u öncelikli olarak müşteri 
deneyimi alanında yarışıyor. Bu süreçte 
DHL Express olarak sunduğumuz On 
Demand Delivery gibi talebe göre esnek 
teslimat seçenekleri sağlayan hizmetler 
e-ticaret şirketleri için önemli avantajlar 
sunuyor” şeklinde konuştu.

Claus Lassen

Boğaç Özsan
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Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik bakım yönetiminde uzman, Pirelli 
marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon’un 
Türkiye’deki Fabrika Direktörü Hakan Yalnız, Prometeon Lastik Grubu’nun tüm 
dünyadaki üretiminin sorumluluğunu üstlenirken, kendisinin yerine Grubun 
Çin’deki Ar-Ge Merkezi’nin Direktörlüğünü yürüten Bahadır Özer getirildi.

Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik oda-
klı tek şirketi Prometeon’un Türkiye’deki Fab-
rika Direktörü Hakan Yalnız Prometeon Lastik 
Grubu’nun tüm dünyadaki üretiminin sorum-
luluğunu üstlendi. Yalnız’ın yerine ise Grubun 
Çin’deki Ar-Ge Merkezi’nin Direktörlüğü göre-
vini yürüten Bahadır Özer atandı. Prometeon 
Lastik Grubu’nun İtalya’daki genel merkez-
inde görev alacak olan Yalnız, şirketin Türkiye, 
Mısır ve Brezilya’daki fabrikalarının üretimden 
sorumlu olacak. Nisan 2019 itibarıyla Prome-
teon Lastik Grubu’nda “Chief Manifacturing 
Officer” olarak rol üstlenecek olan Yalnız bu 
atama ile Prometeon’un globalde üst düzey 
görev alan 4 yöneticisinden biri oldu. Kariyer-
ine 1992 yılında Pirelli’de başlayan, lastik sek-
töründe önemli bir tecrübeye sahip bulunan, 
Türkiye’de ve globalde pek çok görev üstle-
nen Bahadır Özer ise, Yalnız’dan devraldığı 
Prometeon Türkiye Fabrika Direktörlüğü 
görevini yürütecek.

Hakan Yalnız kimdir?
1967 yılında İzmit’te doğan Hakan Yalnız, 

ilk ve orta öğrenimini Türkiye’de gerçekleştir-
dikten sonra lise son sınıfta yabancı öğrenci 
değişim programı ile Amerika’ya gitti. 
Burada önce lise öğrenimini, sonrasında 
ise Güney Carolina Üniversite’sinde yüksek 
öğrenimini tamamladı. Lastik sektöründeki 
kariyerine 1995 yılında Pirelli’de başlayan Yal-
nız, şirketin “İyileştirme-Geliştirme” kısmında 
görev aldıktan sonra 1996-1999 yılları arasın-
da Pirelli’nin Milano’daki Ar-Ge Merkezi’nde 
araştırma ve geliştirme asistanı olarak so-
rumluluk üstlendi. 1999 yılında Pirelli Türkiye 
Karışım Fabrikası Müdürlüğü’ne atanan 
Yalnız, 2003 yılında İtalya Torino’da bulunan 
Pirelli Fabrikası’nda Üretim Müdürü olarak 
görev almaya başladı. 2006 yılında ise Pirelli 
Türkiye’de Kalite ve Teknoloji Müdürlüğü 
görevine getirildi. 2008 yılında Pirelli’nin 
en son teknoloji ile tasarlanan Romanya 

Üretim Tesisinde Fabrika Müdürlüğü göre-
vine getirilen Yalnız, 2013 yılında Türkiye’ye 
geri dönerek Pirelli Fabrika Direktörlüğü 
görevini üstlendi. 2017 yılında Pirelli ve Pro-
meteon’un ayrılmasını takiben Prometeon 
Fabrika Direktörü olarak görev alan Yalnız 
aynı zamanda Prometeon Türkiye Yönetim 
Kurulu Üyeliği sorumluluğunu da üstlendi. 
İki çocuk babası olan Hakan Yalnız, İngilizce 
ve İtalyanca bilmektedir. 

Bahadır Özer kimdir?
1967 Balıkesir doğumlu olan Bahadır 

Özer, ilk ve orta öğrenimi İstanbul’da 
tamamladı. 1990 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olan Özer, kariyerine 
1992 yılında Pirelli Türkiye’de başladı. 1992 
yılında Pirelli’nin İtalya Milano’daki Ar-Ge 
Merkezi’nde Kamyon Asistanlığı sonrasın-
da Teknoloji Asistanlığı gibi görevler üstle-
ndi. 1997 yılında Pirelli Türkiye’de Teknoloji 
Kalite Müdürü olarak göreve gelen Özer, 
1999 yılında Kamyon Üretim Müdürlüğü 
görevini üstlendi. Özer, daha sonra sırasıy-
la, Radial Oto Kalite Müdürlüğü, Radial 
Oto Üretim Müdürlüğü, Ar-Ge Müdürlüğü 
ve Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 
Özer, son olarak 2016 yılından bu yana 
Prometeon Lastik Grubu’nun Çin’deki Ar-
Ge Merkezi’nin Direktörlüğünü yürütme-
kteydi. Evli ve iki çocuk babası olan Özer, 
İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. 

Prometeon
Lastik Grubu’nda
üst düzey iki atama

Prometeon
Lastik Grubu’nun

tüm dünyadaki

üretimi bir Türk’e 

emanet...
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Güvenilir lider Tırsan bünyesinde bulu-
nan Talson, kaliteli, yenilikçi ve sürdürülebil-
ir ürün gamıyla, Avrupa’nın en önemli lojis-
tik fuarlarından Transport Logistic 2019’da 
yerini alıyor. 4-7 Haziran tarihleri arasında 
Almanya’nın Münih kentinde düzenle-
necek olan fuarda Talson, yeni aracını da 
katılımcıların beğenisine sunacak.

Talson, Kalite ve  
Sürdürülebilirlik İçin Üretiyor
Tırsan bünyesinde 35 yıllık inovasyon 

başarısını kesintisiz devam ettiren Talson, 
havacılık mühendisliğinden esinlenen 
kendi kendini destekleyen alüminyum üst 
yapılı kutu araçları ile sektörde fark yarat-
maya devam ediyor. Operasyonel verim-
lilik sağlayan ve çevreye katkıda bulunan 
Talson, alüminyum ürünlerin geliştir-

ilmesine de öncülük ediyor. İnovasyon 
alanındaki tüm bu başarılarını aldığı yeni 
ödüllerle taçlandırmaya devam eden Tal-
son, son olarak Güvenli Kutu konseptiyle 
Treyler İnovasyon 2019’da “Konsept” kate-
gorisinde 3.’lük elde etti.

Talson’un Güvenli Kutu konsepti, 
kendinden destekli alüminyum üst gö-
vde yapısında geliştirme ve özel mod-
ifikasyonlar ile sunuluyor. Ürün, TAPA 
düzenlemelerine göre en güvenli 
kutu tipi treyleri sağlamak için tüm 
elektronik kapı ve kilit sistemleri 
markalarıyla entegre edilebiliyor. 
Güvenli Kutu, değerli eşyaların 
güvenli şekilde taşınabilmesi için 
de özel bir tasarıma sahip. Çok 
yönlü müşteri ihtiyaçlarına göre 
Talson’un tüm 

ürün gamı, intermodal, FNA soğutucu ve 
hava kargo araçları dahil, yüksek güven-
likli teknolojiyle sunulabiliyor.

Talson’un Yeni Aracı   
HOL A6 | STAND 420’de
Talson’un intermodal taşımacılığa yeni 

bir soluk getirecek aracı, Transport Lojis-
tik 2019 fuarı boyunca HOL A6 | STAND 
420’de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Tırsan, Lojistik Fuarı
Transport Logistic Münih’te
sektör ile buluşacak

Tırsan bünyesinde yer alan dünyanın önde gelen kutu üreticisi ve 
Avrupa’da hava kargo segmentinin pazar lideri Talson, yeni aracını

4-7 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde 
düzenlenecek Transport Logistic 2019 fuarında sektörle buluşturacak.
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TÜRKİYE madeni yağ pazarının üst üste 
12 yıldır lideri olan Shell & Turcas, binek 
araç motor yağı Shell Helix ve ağır hizmet 
dizel motor yağı Shell Rimula’yı, özel servis 
ustalarıyla buluşturmaya devam ediyor. 
Otomobil ve ağır vasıta sahiplerinin motor 
yağı tercihlerinde önemli rol oynayan 
ustaların bir araya geldiği toplantılarda 
hem motor eğitimi verildi hem de doğru 
yağ seçiminin araç performansı üzerindeki 
etkileri anlatıldı.

23 farklı ilde    
3 bin usta ile buluşuldu
Shell Helix ile İşin Ustaları Buluşuyor 

toplantıları, Adana, Gaziantep, Mersin, 
Konya, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Malatya, 
Diyarbakır, Sakarya, İstanbul, İzmir, Bursa, 
Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Samsun ve 

Trabzon olmak üzere toplam 18 ilde 
gerçekleştirildi. Shell Rimula ile İşin 
Ustaları Buluşuyor toplantıları ise Samsun, 
Ankara, Kütahya, Bolu, Adana, Mersin, 
Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, 
Konya, Kayseri, İzmir, Bursa, İstanbul ve 
Balıkesir olmak üzere toplam 16 ilde 
yapıldı. Shell Helix ve Shell Rimula, 23 
farklı ilde toplam 3 bin usta ile buluştu.

Otomobil müzesinde  
Saffet Üçüncü ile sohbet
“İşin Ustaları Buluşuyor” programı 

kapsamında yapılan bir diğer etkinlik 
de farklı şehirlerden gelen özel servis 
ustalarının, otomotiv sektörünün 
duayen ismi Saffet Üçüncü ile buluşması 
oldu. 1886’da üretilen ilk otomobilden 
bugüne otomobil dünyasının 100 yılı 

Shell, binek araç motor yağı 
Shell Helix ve ağır hizmet dizel 

motor yağı Shell Rimula’yı, 23 ilde 
toplam 3 bin özel servis ustasıyla 

buluşturdu. Toplantılarda ustalara 
motor eğitimi verildi ve doğru 

yağ seçiminin araç performansı 
üzerindeki etkileri anlatıldı. İşin 
Ustaları  programı kapsamında 

İzmir’de Key Museum’da otomotiv 
dünyasının duayen ismi Saffet 

Üçüncü ile bir araya gelen ustalar, 
Üçüncü’den otomobilin tarihi, 

motor ve otomotiv teknolojisi ile 
doğru motor yağı seçiminin 
araç performansı üzerindeki 

etkilerini dinledi.

Shell Madeni Yağlar
23 ilde ustalarla buluştu
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aşkın hikâyesinin anlatıldığı İzmir’deki 
Key Museum’da gerçekleşen ve renkli 
görüntülere sahne olan buluşmada 
Üçüncü, ustalara otomobilin tarihi, motor 
ve otomotiv teknolojisi ile 
doğru motor yağı seçiminin 
araç performansı üzerindeki 
etkilerini anlattı. Üçüncü, 
ustaların sorularını da 
yanıtladı.

Shell & Turcas Madeni 
Yağlar Genel Müdürü 
Seyfettin Uzunçakmak, 
düzenledikleri toplantılarda 
Türkiye çapında 3 bin 
ustaya ulaştıklarını ifade 
etti: “Madeni yağ alanındaki 
yetkinliğimizi, sahadaki 
en önemli elçilerimiz olan 
ustalara bir kez daha aktarma 
şansı bulduğumuz için 
mutluyuz. Binek araçlar 
için ürettiğimiz Shell Helix 
motor yağımız, ‘Pureplus 
Teknolojisi’ kullanılarak doğal 
gazdan üretilen ilk ve tek 
motor yağıdır. Shell Helix, 
yeni nesil araç motorlarının 

dayanıklılığını artıran ve bu sayede 
motor ömrünü uzatmaya yardımcı olan 
aktif temizleme özelliğine de sahip. Ağır 
hizmet dizel motor yağı Shell Rimula da 

hem yakıt tasarrufuna etkisi hem de araç 
performansına katkısı ile öne çıkıyor.”

Dünyanın önde gelen enerji 
şirketlerinden biri olan Shell 
hem Türkiye hem de küresel 
madeni yağlar pazarındaki 
liderliğini 12 yıldır aralıksız 
olarak sürdürüyor. Petrol 
Sanayi Derneği’nin (PETDER) 
Türkiye pazarına ilişkin 
sektör raporuna göre Shell 
& Turcas, Türkiye’nin* lider 
madeni yağ tedarikçisi 
olurken, uluslararası 
danışmanlık ve araştırma 
şirketi Kline & Company’nin 
açıkladığı madeni yağlar 
pazar analizi raporuna göre 
de geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi dünyanın** ‘1 numaralı 
Madeni Yağ Tedarikçisi’ oldu.

* PETDER 2018 Madeni Yağlar Satış 
Verileri referans alınmıştır.

** Kline & Company bağımsız 
araştırma şirketinin 2017 yılı 

hazırladığı Global Madeni Yağlar 
raporu referans alınmıştır.
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2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 
toplam üretim bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 13, otomobil 
üretimi ise yüzde 14 oranında azaldı. 
Bu dönemde, toplam üretim 489 bin 
429 adet, otomobil üretimi ise 322 
bin 281 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 48 azalarak 123 bin 
155 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil pazarı ise yüzde 
47 oranında azaldı ve 93 bin 228 
adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2019 yılı 
Ocak-Nisan döneminde üretim 
yüzde 11 seviyesinde, ağır ticari araç 
grubunda yüzde 29, hafif ticari araç 
grubunda ise yüzde 9 seviyesinde 
azaldı. 2018 yılı Ocak-Nisan döne-
mine göre ticari araç pazarı yüzde 
51, hafif ticari araç pazarı yüzde 50 
ve ağır ticari araç pazarı yüzde 60 
azaldı. 

2019 yılı Ocak-Nisan dönemin-
de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 8 oranında azalırken, 
otomobil ihracatı yüzde 12 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 
426 bin 26 adet, otomobil ihracatı 
ise 275 bin 967 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı Dolar 
bazında yüzde 7 azalırken, Euro ba-
zında ise yüzde 1 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 10,5 Milyar 
$ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 14 azalarak 3,9 Milyar 
$ seviyesinde gerçekleşti. Euro 
bazında otomobil ihracatı ise yüzde 
7 azalarak 3,4 Milyar € seviyesinde 
gerçekleşti.

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

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 496 bin 365 adet olarak ger-
çekleşti. 

 2018 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2019 
yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 11 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim: 

- K. Kamyonda % 76 
- Midibüste % 50 
- B. Kamyonda % 33 
- Kamyonette % 13 oranlarında 

azaldı, 
- Minibüste % 18 
- Otobüste % 9 oranlarında arttı.

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 
otomobil üretimi, 2018 yılına göre 
yüzde 14 oranında azalarak 322 bin 
281 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 
traktör üretimi yüzde 62 oranında 
azalarak 6 bin 936 adet oldu.

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 
toplam satışlar 2018 yılı aynı döne-
mine göre yüzde 48 azalarak 123 bin 
155 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 

otomobil satışları, 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 47 oranında 
azaldı ve 93 bin 228 adet oldu.

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

2019 yılı Ocak-Nisan dönemin-

de geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 47 
, ithal otomobil satışları yüzde 54 
ve yerli otomobil satışları yüzde 35 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 

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

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre top-
lam hafif ticari araç satışları yüzde 
50, ithal hafif ticari araç yüzde 52 ve 
yerli hafif ticari araç satışları yüzde 
47 oranlarında azaldı.

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

de; bir önceki yılın aynı dönemine 
göre ağır ticari araç pazarı yüzde 60 
azalarak bin 3 bin 715 adet, kamyon 
pazarı yüzde 60 oranında azalarak 
3 bin 97 adet, midibüs pazarı yüzde 
72 oranında azalarak 277 adet ve 
otobüs pazarı ise yüzde 31 oranında 
azalarak 341 adet düzeyinde gerçek-
leşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 
toplam pazar yüzde 45 , otomobil 
pazarı yüzde 41, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 54 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 67 oranlarında düşüş 
gösterdi.

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

275 bin 967 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 87’sini 
oluşturan 426 bin 26 adet taşıt ihraç 
edildi. 2019 yılı Ocak-Nisan döne-
minde gerçekleşen taşıt aracı ihra-
catı, 2018 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 8 azaldı. 

Bu dönemde otomobil ihracatı 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2019 YILI “NİSAN” 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

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 12 oranında azalırken, ticari 
araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. 
Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre 
yüzde 24 artarak 4 bin 979 adet 
olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Nisan 

döneminde toplam ihracat, 2018 yı-
lına göre yüzde 7 oranında azaldı ve 
10,5 milyar $ oldu. Euro bazında ise 
yüzde 1 artarak 9,3 milyar € olarak 
gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 8 oranında aza-
lırken, yan sanayi ihracatı da yüzde 6 

oranında azaldı.
Tablo1.2’de görebilirsiniz
Türkiye İhracatçılar Meclisi 

verilerine göre, toplam otomotiv 
sanayi ihracatı, 2019 yılı Ocak-Nisan 
döneminde yüzde 17 pay ile ihracat 
sıralamasında ilk sıradaki yerini 
korudu.
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Brisa, gerçekleştirdiği 
değerlendirme toplantısı ile 2019 
önceliklerini ve hedeflerini açıkladı. 
2018 yılında yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlarda rekor ve sürdürülebilir 
büyümeye imza atan şirket, 2019 
yılında net satış gelirlerinde %15-
20 aralığında büyüme, ihracatta ise 
adet bazında %20 artış hedefliyor. 

Bridgestone, Lassa ve Dayton 
markaları ile Türkiye lastik 
pazarı lideri Brisa, 2019 yılında 
Aksaray’daki akıllı fabrikasının 
ve İzmit’te yer alan ARGE 
Merkezi’ndeki çalışmalarının 
da kazandıracağı ivme ile 
uluslararası pazarlardaki varlığını 
derinleştirmeye, genç çalışanlarıyla 
birlikte müşterilerinin bütünsel 
ihtiyaçlarına dokunacak akıllı 
ve dijital çözümler geliştirmeye, 
güçlü nakit yönetimi ile iş 
ortaklarıyla birlikte büyümeye 
odaklanıyor. Brisa bu dönemde 
ARGE yatırımlarını ve genç Türk 
mühendisleriyle gerçekleştireceği 
projelerini iki katına çıkarmayı 
hedefliyor. 2019 yılında toplam 40-
45 milyon dolar seviyesinde yatırım 
yapmayı planlayan Brisa, tüm 
bu çalışmaları insan kaynağına, 
iş ortaklarına ve müşterilerine 
yeni gelişim fırsatları sunarak 
ve toplumu merkeze alan 
projeleriyle gerçekleştirecek. 

Brisa ile çalışan, 
kazanıyor
2019 yılında, zorlu pazar 

koşullarına rağmen, Brisa’nın 
tüm paydaşlarına değer katan 
çalışmalarını büyük bir kararlılıkla 
sürdüreceğini açıklayan Brisa 
CEO’su Cevdet Alemdar; “Brisa, 
kurulduğu günden bu yana 1,5 

milyar dolar yatırımı ülkesine 
kazandıran, iş ortakları ve 
çalışanlarıyla birlikte toplam 
60.000 kişiye iş ve aş sağlayan 
bir şirket. 2018 yılını, müşteriler 
ve iş ortaklarımızın ilk tercihi 
olarak güçlü bir performans 
ile kapadık. Müşterilerimize 
sunduğumuz toplam değerler 
paketimizi ve yenilikçi 
çözümlerimizi zenginleştirirken, 
dengeli ve sağlıklı bir büyüme 
için nakit ve bilanço yönetimine 
ağırlık verdik. Kaynaklarımızı 
ve işletme sermayemizi etkin 
ve verimli yöneterek, nakit 
döngümüzü iyileştirdik. İşletme 
sermayesi devir hızını son 2 yılda 
1,8’den 5’e çıkartarak rekora 
ulaştık. Daralmaların yaşandığı 
sektörümüzde, Türkiye’nin 
otomotiv sektöründeki en 
güçlü bayi ağı ile büyümeye 
odaklandık. Bayilerimizin de 
nakit akışlarını iyileştirdik, 
stoklarını %22 oranında azalttık. 
Böylece son 10 yılın rekorunu 
kırarak 1.500’ü aşkın şirketten 
oluşan bayi teşkilatımıza yeni 
iş ortakları ekledik. Bayi güven 
endeksinde de zirvede kaldık. Bu 
dönemde tedarikçilerimize de 
nakit akımlarını yönetebilecekleri 
fırsatlar sunduk. Bugün 
3.000 Brisa tedarikçisi, dijital 
platformlar üzerinden, 
faturalarını ihtiyaç duydukları 
zamanda nakde dönüştürüyor, 
hızlı nakit akışı sağlıyor. Sonuç 
olarak bu zorlu piyasa şartlarında 

Brisa ile çalışan kazandı” diye 
konuştu. 

Brisa’nın Türkiye’de, sadece 
lastiğin değil, yeniliğin de lideri 

olarak müşterilerine yönelik çözümlere 

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 2019 hedeflerini açıkladı

Brisa ‘Aklıyla’
geleceğe hazırlanıyor

Kurulduğu 
günden bu yana 

1,5 milyar dolar yatırımı 
hayata geçiren Brisa, 

sağlıklı ve dengeli büyümeye 
odaklanıyor. Başarılı finansal 

yönetim modeli ile 
iş ortaklarına da

kazandırıyor.

Cevdet Alemdar
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odaklandığını belirten Alemdar, 
“Geleceğe yönelik hazırlıklarımız 
yapıyoruz ve müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına yönelik ürün ve 
hizmetlerimizi sürekli olarak 
geliştiriyoruz. Hızlı bakım servis 
zincirimiz Otopratik işine ivme 
kazandırdık ve 2019 yılına hızlı 
bir giriş yaptık. Türkiye binek filo 
pazarının %50’sini oluşturan 6 
büyük filo ile anlaştık. Böylece 
140.000 aracın bakımı Otopratik’e 
emanet edilmiş oldu. Öte yandan 
bugün tüm segmentlerde 
orijinal ekipman üreticilerine 
lastik sağlayan tek şirketiz. Ayrıca 
dünya lideri otomotiv firmalarının 
elektrikli araçları ve yeni nesil 
otomobiller için ürün geliştiriyoruz. 
Türkiye’de üretilen ilk hafif ticari 
elektrikli aracın ilk yerli lastiği de 
Brisa’dan oldu” dedi. 

Dünya lastik pazarı son 5 
yılda, yıllık ortalama %3 büyüdü. 
Türkiye lastik pazarı da benzer bir 
performans sergiledi. 2018 yılında 
ve 2019’un ilk çeyreğinde, pazar, 
otomotiv pazarındaki eğilime 
paralel olarak, daralma kaydetti. 
Bu iç pazar koşullarında Brisa 
pazarın üzerinde bir performans 
sergileyerek, pazar payı kazandı. 
Satılan her 3 lastikten biri Brisa 
markalarına ait oldu. 

Bridgestone, Lassa, Dayton 
markaları ile Türkiye lastik pazarı 
lideri Brisa’nın 2018 yılsonu net satış 
gelirleri %31 oranında artışla 3 milyar 
TL’ye ulaştı. Brisa, bu dönemde 
ihracatını adetsel bazda %15, cirosal 
bazda (Dolar) %26 oranında artırdı. 
Şirketin 2018 yılı toplam ihracatı da 231 
milyon Dolar olarak gerçekleşti. Şirket, 
2019’un ilk çeyreğinde de istikrarlı 
ve dengeli büyümesini sürdürdü. 
Brisa, Türk mühendislerinin ARGE 
Merkezi’nde geliştirdiği katma 
değerli ürünler, endüstride 
gelişimin ve çevikliğin 
öncülüğünü üstlendiği İzmit 
fabrikası ve sektörde bir ilk olan 
Aksaray’daki akıllı fabrikasının 
kattığı değer ile 2019’un ilk 
çeyreğinde ihracatta rekor 
seviyede performansa imza attı. 
Şirket, ihracatta yıl sonu hedeflerini 
gerçekleştirmek üzere atılımlarını hayata 
geçiriyor. 

Brisa, ülkesine katkısını 
güçlü ihracat ile artırıyor 

2019’da ihracatta yeni 
hedeflere doğru emin adımlarla 
ilerlediklerini dile getiren Cevdet 
Alemdar; “Lassa markamızla ihracat 
yaptığımız pazarlar dünya lastik 
pazarının %40’ını oluşturuyor. 
Bu oranın daha da artırılmasında 
2018’de faaliyete geçen 
Aksaray’daki akıllı fabrikamız, 
önemli bir rol oynuyor. Genç 
Aksaray Fabrikamızdan, üretime 
başladığı bir yıl içinde 56 ülkeye 
ihracat yapar duruma geldik. 
Uluslararası pazarlarda etkili bir 
şekilde kanallarımızı geliştirmeye 
odaklanıyoruz. Otomotiv plazalara 
ve filolara lastik tedarik etmeye 
başladık. Avusturya, Sırbistan ve 
Fas’taki taksiler, ülkemizin yerli 
lastik markası Lassa ile yollara 
çıkıyor. Bu yılın ilk üç ayında 6 
yeni ülkeye giriş yaptık ve genel 
olarak ihracatımızda şimdiye 
dek aldığımız en iyi sonuçları 
elde ettik. Bu başarılı sonuçlarda 
İzmit Fabrikamızda yer alan 
ARGE Merkezimizin ve genç Türk 
mühendislerimizin çalışmalarının 
büyük bir payı var çünkü sınırları 
ARGE’mizle, teknolojimizle 
aşıyoruz. Son 3 yılda ARGE’ye 73 
milyon TL yatırım gerçekleştirdik. 
Brisa’lı mühendislerimiz, çalıştıkları 
her gün 1 yeni ürün geliştiriyorlar. 
Her yıl 30 proje hedefiyle yola 
çıkan ARGE Merkezimizde bu yıl 
55 projeye hayat vereceğiz. Öte 
yandan, İzmit Fabrikamızda 17 
milyon Dolar yatırımla hayata 

geçirdiğimiz, otomotiv üreticilerine 
dünya standartlarında lastik 

geliştirmek üzere devreye aldığımız 
özel karışım teknolojisi yatırımımız 
meyvelerini vermeye başladı. 
ARGE ekiplerimiz tarihi bir rekor 
ile 2018’de, bir önceki yılın iki 
katı artış ile en üst kalitede 8 
yeni orijinal ekipman ürünü 
geliştirdiler. Bunu da 20.000 
lastikle, 340 deneme prototipi 

yaparak gerçekleştirdiler. 
Böylece, Avrupalı araç üreticilerine 

Türkiye’den lastik göndermeye 
başladık. Yıl boyunca bu başarıyı 

sürdürerek 2019’u ihracatta adetsel 
olarak %20 büyüme ile kapatmayı 

Brisa,
ülkesine katkısını 

güçlü ihracat ile artırıyor: 
2018 yılında 231 milyon 
dolar ile ihracatta rekor

kıran Brisa’nın yeni
hedefi, adet bazında

% 20 büyüme.

Cevdet Alemdar
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hedefliyoruz.” dedi.
Brisa, 2018 yılında Lassa markası 

ile Avrupa, CIS Bölgesi, Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika’da pazarın üstünde 
performans gerçekleştirdi. Örneğin; 
Avrupa lastik pazarı %2 büyürken, 
Lassa %10, CIS bölgesi %12 
büyürken Lassa %38, Kuzey Afrika 
%22 büyürken Lassa %45 büyüdü. 
Brisa, 2019’un ilk çeyreğinde ise 
bazı bölgelerde rekor büyüme 
oranlarına ulaştı. Lassa’nın 
Avusturya pazar payı %6 seviyesine, 
Ukrayna pazar payı %9 seviyesine 
ulaştı. Mısır’da da her 3 lastikten biri 
için Lassa tercih ediliyor.

Son 5 yılda Lassa markası ile 
ihracat yaptığı ülke sayısını %41 
artışla 79’a yükselten Brisa, 6.000 
satış noktası ve 610 tabelalı mağaza 
ile faaliyet gösteriyor. Brisa’nın odak 
pazarları arasında ise Avrupa’da 
İtalya, Almanya, Avusturya, İngiltere 
ve İspanya; Kuzey Afrika’da Mısır, 
Fas ve Libya; CIS Bölgesi’nde Rusya, 
Ukrayna ve Moldova bulunuyor. 
Ayrıca Avustralya, Güney Amerika 
ve Asya Pasifik bölgesinde 
genişlemeyi hedefliyor.

Aklın Yolu Brisa
Brisa’nın sıra dışı başarısını 

sürdürmesi için uzun dönemli 
stratejilerinin hazır olduğunu 
belirten Cevdet Alemdar; “Geleceği 
de aklımızla, akıllı bir kültürle 
inşa ediyoruz. Ülkemize bilgi 
ve teknoloji yatırımı yapıyoruz. 
İzmit ve Aksaray’daki üretim 
üslerimizde anlık olarak iletişim 
ve bilgi alışverişi imkanı tanıyan 
akıllı gözlük projemiz gibi pek çok yeniliği 
tasarlamaya devam ediyoruz. Endüstri 
4.0 temelli ergonomi programımızla 
geleceğin üretim teknolojilerini 
uygulamaya alıyoruz. Bugünden 
yarının iş gücünü ve yetenek 
yönetimini organize ediyoruz. 
Data mühendisleri ve mobilite 
ekibi çalışmalarımız bunlardan 
bazıları. Tüm kararlarımızı 
veri bazlı almaya başladık. 
Bu doğrultuda yapay zeka 
uygulamamız ROBİ gibi veriye 
dayalı akıllı iş süreçlerini hayata 
geçiriyoruz. Bir yandan da 
gelecekte yolculuk deneyimini 
bekleyen gelişmeler ve farklı 
hizmetler üzerinde çalışıyoruz. Lastiğin 

yolculuğunu önden tahmin 
eden uygulamalar geliştiriyoruz. 
Örneğin; özellikle kamyon 
taşımacılığında hatalı kullanım, 
düşük basınç gibi beklenmedik 
lastik kayıpları, maliyette de %5’e 
varan kayıplara sebep oluyor. Bu 
arızaları öngörecek akıllı sistemler 
üzerinde çalışıyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızı ise 
insanlar için insanlarla birlikte 
gerçekleştiriyoruz. 45 yıldır 
bu topraklarda üretim yapan 
şirketimiz, önümüzdeki 45 yıla 
şekil verecek çocuklarımızın ve 
gençlerimizin geleceğine yatırım 
yapıyor. Bugün Aksaray’da, 
Harmandalı köyünde yeniden 
inşa ettiğimiz okulumuz da 
yenilikçi çalışmalarımıza aklı ve 
fikriyle destek sunmaları için 
gençleri cesaretlendirdiğimiz 
Genç Danışma Kurulumuz da 
buna hizmet ediyor. Brisa insanlar 
için var ve hep birlikte büyümek 
ve gelişmek için emek vermeyi 
sürdüreceğiz” dedi.

Brisa 2019 yılı itibariyle TÜBİTAK 
2244 Üniversite Sanayi İş Birliği 
Programı’na 3 doktora öğrencisi ile 
katkı sağlıyor. Ayrıca TÜBİTAK için 
nanoteknoloji kullanımına yönelik 
projeler ve akıllı lastik konseptinde 
dijitalizasyon çalışmaları yürütüyor. 

Türkiye’de yenilikçi fikirlerin 
yeşermesi için çalışan Brisa, 
Yolculuğun Öncüleri programı 
ile girişimcileri destekliyor. Şirket, 
programın ilk yılında 24 şehirde, 53 
üniversiteye ulaştı, 50 proje dinledi. 

Bu doğrultuda girişimcilerle 7 proje için 
iş birliği içinde çalışıyor. Bu projeler 

arasında sürücülerin uykusuzluk ve 
dikkat dağınıklığını görüntü işleme 

teknolojisi ile takip eden, böylece 
yol emniyetine katkı sunan yeni 
nesil bir araç içi arayüz girişimi de 
bulunuyor. 

Brisa; Lassa, Bridgestone, 
Bandag, Dayton, Kinesis 
ürünlerinin yanı sıra, Otopratik, 

Propratik, Lastiğim, lastik.com.tr, 
Probox, Bridgestone Box, Profleet, 

Mobilfix, Filofix gibi yenilikçi 
satış kanalları ve hizmetleriyle de 

yolculukların kesintisiz ve mükemmel 
olması için çalışıyor. 

Gençlerle 
birlikte geleceğe

hazırlanan Brisa, bilgi ve
teknoloji yatırımlarına tüm 

gücüyle devam ediyor, 
genç Türk mühendisleriyle 

gerçekleştireceği
projelerini iki 

katına çıkarıyor.

Cevdet Alemdar
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Ortadoğu bölgesinde 
Türkiye en yüksek kafe 
sayısıyla başı çekiyor

N
Yılmaz KAYA
info@radusdergisi.com

ew York, Londra, Amsterdam 
gibi şehirlerde kahve 
festivalleri düzenleyen 
Allegra şirketi, her sene 
çeşitli coğrafyalarda pazar 
araştırmaları yapıyor. Kahve 
odaklı perakende satış yapan 
ticari işletmeler üzerinden 
yürütülen bu araştırmaların bu 
seneki Ortadoğu edisyonu da 
hazırlandı.

Project Café Middle 
East 2019 raporuna göre, 
Ortadoğu’da markalı kahve 
dükkanı sayısı 9 bini aştı ve 
gelecekte 12 pazarda ciddi 
büyüme bekleniyor. Batılı 
kafe kültürü popülerliğini 
arttırdıkça ve kalite ön plana 
çıktıkça önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde dükkan sayısında 

büyük bir artış olacağı 
öngörülüyor.

Ortadoğu’da Birleşik 

Arap Emirlikleri ve Suudi 
Arabistan, son yıllarda kahve 
pazarı için bir nevi potanisyeli 
yüksek verimli toprak gibi 
görülüyor. Uluslararası 
zincirler de bu pazarda payını 
sağlamlaştırabilmek adına 
bölgede rekabet ediyor.

Allegra raporuna göre, 9 bin 
84 kahve dükkanı olan Ortadoğu 
bölgesinde, Türkiye en yüksek 
sayıyla başı çekiyor. Dubai’de 
ise özellikle güçlü bir büyüme 
bekleniyor. Starbucks, Dunkin’ 
ve Costa Coffee, Ortadoğu’daki 
en büyük üç zincir marka.

Kıyas olarak Project 
Cafe USA 2019 raporunda 
ABD’de 35 bin 616, Project 
Cafe Europe 2019 raporunda 
Avrupa’da 33 bin 745 kahve 
dükkanı olduğu hesaplanıyor.
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Krone’nin Tire fabrikasında gerçekleştir-
ilen teslimat törenine Krone Türkiye Satış 
Müdürü Ömürden Özacar, Krone’nin Bölge 
Satış Yöneticisi Erkan Şenyurt, Krone’nin Satış 
Koordinasyon Müdür Yardımcısı Tolga Erdinç 
ve Genç Tur firması Genel Müdürleri Erdinç 
Hasanov ile Şehri Hatipoğlu katıldılar. Genç 
Tur yetkililerine Krone’nin göz bebeği olan 
Tire fabrikasının da gezdirildiği tören sonunda 
Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar 
firma yetkililerine bir plaket takdim etti. 

Teslimat töreninin ardından verdiği deme-
cinde geçtiğimiz yılın Kasım ayında Logitrans 
fuarında tanıttıkları bu model ile uluslararası 
nakliyecilere gelişmiş bir çözüm modeli 
sunduklarının altını çizen Ömürden Özacar, 
“Genç Tur bizim uzun yıllardır işbirliğinde 
olduğumuz çok önemli bir firmamız. Bugün 
teslimatını gerçekleştirdiğimiz bu treylerle 
20’lik, 40’lık ve 45’lik konteynerlere ek olarak 
swap-body taşımasını da gerçekleştirebilece-
kler. Türkiye’den ağırlıklı olarak Avrupa’ya 
kendi demiryolu hatlarıyla taşımacılık 
yapıyorlar. İşlerini oldukça profesy-
onel yaptıklarını ve satın alma 
kararlarında maksimum 
titizlikle hareket et-
tiklerini çok yakın-
dan biliyoruz. 
Aynı özeni 
biz de 
Tire fabri-
kamızda 
ürettiğimiz 

araçlara gösteriyoruz. Bugün hem 10 adet 
Box Liner’ı teslim ettik hem de Krone kalitesini 
üreten bu fabrikayı gezdirme fırsatı bulduk. 
Kendilerine bir kez daha hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. dedi.

Genç Tur Genel Müdürü Erdinç Hasanov 
ise yaptığı açıklamada, “Genç Tur adına Kro-
ne’ye teşekkür ederek başlamak istiyorum. 
Bizim için bu opearsyonda baştan sona 
çözüm ortağı oldular. Krone Used markasıyla 
eski treylerimizi takasa alıp bize takas desteği 
sağladılar. Bunlara ek olarak Krone’nin hem 
Avrupa genelindeki hem de Türkiye’deki 
gelişmiş servis ağını çok yakından biliyoruz. 
Genç Tur olarak kaliteye çok önem veriyoruz. 
Kaliteli ve uzun ömürlü bir filoya sahibiz. Tüm 
bunları birlikte düşündüğümüzde kararımızı 
bu şekilde vermemizin sürpriz olmadığını 
görebilirsiniz. Hayırlı olsun. dedi. 

Tire fabrikasında 2012 senesinden beri 
üretimini sürdüren ve Türk nakliyecisiyle olan 
ilişkisini sağlamlaştıran Krone, kullanıcılarına 
üst düzey kaliteye daha uygun fiyatla ve ca-

zip ödeme seçenekleriyle erişme 
imkanı sunuyor. 

Avrupa’nın ve 
Türkiye’nin lider treyler 
üreticilerinden Krone, 

Tire fabrikasında 
düzenlenen teslimat 

töreninde İstanbul’un 
Çatalca ilçesi merkezli 

Genç Tur’a 10 adet 
Box Liner teslimatı 

gerçekleştirdi. Krone’nin 
konteyner taşıyıcı bu 

modeliyle aynı zamanda 
swap-body taşıması da 

yapılabiliyor.

ERKAN ŞENYURT - ERDİNÇ HASANOV 
ÖMÜRDEN ÖZACAR

ŞEHRİ HATİPOĞLU - TOLGA ERDİNÇ

Genç Tur, filosunu Krone
konteyner taşıyıcılarla 

taçlandırdı
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Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin 
satış ve satış sonrasındaki beklentilerini 
karşılayarak ihtiyaçlarına yönelik en 
doğru hizmetleri sunmaya devam 
ediyor. Piyasada uzman olmayan 
kişilerce yapılan onarımların 
önüne geçmek amacıyla 
yola çıkan Mercedes-
Benz Türk; üstün 
performans, kaliteli 
ürünler ve uygun fiyatlı 
servis hizmetleri ile dikkat 
çekiyor. 

Özellikle araçlarını daha uzun 
süre kullanmayı planlayan Euro 6 
kamyon ve otobüs müşterileri için 
sunulan avantajlı sıfır gibi motor fiyatları 
ile araçlar,  ilk günkü performans ve düşük 
yakıt tüketimi ile yoluna devam ediyor.

Daha kompleks ve hassas teknolojiye sahip 
Euro 6 motorlarının yenileme sürecinde 

gerekli olan tesis kriterlerini karşılamak 
için Teknik Uzmanlık Merkezi’ni ilave 

yatırımlarla güçlendiren Mercedes-
Benz Türk, sıfır gibi motor 

portföyüne Euro 6 motorları 
da ekledi. Sadece uygun 

donanım ve sistemlerle 
donatılmış, tozdan 

arındırılmış tesislerde; 
konusunda uzman kişilerce 

yapılabilen bu motor yenileme 
işlemi için yatırım yapılan Teknik 

Uzmanlık Merkezi, bu konuda özel 
eğitim almış ekibiyle Almanya’dan 

sonra dünyadaki ilk motor yenileme 
merkezi olma özelliği taşıyor. Mercedes-Benz 

Türk Kamyon ve Otobüs Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü Can Balaban, “Mercedes-Benz 
Türk Satış Sonrası Hizmetler olarak 
müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine 
yönelik hizmetlerimizi ve tesislerimizi 
sürekli yeniliyoruz. Bu doğrultuda 2017 
yılında devreye aldığımız ‘Sıfır Gibi Motor’ 
hizmetimizi ilk aşamada Euro 5 motorlara 
sahip olan Mercedes-Benz kamyon ve 
otobüs müşterilerimize sunuyorduk. 
Yakın dönemde yenilenen tesislerimizde 
kamyon ve otobüslerimizdeki Euro 6 
motorlarda da bu uygulamamızı sunmaya 
başladık. Cazip koşullarda verdiğimiz 
bu hizmet sebebiyle müşterilerimizden 
olumlu geri bildirimler aldık. İlerleyen 
senelerde sunduğumuz bu hizmeti 
daha da geliştirerek daha güzel sonuçlar 
alacağımıza eminim.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk “Sıfır Gibi Motor” 
hizmetine “EURO 5” ve “EURO 6”

yeni motor serilerini de ekledi
Mercedes-Benz 

Türk, Nisan 2017’de 
kamyon ve otobüs müşter-

ileri için başlatmış olduğu Sıfır 
Gibi Motor hizmetine yeni ürün-
ler eklemeye devam ediyor.  İlk 

etapta Euro 5 motorlarla başlayan 
motor yenileme hizmeti, 2019 
yılında Euro 6 motorlarının da 

portföye eklenmesiyle 
genişletiliyor.

Mercedes-Benz 
Türk bir motoru 5 iş 

günü içerisinde tamamen 
yeniliyor.Yenilenen motorlara, 
kilometre sınırı olmaksızın 1 

yıl süreyle orijinal yedek parça 
ve işçilik garantisi veriliyor, 24 

ila 48 ay vadeli cazip kredi 
imkânları sunuluyor.
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Makine sanayisi ile imalat sanayisinin 
temel üretim aracı olan takım 
tezgahlarının en önemli firmaları MAKTEK 
İzmir 2019 Fuarı’nda bir araya gelecek. 
Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (TİAD), Makina İmalatçıları 
Birliği (MİB) işbirliğinde; İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, İzmir Fuarcılık Hizmetleri 
Kültür ve Sanat İşleri A.Ş. (İZFAŞ), Ege 
bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir 
Ticaret Odası’nın desteğiyle düzenlenen 
fuar 9-12 Ekim 2019 tarihleri arasında, 
Fuarizmir Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
gerçekleşecek.

MAKTEK İzmir 2017’de 250 
Milyon Dolarlık İş Hacmi
MAKTEK İzmir 2017, takım tezgahları, 

metal- sac işleme makineleri, tutucular 
– kesici takımlar, kalite kontrol – ölçüm 
sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve 
üretim teknolojileri alanlarında faaliyet 
gösteren katılımcıların yer aldığı 
fuar, yüzlerce tezgah ve makine 
satışıyla sektörü canlandırdı ve 250 
Milyon Dolar’lık iş hacmi yarattı. 
Almanya, Avusturya, Belçika, Çek 
Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, Hindistan, 
İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail, 
İsveç, Japonya, Kanada, 
Kore, Lihtenştayn, Malta, 
Portekiz, Tayvan ve U.S.A. 
olmak üzere 418 Marka, 
390 Firma ve Firma 

temsilciliğinin yer aldığı Türkiye’nin 
ve dünyanın dört bir tarafından gelen 
32.173 sektör profesyonelinin ziyaret 
ettiği fuarda teknolojik ürünleri inceleme 

ve iş anlaşması yapma fırsatı buldu.
Tüyap Fuarcılık Genel 

Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye 
makine imalat endüstrisinin 
tüm paydaşlarını, 50.000 
metrekare kapalı alanda 
500’ü aşkın Firma ve Firma 

Temsilciliğini 2. kez İzmir’de 
sektör profesyonelleriyle 

buluşturmak için hazırlıklara 
devam etiklerini belirtti. 

Ersözlü “MAKTEK İzmir, 
iş bağlantılarına ev 

sahipliği yapmaya hazırlanırken yeni 
pazarlara açılmak ve yeni ürünleri de 
aynı platformda bir araya getirecek 
mevcut pazar paylarını arttırmak 
isteyenler içinde etkin bir ticaret 
platformu olacak. 2019 yılında İzmir’de 
sektörü 2. kez bir araya getirecek 
olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Türk Hava Yolları, Maktek İzmir 
Fuarı’nın Resmi Hava Yolu Oldu!
Türk Hava Yolları “MAKTEK İzmir 

2019”un Resmi Hava Yolu olarak 
Turkish Conventions kapsamında belirli 
rezervasyon sınıflarında 2 Ekim – 16 Ekim 
2019 tarihleri arasında indirimli ücretler 
sunmaktadır. Rezervasyon ve biletleme 
için https://www4.thy.com/TKC adresinin 
ziyaret edilerek, delege sekmesinde 
“089TKM19” nolu etkinlik kodunun 
kullanılması gerekmektedir. THY Resmi 
Hava Yolu etkinliği kapsamında, Maktek 
İzmir 2019 Fuarı için seyahat edecek 
konuşmacı, delege, ziyaretçi, katılımcı ve 
eşlik edenlere özel, belirli rezervasyon 
sınıflarında indirimli ücretler sunulacaktır.

9-12 Ekim 2019 tarihlerinde 
düzenlenecek olan MAKTEK İzmir 2019 
Fuarı’nda takım tezgahları, metal-sac 
işleme makineleri, tutucular-kesici 
takımlar, kalite kontrol-ölçüm sistemleri, 
CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim 
teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren 
katılımcılar yer alacak.

MAKTEK İzmir 2019 için
geri sayım başladı

İlhan Ersözlü
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Scania’nın efsane “V8”i
50’nci yaşını kutluyor
Bu motor, Scania mühendislerinin 

aradığı tüm özelliklere sahipti: düşük 
motor devirlerinde iyi çekiş gücü, az 
vites değişimi ve tüm motor devir 
aralığı boyunca yeterli ekstra güç. 
Bu yeni motorla donatılan ilk 
model olan LB140, hızlı bir şekilde 
nakliyeciler arasında beğeni 
topladı.

Scania Ar-Ge Başkan 
Yardımcısı Jonas Hofstedt 
“Sonuçtan çok gurur duyuyoruz. 
Piyasaya sunulduğundan bu yana, 
segmentinde iyi kazanılmış bir üne 
sahip ve bugünün gelişmiş ve yüksek 
performanslı motorlarının temelini de 
oluşturuyor” şeklinde açıklıyor. 

Euro emisyon normlarını 
karşılaması açısından ‘V8’ efsanesi, 
1.900 dev / dak ve 48000 Nm tork, 
480 ve 580 bg’lik güç oranlarına 
sahip 16 litrelik V8 ile devam etti. 
2000 yılında 16 litrelik V8’in piyasaya 
sürülmesinden sonra, Scania’nın 
motor gelişimi içinde çalışmalar hız 
kesmeden devam etti. 

2005 yılında, 3.000 Nm’ye kadar 
torklu 3, Euro 4 ve Euro 5 motorlar 
için 500, 560 ve 620 hp V8’ler de dahil 
olmak üzere 

bugüne kadarki en geniş motor yelpazesini 
piyasaya sürdü.

2010 yılında ise Scania’nın 16 litrelik 
motoru büyük bir gelişim yaşadı. 
15,6’dan 16,4 litreye çıkarması ve 
daha hafif ama daha güçlü bir silindir 
bloğu ile maksimum 3.500 Nm tork 
ile 730 hp güç üreten dünyanın 
en güçlü motoru olarak tahtını 
sağlamlaştırdı.  2013 yılında yeni 
Streamline kamyonlarını piyasaya 

sürüldüğünde ayrıca 520, 580 ve 730 
hp V8 motorları dahil olmak üzere 

ikinci nesil Euro 6 serisi de tanıtıldı. 
3. nesil olarak 2016 yılında tanıtımı 

yapılan yeni V8 motoru, önceki nesillerin 
birçok başarılı özelliğine sahip. Yeni 

V8 motorunun odak noktası 
müşterilerin kârlılığını 
artırmak için yakıt tüketimini 
yüzde beş ila sekiz oranında 
düşürmek, araçların çalışma 

süresini ve servis verimi 
artırmak. 50. yılını 

kutlayan V8 
motor için 
özel olarak 
üretilen 
“V8 Serisi” 
Türkiye’de de 
siparişle satışa 

sunulacak.

Scania’nın en 
büyük başarılarından biri 

olarak gösterilen V8 motor 50 
yaşında. Özellikle kereste ve ağır taşıma 
işlerinde daha güçlü motor ihtiyacının 

doğabileceğini öngören “Scania V8’in babası” 
olarak tarihe geçen dönemin Scania Tasarım 

Müdürü Bengt Gadefelt öncülüğünde ilk 
V8 motor 1969 yılında 14 litre, 350 beygir 
gücünde üretildi. Silindir kapaklarındaki 

V şeklindeki valf kapakları nedeniyle 
V8 adını alan 14 litrelik motordan 

toplam 170 bin adet 
üretildi.
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Türkiye traktör pazarının öncü şirketi 
TürkTraktör, her yıl geleneksel hale getird-
iği Dünya Çiftçiler Günü kutlamasını bu yıl 
Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu 
da yansıtarak Erenler Fabrikası’nda düzen-
lediği iftar yemeğinde gerçekleştirdi. 

İftar yemeği öncesinde açıklamalar 
yapan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut 
Özüner, “TürkTraktör ülke tarımını daha 
ileriye taşıma vizyonuyla tam 65 yıldır 
çalışmalarına devam ediyor. Her zaman 
olduğu gibi bugün de odağımızda çiftçiler 
yer alıyor. Temel ihtiyacımız olan gıda tem-
ininde tarımın rolü tartışılmaz. Tarım ise 
çiftçilerin emekleri ve alın teri ile var olan 
bir faaliyet dalı. Onların harcadığı emeğin 
kıymetini çok iyi bilen bir şirket olarak 
Dünya Çiftçiler Günü’nde çiftçilerimizle bir 
araya gelmekten ve bu özel günü hep bir-
likte kutlamaktan dolayı son derece mut-
luyuz. Bizim, şirket olarak görevimiz emek 
yoğun bu sektörde iş yükünü hafifle-
tecek, verimliliği artıracak çalışma-
ları hayata geçirmek. Bunun 
başarılabilmesi için de ana un-
sur, tarımda mekanizasyon 
ve dijital dönüşümün 
gerçekleşmesi” dedi. 

Aykut Özüner: “Tarımda verimlilik artışı 
için çiftçilerimizin teknolojiden daha 
fazla faydalanmasını sağlamalıyız”

Şirketin çiftçilerin dijital tarıma adapta-
syonunu sağlayacak pek çok proje üzerinde 
çalıştığına da dikkat çeken Özüner, sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Bu çalışmalarımızdan 
bir yenisini, çiftçilerimize karar desteği 

sağlayacak ve operasyonel verimlil-
iği artıracak tavsiyelerde bulunan 

“Tarlam Cepte” uygulamamızı 
bugün duyurmaktan dolayı 

mutluluk duyuyorum. 

Tarlam Cepte hizmetinin tanıtımını Dünya 
Çiftçiler Günü’nde yapmak ise bizim için ayrı 
bir anlam taşıyor. Çiftçilerimiz artık bölgel-
erindeki mazot, hal / borsa fiyatlarına, hibe 
destek duyurularına ücretsiz olarak kolayca 
bu uygulamadan ulaşabilecek. Bir üst versiy-
onunda ise ‘kişiye özel’ içerik oluşturulabiliy-
or. Bu sayede lokasyon temelli uydu destekli 
bitki sağlığı takibi hizmeti ile tarlaların ve 
üzerindeki bitkilerin olası bir kuraklıktan 
bitkinin durumuna kadar uzanan bilgilere 
kolaylıkla erişilebiliyor. Örneğin; bugün tarla 
sürülebilir mi ya da buğday ekimi için doğru 
bir gün mü gibi bitki yetiştiriciliğine dair tav-
siyeler de uygulama üzerinden alınabiliyor.”

Aykut Özüner açıklamalarını “Tarımın 
geleceği için tasarladığımız bu yeni uygu-
lamamızla çiftçilerimize tarımda girdi 
maliyetlerini azaltacak ve operasyonel 
verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunarak 
onlara katma değer sağlamayı hedefliyoruz. 
Bu vesileyle, Türkiye tarımının temel taşı 
olan değerli çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler 
Günü’nü kutluyor, dayanışma ve yardım-
laşma duygularıyla dolu bir Ramazan ayı 
ve bereketli bir dönem diliyorum” diyerek 
tamamladı.

TürkTraktör, Dünya Çiftçiler 
Günü’ne özel iftar yemeğinde 

Sakaryalı çiftçileri ağırladı

Erenler 
fabrikasında 

düzenlediği iftar 
yemeğinde 14 Mayıs Dünya 
Çiftçiler Günü’nü Sakaryalı 
çiftçilerle birlikte kutlayan 

TürkTraktör, dijital tarıma yönelik 
çalışmalarının en yenisi olan 

‘Tarlam Cepte’ 
uygulamasının da 

tanıtımını 
yaptı.
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Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası 
Ford Trucks, global büyümesini Avrupa’da 
gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürüyor. 
Ford Trucks, Avrupa’daki büyüme planları 
çerçevesinde şimdi de Balkanların önemli 
ticaret ve lojistik güzergahlarından Sır-
bistan’daki yeni tesisini, bölgenin önde 
gelen kuruluşlarından BC Trucks iş birliği 
ile açtı. Ford Trucks müşterilerine satış, 
servis ve yedek parça hizmetlerini aynı çatı 
altında sunacak Başkent Belgrad’daki yeni 
3S konseptli tesis, Ford Trucks’ın Avrupa 
pazarındaki büyüme planlarına ve opera-
syonlarına önemli bir katkı sağlayacak. 

Sırbistan’ın stratejik coğrafi konumu 
ve aldığı yatırımlarla Avrupa için önemli 
bir ticaret güzergahı olduğunu vurgu-
layan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan, yaptığı değerlendirmede 
şunları söyledi:

“Ford Trucks olarak, bayi yapılanmamızı 
Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 kıta-
da büyütmeye devam ediyoruz. Şu anda 
36 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve 2020 
itibarıyla toplam 51 ülkede 
var olma hedefimize doğru 
emin adımlarla ilerliyoruz. 
Avrupa pazarı, Ford Trucks’ın 
global büyüme planlarında 
çok önemli bir yere sahip. Böl-
genin önemli lokasyonların-
dan birinde yer alan Sırbistan 
ise Türkiye ile Batı Avrupa 
arasında yer alıyor ve özellikle 
Avrupa Birliği ile ekonomik 
ve siyasi entegrasyon süreci 
kapsamında birçok önemli 
yatırıma ev sahipliği yapıyor. 
Distribütörümüz BC Trucks 

ise Sırp pazarında 10 yıllık deneyime sahip 
bölgenin lider kuruluşlarından biri. Oto-
motiv sektöründe 20 yılı aşkın deneyime 
sahip Braca Crnomarkovic’in bir parçası. 
Ağır ticari alanında sahip oldukları tecrübe, 
profesyonellik ve müşteri odaklı yaklaşım-
larının yanı sıra Sırbistan’da markamıza 
önemli katkı sunacaklarından şüphe duy-
muyoruz. Gerek yedek parça operasyonları 

ve dağıtım ağı gerekse de Sırbistan gene-
linde sundukları kaliteli müşteri hizmetleri 
ile Ford Trucks markasını bu pazarda önemli 
bir yere taşıyacaklarına inanıyoruz.” 

‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu 
ödüllü yeni F-MAX, büyüme 
planlarımızda önemli role sahip
Ford Trucks’ın kamyon üretim yolcu-

luğunda geldiği noktayı ‘2019 Uluslararası 
Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü yeni F-MAX’in 
özetlediğini belirten Turfan, “24 Avrupa 
ülkesini temsilen 23 jüri üyesinin değer-
lendirmeleriyle ‘2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY)’ ödülüne layık görülen 
Yeni F-MAX, Ford Trucks’ın 60 yıla yakın 
kamyon üretim yolculuğunda sahip old-
uğu birikimin ortaya çıkardığı bir başyapıt. 
Yeni F-MAX’in uluslararası taşımacılık sek-
töründe yeni bir ölçüt oluşturacağından 
eminiz. Ford Otosan Ar-Ge Merkezi ve 
İnönü fabrikamızda süren 5 yıllık tasarım, 
geliştirme ve üretim sürecinde 500 Ford 
Otosan mühendisimiz görev alırken birçok 
yerli imalatçı da üretim sürecine katkı yaptı. 

Tamamen Türk mühendisler 
tarafından geliştirilen çe-
kicimizin kazandığı başarının 
ardından Avrupa’dan 70’e 
yakın bayilik talebi aldık. 
Bunun üzerine Batı Avrupa 
pazarına yönelik planlarımızı 
öne çektik ve İspanya, İtalya, 
Portekiz öncelikli olmak 
üzere bayilik görüşmelerine 
başladık. Ödüllü çekicimiz  
bu anlamda sürdürülebilir 
büyümemiz için dünya çapın-
da önemli bir rol oynamaya 
devam ediyor” diye konuştu. 

Ford Otosan’ın ağır 
ticari araç markası Ford 

Trucks, yurtdışındaki bayi 
yapılanmaları ile uluslararası 

pazarlarda güçlenmeye ve 
büyümeye devam ediyor. Ford 
Trucks, son olarak Avrupa’nın 

gelişen ticaret merkezlerinden 
Sırbistan’ın başkenti 

Belgrad’daki yeni 3S tesisi ile 
Avrupa’daki yapılanmasını bir 

adım daha ileriye taşıdı. 

FORD TRUCKS
Avrupa’daki büyümesine Sırbistan ile devam ediyor
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103 yılı aşkın süredir teknolojik 
gelişmelere öncülük eden Allison 
Transmission, James Allison’ın 
1915’te Indianapolis 500 Mil Yarışı’nı 
kazanan yarış arabasından, Amerika 
Birleşik Devletleri Ordusu’nun 
Abrams Savaş Tank’larındaki her bir 
şanzımanı yapmasına kadar uzanan 
bir tarihe sahip. Allison, bu bilgi 
birikimini şimdi ise mevcut elektrikli 
hibrid teknolojilerini geliştiren 
ve genişleten, yeni elektrikli 
tahrik çözümleri sunan, alternatif 
tahrik sistemindeki entegrasyon 
seviyesi özelliklerini genişleten 
bir elektromobilite stratejisi için 
kullanıyor. Bu yönde gerçekleştirilen 
devralmaların her ikisi de, Allison’ın 
tahrik teknolojisindeki lider, yenilikçi 
pozisyonu ile aynı doğrultuda 
ticari araçlarda elektromobilite 
uyarlamasını geliştirmek için mevcut 
yeteneklerini tamamlayacak.

Vantage Power, ağır vasıta 
üreticileri ve tedarikçileri için 
elektrikli tahrik ve bağlantılı 
teknolojileri geliştirmek konusunda 
uzman, Londra merkezli ödüllü bir 
teknoloji şirketi olarak ön plana 
çıkıyor. Batarya teknolojisi geliştirme, 
araç entegrasyonu ve kontrol 
sistemlerinin yanı sıra bağlantı ve 
uzaktan kontrol sistemine odaklanan 

Vantage Power teknolojileri, 
otobüsler için hibrid geri kazanım 
güç sistemlerinden enerji depolama 
sistemlerine kadar geniş bir uygulama 
yelpazesinde kullanılıyor.  

Allison Transmission Başkanı 
ve CEO’su David S. Graziosi 
açıklamasında; “Vantage Power’ın 
girişimci ruhu ve teknolojik 
gelişmeleri, müşterilerimizin 
taleplerini karşılama ve hatta önüne 
geçme konusundaki stratejik 
önceliklerimizi tamamlıyor. Bu 
ve diğer büyüme girişimleriyle, 
bugün kendimizi elektromobilite 
ve yakıt bataryaları pazarlarında 
farklılaştırırken geleneksel ve elektrikli 
hibrid ürünlerimizi geliştirmeye 
devam edeceğiz” diye belirtti. 

AxleTech, yol ve arazide kullanılan 
ağır hizmet tipi ticari araçlar için 
aks tasarlayan, geliştiren, üreten ve 
hizmet veren entegre bir teknoloji 
şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor. 
Endüstriyel geçmişi 1919 yılına 
dayanan şirket, dünya çapında 
yaklaşık 800 çalışanı ile global 
müşterileri için gelişmiş güç aktarma 
sistemleri, akslar, bileşenler ve satış 
sonrası parçaları sunuyor. AxleTech’in 
Elektrikli Araç Sistemleri bölümü, 
Michigan’daki merkezinde bulunuyor.

Graziosi, yeni yapılanmaları ile ilgili 
olarak; “AxleTech’in elektrikli araçlar 
alanındaki ileri entegre çözümleri 
ve Allison’ın pazarlarındaki varlığı, 
lider tahrik çözümleri sağlayıcısı 
olarak konumumuzu tamamlıyor. 
AxleTech’in elektrikli araçlar 
sistemleri bölümündeki yetenekli 
uzmanlar ve ürünler ile yüksek 
potansiyeli, eşsiz tahrik çözümleri 
geliştirmek ve sunmak için mevcut 
ürün uzmanlığımızla iyi bir şekilde 
birleşecek” şeklinde açıkladı.

Orta ve ağır ticari araçlar için 

dünyanın en büyük tam otomatik 

şanzıman üreticisi olan Allison 

Transmission Holding A.Ş.

(NYSE – New York Borsası: ALSN), 

Vantage Power ve AxleTech’in 

elektrikli araç (EV) sistemleri 

bölümünü satın aldığını açıkladı.

Allison Transmission
Vantage Power ve AxleTech’in elektrikli 

araç sistemleri bölümünü satın aldı

David S. Graziosi
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Sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Castrol, düzenlenen önemli 
organizasyonlarda söz sahibi olmaya devam ediyor. 18 – 19 Nisan 2019 tarihlerinde 

İstanbul’da gerçekleştirilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
desteğiyle Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) katkılarıyla 

3. düzenlenen Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı’nda, 
Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı 

Yetkin Karagül dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. 
Yerli kömür üretiminin en çevreci teknolojilerle nasıl 
artırılabileceğinin tartışıldığı çalıştayda, sektör 
sorunları üzerine çözüm önerileri masaya yatırılırken 
Karagül; Castrol’ün kömür, çimento, ağır sanayi ve 
üretim alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik 
katma değerli hizmetleri katılımcılarla paylaştı.

‘‘360 derece çözüm ortaklıkları geliştiriyoruz’’
Türkiye’deki güçlü yapısıyla iş ortaklarına sunduğu 
360 derece çözümlerden bahseden Aslı Yetkin 

Karagül, ‘‘Castrol Türkiye olarak 120 yıllık köklü 
bir kurum mirasının temsilcisiyiz. 150 ülkede faaliyet 

gösteriyor, bu büyük deneyimi dünyanın dört bir 
köşesine götürüyoruz. Türkiye’de de çok güçlü 
bir yapılanmayla yarım asırdan uzun bir süredir 
varlığımızı sürdürüyor ve 360 derece çözüm 
ortaklıkları geliştiriyoruz. Bizim işimizin odağında 
müşterimizin beklentileri ve ihtiyaçları var. Bu 
yüzden, ana işimizdeki uzmanlığımızı büyütürken, 
hizmet verdiğimiz müşterilerimize ekstra fayda 
sağlayacak yöntemler geliştirmenin önemine 
inanıyoruz. Bu doğrultuda da kendimizi ve 
hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Geniş ürün gamımız 
her alan için doğru madeni yağı sunmamızı 

sağlarken, iş ortaklarımıza sunduğumuz 
katma değerli çalışmalarımızla da operasyonel 

maliyetlerini en aza indirmelerine destek oluyoruz. 
Verimlilik, sürdürülebilirlik ve düşük karbon salımı 
konusunda öncü bir kuruluş olarak iş ortaklarımıza 
da bu alanda destek veriyoruz.. Motor yağı dışındaki 
hizmetlerimizle de olası problemleri öngören 
çözümler sağlıyoruz. Önleyici bakım hizmetimiz 
sayesinde ekipmanı revizyona almak ya da parça 
değiştirmek zorunda kalmadan, düşük maliyetle, 
koruyucu önlemler sunuyoruz. Castrol olarak 
sektöre ve iş ortaklarımıza katkı sağlayacak her türlü 
yeniliğin izinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Castrol Türkiye, Temiz 
Kömür Teknolojileri

Çalıştayı ve Fuarı’na katıldı
Yerli kömür üretiminin en çevreci teknolojilerle nasıl artırılabileceğinin tartışıldığı Temiz Kömür 

Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı’nda, sektörün sorun ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Fuarda konuşma 
yapan Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, Castrol’ün Türkiye’nin 

sanayicilerine ve üreticilerine sunduğu katma değerli hizmetleri fuar katılımcılarıyla paylaştı.

Aslı Yetkin Karagül
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Ağır ticari araç satışlarındaki düşüş Nisan 
ayında da devam etti. Ocak-Nisan döneminde 

toplam pazarda 2.030 adet kamyon ve çekici 
satışı gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 

gerçekleşen toplam 6.327 adetlik satışa göre pazar 
2019 yılının ilk dört ayında yaklaşık yüzde 68 daraldı. 

Ocak-Nisan döneminde Türkiye’de 1.309 adet 
kamyon, 721 adet çekici satışı yapıldı. 

“Tahminler revize edilebilir”
TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin ağır 

ticari araç pazarında 2019 yılının ilk 4 
ayını değerlendirirken “Ağır ticari araç 

pazarındaki daralma devam ediyor. 
Belirsizlikler ve döviz kurlarındaki 

dalgalanmalar taleplerin ötelenmesine 
neden oluyor. Markalar hedeflerini revize 

etmek durumunda kalabilirler. 

Yılın ikinci yarısında pazarın kayıplarını telafi etmesi için 
bu belirsizliklerin azalması, faiz oranlarının makul bir 
seviyeye gelmesi ve döviz kurlarında stabilizasyona 
ihtiyaç olduğunu gösteriyor. İnşaat sektöründeki 
durağanlık kamyon satışlarına yansırken, yılın ikinci 
yarısında çekici satışlarında uluslararası çalışan firmaların 

ötelenen taleplerinin tekrar gündeme gelebileceğini 
düşünüyoruz. Pazarla ilgili yılbaşında yaptığımız 

değerlendirmelerde ilk yarının siyasi ve 
ekonomik gelişmeler nedeniyle bekleme 

durumunda geçeceğine, yılın ikinci 
yarısında hareketlenmenin yaşanacağını 

düşünüyorduk. Toplam pazar öngörümüz 
ile paralel ilerliyor ancak derinlik 
bakımından tahminimizden aşağıda 
seyrediyor. Düşüş eğilimi bu şekilde 
devam ederse Pazar rakamlarını revize 
etmek gerekebilir.” dedi.

Ağır ticari araç pazarındaki bekleyiş sürüyor

Dünyanın en büyük uluslararası 
lastik ve orijinal ekipman 
tedarikçilerinden Continental, 
kurumsal sosyal sorumluluk 
misyonuyla lastik eğitimlerine 
devam ediyor. Konya’da sektörün 
lider şirketlerinden Emir Hazır Beton 
çalışanlarına kamyon lastikleri ile ilgili 
kapsamlı bir eğitim veren Continental, 
işleri gereği ağır vasıta kullanan 
sürücülere sürüş güvenliği ve doğru 
lastik kullanımının önemini anlattı. 

Kurumsal sosyal sorumluluk 
misyonuyla eğitimlerini Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde sürdüren Continental 

Türkiye, Konya’da hazır beton 
sektörünün önde gelen şirketlerinden 
Emir Hazır Beton çalışanlarıyla bir 
araya geldi. Modern ve teknolojik 
geniş araç filosuyla sektöründe 
fark yaratan Emir Hazır 
Beton’un sürücülerine 
kamyon lastikleri ile ilgili 
kapsamlı bir eğitim veren 
Continental Türkiye, sürüş 
güvenliği, doğru lastik 
seçimi gibi konularda da 
sürücüleri bilgilendirdi. 
Ağır vasıta lastiklerinde 
özellikle hava basıncı 

ve yükleme şartları, dış etken kaynaklı 
hasarlar hakkında detaylı bilgilerin 
aktarıldığı eğitimde, katılan tüm 
sürücülerin lastik kaynaklı arızalar 
ve sürüş güvenliği konusunda 
yüksek farkındalığa sahip olması 
dikkat çekti. Eğitim, sürücülerin 
sorularının yanıtlanmasıyla son 
buldu. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
iş ortaklarıyla bir araya gelerek 
eğitimler düzenleyen Continental 
Türkiye, özellikle filo sürücülerinde 
lastik ve sürüş güvenliği konularında 
farkındalığı daha ileri seviyeye 
taşımayı hedefliyor.

Continental’den Emir Hazır Beton sürücülerine özel lastik ve sürüş güvenliği eğitimi

İlhami Eksin
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Sunduğu akıllı depolama teknolojileri 
ile farklılaşan forklift ve depo içi ekipman 
markası Crown, Temsa İş Makinaları ile 2017 
yılında imzaladığı distribütörlük anlaşması 
sonrasında, üstün özellikleri ve sunduğu 
bütünsel hizmet ile depoların çözüm or-
tağı olmaya devam ediyor. Fonksiyonellik 
ve estetikten taviz vermeyen dizaynı ile 
olduğu kadar dayanıklılığıyla da öne çıkan 
Crown Depo Ekipmanları, özellikle bakım 
ve onarım masraflarını azalttığı, uzun yıllar 
sorunsuz çalıştığı ve verimliliği arttırdığı 
için tercih ediliyor. Crown; denge ağırlıklı 
forklift, reach truck, dar alan sipariş toplayıcı, 
istifleyici, transpalet, çekme makinelerinden 
oluşan geniş ürün gamı ve etkin filo yöne-
timi teknolojisi ile depoda duyulabilecek 
her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor.

Her ayrıntısında eşsiz Crown kalitesi
Crown depo ekipmanlarının üzerinde 

yer alan komponentlerin % 85’ini kendisi 
üretmesi sayesinde bakım maliyetlerinde 
% 65 oranında azalma sağlıyor. Crown’un 
komponentleri kendisinin üretmesinin bir 
diğer avantajı ise; Crown depo ekipman-
larında parça değişimi gereksiniminde en 
ufak parçaların bile değiştirilebilir olması. 
Bir çarpma sonucu oluşan hasar belir-
lendiğinde tüm parçanın değiştirilmesine 
gerek kalmadan hasar oluşan bölgedeki 
parçanın değişimi ile sorun çözülebiliyor. 
Bu da hasar maliyetlerinde 4 kata kadar 
tasarruf sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra 
Crown forklift ve istifleme makineleri, yan 

koruma panellerindeki 8 mm çelik kaplama 
sayesinde darbelere karşı ekstra dayanıklılık 
gösteriyor. 

Elektronik Kontrol Sistemi ile  
kesintisiz işletim 
Elektronik Kontrol Sistem Teknolojisi, 

olası bir arızayı kolaylıkla tespit ettiği ve erken 
müdahale imkanı tanıdığı için, makinelerin 
servis bekleme sürelerini önemli ölçüde 
azaltıyor ve bakım giderlerini % 20 oranında 
düşürüyor. Crown’un Access 123 teknolo-
jisi ile kullanıcılar anlık olarak makinedeki 
durumunu ekrandan okuyabiliyor, anında 
müdahale edebiliyor ya da herhangi bir parça 
değişiminin gerektiği durumlarda önceden 
servise değişecek parçayı bildirebiliyor. 
Crown’un geliştirdiği bu teknoloji sayesinde 
kullanıcılar, makinenin bakım için duraklama 
süresini minimuma indirerek anlık olarak mak-
inenin durumunu rahatlıkla kontrol edebiliyor. 

Akıllı Teknolojileriyle Operatörler 
Rahat, Depolar Kazançlı
Sunduğu akıllı teknolojiler sayesinde 

birçok tasarım ödülü bulunan Crown, hem 
operatörlerin konforunu hem de operasyo-
nel verimliliği artıran çözümleriyle sektörde 
fark yaratıyor. Sunduğu giyilebilir Quick 
Pick Remote teknolojisiyle operatör sipariş 
toplayıcıya binmeden ilerleyebiliyor ve 
malzemeleri toplayabiliyor. Böylece sipariş 
toplama işleminin % 45’ini alan yürüme ve 
siparişi toplama sürecinde zaman kaybının 
önüne geçmiş oluyor. Crown’un WT 3000 
serisi için geliştirdiği Flexride teknolojisi ise 
titreşimi engelleyen bir süspansiyon sunuy-
or. Bu süspansiyon sayesinde kullanıcılar en-
gebeli zeminlerde ve araç içi yüklemelerde 
yavaşlamak zorunda kalmıyor, bu sayede 
yükleme işlemleri normal yüklemelere göre 
daha hızlı gerçekleşiyor.

Tüm Süreç Kontrol Altında
Crown’un InfoLink teknolojisiyle depoda 

çalışan tüm makinelere kablosuz olarak 
bağlanılabiliyor; bakım saatleri, makinenin 
almış olduğu darbeler, operatör çalışma 
süresi ve diğer tüm parametreler anında 
görülüp karşılaştırılabiliyor. Ayrıca, süreçler-
in daha iyi kontrol edilmesi ve doğru opera-
syonel bilgilerden yararlanmak için toplam 
bakım maliyetleri de incelenebiliyor. Tüm 
bunlar sayesinde gerekli tedbirler alınarak 
verimlilik arttırılıyor. 

Türkiye distribütörlüğünü Temsa 
İş Makinaları’nın yürüttüğü, 

dünyanın dört büyük forklift ve 
depo içi ekipman markalarından 

biri olan Crown, her ihtiyaca 
yönelik zengin ürün gamı, farklı 
tasarımı ve dayanıklılığının yanı 

sıra verimliliği, fonksiyonelliği ve 
inovatifliği ile de depoların çözüm 

ortağı olmaya devam ediyor.

Endüstriyel depo ekipmanlarının lider markası

“Crown Depo Çözümleri” 
fonksiyonelliği ve verimliliğiyle beğeni topluyor
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2019  1. Çeyrek Konsolide Mali Sonuçlar

(Birim: Milyar Güney 
Kore Wonu) 2018 1. Çeyrek 2018 4. Çeyrek 2019 1. Çeyrek

Satışlar 1.609,10 1.725,20 1.642,40

Faaliyet Kârı 184,8 145,0 140,1

(Birim: Milyon USD) 2018 1. Çeyrek 2018 4. Çeyrek 2019 1. Çeyrek

Satışlar 1.500,6 1.530,1 1.459,9

Faaliyet Kârı 172,3 128,6 124,5

(Birim: Milyon EUR) 2018 1. Çeyrek 2018 4. Çeyrek 2019 1. Çeyrek

Satışlar 1.221,6 1.341,1 1.285,3

Faaliyet Kârı 140,3 112,7 109,6
*Döviz Kurları:

2018 1. Çeyrek 2018 4. Çeyrek 2019 1. Çeyrek

USD / KRW 1.072,3 1.127,5 1.125,1

EUR / KRW 1.317,2 1.286,4 1.277,9

Hankook Lastikleri, 2019’un ilk çey-
reğinde 1,64 trilyon KRW’luk satış ve 140,1 
milyar KRW’luk faaliyet kârı ile 2018’in 
ikinci çeyreği için mali sonuçlarını açıkladı. 
18 inçten ve üzeri lastikler, geçen yıla 
göre %3,3’lük bir artışla global satışların 
%53,9’unu oluşturdu. Bu artış, Hankook’un 
premium ürün ve marka değerinin de 
güçlendiği anlamına gelmekte. Hankook 
Lastikleri, şirketin 2019’un ilk çeyreğine il-
işkin mali sonuçlarını 1,64 trilyon KRW (1,28 
milyar Euro) ciro ve 140,1 milyar KRW (109,6 
Milyon Avro) faaliyet kârı olarak açıkladı. 

Hankook Lastikleri’nin global üst düzey 
teknolojisinden ve premium ürün kalitesin-
den güç alan 18 inç ve üzeri lastikler otomo-
bil lastiği satışlarının % 53,9’unu oluşturdu. 
Geçen yılın aynı dönemine oranla % 3,3 
artmış olan bu oran, Hankook’un p remium 
marka imajını güçlendirmektedir. Otomotiv 
sektöründeki yavaşlamaya karşın, yüksek 
ebat lastik satışlarının artması ve pick-up ve 
SUV’lere oriijnal ekipman lastikler tedariği, 
Kuzey Amerika’da geniş çaplı binek otomo-
bil lastiği satışlarını artmasını sağladı.

Hankook Lastikleri, ana pazarlarda 18 
inç ve üzeri lastiklerin satışlarını artırarak, 
premium otomobillere orijinal ekipman 

lastikler tedarik ederek ve premium ürün 
yelpazesini daha rekabetçi bir hale ge-
tirerek, şirketin premium  pozisyonunu 
güçlendirmeye odaklanıyor. Hankook Las-
tikleri aynı zamanda istikrarlı bir büyüme 
yapısı oluşturmak ve dağıtım stratejilerini 
her bölgeye özel şekilde optimize etmek 

için orijinal ekipman portföyünü de çeşitle-
ndirmeye devam ediyor. 

Hankook dünya çapında son teknoloji 
ürünü binek araçları, arazi tipi spor araçlar, 
arazi araçları, hafif kamyonlar, karavanlar, 
kamyonlar, otobüsler ve otomobil motor 

sporları (pist yarışı/ralli) için yenilikçi, 
birinci sınıf yüksek performanslı radyal 
lastiklerin üretimini yapıyor.

Hankook, teknolojik üstünlükle 
bağlantılı olarak müşterilerine her zaman 
en yüksek kaliteyi sunmak amacıyla 
sürekli olarak araştırma ve geliştirmeye 
yatırım yapıyor. Şirket dünya çapında-
ki beş geliştirme merkezinde ve sekiz 
büyük fabrikada doğrudan bölgesel 
pazarların talep ve beklentilerine yönelik 
lastik çözümlerini geliştiriyor ve üretiyor. 
Avrupa’da yerel pazarlara yönelik lastik 
geliştirme çalışması ve lider Avrupa 
araç üreticilerine uygun olarak orijinal 
ekipman çalışması Hankook Hannover/
Almanya teknoloji merkezinde düzen-
leniyor. Lastikler, diğer merkezlerin yanı 
sıra şirketin, 2007 yılında resmi olarak 
açılan ve sürekli olarak geliştirilen Rá-
calmás/ Macaristan’daki ultra modern 
Avrupa fabrikasında üretilmektedir. Şu 
anda orada yaklaşık 3.000 çalışan binek 
araçları, arazi tipi spor araçlar ve hafif 
kamyonlar için yılda 19 milyona varan 
lastiğin üretimini yapıyor.

Hankook Lastikleri, 
2019’un ilk çeyreğinde 

1,64 trilyon KRW’luk satış ve 
140,1 milyar KRW’luk faaliyet 

kârı ile 2018’in ikinci çeyreği için 
mali sonuçlarını açıkladı. 18 inçten ve 

üzeri lastikler, geçen yıla göre % 3,3’lük 
bir artışla global satışların % 53,9’unu 

oluşturdu. Bu artış, Hankook’un premium ürün ve 
marka değerinin de güçlendiği anlamına gelmekte. 

Hankook lastikleri, 2019’un
ilk çeyrek mali sonuçları açıkladı
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Türkiye’de 60 yılı bulan üretim geçmişi ile 
Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulu-
nan lastik devi Pirelli Otomobil Lastikleri’nin 
11 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen genel 
kurulu sonunda, şirketin Türkiye Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı görevine Lale Cander seçildi. 
Ayrıca, Alberto Pirelli, Pirelli Türkiye CEO’su 
Gian Paolo Gatti Comini ve Pirelli Türkiye 
CFO’su Muratcan Akyıl ise Yönetim Kurulu 
Başkan vekilleri olarak seçildi.

Türkiye’deki ilk yerli lastiğin 
üreticisi Pirelli
Türkiye’deki faaliyetlerine 1960 yılın-

da İzmit’de kurulan fabrika ile başlayan 
küresel lastik devi Pirelli, 1962 yılında 
Türkiye’de ilk yerli lastiğin üretimini 
gerçekleştirdi. “Şampiyonların Fabrikası” 

olarak bilinen Türkiye’deki ilk lastik üretim 
tesisi, 2007’den bu yana motor sporları 
için 403 farklı türde yarış lastiği üretti. 

Motor sporlarına 110 yılı aşkın süredir 
tutkuyla bağlı olan Pirelli, 5 kıtada 340’ın 
üzerinde şampiyonluk ve 2 bin 200 otomo-
bil ve motosiklet yarışına katkı sunmuş olup, 
bu desteğini halen sürdürmektedir. 1907 
yılından bu yana motor sporlarında rol alan 
Pirelli, 2011’den beri sürdürdüğü FIA Formu-
la One™ Dünya Şampiyonası’nın tek resmi 
lastik tedarikçiliğini, yenilenen sözleşme 
ile 2023’e kadar devam ettirecek. Özellikle 
genç beyinlere önem veren bir şirket olan 
Pirelli, motorsporlarının gelişmesi ve ge-
lecek nesillere aktarılması için desteğini 
Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın (JWRC) 
tek lastik tedarikçisi olarak sürdürüyor.

Tüm dünyada 3.000’i aşkın   
OEM onayına sahip
Sadece tüketici lastiklerine 

(otomobil, motosiklet ve bisiklet) odaklı 
tek şirket olan Pirelli’nin 140 yılı aşkın 
köklü tecrübesiyle lastikler geliştirirken, 
dünyanın en prestijli otomobil 
üreticileri ile iş birlikleri sayesinde 
3.000’den fazla homologasyona 
sahip bulunuyor. Üstün performans 
ve güvenlik ile düşük çevresel etki 
sağlamak için araştırma ve geliştirme 
taahhüdünü sürdüren Pirelli, bu amaçla 
2018 yılında yüksek değerli ürünlerden 
elde edilen gelirlerinin yüzde 6,1’ini Ar-
Ge yatırımlarına tahsis etti. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de hızla gelişmekte olan SUV pazarının 
lastik ihtiyacını tam zamanında ve 
yerinde karşılayabilmeyi amaçlayan 
Pirelli, pazarın en çok satan ölçüsü 
olan 215/65R16’yı kısa süre önce 
İzmit fabrikasında üretmeye başladı. 
Fabrikanın 20.000 m² büyüklüğündeki 
ek tesisinde 250’den fazla çalışan 
sadece yarış lastikleri üretiminde görev 
yapıyor. Pirelli Grubu, 2017 yılında Pirelli 
Türkiye’yi 394. Ar-Ge Merkezi olarak 
tescillemiş olup, Pirelli Türkiye bugün 
geneline yayılmış 300’ün üzerinde 
yetkili satıcısı ile Pirelli Otomobil 
Lastikleri A.Ş. müşterilerine hizmet 
vermeyi sürdürüyor. 

İş dünyasının önemli isimlerinden Lale Cander,
11 Nisan tarihi itibarıyla Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Lale Cander oldu
Pirelli Türkiye’de Yönetim Kurulu Başkanı

Lale Cander

Lale Cander

Gian Paolo Gatti Comini
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Lojistik sektörünün öncü 
şirketi Ekol, Marketing Türkiye ve 
BoomSonar iş birliğiyle gerçekleştirilen, 
Social Media Awards Turkey  2019’da 
lojistik kategorisinde altın ödülün 
sahibi oldu. Türkiye’nin en kapsamlı 
ilk sosyal medya yarışması olan ve 
bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen 
Social Media Awards Turkey’de Ekol, 
lojistik sektöründe En İyi Kurumsal Sosyal 
Medya İtibar Yönetim Ödülü’ne layık 
görüldü. Ekol, aktif bir şekilde kullandığı 
zengin içeriklerle desteklediği sosyal 
medya hesaplarıyla 200 binin üzerinde 
kişiye ulaşıyor. 

 BoomSonar’ın Sosyal Medya 
Marka Endeksi kapsamında 1 Mart 
2018  ve 1 Mart 2019 tarihleri arasında 
yayınlanmış en başarılı işlerin ve 
marka ekiplerin ödüllendirdiği 
Social Media Awards Turkey; marka ve 
ajansların sosyal medya performanslarını 
tarafsız kriterlere göre değerlendiriyor. 

Bu yıl rekor başvurunun yaşandığı 
Social Media Awards Turkey’de 
değerlendirmeye alınan proje sayısında 
bir önceki yıla oranla yüzde 24’lük artış 
görüldü.

Türkiye’de madeni yağ sektöründe 
29 yıldır faaliyet gösteren lider şirketle-
rden TOTAL, dünyanın dört yanından 
milyonlarca farklı yağ örneğini veri 
havuzunda topluyor. ANAC sistemiyle 
yapılan yağ analizinden, motorun 
ömrünü uzatacak çözümler çıkıyor. 
Dünyada 150’den fazla ülkede, otomo-
tiv, endüstri, taşımacılık, tarım, inşaat 
ve denizcilik sektörlerine ürün tedariği 
yapan TOTAL’in Türkiye iştiraki Total 
Turkey Pazarlama, gelişmiş yağ analiz 
sistemi ANAC yardımıyla, araçların 
yaşayacağı olası sorunları önceden tah-
min ederek kullanıcılara çözüm öner-
ileri sunuyor. TOTAL ANAC, 35 yıldır 
dünyanın dört yanından gelen verilerle büyüyen ve 5 milyon-
dan fazla tanıyı içeren veri havuzuna dayanarak kullanılmış yağı 
teşhis eden yağ analiz sistemi olarak tanımlanıyor. Bu havuz, 
TOTAL ANAC teşhisleriyle alınan başarılı düzeltici aksiyonlara 
göre oluşturulan yorumlar ve kullanıcı geri bildirimleriyle 
besleniyor. Sistem, yağ analizi ile araç veya ekipman problem-
lerini, aracın/ekipmanın yaşını, çalışma şartlarını ve normal 
aşınma oranını dikkate alarak teşhis etmekte kullanılıyor. 

Filo yönetimi için ideal
TOTAL ANAC’ın araç filosu yöne-

timi için özel olarak geliştirilen bir yağ 
analiz sistemi bulunuyor. TOTAL ANAC 
Pro adını taşıyan bu sistem, güç ak-
tarma organlarının (motor, şanzıman, 
diferansiyel ve tüm bağlantıları) 
aşınmasını ve yağın durumunu siste-
matik şekilde takip ediyor. Olası araç 
arızalarının tespitinde kullanılan sistem, 
kullanıcıların araç filolarına yönelik 
önlemleri planlanmasına yardımcı 
oluyor. TOTAL Turkey Pazarlama Ticari 
Direktörü Cengiz Hisarcıklılar konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada, “ANAC Pro ile 
beklenmedik arızaların, ticari kayıpların 

ve acil durum bakımlarının önüne geçmek mümkün. ANAC Pro, 
benzer milyonlarca aracın deneyiminden yola çıkarak karşılaştır-
malı çözümler ve kolayca takip edilebilen iyileştirme önerileri 
sunar. Bu sayede, bakım zamanlamalarının doğru planlanması, 
doğru ekipmanlara gereken müdahalelerin yapılması, aracın ve 
ekipmanların maksimum çalışma saatini elde etme ve ömürler-
ini uzatma imkanı sağlar. ANAC Pro, bu öne çıkan özellikleri ile 
filo optimizasyonunun bel kemiği niteliğindedir.” diye konuştu.

TOTAL ANAC: Muadili Olmayan Bir Madeni Yağ Analiz Sistemi

Ekol, Social Media Awards Turkey’de sektör birincisi
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Karsan’ın Web Sitesine
Muse Creative Awards’tan ödül

Kuruluşunun ardından yarım asrı geride 
bırakan ve küresel bir marka olma yolunda 
emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli 
üreticisi Karsan, hayata geçirdiği uygu-
lamaları ve projeleriyle elde ettiği ödüllere 
bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda; 
dünyanın en prestijli web tasarım ödülleri 
arasında yer alan Muse Creative Awards’ta 
Karsan’ın geçen yıl yenilenen web sitesi “Sil-
ver Winner” ödülüne layık görüldü.

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mo-
bilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşı-
ma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Kar-
san, aldığı ödüllerle başarısını taçlandırmaya 
devam ediyor. Hayata geçirdiği uygulamalar, 

projeler ve üretimiyle birçok kurum ve ku-
ruluş için emsal teşkil edecek çalışmalara 
imza atan Karsan’ın geçen yıl Eylül ayında 
yenilediği web sitesi, dünyanın en prestijli 
web tasarım ödülleri arasında yer alan Muse 
Creative Awards tarafından ödüllendirildi. 

42 ülkeden 2 binden fazla  
katılımcı başvurdu!
International Awards Associates (IAA) 

tarafından desteklenen Muse Creative 
Awards’a, bu yıl 42 ülkeden 2 binden fazla 
katılımcı başvurdu. Sektörün önde gelen 
profesyonellerinin oluşturduğu jüri tarafın-
dan yaratıcılık ve etkin iletişim anlayışını her 

açıdan inceleyerek yapılan değerlendirme 
sonucu; rakiplerini geride bırakan Karsan, 
yenilediği web sitesi karsan.com.tr ile 
“Otomotiv” kategorisinde “Silver Winner” 
ödülüne layık görüldü. 

Karsan’ın kullanıcı dostu tasarım stand-
artlarını ön planda tutarak hazırladığı web 
sitesinde; şirketin imzasını taşıyan minibüs 
ve otobüs modellerinin üretim, satış, servis 
ve satış sonrası bölümleri ile ilgili bilgiler yer 
alıyor. Kullanıcıların tüm modelleri 360˚ pan-
oramik görüntü modülü ile görüntüleyebil-
dikleri sitede; fiyat teklif talebi yapılabildiği 
gibi, broşür indirebiliyor ve site üzerinden 
geri arama talebinde bulunulabiliyor.
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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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Sertrans Logistics, Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları ile 20 öğrenciye yapay zeka 
odaklı programlama eğitimi vermeye 
başladı. Sertrans Logistics Yapay Zeka Oda-
klı Kodlama Sınıfı hakkında bilgilendirme 
Çırağan Sarayında Sertrans Logistics 
Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş ve 
Sertrans Logistics Onursal Başkanı Hakan 
Keleş, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Ku-
rulu Başkan M.Tayfun Öktem’in katılımıyla 
gerçekleştirildi.  Boğaziçi Üniversitesi’nden 
eğitmenlerin verdiği derslerde ilk yıl Py-
thon kodlama dilinin temellerinin yanı 
sıra yapay zeka algoritmalarının ve derin 
öğrenmenin mantığı da aktarılacak. Takip 
eden yıllarda proje bazlı uygulamalarla 
somut çıktılar da sağlanacak.

Endüstri 4.0 dünyasına yatırım 
Toplantıda bir konuşma yapan Ser-

trans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı 
Nilgün Keleş, kendi kendine yeten akıllı 
fabrikaların, akıllı binaların, akıllı şehirlerin 
ve akıllı lojistiğin olacağı bir geleceğe 
şimdiden hazırlanmalıyız. Darüşşafaka 
Eğitim Kurumları ile açtığımız Sertrans Lo-

gistics Yapay Zeka Odaklı Kodlama Sınıfı, 
Endüstri 4.0 dünyasına yaptığımız önemli 
bir yatırımdır.  Bu iş birliği ile birlikte Tür-
kiye’de ilk kez yapay zeka, derin öğrenme 
kavramları lise seviyesinde öğretilmeye 
başlanıyor. Mekanik ve elektronik robot-
ların yerini düşünen, öğrenen ve karar 
veren robotlar alacak. Türkiye’nin gelece-
kte lider ülke olması için ilham verici bir 
adım olmasını umuyoruz” dedi. 

Hedefimiz robota zeka koymak 
Keleş şöyle devam etti; “30 yıllık 

tecrübesiyle ulusal ve uluslararası 
markaların çözüm ortağı olan Sertrans 
Logistics olarak ‘global Türk markası olma’ 
hedefinde bilişim teknolojilerini merkeze 
koyuyoruz. Bu anlayışla bilişim teknolojil-
erinin lise seviyesinden hatta daha önc-
esinden başlayarak öğretilmesini ve sevdi-
rilmesini kuvvetle destekliyoruz. Elbette 
bu çocuklar birer programcı olarak mezun 
olmak zorunda değiller önemli olan dijital 
çağın konseptlerini anlamaları ve genel 
kültür kazanmaları. Şimdiye kadar çok 
fazla robotik donanımlar tasarlandı. Ancak 
çağımızda insanlık olarak bizim hedefimiz 
o robota mükemmel bir zeka koymak. 
Bunu çocukların hayal gücüyle yapabili-
riz” dedi. Darüşşafaka dostluklarının ve iş 
birliklerinin sadece bu projeyle sınırlı kal-
mayacağını da sözlerine ekleyen Nilgün 
Keleş, günün anısına binaen ,her zaman 
daha da güçlü bir Darüşşafaka dileği ile 
eğitim sertifikası da alarak kuruma ayrıca 
destekte bulundu.

30 yıllık tecrübesiyle ulusal ve 
uluslararası markaların çözüm ortağı 

olan Sertrans Logistics, Darüşşa-
faka Eğitim Kurumları ile Türkiye’de 
ilk kez lise seviyesinde yapay zeka 

odaklı kodlama sınıfını açtı. Sertrans 
Logistics Yönetim Kurulu Başkanı 
Nilgün Keleş, endüstri 4.0 çağında 

Türkiye’nin amiral gemilerini yönete-
cek kaptanları şimdiden yetiştirmek 
istiyoruz. Darüşşafaka ile ekonomiye 
ve eğitim dünyasına ilham veren bir 

iş birliği yapıyoruz” dedi.

Sertrans’tan Türkiye’nin ilk yapay 
zeka odaklı kodlama sınıfı
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“İyi Dersler Şoför Amca”
projesi Afiş ve Fotoğraf 

Yarışmaları sonuçları açıklandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kara- 
yolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, 
TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve 
Michelin iş birliğiyle Trafikte Sorumluluk 
Hareketi kapsamında hayata geçirilen, İyi 
Dersler Şoför Amca projesinin 2018 / 2019 
eğitim öğretim yılı uygulamaları, proje 
kapsamında düzenlenen afiş ve fotoğraf 
yarışması ile tamamlandı. İlkokul 4. sınıf 
öğrencilerinin katıldığı afiş yarışmasına 
704 başvuru olurken, fotoğraf yarışmasına 
ise 202 servis şoförü katıldı. 

Afiş Yarışması sonuçları
2018-2019 eğitim öğretim yılında 

Afyonkarahisar, Artvin, Bolu, Burdur, Elazığ, 
Eskişehir, Karaman, Kırklareli, Mardin ve 
Sinop illerinde uygulanan proje kapsamın-
da, toplam 100 okulda eğitimlere katılan 
4.sınıf öğrencilerine yönelik İyi Dersler 
Şoför Amca Afiş Yarışması düzenlendi. 

704 başvurunun yapıldığı yarışmada, 
uzman jüri tarafından yapılan değer-
lendirmeler sonucunda; Karaman ili, Meh-
met Akif Ersoy İlkokulu’ndan Hayriye Sude 
AKYOL birinci, Elazığ ili, Barbaros Hayrettin 
Paşa İlkokulu’ndan Esma ÖZATLI ikinci, 
Artvin ili, Cumhuriyet İlkokulu’ndan Emine 
Ecem TURGUT üçüncü oldu. Yarışmada 
dereceye giren öğrenciler bisiklet ve 
güvenli sürüş için kask ve dizlik kazanırken; 
öğretmenleri de hediye çeki almaya hak 
kazandı. Kazanan okullara ise çok işlevli 
yazıcı ve derece kupa hediye edildi.

Fotoğraf Yarışması Sonuçları
2018-2019 eğitim öğretim döneminde 

projede yer alan illerde taşımalı eğitim 
sisteminde görevli servis şoförlerine yöne-
lik düzenlenen fotoğraf yarışmasının da 
kazananları belirlendi. Şoförlerin yol güzer-
gahları üzerindeki doğa/insan manzaralarını, 
ülkemize ait doğal, coğrafi, kültürel ve turis-
tik zenginliklerini tüm Türkiye geneline tanıt-
mak hedefiyle gerçekleştirilen yarışmanın 
kazananları proje paydaşlarından oluşan bir 
jüri heyeti tarafından belirlendi. 

202 servis şoförü başvuruları arasından 
Elazığ ilinden Sn. Ümit ATAŞ birinci, Afyon-
karahisar ilinden Sn. Müfit ÖNDER ikinci, 

Karaman ilinden Öcal UZUNAY 
üçüncü oldu. Dereceye giren 
şoförler, yarışma şartnamesinde 
belirtilen özelliklerde akıllı tele-
fon ve araç muayenesine uygun 
trafik seti ödülleri kazandılar.
2018-2019 döneminde 8 bin 
200 şoföre eğitim verildi

Projenin bu yılki saha 
uygulaması formatör eğitim 
semineri ile başlarken, eğitici 
eğitimi alan İlçe Jandarma 
Komutanlığı ve İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğü personeli 
tarafından kendi ilçelerinde 
görev yapan taşımalı eğitim 
servis şoförlerine iki saatlik 
trafik güvenliği, ilk yardım 
ve iletişim konularında 
eğitim verildi ve 8 bin 200 
şoföre ulaşıldı. Beşinci yılını 

tamamlayan İyi Dersler Şoför Amca Projesi 
böylelikle Türkiye genelinde 46 binden 
fazla servis şoförüne erişim sağladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Karayolu Düzenleme Genel 

Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı, 

TÜVTÜRK Araç Muayene 
İstasyonları ve Michelin iş 

birliğiyle “Trafikte Sorumluluk 
Hareketi” kapsamında 

gerçekleştirilen İyi Dersler 
Şoför Amca Projesi’nde; afiş ve 

fotoğraf yarışmaları sonuçlandı. 
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Geçtiğimiz yıl Maxima ile gerçekleştir-
ilen Petrol Ofisi ‘Usta Buluşmaları’, 
gördüğü rekor ilgiyi bu yıl da Maximus 
ile devam ettirdi. 6 Mart’ta İstanbul’da 
başlayan ve 2 Mayıs’ta Mardin ve 
İzmir’deki eş zamanlı toplantılarla tama-
mlanan ‘Maximus Usta Buluşmaları’, 58 
günde 39 farklı ilde düzenlendi. Ağır 
ticari araç şoförleri ve ustalarının birer 
‘Maximus Adam’ olarak tanımlandığı 
‘Maximus Usta Buluşmaları’, birbiri ardına 
40 farklı noktada düzenlenen toplantılar-
la tüm Türkiye’yi kapsadı. 

‘Maximus Usta Buluşmaları’ kapsamın-
da sırasıyla İstanbul (Avrupa ve Anadolu 
Yakaları), Manisa, Edirne, Aydın, Tekirdağ, 
Kırıkkale, Ankara, Antalya, Konya, Isparta, 
Aksaray, Denizli, Malatya, Elazığ, Mersin, 
Adana, Kayseri, Sivas, Trabzon, Zonguldak, 
Karabük, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, 
Afyon, Şanlıurfa, Gaziantep, Antakya, 
İskenderun, İzmit, Adapazarı, İnegöl, 
Balıkesir, Çorum, Tokat, Eskişehir, Van, Mar-
din ve İzmir’de düzenlenen toplantılara 
toplam 6.300 ‘Maximus Adam’ katıldı. 
Toplantılarda çekilişler yapılarak, kazanan-
lara Maximus ürünleri hediye edildi. 

Madeni yağ alanında yeniliğe, te-
knolojiye öncülük eden bir marka olarak 
gelişime her açıdan önem verdiklerini 
belirten Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direk-
törü Sezgin Gürsu, “Pazardaki en yenilikçi 
ürün ailesi olan Maximus motor yağlarının 

özelliklerini tanıttığımız bu ‘Usta Buluşma-
ları’nda, aynı zamanda ustalarımız, uz-
manlarımız, satış temsilcilerimizle, teknik 
eğitim ve teknolojik gelişmeleri paylaştık, 
güncellemeler yaptık” dedi. 

Maximus ile her ağır ticari araca 
özel, ideal çözümler sunuluyor
2018’de Maxima ile düzenledikleri Usta 

Buluşmaları’nı bu yıl da Maximus ile ağır 
ticari araçlara taşıdıklarına vurgu yapan 
Sezgin Gürsu, sözlerine şöyle devam etti: 

“Otomotiv sektöründe motor 
yağlarımız Maxima binek otomobil ve 
hafif ticari araçlarda, Maximus da ağır 
ticari araçlarda zengin ürün çeşitliliği ile 
ideal çözümler sunuyor. Maximus mo-
tor yağlarımız, ileri teknolojisi ve üstün 
özellikleri ile motorları koruyor, ömrünü 
uzatıyor, verimli çalışma sağlayarak per-
formans kaybını önlüyor, yakıt tasarrufu 
sağlıyor, işletme giderlerini düşürüyor. 
Küresel spesifikasyonları karşılayan Maxi-
mus motor yağlarımız, ülkemiz ağır ticari 
araç parkındaki en yeni teknolojiye kadar 
her araç marka ve modelin tüm ihtiyaçları-
na birebir çözüm sunan zengin ürün 
çeşitliliğine sahip.

% 50 daha az eksiltme sağlıyor 
tasarruf ve performansı destekliyor
Petrol Ofisi olarak, güç, güven ve per-

formans isteyen zorluğu çok yüksek bir iş 
kolunda çalışan ağır vasıta şoförlerini ve 

Petrol Ofisi ‘Usta Buluşmaları’, 
yine beklentilerin üzerinde yoğun 

bir ilgi gördü. Bu yıl Maximus 
ile gerçekleştirilen ‘Maximus 

Usta Buluşmaları’ kapsamında 
düzenlenen 40 toplantıya, toplam 

6.300 usta katıldı. 

Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
Direktörü Sezgin Gürsu, “Geçen 
yıl Maxima ile olduğu gibi bu yıl 
da Maximus ile düzenlediğimiz 

‘Usta Buluşmaları’na, 
distribütörlerimiz ve ustalar 

tarafından yine yoğun ilgi 
gösterildi” diyerek, duydukları 

memnuniyeti dile getirdi. 

Ayrıca Petrol Ofisi Usta 
Buluşmaları, Maxima ile bu 
yıl ilk kez Kıbrıs’a da taşındı. 

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Kıbrıs 
distribütörü Halsons & Co. Ltd.’in 

ev sahipliğinde Lefkoşa’da 
gerçekleştirilen toplantı, 

yaklaşık 100 bayi ve ustayı bir 
araya getirdi.

Petrol Ofisi 
“Maximus Usta Buluşmaları”  
39 ilde 40 toplantı ile 6.300 ustaya ulaştı
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ustalarını birer ‘Maximus Adam’ 
olarak tanımlıyoruz. Maximus 
Adamlarla dostluğumuz çok eski. 
Onları çok iyi tanıyor ve yakın-
dan takip ediyoruz. Yaşadıkları 
zorlukları biliyoruz, anlıyoruz ve 
onlara çözümler sunuyor, destek 
oluyoruz. İşte tam da bu bakış 
açımızla Maximus ürün ailemizi, 
onların gücüne güç katmak, işler-
ini kolaylaştırmak, kazançlarını 
arttırmak için geliştirdik. Sek-
tör standartlarına göre %50 
daha az eksiltme sağlayan yeni 
formülüyle Maximus motor yağlarımız, 
motora ideal koruma sağlamasının yanı 
sıra yakıt tasarrufu ve işletme giderlerinde 
de düşüş sağlıyor.” 

Petrol Ofisi Madeni Yağlar  
son 9 yıldır aralıksız pazar lideri
Türkiye Madeni Yağlar ve Kimyasa-

llar pazarının 9 yıldır aralıksız liderliğini 
üstlenen Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın, 
üretim gücü, kapasitesi, güçlü alt yapısı 
ve benzersiz bilgi birikiminin yanı sıra ileri 

bir teknolojiye ve önemli bir Ar-Ge kabili-
yetine sahip olduğuna da vurgu yapan 
Sezgin Gürsu, “Tüm bu avantajlarımızla 
birlikte, başta otomotiv olmak üzere 
hizmet verdiğimiz her sektörde müşter-
ilerimizle birebir temas halindeyiz. Bu 
doğrultuda gelişen ihtiyaçlara, taleplere 
hızlı ve en ideal şekilde yanıt verebiliyor, 
tüm güncelleştirmeleri en kısa sürede 
gerçekleştiriyoruz. ‘Usta Buluşmaları’ ile 
bayilerimiz ve ustalarımızla sağladığımız 
yüz yüze görüşmeler, bizler için bu açıdan 
da çok önemli” açıklamasında bulundu. 

Usta Buluşmaları Maxima ile 
ilk kez Kıbrıs’ta da düzenlendi

Türkiye akaryakıt ile madeni 
yağlar ve kimyasallar pazarlarının 
lideri Petrol Ofisi’nin düzenlediği 
‘Usta Buluşmaları’, Maxima ile 
bu yıl ilk kez Kıbrıs’a da taşındı. 
Petrol Ofisi Madeni Yağlar Kıbrıs 
distribütörü Halsons & Co. Ltd.’in 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıda, yaklaşık 100 bayi ve 
ustayı bir araya getirdi. Lefkoşa’da 
düzenlenen ‘Maxima Usta Bu-

luşması’nda, Halsons & Co. Ltd. adına Halil 
Çağdal, Levent Çağdal ve Cüneyt Çağdal 
hazır bulundular. Petrol Ofisi yetkilileri 
tarafından yapılan sunumda, otomotiv ve 
madeni yağ teknolojilerindeki gelişimlere 
değinerek, Maxima’nın ileri teknolojisi ve 
yeni ürünleri ile ilgili detaylar aktarıldı. 
Kıbrıs’ta düzenlenen ilk Maxima Usta 
Buluşması’nda, bayi ve ustalardan da 
görüşleri alındı. Verimli geçen toplantıda 
yapılan çekilişle de kazanan katılımcılara 
Maxima ürünleri hediye edildi.
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Patara
Likya soyunun başkenti

Patara; boylu boyunca uzanan 
muhteşem bir sahil, hemen yanı başında 
antik dünyanın en önemli kentlerinden biri. 
Dilerseniz Patara’da tarihin tozlu ve gizemli 
sayfalarında bir yolculuğa çıkın, dilerseniz 
de incecik kumuyla doyasıya keyfini sürebi-
leceğiniz sahile kendinizi bırakın.

Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarındaki Pa-
tara Plajı, Afrika çöllerini anımsatan kum te-
peleri, atlı ve develi safari turlarıyla turistler-

in ilgisini çekiyor. Türkiye’nin turizm başkenti 
Antalya, eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerine 
farklı güzellikler sunuyor. Bölgedeki kazılarla 
Likya Birliği’nin önemli kentleri arasında 
yer aldığı ve tarihi milattan önce 8. yüzyıla 
dayanan Patara Antik Kenti yakınlarındaki 
kum tepeleri, Mısır’ın çöllerini anımsatıyor.

Bölgedeki girişimcilerce ince kum te-
pelerinde atlı ve develi safari turları düzen-
leniyor. Antik kentin içinden geçen tatilciler, 

kum tepelerini aşarak 12 kilometrelik Patara 
Plajı’nın eşsiz güzelliğinde tozlu bir yolculuğa 
çıkıyor. Alabildiğine geniş, uzun ve vahşi 
kumsallarda rüzgar, denizde ise dalgalar hiç 
eksik olmuyor. Akdeniz’in sayılı temiz deni-
zlerinden olan Patara’da sahile vuran dalgalar 
vücudunuzda adeta jakuzi etkisi yaratırken, 
kulaç atmaya çabalamaktan da sizleri yorgun 
düşürüyor. Patara’nın kum yapısı ise oldukça 
ilginçtir. Binlerce yıl öncesinde temiz deni-
zlerin göstergesi olan bir çeşit mikroorganiz-
ma ürünü olan kumlar üzerinde kum kürü 
yapanlar ağrı ve sızılarından kurtuluyorlar.

Patara plajı Antalya ilinin Kaş ilçesinde 
bulunuyor. Eğer Patara’ya hava yolu ile git-
mek isterseniz, Dalaman hava limanını tercih 
edebilirsiniz. Buradan kiralayacağınız bir araç 
ile Fethiye – Finike yolunu takip ederek Pa-
tara’ya ulaşmanız mümkündür. Fethiye’den 
Kalkan’a doğru giderken, Gelemiş yoluna 
saptığınız zaman, önünüze çıkan 5 km’lik 
bir yol sizi Patara harabelerine ulaştıracaktır. 
Eğer Gelemiş yoluna kadar otobüs ile ge-
lirseniz burada inerek, Fethiye veya Kaş’tan 
geçen Patara minibüslerine binebilirsiniz.
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AYKUT ENİŞTE
Yönetmen : Onur Bilgetay
Oyuncular : Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli 
Tür : Aile, Komedi
Ülke : Türkiye

Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam 
olan Aykut’un hikayesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali 
ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgili Nurhan ile hayallerini gerçekleştirme-
ye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. 
Düğüne bir hafta kala dükkanına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybe-
der. Dükkana hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz 
aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkana bakmak 
için sigortadan gelen Gülşah’ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin 
hayatının değişmesine neden olur. Kendi halinde kimsesiz bir adam olan 
Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştü-
ğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmayı başarabilecek midir?

OYUNCAK HİKAYESİ 4
Yönetmen : Josh Cooley
Oyuncular : Tom Hanks, Tim Allen, Tony Hale 
Tür : Animasyon, Macera
Ülke : ABD

Oyuncak Hikayesi 4, kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky’nin 
atıldığı macerayı konu ediyor. Bir geri dönüşüm projesi ile yaratılan 
Forky, oyuncak olduğunu asla kabul etmez. Tek kullanımlık bir ka-
şıktan yapılma bir oyuncak olsa da o oyuncak olmadığı konusunda 
ısrarcıdır. Kendisini Bonnie’nin odasına ait hissetmeyen Forky, dün-
yadaki amacının ne olduğunu düşünmeye başlar. Kendisini oyun-
caklardan biri olarak görmediği için Bonnie’nin yanında kalmak 
zorunda hissetmeyen Forky, dünyadaki amacını kaşık olarak yerine 
getirmeye karar verir. Ancak onun oyuncak olarak üstesinden gel-
mesi gereken bambaşka bir görevi vardır. 
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UÇURTMA AVCISI
Yazar : Khaled Hosseini
Çevirmen : Püren Özgören
Yayınevi : Everest Yayınları

Emir ve Hasan, Kabil’de monarşinin son yıllarında birlikte büyüyen iki çocuk... Aynı 
evde büyüyüp, aynı sütanneyi paylaşmalarına rağmen Emir’le Hasan’ın dünyaları 
arasında uçurumlar vardır: Emir, ünlü ve zengin bir işadamının, Hasan ise onun 
hizmetkârının oğludur. Üstelik Hasan, orada pek sevilmeyen bir etnik azınlığa, 
Hazaralara mensuptur. Çocukların birbirleriyle kesişen yaşamları ve kaderleri, 
çevrelerindeki dünyanın trajedisini yansıtır. 

HUZURSUZLUK
Yazar : Zülfü Livaneli
Yayınevi : Doğan Kitap - Roman Dizisi

Merhamet zulmün merhemi olamaz! İstanbul’un kargaşası içinde sıradan bir yaşam 
süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin’in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim 
kent Mardin’e gider. Onun, önce sevdaya sonra ölüme yazılmış, Mardin’de başlayıp 
Amerika’da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece âdeta bir girdabın içine 
çekilir, tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? 
Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın 
tadı dikeninkiyle karışınca bu, devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü 
kendi kanına doyamaz… 

İNSANIN ACISINI İNSAN ALIR
Yazar : Şükrü Erbaş
Yayınevi : Kırmızı Kedi

“Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, 
ne yıldız kayması gecede, ne güz, ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna 
katarı gökte... İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. İpi kopmuş 
boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini, birer damla düş kırıklığı olarak 
toplaması içine. Ardında dünyalar ışıyan camlar dururken duvarlara 
dalıp dalıp gitmesi. Türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık. 
Ödünç sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi sesiyle silinmek.
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Tüm 2. el ekipman ihtiyacınız için
sitemizi ziyaret ediniz...

www.2elekipman.com
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BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Osmanlı devletinin yargı sisteminde Şeyhülislamdan 
sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad 2. Töre bilimi, 
ahlak. Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak 
ilkelerinin tümü. 3. Silahlı kuvvetlerde çalışan meslekten 
subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler.  
4. Savaşçıların başlarına giydikleri zırhlı başlık. 5. Lacivert 
kumaştan veya gri flanelden yapılma düz veya kruvaze 
spor ceket. 6. Arılara barınak olarak yapılan, türlü 
biçimdeki tahta sepet ya da sandık. 7. Çeşitli belge ve 
işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer 
görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve 
kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi.  
8. Patlamalı motorlarda akaryakıtı buharlaştırıp hava ile 
karışmasını sağlayan cihaz.
YUKARIDAN AŞAĞI
1. Okkanın dört yüzde birine eşit olan eski bir ağırlık 
ölçüsü. 2. Camilerde iç avluda yer alan, havuz biçiminde 
bir haznenin çevresinde bulunan musluklardan oluşan, 
üstü kapalı ya da açık çeşme. 3. Hayvan, balık, sebze, 
meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan 
kimse. 4. Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla 
elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is 
kokulu, suda erimeyen bir madde. 5. Çamgillerden, 
yüksek bölgelerde yetişen, iğne yaprakları kısa, yassı 
olan, reçineli ve kozalaklı bir orman ağacı. 6. Pencere 
veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının 
değiştirilmesine yarayan açılır kapanır bölüm. 7. Tahta, 
ağaç yontmaya ve çivi çakmaya yarayan, kısa saplı, bir 
yanı keskin ağızlı çelikten yapılmış araç. 8. Ortasına 
baştan geçebilmesi için bir delik açılmış, genellikle kare 
ya da dikdörtgen biçimli kalınca bir kumaş parçasından 
oluşan dış giyim. 9. Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın 
kendiliğinden uyduğu gelenek.
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• Yarım kilo kuşbaşı doğranmış et
• 1 kilo bezelye
• 1 adet kuru soğan
• 1 tatlı kaşığı biber salçası
• 1 tatlı kaşığı domates salçası
• 1 diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 adet büyük boy havuç
• 2 adet patates
• 2 adet yeşil biber
• Çok az sıvı yağ
• Tuz, karabiber, pul biber, kekik
• Sıcak su

Kızdırdığınız tencereye yıkayıp 
suyunu süzdürdüğünüz etleri koyup 
karıştırarak suyunu çekene kadar 
kavurun. Yemeklik doğradığınız soğanı, 
sarımsağı, tereyağını ve çok az sıvı yağ 
ekleyip karıştırın. 2 su bardağı sıcak su 
ilave edip etler yumuşayana, suyunu 
çekene kadar pişirin. Ben düdüklü 
tencerede pişirdim. Eğer normal 
tencerede pişirecekseniz, etleri pişirmek 
için biraz daha su ilave etmeniz 
gerekebilir. Çünkü etinize göre pişme 
süresi değişebilir. Pişip suyunu çeken 
ete, domates ve biber salçasını ekleyip 
biraz kavurduktan sonra doğranmış 
havuçları ekleyip kavurmaya devam 
edin. İçini çıkardığınız bezelyeleri de 
ekleyip kavurduktan sonra, üzerini 
hafif geçecek şekilde sıcak su ekleyin. 

Tuzunu, kekik hariç baharatları ekleyip, 
karıştırın. Bezelyeler yumuşamaya 
başladığında küp küp doğranmış 
patatesleri ekleyip, patateslerin 
dağılmasına izin vermeden pişirin. 
Ocaktan indirmeden doğranmış yeşil 
biberleri de ilave edip bir kaç dakika 
daha pişirdikten sonra,  yemeği 
ocaktan alıp, kekik ilave ederek 
karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp 
yemeğinizi yarım saat dinlendirin ve 
ardından afiyetle tüketin. Ben dana 
eti kullandım isteyen kuzu etiyle de 
yapabilir. İstediğiniz, sevdiğiniz mevsim 
sebzelerinden, kabak ve patlıcanda 
ilave edebilirsiniz. Dikkat etmeniz 
gereken, sebzelerin pişme sürelerine 
göre sıralı şekilde tencereye ilave 
etmeniz. Afiyet Olsun.

Ya
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Malzemeler
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Orman Kebabı
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