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onu ekonomi ise kriz geldi geliyor! Dolar 
çok yükselecek, yaz bir kenara! Kredi faizleri 
daha da artacak! Yatırımlar duruyor! Yabancı 
yatırımcı gelecek! ve daha neler neler…  
Sanırsınız ki; herkes ekonomi profesörü, 
herkes bürokrat veya kâhin. Sorun bilgi sahibi 
olmadan fikir sahibi olmakta ve birbirimizin 
enerjisini tüketmekte. Cidden büyük sıkıntı. 
Oysa ki; kuruntularla değil çözüm önerileri ile 
birbirimize destek olmalıyız.

Bir tespit yapmak için bir kaç hususu pay-
laşmak istiyorum;

Dünya global bir kriz yaşıyor, doğru. Ne 
yapmalıyız peki? Öncelikle mevcut durumu ve 
2020 beklentilerini göz önüne almak gerek.

Bildiğimiz üzere OPEC adlı kuruluş nere-
deyse elli senedir dünya petrol piyasasını 
yönlendiriyor. Son dönemde yaşanan siyasi ve 
politik konuların ekonomideki etkileri sonucu 
Avrasya Ekonomik Birliği çok ciddi bir adım 
atarak Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenis-
tan ve Belarus, ortak bir petrol ve gaz pazarı 
oluşturmak üzere düğmeye bastı. 

Amerika Merkez Bankası’nın (Fed)’in 
kararları dünya ticareti üzerinde son derece 
etkili. Nitekim 2019 yılında, Fed kararlı bir 
şekilde sürdürdüğü faiz artırma politikasında 
değişikliğe giderek bir takım indirimlere gide-
bileceğini veya en azından sabit tutabileceğini 
açıkladı. Elbette bu kararın önemli yansımaları 
olacaktır.

Diğer yandan ABD’nin 2019 yılında resesyo-
na girebileceği ihtimaline ilişkin iddia ve ana-
lizlerin de alıp başını gittiğini görüyoruz. Fed 
’in faizde frene basması hem gelişmiş hem de 
gelişen ülkeler adına sevinçle karşılansa da, 
ABD ekonomisindeki muhtemel bir yavaşla-
manın faturası tüm küreye çıkar.

Nouriel Roubini, dünyaca kabul edilen bir 
ekonomist ve kahin. Pek çok kehanetinin 
gerçekleşmesi bu konuda kendisine haklı 
bir prestij sağlamış durumda.  Roubini, 2020 
ekonomik kriz beklentisiyle ilgili olarak olası 
bir kriz riskini artıran 10 faktörden dokuzunun 
hala geçerli olduğunu belirtiyor. Ekonomik 
kriz beklentisinin ABD eksenli olduğunu, 
Çin ve diğer ülkelerde devam eden ticaret 
savaşlarının stagflasyon tehdidini arttırdığını 
belirtti. Merkez Bankalarının eylemlerinin 
kısıtlandığını ve bu durumun likit olmayan 
finansal piyasaları savunmasız yaptığını, Çin 

de büyüme rakamlarının zayıfladığını, Avrupa 
da ekonominin iyi gitmediğini, gelişmiş 
ekonomilerin neredeyse tamamında para ve 
maliye politikalarının yüksek oranda daralma 
ve finansal kriz yaşaması riskine karşılık gerekli 
yanıt verme araçlarının olmadığını söylüyor.  

Bizim açımızdan durum nedir dersek?
Bu sene yaşanan kriz nedeniyle -ki yılsonu-

na kadar sürmesi muhtemel- bir durgunluk 
olması ve buna bağlı olarak da hane halkı 
tüketiminin % 4 oranında düşmesi bekleniyor.

Bu nominal bir azalış, yani 100 liralık bir 
harcama yerine artık 96 liralık harcama 
yapacağız. Fakat yüksek enflasyon yüzünden, 
hane halkının satın alma gücü de düştüğü 
için; kabaca yüzde 20’lik 2018 enflasyonuna, 
harcamalardaki genel düşüşü de eklersek; 
eskiden 100 liralık harcama yapabiliyorken, 
2019’da 76,4 liralık harcama yapabileceğiz. 

OECD modellemeleri, bütçe disiplini ve enf-
lasyon baskısı nedeniyle kamusal harcamala-
rın yüzde 2 ile sınırlandırılacağını gösteriyor. 

Bu öngörü gerçekleşirse; teşvik paketleri, 
sübvansiyonlu krediler ve diğer finansman 
destekleri 2016 ve 2018’deki kadar yüksek 
olmayacaktır. Bu da özel sektörü kendi finans-
man alternatiflerini kendisinin yaratmasına 
itecek; özel sektör borçlanma araçları ihracı ve 
ticari kredi taleplerinde yükseliş gözlenecektir. 

2019 yılında toplam sabit sermayede yüzde 
5’lik bir erimeye yol açacaktır. Türkiye’nin 
kronik sorunlarından biri de ekonomik 
büyümesinin iç talebe bağlı olması diyebiliriz. 
Bu nedenle özel sektör, devletten iç talebi 
arttıracak destekler isteyecektir. 

Ancak tüm veriler kötü haberler vermiyor 
elbette. Örneğin umut verici bir ihracat verisi 
var. Yüksek kurların en iyi yanı, ihraç ürünlerini-
zi küresel piyasada görece ucuz kılması ve dış 
talebi arttırmasıdır. Çin bunu 12 yıldır devlet 
eliyle uygulamakta ve Yuan’ı dolar karşısında 
elinden geldiğince düşük tutmaya çalışmakta-
dır. Bizde kurlar serbest piyasada belirlendiği 
için, 2018-2019 yılında kendiliğinden doğan 
bu durumun avantajını yaşayacağız. Bu 
olumsuz durumu lehimize çevirip, dış ticaret 
fazlası veren ülkeler ligine girebilirsek, en ciddi 
kırılganlıklarımızdan birini atlatmış oluruz.

Saygılarımla...

Yayın Sahibi
PROFİSAN MAKİNA OTOMOTİV NAKLİYE
TEMİZLİK MEDYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Genel Yayın Koordinatörü
Göktan GÜÇLÜ
bilgi@radusdergisi.com

Reklam Koordinatörü
Ezgi VURAL

Yayın Koordinatörü
Bahar YILDIRIM

Yayın Kurulu
Burhan FIRAT
Göktan GÜÇLÜ
Recep ÖZER
Ahmet CANDAN
Candan GENCEROĞLU
Bahar YILDIRIM
Cengiz VURAL
Oktay KARAKAYA
Yılmaz KAYA

Editör
Ezgi VURAL
editor@radusdergisi.com

Grafik Tasarım
Emin ASLAN
info@radusdergisi.com 

Yayın ve İdare Merkezi
Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 
53. Cad. No: 15 Kahramankazan/ANKARA
TEL: 0 (312) 441 61 73 Fax: 0 (312) 441 61 76
Gsm: 0 (530) 952 13 14
info@radusdergisi.com
reklam@radusdergisi.com

Yıl: 7 / Sayı: 81
Fiyatı: 15 
Radüs Dergisi ayda bir yayımlanır.

Baskı Tarihi
Haziran 2019

Baskı Merkezi
Demircioğlu Matbaacılık Reklam ve 
Yayın San. Tic. Ltd. Şti.
Mustafa Kemal Mah. 2159. Sk. 4/A 
Çankaya / ANKARA 06530
(0 312) 222 95 25
www.printy.com.tr
bilgi@printy.com.tr

Radüs Dergisi basın meslek
ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Dergimizde yayımlanan yazı ve 
fotoğraflardan yayıncının izni 
alınmadan, kaynak belirtilmeden 
tam ve özet alıntı yapılamaz.

             Whatsapp Haber Hattı

          0530 952 13 14

Gün geçmiyor ki; 
fısıltı gazetesinden 

yeni duyumlar 
gelmesin

K



52019   RADÜS DERGİSİ

Mercedes-Benz Türk
yılın İlk yenİ Sprınter fİlo
teSlİmatını gerçekleştİrdİ

kamuSal ve özel Sektörün
tek adreSİ: odabaşı
tercİh edİlen markalar araSında

yenİlenen Sultan 
comfort’un İlk fİlo Satışı 
erenSoy turİzm’e

bacanakların eSerİ 
torunlara emanet: 
“törk makİne”

tırSan, üç dernek İle
“ağır taşımacılık günü”
etkİnlİğİ düzenledİ

kuşaktan kuşağa
büyüyen güç: coşkunöz

optıfuel challenge 2019 İle 
yİne rekorlara 
İmza atıldı

yalçın dorSe’den
4 kıtada 55 ülkeye İhracat

gezİ

fİlm

kİtap

bulmaca

yemek tarİfİ

4
10
14
18
26
32
46
54

72

74

76

78

79



6 RADÜS DERGİSİ   2019

Merkezi İstanbul; İstanbul, İzmir, 
Denizli, Hatay, Ankara ve Aydın 
bölgesinde turizm ve personel taşımacılığı 
alanlarında faaliyet gösteren EFA Turizm, 
filosuna yeni nesil Mercedes-Benz Sprinter 
araçlar ekleyerek genişletti. Mercedes-
Benz Gelecek İstanbul ve Koluman 
İstanbul bayileri tarafından gerçekleşen 30 
adetlik 2019 model 15+1 Yeni Mercedes-
Benz Sprinter teslimatıyla birlikte araç 
parklarındaki Mercedes-Benz marka araç 
sayısını toplam 180 adede yükseltti. 

Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük 
lokasyonunda 28 Haziran Cuma günü 
gerçekleşen teslimat töreninde Mercedes-
Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü 
Serdar Yaprak, Pazarlama Müdürü Onur Ahi, 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Satış 
ve Pazarlama Direktörü Gökmen Onbulak, 
Mercedes-Benz Gelecek İstanbul Bayii Genel 
Müdürü Ebubekir Koman, EFA Turizm Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet İbrahim Emlak, Genel 
Müdürü Kayhan Yılmazer ve Operasyonlar 
Koordinatörü Enver Deveci törene katıldılar.

30 adetlik Yeni Mercedes-Benz Sprinter filo satışı

Mercedes-Benz Türk
yılın ilk Yeni Sprinter filo
teslimatını gerçekleştirdi

Mercedes-Benz Türk, yılın ilk 
Yeni Sprinter filo teslimatını 
30 adet satış ile EFA Turizm’e 

gerçekleştirdi.

EFA Turizm, yeni araç alımında 
tercihini bir kez daha Mercedes-

Benz Sprinter’den yana kullanarak 
filosundaki Mercedes-Benz marka 

araç sayısını 180’e çıkardı.
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Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 
Satış Müdürü Serdar Yaprak: “Mayıs 2019 
itibarıyla ‘Sprinter Sana Yakışır’ sloganı ile 
satışa sunduğumuz Yeni Mercedes-Benz 
Sprinter’ın ilk filo teslimatını EFA Turizm’e 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
İş ortaklarımızla uzun soluklu ve her geçen 
yıl artarak devam eden bir iş birliğinde 
olmak bizleri oldukça sevindiriyor. Turizm 
ve personel taşımacılığı alanında konfor 
ve kalitesini herkese yakışan üst seviyede 
Yeni nesil Sprinter araçlarımızla sunmaya 
devam ediyoruz. EFA Turizm’e yeni 
Mercedes-Benz Sprinter teslim etmekten 
gurur duyuyoruz. Yeni araç alımında 
bir kez daha bizleri tercih ettikleri için 
kendilerine teşekkür ediyor, satın aldıkları 
araçların hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

EFA Turizm Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet İbrahim Emlak: “Mercedes-Benz 
Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki 
katkılarından dolayı Mercedes-Benz 
Gelecek İstanbul, Koluman İstanbul 
bayilerine ve Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve 
kredi imkânları için teşekkür ediyoruz. EFA 
Turizm olarak, araç parkımızı genişletirken 
hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan 
Yeni nesil Sprinter araçlarla konfor 
içerisinde taşımacılık sunmaya devam 
edeceğiz. Filomuzu Mercedes-Benz marka 
araçlarla güçlendirmenin doğru bir yatırım 

olduğuna inanıyoruz ve iş birliğimizin 
artarak devam etmesini temenni 
ediyoruz.” diye sözlerini tamamlandı. 

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 
yılından günümüze, hafif ticari araçlar 
sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz 
Sprinter; Mayıs ayı itibarıyla yenilenerek 
“Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa 
sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet 
olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü 
aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, 
müşterilerin talep ve beklentilerini 
karşılamak üzere tasarlandı. Aracın 
temelini, maksimum seviyede modüler 
bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler 
yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu 
taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi 
hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri 
gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm 
önerileri sunuluyor. 

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 
13+1’den 22+1 kişiye kadar 
seçenekler
Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter 

deneyiminin ardından Yeni Sprinter 
Minibüs; ister personel, ister okul aracı 
olarak, 13+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş 
olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi 
ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 
3 noktalı emniyet kemerli yenilenen 
koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam 

yaratıyor. Yeni Sprinter’da hem ön hem de 
yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni 
iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her 
koltuk sırası için USB girişleri ve telefon 
koyma yerleri ile de konforlu yolculuk 
deneyimi artıyor. 

Yeni Sprinter’ın 5 ton azami yüklü 
ağırlığa sahip araçlarda kalın teker 
seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde 
araçlar yüksek yolcu ve taşıma 
kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt 
tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu 
elektrik destekli deri direksiyon simidi, 
süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız 
sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu 
artırırken; USB ve Bluetooth arayüzlü, 
yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik 
ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu 
Mercedes-Benz multimedya sistemi 
ile de sürüş keyfine eğlence katıyor. 
Yeni Sprinter Minibüs modellerinde 
standart olarak sunulan multifonksiyonel 
direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana 
sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 
10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik 
multimedya sistemindeki fonksiyonlara 
erişim sağlanıyor. 

Mayıs ayı itibarıyla satışa sunulan 
Yeni Sprinter’ın extra uzun modellerinin 
önümüzdeki aylarda satışa sunulması 
planlanıyor.
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Teknolojik özellikleriyle segmen- 
tinde konforlu bir deneyim 
Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da 

arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri 
sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan 
itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın 
yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca 
önden çekişli araçların 80 mm daha alçak 
olan yükleme eşiği de ticari kullanımda 
yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor 
ve kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde 
sunulan 9 kademeli tork konvertörlü 
otomatik şanzıman, ticari araç pazarında 
önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, 
kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman 
da Yeni Sprinter’in öne çıkan özellikleri 
arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın 
vites oranları yakıt ekonomisi ile atak 
sürüş özellikleri arasında mümkün olan 
en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın 
beraberinde getirdiği bir diğer önemli 
avantaj ise daha düşük ses seviyesine 
bağlı olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 
6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda 
rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen 
yapısıyla kullanım konforunu destekliyor. 

Yeni nesil Sprinter’da ergonomik 
tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız 
çalıştırma ve optimize edilen 
iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler 
arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım 
amacına göre şekillendirilebilen saklama 

alanları da kullanıcıların kabin içinde 
düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor. 

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik 
donanımlarında yüksek standart
Tüm jenerasyonlarında güvenlik 

alanındaki standartları belirleyen yeni 
Mercedes-Benz Sprinter, alanında çıtayı 
yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi 
DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif 
Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı 

“ATTENTION ASSIST” gibi elektronik 
asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye 
destek oluyor. Bu donanımlara ek 
olarak, kendi kendini temizleyebilen 
ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran 
“Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş 
açısına sahip modern park yardımcısı veya 
silme işlemi esnasında maksimum görüş 
alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek 
Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni 
sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Teknik Özellikleri
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Kamusal ve özel sektörün tek adresi: Odabaşı

Tercih edilen markalar arasında

Sektördeki genç dinamik ve güven veren hizmet 
kadrosuyla ve ayrıca satış sonrası garanti 
hizmetiyle bu gücü kaliteli ürünlere dönüştüren 
Odabaşı Treyler, TÜV AUSTRIA TSE - TSEK – HİZMET 
YETERLİLİK BELGESİ İSO 9001 - 14001 ve CE Kalite 
belgeleri ile ürünlerinin kalitesini tescillemiştir. 

Odabaşı Makine, Türkiye de 81 ilde faaliyet göstererek ulusal pazarda yer edinmek için yapmış olduğu çalışmalar sonucu kendini yurt içinde ve yurt dışında ifade edip Orta Doğuda pazar bulmuştur. Şirket özellikle, Irakta oldukça etkin bir pazarlama faaliyeti ile Irak’ta marka bilinirliğini oluşturarak pazarın öncü firması haline gelmiştir. Odabaşı Makine KOMATSU İş Makinalarının Doğu ve Güneydoğu Bölge distribütörüdür ve TSE onaylı Adr’li Akaryakıt Tankeri araçlarının kontrol ve muayene merkezidir. Aynı Zamanda Odabaşı Makina; FORD OTOSAN, MAN, MERCEDES, ISUZU, MITSUBISHI FUSO, OTOKAR gibi Dünyanın önde gelen firmaların Tavsiyeli Üstyapıcısı olmuştur.
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TGE’nin, 2016’daki IAA Ticari Araçlar 
Fuarı’nda gerçekleştirilen lansmanı ile 
birlikte VAN segmentine de giren MAN 
Truck & Bus, 3 tondan 44 tona kadar 
tüm ticari araçların üreticisi konumuna 
gelmişti. TGE üretimi, Nisan 2017’de 
Polonya’nın Poznań şehrinin Września 
kasabasında teknoloji harikası bir VAN 
üretim tesisinde başlamıştı. Üretilmeye 
başlamasından sonraki iki aylık süreçte 
Almanya, Avusturya, İsviçre ve Hollanda’da 
piyasaya çıkan MAN TGE, bugün ise 30’dan 
fazla ülkede satılıyor. Henüz iki yıl içinde 
ülke sayısının 30’un üzerine çıkması 
ve üretilen araç sayısının ise 20.000’e 
ulaşması ile TGE, oldukça önemli bir 
başarıya imza attı.              

MAN Truck & Bus VAN Ürün Pazarlama 
Birimi Başkanı Martin Imhoff, bu mihenk 
taşı üretim rakamı için şunları söyledi: 

“MAN’daki ve Września’da üretimdeki 
ekip için bu, çok büyük ve son derece 
sevindirici bir başarı. TGE üretimindeki 
bu mihenk taşı rakama, beklediğimizden 

çok daha erken ulaştık. Bu da, bir yandan 
TGE ve MAN hizmet portföyünün 
pazarda ne ölçüde iyi kabul gördüğünü, 
bir yandan da uzmanlarımızın ne kadar 
motive olduğunu, satış elemanlarımızın 
müşterilerine tavsiyelerde bulunmak 
konusunda ne kadar iyi eğitim aldığını 
göstermektedir.” 

Avrupa’da TGE satış ekibinin yaklaşık 
100 satış elemanı ile güçlendirilerek, 
personel sayısının 600’ün üzerine 
çıkarılacağını da açıklayan Imhoff, yakın 
gelecekte daha başka önemli mihenk 
taşlarını da geride bırakma temennisini 
paylaştı.

Września’da üretim bandından çıkan 
20.000’inci VAN, yüzde yüz elektrikle 
çalışan, normal aks açıklığına sahip, 
yüksek tavanlı, kiraz kırmızısı renkli bir 
eTGE oldu. MAN eTGE, 100 kW/136 hp 
gücünde elektrikli motor ile çalışıyor; bu 
güç, tek hız kademeli bir vites kutusu ile 
aktarılıyor.

20.000’inci MAN TGE
üretim bandından çıktı

Polonya’nın 
Września 

kasabasındaki 
tesiste 20.000’inci 

MAN TGE, Mayıs ayı 
sonunda üretildi. TGE ve 

MAN’ın hizmet portföyünün 
hafif ticari araçlar pazarında 

da önemli bir kabul 
gördüğünü işaret eden 

radyatör ızgarasında çarpıcı 
aslan amblemini taşıyan bu 

VAN, aynı zamanda MAN 
Truck & Bus’un bu alandaki 
gerçek başarı öyküsünün 
de sembolü oldu. Üretilen 

20.000’inci MAN TGE ise 
yüzde 100 elektrikle 

çalışan bir eTGE 
oldu.



152019   RADÜS DERGİSİ

ISO 9001 ISO 13485 TS EN 1789+A2 TS EN 1865-1+A1 Gost-R



16 RADÜS DERGİSİ   2019

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrul-
tusunda geliştirdiği Sultan ile turizm ve 
servis taşımacılığında trendleri belirlem-
eye, kurumların kazancını katlamaya de-
vam ediyor. Tasarım ve teknik özellikleri 
ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir 
yanında büyük ilgi gören Sultan’ın Com-
fort modelini yeni özelliklerle kısa süre 
önce yenileyen Otokar, ilk filo teslimatını 
gerçekleştirdi. Lüks koltukları ve özel 
donanımlarıyla turizm taşımacılığına; 
3 noktalı emniyet kemerleriyle öğrenci 
taşımacılığına ve 29+1 yolcu kapasitesi-
yle personel taşımacılığına uygun hale 
getirilen yeni Sultan Comfort modelinin 
ilk teslimatı Erensoy Turizm’e yapıldı.

Otokar Bayi Güneş Otomotiv tarafın-
dan gerçekleştirilen teslimat töreni 
Erensoy Turizm Genel Müdürü Mehmet 
Polat, Güneş Otomotiv Müdürleri Ha-
lis Kolukısa, Ali Can ve Otokar Otobüs 
Satış Müdürü Murat Torun’un katılımı 
ile gerçekleşti. Düzenlenen törende 
konuşan Mehmet Polat, Sultan Comfort’u 
kalite, konfor ve dayanıklılığı nedeniyle 
tercih ettiklerini belirtti.  

KONFOR ÇITASINI YÜKSELTİP,  
KAZANCI ÜÇE KATLIYOR
Kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrul-

tusunda Sultan Comfort modelini yeniley-
en Otokar, sektörde konfor çıtasını da 
yükseltti. Yolcularına her mesafede rahat 
bir seyahat imkânı sunmak için yenilenen 
Sultan Comfort, lüks koltukları, koltuk altı 
buzdolabı, anons sistemi, LCD ekranı, DVD 
ve güçlü klimasıyla seyahat konforunu 

ikiye katlıyor. Sultan Comfort, isteğe bağlı 
sunulan çift camları ile buğulanma ve ısı 
kaybını önlerken; dışarıdaki gürültünün 
içeri girmesini de engellliyor. 

Tek araçla hem çok kazanç hem de üst 
düzey güvenlik vadeden Sultan Comfort, 
3 noktalı ve yüksekliği ayarlanabilir em-
niyet kemeri opsiyonu sayesinde öğrenci 
taşımacılığının da yeni gözdesi olacak. 
Sultan Comfort’ta standart olarak sunulan 
Acil Frenleme Sistemi (AEBS) ile Şerit Takip 
Sistemi (LDWS) sayesinde yolcular daha 
güvenle taşınacak. Yolcu kapasitesi 29+1 
kişiye çıkarılarak ideal bir personel taşı-
ma aracı haline gelen Sultan Comfort’ta 
koltuk sayısı artsa da diz genişliğinden 
feragat edilmiyor. Personel taşımacılığında 
konfor yeniden tanımlanıyor. 

EKONOMİK, DAYANIKLI VE GÜÇLÜ
Sultan Comfort, kullanıcısına konfor ve 

güvenlik sunarken; üstün yol tutuşu, yakıt 
tasarrufu, yüksek performansı ve düşük 
işletme giderleriyle sektöre yön verecek. 
En zorlu testlere tabi tutularak geliştirilen 
Sultan Comfort, uzun bakım aralıkları ile za-
mandan da tasarruf ettirerek, kullanıcısının 
bakım dönemlerini daha az düşündürecek.

Türkiye otobüs pazarının lideri 
Otokar, teslimatta hız kesmiyor. 

Kısa süre önce hem turizm 
hem öğrenci hem de personel 

taşımacılığında kullanılmak 
üzere Sultan Comfort modelini 
yeni özellikle yenileyen Otokar, 

ilk filo teslimatını Erensoy 
Turizm’e yaptı. Erensoy Turizm, 
düşük işletme giderleri, üstün 
performansı, dayanıklılığı ile 
dikkat çeken ve 29+1 yolcu 

kapasiteli 10 adet Sultan 
Comfort’u düzenlenen törenle 

filosuna kattı.

Yenilenen Sultan Comfort’un
ilk filo satışı Erensoy Turizm’e



172019   RADÜS DERGİSİ



18 RADÜS DERGİSİ   2019

Dünyanın en büyük uluslararası lastik 
ve orijinal ekipman tedarikçilerinden 
Continental, kurumsal sosyal sorumluluk 
misyonuyla işbirliği yaptığı firma ve 
kurumlara lastik eğitimleri vermeye 
devam ediyor. Antalya’da Side Tur 
kaptan sürücüleriyle bir araya gelen 
Continental Türkiye ekibi, otobüs 
kaptanlarına kapsamlı bir lastik ve sürüş 
güvenliği eğitimi verdi.  

Kurumsal sosyal sorumluluk mi-

syonuyla lastik ve sürüş güvenliği eğitim-
lerine devam eden Continental Türkiye, 
Antalya’da araç filosuylada hizmet veren 
Side Tur’un sürücüleriyle buluştu. 2 gün 
süren eğitimlere 120 sürücü katıldı.  Side 
Tur kaptanlarına lastikle ilgili bilinmesi 
gerekenleri aktaran Continental Türkiye 
ekibi, eğitimde ayrıca sürüş güvenliği 
konusunda da önemli bilgiler paylaştı. 
Eğitime katılan tüm sürücülerin lastik 
ve lastiklerin verimli kullanımına ilişkin 

farkındalığı, Continental Türkiye eğitim 
uzmanlarının da takdirini topladı. 

Continental lastik ve otomotiv tekno-
lojisindeki uzmanlığıyla, insana ve çevr-
eye verdiği değeri eğitimler ile destekliy-
or. Eğitimlerin en büyük amacı, alanında 
uzman ekipler tarafından Continental’in 
bilgi ve deneyimini daha fazla sayıda 
kişiye ulaştırmak. Continental Türkiye, iş 
ortaklarıyla birlikte yürüttüğü eğitimler-
ine hız kesmeden devam edecek.

Continental’den
Side Tur kaptanlarına lastik eğitimi
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Eğitimlerinin ardından İstanbul’a göç eden 
ikili, Perşembe Pazarı Kalafat Bölgesi’nde ayrı 
yerlerde çalışmaya başlar. O yıllarda İnebo-
lu’dan İstanbul’a göç edenlerin büyük kısmı 
denizcilik ve armatörlük işleriyle uğraşırken, 
diğer kısmı da dökümcülük, tornacılık ve mod-
elcilik işi yapar. Piyasadan birbirlerini tanıyan 
iki hemşerinin kaderi bacanak olmalarıyla 
birlikte değişir. Birlikte çalışma kararı alan ikili, 
1954 yılında Türk Makine’yi kurar. Celalettin 
Erol’un Unkapanı Balat semtindeki evinin 
altında 200 metrekarelik atölyede çalışmaya 
başlayan ikili, ağaç işleriyle uğraşan marango-
zların özel isteklerine göre marangoz makinel-
eri yaparlar. Başlangıçta fazla bir sermayeleri 
olmamasına rağmen gece gündüz çalışarak 
işlerini büyütürler.

UNKAPANI ’NDAN KARTAL’A GEÇİŞ
Marangoz makineleri imalatıyla büyüyen 

Türk Makine, 1960 yılında yine Unkapanı’nda 
bir mağaza daha açar. Yaptıkları makineleri 
teşhir ettikleri bu mağazada bir süre sonra 
beyaz eşya ve züccaciye ticareti 
de yapmaya başlarlar. Makine 
imalatında olduğu gibi beyaz 
eşya ve züccaciye ticaretini de 
büyük bir özveriyle yapan ikili, 
kısa süre içinde bu işte de çok 
başarılı olur. Böylece marangoz 
makineleri imalatı ile beyaz eşya 
ve züccaciye işi bir süre birlikte 
devam eder. Fakat zaman içinde 
makine imalatı ağırlık kazanır 
ve Unkapanı’ndaki atölye ih-
tiyaçları karşılayamaz duruma 

gelir. Bunun üzerine Kartal’dan arsa satın 
alırlar ve 1968 yılında imalatı Unkapanı’ndan 
Kartal’a taşırlar. Kartal’da aldıkları 23 dönüm 
araziye 3 bin metrekare kapalı alanı olan bir 
fabrika yapılır. İmalat, Kartal’da yoğunlaştıktan 
sonra Unkapanı’ndaki mağaza sadece makine 
teşhir yeri olarak kullanılmaya başlar ve diğer 
ticari faaliyetler bırakılır. Kartal’daki fabrikaya 
geçildikten sonra özel ağaç işleme makineleri 
(kalınlık-rabıta-planya) imalatları ile beraber 
demir sanayicilerinin kullandığı; hidrolik demir 
testere makinesi imalatına da başlanır. Bu 
üretimlerin hız kazanmasıyla birlikte 67 vilaye-
tin 50’sinde bayilik sistemi kuran Türk Makine, 
hem perakende hem de toptan satışlarında 
önemli bir atılım yapar. 1969 yılında Türk Ma-
kine o zamanın kanunları gereği adını Törk 
Makine olarak değiştirmiştir.

FUARLARDAN UZAK KALINCA 
TAKLİTLER ÇOĞALIR
1970-80 yılları arasında hızla gelişen Törk 

Makine, diğer firmalarla yaşanan rekabet gereği 
İzmir Fuarı’na katılmaya başlar. Bu dönemden 
sonra satış problemi yaşamayan firma yaklaşık 
10 yıl kadar hiç bir fuara katılmaz. Törk Mak-
ine’nin fuar çalışmalarına ara verdiği dönemin 
beraberinde bazı sorunlar getirdiğini belirten 
Mustafa Şekerci, “Bu süreçte başka firmalar bire-
bir bizim markamızı ve logomuzu kullanarak 
makinelerimizin kopyalarını yapıp satmaya 
başlamışlar. O zaman ne olursa olsun fuarlarda 
yer almamız gerektiğini anladık. 1980 yılında 
tekrar İzmir Fuarı’na katıldık. Hatta o fuarda bir 
müşteri ile yaşadığımız çarpıcı anı da hatırım-
dan hiç çıkmaz. Standımızda bir müşteri mak-
inemizin başında durup çeşitli serzenişlerde 
bulunuyordu. Öfkesi net bir şekilde yüzünden 
anlaşılıyordu. Sonradan anladık ki o serzeniş 
ve öfkenin nedeni; kurulum aşamasında dahi 
çalıştırılamayan ve bizim makinemiz zannedip 

binbir zahmetle satın aldığı mak-
inemizin kötü bir kopyası ned-
eniyle yaşanan sıkıntılardı. Bu 
tip örnekleri de yaşayıp görünce 
fuar çalışmalarının önemini bir 
kez daha anladık.” diyor. Yeniden 
fuar çalışmalarına başlayan firma 
sadece bununla yetinmez ve 
bayilik çalışmalarına da hız verir. 
Mustafa Şekerci Türkiye’nin dört 
bir tarafını dolaşmaya başlar ve 
bu çalışma ile bayilik sayısı 130’a 
kadar yükselir.

Makina Hikayeleri 
Bacanakların eseri torunlara emanet

“Törk Makine”
Abdurrahman Şekerci ve M. 
Celalettin Erol, Kastamonu 
’nun gemi yapımıyla ünlü 
İnebolu ilçesinin Evrenye 

Köyü’nde dünyaya gelir. İlkokul 
eğitimlerinin ardından ikisi 
de sanat okuluna kayıt olur. 

Abdurrahman Şekerci, bölgenin 
şartlarına uygun olarak ahşap 
modelciliği; Celalettin Erol ise 
torna bölümüne devam eder. 

Henüz öğrencilik yıllarında 
çeşitli yerlerde çıraklık 

yaparak kendilerini geliştiren 
bu iki gencin yolları İstanbul 

Perşembe Pazarı’nda kesişir...
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İKİNCİ KUŞAK GÖREVE BAŞLAR
1980’li yılların başları, Törk Makine’de ikinci 

kuşağın görev almaya başladığı ve böylece 
farklı alanlara açıldıkları yıllar olur. Abdurrah-
man Şekerci’nin oğlu Mustafa Şekerci ve Cel-
alettin Erol’un oğlu Fuat Erol şirkete dahil olur-
lar. Mustafa Şekerci aldığı eğitim nedeniyle  
daha çok satış pazarlama konusuna yoğun-
laşır. Fuat Erol ise imalatı yönetir. Böylece bir-
birlerini tamamlarlar ve Unkapanı merkezde 
işleri devam ettirirler. Törk Makine; Mustafa 
Şekerci ve Fuat Erol’un yanı sıra kardeşleri Sa-
lih Şekerci, Mustafa Erol ve eniştelerle birlikte 
güçlü bir aile şirketi haline gelir. İşin mutfağın-
dan başlayıp yönetim kademesine kadar her 
birimde çalışarak yetişen ikinci kuşak devreye 
girdikten sonra Törk Makine iç piyasanın 
dışında ihracat yapmaya ve dış pazarlara açıl-
maya başlar. Bu süreç sonunda o yıllara kadar 
kollektif şirket olarak yoluna devam eden Törk 
Makine anonim şirkete dönüşür.

İHRACAT HAREKETİ BAŞLAR
İkinci kuşağın atılımları ve 1980’li yıllarda 

Türkiye’nin ekonomi politikalarında yaşanan 
değişim Törk Makine’yi de etkiler ve ihra-

cat hareketi başlar. 1981 yılında öncelikle 
Ortadoğu, yakın komşu ülkeler ve Suudi 
Arabistan’a ihracat başlar. İhraç ettiği kalınlık 
makineleri beğeni gören Törk Makine, yurt 
içinde kısa sürede kurduğu bayilik sistem-
ini Ortadoğu Ülkeleri ve Arabistan’da da 
gerçekleştirir. 1980’li yıllarda ihracata geçiş 
sürecinin alışkanlıklar nedeniyle pek kolay bir 
dönem olmadığını belirten Mustafa Şekerci, 
“O zamanlar ihracat bizim şirketimize yabancı 
bir konuydu. İlk sunum yaptığım zamanı 
hatırlıyorum; bütün planlamaları yapıp, şu 
kadar zamanda şu kadar mal ihraç edeceğiz 
dediğimde, çok büyük tepki almıştım. Çünkü 
buna alışık bir şirket değildik. Tüm olumsu-
zluklara rağmen inancımızla başarıyı sağladık. 
Bu başarı şirket kültürümüzün gelişimi adına 
da olumlu oldu.” diyor.

İHRACAT HAMLESİ TEKNOLOJİK 
GELİŞMELERİ YÜKSELTİR
1980’li yıllar, özellikle toplu konut ve ko-

operatif sistemlerinin gelişimine bağlı olarak 
klasik tip makinelerden daha seri kesim yapa-
bilen, üretimde daha serilik gerektiren maki-
nelere, özellikle yatar daire kesim makinelerine 

ihtiyaç duyulan bir dönemdir. Aynı dönemde 
başlayan ihracat hamlesi bir süre sonra Törk 
Makineyi yabancı firmalarla da rakip hale ge-
tirir. Almanya, İtalya ve İspanya’daki firmaların 
yaptığı daha teknolojik makinelere yönelirler. 
Bu rekabet, Törk Makine’nin ulusal ve uluslar-
arası fuarlarda daha güçlü görünmesini gerek-
tirir. 1990’dan sonra İzmir fuarına güçlü şekilde 
katılmaya başlayan Törk Makine, iç pazarda cid-
di şekilde bilinen bir firma olmayı başarırken 
aynı zamanda yabancı ziyaretçilerle yaptığı 
görüşmelerle yurt dışı pazarını da genişletir.

AC İTHALAT İHRACAT KURULUR
1990’lı yıllarda ihracatın artmasıyla birlikte 

AC İthalat-İhracat adında bir firma kurulur. AC 
İthalat-İhracat’ın kendileri için çok önemli old-
uğunu vurgulayana Mustafa Şekerci, “Çünkü 
AC kurucularımızın isimlerinin baş harfleridir: 
Abdurrahman ve Celalettin. Törk Makine 
logosunun da bir parçası olan AC ibaresi, 
yakın zamana kadar seri imalatını yaptığımız 
makineler -özellikle kalınlık makinesi- çoğu 
yerde Törk Makine’nin önüne çıkarak AC olarak 
tanınmasına neden oluyordu. Bu bilinilirliği 
de kullanarak AC ismi ve markasını Törk Mak-
ina’nın yanında devam ettirmeye çalışıyoruz. 
Bu arada 1990 yılında aynı isimle AC İnşaat 
firmasını da kurduk.” diyor. AC İthalat-İhracat’ın 
kurulmasının ardından makine imalatının yanı 
sıra, özellikle Almanya ve İtalya’dan sektörün 
önde gelen firmalarıyla distribütörlük çalışma-
ları yapılır. Bu distribütörlük anlaşmaları Törk 
Makine’nin ticari çizgisine olumlu katkılar 
sağlar. AC İthalat-İhracat ile sektörde öne 
çıkan; Almanya, İtalya ve Uzakdoğu firmalarıy-
la çalışmaya başladıklarını belirten Mustafa 
Şekerci, “Bu sayede yurt dışında nasıl hareket 
etmemiz gerektiğini, pazarlama alanında neler 
yapmamız gerektiğini çok daha iyi gördük. 
Şu anda da aynı şekilde devam ediyoruz. AC 
İthalat-İhracat firması, orman ürünlerinde ve 
PVC konusunda yedi-sekiz yıldır uzak doğu-
dan getirdiği dekoratif malzemelerin satışına 
devam ediyor.” diyor.

İLK KOMPLE HAT İRAN’DA KURULUR
Yapılan iş birliktelikleri ile, kendi ürettikleri 

makineleri tamamlayan diğer makine gru-
plarını da ithal ederek, tek tek makine satmak 
yerine, komple hat olarak proje bazlı çalışma-
lar da yapılmaya başlanır. Mustafa Şekerci, 
“Bu şekilde hem yurt içinde hem yurt dışında 
anahtar teslim projelerle müşterilerimize 
hizmet vermeye başladık. Tek tip, standart 
çözümlerin yanında müşterilere komple 
hizmet vermek bir ekip, bilgi ve deneyim işidir. 
Tüm bu bilgi ve birikimle başarılı projeler 
ortaya çıkardık.” diyor. İlk kez İran’da komple 
hat kurarlar. Fuarda tanıştıkları bir müşteri, 
inşaatından donanımına kadar anahtar teslim 
bir tesis ister. Törk Makine bu işin altından kalk-
mayı başarır ve proje bazlı çalışmalar için iyi bir 
başlangıç yapar. Bu çalışma Kazakistan başta 
olmak üzere diğer Türk Cumhuriyetleri’nde de 
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devam eder. AC İthalat İhracat 1993 yılında 
konusunun tamamen dışında olan sağlık al-
anında da çalışmaya başlar. Sigara alışkanlığı 
olan Abdurrahman Şekerci’nin sigara ağızlığı 
kullanması vesile olur ve Japonya’dan sigara 
ağızlığı ve filtre ithalatına başlarlar.

“İSTİKRARLI BİR FİYAT 
OLUŞTURAMIYORUZ ”
1990-2000 yılları arasında ihracat 

payını oldukça yükselten Törk Makine, bu 
dönemde dünya çapında 25 ülkeye ihracat 
yapan ve bayi ağına sahip bir firma olur. 
“1990-2000 seneleri arasında dışarıda 
açtığımız bayiliklerle Çin dahil hemen he-
men dünyanın her tarafında makinelerimiz 
çalışıyor. Sektörde, içeride olduğu gibi yurt 
dışında da ismimiz ve kalitemiz tescillenmiş 
vaziyette.” diyen Mustafa Şekerci, yabancı 
firmalar karşısında yaşadıkları olumsuzlukları 
ise şöyle anlatıyor: “Ekonomide yaşanan 
istikrarsızlıklar, döviz kurlarının değişken-
lik göstermesi gibi nedenlerle bir Avrupa 
firması kadar istikrarlı olamıyoruz. Avrupa 
ülkelerinde üretim yapan arkadaşlarımız bir 
liste çıkardığı zaman, bu liste en az üç sene 
gidebiliyor veya senelik çok ufak oranlarda 
değişiklikler görülebiliyor. Fakat bizim aylık, 
haftalık, günlük oranlarımız çok yüksek old-
uğu için istikrarlı bir fiyat oluşturamıyoruz. 
Bu konu rekabet ortamında yaşadığımız en 
büyük dezavantajlardan bir tanesi oldu.”

İŞLER İKİNCİ KUŞAĞA DEVREDİLİR
İkinci kuşağın işe dahil olmasından sonra 

işleri yavaş yavaş onlara devreden Abdu-
rrahman Şekerci ve Celalettin Erol, zaman 
zaman firmaya gelerek işleri kontrol eder. 
Babası ve eniştesinin işleri devretseler bile 
hep işin içinde kalmaya devam ettiklerini 
belirten Mustafa Şekerci, “Biz bu durumdan 
memnunduk. Aile sohbetlerimizde bile, iki 
üç kelamdan sonra devamlı iş konuşurduk. 
Aramızda olmasalar bile yapılan işler hakkında 
bilgi alır, gerekli gördükleri yerlerde uyarılarda 
bulunurlardı. O zamanlar bu durum karşısında 
kimi zaman kızdığımız anlar olsa da bunun 
değerini şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü 
bugün aynı şekilde iş konusunda biz de kendi 
çocuklarımızla anlaşmazlıklara düşebiliyoruz. 
Fakat bu o zaman olduğu gibi bugün de bize 
güç katıyor.” diyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK DEVREYE GİRER
Son yıllarda üçüncü kuşağın da şirkette 

görev almaya başladığını belirten Mustafa 
Şekerci, “Kurucular Abdurrahman Şekerci 
ve Celalettin Erol’un torunları mühendis ve 
işletmeci olarak şirket kademelerinde faaliyet 
gösteriyor. Üçüncü kuşak daha çok Ar-Ge ve 
Ür-Ge faaliyetlerinde aktif rol üstleniyor. Onlar 
da bizim gibi Törk Makine mutfağında büyüyor.” 
diyor. Aile şirketi olarak uyum içinde bugünlere 
geldiklerini belirten Mustafa Şekerci, üçüncü 
kuşağın da çok istekli olduğunu ve şirketin 
çok daha iyi noktalara gideceğine inandığını 
belirtiyor. 2000’li yıllara gelindiğinde yapılan 
yenilemeler sonucunda Perşembe Pazarı eski 
özelliğini kaybetmeye başlar. Bu yüzden 2004 
yılında İkitelli Keresteciler sitesinde yeni bir satış 

mağazası açarlar. Unkapanı’ndaki mağaza ise 
2008 yılında kapatılır. Bu yıl aynı zamanda Törk 
Makine için önemli bir kaybın yaşandığı yıl olur: 
Kurucu ortak Abdurrahman Şekerci 2008 yılın-
da hayata veda eder.

2008 yılından bu yana distribütörlüğünü 
yaptıkları İtalyan firmasıyla ortak hareket 
ettiklerini belirten Mustafa Şekerci, “Birlikte 
know-how çalışmaları yapıyoruz. Firmanın imal 
ettiği büyük ebatlama kesim makinesinin biraz 
daha küçük ve ekonomik olanını üreterek onlar 
üzerinden bütün dünyaya pazarlıyoruz. Bu 
çalışmamızı genişletmek istiyoruz. AC firması 
bugün 10 firma ile distribütörlük çalışması 
yapıyor. Törk Makine ise bugün Amerika ve 
Avrupa pazarına yaptığı ihracatı ortaklaşa iş 
yaptığımız İtalyan firması üzerinden yapmaya 

devam ediyor. Bütün Avrupa, Güney Amerika, 
Amerika, Kanada, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve 
özellikle İran, Irak ve Ortadoğu’da yakın komşu 
ülkelere de direkt olarak ihracat yapıyoruz.” diyor.

Bugün 10 dönümü kapalı olmak üzere to-
plam 23 bin metrekarelik alanda çalışmalarına 
devam eden Törk Makine, günün en teknolojik 
makinelerini üretmeye devam ediyor. Tekno-
lojik çözüm ortakları olan Alman ve İtalyan 
firmaları ile birlikte yüksek teknolojiye sahip 
süreç otomasyonlu panel ebatlama makinel-
eri, yatar daire ve endüstriyel kenar bantlama 
makineleri üretimine devam eden Törk Mak-
ine’nin öncelikli hedeflerinden biri, zamanla 
şehir içinde kalan Kartal fabrikasını daha uygun 
bir noktaya taşımak. Bunun için Dudullu’dan 
Gebze-Dilovası’na kadar olan bölgede uygun 
yer aradıklarını belirten Mustafa Şekerci, kısa 
ve orta vadede taşınma işlemini tamamlayarak 
çok daha modern tesislerde üretime devam 
edeceklerini belirtiyor. Üçüncü kuşağın şirket 
bünyesinde faaliyet göstermesi ile beraber 
Törk Makine orta ve uzun vadede çok daha iyi 
yerlere gelerek Türk Sanayisine daha uzun yıllar 
hizmet etmeye devam edecektir.

BALAT ATÖLYE - 1958

ATÖLYE İMALAT ÇALIŞMALARI - 1960

TÜYAP AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ FUARI - 2013
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Doğuş Otomotiv Dis-
tribütörlüğünde Türkiye faa-
liyetlerini sürdüren Scania’da 
görev değişiklikleri gerçekleşti. 

1 Haziran 2019 tarihinden 
geçerli olmak üzere Pazarla-
ma ve İş Geliştirme Müdürü 
Adnan Yücel Satış Sonrası 
Hizmetler Müdürü, Satış Son-
rası Hizmetler Müdürü Bayazıt 
Canbulat Satış Müdürü, Satış 
Müdürü Gökhan Altun ise 
Pazarlama ve İş Geliştirme 
Müdürü olarak görevlerine 
başladı.

Scania, 2018 yılını toplam-
da 1.177 adetlik satış ve yüzde 
10 pazar payı ile tamamladı. 
Çekici pazarında 1.031 adet ile 
yüzde 16 pazar payı elde etti. 
İthal çekici pazarında ise yüzde 
23 pazar payı ile en çok tercih 
edilen marka oldu.

Bayazıt Canbulat Gökhan Altun

Adnan Yücel

Scania 2019’da da 
“Yeşil Kamyon” seçildi

Doğuş Otomotiv Scania’da

Scania, “Yeşil Kamyon 2019”  
ödülüne üst üste üçüncü kez layık 
görüldü. Scania R 450, sınıfında en ver-
imli ve en çevreci ağır ticari taşıt olarak 
gösterildi. Almanya’nın önde gelen ti-
cari araç dergileri VerkehrsRundschau 
ve Trucker tarafından desteklenen 
“Yeşil Kamyon 2019” ödülü, 13 aracın 

karşılaştırmalı yakıt testi sonucunda 
en iyi ekonomik değer elde eden ara-
ca veriliyor. Değerlendirme, yaklaşık 
32 ton yüklü treylerleri 500 beygir 
gücüne kadar olan çekiciler tarafından 
taşınması sırasında elde edilen veril-
er üzerinden gerçekleşiyor.  Testlere 
katılan Scania R 450, 353 km uzun-

luğundaki test güzergahında 80.42 
km/s ortalama hız ve 100 km’de 23.25 
litre dizel yakıt tüketimi ile kilometre 
başına 738 gram sera gazı (CO2) yaydı.  
Scania G 410, 100 km’de 24.02 litre 
dizel tüketimi ve kilometre başına 762 
gram sera gazı yayımı (CO2) ile çevreci 
sıralamada üçüncü sırada yer aldı.

görev
değişikliği
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Volkswagen Caddy’de
19 bin TL’ye varan

İnDİrİM
Volkswagen Ticari Araç,

ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesine 
sayılı günler kala Caddy ve Transporter 
modellerinde büyük indirimler sunuyor. Volkswagen 
Ticari Araç, KDV ve ÖTV indirimlerine ek fırsatlar sunmaya 
devam ediyor. 30 Haziran’a kadar sürecek kampanya 
kapsamında Caddy versiyonlarında 19 bin TL’ye, Transporter 
versiyonlarında ise 23 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. 

Kampanya ile Caddy modelleri 94 bin 552 TL’den, 
Transporter modelleri ise 112 bin 467 TL’den başlayan fiyatlarla 
alınabiliyor.  Volkswagen Ticari Araç’ın kampanyasında bu 
indirimlere ek cazip ödeme koşulları da yer alıyor. Volkswagen 
Doğuş Finans (VDF) iş birliği ile uygulanan faiz kampanyası 
kapsamında, Volkswagen Ticari Araç’ın tüm modelleri için 100 
bin TL’ye 36 ay yüzde 1,99 faiz oranı sunuyor. 
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Güvenilir lider Tırsan, Adapazarı fabri-
kasında gerçekleştirdiği “Ağır Taşımacılık 
Günü” etkinliğinde sektörün önde gelen 
50’den fazla firma sahibiyle bir araya geldi. 
Etkinliğe Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu ev sahipliği yap-
arken, AKT Derneği Başkanı Ahmet Altın-
kum, AND Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Görmezoğlu, TAİD Derneği Başkanı İlhami 
Eksin, Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi 
ve TAİD Başkan Yardımcısı İffet Türken, 
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul 
Erkoç, Ürün Yönetimi Müdürü Çetin Sar-
van ve dernek üyeleri katılım gösterdi. 
Katılımcılar, gerçekleştirilen sunum ile 
Tırsan ve genel ürün gamı hakkında de-
taylı olarak bilgilendirildiler. Sunumun 
ardından Ar-Ge merkezi, Prototip Test ve 
Ölçüm merkezi ve Low-Bed fabrikasını 
gezen ziyaretçiler, araçlar hakkında detaylı 
bilgiler edinirken yüksek kaliteli Low-Bed 
araçlarını da yakından inceleme fırsatını 
yakaladılar.

“Avrupa’nın Bir Numarası  
Olmayı Hedefliyoruz”
Etkinliğin açılışında konuşma yapan 

Çetin Nuhoğlu, Tırsan’ın hedefinin Low-
Bed üretim kalitesi ve üretim sayısı olarak 
Avrupa’nın bir numarası olmak olduğunu 
ve bu hedef doğrultusunda bir teknik 
ekip oluşturulduğunu belirtti. Nuhoğlu, 
“Teknik ekibimiz, sektörü tanıyan ve sek-
törün tüm ihtiyaçlarına hakim deneyimli 
arkadaşlarımızdan oluşuyor. Avrupa’da bir 
numara olmak konusunda iddialıyız. Sahip 
olduğumuz, Avrupa’nın en geniş ürün 
gamındaki bütün ürünlerimizde Avru-
pa’da bir numara olmayı hedefliyoruz.” 
açıklamalarında bulundu.

Çetin Nuhoğlu, Tırsan olarak 42 yıldır 
Türk treyler sektörüne öncülük ederek 
hizmet sunduklarını vurgulayarak, 
“Tırsan’ın 1977’deki kuruluşundan bu yana 
her zaman daha iyiyi yapmayı amaçladık 
ve bunu hayata geçirdik. Bundan sonra-
ki hedefimiz de aynı yolda ilerlemek ve 
başarılarımıza yenilerini eklemektir. ”dedi.

“Türkiye’nin Otomotiv 
İhracatında 10. Sıradayız”
Tırsan olarak ilk olarak 1998 yılında 

Almanya’nın Goch şehrinde fabrika kur-
arak Avrupa’ya açıldıklarının altını çizen 
Çetin Nuhoğlu, “Bu yatırım sayesinde 
Almanya’ya yatırım yapan ilk uluslararası 
şirketlerden biri olduk ve iş ortaklarımı-
zla birlikte birçok başarılı projeye imza 

Tırsan, 19 Haziran Çarşamba 
günü Adapazarı fabrikasında 

“Ağır Taşımacılık Günü” etkinliği 
çerçevesinde Ağır Ticari Araçlar 

Derneği (TAİD), Ağır Nakliyeciler 
Derneği (AND) ve Ağır Yük 

Kaldırma ve Taşımacılar Derneği 
(AKT) üyesi 50’nin üzerinde ağır 

taşımacılık firmasını ağırladı. 

TIRSAN, üç dernek ile
“Ağır Taşımacılık Günü”

etkinliği düzenledi

Etkinlik 

esnasında Tırsan, 

ağır yük taşımacılığına 

uygun, yüksek kaliteli ve 

çok fonksiyonlu

Low-Bed ürün gamını da 

ziyaretçilerin 

beğenisine 
sundu.
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attık. Sonrasında ise 2012 yılında Rusya 
fabrikamızı ve 2017 yılında Almanya’daki 
ikinci fabrikamızı Ulm’de devreye aldık. 
Fabrikalarımıza ek olarak 2018 yılında 
İtalya ve Fransa’da ofislerimizi açtık. Yurt 
dışı yapılanmamızın yardımıyla da şu anda 
55’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de 
geçtiğimiz günlerde açıkladığı İlk 1000 
İhracatçı Firma Listesi’nde başarımızı 
tescilledi. Tırsan olarak, 2017 yılında 
90. Sırada yer aldığımız İlk 1000 İhra-
catçı Listesi’nde 2018 yılında 45. Sıraya 
yükseldik. Ek olarak, otomotiv sektöründe 
10. sıraya yükselirken, treyler sektöründe 
liderliğimizi devam ettirdik” ifadelerini 
kullandı.

“Yurt Dışına Açılalım ve Hep 
Birlikte Büyüyelim”
Uluslararası taşımacılara özellikle de bu 

dönemde yurt dışına açılmaları konusun-
da tavsiyede bulunan Çetin Nuhoğlu, 
konuyla ilgili şunları söyledi: “Yurt dışına 

açılalım ve hep birlikte büyüyelim.
Ülkemizdeki taşımacılık firmalarının 

birçoğu yurt dışında faaliyetlerde 
bulunuyor, bu konuda yetkinlikleri var. 
Yurt dışında bizler için büyük fırsatlar 
var. Bu nedenle bugün buradaki 
birlikteliğimizi çok önemsiyorum. Özellikle 
sektörün önde gelen oyuncuları ile birlikte 
olmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

“Müşterilerimizi Süreçlerimizin 
Merkezine Koyuyoruz”
Sektör temsilcilerine etkinliğe katılım-

ları dolayısıyla teşekkürlerini sunan 
Nuhoğlu, 42 yıldır müşterilerini dinleyerek 
ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Tır-
san’ın, ürünlerini geliştirirken müşterilerini 
süreçlerinin merkezine koyduğunu vur-
guladı. Etkinlik boyunca müşterilerden 
gelecek her türlü eleştiriye ve öneriye açık 
olduklarının altını çizen Çetin Nuhoğlu, 
“Kaliteli ürün ve hizmet sunmak, Tır-
san olarak en önem verdiğimiz konu. 

Sunduğumuz yüksek kaliteli ürünlerle 
müşterilerimizin de kaliteli hizmet ver-
mesine katkıda bulunuyoruz. Bu sebeple 
onları süreçlerimizin merkezine koyarak, 
ihtiyaçlarını ve isteklerini dinleyerek ken-
dimizi sürekli geliştiriyoruz.” diyerek sözler-
ini tamamladı.

Tırsan, Low-Bed Ürün Gamıyla 
Ağır Taşımacılık Sektörünün 
Yanında
Avrupa’nın en geniş ürün gamına 

sahip Tırsan, taşımacılık sektörünün her 
aşamasında müşterilerinin ihtiyaçlarına 
uygun olarak tasarladığı kaliteli treylerleri 
ve hizmetleriyle müşterilerine çözümler 
sunmaktadır. Tırsan, ağır taşımacılık için 
özel olarak geliştirdiği ve zorlu yol koşul-
larına uyumlu ürünleri ile müşterilerine 
operasyonel işlerinde kolaylık ve hız avan-
tajı sağlar.

Kässbohrer K.SPA M / K.SPA X:
En Güçlü Uzar Ağır Hizmet 
Platformları
Tırsan tarafından 3 ve 4 dingilli ver-

siyonları geliştirilen, uzar ağır hizmet 
platformu Kässbohrer K.SPA M ve K.SPA 
X araçları, mega ve standart çekicilerle 
eşlenebilen farklı yükseklikte seçenekler 
ile sunulmaktadır. Platform araçlar ol-
malarına rağmen, S700 MC çeliğinden 
üretilen merkezi kutu profilli yapılarıyla 
Low-Bed ürün ailesinin birer üyesi olarak 
da sayılabilecek K.SPA M ve K.SPA X 
araçları, özellikle uzun, düz ve ağır yükler-
in taşınması için en esnek ve güvenilir 
çözümleri sunmaktadır.

K.SPA M ve K.SPA X araçları farklı yük 
bağlama kombinasyonları için şasinin her 
noktasında bulunan yüksek kapasiteli yük 
bağlama halkaları, EUMOS sertifikalı baba 
ve baba yuvaları, enlemesine yerleştirilmiş 
sıralı baba yuvaları ve 22,5 ton çarpma 
direncine sahip Code XL sertifikalı ön 
paneli ile sınıfının en yüksek yük güvenliği 
donanımına sahiptir. K.SPA M ve K.SPA 
X, sahip olduğu metalizasyon kaplama 
teknolojisi ile korozyon ve pasa karşı en 
yüksek ve uzun ömürlü dirence sahiptir.

Kässbohrer K.SLL 2: En Son 
Teknoloji Ürünü Düşük Havuzlu 
Low- Loader Aracı
Tırsan tarafından, en son teknolojik 

sistemler ve komponentler kullanılarak ye-
nilenen düşük havuzlu K.SLL serisi, yerden 
sadece 100 mm’lik yüksekliği ile ağır na-
kliye sektöründe müşterilerine en yüksek 
yükleri taşımaları için alan sağlamaktadır.

Bilgisayar ortamında yapılmış yük 
dağılımı, ön gerilme, sehim ve mukave-
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met analizlerine göre özel tasarlanmış 
6.810 mm’lik havuzu ve 5.550 mm’lik 
uzama özelliği ile 2 dingilli versiyonu olan 
K.SLL 2 aracı, özel izin gerektirmeden uzun 
ve yüksek yüklerin taşınmasında en opti-
mum çözümleri sunar. S700 MC çeliğin-
den mal edilmiş güçlü ve mukavemetli 
yapısı ile K.SLL aracı, kullanıcılara güvenilir 
ve zamanında nakliye çözümleri sağlaması 
açısından en güvenilir çözümdür.

Kässbohrer K.SLS: 
hafif ve daha güçlü
Tırsan’ın sabit ve 3 dingilli Low-Bed 

aracı, ağır nakliye operasyonlarında faydalı 
yükü maksimize edecek şekilde hafifleştir-
ilmiş şasiye sahiptir. Operasyonel esneklik 
ve yüksek yük güvenliği sağlamak amacıy-
la K.SLS 3 aracında EUMOS sertifikalı baba 
ve baba yuvaları ile aracın her bölges-
ine dağılmış 13,4 tona kadar çıkabilen 
yüksek kapasiteli dövme yük halkaları 
bulunmaktadır. K.SLS serisi ayrıca forklift, 
telehandler gibi noktasal yük oluşturan 
araçların taşınması için hidrolik deveboy-
nu rampası, komple genişlikte arka ram-
palar ve ızgara çelik taban gibi opsiyonlar 
da sunmaktadır.

Kässbohrer K.SLA:
Uzayabilir Low-Bed
K.SLA, ağır nakliyede güvenilir ve 

sürdürülebilir performansın sınırlarını 
zorlayacak şekilde geliştirilmiştir. K.SLA 
serisi, müşterilerinin çok yönlü ve esnek 
operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde 3, 4 ve 5 dingil opsiyonları, 6.000 
mm’e kadar uzama, tüm araç boyunca 
sıralanmış yan genişletme braketleri ve 9 
farklı çeşit arka rampa ile sunulmaktadır. 
Gelişmiş yük güvenliği seçenekleriyle 
donatılmış olan K.SLA serisi, sahip old-
uğu serseri dingil seçenekleriyle en zorlu 
koşullarda maksimum manevra kabiliye-
tine sahiptir.

Kässbohrer K.SLH 8: Operasyon 
Zincirinizdeki En Güçlü Halka
Hidrolik K.SLH serisi, ağır yükler ve zor-

lu yol koşullarında en yüksek performansı 
sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir. 
K.SLH serisi, 120 ton ve altındaki yükleri 
taşımak için optimum yük dağılımı pren-
sibine uygun olarak tasarlanmış ve hidro-
lik dümenleme hidrolik süspansiyon ve hi-
drolik ayarlanabilir deveboynu gibi en son 
teknolojiye sahip hidrolik komponentlerle 
donatılmıştır. 5 dingilden 10 dingile kadar 
tek veya çift uzama seçenekleriyle sunulan 
seride, en zorlu yol koşullarında dahi lastik 
ömrünü ve manevra kabiliyetini artırmak 
için uzaktan kumanda ile de kontrol edile-
bilen en teknolojik hidrolik dümenleme 
sistemi kullanılmaktadır.

Kässbohrer K.SLH 3-4: Dar virajlarda 
en yüksek manevra kabiliyeti
Tırsan tarafından geliştirilen hidrolik 

dümenlemeli uzar Low-Bed serisi K.SLH, 
şehir içi veya kırsal alanlardaki en dar yol-
larda dahi yüksek manevra kabiliyetinden 
faydalanma fırsatı sağlar. Çeşitlendirilmiş 
yük güvenliği seçenekleri, 6.200 mm’ye 
kadar uzama, S700 MC çelikten imal 

edilmiş yüksek mukavemetli şasisi ve 
düşük platform yüksekliği (875 mm) ile 
müşterilerine en ağır, uzun ve yüksek 
yüklerin taşınması için esnek çözüm-
ler sunar. Güçlü ve dayanıklı şasisine 
rağmen, son teknoloji havalı süspansiyon 
sistemi ve hidrolik dümenlenir Low-Bed 
segmentindeki 13.000 kg’lık iddialı boş 
ağırlığı sayesinde müşterilerine en yüksek 
faydalı yük seviyesini sağlamaktadır.

Tırsan, Avrupa’nın En Büyük 
Low-Bed Üretim Tesisini Kurdu
Tırsan, 2018 yılının Nisan ayında 

Adapazarı fabrikasında, Avrupa’nın en 
büyük Low-Bed üretim tesisinin temeller-
ini attı. 2019 yılında devreye alınan ve 18 
milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilen 
tesis, çift vardiyada yıllık 2 bin 500 adet 
low-bed üretim kapasitesine sahiptir.
Endüstri 4.0 prensiplerine uygun şekilde 
inşa edilen Low-Bed fabrikası, tam oto-
nom konveyör hattında, RFID ve barkod 
teknolojileri kullanarak, robotlu kaynak-
tan, otomatik kumlamaya, metalizasyon-
dan, robotlu boyama ile en verimli şekilde 
en kaliteli ve dayanaklı Low-Bed araçlarını 
üretmektedir.
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar zi-
yaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi ortaklığın-
da, Akhisar Organize Bölgesi’ne yapılan 
itfaiye biriminde incelemelerde bulundu.  

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar 
ziyareti kapsamında, Manisa Büyükşehir 
Belediyesi ile Akhisar Organize Sanayi 
Bölgesi arasında imzalanan protokol son-
rasında tamamlanarak hizmete hazır hale 
gelen Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 
İtfaiye Birimi’nde incelemelerde bulundu. 
Başkan Öztozlu’ya ziyaretinde Manisa 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanı Ergün Aksoy ve Akhisar Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çınarlı eşlik etti. Akhisar OSB’sinin ek-
ipman desteği verdiği Manisa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ise personel desteği verdiği 
birimde çalışmalar tamamlanma noktası-
na gelerek hizmete başlaması için gün 
sayıyor. Yaklaşık 2 buçuk milyon liralık 
maliyetle Akhisar OSB’sine hizmet vere-
cek birim hem OSB içindeki hem de yakın 
çevredeki yangınlara ve olaylara müda-
halede bulunacak. 

Başkan Ergün’e Teşekkürlerini İletti
Sona gelinen ve hizmet vermeye gün 

sayan İtfaiye birimi ile ilgili olarak Akhisar 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Çınarlı, 
“Manisa’mıza ve Akhisar’ımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. Bizim emeklerinin 

yanında en büyük emek Manisa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 
emekleri büyük. Akhisar’a ve çevresine 
yapacağı katkıdan dolayı teşekkürlerimizi 
sunarız” dedi. 

15 Personel Görevlendirilecek
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, itfaiye 
birimiyle ilgili olarak, günümüz şartlarına 
en uygun şekilde bir amirliğin dizayn 
edildiğini belirterek, araçların da sıfır old-
uğunu kaydetti. Öztozlu, “Burada çalışa-
cak olan arkadaşlarımız da şanslı, tüm 
ekipmanlar yeni. Başkanım bu işin altına 

elini koymuş. Cengiz Ergün başkanımız da 
protokolün altına imza atarak desteklemiş. 
Biz de çalışanlar olarak elimizden ne geli-
yorsa bunu yerine getireceğiz. Burası tam 
kapasite çalışmaya başladığı zaman 15 
kişinin hizmet vereceği bir birim. Ancak 
burası tamamlanma aşamasına gelmişken, 
öncü ekip olarak 6 kişi görevlendireceğiz. 
Yakın zamanda ot yangınları da başlar, 
görevlendireceğimiz ekip hem sahayı hem 
fabrikaları tanır. Gayet güzel bir şekilde, 
Manisa’ya, OSB’ye, Akhisar’a yakışır bir 
bina olmuş. Kazasız, belasız bir şekilde 
işletilmesi için Büyükşehir olarak elimizden 
geldiği kadar fazlasıyla yaparız” dedi. 

Akhisar OSB’ye
itfaiye desteği
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Otomotiv sektöründe Coşkunöz Metal 
Form, Coşkunöz Kalıp Makina, Coşkunöz Ala-
buga, Coşkunöz MA ve MMK Coşkunöz - Ala-
buga, bilişim alanında CITS Bilişim Hizmetleri 
(Cloud Information Technology Services), 
lojistik alanında Cem Taşımacılık, sigorta 
alanında Adalco Sigorta Aracılık Hizmetleri, 
savunma havacılık alanında Coşkunöz Savun-
ma ve Havacılık, enerji alanında atık bertarafı 
uzmanlığıyla INEVA Çevre Teknolojileri 
şirketlerimiz ile çalışmalar yürütüyoruz. Ro-
manya-Dragasani’de Coşkunöz Metal Form ve 
İtalyan otomotiv markası CLN Grup otomotiv 
bölümü Magnetto Automotive iş birliğinde 
kurduğumuz Coşkunöz MA, Rusya’da PJSC 
MMK Şirketler Grubu ortaklığında devreye 
alınan Çelik Servis Merkezi Rusya’da ve 2014 
yılında Rusya’da kurulan Coşkunöz Alabuga 
olmak üzere 3 yurt dışı yatırımımız bulunuyor. 

2014 yılında ilk yurtdışı yatırımımızı 
Rusya Federasyonu, Tataristan Cumhuriye-
ti’nde yaptık. Coşkunöz Alabuga, Tataristan 
Cumhuriyeti SEZ Alabuga Bölgesi’nde ilk 
yatırımımız olma özelliği taşıyor. Ford, Ka-
maz, PSMA, Daimler’e saç parça üretimi yap-
mak üzere kurulan bu şirketimizin stratejileri 
ikinci yatırımımızı başlattık. Bu doğrultuda 
faaliyete geçirdiğimiz Rusya’nın en büyük 
çelik üreticilerinden biri olan PJSC MMK Şir-
ketler Grubu ortaklığında 2018’de faaliyete 
geçen Çelik Servis Merkezi’miz yılda 150 bin 
ton üretim kapasitesine sahip. Bu üretim ve 
kalite potansiyeli ile başta otomotiv sektörü 
olmak üzere ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
rulodan sac açınım kesimi hizmetini veren 
bölgedeki ilk firmayız. Bu yatırımla bölgedeki 
konumumuzu güçlendirerek potansiyelimizi 
artırmayı hedefliyoruz.

Coşkunöz Holding olarak, 2019’a uzun 
süreli imzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde 
üretim hatlarımızı geliştirerek girdik. 2018 
yılında teşvik politikaları ile ana sanayiler ve 
tedarikçilerin dikkatini çekmeyi başaran bir 
ülke olan Romanya’da, İtalyan CLN Group 
Otomotiv bölümü MA ile beraber ortaklığımızı 
bir adım öteye taşıma kararı alarak yeni bir 
tesis kurmak üzere çalışmalarımıza başladık. 
Coşkunöz Metal Form ile İtalyan CLN Group 
otomotiv bölümü MA şirketleri ortaklığında 
kurulan Coşkunöz MA’nın Romanya’da 25 
milyon Euro’luk yatırımını gerçekleştiriyoruz. 

Dragasani’de yaklaşık 13 bin metrekarelik bir 
alandaki tesisimiz 2019 yılında aktif olacak. 
Bu tesise Türkiye’den vereceğimiz destekler 
ve üretimler, Türkiye’deki şirketlerimize de iş 
potansiyeli yaratacak.

Şirketlerimizden biri olan Coşkunöz 
Kalıp Makina, yenilikçi ve kalite odaklı çalış-
ma prensibiyle, G1 ve G2 olarak tabir edilen 
büyük ebatlı döküm kalıpların üretimini 
yapıyor. Alüminyum ve çelik mamullerinin 
üretilebilmesi için, tandem, transfer ve pro-
gresif kalıpları ve ait parçaların talaşlı imalat-
ları, montaj ve devreye alma çalışmalarını 
gerçekleştiriyor. Kalıphanemiz tamamen 
Avrupa ve Türkiye’deki OEM’lere hizmet veren 
bir şirket haline geldi. Bu sayede Türkiye’den 
ve dünyadan önemli otomotiv ana sanayi 
üreticilerine tedarik sağlıyor. Müşteri ana dili-
yle yürüttüğü uluslararası anahtar teslim proje 
yönetimi sayesinde yüzde yüz müşteri mem-
nuniyeti hedefiyle hizmet veren Coşkunöz 
Kalıp Makina; tecrübesi, üretim yeterliliği, 
finansal gücü, çevre yönetim sistemleri, kalite 
ve insan kaynağına önem veren politikaları 
ile uluslararası düzeyde sektörünün liderleri 
arasında yer alıyor.

Coşkunöz Metal Form ise sanayide 70 yıla 
yaklaşan tecrübesiyle bünyesinde presli ve 
montajlı sac parça üretimi alanında gövde, şasi 
ve modül parçaları üretiyor. Tandem, transfer 
ve progresif presler kullandığımız üretimim-
izde Coşkunöz Metal Form ve CoşkunözMA 
bünyesinde yılda 120 bin ton sac işleniyor.

Ayrıca 2014’ten bu yana yüzde yüz yerli 
sermaye ile kurulan INEVA Çevre Teknolojileri 
bünyesinde de atık bertaraf ve enerji üretim 
tesisleri kurma üzerinde çalışmalarımız etkin 
şekilde devam ediyor. Hali hazırda kurulu 10 
ünitesi bulunan INEVA, 2019 yılı içerisinde 6 
yeni üniteyi devreye almayı planlıyor.

Ülkemizin savunma ve havacılık alanında 
ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin karşılan-
ması amacıyla 2006 yılında faaliyetlerine 
başlayan Coşkunöz Savunma ve Havacılık 
(CSH), yüzde yüz Coşkunöz Holding kuruluşu 
olarak ana çalışma alanlarından ‘Havacılık ve 
Savunma’ sektöründe faaliyetlerini yürütüyor. 
CSH savunma alanında BORA, ATMACA, HİS-
AR, CİRİT, KORKUT, ALKAR, SARP gibi projele-
rde üzerine tevcih edilen sistem ve alt sistem 
üretimlerini tamamlayarak kullanıma hazır bir 

COŞKUNÖZ
KUŞAKTAN KUŞAĞA BÜYÜYEN GÜÇ:

Hizmet verdiği tüm sektörleri 
büyüten, yatırımlarıyla Türk 
ekonomisine ve sanayisine 

yüksek katkı sağlayan Coşkunöz 
Holding olarak, otomotiv, 

savunma, havacılık, enerji, çevre 
teknolojileri, bilişim ve lojistik 

alanlarında toplam 7 sektörde 12 
şirketimizle faaliyet gösteriyoruz. 

Yurt içinde otomotiv yan 
sanayinde birçok ilke imza atmış 
öncü bir kuruluş olmamızın yanı 
sıra globalde de mevcut ve yeni 

yatırımlarımızla büyümeye devam 
ediyoruz. Müşteri memnuniyetine 

verdiğimiz birincil önemle; 
ürünlerimizi, insan kaynağımızı, 
üretim süreçlerimizi ve çevresel 

faktörleri sürekli iyileştirmek 
suretiyle ilkler arasındaki yerimizi 

koruyor ve her daim sanayinin 
gelişimine öncülük ediyoruz. 

Önümüzdeki dönemde de uzun 
vadeli değer yaratma hedefimiz ve 
küresel vizyonumuz çerçevesinde 

ülkemizin kalkınmasına katkı 
sağlamaya devam edeceğiz. 

Operasyonel ve stratejik 
hedeflerimiz doğrultusunda da 

yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

A. Erdem Acay
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şekilde ana yüklenici firmalara teslim eder-
ken, havacılık alanında da BOEING, AIRBUS, 
BOMBARDIER, FOKKER, ANKA, ATAK, A400M, 
JSF, UYDU gibi projeler için detay ve kom-
ponent üretimlerini yaparak yurt içi ve 
yurt dışı müşterilerine teslimatlarını 
sürdürüyor.

Bunların yanı sıra Coşkunöz 
Ar-Ge olarak, sac şekillendirme 
kalıplarının tasarımı konusunda, en 
güncel teknolojilerle müşterilere 
yüksek katma değer sağlayacak, 
maliyet ve zaman açısından en etkin 
çözümü sunmak için çalışıyoruz. Araç 
hafifletme çalışmalarında en kritik 
teknolojilerden olan lazer ve sürtünme 
karıştırma kaynağı uygulamaları ile ilgili 
çalışmalar yapan Türkiye’deki ilk ve tek 
Ar-Ge merkeziyiz. 

Bunların başında; 3D teknolojiler dediğimiz, 
Türkçe’de katmanlı imalat teknolojileri şek-
linde tanımlanan projeler üzerinde çalışıyoruz. 
Bunun yanı sıra birleştirme teknolojilerine ilişkin 
çalışmalar da yürütmekteyiz. Birleştirme tekno-
lojilerinde lazer kaynak, sürtünme kaynaştırma 
kaynağı tekniği üzerine kapsamlı bir araştırma 
yaptık ve birçok proje tamamladık. Diğer taraf-
tan da malzeme ve ürün geliştirme konusunda 
çalışmalarımız mevcut. 

Coşkunöz Holding’in dijital dönüşüm yol 
haritası kapsamında, holdingimizin bir diğer 
Ar-Ge Merkezi, CITS (Cloud Information Tech-
nology Services) şirketimiz ile akıllı üretim 
sistemleri, veri analitiği ve makine öğrenmesi 
alanlarında ortak faaliyetler yürütüyoruz.

Öte yandan Coşkunöz Holding olarak 
insana, çevreye ve yaşama saygı değerimiz 
çerçevesinde tüm faaliyetlerimizin rotasını 
çiziyor; doğanın bize sunduğu kaynakları ver-
imli kullanma sorumluluğu ile çalışmalarımıza 
yön veriyoruz. Ülke ekonomisine değer katan 
işler yapmak, topluma sürdürülebilir katkı 
sağlamak Coşkunöz Holding’in kurumsal sosyal 
sorumluluk politikasının temelini oluşturuyor.

Kurucumuz M. Kemal Coşkunöz’ün 
öncülüğünde; Türkiye’nin en büyük sorun-
larından biri olan mesleki eğitimdeki eksikliği 
gidermek, sanayide yetişmiş teknik ara ele-
man ihtiyacını karşılamak ve daha da önemlisi 
mesleksiz gençleri iş ve meslek sahibi yapmak 
hedefiyle 1988 yılında hayata geçirilen ve 
geçtiğimiz yıl 30’uncu yılını kutladığımız 
Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın iş birlikleri, projeleri 
ve faaliyetleri her yıl artarak devam ediyor.

Ayrıca 2016 yılında Coşkunöz Holding 
bünyesinde “Bu İşte Bilim Var” projesini 
hayata geçirdik. Proje kapsamında mod-
ern ve üretken Türkiye’nin temelleri olarak 
gördüğümüz çocuklara bilimi sevdirmeyi, 
bilimsel farkındalık ve deney yoluyla yaratıcı 
düşünme becerisi kazandırmayı hedefliy-
oruz. Bu kapsamda onların eğlenerek öğren-
melerini sağlamak, iletişim kabiliyetlerini 
geliştirmek, fikir üreten bir neslin inşasına 
katkı sağlamak adına etkinlikler düzenliy-
oruz. Çocuklarımızı, bilim ışığında araştır-

maya teşvik etmenin yanı sıra onların 
çevre bilincini yükselterek ve “mucit” 

yönlerini ortaya çıkararak gelecek için 
inovatif fikirlerin kaynağı olmaları 
yönünde destek veriyoruz. Holding 
çatısı altında çalışanların çocuk-
larına yönelik gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerle, ortak aktivitelerde 
bulunmalarını ve gelişimlerine kat-
kı sağlamayı amaçlıyoruz. “Bu İşte 

Bilim Var” projesiyle; yaş gruplarına 
göre farklı segmentlere indirgenen 

tasarım, üretim ve beyin-vücut 
koordinasyonu isteyen aktiviteler 

gibi eğitici ve eğlendirici atölyeler 
gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerimizi, farklı 

konularda bilinçlendirme çalışması yapa-
bilmek adına her yıl ayrı bir tema ile düzen-
lemeye önem veriyoruz. 
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2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
toplam üretim bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 12, otomobil 
üretimi ise yüzde 11 oranında azaldı. 
Bu dönemde, toplam üretim 625 bin 
946 adet, otomobil üretimi ise 418 
bin 626 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 50 azalarak 
156 bin 990 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 49 oranında 
azaldı ve 120 bin 354 adet olarak 
gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2019 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde üretim 
yüzde 14 seviyesinde, ağır ticari araç 
grubunda yüzde 30, hafif ticari araç 
grubunda ise yüzde 12 seviyesinde 
azaldı. 2018 yılı Ocak-Mayıs 
dönemine göre ticari araç pazarı 
yüzde 54, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 53 ve ağır ticari araç pazarı 
yüzde 60 azaldı. 

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 7 oranında azalırken, 
otomobil ihracatı yüzde 9 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 
537 bin 889 adet, otomobil ihracatı 
ise 356 bin 200 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı 
Dolar bazında yüzde 6 azalırken, 
Euro bazında ise yüzde 2 arttı. Bu 
dönemde toplam otomotiv ihracatı 
13,4 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 12 azalarak 
4,9 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 5 azalarak 4,3 Milyar € 
seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 12 oranında azalarak toplam 
625 bin 946 adet taşıt aracı üretildi.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 634 bin 928 adet olarak 
gerçekleşti. 

2018 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2019 
yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 14 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim:

- K. Kamyonda yüzde 74 
- Midibüste yüzde 49 
- B. Kamyonda yüzde 35 
- Kamyonette yüzde 15 

oranlarında azaldı, 
- Minibüste yüzde 9 
- Otobüste yüzde 9 oranlarında 

arttı.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
otomobil üretimi, 2018 yılına göre 
yüzde 11 oranında azalarak 418 bin 
626 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
traktör üretimi yüzde 60 oranında 
azalarak 8 bin 982 adet oldu.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
toplam satışlar 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 50 azalarak 
156 bin 990 adet seviyesinde 
gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 

otomobil satışları, 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 49 oranında 
azaldı ve 120 bin 354 adet oldu.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı 
yüzde 57 olarak gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 49, 
ithal otomobil satışları yüzde 56 
ve yerli otomobil satışları yüzde 34 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 

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

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları 
yüzde 53, ithal hafif ticari araç yüzde 
54 ve yerli hafif ticari araç satışları 
yüzde 51 oranlarında azaldı.

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

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ağır ticari araç pazarı yüzde 60 
azalarak bin 4 bin 534 adet, kamyon 
pazarı yüzde 61 oranında azalarak 3 
bin 771 adet, midibüs pazarı yüzde 
68 oranında azalarak 383 adet ve 
otobüs pazarı ise yüzde 39 oranında 
azalarak 380 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
toplam pazar yüzde 48 , otomobil 
pazarı yüzde 44, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 57 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 69 oranlarında düşüş 
gösterdi.

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

356 bin 200 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 86’sını 
oluşturan 537 bin 889 adet taşıt 
ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 7 azaldı. 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2019 YILI “MAYIS” AYI 

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

 

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

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

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

Kaynak: OSD

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9 oranında azalırken, ticari 
araç ihracatı yüzde 2 oranında 
azaldı. Traktör ihracatı ise 2018 
yılına göre yüzde 21 artarak 6 bin 
530 adet olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 

verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde toplam ihracat, 2018 
yılına göre yüzde 6 oranında azaldı 
ve 13,4 milyar $ oldu. Euro bazında 
ise yüzde 2 artarak 11,8 milyar € 
olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 7 oranında 

azalırken, yan sanayi ihracatı da 
yüzde 3 oranında azaldı.

Tablo1.2’de görebilirsiniz
Türkiye İhracatçılar Meclisi veri-

lerine göre, toplam otomotiv sanayi 
ihracatı, 2019 yılı Ocak-Mayıs döne-
minde yüzde 17 pay ile ihracat sırala-
masında ilk sıradaki yerini korudu.
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Ford’un yolcu taşımacılığındaki id-
dialı modeli Tourneo Custom ve yük 
taşımacılığına yönelik modeli Transit Cus-
tom modelleri ise yeni eklenen 2.0 litre 
185 PS EcoBlue Upgrade ve EcoBlue Hibrit 
motor seçenekleriyle yakıt verimliliğini 
iyileştirirken, binek araçlarda sunulan 
gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle 
sürüş konforunu arttırıyor. Ford ticari araç 
ailesinin sevilen üyeleri Transit ve Tourneo 
& Transit Custom, daha fazla verimlilik, 
teknoloji, konfor ve güvenlik sunan yeni 
teknoloji ve donanımlarla yenilendi. 

Akıllı Ticaretin Lideri Transit
Yeni Ford Transit, optimize edilen 2.0 

litre EcoBlue dizel motor ve segmentte bir 
ilk olarak hibrit teknolojisiyle yüksek yakıt 
verimliliği sunuyor. 2.0 litre EcoBlue dizel 
ürün serisiyle yakıt verimliliğini yüzde 
7’ye varan oranda iyileştirerek işletmeler 
için üretkenliği artırırken, minibüs versiy-
onlarında EcoBlue 170PS güç ve 405Nm 
tork sunan yeni motoru ile sürüş perfor-
mansını yukarı taşıyor. Kasım 2019 itibarı 
ile de daha güçlü EcoBlue Upgrade 185 PS 
versiyonu ve 2020 yılının ilk çeyreği ile de 
arkadan çekişli modeller için yeni 10 vitesli 
otomatik şanzımanı ticari araç müşterileri-
yle buluşturuyor.

Havacılık ve uzay sanayisinin bilgisayar 
destekli tasarım çalışmalarından yarar-
lanılarak geliştirilen yeni Ford Transit van’ın 
yük kapasitesi, tepeden tırnağa ağırlıktan 
tasarruf etmeyi amaçlayan programla 66 
kilograma kadar artırıldı. Ford’un Avrupa’da 
ağırlık tasarrufu sağlayan, dayanıklılıktan 
ve güvenlikten ödün vermeyen alüminyum 
kaputlu ilk ticari aracı olan Yeni Transit’te 
hafif, yüksek mukavemetli kompozit bir ara 
bölme de sunuluyor.  

Yeni Transit: Müşteri odaklı 
tasarım, akıllı teknolojiler 
Yeni Ford Transit’in şık dış tasarımında 

daha yüksek, daha iddialı üç çubuklu ızga-
ra ile yeniden tasarlanan alt ön tampon 
yer alıyor. Kabinin tamamen yenilenen 
yüksek malzeme kalitesine sahip yalın ve 
yatay çizgilere sahip olan iç tasarımıyla 
stil, kolay kullanım ve sürücü konforu 

sağlanıyor. Basit, sesli komutlar veya sekiz 
inç dokunmatik ekranda parmak hare-
ketleriyle kullanılabilen Ford’un SYNC 3 
bilgi ve eğlence sistemi gibi ileri teknolojil-
er de sunuluyor.

Transit’in binek araçlara benzeyen 
sürüş karakteri, park ve manevra esnasın-

Türkiye’nin ticari araç lideri Ford, 
sektöre yön veren modelleri 
Transit ve Custom’ı müşteri 

ihtiyaçları doğrultusunda ileri 
teknolojik donanımlarla birlikte 

yeniledi. Havacılık ve uzay sanay-
isinin bilgisayar destekli tasarım 
çalışmalarından yararlanılarak 

geliştirilen yeni Ford Transit, yük 
kapasitesi artırılırken, optimize 

edilen 2.0 litre EcoBlue dizel mo-
toru ve segmentte bir ilk olarak 

hibrit teknolojisiyle daha çevreci 
ve verimli yakıt tüketiyor.

Yeni Ford Transit ve
Custom Türkiye’de 
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da daha fazla destek vererek sürücünün 
yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan 
Elektrik Destekli Direksiyonu (EPAS) ve 
180⁰ Görüş Sağlayan Ön ve Arka Kamera 
Sistemi ile daha konforlu hale geliyor. 
Sürücü destek teknolojileri arasında 
Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı 
gibi özellikler de yer alıyor. 

Lider Teknolojiler Yeni Transit’te
Transit sürücüleri, ilk kez Seçilebilir 

Sürüş Modları arasından seçim yaparak 
sürüş performansını koşullara adapte ede-
bilecek. Seçilebilir sürüş modları değişken 
yol şartlarına uyacak şekilde Normal, Eko 
ve Kaygan modlarından oluşuyor.

Stresi ve yorgunluğu azaltmaya, 
çarpışmaların etkisini önlemeye veya hafi-
fletmeye yardımcı olmak amacıyla Çapraz 

Trafik Uyarı Sistemi destekli Kör Nokta Uyarı 
Sistemi, uzun yolculukları daha az yorucu 
ve daha ekonomik hale getiren Adaptif Hız 
Kontrolü, önünüzdeki yolu sürekli olarak 
izleyen ve şeritten çıktığınız anda uyararak 
tekrar şeridinize güvenle yönlendiren 
Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı, 
seyir halindeyken aniden önüneze çıkabi-
lecek araç ve yayalara karşı otomatik olarak 
fren yaparak önden çarpışmaların etkilerini 
azaltılmasına ve önlenmesine yardımcı 
olan Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Ön-
leyici Akıllı Fren Sistemi gibi lider sürücü 
destek teknolojileri de Transit ile sunuluyor. 
Deluxe ve Trend donanım versiyonları ile 
sunulan Yeni Transit, Yan Park Sensörleri, 
park etmenizi kolaylaştıracak Aktif Park 
Asistanı*, aracınızın ön ve arka kısmından 
gelen araçları, bisikletleri ve yayaları geniş 
açıda görmenize ve dar park alanların-
dan stressiz çıkmanıza yardımcı olacak 
180⁰ Görüş Sağlayan Ön ve Arka Kamera 
Sistemi, geri viteste giderken diğer yol kul-
lanıcılarının varlığı konusunda sizi uyaracak 
Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, aracın üst arka 
kısmına monte edilmiş, güneş battıktan 
sonra dahi uzun süre çalışma alanızı aydın-
latmanıza yardımcı olacak Arka LED Tepe 
Lambası ve fabrika çıkışlı Elektrikli Otoma-
tik Kayar Kapı** gibi konfor özellikleri ile 
dikkat çekiyor.

Yeni Transit’in minibüs versiyonu 
Ecoblue 170PS motor seçeneğiyle, Van 
versiyonu ise Ecoblue 130PS ve 170PS mo-
tor seçeneklerinin yanı sıra yeni Ecoblue 
Hibrit 170PS* ve Ecoblue Upgrade 185PS* 
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motor seçenekleri ile de satışa sunuluyor. 
Kamyonet versiyonu ise Ecoblue 170PS ve 
Ecoblue Upgrade 185PS* versiyonları ile 
müşterileri bekliyor. 

Yenilenen Tourneo Custom ve Transit 
Custom daha fazla güç sunuyor
Yeni Ford Tourneo ve Transit Custom 

daha fazla güç ve hibrit teknolojisi ile daha 
düşük işletme maliyeti ve geliştirilmiş 
sürüş konforu sunuyor. Tourneo Custom 
motor seçenekleri arasına, dokuz yolcu ve 
yük taşırken daha uyumlu performans ve 
daha yüksek çekiş gücü için 415 Nm torka 
sahip yeni EcoBlue Upgrade 185 PS motor 
seçeneği eklenirken, 2.0 litre EcoBlue mo-
tor ile birlikte 170PS, 130 PS ve 105 PS güç 
seçenekleri sunulmaya devam edilecek.

Segmentte ilk olan Hibrit 
versiyonun Kasım 2019’da 
satışa sunulması planlanıyor
Segmentinde bir ilk olan EcoBlue Hibrit 

motor seçeneği, özellikle şehir trafiğindeki 
dur-kalk durumlarında ilave yakıt verimlil-
iği sağlıyor. Yenilikçi EcoBlue Hibrit motor 
seçeneğinin Kasım 2019 itibarıyla satışa 

sunulması planlanıyor. Tourneo Custom, 
önceki seride sunulan Ecoblue 130PS ve 
170PS motor seçeneklerinin yanı sıra şimdi 
Ecoblue Upgrade 185PS ve Ecoblue Hibrit 
185PS motor seçenekleriyle de satışa 
sunulacak. Aracın van versiyonu Transit 
Custom, önceki seride sunulan Ecoblue 
105PS ve 130PS motor seçeneklerinin 
yanı sıra şimdi yeni Ecoblue Hibrit 170PS 
seçeneğiyle de satışa sunulacak. Transit 
Custom Kombi ve Kombi Van ise Ecoblue 
130PS ve 170PS seçenekleri ile müşterileri 
bekliyor. Tourneo Custom Titanium Plus, Ti-
tanium ve Trend; Transit Custom Van Trend 
ve Kombi/Kombi Van versiyonu da Deluxe 
ve Trend versiyonları ile sunuluyor.

Yeni Ford Transit 113.800 TL’den, Ford 
Transit Custom Van 118.300 TL’den, Transit 
Custom Kombi 148.000 TL’den, Tourneo 
Custom ise 164.700 TL’den başlayan tav-
siye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford 
Yetkili Satıcıları’nda.

* Kasım 2019 itibarıyla satışa sunulacak 
versiyonda yer alacaktır.
** Mart 2020 itibarıyla satışa sunulacak 
versiyonda yer alacaktır. 

Gelişmiş teknolojiler ile güvenlik 
sınıfında üst seviyeye taşınıyor

Yenilenen Transit Custom ve Tour-
neo Custom sürücülerine ilk kez 

sunulan sürücü destek teknolojileri 
arasında şerit değiştirirken veya 

geri viteste giderken diğer yol 
kullanıcılarının varlığı konusun-
da sizi uyaran Çapraz trafik uyarı 

sistemi ile sunulan Kör Nokta 
Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma 
Sistemi ile tespit edilen hız limitine 
göre otomatik olarak seyir hızınızı 

ayarlayacak Akıllı Hız Sınırlayıcı 
özellikli Adaptif Hız Kontrol sistemi, 
Elektrik Destekli Direksiyon (EPAS) 

ile desteklenen Şeritte Kalma ve 
Şerit Hizalama Yardımcısı, aracın 

paralel park ve dikey park alanları-
na girmesine yardımcı olan Aktif 
Park Asistanı bulunuyor. Yaya Al-
gılama özellikli Çarpışma Önleme 

Yardımcısı, yoldaki yayaları ve 
araçları tespit etmek için ön görüş 
kamerasını ve radarı kullanıyor ve 
sürücünün uyarılara tepki verme-
mesi halinde otomatik olarak fren 

uyguluyor. Sistem şimdi geceleri far 
ışıklarının aydınlattığı yayaları da 

algılayabiliyor.
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Mercedes-Benz Türk’ün yenilikçi, 
sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekley-
erek topluma ve çevreye fayda sağlayan, 
pozitif sosyal etkisi olan ve hayatı kolay-
laştıran çözümler üreten girişimcilere kat-
kıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği 
Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 
BenzinLitre, BioGuy Ver.2, Bluedot Co., BREN, 
ConFarm, Enio Çevre Teknolojileri Ltd. Şti.,  
KompoRize, SafeTech, Tolkido ve Triwi ilk 10 
arasına giren startup’lar oldu.

Bu yılki jüri özel ödülü kız çocuklarının 
ve kadınların güçlenmesi alanında veri-
lecek olan Mercedes-Benz Türk StartUP 
yarışmasının finalistlerinin kadın-erkek 
dağılımı eşit oldu. Yarışmada ilk10 arasına 
giren girişimcilerin 3’ü İstanbul, 3’ü Ankara 
ve 3’ü İzmir’den başvururken, 1 yarışmacı ise 
Yalova’dan yarışmaya başvurdu.

Mercedes-Benz Türk’ün yenilikçi, 
sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekley-
erek topluma ve çevreye fayda sağlayan, 
pozitif sosyal etkisi olan ve hayatı kolay-
laştıran çözümler üreten girişimcilere kat-
kıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği 
Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 
finale kalan isimler belli oldu. 21 Mayıs’ta 
gerçekleşen eğitim kampının ardından video 
başvurularını hazırlayan ilk 60 startup alanın-
da uzman isimlerden oluşan jüri tarafından 
değerlendirildi. Değerlendirme sürecinde 
Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının bu 
yılki ilk 10 startup’ı belli oldu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 
bir veya birkaçına katkıda bulunan start-
up’ların davet edildiği yarışmada Ben-

zinLitre, BioGuy Ver.2, Bluedot Co., BREN, 
ConFarm, Enio Çevre Teknolojileri Ltd. Şti., 
KompoRize, SafeTech, Tolkido ve Triwi ilk 
10’a kalan startup’lar oldu. İlk 10 arasına 
giren girişimcilerin 3’ü İstanbul, 3’ü Ankara 
ve 3’ü İzmir’den başvururken, 1 yarışmacı ise 
Yalova’dan başvurdu. Bu yılki jüri özel ödülü 
kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesi 
alanında verilecek olan yarışmanın finalis-
tlerinin kadın-erkek dağılımı da eşit oldu.

İlk 10’a StartUP Boost Gelişim
Programı ve Almanya Seyahati Ödülü
Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasın-

da 604 başvuru arasında ilk 10’a kalan start-
up’lar onlara özel olarak tasarlanan StartUP 
Boost Gelişim Programı’na katılarak bir ku-
luçka eğitimden geçecekler. Finale kalan ilk 
10 startup ImpactHub İstanbul’un tasarladığı 
3 gün sürecek olan bu eğitiminin ardından 

final değerlendirmesinde büyük ödüller için 
yarışacak. “Teknoloji”, “Sosyal fayda” ve “Jüri 
özel ödülü” olmak üzere 3 farklı kategoride 
kazanan 3 startup‘a finalde toplam 150 bin 
TL olmak üzere 50’şer bin TL para ödülü ver-
ilecek. Ayrıca ilk 10 startup’a Almanya seya-
hati ödülü verilecek. Seyahate katılacak olan 
startup’lar Almanya’da sosyal girişimciler ve 
yatırımcılarla tanışma imkânı bulacak.

Türkiye ve Dünyanın Sürdürüle-
bilirlik Sorunlarına Çözümler
Yarışmada İlk 10 içine giren startup’lar 

Türkiye ve dünyanın güncel sürdürülebilirlik 
sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuy-
or. Akıllı tarım, sağlık teknolojileri, temiz 
gıdaya erişim, engellilerinin desteklenmesi, 
enerji yönetimi ve atık yönetimi konuları 
finale kalan startup’ların çözüm ürettiği 
alanlar olarak ortaya çıktı.

Mercedes-Benz Türk StartUP 
yarışması finalistleri belli oldu
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Avrupa’nın ve Türkiye’nin lider treyler 
üreticilerinden Krone, TİM tarafından 
açıklanan 2018 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma 
listesinde, tüm firmalar arasında 378’inci 
sıradan kendine yer buldu. Krone, 2016 
yılında ilk defa yer aldığı bu listede 3’üncü 
kez üst üste yer almayı başardı. 2017 
yılı sonuna göre ihracatını yüzde 114,1 
oranında arttıran Krone, 2019 yılının ilk 
5 ayı sonunda ise 1502 adetlik ihracat 
gerçekleştirerek neredeyse şimdiden 2018 
yılındaki başarısını yakalamayı başardı.

Krone’den Rekor İhracat
Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün tam 

446 sıra birden yükselerek 3’üncü kez üst 
üste ilk 1000 ihracatçı firma listesinde 
girdikleri için gurur duyduklarını belir-
tirken, “Tire fabrikamızdan 2018 yılında 
tam 2300 adet treylerimizi 27 farklı ülkeye 
gönderdik. Özellikle üstün Krone kalite-
sine daha önce ulaşamamış ülkeleri bu 

anlamda Krone treylerle buluşturuyoruz. 
Krone kalitesini kıtalararası bir çapta 
kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz.  
2017 yılına göre yüzde 114,1’lik bir artış 
kaydettik. Daha da önemlisi 2019’un ilk 
5 ayı sonunda ihracatımız 1502 adete 
ulaştı. Umuyoruz ki bu ivmeyi devam 
ettirip 2019 yılı sonunda hem Türkiye 
İhracatçılar Meclisi tarafından ilan edilen 
başarımızı taçlandıracağız, hem de 2018 
yılı adetlerimizin çok üzerine çıkıp yeni 
bir rekoru elde etmeyi başaracağız. 
Krone Türkiye ailesine emekleri için 
teşekkür ediyorum. Biz dış pazarlardaki 
bu başarımızı iç pazarda da Türk nakli-
yecisinin yanında olarak sürdürüyoruz. 
En kısa zamanda ülkemiz ekonomisinin 
hareketleneceğine olan inancımız tam. 
Türk nakliyecisi de bize inanmaya devam 
etsin.” şeklinde konuştu.

Türkiye’den 27 farklı ülkeye 
ihracat yapıyor

Sektöre getirdiği dinamizm 
ve rekabetle adından sıkça söz 
ettiren Krone, üst düzey kalite 

anlayışı, uzun ömürlü ürün 
yapısı ve gelişime oda-

klı bakış açısıyla 
sadece Türk 

nakliyecis-
inin değil 

Türki-
ye’den 
ihracat 
yaptığı 

27 farklı 
ülkede de 

nakliye-
cilerin ilk 
tercihleri 
arasında 
yer alıyor.

Krone, Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen 4. ihracatçısı oldu

Rıza Akgün

Krone Türkiye, 2018 yılında 
2300 adet treyler ihraç 

ederek, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tarafından 

açıklanan 2018 yılı ilk 1000 
ihracatçı firma listesine 
tüm firmalar arasından 
378’inci sıradan girdi. 

2017 yılı verilerine göre 
listede tam 446 sıra birden 
yükselen Krone, listedeki 

1000 firma arasında en 
hızlı yükselen 4’üncü firma 
oldu. Krone aynı zamanda 
2017 yılına göre ihracatını 

yüzde 114,1 oranında 
arttırmayı başardı.
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2019’da beşincisi düzenlenen Optifuel 
Challenge için 25 ülkeden 2.000 sürücü, 
daha az yakıt tüketimi için direksiyon 
başındaydı. Yakıt tasarrufunun önemine 
dikkat çeken yarışmada her ülkenin yarı 
finalleri tamamlandı. Türkiye’deki yarı 
final elemeleri, Michelin Lastikleri’nin iş 
birliği ile 12-21 Haziran tarihleri arasında 
Mersin’de gerçekleştirildi. 71 sürücü, 
ekonomik sürüş için mücadele ettiler. 

Mersin’de kıyasıya mücadele
11 Haziran’da yarışma kurallarının 

paylaşıldığı hazırlık gününden sonra 12 
Haziran’da sürücüler start aldı. Her bir 
sürücü, Mersin’de özel olarak seçilen 
40 km’lik parkurda sürüş gerçekleştirdi. 
Yarışmanın rekor yakıt tüketimi, 100 
km’de 21.5 litre oldu. 21 Haziran’da 
sona eren yarışmada bu rekor ile Aktur 
Uluslararası Nakliyat adına yarışan Ömer 
Yaman birinci olurken, 100 km’de 22 
litre yakıt tüketimini yakalayarak Erman 
Nakliyat adına Olcay Ecevit, ikinciliğe hak 
kazandı. Transaktaş firmasından Metin 
Aktaş ise 100 km’de 22.3 litre yakıt tüke-
timi değeri ile üçüncü oldu. 

Yarışmanın en tasarruflu sürüş per-
formansını sergileyen profesyoneller, 
Michelin Türkiye’nin ödüllerine de hak 
kazandı. Michelin X Line Energy Serisi 
lastik donanımıyla Renault Trucks T 520 
Yüksek Kabin çekicilerin kullanıldığı yarış 
sonrasında birinciye 6 adet, ikinciye 4 
adet ve üçüncüye 2 adet Michelin lastik 
ödülleri sunuldu. 

Yarışmanın sonuçların açıklandığı 
ödül töreninde Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine, sektörde 
yakıt tasarrufunun önemine dikkat 
çekti. Delepine, Renault Trucks olarak 
taşımacılık sektöründe en ideal yakıt 
çözümlerini geliştirmek üzere kesintisiz 
ar-ge yatırımları yaptıklarına değinerek 
şu şekilde açıkladı; “Renault Trucks olarak 
çevre dostu teknolojileri geliştirme poli-
tikamız ve müşterilerimizin Toplam Sahip 
Olma Maliyetini gözeten yaklaşımımız-
da yakıt tasarrufu en önem verdiğimiz 
konularımızdan biri. 2019’da piyasaya 
sunduğumuz elektrikli araçlardan dizel 
motorlara ve alternatif yakıtlara kadar 

en tasarruflu ve temiz teknolojileri üret-
meye devam ediyoruz. Uzun yol seg-
mentinde tek yakıt alternatifi olan dizel 
motorlarımızı daha da verimli ve tasar-
ruflu hale getirmek üzere çalışmalarımızı 
kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Sonuçta 
bir Renault Trucks çekici ile ortalama 
yüzde 10’luk bir tasarruf sağlanabilirken 
araçların, operasyonlarda kullanımı 
da büyük önem taşıyor. Bu nedenle 
sürücülerin eğitimleri de önemli. İşte 
tüm bu konuların toplamında Optifuel 
Challenge yarışmasını düzenleyerek 
yakıt tasarrufuna dikkatleri çekiyoruz. 
Türkiye olarak bu yarışmanın bir parçası 

Optifuel Challenge 2019 ile 
yine rekorlara imza atıldı

Renault Trucks’ın iki yılda bir 
düzenlediği sürüş yarışması 

Optifuel Challenge’ın Türkiye 
yarı finali tamamlandı. 

Aktur Uluslararası Nakliyat 
adına yarışan Ömer Yaman, 

yarışma etabındaki en düşük 
yakıt tüketimini elde ederek 

birinci oldu. Ömer Yaman, 
Ekim ayında Fransa Lyon’da 

gerçekleşecek 25 ülkenin 
katıldığı uluslararası finalde 

Türkiye’yi temsil edecek. 
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olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yılki bir-
incimiz Aktur Uluslararası Nakliyat adına 
yarışan Ömer Yaman’ı tebrik ederiz. 
Büyük finalden Türkiye’ye ödül ile döne-
bilmelerini diliyoruz.” 

Michelin Türkiye Pazarlama 
Direktörü Ayşem Suner ise Re-
nault Trucks ile böyle özel bir 
projede iş birliği yapmaktan 
memnuniyetlerini dile getire-
rek; “Michelin olarak ağır vasıta 
lastikleri segmentinde sun-
duğumuz X Line serisi ile yakıt 
tasarrufu taahhüdümüzü 
de sürdürüyoruz.  Bu 
doğrultuda Renault 
Trucks’ın düzenlediği 
Optifuel Challenge’ın 
bir parçası ola-
bilmek, stratejimizi 
de destekliyor” 
diye belirtti. 

Michelin Tür-
kiye Ağır Vasıta 
Ürün Teknik Müdürü  
Recep Uçan ise; “X Line 
serisinde; önceki ener-
ji  serilerine göre yüzde 
20 daha fazla kilometre 
ömrü sunarken, 100 
kilometrede 2 litreye 
varan yakıt tasarrufu 
sağlanabiliyor. Böylece 
yakıttan sonra en büyük 
maliyet kalemi olan 

lastik ve lastik yönetimi konusunda 
taşımacılık sektöründeki maliyetleri min-
imize etmeyi planlıyoruz“ diye ekledi.

Aktur Uluslararası Nakliyat, 
Ekim’de Lyon’daki büyük finalde 

Türkiye birincisi olan Aktur adına 
Ömer Yaman, Ekim ayında Lyon’da 
düzenlenecek uluslararası finalde 
diğer 24 ülkenin birincileriyle 
yarışacak. Türkiye dahil 25 final-
ist, ekonomik sürüş ile ilgili yazılı 
testin ardından Fuel Eco+ paketi 

donanımına sahip Renault Trucks 
T 480 Yüksek Kabin Maxis-

pace çekiciler ile en düşük 
yakıt tüketimi için etabı 
tamamlayacaklar. Ticari 
hızdan ödün vermeden 
en iyi yakıt tüketimini 
sağlayan dünya birin-
cisi, yarışta kullanılan 
çekicilerden birini ka-
zanacak.

Yarışmaya  
katılan ülkeler

Belçika, Birleşik Krallık, 
Bulgaristan, Cezayir, Çek Cum-

huriyeti, Estonya, Fas, Fran-
sa, İspanya, İsrail, İsviçre, 
İtalya, Letonya, Litvanya, 
Lüksemburg, Macaristan, 
Polonya, Portekiz, Romanya, 
Sırbistan, Slovakya, Şili, Tür-
kiye, Tunus ve Ukrayna.

Sebastien Delepine
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Madencilik, seramik ve enerji sektörlerinde faaliyet 
gösteren Kar Maden, doğası gereği oldukça 
zorlu çalışma koşullarına sahip Magnezyum 
Fabrikası’nda kullanılmak üzere 10 adet 
Komatsu forklift satın aldı. Zorlu şartların 
güvenilir markası Komatsu forkliftler, 
Kar Maden’e, Komatsu’nun 36 yıldır 
Türkiye distribütörlüğünü yürüten 
Temsa İş Makinaları tarafından 
fabrikanın bulunduğu Emirdağ 
Afyonkarahisar’da teslim edildi.

Daha önce hiç forklifti 
bulunmayan firma, kendilerine 
demo olarak verilen Komatsu FD30 ve 
FD35 dizel forktliftleri, fabrika sahasında 
deneyimleme şansı yakaladı ve özellikle yakıt 
verimliliği, dayanıklılık ve serilik konularında öne 
çıkan Komatsu forkliftleri tercih etme kararı aldı. Tam 

faal duruma geçtiğinde üç vardiyada durmadan 
tam kapasiteyle çalışabilen Komatsu forkliftler, 

güçlü mekanik yapısı, sağlamlığı, dayanıklılığı 
ve yakıt verimliliği ile Kar Maden’e değer 

katmak üzere teslim edildi. Temsa İş 
Makinaları, geniş servis ağı, kaliteli 

satış sonrası hizmetleri ve anında 
çözüm sunabilme kabiliyetiyle 

dizel Komatsu forkliftler için her 
zaman Kar Maden’in yanında 

olacak. Bu desteğin yanı sıra 
Komatsu fokliftlerin bakımlarının 

500 saatte bir yapılması ve bu sayede 
aralıksız üretim sürecine sağlayacağı 

uyum da Kar Maden’in kararında etkili 
oldu. Firma 6 adet Komatsu FD30T-17, 2 adet 

Komatsu FD35T-17, 2 adet Komatsu FD45T-10 
olmak üzere toplamda 10 adet forklift aldı. 

Dayanıklılık, verimlilik ve perfor-
mansıyla öne çıkan Komatsu forkliftler 
ayrıca üstün manevra kabiliyetleri ve 
yüksek taşıma kapasiteleriyle de ağır 
işlerin gereksinimlerini karşılayabiliyor. 
Kar Maden, satın aldığı Komatsu forklift-
leri, hammadde yükleme, çıkartma, atık 
maddeleri dökme ve oluşan magnezyum 
külçelerini yüklemede kullanacak. 

Forkliftlerin teslimatı, Temsa İş 
Makinaları İç Anadolu Bölge Yöneticisi 
Çağatay Tutar temsilcileri ile Kar Mineral 
Maden Tedarik Zinciri Müdürü Aytekin 
Şeker, Genel Müdür Erhan Şeker ve Mak-
ina Bakım Yöneticisi Hayri Dirisu’nun 
katılımıyla Kar Madencilik Emirdağ Afyon-
karahisar fabrikasında gerçekleşti.

Kar Maden ilk forklift alımında
Komatsu markasını tercih etti

Temsa 
İş Makinaları, 

Türkiye ve Avrupa’da tek 
magnezyum üreticisi olan 

Kar Maden’e fabrikasının farklı 
bölümlerindeki faaliyetlerde 

kullanılmak üzere 10 adet Komatsu forklift 
satışı gerçekleştirdi. Daha önce fabrikasında 

forklift bulunmayan Kar Maden, tam faal 
duruma geçtiğinde üç vardiyada hiç 
durmadan çalışılacağı için, sunduğu 

yüksek verimlilik, üstün 
performans ve dayanıklılık 

nedeniyle Komatsu 
forkliftleri 
tercih etti.



512019   RADÜS DERGİSİ



52 RADÜS DERGİSİ   2019

Roma’nın 227 adetlik otobüs 
ihtiyacı, yerli üretici Karsan’ın 
yüzde 28.6 hissesine sahip olduğu 
Industria Italiana Autobus SpA (IIA) 
tarafından karşılanacak. Karsan, Roma 
Belediyesi’nin aldığı 10 ve 12 metrelik 
dizel ve CNG’li otobüsleri, Bursa’daki 
fabrikasında üreterek yıl sonuna 
kadar teslim edecek. Teslim edilecek 
olan Menarinibus Citymood markalı 
otobüsler, yılda yaklaşık 7,2 milyon 
ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da hizmet 
verecek. Roma’ya teslim edilecek 
otobüslerle birlikte 2019 yılında  
61,3 milyon Euro büyüklüğünde, 
320 adetlik sipariş aldıklarını 
belirten Karsan CEO’su Okan Baş, 
“IIA ile işbirliğimizin başlangıcından 
bu yana, Menarinibus 
Citymood markalı toplam 
otobüs ihracatımız yıl 
sonuna kadar 1000 adedi 
aşacak” dedi. 

Toplu taşıma sistem-
leriyle her kente uyum 
sağlayabilecek modern 
çözümler sunan yerli 
üretici Karsan, yüzde 28.6 
hissesine sahip olduğu 
Industria Italiana Autobus 
SpA’yla (IIA) ihracattaki 
önemli yükselişini hız 
kesmeden sürdürüyor. 
İşbirliği kapsamında Kar-
san son olarak, dünyanın 
en çok turist çeken şe-
hirlerinden Roma için 227 
adetlik otobüs siparişi aldı. 
Roma Belediyesi için 
Bursa’daki fab-
rikasında 

üreteceği 10 ve 12 metrelik 
dizel ve CNG’li otobüsleri, 
Karsan yıl sonuna kadar 
teslim edecek. Teslim edi-
lecek Menarinibus City-
mood markalı otobüsler, 
yılda yaklaşık 7,2 milyon 
ziyaretçiyi ağırlayan Ro-

ma’da hizmet verecek.

Beş ayda 61,3 milyon Euro’luk sipariş!
Menarinibus Citymood ihracatıyla 

ilgili bilgiler veren Karsan CEO’su Okan 
Baş, “IIA ortaklığı bir dünya markası 
olma stratejimiz için önemli bir ham-
leydi. IIA’daki payımızı da artırmamızla 
birlikte, Avrupa’da daha güçlü ve emin 
adımlarla ilerleyebiliyoruz. Özellikle 2019 
yılı, Menarinibus Citymood markalı oto-
büslerimizin ihracatı noktasında önemli 

bir yıl oluyor. Roma otobüsleri 
ile birlikte bu yıl sadece 

beş ayda toplamda 
61,3 milyon Euro 
büyüklüğünde, 320 
adetlik Menarinibus 
Citymood siparişine 
ulaşmış olduk. IIA 
ile işbirliğimizin 
başlangıcından bu 
yana, Menarinibus 
Citymood marka-
lı toplam otobüs 
ihracatımız yıl 
sonuna kadar 
1000 adedi 
aşacak” dedi.

Karsan’dan, Roma Belediyesi’ne 
227 Adet Menarinibus Citymood!

Okan Baş
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Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım 
ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi 
Prometeon, kamyon ve otobüsler için 
tasarladığı “R:01 II+” serisini Türkiye 
koşullarına özel olarak geliştirdi. Serinin 
her iki lastiği de 295/80 R22.5, 315/70 
R22.5, 315/80 R22.5 ölçülerinde satışa 
sunuluyor.

“R01 II+” Serisi Üstün Kilometre 
Performansı Vadediyor
Serinin ön aks lastiği “FR:01 II+” 

ve çeker aks lastiği “TR:0 II+” artırılmış 
taban genişliği ve Türkiye koşullarına 
özel olarak geliştirilen taban hamur 
bileşimi sayesinde kullanıcılarına 
üstün kilometre performansı sunuyor. 
Prometeon tarafından yapılan saha testi* 
sonuçlarına göre, çeker aks lastiği TR:01 
II+, ilk kullanım ömründe ortalama 
270.000’den fazla km yaparken en 
yakın rakibine göre %10 daha 
yüksek kilometre performansı 
sağlıyor. Ön aks lastiği “FR:01 II+” 
ise aynı test sonuçlarına göre 
ortalama 323.000 km ile yine 
en yakın rakibine göre daha iyi 
performans vadediyor. 

Seri Dört Mevsim 
Mükemmel 
Performans Sunuyor 
Segmentinde az rastlanır 

bir özellik olarak; hem ön 
aksta hem de çeker aksta 
M+S ve 3PMSF (kar tanesi) 
işaretlemesine sahip R:01 
II+ serisi, kullanıcılarına dört 
mevsim boyunca üstün yol tutuş 
ve yüksek çekiş gücü sunuyor. 
Serinin her iki lastiği de Avrupa 
Komisyonu etiketlemesine göre 
ıslakta tutunma kategorisinde belirli 
ölçülerde “A” belirli ölçülerde “B” 
etiket değeri ile düşük fren mesafesi ve 
bu sayede mükemmel sürüş güvenliği 
vadediyor. 

R01 II+ Yakıt Tasarrufu Sağlıyor
Her iki lastikteki yenilikçi taban 

deseni ve Türkiye koşullarına özel 
olarak geliştirilen taban hamur bileşimi 

sayesinde kullanım ömrü boyunca 
elde edilen düşük dönme direnci, 
kullanıcılarına yakıt tasarrufu sağlıyor. 
Düşük karbon salınımı ve sahip olduğu 
ses seviyesi değerleri ile çevreci bir 
seri olan “R:01 II+”, düşük gürültü 
seviyesi ile de kullanıcılarına yüksek 
sürüş konforu sunuyor. Yakıt tasarrufu 
ve karbon salınımı sonuçlarına ilişkin 
karşılaştırma yapmayı mümkün kılan, 
Avrupa Komisyonu kriterlerini baz alan 
hesaplama aracına yoluzmani.com 

adresinden ulaşmak mümkün.     

* Saha testi 315/80r22.5 
ölçüsünde ve 

toplamda 120 adet 
lastikte yapılmıştır.

Prometeon’dan bölgesel taşımacılığın öncüsü

Pirelli “R:01 II+” serisi
Dünyanın endüstriyel lastik 
odaklı tek şirketi, Pirelli marka 
premium endüstriyel ve ticari 
lastiklerin lisanslı üreticisi 
Prometeon’un kamyon ve 
otobüsler için tasarladığı 
çok yönlü “R:01 II+” serisi; 
kullanıcılarına üstün kilometre 
ömrü, yakıt tasarrufu ve 
dört mevsim mükemmel 
performansı 
bir arada 
sunuyor.
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2019 yılında da gerek ürünleri gerekse 
de müşteri odaklı hizmetleriyle, iş makinesi 
kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen 
markalar arasında yer alan TürkTraktör, pazara 
girdiği 2013 yılından bu yana kazıcı-yükley-
iciler, nokta dönüşlü mini yükleyiciler, mini 
ekskavatörler, teleskopik yükleyiciler, lastik 
tekerlekli yükleyiciler ve paletli ekskavatörle-
rden oluşan 6 farklı ürün grubu ile hizmet veri-
yor. Konuyla ilgili yorumda bulunan İş Mak-
ineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, 
“TürkTraktör 65 yıldır Türkiye’de tarımsal me-
kanizasyon ve tarım makineleri alanında akla 
gelen ilk markalardan biri. 2013 yılındaysa iş 
makinelerini operasyonumuza katarak iş alan-
larımızda yeni bir sayfa daha açtık. O günden 
bu yana, gerek ürün gamımızı gerekse de 
satış sonrası hizmetlerimizi geliştirmek adına 
aralıksız çalışıyoruz. Üstün teknolojiyle do-
natılmış zengin ürün çeşitliliğimiz, makineler-
imizin sağladığı yüksek performans ve düşük 
işletim maliyetleriyle; 

Kullanıcıların verimliliği ve kârlılığını 
arttırmalarına yardımcı oluyoruz. Bu 
çalışmaların sonucunda, hem pazardaki 
etkinliğimizi güçlendirmeyi hem de tercih 

edilen firma olmayı başardık. Özellikle toplu 
satışlarda kazandığımız ivmenin, müşteril-
erimizin ürünlerimize ve satış sonrası servis 
ve bakım hizmetlerimize duyduğu güvenin 
en iyi kanıtı olduğunu düşünüyoruz” dedi. 

Farklı sektörlerin tercihi de 
TürkTraktör İş Makineleri
TürkTraktör iş makineleri, işletmeler 

tarafından zorlu saha koşullarında göster-
diği üstün performans, verimlilik artışı, 
satış sonrasında sağlanan servis hizmetleri, 
hızlı yedek parça temini ve yeni makine 
alımı yapmak isteyenler için kurguladığı 
cazip kampanyalarıyla tercih ediliyor. Son 
4 senede Türkiye’nin en büyük inşaat ve 
maden firmalarının önde gelen çözüm 
ortaklarından biri haline gelmeyi başaran 
şirket, büyük filo satışlarına imza atıyor ve 
pazardaki daralmaya rağmen satış ve satış 
sonrası hizmet kalitesiyle sektördeki konu-
munu güçlendiriyor.

TürkTraktör aynı zamanda iş makineleri 
alanında Türkiye’de 67 noktadaki yetkili 
servisleriyle de yaygın bir ağa sahip. Müşter-
ilerine yakın olma politikası gereği yetkili 

servis ve yedek parça bayi ağının yayılımına 
yönelik yatırımlarını planlandığı şekilde 
yürüten şirket, satış sonrası ağını genişlet-
meye devam ediyor. Donanımlı servis-
lerinde sunduğu satış sonrası hizmetlerine 
ek olarak; TürkTraktör çağrı merkeziyle de 
müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine kapsamlı 
bir şekilde cevap verirken; ürünlerine duy-
duğu güvenin bir göstergesi olarak sektörde 
bir fark daha yaratarak kullanıcılarına 1 yıl 
sınırsız saat garanti sunuyor. 

Omuz omuza uygulaması
TürkTraktör, satış ekibinin müşteri tale-

plerine yönelik en doğru bilgileri hızlı, şeffaf 
ve güvenilir şekilde sunabilmek için Omuz 
Omuza uygulamasını devreye aldı. Bu uygu-
lama ile ekipler müşterilerinin yanındayken 
ihtiyaç duyulan ürüne dair tüm sunumları 
yaparak ürüne ait teknik özellikler, görseller 
ve videoları da makine yanına gitmeden 
tablet üzerinden gösteriyorlar. Mevcut 
kullanıcıların da yorum yaptığı bu platform 
sayesinde şirket, basılı broşür ihtiyacını azal-
tarak çevresel fayda ve müşteri iletişimi için 
alternatif bir kanal sağlamış oluyor. 

TürkTraktör, yılın ilk 5 ayındaki performansıyla

Tercih edilen şirketler arasında
TürkTraktör, 

yüksek performanslı 

ve kullanıcı dostu iş 

makineleriyle, sektörde 

yaşanan daralmaya rağmen, 

yılın ilk 5 ayında hem 

gerçekleştirdiği toplu satışlar 

hem de pazara sunduğu 

yeni ürünlerle iddiasını 

göstermeye

devam etti.

18 Haziran 

2019 – TürkTraktör, 

Case ve New Holland 

markalı iş makinelerini 

başta inşaat, maden, 

altyapı, hafriyat, üretim 

ve tarım olmak üzere 

farklı alanlarda faaliyet 

gösteren işletmelere 

sunuyor.
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Yalçın Dorse 2 akstan 10 aksa va-
ran, esnek üretim programına sahip 
özel araç üreticisi… Sektörün duayen 
isimlerinden Yalçın Şentürk’ün sa-
hipliğinde uzun yıllardır duruşunu ve 
ticari anlayışını sürdüren firma 
gerek yurt içinde gerek yurt 
dışında pek çok ilke de 
imza atmışttı.

Ürünlerinde 
bağımsız hidrolik, 
salınır hidrolik (pan-
dle/swing), hidrolik 
dengeleyici, hava, 
makas ve tandem gibi 
birçok süspansiyon 
sistemlerini uyguluyor. 
Ayrıca tek, çift, üç ve dört 
kere olmak üzere 60 metreye 
varan teleskopik uzar şasi seçenekleri 
sunuyor. Mükemmel manevra kabili-
yeti için 70 derece dönüş açısına varan 
pandle akslı hidrolik dümenleme, 59 
derece dönüş açısına varan bağımsız 
hidrolik dümenleme, 45 derece dönüş 
açısına varan rotlu hidrolik dümen-
leme ve 22 dereceye varan kendinden 
dümenleme sistemleri kullanmakta.

Geçtiğimiz günlerde Danimarka’ya 
toplamda 21 adet olan siparişin, 1 
adet 2 aks tam düşük hidrolik dümen-
lenir lowbed yarı römork ile 3 adet 4 
aks lowbed yarı römorkların 1. Parti 
ihracatı gerçekleşmiş olup önümüzde-
ki hafta ve takip eden haftada kalan 
sevkiyatlar tamamlanacak.

2 aKS TaM DüşüK LOwBED 
yarı röMOrK
Avrupa’da en çok talep gören 

modellerden biri olan 2 aks tam 
düşük lowbed yarı römork, kapalı 

durumda hiçbir izne tabi 
olmadan hareket edebili-

yor. Uzamış platformu 
ile 40 ft’e ulaşabiliyor 
ve özel dizayn kon-
teyner kilitleri ile 
güvenle sabitleniyor. 
Hidrolik dümenlenir 
aksları kumanda ile 

de döndürülebili-
yor. Kolay ayrılabilir 

deveboynu ile önden 
yükleme imkanı sunuyor. 

Wabco smart board sistemi ile 
sürüşe uygun frenleme ve sürüş 
verilerinin kolay takibi sayesinde 
kullanıcılara avantaj sağlıyor.

yaLÇın DOrSE’DEn
4 KıTaDa 55 üLKEyE İHraCaT 

Dünyanın 
10’uncu büyük üret-

icisi, avrupa’nın ikinci 
büyük pazarına sahip olan 
treyler sektörünün öncü fir-

malarından 1978 yılında ku-
rulan yalçın Dorse hali hazır-

da üretiminin %85’ini 4 
kıtadaki 55 ülkeye 

ihraç ediyor.

4 aKS LOwBED yarı röMOrK
Danimarka ve İngiltere’de kullanıl-

mak üzere, özel olarak tasarlanmış 4 
aks lowbed yarı römork; 9.200 mm 
platform boyu, 13.300 mm kapalı 
boyu ve 4.000 mm uzar platformu ile 
17.300 mm toplam boya ulaşmak-
tadır. Beton blokların taşınması için 
tasarlanmış araçta B 3 aksı sabit, 1 aksı 
self stering (kendinden dümenlenir) 
akslar kullanılıyor. 1970’li yıllarda 
askerden dönen ve Nevşehir’de bir 
pulluk üreticisinin yanında kaynak 
zanaatkarı olarak işe koyulan ve 1977 
yılında ilk dükkanını kurarak hayaline 
yürüyen Yalçın Şentürk ile başlayan 
Yalçın Dorse’nin ünü artık dört kıtaya 
yayılmış durumda.

2010 yılında kendi öz sermayesiyle 
kurduğu Silivri üretim tesislerini faali-
yetlerine devam eden firma, yeni fabri-
kayla beraber üretim tekniklerinde de 
önemli bir gelişme trendi yakalamıştır. 
Gelişime Modern kumlama tesisi, fırın 
boya tesisi, araçların çinko kaplaması 
için metalizasyon tesisi ile plazma kes-
im, giyotin büküm ve kaynak robotu 
gibi yatırımlar gerçekleştirilerek üretim 
kalitesini en üst seviyeye taşımıştır.
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City Blu, 

hepsi Allison 

3000 Serisi TM tam 

otomatik şanzıman 

donanımlı 15 adet 

Mercedes-Benz Atego 

1729s kamyonları 

kullanıyor.

City Blu Atölye 

Müdürü Claude 

Hanna, Allison 3000 

SerisiTM ile ilgili olarak; 

“Atego’larda tam otomatik 

şanzıman olması önemli. 

Esnek güç, sarsıntısız 

hareket eden vites ve 

iyi performans” 

dedi. 

Allison şanzıman donanımlı 
kamyonlar, krizden sonraki 

temizliği üstlendi
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Lübnan’daki büyük çöp sorununun 
üstesinden gelmeye yardımcı olmak 
için görevlendirilen iki şirket, otoma-
tikleştirilmiş manuel (AMT’ler) ve man-
uel şanzımanlara kıyasla atık toplama 
uygulamalarındaki avantajları nedeniyle 
Allison şanzıman donanımlı çöp topla-
ma kamyonlarını tercih etti. RAMCO ve 
City Blu şirketleri, sokakları temizlemek 
için devlet ihalelerini kazandıklarında, 
yerel Mercedes-Benz bayisinin tavsiyesi 
üzerine Allison 3000 SerisiTM şanzıman 
donanımlı Mercedes-Benz Atego 
kamyonlarına yatırım yaptı.

Lübnan’ın çöp krizi, ilk kez 2015’te, 
Nameh köyündeki bir depolama sa-
hasının taşması nedeniyle kapatılması 
gerektiğinde manşetlere konu oldu. 
Ancak bu noktada çöplerin depola-
nabileceği alternatif bir yerin olmadığı 
ortaya çıktı. Atık toplama hizmetlerinin 
beş ay boyunca durması sonuncunda 
sokaklarda, dağlık bölgelerde ve pla-
jlarda çöpler birikti. Sonunda yeni iki 
yüklenici firma göreve başlamadan önce 
eski atık toplama şirketi, biriken çöpleri 
temizlemek üzere görevlendirildi. İki 
yıldır hizmet veren yeni yüklenici firmalar 
RAMCO ve City Blu 
ise atık sorununun 
çözülmesine ve 
yönetilmesine 
yardımcı olurken 
Allison donanımlı 
kamyonlarla 
çalışmaktan çok 
memnunlar. 

City Blue, Mercedes Benz tarafından 
onaylı ilk Türk üstyapıcı olan HidroMak 
tarafından üretilen Hidrolik Sıkıştır-
malı Çöp Kasası ile Brezilya yapımı 
bir şasiyi birleştiren, hepsi Allison 
3000 SerisiTM tam otomatik şanzıman 
donanımlı 15 adet Mercedes-Benz Atego 
1729s kamyonları kullanıyor. Üstyapı, şasi 
ve şanzıman uyumu ile kamyonlar, atık 
toplama sorununun çözülebilmesi için 
ilk beş ay boyunca aralıksız vardiyalar-
daki üstün performanslarda büyük bir 
başarıya imza attılar.

City Blu’nun araç ve şanzıman seçimi, 
toplama alanlarındaki yol şartlarına göre 
belirlendi. 1,000 metreden (3,280 ft) 
daha yüksek dik tepeler, hassas bir motor 
ve şanzıman gerektirirken bir kamyon 
kadar geniş olan köy sokakları, hassas 
hız kontrolü ve manevra kabiliyetini zo-
runlu kılıyor. Sürücüler ise tam otomatik 
şanzıman sayesinde ellerini direksiyonda 
tutabildikleri ve vites değiştirmeyle dik-
katleri dağılmadığı için memnun oluyorlar.  

JV Moawwad Edde (City Blu) Atölye 
Müdürü Claude Hanna, konu ile ilgili 
olarak; “Farklı alanlardaki çalışmalarımız-
da iki farklı tipte kamyon kullanıyoruz 
- geniş caddeleri olan şehirler için Mer-
cedes-Benz Actros, kamyonun güçlü ve 
kompakt olması gereken yerlerde ise 
Atego model araçları tercih ediyoruz. At-
ego’larda tam otomatik şanzıman olması 

önemli. Tam otoma-
tik şanzıman ile 
esnek güç, sarsıntısız 
vites geçişleri ve 
yüksek performans 
gibi bir çok avantaj 
sağlıyoruz” dedi. 

RAMCO, 
çoğunluğu Allison 

şanzıman donanımlı 80 adet Mercedes-
Benz Atego ve Actros kamyonu ile 
operasyonlarını yürütüyor. Böylece 
RAMCO, filosundaki Allison tam 
otomatik şanzımanları ve AMT’leri 
(otomatikleştirilmiş manuel şanzıman) 
karşılaştırabilme sansına sahip. 

RAMCO Atölye Müdürü Ayman Hilal; 
“Kamyonlarımızdan oldukça memnunuz. 
Yaklaşık iki yıldır aralıksız iki vardiyada 
çalışan araçlarımız, rekor bir çalışma 
süresi kaydettiler. Sürücülerimiz, farklı 
markaların birçok kamyonu arasında 
seçim yapabilir. Ancak çoğu, aynı kamyon 
modelindeki otomatikleştirilmiş manuel 
(AMT) ve manuel şanzımanlara kıyasla Al-
lison’ın daha yüksek performans ve hızlı 
ivmelenme sağladığını belirtiyor” dedi. 

Allison Transmission 3000 Serisi TM 
şanzımanlar, orta ağırlıktaki ticari araçlar 
için tasarlanıyor. Çeşitli uygulamalara ver-
imli bir şekilde uyum sağlamak ve çalıştır-
mak için tasarlanan bu seri, dar veya 
geniş vites oranlı, maksimum yedi vites 
seçeneği ile kullanılabiliyor. Motor tahrik-
li ilave güç çıkışı (PTO) gelişmiş araç fren-
lemesini sağlayan ve fren aşınmasının 
azaltan entegre bir output retarderi 
opsiyonel olarak sunuluyor. Operasyon, 
Allison’un prognostik yeteneklere sahip 
5. nesil gelişmiş elektronik kontrolleri ile 
daha da güvenilir bir çözüm sunuyor.

RAMCO, yüksek oranda Allison donanımına sahip toplam
80 adet Mercedes-Benz Atego ve Actros kamyonu işletiyor.

Lübnan’daki iki yeni atık 
toplama filosu, allison 3000 

Serisi TM şanzıman donanımlı
kamyonları kullanıyor.
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Schweinfurt/Friedrichshafen. Elektro-
mobiliteye daha fazla destek: ZF Fried-
richshafen AG, yeni binalar ve lokasyon-
larla E-Mobilite departmanını genişletiyor. 
Teknoloji şirketi ZF, Schweinfurt’taki E-Mo-
bilite Departman merkezinde yönetim, 
Ar-Ge ve satış departmanları için konum-
landırdığı yeni binanın açılışını yaptı. Sır-
bistan’ın başkenti Belgrad yakınlarındaki 
Pancevo’da, elektrikli tahrik sistemlerine 
yönelik yeni bir tesis önümüzdeki hafta 
faaliyete geçecek.

ZF’nin E-Mobilite ve Kurumsal Üre-
tim’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Michael Hankel, “Elektrikli aktarma or-
ganları çözümlerine olan talepte ciddi bir 
büyüme kaydedildi. Bu nedenle, bu alana 
yeni yatırımlar yaparak, cazip istihdam 
fırsatları yarattık ve üretim kapasitemizi 
artırdık. ZF, elektromobilite ile yeni nesil 
mobilite çözümlerinin de önünü açıyor 
ve araç emisyonunun azalmasına dünya 
çapında katkıda bulunuyor.” dedi. Elek-
tromobilite, Araç Hareket Kontrolü, tam 
otonom sürüş ve entegre güvenlik, ZF›nin 
“Yeni Nesil Mobilite” stratejisini oluşturan 
teknolojilerin dört ayağını oluşturuyor.

Modern Ofis Kavramı
ZF’nin, Schweinfurt’ta hizmete giren 

yeni binasında yaklaşık 520 perso-
nel çalışacak. Çalışma alanları ZF’nin proje 
tabanlı, esnek çalışmaya uygun ve çalışan-
ların iletişimini kolaylaştıran Ofis 3.0 
konseptine dayanıyor. E-Mobilite Bölüm 
Direktörü Jörg Grotendorst şunları söyledi: 
“Bu modern ofis konsepti ile çok amaçlı ve 
mükemmel bir çalışma ortamı oluşturduk. 
Bu konsept, günümüz iş dünyasında sürat 
ve dijitalleşme ile özdeşleşen dönüşümü 

yansıtıyor. Seçkin çalışanlarımıza seçkin bir 
çalışma alanı sunmak istiyoruz.” 30 milyon 
Avro değerindeki binada ayrıca 16 test 
tezgahı, elektrikli ve hibrit tahrik sistemleri 
ile bileşenlerinin testinde kullanılacak kon-
trol tesisleri de yer alıyor.

Schweinfurt, 9.400’den fazla çalışanı ile 
dünyanın en büyük ZF yerleşkelerinden biri. 
ZF ayrıca bölgesindeki en büyük işveren. 
2016 yılında kurulan E-Mobilite bölümünün 
yanı sıra, ZF’nin Aftermarket Bölümü de 
Schweinfurt›tan yönetilmektedir.

Schweinfurt’ta 

yer alan E-Mobilite 

Departman 

merkezinde, şirket 

ofisleri ve Ar-Ge 

için yeni bir bina 

yapıldı.

Sırbistan 

ve Çin’deki yeni 

tesislerle elektrikli 

tahrik sistemleri 

üreten küresel ağ 

genişletildi.

ZF, E-Mobilite
yatırımlarını artırıyor
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Elektrikli Tahrik Sistemleri İçin 
Yeni Üretim Tesisleri
ZF, E-Mobilite departmanını da genişleter-

ek, diğer iki alandaki üretim kapasitesini 
de artırıyor. Yakın zamanda bir yıllık inşaat 
süreci tamamlanarak, Pancevo’daki yeni tesis 
faaliyete geçecek. ZF, Sırbistan’ın başkenti 
Belgrad’ın 14 kilometre kuzeydoğusunda yer 
alan tesiste, öncelikle elektrikli motorlar, hibrit 
ve elektrik tahrik sistemli sürücüler için jen-
eratörler, şanzıman geçiş sistemleri ve mikro 
switch’ler üretecek. Gelecekte yaklaşık 1.000 
personelin çalışabileceği şekilde tasarlanan 
tesisin üretim kapasitesi, bu ürünlere yönelik 
büyük talebi karşılamak amacıyla halihazırda 
artırım sürecindedir. Elektrikli tahrik sistem-
leri için devreye alınması planlanan bir diğer 
üretim lokasyonu ise Çin’de Şangay şehrinin 
güneyinde Hangzhou’da şu anda inşaat 
halindedir. Bu tesis de önümüzdeki yıl faali-
yete geçecektir.

ZF Yönetim Kurulu Üyesi Michael Han-
kel şunları söyledi: “Müşterilerimize üstün 
teknoloji çözümleri sunmak istiyoruz. Uzun 
dönemde başarı için teknoloji liderliğinin 

yanı sıra maliyette de liderlik gerekiyor. Bu 
hedeflere, çalışanlarımızın yüksek bağlılığı 
ve küresel üretim ağımızla ulaşabiliriz. 
Böylece, farklı bölgelerde dengeli bir varlık 
sağlayarak, müşterilerimize yakın olabilir ve 
rekabetçi maliyet yapıları oluşturabiliriz.”

ZF Friedrichshafen AG
Güç aktarma organları, şasi teknolojileri 

ve aktif/pasif güvenlik teknolojilerinde küre-
sel bir lider olan ZF, yaklaşık 146.000 kişilik 
global işgücü ile 40 ülkede ve 230 noktada 
faaliyet göstermektedir. ZF, 2017 yılında 36,4 
milyar Euro’ya ulaşan bir ciro ile dünya çapın-
daki en büyük otomotiv tedarikçilerinden 
biridir. Araçların görmesini, düşünmesini 
ve uygulamasını sağlayan ZF, özellikle daha 
çevreci ve verimli elektrikli tahrik sistemleri 
yanında, çağdaş güvenlik teknolojileriyle 
donatılmış araçlar sayesinde trafik kazalarının 
yaşanmadığı bir dünya için her yıl cirosunun 
%6’dan fazlasını araştırma ve geliştirmeye 
ayırmaktadır. Kapsamlı ürün portföyü ile ZF, 
sadece binek araçlarda değil, ticari araç ve 
endüstri teknolojisi sektörlerinde de hizmet 
ve mobilite çözümleri sunmaktadır.

ZF Friedrichshafen’ın Aftermarket 
Bölümü, entegre çözümleri ve tüm ZF ürün 
portföyüyle araçların kullanım ömürleri 
boyunca performans ve verimliliğini garanti 
etmektedir. ZF Aftermarket, kanıtlanmış 
marka ve ürün kombinasyonları, dijital 
yenilikleri, özelleştirilmiş ürün ve servisleri, 
dünya çapında yaygın servis ağı ile ZF’yi 
güvenilir bir iş ortağı ve küresel otomotiv 
aftermarket pazarının en büyük ikinci mar-
kası olarak konumlamaktadır.

• ZF, yaklaşık 520 
personele çalışma 
alanı sağlayacak olan 
Schweinfurt’taki 
E-Mobilite Bölümünde 
yönetim, Ar-Ge ve satış 
departmanları için yeni 
bir bina yaptırdı.• ZF’nin Schweinfurt’taki 
merkezinde yönetim, 
Ar-Ge ve satış 
departmanları için 
yapılan yeni bina, 
ZF Yönetim Kurulu 
Üyesi Michael Hankel, 
Bavyera Eyalet 
Sekreteri Gerhard 
Eck, Schweinfurt 
Belediye Başkanı 
Sebastian Remelé 
ve ZF’nin E-Mobilite 
Bölüm Başkanı Jörg 
Grotendorst’un 
katılımıyla açıldı.• ZF, birkaç gün içinde 
Sırbistan’ın başkenti 
Belgrad yakınlarındaki 
Pancevo’da bulunan 
yeni tesisinde elektrikli 
tahrik sistemlerinin 
üretimine başlayacak.
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Avrupa’da hızla büyüyen Ekol Lojis-
tik, dünyanın en büyük lojistik fuarların-
dan Transport Logistic Munich Fuarı’nda 
Lojistik 4.0 stratejisiyle uyumlu entegre, 
esnek ve en etkin çözümlerini tanıtırken, 
yeni iş bağlantıları da kurdu. İki yılda 
bir gerçekleştirilen Transport Logistic 
Munich 2019’da; 63 ülkeden 2 bin 374 
katılımcı yer aldı. Katılımcı sayısı 2017’ye 
göre yüzde 10 artış gösterdi. Fuarı, 125 
ülkeden yaklaşık 64 bin kişi ziyaret etti. 

Almanya’nın Münih kentinde 4-7 Ha-
ziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 
Transport Logistic Munich Fuarı’nda 
Ekol, taşımacılık ve lojistik sektörüne 
yön veren dünya devleriyle bir araya 
geldi. Ekol, ilk kez 2013 yılında katıldığı 
fuarda bu yıl da yine aynı yerinde 253 
metrekarelik çift katlı standı ile zi-
yaretçilerden yoğun ilgi gördü. 

Fuarda dört gün boyunca müşterile-
rini standında ağırlayarak geniş hizmet 
yelpazesi ve sektörüne ilham kaynağı 
olan uygulamaları hakkında bilgi veren 

EKOL, Transport Logistic Fuarı’nda büyük ilgi gördü

Case IH Traktör, lansman günleri ve tarla
tatbikatlarına Güneydoğu Anadolu’dan başladı

Ekol, Transport Logistic’te önemli to-
plantılar gerçekleştirdi.

15 ülkede kendi tesisleriyle faaliyet 
gösteren Ekol, 2018’i 710 milyon Euro 
ciro ile tamamladı. Cironun yüzde 20’nin 
üzerinde bir kısmının yurt dışındaki Ekol 
şirketlerinden elde edilmesi hedefleni-
yor. Ekonomideki zor koşullara rağmen 

yurt içinde ve yurt dışındaki yatırımları-
na devam eden Ekol, toplam 25 milyon 
Euro tutarında yatırım planlanan Yalova 
Ro-Ro Terminali’nin ikinci evresi için de 
hazırlıklara başladı.

Ekol, 2020’ye kadar depo alanını 1 
milyon 500 bin metrekarenin üzerine 
çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TürkTraktör’ün seçkin markası 
Case IH, son teknolojiye sahip traktör 
ve tarımsal ekipmanlarını tanıtmak 
üzere Güneydoğu Anadolu’da 
gerçekleştirdiği etkinliklerde bölge 
çiftçilerini ağırlıyor. 

Üstün performansı eşsiz tasarım ile 
birlikte sunan Case IH, ziyaret edeceği 
illerde düzenlenecek etkinliklerde, ilk 
kez bu yıl Mart ayında lansmanı yapılan 
FarmallA Active Drive4 Serisi’ni 

tanıtırken aynı zamanda bölgenin en 
çok tercih edilen traktörleri olan JX, 
JXB ve JXC serilerinin ve bu traktörlere 
uygun olan pulluk, kültivatör ve 
rotovatör ekipmanlarının da çiftçiler 
tarafından birebir deneyimlenmesine 
imkân sunuyor.

Çiftçilerin yoğun ilgisi ile başlayan 
etkinlik, ilk durağı Şanlıurfa’dan sonra 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam 
edecek. Tanıtımda yer alan Case IH 

FarmallA Active Drive4 Serisi, ilk yerli 
üretim yarı otomatik transmisyona 
sahip traktör olma özelliği taşıyor. 
Bu seri, sunduğu vites seçenekleri 
sayesinde, kullanıcının sadece 
zamandan değil aynı zamanda yakıttan 
da tasarruf elde etmesine imkân 
tanıyor.

Çiftçi buluşmaları esnasında 
ziyaretçiler, hem bu seriyi hem de 
Güneydoğu Anadolu bölgesinin en çok 
tercih edilen traktör serilerini yakından 
inceleme fırsatı yakalıyor.



632019   RADÜS DERGİSİ



64 RADÜS DERGİSİ   2019

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin 
problemlerinin çözülmesi ve vatandaşların 
yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik 
yeniden yapılanma çalışmaları kapsamın-
da Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘Akıllı 
Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkan-
lığı’nı kurdu. 

Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi 
Başkanlığı’na ARGE Şube Müdürlüğü, Akıllı 
Şehircilik Şube Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Şube Müdürlüğü bağlanarak 
akıllı şehircilik vizyonu pekiştirildi. Akıllı şe-
hir kavramı ile; metropol kentlerdeki mev-
cut doğal çevre, enerji, ulaşım, insan gibi 
kaynakların daha verimli, sürdürülebilir 
ve kontrol edilebilir düzeyde kullanılması 
hedefleniyor. Alınan karar ile kent yönetim 
aracı olarak değerlendirilen akıllı şehircilik 
uygulamalarına Bursa’da yeni dönemde 
ağırlık verilmesi planlanıyor. Bursa’da artan 
nüfus ve göçün ortaya çıkardığı konut, 
altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, 
çevre ve enerji gibi alanlarda ortaya çıkan 
problemler ile kaynak-
ların maksimum 
seviyede 

değerlendirilmesi ihtiyacı, kent yönetimini 
‘teknolojinin sunduğu imkânlardan’ azami 
ölçüde yararlanmaya sevk etti.

Bursa için ‘akıllı’ çözümler
Bursa’nın geleceğini akıllı çözümle-

rde gören Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’nın her geçen gün artan nüfusu ile 
birlikte ulaşım başta olmak üzere çevre, 
sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim konu-
larında farklılaşan ihtiyaçlarını, bilgi ve 
iletişim teknolojilerini daha fazla kulla-
narak yönetmeyi planlıyor. Vatandaşlara 
sürdürülebilir, refah seviyesi yüksek ve 

katılımcı bir gelecek sunmak için akıllı 
şehircilik uygulamalarını tek tek kentte 
yaygınlaştırmak istiyor. Bu projeleri ha-
yata geçirmek için şehirdeki hareketliliği 
ölçmek, her alanda verileri toplamak, 
depolamak ve nihayetinde big datayı 
oluşturup analiz etmek hedefliyor. 

Akıllı dokunuşlar karşılık buldu
İnovasyon ve akıllı şehircilik uygulama-

larının kısa zamanda hayatı kolaylaştırdığı, 
Bursa’da yapılan uygulamalarla kısa süre-
de kendini gösterdi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursa’da göreve 

Akıllı şehirciliğe
kurumsal kimlik

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde 

Akıllı Şehircilik ve
İnovasyon Dairesi 

Başkanlığı
kuruldu.
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başlamasının ardından ulaşım problemi-
nin çözümünde dar boğaz olarak görülen 
kavşaklarda pratik ve ekonomik dokunuş 
olarak yapılan “akıllı kavşak” uygulamaları 
kent trafiğine nefes aldırmıştı. Dünya 
genelinde trafik sıkışıklığı hakkında istatis-
tikler hazırlayan Hollanda merkezli şirketin 
verilerine göre 2017 yılında trafiği en 
sıkışık iller listesinde 68’inci sırada yer alan 
Bursa, 2018 yılında ise yüzde 5 rahatlama 
ile 92 şehri geride bırakıp, 160’ıncı sıraya 
yerleşti. Küçük ama akıllı dokunuşlar, trafik 
probleminin kısa vadede çözümünde 
hemen karşılık bulmuş oldu.

Yeni oluşum ile Dünya’da ulaşım, 
çevre, sağlık, sosyal, güvenlik, enerji ve 
mobilite alanında popüler olan akıllı şehir 
uygulamaları Bursa’da yaygınlaştırılacak. 
Diğer taraftan projelerin finansmanının 
oluşturulması çalışmaları kapsamında 
“Geleceğin Şehirleri Hibe Programı” 
kapsamında akıllı şehircilik ve kentsel 
dönüşüm alanında 21 milyon TL’lik proje 
başvurusu onay almıştı. Yapılan bu girişim-
lerin uygulamaya dönüşmesi, benzer fon 
kaynaklarının oluşturulmasına yine bu 
vizyon ile devam edilecek.

Gelişimin yeni anahtarı: 
İnovasyon
Daha yaşanabilir bir Bursa için yeni 

fikirlerin ortaya çıkartılması ile fikirlerin 
katma değer oluşturan ürün, metot veya 
hizmetlere dönüştürülmesi için gerekli 
altyapının oluşturulmasına, kurulan daire 
başkanlığı öncülük edecek. Alınan kararla, 
sürekli değişen Bursa şartlarında, vatan-
daşların ekonomik ve toplumsal yarar 
sağlayacağı şekilde belediye hizmetlerinin 
güncelleştirilmesi, geliştirilmesi veya ye-
pyeni farklı bir hizmetin ortaya konulması 
hedefleniyor. Belediyede kurumsal olarak 
inovasyon yaklaşımının benimsenmesi ile 
akıllı şehircilik faaliyetlerinin yeni dönem-
deki uygulanmalarına hız katacağı ön 
görüldü.
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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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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
Türkiye genelindeki etkin bayi ağıyla 
ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. 
Kullanıcı beklenti ve isteklerine uygun 
araçlar geliştirerek müşteri memnuni-
yetini odak noktasına koyan Otokar’ın 
üst yönetimi ile pazarlama, satış, satış 
sonrası hizmetler, mühendislik ve yedek 
parça ekipleri, Otokar’ın Sakarya’daki 
fabrikasında kamyon bayileriyle bir araya 
geldi. Toplantıya Ticari Araçlardan So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza 
Alptekin, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül, 
Satış Direktörü Murat Tokatlı, Pazarlama 
Müdürü Tarkan Burak, Ticari Araçlar Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü Oğuz Doruk, 
Yedek Parça Satış ve Pazarlama Müdürü 
Orçun Şeramet ve diğer Otokar yöneticil-
eri katıldı.

Otokar’ın Türkiye genelindeki At-
las kamyon bayilerinin yöneticilerinin 
katıldığı toplantıda, mevcut hizmet ve 
faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında 

bulunulup, kamyon pazarı değerlendi-
rildi. Toplantıda ayrıca, gelecek dönem 
hedefleri konuşuldu. 

OTOKAR ATLAS: 
HAFİF KAMYON SEGMENTİNİN
GÜÇLÜ KAHRAMANI
Kullanıcı konforu için pek çok detayın 

yer aldığı, ticaretin kahramanı Otokar 
Atlas; adını mitolojide gök kubbeyi 

omuzlarında taşıyan, güçlü kahraman 
Atlas’tan alıyor. ABS, elektronik denge 
kontrolü (ESC), tam havalı fren sistemi ve 
geniş iz mesafesi ile sürücüsüne yolcu-
luk boyunca güven veren araç, iç kabini 
ile konfor konusunda fark yaratıyor. 
Farklı ihtiyaçlara göre iki farklı uzunluk 
seçeneğine sahip olan Atlas, kullanıcıların 
konforlu ve güvenli sürüş ihtiyaçlarına 
birçok yönden cevap veriyor. Şerit takip 
sistemi LDWS ile sürücülerin yolculukları 
esnasında şerit dışına çıkmaları duru-
munda uyararak güvenliği üst düzeye 
çıkaran araç, yokuş kalkış desteği (HSA) 
ile dik rampalarda aracın geri kaymadan 
yola devam etmesini sağlıyor. Hız sabi-
tleme özelliği de bulunan Atlas, direksiy-
on üstü kontrol düğmeleri, yol bilgisayarı, 
geniş torpido gözleri, yenilenen orta kon-
solu, koltuk kumaşı ve dikiz aynalarıyla 
da dikkat çekiyor. LED sinyali ve sis lam-
balarıyla modern dış görünümüne sahip 
olan Otokar Atlas, ayarlanabilir farları ile 
sürücüsüne daha iyi görüş sağlıyor.

Otokar, Atlas bayileriyle
bir araya geldi

Türkiye’nin öncü otomotiv 
şirketlerinden Otokar, hafif 
kamyon segmentinin güçlü 

aracı Atlas’ın bayileriyle 
bir araya geldi. Türkiye 

genelindeki kamyon 
bayilerinin yöneticilerinin 

katılım gösterdiği toplantıda, 
mevcut faaliyetler, hizmetler, 

kamyon pazarı ve hedefler 
konuşuldu.
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71 yıllık tecrübesiyle tüm taşıma 
modlarında çözümler sunan Fevzi 
Gandur Logistics, çevreci yaklaşımını 
yeni yatırımlarına da yansıtıyor. 
Gerçekleştirdikleri yatırımlarda da 
sürdürülebilir ve yenilenebilir olmaya 
önem verdiklerini belirten Fevzi Gandur 
Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Fahri 
Dündar, geçtiğimiz aylarda hizmete 
aldıkları İzmir’deki Isı Kontrollü 
Lojistik Merkezi yatırımından söz etti. 
“Bu tesisimizde yer alan soğuk hava 
depomuz, çatısında bulunan güneş 
panelleriyle soğutuluyor. Ege’nin 
güneşini soğutmak için kullanıyoruz.” 
diyen Dündar, bu sayede tüm gıdaları 
hem sağlıklı hem de çevreye duyarlı bir 
şekilde koruyabildiklerini vurguladı.

Filonun tamamı Euro6’ya 
geçiyor
Karayolu taşımacılığında kullanılan 

araçların neden olduğu karbon 
salınımına dikkat çeken Dündar, 
filolarında yer alan araçların Euro6’ya 
geçmeye başladığını dile getirerek bu 
sayede emisyon değerlerini en düşük 
seviyede tutabildiklerini aktardı. Bu 
araçlarda bulunan motorların aynı 
zamanda daha az ses yaydığını söyleyen 
Dündar, geçtikleri güzergahlardaki ses 
kirliliğinin de azaldığını belirtti.

Çevresel Atık Bilincini Arttıracak
Dünya Engelsiz Yaşam Derneği 

(DEYADER) ve İstanbul Üniversitesi 
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nin 

başlattığı atık toplama ve geri 
dönüşüm konulu projeye 
destek vermeye hazırlanan 
şirket,  bu kapsamda öncelikle 
Türkiye genelindeki Fevzi 
Gandur Logistics ofislerinde yer 
alan atıkları ayrıştırılarak geri 
dönüşüme kazandıracak.

Çevreye karşı saygılı 

olmayı bir şirket kültürü haline 
getirdiklerini ifade eden Fahri 
Dündar, “Bu projeye destek olarak 
hem atıkların çevreye verdiği 
zararın azaltılmasına yardımcı 

olmayı, hem de çalışanlarımızın 
temiz çevre bilinciyle hareket 

etmelerini amaçlıyoruz” 
sözlerini kullandı. 

Fevzi Gandur Logistics
“Çevreye Saygı”ya odaklanıyor

Fevzi Gandur Logistics, yeni yatırımlarının en önemli kriterini
“çevreye saygı” olarak belirledi. Filosunun tamamını Euro6 araçlara 

çeviren ve İzmir’deki soğuk hava deposunu güneş enerjisiyle soğutan 
şirket, şimdi de atık toplama ve geri dönüşüm projesi başlatıyor.

Fahri Dündar
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Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Türkiye 
akaryakıt pazarındaki geleneksel lider-
liğimizi, 2018 yılında sektörde yaşanan 
küçük de olsa daralmaya karşın payımızı 
geliştirip, %22.4’e çıkararak sürdürmek 
bizler için ayrı bir anlam ifade ediyor” 
açıklamasında bulundu. 

Bu topraklarda milli değerlerle kurul-
muş Türkiye’nin en önemli markalarından 
biri olarak Petrol Ofisi’nin gelişim ve 
büyüme hedeflerine de vurgu yapan Se-
lim Şiper, “Geçmişimizden devraldığımız 
mirasımız ve liderlik sorumluluğumuzla, 
doğduğumuz bu topraklara, ülkemize kat-
kı yapmaya, Türkiye’yi geleceğe taşımaya 
devam edeceğiz” dedi. 

Petrol Ofisi’nin geleneksel lider-
liğini Türkiye akaryakıt pazarındaki 
daralmaya karşın pazar payını arttırarak 
sürdürdüğüne dikkat çeken Petrol Ofisi 
CEO’su Selim Şiper, bu sonucun yürütülen 
gelişim ve dönüşüm döneminin somut 
göstergesi olduğuna vurgu yaparak 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Petrol Ofisi olarak son iki yıldır, 
stratejisinden organizasyonel yapısına, 
kurumsal kimlikten ürünlerine kadar 
çok yönlü ve önemli bir gelişim süreci 
yönetiyoruz. Daha efektif bir yönetim 
ve organizasyon yapısını, sektör liderine 
yakışır şekilde ürün, hizmet ve rekabette 
çıtayı yeni zirvesine çıkarmayı hedefliyoruz. 
Böylesine büyük ve önemli bir yapıda 

tüm kulvarlarda eş zamanlı çok hassas 
çalışmalar yürütüyoruz. 2017 yılı sonunda 
hazırlık aşamalarını tamamladığımız bu 
çalışmalarda 2018 yılında imaj filmimizi, 
yeni logomuz ve kurumsal kimlik 
çalışmalarımız, istasyon yenilemelerimiz 
takip etti. Pazarlama alanında da 
başarılı çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve 
konvansiyonel mecraların yanı sıra dijital 
platformları, sosyal medyayı da çok aktif 
şekilde kullanıyoruz. 2019 yılında ise ürün 
bazında 1 yılı aşkın süredir geliştirme ve 
hazırlık dönemini yürüttüğümüz, yeni 
teknolojimiz Active-3 teknolojisini tanıttık 
ve istasyonlarımızda satışa sunduk. 

Active-3 teknolojisi
Active-3 teknolojisini, Petrol Ofisi’nin ben-

zersiz bilgi birikimi ve uzmanlığıyla, akaryakıt 
katkıları alanında dünyanın önde gelen kuru-
luşu Afton Chemicals ile birlikte İngiltere’de 
geliştirdik. Uluslararası bağımsız laboratu-
varlardaki test süreçleri İTÜ tarafından da 
onaylanan Active-3 teknolojisini Türkiye’ye 
getirdik ve tüm yakıtlarımızı bu teknolojiyle 
üretmeye başladık. Active-3, tek depoda dahi 
motoru temizleyen, koruyan ve %4’e ulaşan 
tasarruf sağlayan, gelişmiş ileri bir teknoloji. 
Nisan ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz 
Active-3 ile ilgili, hem bayi ve hem de müşter-
ilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. 

akaryakıtın geleneksel lideri 

Petrol Ofisi
2018 yılında pazar payını 

%22.4’e yükselterek, sektör 
zirvesindeki yerini daha da güçlendirdi
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Nikola Motor Company, Nikola 
World etkinliğinde hidrojen yakıt hücreli 
ve elektrik motorlu TIR’larını ilk kez 
görücüye çıkarttı. Hidrojen yakıt hücreli 
ve elektrikli Nikola Two’nun hayata 
geçirilmesinde, araç komponentlerini ve 
sistemlerini sağlayan Bosch, teknolojisi 
ve uzmanlığı ile Nikola’ya yardımcı oldu. 
Teknoloji ve sistem yaklaşımı; Nikola 
One Sleeper Cab ve Avrupa pazarlarına 
yönelik tasarlanan Nikola Tre’nin de 
dahil olduğu Nikola’nın tüm araçlarında 
kullanıma uygun hale getirildi. 

Teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, 
lojistik alanında verimliliği artırmak ve 
emniyeti sağlamak üzere ticari araçlara 
yönelik otomasyon, bağlanabilirlik 
ve elektrifikasyon konularında 
çözümler sunuyor. Bosch’un Amerika 
Birleşik Devletleri ve Almanya’daki 
lokasyonlarında çalışan mühendislik 
ekipleri, Nikola’nın yaklaşımını 
gerçekleştirmek adına Nikola TIR’larının 
geliştirilmesine 22.000 saatin üzerinde 
katkıda bulundu. 

Bosch Kuzey Amerika Ticari ve Arazi 
Araçları Başkan Yardımcısı ve Bölge İş 
Birimi Başkanı Jason Roycht: “2,5 yıllık 
iş birliğinde mükemmel ve en yüksek 
seviye mühendislik ile gelişmiş teknoloji 
kullanılarak TIR’lara yönelik tamamen yeni 
ve benzersiz bir yaklaşım hedeflendi. 

Birbirimizden pek çok şey öğrendik ve 
herkesin imkansız gördüğü şeyi başarmak 
için birbirimizi zorladık. Nikola Two, 
bugünün ağır iş kamyonlarının basit bir 
evrimi değil. Hem sofistike kontrol hem de 
tasarım açısından bir devrimdir” dedi. 

Nikola Motor Company kurucusu 
ve CEO’su Trevor Milton ise “Bosch, 
vizyonumuzu hayata geçirmeye yardım 
eden inovasyon ortağımız oldu. Bize 
uzmanlık ve birinci sınıf çözümler 
sunmanın yanı sıra bizimle birlikte hayal 
kurmaya istekli iş ortakları arıyoruz” dedi. 

Nikola ve Bosch ‘Geleceğin 
beyni’ni yarattı
Nikola TIR, sadece yakıt hücreli bir araç 

değil, aynı zamanda hareketli bir süper 
bilgisayar olma özelliği taşıyor. Bosch 
sistemleri, yazılımları ve mühendislik 
uzmanlığı, Nikola’nın Nikola Two süper 
TIR›ının beynini oluşturmaya yardımcı 
oldu. Nikola’nın gelişmiş sisteminin en 

Bosch ve Nikola, Nikola 
Two’nun güç aktarım 

sisteminin geliştirilmesinde 
beraber çalıştı.

Nikola TIR’ları, Bosch’un 
Yan Ayna Kamerası sistemi, 
Perfectly Keyless teknolojisi 

ve Servotwin direksiyon 
sistemi gibi inovasyonlarıyla 

desteklendi.

Bosch Kuzey Amerika Ticari 
ve Arazi Araçları Başkan 

Yardımcısı ve Bölge İş Birimi 
Başkanı Jason Roycht: “2,5 

yıllık iş birliğinde mükemmel 
ve en yüksek seviye 

mühendislik ile gelişmiş 
teknoloji kullanılarak TIR’lara 

yönelik tamamen yeni ve 
benzersiz bir yaklaşım 

hedeflendi.”

Nikola’nın kurucusu ve 
CEO’su Trevor Milton: 

“Bosch, vizyonumuzu hayata 
geçirmeye yardım eden 

inovasyon ortağımız oldu.” 

Ticari araç inovasyonlarında Bosch çözümleri devrede

Bosch, yeni “Nikola Two’’ TIR’ı 
için gelişmiş çözümler sağladı
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önemli parçalarından biri, bağımsız ünite 
sayısını azaltırken gelişmiş işlevler için 
yüksek bilgisayar gücü sağlayan Bosch 
Araç Kontrol Ünitesidir (VCU). VCU, Nikola 
TIR’ın gelişmiş özelliklerini desteklemek 
için ihtiyaç duyulan son derece karmaşık 
elektrik/elektronik (E/E) mimari için 
ölçeklenebilir bir platform sunarak 
gelecekteki inovasyonlara imkan sağlıyor. 
Böylece Nikola TIR ailesi, gerçek zamanlı, 
kablosuz güncellemeler ve izleme 
sağlayan gelişmiş ve güvenli bir işletim 
sistemine bağlı olacak. 

Ticari araç güç aktarım sistemi 
yeniden tasarlandı
Nikola ve Bosch’un geliştirme ortak-

lığı sayesinde elde edilen yeni güç ak-
tarım sistemi, Nikola TIR serisinin özünü 
oluşturuyor. Nikola ve Bosch, güç aktarım 
sistemi ve buna entegre edilen araç şasisini 
yeniden tasarladı. Temel araç serisini sağla-
mak üzere tasarlanan yakıt hücresi sistemi, 
Nikola ve Bosch tarafından birlikte geliştiril-
di. İki şirket, TIR’lara yönelik ilk gerçek çift 
motorlu ticari araç e-Aksını geliştirmek için 
uyum içerisinde çalıştı. Geliştirilen e-Aks, 
Bosch rotorları ve statörlerini barındırıyor. 
Ayrıca Bosch, TIR’ın işlevsel emniyet 
çalışmalarına da katkıda bulundu. 

Yan aynaların yerini kameralar aldı
Bosch teknolojisi güç aktarma sistemi 

dışında Nikola TIR’larının diğer alanlarında 
da fark yaratıyor. Nikola’nın araçlarında, 
önceki sınıf-8 TIR’larda standart bir özellik 

olan ‘yan aynalar’ bulunmuyor. Ana ve 
geniş açılı geleneksel aynaların yerine, 
sürücülere TIR kabininde yan ve arka dijital 
görüş sağlayan ve Ayna Kamera Sistemi 
olarak bilinen bir kamera sistemi yer alıyor. 
Geleneksel aynaların bulunduğu sol ve 
sağ kısımlarda yer alan iki adet kamera, 
gerçek zamanlı görüntüleri kabinin 
içerisinde yer alan yüksek çözünürlüklü 
ekranlara aktarıyor. Bosch ve Mekra Lang 
tarafından geliştirilen sistem, ekranı sürüş 
durumuna uyacak şekilde dijital olarak 
ayarlıyor. Aynaların yerine kullanılan 

kompakt dijital kameralar, emniyeti 
artırmanın yanı sıra kameraların aynalara 
oranla çok daha küçük olması ve bunun 
neticesinde hava direncini azaltması 
nedeniyle aerodinamik avantajlar sunuyor. 

Bosch’un Perfectly Keyless sistemi 
sayesinde filo operatörleri, kendi 
filolarında yer alan Nikola TIR’larının araç 
anahtarını dijital olarak yönetebilecek. 
Nakliye aracı ve ticari araç kiralama 
şirketleri, spesifik filo araçlarına erişim 
verebilmek ve kimin ne zaman erişime 
sahip olacağını esnek bir şekilde 
yönetmek üzere bir akıllı telefon 
uygulaması kullanabiliyor. Nikola 
araçları üzerinde yer alan sensörler, 
sürücünün akıllı telefonunda yer alan 
bir uygulamaya bağlanıyor. Böylece, 
sürücü araca yaklaştığında, Perfectly 
Keyless sistemi akıllı telefonu algılıyor, 
sürücünün telefonuna tanımlanan kişiye 
özel güvenlik anahtarını tespit ediyor 
ve kapının kilidini açıyor. Sürücü TIR’dan 
uzaklaştığında ise araç otomatik olarak 
güvenli bir şekilde kilitleniyor.

Bosch’un Servotwin elektrohidrolik 
direksiyon sistemi ile donatılan Nikola 
TIR’ları sürücü destek sistemleri ve gelecek 
otomasyonlar için hazır hale getirildi. 
Direksiyon sistemi, aktif bir şekilde 
sürücünün konforunu artıran ve daha 
fazla emniyet sağlayan sürücü destek 
sistemlerini mümkün kılıyor. Servotwin, 
Nikola araçlarında şerit takip desteği, yan 
rüzgar dengelemesi ve trafik sıkışıklığı 
asistanı gibi özelliklerin yer almasına 
yardımcı olacak. Sistem, gelecekte 
otonom özelliklerin kullanılabilmesi için 
önemli bir yapı da sağlıyor.



74 RADÜS DERGİSİ   2019

Gölyaz ıBUrSa’nın SEVİMLİ Köyü

Gölyazı 
Köyü Bursa sınır-
ları içinde, doğa 
ile tarihin bir ara-
da bulunduğu eş-
siz bir güzellik de 
Uluabat Gölü kıyısındaki 
Gölyazı köyüdür. Köyde yerleşim 
halen, yaklaşık 800 m uzunluğundaki an-
tik surların içindedir. Üzerinde geleneksel 
konut mimarisi örnekleri görülebilen 
surlarda, yer yer kapılar ve kuleler bu-
lunur. Bazı bölümlerde Roma, Bizans ve 
Osmanlı tarzı iç içe geçmiştir. İlkbaharda 
yükselen sular nedeniyle su içinde ka-
lan ağaçlar, bu sularda süzülen ördekler, 
pelikanlar, her bahar evlerin çatılarında 
yuva yapan leylekler, Arnavut kaldırımlı 
dar ve temiz sokaklar ve güler yü-
zlü misafirperver köylüler; antik çağda 
Apolyont olarak bilinen bu köyün güzel-
liklerinden yalnızca birkaçıdır. Tümüyle 
SİT alanı olan bölge, restore edilerek 
kültür merkezine dönüştürülen Aziz Pan-
teleimon (bazı kaynaklara göre Hagias 

Georgias) Kilisesi 
ile de dikkati 

çeker. Sokaklarda 
kapı önlerinde to-

planıp bir yandan 
sohbet ederken bir 

yandan da kerevit ağı dokuy-
an kadınlara rastlayabilirsiniz. Uluabat 
Gölü, Gölyazı köyünün tarlası gibidir: 
Kayıklarda eşleriyle birlikte balık avlayan 
kadınlar görebilirsiniz. Köy meydanında 
balık mezadı kurulur. Köyde kahve-
haneler, fırın ve bakkal mevcuttur. 700 
yaşını aşmış çınar ağacı da Gölyazı’nın en 
önemli anıtlarından biridir.

Uluabat Gölü
Bursa ile Karacabey arasında, Bursa-

İzmir yolunun 5 km güneyinde, 
Bursa’ya 30 km uzaklıktadır. Uluabat 
Gölü’ndeki adalardan en büyüğü 
olan Nailbey Adası’nda bulunan manastır, 
Bursa ve çevresinde, günümüze kadar 
gelebilen en eski manastırlardan biridir. 
825 yılından önce yapıldığı tahmin edilen 
bu yapıda kaynaklara göre 7-8 keşiş 
yaşamıştır. Turna, kefal ve sazan gölden 
en çok çıkarılan balıklardır. Gölyazı 
ve Uluabat köylerinden hareket eden 
kayıklarla gölde gezi yapabilirsiniz.
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Örümcek-Adam: Evden Uzakta
Yönetmen : Jon Watts
Oyuncular : Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya 
Tür : Aksiyon, Macera
Ülke : ABD

Örümcek-Adam: Evden Uzakta, arkadaşları ile gittiği okul gezisi sırasında gi-
zemli bir görev üstlenmek zorunda kalan Peter Parker’a odaklanıyor. Örüm-
cek Adam macerasının 2. devam halkası olan filmde Peter Parker’ı bir kez 
daha milyonlarca hayran kazanan yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland 
canlandırıyor. Genç Peter Parker’ın maceralarının anlatılacağı filmin yönet-
menliğini Jon Watts üstleniyor.

Bizi Hatırla
Yönetmen : Çağan Irmak
Oyuncular : Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk  
Tür : Dram
Ülke : Türkiye

Bizi Hatırla, ihmal ettiği babasının rahatsızlanmasının ardından onunla ye-
niden bağ kurmaya çalışan bir adamın hikâyesini konu ediyor. Çalışkan bir 
adam olan Kaan, sahip olduğu başarılı kariyerini dişi tırnağıyla gerçekleştir-
miştir. Bulunduğu noktaya gelebilmek için yıllarca çalışmış ve sonunda iste-
diği mevkiye gelmeyi başarmıştır. Eşi, iki çocuğu ve işiyle kurduğu sakin hayat 
onun için yeterlidir. Bu stresli yoğunluk içindeyken, bir sahil şehrinde yaşayan 
yaşlı babası Eşref’i biraz ihmal etmiş durumdadır. Ancak bu durum, günün bi-
rinde babasının geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında değişir. Yaşanan rahatsızlık 
Eşref’i babasının yanına gitmeye zorlar, ancak yoğun iş temposu buna mü-
saade etmemektedir. İşten vakit ayıramadığından ötürü babasını İstanbul’a, 
evine getirmeyi tercih eder. Baba Eşref ise oğluna ve ailesine yük olmaktan 
çekinmektedir, bu nedenle de geldiği gibi kendi evine geri dönmek ister. Bu 
alışık olmadıkları durumun içinde nasıl davranacaklarını bilemeyen baba-oğ-
lu, birbirlerine ne kadar yabancılaştıklarını fark ederler. Babasıyla tekrar bağ 
kurmaya çalışırken aynı çatı altında kalmak Kaan için zor kararlar alma gerek-
liliğini ve sıkı bir vicdan muhasebesini beraberinde getirecektir...
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Ümit Hep Vardı
Yazar : Ufuk Ersoy
Yayınevi : Kerasus

Coşkun bir nehirdir adın,
Her gün içimde çağlayan.
En güzel sesidir baharın,
Kulaklarımda çınlayan...
Oplisiye romanları çok sevilen  Musa Polat’tan şiirseverler için tadımlık bir kitap…

Kendi Yolunda
Yazar : Fatma Burçak
Yayınevi : Kelime Yayınları

Kendi hayallerinin peşinden koşmak için birazcık cesaret ve istek yeter de artar! Meslek 
seçimlerindeki kalıplaşmış düşüncelere, önyargılara, cinsiyet ayrımlarına, herkese inat; 
hayallerini pusulası belleyip “kendi yolunda” doludizgin giden yedi farklı çocuk ve 
her birinin hikâyesi... Bu kitaptaki tüm hikâyeler sizin için; “Büyüyünce ne olacaksın?” 
sorusuna, içinizden ne geliyorsa söyleme ve gerçekleştirme cesaretini gösterin diye 
yazıldı.”... ve bu yolda çalışmaktan hiç vazgeçmeyecekti.”

Sınırlar
Yazar : Henry Cloud
Yayınevi : Diyojen Yayıncılık

Sınırlar kim olduğunuzu ve kim olmadığınızı gösterir. Sınırlar hayatınıza 
yön veren kişisel çizgilerdir. Zihinsel, fiziksel ve ruhsal sınırlarınızı 
öğrendikten sonra, insanların size ne yaptırıp yaptıramayacaklarını açık 
ve net olarak siz belirleyin. Bu kitapta öğrenecekleriniz, hayatınızda 
birçok şeyi değiştirecek. Sevmediğiniz yemeği yemeyin, istemediğiniz 
ortamda bulunmayın, eşiniz yürüyüş yapmayı sevmiyor diye onunla 
televizyon seyretmeyi kabul etmeyin. Sınırlarınızın içinde kişisel alanınız 
ve bu alanın içinde duygularınız, yapmak istedikleriniz ve ihtiyaçlarınız, 
dışında ise istemedikleriniz vardır. Siz nerede durmak istiyorsunuz?
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Tüm 2. el ekipman ihtiyacınız için
sitemizi ziyaret ediniz...

www.2elekipman.com
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BULMACA
SOLDAN SAĞA
Soldan Sağa
1. Kâğıt para koymaya yarayan cüzdan
2. Kitap içindeki bir yazıyı açıklayan ya da süsleyen 

resim 
3. Taşınır ya da taşınmaz bir malın belirli bir süre 

sonunda tek taraflı bir satış vaadiyle kiraya 
verilmesi

4. Tanınan, bilinen varlıkları görme, işitme gibi 
duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu, 
tanısızlık

5. Gazların hareketini inceleyen fizik bilimi dalı
6. Yabancılara tanınan ayrıcalıklar
7. Maddenin yapısına atomik düzeyde müdahale 

ederek yeni maddeler ve ürünler geliştirmeyi 
amaçlayan bilim dalı

8. ağız ağıza dolu, ağzına kadar dolu, silme

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. arıların kovan deliğini kapamak için kullandıkları 

sarı ve yumuşak madde
2. Kıyma ve bulgurla yapılan, irili ufaklı bir tür sulu 

köfte
3. Namzet
4. Halk dilinde değiş tokuş anlamında kullanılan 

sözcük
5. Hamsi, sardalye gibi balıkları avlamakta 

kullanılan küçük gözlü ağ.
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• 1 su bardağı buğday

• 1 su bardağı nohut

• 250 gram süzme yoğurt

• 250 gram yoğurt

• 1 su bardağı su

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı dereotu

Püf Noktası
Hazır olarak satılan haşlanmış nohut kullanmayacaksanız; ayrı ayrı kaplara 

aldığınız nohut ve buğdayı, bir gece önceden bol suda bekletin. Sularını süzdükten 
sonra ayrı ayrı tencerelerde duru suda haşlayıp, çorba yapımında kullanın. 
Çorbayı sıcak olarak servis edecekseniz yoğurt ile karıştırdıktan sonra kızdırılmış 
zeytinyağında nane ve acı kırmızı pul biberi yaktıktan sonra üzerine gezdirin ve 
servis edin.

Pişirme Önerisi
Çorbanın suyunu azaltıp, arttırarak damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 

Çorbanızı pişirirken yoğurt ekleme aşamasında çırpma teli kullanın.
Ayran Aşı Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?
1. 1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave 
ederek pişirmeye başlayın.
2. Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün.
3. Büyük bir karıştırma kâsesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp 
çırpın.
4. 1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave 
ederek karıştırın.
5. Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.
6. Ardından dereotunu da ekleyerek güzelce karıştırın.
7. Çorbanızı 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun!

Ya
pı

lış
ı

Malzemeler
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Ayran Aşı 
Çorbası
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PROFİMAK MAKİNE OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.

Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 53. Cad. No: 15 Kahramankazan/ANKARA
Tel: +90 312 441 61 72 - 73 Faks: +90 312 441 61 76   servis@profimak.com.tr - www.profimak.com.tr

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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