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YENİ Sprinter
müşterileri ile
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eçtiğimiz günlerde Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası (TCMB) 
Beklenti Anketini açıklandı. Reel 
sektör, finansal sektör temsilcileri 
ve profesyonellerden oluşan 62 ka-
tılımcıyla gerçekleştirilen anketten 
çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre 
yılsonu cari açık beklentisi 7,6 mil-
yar dolardan 6,7 milyar dolara indi. 
2020 yılı cari açık beklentisi de 17,4 
milyar dolardan 16,9 milyar dolara 
geriledi. TÜFE beklentisi ise önceki 
anket dönemindeki yüzde 15,01’den 
yüzde 14,42’ye geriledi. 12 ay 
sonrası TÜFE beklentisi, bir önce-
ki anket dönemine göre azalarak 
yüzde 13,90’dan yüzde 12,77’ye, 24 
ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 
11’den yüzde 10,27’ye indi.

Tüketici Fiyat Endeksi beklenti-
si, Eylül ayı için yüzde 1,35 ve yüzde 
1,46 olurken Ekim ayı TÜFE beklen-
tisi ise yüzde 1,93 olarak gerçek-
leşti. Katılımcıların yılsonu dolar/
TL beklentisi 6,1448’den 5,9002’ye 
gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL 
beklentisi de önceki döneme göre 
azalışla 6,4664’ten 6,2734’e düştü.  
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 
cari ay beklentisi yüzde 19,75 oldu.

Öte yandan; 2019 yılının 3. çey-
reğine ilişkin beklentileri ölçmeyi 
amaçlayan Dış Ticaret Beklenti 
Anketi’ne katılım sağlayan ihra-
catçı firmaların (511 firma) en çok 
ihracat yaptığı sektörler; ana metal 
sanayi (69 firma), gıda ürünlerinin 
imalatı (53 firma), kimyasalların ve 
kimyasal ürünlerin imalatı (47 fir-
ma), tekstil ürünlerinin imalatı (43 
firma), giyim eşyaları imalatı olarak 
belirlendi. 

Gelecek 3 aylık dönemde ihra-
catçı firmaların hedef pazar olarak 
belirttiği ilk 3 ülke sırasıyla ABD, 
BAE ve Almanya olarak öne çıkı-
yor. Ortadoğu ülkelerine ilişkin 

ihracatın aynı kalacağını belirten 
firma sayısı ise (%39,5) çoğunluk-
ta. Bununla birlikte, 2019 yılının 
3. çeyreğinde Ortadoğu ülkelerine 
ilişkin ihracatın artacağı yönündeki 
beklentilerin devam ettiği görül-
mekte. 2019 yılının 3. çeyreğinde 
Avrupa ülkelerine ilişkin beklentiler 
ihracatın artacağı yönünde.

Firmaların ihracat yaparken 
karşılaştığı sorunlara bakıldığında; 
2019 yılı 3.çeyreği itibarıyla, finans-
man, lojistik, enerji, hammadde ve 
ara malı fiyatlarının yüksekliği ile 
döviz kurlarının olumsuz etkileri 
firmalar tarafından en çok belirtilen 
sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. 
2019 yılı 3. çeyreği itibarıyla, yur-
tiçi üretimin olmamasından ya da 
yurtiçi üretim miktarının yetersiz 
olmasını belirten firma oranı hayli 
yüksekken, yurtiçi kalitenin yetersiz 
olmasını ve yurtiçi fiyatların daha 
yüksek olması belirten firma sayısı 
da az değildir.

Hepsini toparlayacak olursak; 
faizlerde yaşanan düşüş, dolarda 
beklenen çok küçük artışa, yeni 
sezona başlayacak olmanın ya-
rattığı hareketlilik aylık enflasyon 
rakamında minimal bir yükselişe 
dönecek gibi görünmekte. Ancak 
makro düzeyde bakıldığında, dola-
rın yıl sonu seviyesi, enflasyonun 
düşme eğiliminde olması büyüme 
hızımızın stabil bir zemine otur-
ması ve ihracatta yaşanan artışlar 
bizler açısından sevindirici ve umut 
vaat eden gelişmeler olarak değer-
lendirilmelidir.

Her gün umutla, sabırla ve gay-
retle çalışıp, 

Bir olmaya, iri olmaya ve diri 
olmaya devam edeceğiz. 
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Yeni MercedesBenz Sprinter’ın Mayıs 
ayı itibarıyla satışa sunulmasının ar-
dından MercedesBenz Türk Hafif Ticari 
Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, 
Satış Müdürü Serdar Yaprak, Pazarlama 
Müdürü Onur Ahi, 2. El Satış Müdürü 
Faruk Özer ve Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Soner Gönültaş’ın katılımıyla 
İstanbul’da sponsor olduğu etkinliklerle 

başlayan organizasyonlar, Bursa, Ankara, 
Antalya ve İzmir ile tamamlandı. 

MercedesBenz Türk Hafif Ticari Araçlar, 
İstanbul’da Mayıs ve Haziran ayların-
da İSTAB (İstanbul Taşımacılar Birliği 
Derneği), TTDER (Turizm Taşımacılar 
Derneği) ve İSAROD’un (İstanbul Umum 
Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası) 
düzenlemiş olduğu organizasyonların 
destekçisi olarak Yeni Sprinter’ı müşter-
ilerinin beğenisine sundu. İstanbul’da 
düzenlenen ilk etkinliklerin akabinde 
Haziran ve Temmuz aylarında Bursa Men-
gerler bayii, Ankara Mengerler, Koluman 
Ankara ve Hasmer bayii, Antalya Hastalya 
bayii, İzmir Mengerler Egemer ve Has 
İzmir bayii ile birlikte düzenlenen etkin-
liklerde İstanbul dışındaki müşterilere de 
yeni nesil Sprinter tanıtıldı.

Yeni MercedesBenz Sprinter 
Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından 

günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark 
yaratan MercedesBenz 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 kon-
septi 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 Mercedes-Benz Sprinter
müşterileri ile buluştu!

MercedesBenz Türk Hafif 
Ticari Araçlar, MayısTemmuz 

ayları arasında İstanbul, 
Bursa, Ankara, Antalya 

ve İzmir’de yer aldığı 
etkinlikler kapsamında, yeni 

MercedesBenz Sprinter’ı 
müşterileri ile buluşturdu.

Serdar Yaprak
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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 güven-
li bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’da hem 
ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima 
sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka ho-
parlörler, 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 kapasitel-
erinde 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 dokunma-
tik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu 
MercedesBenz multimedya sistemi ile de 
sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni Sprint-
er Minibüs modellerinde standart olarak 
sunulan multifonksiyonel direksiyon 
sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli 
gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik 
yüksek çözünürlüklü dokunmatik multi-
medya sistemindeki fonksiyonlara erişim 
sağlanıyor. 

Teknolojik özellikleriyle 
segmentinde konforlu bir deneyim 
Yeni MercedesBenz Sprinter’da ark-

adan 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 

Tufan Akdeniz
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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 bera-
berinde getirdiği bir diğer önemli avantaj 
ise daha düşük ses seviyesine bağlı olarak 
artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri man-
uel 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 iklim-
lendirme sistemi, öne çıkan yenilikler 
arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacı-
na göre şekillendirilebilen saklama alanları 
da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağla-
masını kolaylaştırıyor. 

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik 
donanımlarında yüksek standart
Tüm jenerasyonlarında güvenlik 

alanındaki standartları belirleyen yeni 
MercedesBenz Sprinter, alanında çıtayı 
yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi 
DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif 
Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı 
“ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asis-
tanlar 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 MercedesBenz Sprinter Teknik Özellikleri

  416 CDI 516 CDI

Motor

Silindir sayısı 4 4

Motor hacmi [cm³] 2143 2143

Nominal güç  [Bg/Kw] 163Bg / 120 Kw @ 3800 dev/dak 163Bg / 120 Kw @ 3800dev/dak

Maksimum tork  [Nm] 360 Nm @ 14002400 dev/dak 360 Nm @ 14002400 dev/dak

Egzoz emisyonu Euro VI Euro VI

Şasi ve Tahrik Sistemi

Çekiş  Arka Arka

Azami Yüklü Ağırlık [kg] 4.100 5.000

Debriyaj Tek Plakalı Kuru Kavrama Tek Plakalı Kuru Kavrama

Şanzıman 6 İleri Manuel Şanzıman 6 İleri Manuel Şanzıman

Yakıt Tankı ve Elektronik Sistemler

Yakıt deposu [L] 71 71

Yakıt Türü Dizel Dizel

AdBlue Deposu [L] 22 22

Akü  12 V / 92 Ah 12 V / 92 Ah

Lastikler     

Ön 235/65 R 16 225/75 R16 C

Arka 235/65 R 16 285/65 R16 C
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Malezya Başbakanı 

Mahathir, Malezya’ya da 
satışı yapılan yerli üretim 

itfaiye aracını inceledi.

Erdoğan ve Mahathir
yerli üretim

itfaiye aracını gözlemledi
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Malezya’ya da satışı 
yapılan yerli üretim itfaiye 
aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Malezya Başbakanı 
Mahathir Muhammed onuruna 
verdiği resmi akşam yemeği sırasında 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 
getirildi. 

Erdoğan ve Mahathir, yemeğin 
ardından Volkan İtfaiye Araçları 
tarafından üretilen aracın bulunduğu 
alana gelerek, incelemede bulundu. 
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsa 

Tecim ve Genel Müdürü Yaşar Tecim, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk 
Başbakan Mahathir’e araca ilişkin 
bilgi verdi.

Yaşar Tecim, aracın havalimanlarında 
büyük gövdeli araçların kaza kırıma 
uğraması durumunda yangına 
müdahale etmek üzere uluslararası 
standartlarda üretildiğini anlattı. Tecim, 
8X8, 6X6 ve 4X4 modelleri bulunan 
aracın arama kurtarma faaliyetlerinde 
de kullanıldığını belirtti.

Araçların daha önce yurt dışından 
ithal edildiğini, yerli üretimle Türkiye’ye 
50 araç kazandırdıklarını ifade eden 
Tecim, dünyanın birçok noktasına 
ihracat yaptıklarını, Romanya’dan 
Tayland’a Güney Afrika’dan Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne kadar bu aracı ihraç 
ettiklerini söyledi. Tecim, son olarak 
Malezya için 17 araç üretmek üzere proje 
imzaladıklarını kaydetti.

Bu projenin gerçekleşmesinde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük 
katkısı olduğunu dile getiren Tecim, 
rakiplerinin kendilerinden daha önce bu 
işe başladıkları için maliyetlerinin çok 
daha iyi durumda olduğunu, bu nedenle 
kendileri için yerli sanayi desteğinin 
büyük önem taşıdığını dile 
getirdi.

Tecim, “Yerli sanayi desteğinden 
dolayı bu araçları artık ülkemizde 
üretebilir duruma geldik. Ciddi anlamda 
da teknolojik bir gelişme kazandık. Şu 
anda 150160 yıllık firmalarla rekabet 
edecek noktadayız.” diye konuştu.

Hindistan, Tayland ve Endonezya’da 
da büyük projeleri bulunduğunu anlatan 
Tecim, “Sayın Cumhurbaşkanımıza 
bunlardan da bahsettik. Bizim için gurur 
kaynağı bu araç. Çünkü tamamıyla bizim 
tarafımızdan, Türk mühendisleri, Türk 
insanı tarafından üretildi.” dedi.

Havalimanı yangınlarının en ağır 
kategorideki yangınlar olduğunu 
belirten Tecim, “Dolayısıyla havalimanları 
idareleri bu araçları aldığında güvenmek 
istiyor ve zorlu şartlarda çalışabilmesini 
bekliyor. Bunu sağlıyor olmak, bu güveni 
veriyor olmak bizim için büyük bir gurur. 
Ülkemizde havalimanları, havacılık 
geliştikçe yan sektörlerden biri olan bu 
araçların üretimi de gelişiyor. Ülkemizde 
havalimanlarının bu kadar gelişmiş 

olması, sayısının 
artmış olması bize 
bu imkanı tanımış 
oldu bir taraftan ve 
biz şu anda bunu 
dünyaya ihraç 
edecek noktadayız.” 
ifadelerini kullandı.
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Dünyanın en büyük ağır hizmet tipi 
kamyon üreticilerinden biri ve önde gelen 
hafif, orta ve ağır hizmet tipi kamyon 
üreticilerinden olan Daf Trucks müşterilerine 
gerekli servisleri sağlamak için Gaziantep’te 
ProPratik Elbeyli ile TRP+ anlaşması imzaladı. 
TRP+, her türden tır ve karavan servisinin 
olduğu çok amaçlı bir ağır ticari taşıt servisi 
olma özelliğine sahip. Bununla birlikte DAF 
ürünlerinin yetkili servisi olması TRP+/DAF 
servisini müşteriler için lokasyon olarak da en 
üst seviyeye taşıdı. ProPratik, Brisa’nın bir ilke 
daha imza atarak ticari araç ve filolarının lastik, 
bakım gibi ihtiyaçlarını tek çatı altında, yüksek 
kalite güvencesiyle karşılamak amacıyla 
hayata geçirdiği ağır vasıta servis zinciridir.

Soldan sağa: Gregor van der Mark (Genel 
Mudur, DAF Trucks Turkey), Mehmet Fadıl 
Elbeyli, (Propratik Elbeyli Kurucusu), Bahadir 
Tuncer (Servis Müdürü, DAF Trucks Turkey), 
Bulent Ozdayı (Servis Müdürü, Propratik Elbeyli) 
Burhan Elbeyli (Propratik Elbeyli CEO’su)

DAF Trucks  Turkey
Türkiye’deki hizmet

ağını genişletiyor
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MAN’ın Ankara Akyurt’ta bulunan te-
sislerinde MAN Kamyon ve Otobüs Satış 
Direktörü Can Cansu ve Bölge Satış Yöneti-
cisi Önsel Demircioğlu’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen ilk törene Özlem Diyarbakır fir-
ması sahibi Hacı Selahattin Güneş de katıldı. 
MAN ile köklü bir işbirliği bulunan Özlem 
Diyarbakır, 2019 yılı sonuna kadar tamamla-
nacak olan 8 adetlik MAN Lion’s Coach 2 aks 
13 metre 2+1 VIP ve 2+2 otobüs yatırımının 
ilk bölümü olan 3 adet MAN Lion’s Coach’u, 
Hacı Selahattin Güneş bizzat teslim aldı. 

15 yıldır MAN otobüslerle hizmet veriyoruz
Özlem Diyarbakır’ın kurulduğu 23 Nisan 

2004 tarihinden bu yana Türkiye’de ve Diyar-
bakır’da en yüksek hizmet kalitesine ulaşmayı 
hedeflediğini belirten Hacı Selahattin Güneş, 
“Bu sebeple Güneydoğu›da ilk olarak Royal 
Class sınıfında yer alan MAN Fortuna Mega 
otobüsleriyle hizmete başladık. MAN oto-
büsleri ile 15 yıldır hizmet vermekteyiz. Yüksek 
yakıt tasarrufu, üstün motor teknolojisi ve VIP 
yolcu koltuklarının konforu nedeni ile 2019 
yılında da yatırımlarımıza MAN 13 metre Lion’s 
Coach otobüsleri ile devam ettik” dedi. 

2+1 VIP koltukta ilk tercihleri de 
MAN Lion’s Coach olmuştu

Çankırı’da, Aslan Kardeşler Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen ikinci törende ise teslimat, 
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Otobüs 
Satış Direktörü Can Cansu, Otobüs Satış 
Bölge Yöneticisi Ufuk Demirer tarafından, 
Çankırı Özlem Seyahat Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Aslan’a yapıldı. Akaryakıt 
ve nakliye şirketi olarak kökleri 1959 
yılarına kadar dayanan ve 1994 yılında 
seyahat sektörüne geçen Çankırı Özlem, 
gerçekleştirdiği ilklerden birini de 2016 
yılında aldığı 3 adet 2+1 VIP koltuk 
düzenine sahip MAN Lion’s Coach ile 
gerçekleştirmişti. Çankırı Özlem, 2019 
yılındaki yatırımında da tercihi MAN Lion’s 
Coach 13 metre 2+1 VIP oturma düzenine 
sahip, 41 yolcu koltuklu otobüs oldu. 
“Filomuzun yarısı MAN VIP 
araçlardan oluşuyor”

Çankırı Özlem Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Aslan, “Filomuzun yarısı MAN VIP 
araçlarından oluşuyor. Yolcularımız MAN ile 
seyahat etmekten çok memnunlar. Bu ned-
enle yatırımlarımıza MAN’ın yeni nesil seya-
hat otobüsleri ile devam ediyoruz” dedi. 
“MAN Lion’s Coach, tasarruf ve 
konforu bir arada sunuyor”

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Oto-
büs Satış Direktörü Can Cansu da teslimat 
törenlerinde; “Üstün MAN motor tekno-
lojisi, en yeni seyahat otobüsü tasarımı 
olan ödüllü MAN Lion’s Coach ile birleşti 
ve 2 aks 13 metre VIP otobüsümüz ortaya 
çıktı. Firmalar, rekabetin arttığı böyle bir 
dönemde, tasarruf ve konforu bir arada 
sunan MAN Lion’s Coach otobüslerini 
tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

MAN teslimatlara
devam ediyor

Özlem Diyarbakır ve Çankırı Özlem Özmal
yatırımlarına 2019 yılında da MAN seyahat otobüsleri ile devam etti.

Seyahat 

firmaları 

yatırımlarında MAN’ı 

tercih etmeye devam ediyor. 

Özlem Diyarbakır, 8 adetlik MAN 

Lion’s Coach 2 aks 13 metre 2+1 

VIP ve 2+2 otobüslerden oluşan 

siparişinin 3 adetlik ilk bölümünü, 

Çankırı Özlem de 2 aks 13 metre 

2+1 VIP MAN Lion’s Coach 

otobüsünü düzenlenen 

törenlerle teslim 

aldılar.
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Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cum-
huriyetlerin ardından Avrupa pazarlarında 
yeni bayi açılışlarıyla büyüyen Ford Trucks, 
faaliyet gösterdiği ülke sayısını 2020 
sonunda 51’e çıkarmaya yönelik çalışma-
larını hızlandırdı. Dünya prömiyeri IAA 
Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda 
gerçekleştirilen “2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu Ödüllü” yeni çekicisi FMAX’in elde 
ettiği uluslararası başarıların ardından Batı 
Avrupa’da servis noktalarını da hızla artıra-
cak bir anlaşmaya imza attı. Ford Trucks ile 
Batı Avrupa’nın önde gelen satış sonrası 
hizmet sağlayıcısı TIP Trailer Services arasın-
da imzalanan anlaşma kapsamında TIP, 
Ford Trucks araçlarına garanti kapsamında 
ve proaktif hizmetler sunacak. 

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan, iş birliğiyle ilgili değer-
lendirmesinde, “Ford Trucks, 60 yıllık 
kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat 

pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği 
ile birleştiren bir şirket olarak global are-
nalarda hızla büyüyor. Bu süreçte sıfırdan 
geliştirerek ürettiğimiz FMAX’in dünya 
çapında aldığı takdir ve beğeni, uluslararası 
alanda büyüme hedefimizi ivmelendiren 
önemli bir itici güç oldu. Şimdi Batı Avrupa 
pazarlarında büyüme hedefimize paralel 
olarak TIP Trailer Services ile gerçekleştird-
iğimiz iş birliği, müşterilerimizin her zaman 
yanında yer alma hedefimize önemli katkı 
sağlayacak. Bu iş birliğinin her iki taraf için 
de çok verimli sonuçlar getireceğine in-
anıyoruz “diye konuştu.  TIP Trailer Services 
Operasyondan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Paul Beadle ise, “Bu iş birliğine 
imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz 
ve Batı Avrupa’daki stratejik büyüme yolcu-
luğunda Ford Trucks’ın yanında olmayı dört 
gözle bekliyoruz. Bunun her iki taraf için de 
muazzam bir ortaklık olduğuna ve pek çok 
fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

“Uluslararası 

Yılın Kamyonu” ödüllü 

yeni çekicisi FMAX ile elde 

ettiği başarının ardından büyüme 

hedefinde vites artıran Ford Trucks, 

TIP Trailer Services ile Ford Trucks, 

Batı Avrupa’da da müşterilerinin 

hizmetinde

olacak.

Ford Trucks
Batı Avrupa’da

satış sonrası hizmetler için 
TIP Trailer Services ile anlaştı 

Serhan Turfan
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Makina Hikayeleri 

İlkokulu Çayyaka Köyü’nde bitiren Şükrü 
Nail Umar ailesiyle birlikte İstanbul’a göç 
eder. İstanbul’da denizcilik işleriyle uğraşan 
babası, Şükrü Nail Umar’ı torna veya terzi 
çıraklığına vermeyi düşünür. Şükrü Nail’e 
“Sen ne olmak istiyorsun?” diye sorunca, 
Şükrü Nail, “Ya yatılı askeri okula ver, ya 
da tornacı olayım” der. Bunun üzerine ba-
bası, deniz işleriyle uğraşırken Perşembe 
Pazarı’nda tanıştığı bir torna ustasının yanı-
na çırak olarak verir Şükrü Nail’i. Deniz mo-
toru tamiri ve yedek parçalarının yapıldığı 
bu atölyeye çırak olarak girdiğinde takvim-
ler 1943 yılını göstermektedir. İkinci Dünya 
Savaşı yıllarının yoklukları içinde yaşam mü-
cadelesi veren Şükrü Nail Umar, ustasının 
tavsiyesi üzerine Sultan Ahmet Gece Sanat 
Enstitüsü’ne kayıt olur. Gündüzleri çalışıp 
gece okula devam eden Şükrü Nail Umar, 
üçüncü sınıfta Tophane Sanat Enstitüsü’ne 
geçer. Fakat aynı yıl zatüreye yakalanır ve 
okulu bırakmak zorunda kalır. Aynı yerde 
çalışmaya devam eden Şükrü Nail Umar 
hastalığı atlatınca 1946 yılında teyzesinin 
kızı Mineş Hanım’la evlenir.

KOMŞU ATÖLYELERİN ÇIRAKLARI
Şükrü Nail Umar’ın uzun yıllar ortaklık ve 

dostluk yapacağı Hikmet Efe ile tanışması 
da Perşembe Pazarı’nda olur. Aralarında bir 
yaş fark olan ve komşu atölyelerde çıraklık 
yapan ikili burada tanışır ve iyi dost olur. 
Akşamları işten çıktıklarında birlikte yaya 
olarak Unkapanı Köprüsü’nü geçer, bazen 
ustalarından rica ederek üzüm ve leblebi 
aldırır, yiyerek evlerine giderler. 

Şükrü Nail Umar 1947 yılında çalıştığı 
yerden ayrılır ve bisküvi makineleri imalatı 
yapan bir atölyede işe başlar. 1948 yılında 
ilk çocuğu Ali Avni dünyaya gelir. Askerlik 
dönüşü Şükrü Nail Umar ve Hikmet Efe, 
Tanaş Kozakis’in yerinde birlikte çalışma-
ya başlar. Bir gün Hikmet Efe, Şükrü Nail 
Umar’a ortak bir yer açıp kendi işlerini yap-
malarını önerir ve Şükrü Nail Umar da bu 
teklifi kabul eder. Fakat maddi imkansızlıklar 
yüzünden bir süre daha çalışmaya devam 
ederler. 

BORÇ PARALARLA KURULAN ATÖLYE
İkilinin ortak atölye açma planı 1955 

yılına gerçekleşir. İlk iş olarak kabara çivisi 
imalatı yaparlar. Hatta Şükrü Nail Umar’ın 
eşi mahallenin diğer hanımları ile birlikte 
evde kabara çivisi imalatına yardımcı 
olur. Kabara imalatı “UMEF” markası ile 
devam eder. Daha sonra akrabalardan 
alınan borç paralarla, Küçükpazar’da 
30 metrekarelik bir atölye kiralanır. Bu 
küçük atölyede torna işleri yapılır ve ark-
adaşlarının da kefilliği ile istedikleri torna 
tezgahını alabilirler.

“VATAN”

Çıraklıkla başlayan dostluktan
yıllar süren ortaklığa

VATAN MAKİNA KURUCULARI VE ÇALIŞANLARI  1995

Şükrü Nail Umar, Kastamonu Cide’nin 
Çayyaka Köyü’nde 1930 yılında 

dünyaya gelir. Aslen Trabzonlu olan 
aile yörede “Oflular” olarak tanınır. 
Deniz ticareti ile uğraşan Ali Avni 

Bey ve Nadiye HANIM çiftinin üçüncü 
çocukları olan Şükrü Nail Umar, henüz 
dört yaşındayken annesini kaybeder...
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MAKİNE İMALATINA BAŞLANIR
Tanaş Kozakis 67 Eylül olaylarının 

ardından Yunanistan’a geri dönünce pi-
yasada bir boşluk oluşur. Bu dönemde bir 
tanıdıklarının ayakkabı cila kutusu yapımı 
için prese ihtiyacı olduğunu öğrenince işi 
kendileri yapmak isterler ve ilk presi yaparak 
1958 yılında makine imalatına başlarlar. 
Yaptıkları bu pres teneke kutu imal eden 
başkalarının da beğenisini kazanır ve farklı 
yerlerden de işler gelmeye başlar. Bunun 
üzerine Şükrü Nail Umar ve Hikmet Efe 
aralarında iş bölümü yapar. Şükrü Nail Umar 
sipariş almak, siparişin teslim zamanlarını 
belirlemek, parasenet işleri, harcamalar ve 
hesaplara bakarken, Hikmet Efe de ihtiyaç 
duyulan malzemelerin temini ve dışarıdaki 
işlerin takibini üstlenir. 

İşler büyümeye başlayınca yeni bir torna 
ve yeni bir planya tezgahına ihtiyaç duyu-
lur. Sahipleri Yahudi olan Burla Biraderler 
firmasından ihtiyaçları olan tornayı almak 
için, Tanaş’ın yanından tanıdıkları Bensiyon 
Morhaim’den yardım isterler. Bensiyon Mor-
haim firma ile görüşür ve bir torna ayarlar, 
fakat değeri 24 bin TL’yi tezgah gelmeden 
ister. Tepebaşı’nda buluşurlar ve istenen 
parayı makbuz veya bir belge olmaksızın 
verirler. Tornanın bir kaç gün içinde geleceği 
söylenir fakat gelen giden olmaz. Bir kaç 
günlük endişeli bekleyişin ardından gelen 
telefonla rahatlarlar. Tornaları ertesi gün ge-
tirilir. Gelen makine onların sipariş ettiğin-
den daha iyi bir modeldir. Yeni makinenin 
sevinciyle daha zevkli çalışmaya başlarlar.

KÜÇÜKPAZAR’A TAŞINIRLAR
O yıllarda piyasadan yoğun talep görürl-

er fakat malzeme sıkıntısı had safhadadır. 
Eski savaş gemilerinin hurda çeliklerinden 
imalat yapıldığı bile olur. İşler büyüyüp, 
atölye alanı yetersiz kalınca 1960 yılında 
Küçükpazar’dan bir arsa alınır. Arsaya yapılan 
binanın tamamlanması üzerine 1965 yılında 
buraya taşınırlar. 1966 yılına gelindiğinde iki 
ortak firmayı kollektif şirkete dönüştürme 
kararı alırlar. Bu kararlarında, bankalar ve 
firmalar açısından daha güvenilir olma fikri 
vardır. 1971’de İMES Yapı Kooperatifi’ne 
kurucu ortak olurlar ve Hikmet Efe İMES’in 
yönetiminde görev alır. 1970’lerin sonlarına 
doğru direkt olmasa da ilk ihracat yapılır. Bu 
dönemde ağırlıklı olarak komşu ülkelere ve 
Ortadoğu ülkelerine makine gönderilir.

İMES’LE BİRLİKTE İŞLER BÜYÜR
19651986 yılları arasında Küçükpa-

zar’daki binada çalışmaya devam eden 
Vatan Makina, 1986 yılında İMES’teki yerine 
taşınır. Başlangıçta iki işyeri alınır ve 2 bin 
metrekare alanda çalışmaya devam edilir. 
İMES’teki yere geçildiğinde, CNC freze 
tezgahı alarak daha kolay ve standardı olan 
işler yapacaklarına karar veren ortaklar, 
pahalı olmasına rağmen bu yatırımı hayata 
geçirir. Yeni yatırımla işler daha da büyür. 
İşler büyüdükçe alan yetersiz kalır ve 1999 
yılında 1000 metrekarelik komşu işyeri ki-
ralanır. Fakat zaman içinde buradaki vinçler 
ve alan da yetersiz kalır. Bu nedenle 2008 
yılında Alemdağ’daki 4 bin metrekarelik yeni 
fabrikaya geçilir. Yeni fabrikada kaldırma 
kapasitesi 30 tona çıkar. Vinç altı mesafesi de 
istenilen yüksekliğe ulaşır. 

VATAN MAKİNA ÇALIŞANLARI  1999

VATAN MAKİNA İMES AİLESİ  2014
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İŞLER İKİNCİ KUŞAĞA DEVREDİLİR
1966 yılında kolektif şirkete 

dönüştürülen Vatan Makina, 1997 yılında 
anonim şirket olur. Bununla birlikte ikinci 
kuşak şirkete hissedar olur. 1997 yılından 
sonra kurucu ortaklar Şükrü Nail Umar ve 
Hikmet Efe işleri çocuklarına bırakarak sa-
dece uzaktan takip eder. Şükrü Nail Umar’ın 
ilk oğlu Ali Avni Umar ve Hikmet Efe’nin ilk 
oğlu Selami Efe şirketin yönetimini birlikte 
üstlenmiştir. İlkokul çağlarından itibaren 
babalarının işlerine yardımcı olan ikinci ne-
sil, zaman içinde eğitimlerini tamamlayarak 
firmada aktif görev almaya başlar. 1948 
doğumlu olan Ali Avni Umar 1963 yılında 
atölyede çalışmaya başlamış ve o günden 
beri çalışmaya devam ediyor. Ayrıca Selami 
Efe, İlhami Efe, Ersin Efe ve Ahmet Umar, Nail 
Umar kardeşler de firmanın çeşitli pozisyon-
larında görev üstlenmiş durumdalar. Şirke-
tin bugünkü yönetim kurulu Ali Avni Umar, 
Selami Efe ve Nail Umar’dan oluşuyor.

KRİZLE BİRLİKTE METAL  
AMBALAJ İŞİNE BAŞLANIR
1999 ekonomik krizinden Vatan Makina 

da payına düşeni alır. Mevcut ekibin gid-
erlerini karşılayamaz duruma gelirler. Tüm 
çalışanlarının nitelikli ve uzun yıllardır birlikte 
çalıştıkları kişiler olduğunu belirten Nail 
Umar, “İşleri o günkü sabit gelirle sürdüre-
mez duruma gelmiştik. Çalışanların bir 
kısmını çıkarmak durumundaydık. İşler bu 
aşamaya gelince, yıllardır yapmadığımız bir 
işi yapmaya karar verdik. Kuruluşumuzdan 
bugüne prensip olarak asla müşterilerimize 
rakip olmamıştık. Bu yüzden metal ambalaj 
işine hiç girmemiştik. Yaşanan ekonomik 
kriz ve çalışanlarımızı kaybetme durumuna 

gelmemiz bizi üretime zorladı ve fabrikanın 
boş bir bölümünde kolay açılır kapak imalatı-
na başladık.” diyor. Vatan Makina ayrıca, 
metal ambalaj sektöründe kullanılan kaynak 
makinaları için bakır tel ticareti de yapıyor. 

FUAR ÇALIŞMALARI İLE İHRACAT 
HIZLANARAK ARTAR
Kolay açılır kapak imalatı işi, Nail Umar’ın 

Amerika’ya yaptığı bir ziyaret ile farklı bir 
boyuta gelir. Daha önceden tanıştıkları ve 
bu alanın önemli imalatçılarından olan bir 
firma ile stratejik teknoloji anlaşması yap-
arlar. Bu sayede Amerikalı mühendislerin 
birikimlerinden faydalanarak teknolojilerini 
yükseltirler. 2000’li yılların başları Vatan 
Makina için hem farklı bir kulvara açıldıkları, 
hem de direkt ihracata başladıkları yıllar 
olur. Bu gelişmede firmanın 2000 yılında 
başladığı fuar çalışmalarının önemli katkısı 
vardır. Firma 2000 yılında Cezayir’de ilk kez 
kendi adına fuara katılır. Ve bu durum daha 
sonra düzenli olarak devam eder.

Kuruluşlarından bugüne üretimde kul-
var değiştirmediklerini belirten Nail Umar, 
“Metal ambalaj ve eksantrik pres imalatımız 
hiç değişmedi, fakat teknolojimiz her geçen 
yıl yenilendi. Vatan Makina’yı bugünlere 
taşıyan en önemli özelliği, kaliteden taviz 
vermeyişidir. Kalite anlayışımız ve nitelikli 
çalışanlarımızla bugünlere geldik.” diyor. 
Vatan Makina bugün: ABD, Hollanda, Alman-
ya, Fransa, İtalya, İngiltere, Rusya, Ukrayna, 
Beyaz Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey 
Kıbrıs, Suudi Arabistan, Suriye, İran, Irak, 
Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Sudan, Lübnan, 
İsrail, Endonezya, Gana, Peru, Şili, Romanya, 
Makedonya, Kazakistan, Azerbaycan, Gür-
cistan ve Özbekistan gibi ülkelere ihracat 
gerçekleştiriyor. Toplam imalatının yüzde 
85’ini dünya pazarlarına ihraç etmekte 
olan Vatan Makina; eksantrik presler, pres 
otomasyon sistemleri, kolay açılır kapak 
dönüşüm sistemleri, komple teneke kutu 
hatları, bireysel teneke kutu makineleri ve 
kalıplarının üretimine devam ediyor.

VMS ALEMDAĞ MAKİNE AİLESİ VE ALİ AVNİ UMAR, İLHAMİ EFE, ERSİN EFE, NAİL UMAR İLE BİRLİKTE  2014

(SOLDAN SAĞA) NAİL UMAR, ALİ AVNİ UMAR, İLHAMİ EFE
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İnsan ve çevre odaklı sürdürülebilir 
gelecek doğrultusunda çalışmalarını 
sürdüren CDMMobil, yeni nesil 
hizmet araçları TRAGGER ürün ailesini 
geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcı 
deneyimi esas alınarak tasarlanan ve 
üretilen yüzde 100 elektrikli 
TRAGGER ürün ailesi, fosil 
yakıtların giderek terk edildiği 
günümüzde sürdürülebilir bir 
gelecek için en iyi alternatif 
hizmet aracı olarak öne çıkıyor.

Park ve bahçeler, fabrikalar, 
kampüsler ve şehir hastaneleri 
gibi alanlarda karbon ayak izinin 
azaltılmasına katkıda bulunan 
Yeni Nesil Hizmet Aracı TRAGGER 
Pro Serisi, çevre dostu teknolojisi ile 
sürdürülebilir bir yaşam için işletmelerin 
Sıfır Atık hedeflerine destek oluyor. Bu 
araç tercih edildiğinde şasi boyuyla 
orantılı artarak minimum 2 metreküpten 
başlayan çöp taşıma hacmi sunuyor. 

Sadece 2,8 metrelik dönüş yarıçapı 
ile eşsiz manevra kabiliyetine sahip 
araç, güçlü şasi yapısıyla 24 saatlik 
kullanımlara da imkan veriyor ve 
rakiplerinden, gün boyu çalışabilme 
özelliğiyle ayrışıyor. Diğer önemli 

özellikleri arasında yer alan ve engebeli 
yüzeylerde rahat hareket edebilmesini 
sağlayan bağımsız süspansiyon yapısı ile 
güçlü şasisi sayesinde sayısız çeşitlilikte 
çöp toplama işlemini de kolayca yerine 
getirebiliyor.

Yeni Nesil Elektrikli Hizmet 
Aracı TRAGGER atık toplama

üst yapısı ile sürdürülebilir 
gelecek için çözüm sunuyor
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Son yıllarda çevre kirliliği, insanların 
ve diğer canlıların sağlığını tehdit eder 
boyuta ulaştı. Özellikle araç sayısının 
yoğun olduğu büyük şehirlerde hava 
kirliliği ve buna bağlı olarak ciddi sağlık 
sorunları gözlenmeye başlandı. Dünya 
Sağlık Örgütü,  4,2 milyon kişinin hava 
kirliliğinden kaynaklı hastalıklar yüzünden 
hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu rakamın 
trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi 
sayısının 4 katına denk geldiğini belirten 
dünyanın lider LPG dönüşüm kiti üreticisi 
BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Hava 
kirliliği, trafiğin yoğun olduğu pek çok 
şehrin en büyük sorunlarından biri. Dizel 
ve benzinli araçlardan 
salınan partiküller hava 
kirliliğine neden olan et-
kenlerin başında geliyor. 
Ayrıca 20 kat daha fazla 
partikül salınımı ile havayı 
en çok kirleten araçlar 
da dizel araçlar. Bundan 
dolayı insanların çevreci 
olan LPG ve doğalgaz gibi 
alternatif yakıtlarla çalışan 
araçları tercih etmesi gere-
kiyor.” dedi.

Dizel araçlardan 
salınan partikül madde, 
nitrojen dioksit ve yer 
seviyesindeki ozon 
günümüzde genel olarak 
insan sağlığını tehdit eden 

iki kirletici olarak 
kabul ediliyor. 
Bu kirleticilere 
uzun süre, yüksek 
düzeylerde maruz 
kalmak, solunum 
sisteminin olumsuz 
şekilde etkilenmesinden 
erken ölüme kadar, geniş 
yelpazede etkilere yol açıyor. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından da insan sağlığı-
na ve çevreye zarar verdiği raporlarla 
ortaya konan dizel otomobiller, sigaradan 
daha çok tehlike saçıyor. 

Dizel araçların havaya 
verdikleri kirletici gaz ve 
taneciklerle çevremizi ve 
soluduğumuz havayı kirlet-
tiğini belirten BRC Türkiye 
CEO’su Kadir Örücü, “Dünya 
Sağlık Örgütü, yeryüzünde 
yaşayan 10 kişiden 9’unun 
kirli hava soluduğu 
uyarısında bulunuyor. 
Hava kirliliği trafiğin yoğun 
olduğu pek çok şehrin en 
büyük sorunu haline geldi. 
Motorlu araçlardan salınan 
partiküller hava kirliliğine 
neden olan etkenlerin 
başında geliyor. Dizel 
araçlar 20 kat daha fazla 
partikül salınımı yaparak 
havayı zehirler konumun-

dalar. Bu nedenle 
trafikte yer alan 

dizel araçlar ciddi 
tehlike saçıyor. 

Bir insanın günlük 
ihtiyacı olan 15 m3 

temiz havayı bir tek 
dizel otomobil 10 dakikalık 

bir süre içerisinde tehlikeli 
hale dönüştürebiliyor. Ayrıca dizel 

otomobillerin kullanımı ve bir kısmının 
çok eski model olması hava kirliliğini iki 
kat fazla arttırıyor.’’ dedi.  LPG yakıtıyla ilgili 
önemli açıklamalarda da bulunan Örücü, 
“LPG diğer fosil yakıtlara kıyasla çevreye 
ve insan sağlığına zarar vermeyen bir 
yakıt olarak birçok ülkenin teşvik ettiği bir 
yakıt türü. Türkiye’de LPG kullanan araçlar 
sayesinde doğaya her yıl yaklaşık 1 milyon 
ton daha az karbondioksit (CO2) salınımı 
gerçekleşirken, LPG’den salınan karbon 
başına üretilen enerji diğer yakıtlara göre 
daha fazladır.” dedi.

Dünyanın en büyük otomobil 
markaları BRC’yi tercih ediyor
Pazar payı ile dünyanın lider oto gaz 

sistemleri firması BRC, 70 ülkede temsil 
ediliyor ve otomobil endüstrisinin dünya 
devleri olarak nitelenen MercedesBenz, 
Volvo, Audi, Volkswagen, Peugeot, Chev-
rolet, Citroen, Ford, Kia, Mitsubishi, Subaru, 
Suzuki, Daihatsu, Fiat, Honda gibi pek çok 
otomobil firması fabrika çıkışlı BRC LPG 
sistemleri ile donatılmış modeller üretiyor.

Temiz bir gelecek için 
kullandığınız yakıta

dikkat edin!
Ka

di
r Ö

rü
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Mustafa ÇAĞA
info@radusdergisi.com

imdiye kadar ki en uzun süren kriz 
olma özelliğini sürdürme konusunda 
ısrarcı olan 2018 krizinin adı konuldu 
mu acaba? 

‘Kur Krizi’ olarak yazan birkaç baş-
lığa rastladım ben de gerçi ama net bir 
şekilde ifade ettiğini pek düşünmüyo-
rum. Kısa zaman içerisinde şanına ya-
kışır, daha açık ve daha anlamlı bir isim 
bulunmasını umut ediyorum. Çünkü 
bu kriz diğerlerinde olduğu gibi bizleri 
sadece ekonomik anlamda etkilemedi. 

Neredeyse her sektörü ve kurumu iş 
modellerini ve iş yapış biçimlerini de-
ğiştirmeleri konusunda zorladı. Bu sefer 
şirketler gibi çalışan çalışmayan tüm 
kesimde panik hali oluşmaya başladı.

Yurtdışına bağımlı olmamızdan ve 
ithalata dayalı üretimlerimizden dolayı 

gelen fiyat artışları şirketlerin tüm iş 
süreçlerine yansıdı. Kur farklarından 
oluşan maliyetler katlanılamaz bir 
hal aldı. Üretim ve işletme maliyetleri 
çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Çok 
kaliteli olan en yüksek fiyatlı ürün ile 
sadece fiyat ile rekabet eden markaların 
ürünleri dışında kalan orta kalite ve 
fiyattaki ürünler yok olmaya başladı. 
Global markaların avantajları ilk andan 
itibaren ortaya çıktı.

Gelir dağılımındaki fark çok açılması 
ile hissedilir derecede fakir ve zengin 
sınıfları oluşmaya başladı. Şirketler 
tasarruf tedbirleri almaya başladığında, 
gereksiz yere yaptıkları gider kalemle-
rinin farkına vardılar. Bir kısmı tasarruf 
ediyoruz adı altında çürük elmala-
rı ayıklarken, başkaları da kurunun 

yanında yaşın yanmasına göz yumdu. 
Kara delikler belirlendi ve acil kurtarma 
planları devreye alınmaya başlandı. Üst 
yönetim kademelerinde sektör dışından 
atamalar yapılırken, çalışan motivas-
yonları ikinci plana bırakıldı.

Öz sermayeleri ile iş yapan şirketler 
ilk aylarda kendilerini belli ettiler. Borç-
lanma ile büyümekte olan işletmeler ise 
freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı 
gitmeye başladılar. 

Kendi işinin yanı sıra ek faaliyet ola-
rak kazanç sağlamak isteyen şirketler 
yaptıkları yatırımların zararını gördüler. 
Gerçekten işi bilen köklü şirketler, pas-
tadan küçük pay almaya çalışan ve körü 
körüne yatırım yapan küçük firmaların 
yok oluşlarına şahitlik ettiler.

Her gün biri ekrana çıkıp ben ekono-

Ş

Ekonomik
değişim
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mistim demeye başladı. Ülkedeki yaşam 
koçu, pilates ve yoga hocası sayısı tavan 
yaptı. İşsizlik rakamları rekor seviyelere 
ulaştı.

Toplumsal değişim süreci sancılı bir 
şekilde kendini göstermeye başladı.

Geçenlerde izlediğim bir programda, 
bir beyin cerrahı, insanların beyninde 
oluşan problemleri çok geç anlayabil-
diğinden bahsediyordu. Bir hastasının 
evine giren hırsızın kafasına vurduğu 
bir şeyden dolayı hastaneye gelmesi 
neticesinde beyninde oluşan kötü has-
talığın tespit edildiğini anlattı. Hastaya 
sen git o hırsıza teşekkür et demiş. Bir 
süre daha fark edilmese durum tedavi 
edilmesi çok zor bir hale gelebilirmiş. 
İnsanın aklına hemen ‘Bak gördün mü, 
her şeyde bir hayır vardır’ demek geliyor 
değil mi?

Ben de ekonomik krizi bu olaya ben-
zetiyorum. Ekonomik anlamda hepimiz 
zarar görsek de diğer krizlerden farklı 
olarak bizi değiştirmeye başlayan ve 
sonunda tedavi olmamızı sağlayacak bir 
kriz olması beni biraz olsun rahatlatıyor.

Evet, alışveriş merkezleri iş yapma-
maya başladı, hatta içlerindeki birçok 
mağaza kapanıyor. Peki, bu kadar AVM 
için yapılan yatırım doğru muydu? 
İnşaat sektörüne bakın, beş yıl boyunca 
ihtiyacı karşılayabilecek konut şu an 
boşta. Fiyatlar ortalama yüzde otuz, 
yüzde kırk aşağıda olmasına rağmen 
satılamıyor. Şimdi konuşulan ev fiyatı 

rakamları için ‘Zaten gerçek fiyatı da bu 
olmalıydı’ diye de söyleniyor. 

Bel bağladığımız Türkiye’ nin loko-
motifi inşaat sektörünün karnının yete-
rince doyduğunu bilenler sofradan biraz 
aç kalksalardı bu durum yaşanır mıydı?

Motor üretilmiyor otomotiv üretilmi-
yor diye sitem eden, üretimsiz büyüme 
olmaz diyenler hala hangi rüyanın, 
hangi mantığın içerisinde geziniyorlar 
bilmiyorum. Fakat küçük bir matematik 
hesabı yaparak söyleyebilirim ki, motor 
veya otomobil hangisi üretilirse üretil-
sin, ithal edilen bir üründeki kar payını 
kimseye kazandıramaz. Kullanmakta 
olduğunuz aracın yurt dışındaki vergiler 
öncesi fiyata bakarak bunu hesaplama-
nız da mümkün.

Genç girişimciler ve çalışan orta 
düzey yöneticilerden bir kısım da 
yurtdışına kaçma planları içerisindeler. 
Tanıdıklarımdan adım atıp gidenler de 
oldu. Saygı duyulacak derecede inançlı 
ve başarılı bir şekilde yollarına devam 
ediyorlar. Önemli olan gerçekçi planlar 
ve hedefleri önceden yapmak, sonrasın-
da da ilerleyebilmek. 

Çalışanların kariyer planlarını alt üst 
eden ekonomik krizlerden en etkilisi 
de bu kriz oldu sanırım. Diğer yandan 
birçok şirketin patronu işin başına ya 
farklı sektörden birini getirdi ya da 
kendisi direkt olarak şirketin yöneticisi 
oldu. Çalışanların imkânlarına kısıtlama 
gelince neredeyse hepsi özgeçmişlerini 

güncellemeye başladı. Sektör içi, sektör 
dışı her yere iş başvuruları yapmaya 
başlandı. ‘Taş yerinde ağırdır’ sözüne 
göre hareket eden ağırkanlı çalışanlar 
ise kurbanlık koyun gibi beklemeyi sür-
dürmeye devam etmekteler.

Yatırımcı şirketler ellerinde makine 
ve ekipmanları satmak için çaba sarf 
ederken kendi piyasalarına ve dağıtıcı 
şirketlere balta vurmaya başladılar. 
Döviz ödemeli yatırım yapanlar, aradaki 
finansal maliyetleri projelere yansıtınca 
ortalık iyice karışır hale geldi.

Çok değerli yurt dışı merkezli global 
markalar açıkta, sahipsiz kalmaya 
devam ediyor. Önümüzdeki beş yılın 
analizleri yapılıyor. Fırsatçı yatırımcılar 
piyasa fiyatlarını belirliyor.

Şimdi dönüp geçmişe bakma, daha 
güçlü bir şekilde kalkıp ilerleme zamanı.

Mutsuzluk ve belirsizlik durumu ev-
den işe ve tepeden tırnağa her yanımızı 
sarmış vaziyette iken bu problemler için 
suçlu arayışını bırakmak zorundayız. 
Her şey bir sınav ise bunu da onlardan 
bir tanesi olarak görmeli, ders almalı, 
gerçekten paylaşma ve birliktelik duy-
gularımızı perçinlemeliyiz.

Yaşadığımız bu kriz ve gelecek kriz-
lerden en az etkilenmenin ilk yolu da 
budur.

Yeni gün yeni direnişlerin için doğa-
cak…
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Mersin merkezli lojistik şirketleri, Renault 
Trucks T serisi yüksek kabinli çekiciler ile 
yatırım yapıyor. İlk defa Renault Trucks alımı 
yapan Flay Lojistik ve Ocaktrans Uluslararası 
Nakliyat da T serisi çekicilerle filolarını genişle-
tiyor. Renault Trucks bayisi İmam Kayalıoğul-
ları’nın Mersin’deki merkezinde gerçekleştir-
ilen teslimatlarda Flay Lojistik’in iki adet yeni 
T520 High 4x2 Euro 6 çekicileri, Yönetim Kuru-
lu Başkanı Celal Aktaş’a teslim edildi. 

Almanya, İngiltere, İsveç, Belçika, Hol-
landa başta olmak üzere tüm Avrupa’ya yaş 
sebzemeyve ve balık ürünlerinin frigofirik 
taşımacılığını yapan Flay, zaman ile yarıştıkları 
operasyonları için Renault Trucks çekicileri 
tercih etti. Yeni alımlarında araçların teknik 
özellikleri kadar Renault Trucks kullanıcılarının 
memnuniyetlerinin etkili olduğuna değinen 
Celal Aktaş; “Özellikle frigorifik taşımacılık 
yapan pek çok meslektaşımız, Renault Trucks 
T serisinden memnuniyetlerini dile getiriyor. 
Performans, yakıt tasarrufu ve sürüş konforu 
olarak araçlarından çok memnunlar” dedi. 

Flay Lojistik, yılda 480 ton yaş sebzemeyve 
ve yaklaşık bin ton balık taşımacılığı yapıyor. 
Uzun yol koşullarının zorlu sürüşlerinde 
şoförlerinin konfor ve performansını gözett-
iklerine değinen Aktaş; “Kalifiye sürücülerim-
izin memnuniyetleri, bizim için çok önemli. 
Bu nedenle Renault Trucks’ın yüksek kabin 
çekicisini tercih ettik” dedi. 

Ocaktrans Uluslararası Nakliyat adına T 
520 çekiciler,  Yönetim Kurulu Başkanı Muhit-
tin Ocak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Şehmuz Ocak’a teslim edildi. 1997’den bu 
yana soğuk zincir taşımacılığında hizmet 
verdiklerini belirten Muhittin Ocak; “Ağırlıklı 
Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere olmak 
üzere Avrupa’ya yaş sebze meyve taşımacılığı 
yapıyoruz. Dönüşte ise yüzde yüz doluluk ile 
Irak’a gıda ürünleri taşıyoruz. Mersin bölgem-
izin en büyük avantajlarından biri de bu. İş 
döngüsü ve karlılık için güzergah dönüşünde-
ki doluluk önemli” şeklinde belirtti. 

İlk defa Renault Trucks çekici alımı 
yaptıklarını belirten Ocak; “Her taşımacılık op-
erasyonu farklı noktalarda zordur ve zamanla 
yarışır ancak soğuk zincir taşımacılığında 
taşıdığınız mal biraz daha risklidir. Operasyon-
larınızda hiçbir aksama olmaması gerekir. Bu 
nedenle Renault Trucks araçlarını tavsiye eden 
lojistik şirketlerini dinledik. Aracın konforu, 
performansı kadar satış sonrası hizmetlerin-

den memnuniyet bizi etkiledi. Aracın 
zamanında ve sorunsuz yoluna devam ede-
bilmesi için satış sonrasındaki hizmetin hızı ve 
pratikliği bizler için hayati önem taşıyor” dedi.

Teslimat törenlerine katılan Renault Trucks 
Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise; 
“Renault Trucks olarak müşterilerimizle uzun 
yıllara dayanan iş birlikleri kuruyoruz. Ailem-
ize Flay Lojistik ve Ocaktrans gibi yeni üyeler 
katılınca da çok mutlu oluyoruz. Tabi ki böyle 
değerli firmaların, Renault Trucks müşterisi 
olan şirketlerin tavsiyesi ile ailemize katılma-
ları bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor. 
Toplam çözümlerimiz ile kendilerinin tüm 
operasyon süreçlerinde yanlarında olacağız. 
Bundan sonra Flay Lojistik ve Ocaktrans ile de 
uzun yıllara dayanacak iş birliğimiz olacağına 
inanıyoruz” dedi. 

Araç alımlarında RTFS desteği
Flay Lojistik ve Ocaktrans Uluslararası 

Nakliyat, yeni araçlarının alımında Renault 
Trucks Finansal Hizmetler’i (RTFS) tercih etti. 
Renault Trucks Finansal Hizmetler’in avantajlı 
finansman ürünlerinden yararlanarak toplam 
çözümleri kullanan Flay ve Ocaktrans için ilave 
kredi limiti oluşurken kredi kapasitesi artıyor 
ve yatırım için kaynağı RTFS sağlamış oluyor. 
Sonuç olarak 60 aya kadar TL ve Euro kredi 
seçenekleri sunan RTFS finansal hizmetlerin-
den faydalanan Renault Trucks müşterileri, 
ilave kredi limiti temini, şirketin kredi kapasi-
tesinin güçlendirilmesi, tek noktadan toplam 
çözüme erişim gibi birçok avantajı bir arada 
sağlayabiliyor. 

Renault Trucks
Mersin’de hız kesmiyor

Renault Trucks’ın uzun yol taşımacılığı 
için geliştirilmiş T 520 yüksek kabin 
çekicisi, segmentinde sunduğu 
avantajlarla Mersinli lojiktik 
şirketlerinin de ilgi odağı oluyor.
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Premium lastik segmenti lideri 
Pirelli, çalışanlarını ve paydaşlarını 
bilinçlendirmeye yönelik eğitimleri 
ile 2019’un ilk 6 ayında Adana, 
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, 
İzmit, Kayseri, Sakarya ve 
Şanlıurfa’da bayi, iş ortakları 
ve çalışanları dahil 400’ü aşkın 
kişiye 2180 saat süren eğitimler 
verdi. “Pirelli ve Doğuş Oto Eğitim 
Projesi” kapsamında, Doğuş Oto Ankara 
‘da Çankaya ve Etimesgut, İstanbul’da 
Maslak, Esenyurt, Kartal’da ve Kocaeli  Gebze’ 
de olmak üzere 6 yetkili servis noktasında 
eğitimler verildi. Doğuş Oto’nun İstanbul’daki 
yetkili servisleri için eğitimler, 2 ayrı grup 
olarak düzenlendi. Ayrıca, şirketin İstanbul’da-
ki yetkili servis eğitimlerinde İzmit’te bir 
günlük Pirelli fabrika ziyareti de gerçekleştiril-
di. “Pirelli ve Doğuş Oto Eğitim Projesi” 
kapsamında toplamda 100’ü aşkın katılımcı 
eğitim aldı. Eğitimlerde; Doğuş Oto Genel 
Müdürlüğü ve yetkili servislerinde görev alan 
SSH yöneticileri ve servis danışmanları ağır-
landı. Ayrıca, Pirelli’nin yetkili satıcılarından 
alım yapan alt bayilere verdiği bir isim olan 
‘Pirelli Ligi’ kapsamında yapılan eğitimlerde 
ise Kayseri, Ankara ve Bursa’daki Pirelli ye-
tkili satıcıları ve alt bayileri ağırlandı. Bu yıl 
ilki 12 Mart tarihinde Ankara’da Yaşar Oto 
öncülüğünde gerçekleşen Pirelli Ligi Eğiti-
minde 50 kişi yer alırken, 19 Mart’ta Kayseri’de 
gerçekleşen ikinci Pirelli Ligi Eğitimine ise 55 
kişi katıldı. Pirelli Ligi Eğitimlerinin üçüncüsü 
ise Maresen Otomotiv önderliğinde 16 Ni-
san’da Bursa’da gerçekleşti. 

Türkiye’deki ilk yerli lastiğin üreticisi 
Türkiye’deki faaliyetlerine 1960 

yılında İzmit’de kurulan fabrika 
ile başlayan küresel lastik devi 

Pirelli, 1962 yılında Türkiye’de 
ilk yerli lastiğin üretimini 
gerçekleştirdi. “Şampiyon-

ların Fabrikası” olarak bilinen 
Türkiye’deki ilk lastik üretim te-

sisi, 2007’den bu yana motor spor-
ları için 400’ün üzerinde farklı türde 

yarış lastiği üretti. Motor sporlarına 110 
yılı aşkın süredir tutkuyla bağlı olan Pirelli, 

5 kıtada 340’ın üzerinde şampiyonluk ve 2 
bin 200 otomobil ve motosiklet yarışına katkı 
sunmuş olup, bu desteğini halen sürdürmek-
tedir. 1907 yılından bu yana motor sporların-

da rol alan Pirelli, 2011’den beri sürdürdüğü 
FIA Formula One™ Dünya Şampiyonası’nın 
tek resmi lastik tedarikçiliğini, yenilenen sö-
zleşme ile 2023’e kadar devam ettirecek. 

Dünyada 3.000’i aşkın OEM onayına sahip
Sadece tüketici lastiklerine (otomobil, 

motosiklet ve bisiklet) odaklı tek şirket olan 
Pirelli’nin 145 yılı aşkın köklü tecrübesiyle 
lastikler geliştirirken, dünyanın en prestijli 
otomobil üreticileri ile iş birlikleri sayesinde 
3.000’den fazla homologasyona sahip bu-
lunuyor. Üstün performans ve güvenlik ile 
düşük çevresel etki sağlamak için araştırma 
ve geliştirme taahhüdünü sürdüren Pirelli, 
bu amaçla 2018 yılında yüksek değerli ürün-
lerden elde edilen gelirlerinin yüzde 6,1’ini 
ArGe yatırımlarına tahsis etti.

PIRELLI, 9 ŞEHİRDE 400’Ü AŞKIN KİŞİYE LASTİK EĞİTİMİ VERDİ

Katılımcılar Pirelli’nin Eğitim 
Müdürü Tunç Erzurumluoğlu 
tarafından lastik pazarı ve 
gelişimi, lastik teknolojileri ve 
kullanımının yanı sıra Pirelli 
Türkiye hakkında global ve yer-
el bilgiler, Pirelli’nin prestij ve 
premium otomobil markaların-
daki konumu ve ürün yelpazesi, 
homologasyonlar ile yeni ürün-
ler hakkında bilgilendirildi. 

Pirelli iş ortaklarını bilinçlendiriyor
İtalyan 

lastik devi 
Pirelli, iş ortakları, 
yetkili satıcıları ve 

çalışanlarına verdiği eğitimler 
ile 2019’un ilk 6 ayında 

9 şehirde 400’ü 
aşkın kişiye 

ulaştı.
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Akaryakıt sektörünün geleneksel 
lideri Petrol Ofisi, gerçekleştirdiği 
önemli bir yenilikle daha sektörüne 
öncülük etmeye devam ediyor. Petrol 
Ofisi, alanında Türkiye’de ilk ve tek 
olan Yakıt Emniyet Sistemi (YES) ile 
PO/Gaz’da kalite ve tam dolumda 
yüzde 100 garanti sunuyor. 

İTÜ, TÜV Austria ve Intertek 
Caleb Brett iş birliği ile hayata 
geçirilen YES ile olası şikâyetler, 
bağımsız kuruluşlarca yürütülen 
süreçle 72 saat içinde net bir 
şekilde sonuçlandırılıyor. Müşteriler 
her aşamada SMS ile özel olarak 
bilgilendiriliyor. 

Ürün ve hizmet kalitesine 
güvenen Petrol Ofisi, YES’ten 
çıkacak raporları itirazsız kabul 
ederek, müşterilerinin araçlarında 
yaşanabilecek LPG kaynaklı arızalar 
karşısında onarım bedelinin 
tamamını karşılama taahhüdü 
sunuyor. 

Türkiye’deki otogaz başarısına 
dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su 
Selim Şiper, “Eskiden sadece benzin 
ve dizelin bulunduğu geleneksel 

istasyonlar; otogaz LPG’nin 
ve hatta elektriğin de 

ikmal edildiği 
yakıt 

istasyonlarına dönüştü” dedi. 
Türkiye akaryakıt sektörüne 

önemli bir yenilik getiren Petrol 
Ofisi’nin Yakıt Emniyet Sistemi 
(YES), Hilton İstanbul Bomonti 
Hotel & Conference Center’da 
düzenlenen basın toplantısı ile ilk 
kez tanıtıldı. Petrol Ofisi’nden CEO 
Selim Şiper, LPG Müdürü Murat Çelik 
ve CMO Beril Alakoç’un katıldığı 
YES lansmanında, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Filiz Karaosmanoğlu, TÜV Austria 
Ülke Müdürü Yankı Ünal ve Intertek 
Caleb Brett Genel Müdürü Ömer 
Mertoğlu da yer aldılar.

Petrol Ofisi’nde
Yakıt Emniyet Sistemi ‘YES’ ile

%100 garantili otogaz dönemi
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YES’te bağımsız, konularında 
uzman, saygın kurumlar yer alıyor
Petrol Ofisi’nin akaryakıt sektöründe PO/

Gaz ile ilk kez hayata geçirdiği Yakıt Emniyet 
Sistemi, otogaz tüketicilerine yakıtta kalite 
ve tam dolum garantisi sunuyor. Petrol Ofi-
si, YES için, alanlarında uzman ve akredite 
kuruluşlarla iş birliğine giderek, tamamen 
bağımsız bir sistem oluşturdu. YES’te, İstan-
bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Intertek Ca-
leb Brett otogaz kalitesinde, TÜV Austria ise 
tam dolum konusunda devreye giriyor. 

Sistem otomatik bir şekilde ve 
tamamen bağımsız olarak çalışıyor
Sistem, Petrol Ofisi istasyonlarından 

alınan otogaz ile ilgili olası bir şikâyetin 
Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne 
iletilmesi ile başlıyor. Daha sonra sistem 
otomatik bir şekilde ilerliyor. Ürün kalitesi 
veya tam dolum konularında ölçümler, tes-
tler başta olmak üzere tüm incelemeler İTÜ, 
Intertek Caleb Brett veya TÜV Austria tarafın-
dan tamamen bağımsız olarak gerçekleşti-
riliyor. Tüm aşamalarında müşterilerin SMS 
yoluyla bilgilendirildiği sistemde, 72 saat 
içerisinde sonuca ulaşılıyor. 

Selim Şiper: “Otogazın başarısı, 
uzun yıllara dayanan doğru 
stratejilerin eseri”
Petrol Ofisi’nin 

YES ile yeni ve önemli 
bir ilke imza attığı 
otogazın, Türkiye’deki 
dünya çapına ulaşan 
başarısına dikkat 
çeken Petrol Ofisi 
CEO’su Selim Şiper, 
“Türkiye’deki otogaz 
başarısı ve yaygınlığı 
nedeniyle eskiden sadece benzin ve dizelin 
bulunduğu geleneksel akaryakıt istasyonları; 
otogaz LPG’nin ve hatta elektriğin de ikmal 
edildiği yakıt istasyonlarına dönüşmüştür” 
dedi. Akaryakıt şirketlerinin neredeyse hep-

sinin, aynı zamanda LPG işi de yaptıklarını 
kaydeden Selim Şiper, “Bugün ülkemizde 
tüketilen toplam LPG’nin yüzde 79’undan 
fazlası, otomotiv yakıtı olarak kullanılmak-
tadır. Türkiye, dünyanın otogaz tüketiminde 
ikinci, LPG’li araç ve ikmal istasyonu sayıları 
ile de birinci pazarıdır. Türkiye’de otogazın 
bu başarısı, uzun yıllara dayanan doğru bir 
stratejinin eseridir” dedi.

“Yaygınlık, ekonomiklik kamu ve 
kamuoyu ile iletişim başarıyı getirdi”
Petrol Ofisi CEO’su Şiper, Türkiye’de 

otogaz pazarına başarıyı getiren faktörleri 
şöyle sıraladı: “Bugün ülkemizdeki 10 bin 
689 otogaz istasyonu ile tüketicinin ikmal 
şüphesi bulunmamaktadır. Otogaz istasyon-
ları, pompaları, saygın ve hatta ayrıcalıklı 
olarak yerini almış, bazı ülkelerdeki gibi 
yanlış bir şekilde, ‘ikinci sınıf ürün’ algısı hiç 
oluşmamıştır. Otogaz LPG temsilcileri, Türki-
ye’de kamuoyu ile kalıcı ve her platformda 
iletişim içinde olmuşlar, önyargıları bertaraf 
etmek için yoğun çaba sarf etmişlerdir. Ayrı-
ca büyük ve ehil bir dönüşüm sektörü de 
oluşmuştur.” 

Beril Alakoç: “Müşteri odaklı 
yaklaşımımız ve liderlik 
sorumluluğumuz en büyük 
önceliklerimiz” 

Petrol Ofisi’nin her 
alanda müşteri odaklı 
bir yaklaşım sergile-
diğine vurgu yapan 
Petrol Ofisi CMO’su Beril 
Alakoç, “Müşteri mem-
nuniyeti, Petrol Ofisi’nde 
en büyük önceliklerimiz 
arasında yer alıyor. Bu 
yaklaşımımız, hemen 
hemen tüm çalışmalarımızda yönlendirici 
oluyor, bakış açımızı belirliyor. Bugüne kadar 
birçok alanda olduğu gibi bu noktada da, 
müşteri odaklı yaklaşımımızla, liderliğin ge-
tirdiği sorumlulukla ve öncülük misyonumu-

zla harekete geçtik. Yine bir ilki gerçekleştir-
erek; sektörde bugüne kadar müşterilerin 
belki de yoğun olarak yaşamadıkları, ancak 
şikâyetin çözümü sırasında adeta açma-
za düştükleri önemli bir sorunu ortadan 
kaldırdık, %100 garantili LPG projemizi 
hayata geçirdik” dedi. Beril Alakoç, Petrol 
Ofisi’nin müşterilerine sunduğu ayrıcalıklara, 
benzersiz bir yenisini daha eklediklerine 
dikkat çekti.  

Murat Çelik: “Yüzde 100 müşteri 
memnuniyeti’ hedefi ile ‘otogazda 
yüzde 100 garanti’ sunuyoruz”
Yakıt Emniyet 

Sistemi – YES’i, her biri 
alanlarında, ulusal ve 
uluslararası saygınlığa 
sahip akredite, bağımsız 
ve uzman kuruluşlar 
olan; İTÜ, Intertek Caleb 
Brett ve TÜV Austria iş 
birliğiyle hayata geçir-
diklerini belirten Petrol 
Ofisi LPG Müdürü Murat 
Çelik, “Petrol Ofisi olarak ürün ve hizmet 
kalitesinde kendimize güveniyoruz. Bu 
doğrultuda PO/Gaz dâhil müşterilerimizin 
ürün kalitesi ya da tam dolumu konularında 
Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne 
iletilen şikâyetler de, ortalamaların çok altın-
da. Buna karşın PO/Gaz müşterilerimiz için, 
şeffaf, sağlıklı ve bağımsız bir sistemi; Yakıt 
Emniyet Sistemi’ni oluşturduk. ‘Yüzde 100 
müşteri memnuniyeti’ hedefi ile ‘otogazda 
yüzde 100 garanti’ sunuyoruz” dedi. 

Petrol Ofisi’nin YES’e etkisi yok, 
raporu dahi müşteri ile eşzamanlı 
görebiliyor”
Petrol Ofisi’nin, müşteri ile ilk iletişim 

ve sürecin başlatılması dışında sisteme 
herhangi bir etkisinin bulunmadığını da 
söyleyen Murat Çelik, “ Aslında ‘sistemin bir 
ucundan, araştırma başlangıcı için gerekli 
detayları sunuyoruz, süreç tamamlandığın-
da ise diğer uçtan çıkan raporu alıyoruz’ 
şeklinde de tanımlayabiliriz. Bağımsız ku-
ruluşlar tarafından yürütülen YES’in tüm 
aşamalarında olduğu gibi sonuç raporu da 
öncelikle müşterimizle paylaşılıyor. Sonuç 
raporunu biz de ilk kez, müşteriye yapılan 
iletimle eş zamanlı olarak görebiliyoruz. 
Sistem bu kadar bağımsız, şeffaf ve otomatik 
olarak çalışıyor. Öncelikle biz Petrol Ofisi 
olarak ürün kalitemiz, sistem ve sunduğu-
muz hizmete çok güveniyoruz. Bu nedenle 
YES’ten çıkacak rapor sonucunda PO/Gaz’ın 
herhangi bir hatası olması durumunda da, 
itirazsız bir şekilde müşterinin tüm zararını 
yüzde 100 karşılamayı kabul ve taahhüt 
ediyoruz” açıklamasında bulundu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, YES sürecine ilişkin 
onay sürecini anlatırken, TÜV Austria Ülke Müdürü Yankı Ünal ve Intertek Caleb Brett Genel 

Müdürü Ömer Mertoğlu ise yaptıkları açıklamalarda, objektifliklerine vurgu yaparken, 
hizmet verdikleri ülkelerde benzer bir uygulama bulunmadığını da belirttiler.
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2019 yılı OcakHaziran dönemin-
de toplam üretim bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 13, oto-
mobil üretimi ise yüzde 12 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
735 bin 62 adet, otomobil üretimi ise 
492 bin 700 adet düzeyinde gerçek-
leşti. 

2019 yılı OcakHaziran dönemin-
de toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 45 azalarak 
200 bin 901 adet düzeyinde gerçek-
leşti. Bu dönemde otomobil pazarı 
ise yüzde 43 oranında azaldı ve 156 
bin 378 adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2019 yılı 
OcakHaziran döneminde üretim 
yüzde 15 seviyesinde, ağır ticari araç 
grubunda yüzde 30, hafif ticari araç 
grubunda ise yüzde 14 seviyesinde 
azaldı. 2018 yılı OcakHaziran döne-
mine göre ticari araç pazarı yüzde 
51, hafif ticari araç pazarı yüzde 50 
ve ağır ticari araç pazarı yüzde 56 
azaldı. 

2019 yılı OcakHaziran dönemin-
de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 8 oranında azalırken, 
otomobil ihracatı yüzde 9 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 
634 bin 768 adet, otomobil ihracatı 
ise 419 bin 46 adet düzeyinde ger-
çekleşti.

 2019 yılı OcakHaziran dönemin-
de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar 
bazında yüzde 7 azalırken, Euro 
bazında ise geçen yılın aynı dönemi-
ne paralel seviyede gerçekleşti. Bu 
dönemde toplam otomotiv ihracatı 
15,6 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 12 azalarak 
5,8 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı ise 
yüzde 6 azalarak 5,1 Milyar € seviye-

sinde gerçekleşti.
2019 yılı OcakHaziran dönemin-

de, önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 13 oranında azalarak toplam 
735 bin 62 adet taşıt aracı üretildi.

2019 yılı OcakHaziran dönemin-
de traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 745 bin 632 adet olarak 
gerçekleşti. 

2018 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2019 
yılı OcakHaziran döneminde yüzde 
15 seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim: 

 K. Kamyonda yüzde 78 
 Midibüste yüzde 46 
 B. Kamyonda yüzde 34 
 Kamyonette yüzde 16 oranlarında 

azaldı, 
 Otobüste yüzde 8 
 Minibüste yüzde 1 oranlarında 

arttı.
2019 yılı OcakHaziran dönemin-

de otomobil üretimi, 2018 yılına 
göre yüzde 12 oranında azalarak 492 
bin 700 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı OcakHaziran dönemin-
de traktör üretimi yüzde 59 oranında 
azalarak 10 bin 570 adet oldu.

2019 yılı OcakHaziran 
döneminde toplam satışlar 2018 
yılı aynı dönemine göre yüzde 
45 azalarak 200 bin 901 adet 
seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı OcakHaziran dönemin-

de otomobil satışları, 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 43 oranında 
azaldı ve 156 bin 378 adet oldu.

2019 yılı OcakHaziran dönemin-
de otomobil pazarında ithalatın payı 
yüzde 56 olarak gerçekleşti. 

2019 yılı OcakHaziran dönemin-

de geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 43, 
ithal otomobil satışları yüzde 52 
ve yerli otomobil satışları yüzde 26 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2019 yılı OcakHaziran döne-

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

2019 yılı OcakHaziran dönemin-
de geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları 
yüzde 50, ithal hafif ticari araç yüzde 
52 ve yerli hafif ticari araç satışları 
yüzde 48 oranlarında azaldı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2019 yılı OcakHaziran dönemin-

de; bir önceki yılın aynı dönemine 
göre ağır ticari araç pazarı yüzde 56 
azalarak bin 5 bin 757 adet, kamyon 
pazarı yüzde 56 oranında azalarak 4 
bin 769 adet, midibüs pazarı yüzde 
62 oranında azalarak 572 adet ve 
otobüs pazarı ise yüzde 47 oranında 
azalarak 416 adet düzeyinde gerçek-
leşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı OcakHaziran döneminde 
toplam pazar yüzde 47, otomobil 
pazarı yüzde 42, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 58 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 68 oranlarında düşüş 
gösterdi.

Tablo1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı OcakHaziran dönemin-

de 419 bin 46 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 86’sını 
oluşturan 634 bin 768 adet taşıt 
ihraç edildi. 2019 yılı OcakHaziran 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 8 azaldı. 

Bu dönemde otomobil ihracatı 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2019 YILI “HAZİRAN” AYI 
SONUÇLARINI AÇIKLADI
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Grafik1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2019/2018 Toplam Satışlar (x1000)

 

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

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

 

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

Kaynak: OSD

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9 oranında azalırken, ticari 
araç ihracatı yüzde 5 oranında azal-
dı. Traktör ihracatı ise 2018 yılına 
göre yüzde 20 artarak 7 bin 912 adet 
olarak gerçekleşti.

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

ran döneminde toplam ihracat, 2018 
yılına göre yüzde 7 oranında azaldı 
ve 15,6 milyar $ oldu. Euro bazında 
ise geçen yıla paralel seviyede 13,8 
milyar € olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 7,3 oranında 
azalırken, yan sanayi ihracatı da 

yüzde 6,5 oranında azaldı.
Tablo1.2’de görebilirsiniz
Türkiye İhracatçılar Meclisi veri-

lerine göre, toplam otomotiv sanayi 
ihracatı, 2019 yılı OcakHaziran 
döneminde yüzde 17 pay ile ihracat 
sıralamasında ilk sıradaki yerini 
korudu.
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Turkishtime ve Halkbank’ın organize 
sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği 
“Ortak Akıl Toplantıları”nın 19’uncusu 
Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’ nde (ASO 1. OSB) yapıldı. Prof. 
Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde 
düzenlenen toplantıda, Ankaralı 
sanayiciler ile ASO 1. OSB›nin 
potansiyelleri, sorunları ve alınması 
gereken önlemler masaya yatırıldı. 

ASO 1. OSB Ortak Akıl Toplantısı’na; 
Mustafa Bozkurt (ASO 1. OSB YKB Vekili 
/ Hidromek YKB),Özer Torgal (Halkbank 
Kobi Pazarlama2 Daire Başkanı), Prof. 
Dr. Emre Alkin (Altınbaş Üniversitesi 
Rektör Vekili), M. SerdarTütek (ASO 
1. OSB YK Sayman Üye / Serdar 
Plastik Sanayi YKB), Atilla Eren (Eren 
Transformer GM), Erol Ata (Ersa Mobilya 
YKB), Ertuğrul Baştaş (Diktaş Soğutma 
YKB), M. Renan Gökyay (Nurus Mobilya 
YKÜ), Mahmut Yiğit (Yiğit Akü YKB 
Vekili), Musa Ertunç (Hidroan YKB), 
Önder Bülbüloğlu (Bülbüloğlu Holding 
YKB), Doç. Dr. Şemsettin Özdemir (Alfa 
Döküm YKB), E. Uğur Yavuz (Ay Döküm 
GM), Volkan Mertel (Arolez Gıda YKB 
Yrd.), Yavuz Biçkes (Müsan Makine 
GM), Cüneyt ÇALIK (ASO 1.OSB Bölge 
Müdürü) ve Filiz Özkan (Turkishtime 
YKB) katıldı. 

Ülkemizin önde gelen sanayi 
kuruluşlarını bünyesinde barındıran 
ve eğitim faaliyetleriyle dikkat çeken 
ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, bugün 
1000 hektarlık alanda 331 işletme, 
yaklaşık 50 bin kişilik istihdam ile ülke 
ekonomisine çok önemli katkılarda 
bulunuyor. Kurumsal alt yapısı ve 
yatırımcısına sunduğu kaliteli hizmet 
anlayışı ile bir sanayi şehri haline gelen 

ASO 1.OSB’de, çok yakın bir sürede yeni 
açılacak gelişme sahasıyla birlikte bu 
rakamlar yaklaşık ikiye katlanacak.

Diplomatik heyetlerin de  
uğrak noktası
ASO 1.OSB’nin mevcut altyapısı, son 

teknolojiler ve en modern malzemeler 
kullanılarak revize edilmiş durumda. 
Doğalgazın her sanayi parseline 

Ortak Akıl 
Toplantıları’nın19’uncu 

durağı Ankara Sanayi Odası 
1. Organize Sanayi Bölgesi 

oldu. Turkishtime ve Halkbank 
ortaklığıyla düzenlenen 

toplantının moderatörlüğünü 
Emre Alkin üstlendi. Bölge, 

başkent Ankara’nın ülke 
ekonomisine artı değerler 

katan bir sanayi merkezine 
dönüştürülmesinde çok önemli 

bir rol oynadı.

ASO 1.OSB
Ankara’yı sanayi 

merkezine dönüştürdü
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ulaştırıldığı bölgede, enerji hatlarının 
tamamı yer altından geçirildi. Fiber 
optik kablolarla fabrikaların SCADA 
merkeziyle bağlantısı kuruldu ve 
uzaktan ölçümleme sistemi yapabilme 
imkanı yaratıldı. Yine bu fiber optik 
hatlarından haberleşme ağı da 
kurularak, bütün firmalar geniş bant, 
yüksek hızla internete bağlanma 
imkanına kavuşturuldu.

ASO 1.OSB, karşılıklı işbirlikleri 
için yurt dışından gelen ticari 
heyetlerin dışında cumhurbaşkanları, 
başbakanlar ve bakanlar düzeyindeki 
resmi heyetlerin de önemli bir 
uğrak noktasıdır. Türkiye’nin sanayi 
alanında “vitrin”i olan ASO 1.OSB’de, 
yurt dışından gelen heyetlere bölge 
hakkında ve sektörel işbirlikleri 
hakkında bilgiler verilmekte, bölge 
genel olarak gezdirilerek, ilgili 
sektörlerde üretim yapan firmaların 
fabrikaları gezdirilerek işbirliklerine 
imkan sağlanmaktadır.

ASO 1. OSB’yi geleceğe 
taşıyacak 10 parametre
Toplantıda, ASO 1. OSB’nin hızla 

değişen küresel rekabet koşullarında güçlü 
bir oyuncu olabilmesi ve potansiyellerini 
ortaya koyabilmesi için bölge 
sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 
parametrede görüş birliğine varıldı.

1 Eximbank   
kredileri

Eximbank verdiği kredileri döviz 
olarak kullandırıp, TL olarak hesaba 
geçiyor. Üstelik de dövizin her gün yüzde 
12 oynadığı böyle bir dönemde para iki 
gün sonra sanayicinin hesabına geçiyor. 
Dolayısıyla sanayici o krediyi kullanana 
kadar kur farkından, kambiyo farkından 
kaynaklanan ciddi zararlara uğruyor. 
Eximbank döviz olarak kredi verip, TL 
olarak hesaba geçmemeli, döviz olarak 
veriyorsa döviz olarak hesaba geçmeli. 

2   Bazı fuarlar Ankara’da 
düzenlenmeli

Ankara’da fuar düzenleme alışkanlığı 
pek mevcut değil. Kentin önde gelen 
sektörleri için bile bu durum geçerli. 
Daha önce Ankara’da yapılan İş ve İş 
Makinaları Fuarı ANKOMAK dahi artık 
İstanbul’da yapılıyor. Oysa bu sektörün 
merkezi Ankara. Keza savunma sanayisi 
firmalarının da yüzde 80’i Ankara’da. Bu 
fuarların, altyapısı artık çok uygun olan 
Ankara’da düzenlenmesi sağlanmalı.

3 Elektrikte çok terimli   
tarife uygulanmalı

Elektrikte OSB dışındaki bölgelerde 
geceleri düşük ücretli olan çok terimli bir 
tarife uygulanıyor. Ancak bu uygulama 
OSB içinde geçerli olmadığı için sanayici 
geceleri pahalı elektrik kullanıyor. Bu 
durum, özellikle yüksek miktarda elektrik 
kullanan firmaların rekabet şansını çok 
olumsuz etkiliyor. OSB’ler içinde de çok 
terimli tarifenin uygulanması için gerekli 
olan mevzuat değişiklikleri bir an önce 
hayata geçirilmeli. 

4 Hedef pazarlara  
yönelik ajanslar  
kurulmalı

Sanayici artık dünyanın tüm 
ülkelerine ihracat yapabilecek kapasiteye 
ulaştı. Ancak “stratejik pazarlama” konusu 
halen bir sorun oluşturmaya devam 
ediyor. Ortada, ülkelere ve bölgelere göre 
değişen pazarlama stratejisi oluşturacak 
bir ortak akıl yok. Avrupa, Asya Pasifik, 

24 Ekim 1981 yılında 
temeli atılarak, 1990 

yılında üretime başlayan 
ASO 1. OSB, ülkemizin 
önde gelen Organize 

Sanayi Bölgelerinden birisi 
konumunda. 

Karma bir üretim yerleşkesi 
olan ASO 1.OSB’de ağırlıklı 

olarak savunma sanayi, 
otomotiv, iş makineleri, 

beyaz eşya, medikal, 
ilaç, elektrik  elektronik, 
mobilya, döküm, plastik, 

gıda, kimya, metal 
işleri, madeni eşya gibi 

sektörlerde üretim yapılıyor. 
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Amerika gibi spesifik bölgeler ve 
spesifik ülkeler için bu konu üzerinde 
uzmanlaşmış özel ajanslar kurulmak 
zorunda.

5 Taşımacılıktaki  
yetersizlikler   
ihracata engel

Türkiye dünyanın birçok bölgesine 
deniz taşımacılığındaki yetersizlikler 
nedeniyle ihracat yapamıyor. Örneğin 
Avustralya’ya mal gönderecek bir 
ihracatçı, Belçika’nın Anvers kenti 
üzerinden 34 günde gönderebiliyorken, 
doğrudan göndermeye kalksa 55 günde 
gönderebiliyor. Oysa Türkiye birçok 
açıdan dünyanın tam ortasında yer alıyor. 
Mersin Limanı’ndan kaldırılacak bir gemi 
normalde Avustralya’ya 16 günde ulaşır. 
Türkiye’nin coğrafi avantajları sonuna 
kadar kullanılmalı.

6 Kriz dönemlerinde  
sanayici desteklenmeli

Reel sektör özellikle kriz 
dönemlerinde olumsuz koşullardan 
en çok etkilenen sektörlerin başında 
geliyor. Alıp satmak yerine üretmek 
ve istihdam oluşturmak gibi bir 
“çılgınlık” yapan sanayicinin özellikle 
bu dönemlerde desteklenmesi, 
teşviklerle güçlendirilmesi ve bürokratik 
engellerden mümkün olduğunca 
kurtarılması gerekiyor. İç piyasa çöktüğü 

için dış pazarlara yönelen sanayici bu 
sefer de mevzuatla boğuşmak zorunda 
kalmamalı. 

7 İthalatı önleyen   
sektörler de   
teşvik edilmeli

İthalatın önlenmesi de ihracatın 
artırılması kadar önemli bir konu. 
Örneğin gıda ve benzeri sektörler 
için teşvikler yok denecek kadar az, 
bankalar da ihtiyaç duyulan kolaylıkları 
göstermeyebiliyor. Oysa cari açığın 
azaltılmasında ithalatın düşürülmesi son 
derece önemli. Çünkü ithalatın önü ne 
kadar kesilirse ülke o kadar kazanır. Yerli 
üretim artırılıp, kaliteli hale getirilirse 
ithalat bir alternatif olmaktan çıkar ve 
yurt dışına giden para ülkede kalır.

8 Satış sonrası hizmetler de 
desteklenmeli

Sanayici için satış kadar satış sonrası 
hizmetler de önemli. Satış yaparken 
devlet kurumlarının destekleri var ama 
satış sonrasında bakıma veya yedek parça 
satışına bir destek yok. Oysa bu süreçte 
katlanılan maliyetler de birçok firmanın 
üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. 
Günümüz rekabet ortamında 
sürdürülebilir bir satış için mutlaka satış 
sonrası hizmet faaliyetlerinin çok güçlü 
olması gerekiyor. Devletin bu konuyu da 
gündemine alması gerekiyor. 

9 Uluslararası ilişkilere  
önem verilmeli

Türkiye’ye dışarıdan bakıldığında 
durum çok parlak değil. Yapılan bazı 
açıklamalar ve düzenlemelerin günü 
birlik değiştirilmesi ülke olarak imajımızı 
bozuyor. Sanayici bir ülkeyle ticaret 
başlatmak için büyük mücadeleler verip 12 
yıl sonunda konuyu bir noktaya getiriyor 
ama alınan bir karar ya da bir düzenleme 
nedeniyle ticaret imkansız hale gelebiliyor. 
Uluslararası ilişkilerde ticaretin önünün 
açılmasına dikkat edilmeli.

10 İhracat bedellerinin 
bankaya yatırılması   
ciddi sorun

İhracat bedellerinin bankaya 
yatırılması sanayiciler için ciddi bir 
sıkıntı haline geldi. Bankacılık sisteminin 
oturmadığı birçok ülkeden ihracat 
bedeli olan paralar elden geliyor. 
Bankalar bu meblağı kişisel hesaplar 
için kabul ediyor. Ancak bilançoda 
görülmesi için şirket hesabına yatırılması 
gereken bu parayı, ihracat beyannamesi, 
çıkış belgesi gibi evrakları tamam olsa 
dahi mevzuat gereği kabul etmiyor. 
Bazı ülkeler bu uygulamadan muaf 
tutuldu ama bu yeterli değil. Gereken 
düzenlemeler acilen yapılmalı.
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Vdf Filo’ya 
Yeni Genel Müdür

Vdf Grup bünyesinde 2017 yılından beri operasyonel 
filo kiralama hizmeti veren vdf Filo Kiralama A.Ş Genel 
Müdürlüğü’ne Didem Altuğlu Öztaş atandı

Volkswagen Financial Services ve Doğuş Grubu 
ortaklığı ile 2017 yılında faaliyete başlayan ve 
operasyonel filo kiralama sektöründe sadece bir 
kiralama şirketi değil, bir finansal çözüm ortağı olarak 
yola çıkan vdf Filo Kiralama A.Ş’nin genel müdürlüğüne 
Didem Altuğlu Öztaş atandı. 

20 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe birçok 
farklı görev üstelenen Didem Altuğlu Öztaş, son 10 
yıldır Doğuş Otomotiv SEAT Satış Müdürü olarak görev 
yapıyordu.  

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan 
Öztaş, evli ve bir çocuk annesidir. 

Volkswagen Ticari Araç, tüm mod-
ellerinde Ağustos ayına özel büyük 
indirim avantajları sunuyor. Ağustos 
ayına özel kampanya süresince, Caddy 
modellerinde 35 bin TL, Transporter’da 
28 bin TL ve Amarok modellerinde 
ise 48 bin TL’ye varan indirim fırsatları 
bulunuyor. Crafter ailesinde, Panelvan  
modelleri 35 bin TL, Okul ve Servis 

modelleri ise 47 bin TL’ye varan indirim-
lerle satın alınabiliyor.

Kredili alımlarda ‘0’ faiz 
Kampanya kapsamında çok özel 

indirimlerin yanı sıra, Volkswagen Ticari 
Araç modelleri, kredili alımlarda Ağus-
tos ayı boyunca yüzde “0” faiz fırsatıyla 
sunuluyor. Volkswagen Doğuş Finans 
(VDF) iş birliğiyle 12 ay vadeli kredi 

kullanımlarında, Caddy, Transporter ve 
Caravelle modelleri için 60 bin TL’ye; 
Amarok ve Crafter’ın Okul ve Servis 
modellerinde 150 bin TL’ye; Crafter 
Panelvan modelinde ise 100 bin TL’ye 
yüzde sıfır faiz uygulanıyor. Kampanya 
kapsamında indirimler ve kredi fırs-
atları 31 Ağustos 2019 tarihine kadar 
devam edecek.

Volkswagen Ticari Araç’tan
Ağustos’a özel yılın en büyük indirimi
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Dünyanın önde gelen otomotiv 
orijinal ekipman üreticileri için 
emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri 
üreten Delphi Technologies, Westport 
Fuel Systems ortaklığı ile geliştirdiği 
Westport Yüksek Basınçlı Direkt 
Enjeksiyonlu HPDI 2.0TM sistemini 
tanıttı. Ağır vasıta araçlarında 
kullanılacak olan sistem, CO2 salınım 
değerini %20’ye kadar azaltıyor. Bu 
miktar, yüksek basınçlı doğal gaz 
kullanımıyla birlikte ise %100’e kadar 
çıkabiliyor. 

Otomotiv orijinal ekipman 
üreticileri için emisyon ve yakıt 
tasarrufu çözümleri üreten Delphi 
Technologies, binek ve ticari araç 
kullanıcılarına yönelik profesyonel 
çözümlerini otomotiv endüstrisine 
kazandırmaya devam ediyor. Son 
olarak Westport Fuel Systems 
ortaklığı ile geliştirilen Westport 

Yüksek Basınçlı Direkt Enjeksiyonlu 
HPDI 2.0TM sistemini Viyana Motor 
Sempozyumunda tanıtan Delphi 
Technologies, yeni ürünüyle ağır 
vasıtalarda CO2 salınım değerini %20
’ye kadar azaltıyor. Bu miktar, yüksek 
basınçlı doğal gaz kullanımıyla birlikte 
ise %100’e kadar çıkabiliyor. 

2019 yılı Nisan ayında AB 
ülkelerinde her bir kamyonun 2025 
yılına kadar CO2 emisyon salım 
değerlerinde %15, 2030 yılına kadar 
ise %30 düşüş sağlaması zorunluluğu 
duyurulmuştu. Westport HPDI 2.0TM 
sistemi, CO2 emisyon salım değerini 
%20’ye kadar azaltarak, üreticilere 
mevcut araçlarını 2029 yılına kadar 
AB düzenlemeleriyle uyumlu hale 
getirme imkanı sağlıyor. Sistem, 
mevcut teknolojiye sahip ağır vasıta 
ve kamyonlarda kullanılan yüksek 
performanslı dizel motorlarda 
minimum değişiklikle uygulanabiliyor.  

Doğal gaz enjeksiyonuna 
tam uyum!
Delphi Technologies’in tescilli kon-

trol valfi üretim metodu ve Westport’un 
yenilikçi çift eşmerkezli enjeksiyon 
iğnesi, küçük bir pilot dizel enjeksiy-
onunun ardından daha büyük bir ana 
doğal gaz enjeksiyonunun yapılmasını 
sağlıyor. Özgün dizel pilot enjeksiyonu, 
kendiliğinden tutuşarak uzamsal olarak 
dağılmış çoklu ateşleme kaynakları 
sağlıyor, doğal gaz jetlerinin homojen 
bir şekilde ateşlenmesini beraberinde 
getiriyor. Devamındaki doğal gaz yan-
ması da ön karışım olmadan gerçekleşi-
yor. Bunun sonucu olarak motor 
vuruntusu ortadan kalkıyor ve baz dizel 
motorun sıkıştırma oranı korunuyor. 
Doğal gaz önceden karıştırılmadığın-
dan, yakıt akışı azaltılarak güç kontrolü 
sağlanırken, geleneksel bir dizel motor-
da kısmi güç uygulaması gerekmiyor.

Delphi Technologies’ten kamyonlara

Yüksek basınçlı 
doğal gaz enjeksiyonu
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Üretim tesisi ve ArGe yatırımlarını 
aralıksız sürdüren Türkiye’nin güvenilir 
lideri Tırsan, 2018 yılında temellerini attığı, 
Avrupa’nın en büyük LowBed ve özel 
araçlar fabrikasını faaliyete geçirdi. Tırsan 
Adapazarı üretim kampüsü; 365.000 
metrekarelik bir alanda, yıllık toplam 
20.000 araçlık kapasiteyle üretim yapıyor. 
Tırsan, Avrupa’da eşi benzeri olmayan bu 
dev tesisinde; 1.000’in üzerinde tekil ürün 
ile en geniş ürün gamını aynı çatı altında 
mükemmel bir verimlilik ve üstün kalitede 
üreterek, sektörde liderliğini devam ettiri-
yor. Tırsan ayrıca, yalın üretim felsefesini 
içselleştirerek, IT sistemlerini buna göre 
konfigüre edebilen dünyadaki tek üretici 
konumunda bulunmaktadır.

Ödüllü ArGe merkezi ve aldığı 
inovasyon ödülleriyle başarılarına her 
geçen gün bir yenisini eklemeye devam 
eden Tırsan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından Mayıs ayında açıklanan 2018 
yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Listesi’nde 121. sıraya yerleşti. Öte yandan 
Tırsan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM), 2018 yılı İlk 1000 İhracatçı Liste-
si’nde 45. sıraya yükseldi. Otomotiv 
sektöründe ise 10. sıraya yükselen Tırsan, 
treyler sektöründe liderliğini devam 
ettirdi. Ayrıca, en büyük 4’üncü treyler 
üreticisi konumunda olduğu Avrupa’da 
da liderlik hedefine doğru emin adımlarla 
koşuyor.

1993’ten bu yana her yıl üretim 
süreçlerini geliştirerek, yeni teknolojil-
ere yatırım yapmayı sürdüren Tırsan, 
Adapazarı fabrikasında 365.000 me-
trekarelik bir alana ve 20.000 araçlık yıllık 
üretim kapasitesiyle üretim kapasitesini 
altı katına çıkardı. Sahip olduğu ileri 
teknolojisiyle, Türkiye’nin en büyük treyler 
fabrikası ve Avrupa’nın da en modern te-
sisi olan Tırsan’ın Adapazarı tesisi, her 8 da-
kikada 1 treyler üretiyor. Tırsan, Avrupa’da 
genel kargo, soğuk zincir, intermodal, 
inşaat ve sıvı ürün taşımacılık sektörlerinin 
ihtiyaçlarını karşılayan en geniş ürün gamı 
ile 55’ten fazla ülkedeki müşterisinin çok 

yönlü ihtiyaçlarına çözümler sunuyor.
Robotik ve Otomasyon Sistemlerine 
Yatırım Yapıyor
Endüstri 4.0 prensipleri doğrultusun-

da, 20112017 yılları arasında robotik ve 
otomasyon sistemlerine yönelik 54 milyon 
Euro yatırım yapan Tırsan, kullandığı bu 

teknolojilerle üretimde verimlilik ve kap-
asite artışı yakalayarak, bugün toplamda 
65 farklı üretim teknolojisini Adapazarı 
kampüsünde en verimli şekilde kullanıyor. 
18 milyon Euro’luk yatırımla, bir yıldan 
kısa bir sürede tamamlanan yeni LowBed 
fabrikasında da tek vardiyada 1.250, çift 
vardiyada ise yıllık 2.500 adet LowBed 

Tırsan’ın Adapazarı kampüsü
Yeni LowBed fabrikasıyla

üretimde teknoloji üssü oldu

Adapazarı kampüsünde Avrupa’nın en 

büyük ve en teknolojik LowBed fabrikasını 

faaliyete geçiren Tırsan, aralıksız sürdürdüğü 

teknolojik üretim yatırımlarıyla Avrupa’nın

en geniş ürün gamını tek kampüste üretiyor.
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üretiliyor. Toplamda 60.000 metrekare 
alan üzerine kurulu fabrikada, tüm üretim 
işlemleri tek bir alanda yapılıyor. Endüstri 
4.0 prensiplerine göre yapılan fabrikada 
tam otonom konveyör hattında; RFID ve 
barkod teknolojileri kullanarak, robotlu 
kaynak, otomatik kumlama ve robotlu 
boyama ile en verimli şekilde en kaliteli ve 
dayanaklı LowBed’ler üretiliyor.

Tesis, tam otomasyonlu kataforez (KTL) 
ve metalizasyon tekniklerini de tek bir çatı 
altında bulundurarak Avrupa’da eşsiz bir 
konuma sahiptir.

Sektörün Öncüsü Tırsan,   
ArGe Şampiyonu
2009 yılında Türkiye’nin ilk treyler ArGe 

merkezini kuran Tırsan, sunduğu ürün 
ve hizmetlerle Türk treyler sektörüne 42 
yıldır liderlik ediyor. 2017 yılında, “En İyi 
ArGe Merkezleri”nin değerlendirildiği 

6. Özel Sektör ArGe ve Tasarım Merke-
zleri Zirvesi’nde birincilik ödülü alan 
Tırsan; Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği’nin (TAYSAD) 2018 Patent 1’incisi 
seçildi. 2018 yılında 32 adet patenti 
tescillenen Tırsan, 53’ü uluslararası olmak 
üzere 2018 Aralık ayı itibari ile 281 tescilli 
patent ile çalışmalarını sürdürüyor. Tırsan, 
Treyler İnovasyon ödül tarihinde de bir ilki 
başardı. Dünyanın en prestijli inovasyon 
ödülünü ikinci kez kazanan Tırsan, bünye-
sindeki Kässbohrer markalı Sekizgen Orta 
Kirişli Multifonksiyonel Konteyner Şasi 
K.SHG AVMH aracı ile 68 başvuru arasın-
dan Treyler İnovasyon 2019 Ödülü “Şasi” 
kategorisinin şampiyonu oldu. Bünye-
sindeki Talson markası ile ürettiği Güvenli 
Kutu aracıyla ‘Konsept’ kategorisinde 
3. olan Tırsan, geçen sene 4 aracıyla 
aday olan ve 2 kategoride derece yapan 
uluslararası tek üretici ve aynı zamanda 

ödülü arka arkaya kazanan dünyanın ilk 3 
treyler üreticisinden biri oldu.

Tırsan’ın stres ve spot testleri 
gerçekleştiren ve sıcaklık kontrollü kabin 
de içeren ArGe merkezi, aynı zamanda 
uluslararası projelerle de treyler sek-
törünün geleceğine yön veriyor. Tırsan, 
düşük emisyonlu çevreci araçlar üret-
mek için Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenen Aeroflex Projesi gibi uluslar-
arası projelerde daha etkin rol oynuyor. 
ArGe Merkezi ayrıca, malzeme, dijital 
ve aerodinamik alanlarındaki gelişmiş 
araştırmalarının yanı sıra ürün iyileştirme 
faaliyetlerine de sürekli olarak devam 
ediyor.

Tırsan, toplam 16.600 m2 kapalı alan-
dan oluşacak olan dünyanın en yüksek 
test kapasitesi ve teknoloji donanımı-
na sahip 2. ArGe merkezi yatırımını da 
gerçekleştiriyor. Tırsan, Gebze’deki yeni 
ArGe merkezinde, global trendlere göre 
şekillenen sektör için son teknoloji ve 
hizmetleri, istihdam edeceği 150 yeni 
mühendisiyle geliştirmeye devam edecek 
ve dünyanın 55’den fazla ülkesindeki farklı 
ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacak.

Tırsan, Müşterilerini 
Operasyonlarının Merkezine 
Koyuyor
Tırsan, her biri yüksek teknoloji ile 

üretilmiş, tasarlanmış ve test edilmiş 
en geniş ürün gamı ile müşterilerine ve 
sektöre yön veriyor. 55’ten fazla ülkedeki 
müşterilerinden aldığı geri bildirimlerin 
yanı sıra, her ülkenin coğrafi koşulları, 
teknik ve yasal gereksinimlerini de göz 
önünde bulunduran Tırsan, bugün 
1.000’in üzerinde özgün ürün içeren bir 
ürün gamını yönetiyor. Bu ürünlerin ve 
opsiyonların güvenliği, kalitesi ve müşteri 
faydaları merkezde tamamen 3D olarak 
tasarlanıyor ve sanal güvenlik ve kalite 
testleri gerçekleştiriliyor.

Tırsan’ın Her Çalışmasında Teknoloji 
Ön Planda Tutuluyor
Tırsan, sadece bir üretim şirketi olarak 

değil, aynı zamanda bir teknoloji şirketi 
olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Bu 
kapsamda şirket bünyesinde bir proje 
yönetim ofisi bulunuyor. Bu birim, en 
verimli merkezi bilgi yönetimine ola-
nak tanıyan fiziksel ve sanal altyapıyı 
sağlıyor. Bu sayede Tırsan, Sistem Analiz 
ve Program Geliştirme (SAP) ve Kurumsal 
Kaynak Planlaması (ERP) gibi sistemleri 
kendi süreçlerine uygulayarak üretimdeki 
toplam verimliliği artırıyor. Tırsan’ın SAP 
kullanımı, çeşitlilik yönetimi açısından da 
dünyadaki en iyi örnek olarak öne çıkıyor.
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Allison Macaristan tesisinde, çeyrek 
milyon tam otomatik şanzıman üretildi. 
Allison Transmission’ın Szentgotthárd, 
Macaristan’daki tesisi, 250.000’inci tam 
otomatik şanzımanının montajını kutluy-
or. Üretilen 250.000’inci şanzıman, yakında 
Belçikalı lider otobüs ve ticari araç üreticisi 
olan Van Hool’a teslim edilecek 4000 serisi 
Torqmatik modeli oldu. 

Van Hool’un CEO’su Filip Van Hool 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Allison 
Transmission’ı bu yeni başarılarından 
dolayı tebrik ederiz. Allison Macaristan 
tesisinin 250.000’inci şanzımanı, Maked-
onya Üsküp’teki fabrikamızda üretilen Van 
Hool EX Avrupa tur otobüsleri modelimize 
monte edilecek. 2015’ten bu yana Van 
Hool TX, TDX ve EX şehirlerarası otobüsler-
imizde Allison tam otomatik şanzımanı 
sunuyoruz. Allison donanımlı araçlarımızın 
oranı, giderek daha da artıyor. Konforlu 
sürüş, daha düşük bakım maliyeti ve pozi-
tif sürücü bildirimleri ile Van Hool müşter-
ilerimiz için Allison şanzımanlar öncelikli 
tercih oluyor” şeklinde belirtti. 

Bu özel üretimin ardından Allison 
çalışanları ve tedarikçileri, geçtiğimiz 19 
yıl boyunca Macaristan’daki şanzımanların 
montajındaki önemli başarılarını kutla-

mak için bir araya geldi. Allison Transmis-
sion Macaristan Fabrika Müdürü Peter 
Rezsnyak; “Szentgotthárd’deki özverili 
ekibimiz tarafından üretilen çeyrek milyon 
şanzımanın, dünyanın dört bir yanındaki 
farklı uygulamalarda çalıştığını düşünmek 
bizleri gururlandırıyor” diye açıkladı. 

Allison Transmission’ın Kuzey Ameri-
ka’nın yanı sıra Hindistan ve Macaristan’da 
üretim tesisleri bulunuyor. Ülkenin 
batısında Szentgotthárd’da bulunan 
Macaristan’daki tesis, dünya çapındaki 

OEM’lere dağıtılmak üzere 3000 ve 4000 
Serisi şanzımanları üretiyor. 2000 yılın-
da faaliyete geçen ve ardından General 
Motors’un bir parçası olan fabrika, 2011 
yılında yeni inşa edilen modern tesislerine 
taşındı. İlk olarak 3000 Serisi şanzımanları 
üretilirken 2005 yılında, 4000 Serisi ile üre-
tim kapasitesi çeşitlendirildi. 2011 yılında 
tesis, özel uygulamalar için şanzımanların 
geliştirildiği “özelleştirme merkezi” ile 
etkinliğini arttırdı. Macaristan fabrikasında 
da müşterilerin daha verimli çalışabilme-
sini mümkün kılan dünyadaki en güvenilir 
ve değerli tahrik sistemlerini sunmak üzere 
tüm Allison üretim süreçlerini uygulanıyor. 

Ek olarak 2012 yılında Szentgot-
thárd’da Allison Müşteri Deneyimi Merkezi 
ve Sürüş Pisti (ACE) hizmete sunuldu. 
15 dönümlük (6 hektarlık) bu merkezde 
müşteriler, Allison, ürünleri ve teknolojil-
eri hakkında daha fazla bilgi alırken tam 
otomatik şanzımanların performansını 
özel sürüşler ile deneyimleyebiliyor. 
ACE’de hem kapalı hem de araçlar için 
sürüş pistinden oluşan açık bir alan 
bulunuyor. Böylece müşterilerin, farklı 
ve zorlu koşullarda Allison tam otomatik 
şanzımanın avantajlarını sürücü koltuğun-
da değerlendirmeleri sağlanıyor.

Macaristan 250.000’inci 
Allison Şanzıman’ı üretti

Szentgotthárd’daki Allison Macaristan ekibi 
tarafından üretilen 250.000’inci şanzımanın 

kutlanması 250.000’inci Allison şanzımanı, Van Hool 
EX Avrupa tur otobüsleri modeline monte edilecek.
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Nizamettin AKBAŞ
info@radusdergisi.com

erhaba değerli Radüs Dergisi okur-
ları… Ben Nizamettin Akbaş. 37 
yaşındayım ve yaklaşık 13 senedir 
tır şoförüyüm. 3 çocuğum var, 
Samsun’da yaşıyorum ve Youtu-
ber’im.

2 yıldır Youtube’ de tır ile vlog 
çekimleri yapıyor, abonelerim ile 
paylaşıyorum. Başarılı olduğumu 
düşünüyorum. Çünkü her videom-
da bilgilendirici içerikli paylaşım-
lar yapmaya çalışıyorum. İnsanlara 
ağır dizellerin (kamyon, tır) zor-
luklarını, kolaylıklarını, eğlenceli 
anlarını anlatmaya çalışıyorum. 
Yani halk tabiriyle bir tırcının 
günü nasıl geçiyor, neler yaşıyor 
elimden geldiği kadar açıklamaya 
çalışıyorum. 

İşimiz zor evet. Ama güzel yan-
ları da yok değil. Mesela biz güzel 
Türkiye’mizin her yerini gezebi-
liyoruz. Evet, belki bu bir artıdır 
fakat evden ailemizden uzak 
olmamız herkesin 
tahmin edebi
leceği gibi 
büyük bir 
eksi. 

Fakat ne olursa olsun işini se-
ven insana eğlenceli geliyor. 

Tır şoförlüğü mesleği ve 
taşımacılığın asıl zorluklarına 
gelirsek; yakıt konusunda her-
kes gibi bizde muzdaribiz. Yakıt 
fiyatları çok pahalı. Kazandığı-
mız yük parası bazı zamanlarda 
tamamen yakıt parasına gidiyor. 
Bazı arkadaşlarımız daha uygun 
yakıt almak için adı bile duyulma-
mış olan petrollerden yakıt alarak 
tırların çoğu zaman arızalanmala-
rına sebep olabiliyor. Bu durumun 
çözümü bizim için büyük önem 
arz ediyor…

Kamyon ve tır konusunda; 
hangisini tercih edersiniz, hangi 
marka tır alırsınız diye tercihle-
rimi soran çok arkadaşım oluyor. 
Ben şahsım adına yıllarca Mer-
cedesBenz Axor kullandım. Yakıt 
tasarrufu, yedek parçası ve bakım 
maliyeti çok uygun. 

Son çıkan MerdecesBenz 
Actros 1845’ler beni benden alıyor 
diyebilirim… Adeta tank gibi ve 
devasa güzellikte. Genel olarak 
düşündüğümde MercedesBenz’in 
artıları kesinlikleri eksilerinden 
fazla bende. 

Son dönemde Ford FMax’ler 
çok revaçta. Hiç kullanmadım ama 
kullanan arkadaşlarımın yorumu 
hep olumluydu diyebilirim. Yerli 
üretim olması bakımından FMax’i 
ve BMC Tuğra’yı da canı gönülden 
destekliyorum.

Radüs Dergisi ile uzun yıllar-
dan beri aynı camia da olmamıza 
karşın biraz geç tanışmış olmanın 
üzüntüsünü yaşamıyorum diye-
mem. Orijinal, objektif ve gerçek-
ten sektör için çabalayan bir yayın 
olmaları ve şoförlerin yanında 
olup derdimize ortak olmalarından 
dolayı çok mutluyum.  Kendilerine 
bana yer verdikleri teşekkür ediyo-
rum. Başarılarınız daim olsun.

Saygı ve sevgilerimle…

M

Ağır vasıtaların
zorlukları, 

kolaylıkları ve 
eğlenceli yanları
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TRW markası ile ZF Aftermarket, Eylül 
2018’de elektrikli araçlar için özel olarak 
tasarlanmış ilk fren balatasını tanıtmıştı. 
Tesla ve Nissan Leaf de dahil olmak üzere 
TRW Elektrik Mavisi Balatalar, piyasaya 
sürüldüğü aylar içerisinde Avrupa araç 
parkının %97’sini kapsayacak şekilde 
tasarlandı. Ürün portföyünde planladığı 
artışı gerçekleştiren ZF Aftermarket, yakın 
tarihte de gelişime odaklı Yüksek Geril-
im Eğitimleri yapmayı planlıyor. Elektrik 
Mavisi olarak bilinen program, halihazırda 
test sürecinde olan hibrit ürünlerle de 
genişletilecek.

TRW Elektrik Mavisi, ZF Aftermarket’in 
yüksek yenilikçi kapasitesini temsil eden, 
elektrikli araçlar için yeni bir ürün yelpaze-
si oluşturmaktadır. Yeni nesil TRW fren 
balataları, iç mekan gürültüsünü ve fren 
tozunu önemli ölçüde azaltma özelliğine 
sahiptir. Frankfurt, Automechanika’da 
2018’de başlatılan ürün portföyü, Tesla 
ve Nissan Leaf dahil olmak üzere Avru-
pa elektrikli otomobil parkının %97’sini 
kapsarken, program sürekli olarak daha 
da geliştirilmektedir. Hibrit araçların seriyi 
tamamlamaları için üretilen formülasyon-
lar şu anda test aşamasında olup takip 
eden aylarda ise kullanıma açılacak.

NHV testinden geçmiş, 
sürdürülebilir daha az gürültü 
Sürücü konforu söz konusu olduğun-

da, aracın içerisinden gelen çalışma 
sesinin ve titreşimin kabul edilmediğini 
bilen ZF Aftermarket, konuyla ilgili devrim 
niteliğinde testler gerçekleştirmiştir. Yeni 
bir malzeme formülasyonu ile geliştirilen 
TRW Elektrik Mavisi, özel bir çok katmanlı 
şim ve kaplamalı ses sönümleme akse-
suarları ile desteklenmiş ve NVH (Gürültü 
Titreşimi ve Sertlik) üretimini en minimu-
ma indirmiştir.

Değişen ekoloji
Değişen otomotiv dünyasında ZF, 2030 

yılına kadar, dünya çapında üretilen tüm 
otomobillerin yaklaşık üçte birinin tama-
men elektrikli veya hibrit elektrikli araçlar-
dan oluşacağını ve gelişen bu süreçte; 
sürücüleri, filoları ve belediyeleri çevre 
dostu araçlar almaya teşvik 
eden politikaların destekle-
neceğini ön görmektedir. 
Şu anda Avrupa’nın 
200 şehrinde düşük 
emisyon bölgeleri 
bulunmaktadır. 

Örneğin Londra “ultra düşük” emisyon 
bölgesi sunan ilk şehir haline gelerek bir 
adım daha ileri gitmiştir. Bazı özel servis-
ler için, geleneksel araçlardan elektrikli 
araçlara geçişin artması kaygı verici bir 
neden olmuştur. ZF Aftermarket, Yeni Nesil 
Aftermaket’i en aktif olacak şekilde kurgu-
layarak ustaların Yüksek Gerilim Sistemleri 
ile başa çıkmalarını ve elektrikli parçalara 
güvenle yaklaşmalarını sağlamak için 
eğitimler de geliştirmektedir.

ZF Aftermarket’in başkanı Helmut 
Ernst, “Elektrikli araçlar geleceği belir-
leyecek. Bu değişikliğe uyum sağlayan 
distribütörler ve özel servisler, başarıya 
yönelen uzun vadeli liderler olacaklar. 
Popüler Yüksek Gerilim eğitim oturum-
larımız, müşterilerin ve iş ortaklarımızın, 
gelecekteki teknolojinin karmaşıklığına 
erken bir aşamada hakim olmak için 

ihtiyaç duydukları temel becer-
ileri ve nitelikleri kazanma-

larında yardımcı olacak.” 
cümleleri ile değişen 

ekolojiyi ZF Aftermar-
ket’in desteklediğini 
ifade etmektedir.

ZF Aftermarket
TRW elektrik mavisi balatalarla portföyünü genişletti



552019   RADÜS DERGİSİ

Konuyla ilgili açıklama yapan UND 
İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Türk 
taşımacılarının iki önemli pazarda yaşadığı 
sorunların çözüme kavuşturulduğunu vur-
gulayarak, “Rusya’ya yeterli sayıda geçiş bel-
gemizin olmaması ve vize sorunu, bölgeye 
olan ihracatımızın gelişimini engelliyordu. 
Yakın zamanda çözüme kavuşturulan vize 
sorunu ve Rusya’nın Ukrayna’ya getirdiği 
transit yasağına alternatif çözüm üretilmesi, 
önümüzdeki dönemde ihracatımızın artışı-
na sebep olacak. Ayrıca, ihracatta büyük 
talebin olduğu Özbekistan’a taşıma belge 
sayısının artırılması ve Azerbaycan’a vizenin 
1 Eylül’de kalkacak olması, bu ülkelere ve 
Türki Cumhuriyetlere yapılan ihracat taşıma-
larını daha da hızlandıracak” diye konuştu. 

“Mecbur bırakılan farklı  
güzergâhlar maliyetleri artırıyor”
Türkiye’nin ihracatta en önemli pazarları 

olan Avrupa ülkelerine yapılan taşımalarda 
düşüşün devam ettiğini dile getiren Alper 
Özel, “Avrupa ülkelerine başta Almanya 5%, 
İtalya 17% ve Fransa 8% olmak üzere taşıma 
sayılarımız düştü. Ayrıca, Slovenya transit 
belgelerinin tükenmiş olması da bölgeye 
olan ihracat taşımalarını büyük sekteye 
uğrattı. İhracat parametreleri dışında 
incelendiğinde, transit geçiş koridorlarında 
yaşanan yetersiz geçiş belgesi kotası ve 
transit taşıma engellemeleri Avrupa’daki 
düşüşün en önemli sebepleri olarak öne 
çıkıyor. Macaristan belgelerinin kısıtlı 

olması ve güzergâh üzerindeki ülkelerde 
transit geçiş belgesi sorunları sebebiyle, 
taşımalar farklı güzergâhlar üzerinden 
yüksek maliyetlerle yapılıyor. UND olarak bu 
sorunların çözümü için de çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı. 

Türk araçların ihracat   
taşımaları 6 ayda % 3 arttı 
UND’nin derlediği verilere göre; Türk 

araçlarının geçen yılın haziran ayında 
90.431 adet olan ihracat taşıma sayıları, 
2019 Haziran ayında %3 artışla 93.478 adet 
oldu. OcakHaziran toplamında ise Türk 
araçlar geçen yılın aynı dönemine göre %3 
artış ile 608.619 adet taşıma gerçekleştirdi. 
Yabancı araçların geçen yıl haziran ayında 
28.385 adet olan taşıma sayıları 2019 
Haziran ayında %1 artış ile 28.777 adet 
oldu. OcakHaziran toplamında ise yabancı 
araçlar geçen yılın aynı dönemine göre 
%1 düşüşle, 173.937 adet ihracat taşıması 
yaptı. Türk ve yabancı araçlar OcakHaziran 
toplamında geçen yılın aynı dönemine 
göre %2 artış ile 782.556 adet ihracat 
taşıması gerçekleştirilmiş oldu. 

Avrupa’nın genelinde bir önceki 
aylarda olduğu gibi düşüş eğilimi devam 
ederken, sadece komşu ülkelere yapılan 
taşımalara artış görüldü. Bulgaristan’a %13, 
Romanya’ya %9, Yunanistan’a %12 artış 
yaşandı. Almanya %5, İtalya  %17, Fransa 
8% olmak üzere önemli ihracat ülkelerimize 

taşımacılığın düşmesi dikkat çekti. Avrupa 
ülkelerine ihracat taşımalarında toplamda 
%2 düşüş oldu. Irak ve Suriye’nin pozitif 
etkisiyle, bölgesel olarak sadece Orta Doğu 
ülkelerine ihracat taşımaları artış gösterdi. 
Ancak, Körfez ülkelerine yapılan taşımalar 
ciddi düşüşler gösterdi. Genel toplamda ise 
geçen yılın aynı dönemine göre %11 artış 
oldu. BDT ve Orta Asya ülkeleri incele-
diğinde, Gürcistan’a 6%, Azerbaycan’a 6% 
ve Nahcivan’a ise 50% oranında ciddi düşüş 
olduğu görüldü. Rusya Federasyonu’na da 
%8 oranında düşüş dikkat çekti. 

Türk araçların ithalat   
taşımaları %12 düştü  
Türk araçlarının geçen yılın haziran ayın-

da 34.496 adet olan ithalat taşıma sayıları 
2019 Haziran ayında %12 düşüşle 30.112 
adet oldu. OcakHaziran toplamında ise Türk 
araçlar, geçen yılın aynı dönemine göre 
%9 düşüş ile 202.813 adet ithalat taşıması 
gerçekleştirdi. OcakHaziran 2019 döne-
minde Türk araçlarının ithalat taşımalarında 
yük aldığı ülkelere bakıldığında, ilk sırada 
%13 düşüş yaşanan Almanya geliyor. Ya-
bancı araçların ithalat taşıma sayıları, 2019 
Haziran ayında %13 düşüş ile 14.911 adet 
oldu. OcakHaziran toplamında ise yabancı 
araçlar geçen yılın aynı dönemine göre %12 
düşüş ile 99.227 adet ithalat taşıması yaptı. 
Türk ve yabancı araçlar genel toplamında, 
geçen yılın aynı dönemine göre %10 düşüş 
ile 302.040 adet ithalat taşıması yaptı. 

UND, HAZİRAN 2019 KARAYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

Vize serbestisi    
    ihracatı   
     hızlandıracak

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Haziran 2019 
Karayolu Taşıma İstatistikleri raporunu açıkladı. Türk 

araçlarının ihracat taşımaları, 2019 Haziran ayında 3% artış ile 
93.478 adet oldu. Asya ülkelerine yönelik artış sürerken, Avrupa 

taşımalarında düşüş devam etti. Rusya ile vize sorununun çözüme 
kavuşturulması, ihracat talebinin yoğun olduğu Özbekistan’a taşıma 

belge sayısının artırılması ve Azerbaycan’a vizenin 1 Eylül’de kalkacak 
olması, önümüzdeki aylarda ihracat taşımalarını daha da hızlandıracak.



56 RADÜS DERGİSİ   2019

Kuruluşunun 65. yılını kutlayan Türk-
Traktör, 2019 yılının ilk yarısına ait finansal 
sonuçlarını açıkladı.  Açıklanan verilere 
göre şirket ilk 6 aylık dönemde 10 bin 56 
adet traktör ve 6 bin 338 adet motor üre-
tirken Türkiye’nin toplam traktör üretimi-
nin %75’ini tek başına karşıladı. 

Ürettiği traktörlerini dünyada 130’dan 
fazla ülkeye ihraç eden şirket, yurt 
dışı satış adedini geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre %20 oranında artırarak 7 
bin 562 adede çıkardı. Ulaştığı bu rakamla 
Türkiye’nin toplam traktör ihracatının da 
% 88’ini tek başına gerçekleştirdi. 

TürkTraktör yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarına sunduğu traktörleriyle ise Oc-
akHaziran 2019 döneminde toplam satışta 
11 bin 912 adede ulaştı. 

2019’un ilk yarısını 1 milyar 740 milyon 
TL toplam ciro ile kapatan TürkTraktör’ün, 
yurt dışı satış cirosu ise % 45 artarak 1 
milyar 68 milyon TL’ye ulaştı.  

TürkTraktör’ün ilk 6 aylık dönemdeki 
brüt kârı 223 milyon TL, brüt kâr marjı 
%12,8 olarak gerçekleşirken, faaliyet kârı 
79 milyon TL ve FAVÖK tutarı 143 milyon 
TL olarak gerçekleşti. Şirketin faaliyet kâr 
marjı ve FAVÖK marjı sırası ile %4,6 ve 
% 8,2 olurken; net kârı ise 21 milyon TL 
olarak kaydedildi.

İhracat grafiğimizdeki bu yükseliş, ülke 
ekonomisine katkımızın en iyi göstergesi
2019 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin 

finansal sonuçları değerlendiren Türk-
Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner şu 
açıklamalarda bulundu: “İhracatta sürekli 
yükselen bir grafiğe sahip olmaktan dolayı 
büyük bir memnuniyet duyuy-
oruz. Yurt dışı satışlarımızı 
2019 ilk yarısında 
geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre %20 
daha artırarak 7 bin 
562 adede çıkardık. 

Tarım ve hayvancılığın en ileri seviyede 
uygulandığı Kuzey Amerika’ya 2019’un ilk 
6 ayında gerçekleştirdiğimiz ihracatta da 
önemli bir artış yakalarken, dünya tarımın-
da bizim ürettiğimiz teknoloji ve ürünlerin 
tercih edilmesinin gururunu yaşıyoruz. 
Buna en güzel örneklerden biri de 2019 
Nisan ayında hem New Holland hem de 
Case IH markalarımızda ülkemiz çiftçisi-
yle buluşturduğumuz Türkiye’nin ilk yarı 
otomatik şanzımana sahip yerli traktörleri-
nin de ihracatına başlamış olmamızdır.”

2019 yılının ilk beş ayında %42 pazar 
payı ile liderliğimizi sürdürdük, yeni 
yatırımlarımızı müşterilerimizle buluştur-

maya devam edeceğiz Değişen ve 
zaman zaman da zorlu hale 

gelen şartlar altında tam 12 
yıldır traktör pazarındaki 

liderliklerini kesintisiz 
şekilde sürdürdükler-
ine değinen Özüner 
sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Sek-
törde 65 yıldır 
var olan köklü bir 
oyuncu olarak, son 
dönemde daralan 

iç pazar koşullarına 
rağmen bu durumu 

bir fırsata çevirmek 
üzere büyük bir moti-

vasyona sahibiz. 2019 yılı ilk 
5 aylık döneminde % 42 pay ile 

liderliğimizi sürdürürken müşterilerimizle 
yeni ürünlerimizi buluşturmaya devam et-
tik. Sene başından bu yana 6 yeni traktör 
modeli lansmanı gerçekleştirdik.”

İş Makineleri ve Tarım ekipmanları 
odaklandığımız yeni iş kolları
Aykut Özüner açıklamalarının sonun-

da: “Toprak işlemeden hasata kadar geniş 
ürün gamımız ile Türkiye’nin her yerinde 
hizmet verdiğimiz tarımsal ekipman pazarı 
yine mercek altına aldığımız diğer bir iş 
kolumuz. Yüksek performanslı ve kullanıcı 
dostu iş makinelerimizle, yılın ilk yarısında 
hem gerçekleştirdiğimiz toplu satışlar hem 
de pazara sunduğumuz paletli ekskavatör 
serisinin en yenisi CX500C ile iddiamızı 
göstermeyi başardık. 2019’un kalan 
döneminde de gerek yeni ürün gerekse de 
hizmetler tarafında yatırımlarımıza devam 
edecek ve ülke ekonomisi ile çiftçilerimize 
katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi. 

TürkTraktör, 
2019’un ilk yarısında 
yurt dışı satış adedini 
geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre %20 oranında 
artırmayı başardı. Türkiye 

pazarındaki kesintisiz liderliğini 
12 yıldır sürdüren traktör devi, 

bu yılın ilk beş ayında %42 
pazar payı ile liderliğini 

devam ettirdi.

TürkTraktör 2019’un ilk yarısında
yurt dışı cirosunu % 45 artırdı
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Stuttgart, Almanya – Stres, hücrelerin 
hızlı yaşlanmasına neden oluyor. Gene-
tikçilerin uzun zamandır insan vücuduyla 
ilgili anlattığı bu durum, elektrikli araçların 
batarya hücreleri için de geçerli. Bataryalar 
ne kadar eskirse performansları ve kap-
asiteleri o kadar düşüyor ve aracın sürüş 
menzili kısalıyor. 

Bosch, bataryaların daha uzun süre 
dayanmasını sağlamak için, araçların 
batarya yönetim sistemlerini tamam-
layan yeni bulut servisleri geliştiriyor. 
Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus 
Heyn, “Bosch, elektrikli araç bataryalarını 
buluta bağlıyor. Veriye dayalı servisler, 
bataryaların performansını önemli ölçüde 
artırabileceğimiz ve kullanım ömrünü 
uzatabileceğimiz anlamına geliyor” dedi. 

Buluttaki akıllı yazılım işlevleri, 
bataryanın durumunu sürekli olarak analiz 
ediyor ve hücre yaşlanmasını önlemek 
veya yavaşlatmak için uygun tedbirleri 
alıyor. Bu tedbirler, bir elektrikli aracın en 
pahalı bileşeni olan bataryadaki aşınmayı 
ve yıpranmayı yüzde 20’ye kadar azalt-
abiliyor. Araçtan ve çevresinden gerçek 
zamanlı olarak alınan veriler bunda 
önemli bir role sahip. Bulut servisleri, her 
bir yeniden şarj işlemini optimize etmek 
ve sürücülere gösterge paneli aracılığıyla 
batarya gücünü nasıl koruyacaklarına dair 
özel sürüş ipuçları sunmak için bu verileri 
kullanıyor. 

Merkezi Çin’de bulunan ve global 
olarak önde gelen bir mobilite platformu 
olan Didi Chuxing, DiDi’nin elektrikli araç 
filosunda Battery in the Cloud’u kullan-
mak için Bosch ile iş birliği yapıyor. Bu iş 
birliğiyle batarya performansını optimize 
etmek ve böylece DiDi’nin ekosistemi 
içerisinde yer alan hem sürücülere hem 
de filo operatörlerine fayda sağlamak 
amaçlanıyor.

Hassas gerçek zamanlı analiz 
Uzmanlara göre, bugünün lityum iyon 

bataryalarının ortalama kullanım süresi 8 
ila 10 yıl veya 500 ve 1.000 şarj döngüsü 
arasında değişiyor. Batarya üreticileri 
genellikle 100.000 ila 160.000 kilometre 
arasında bir kilometre performansı garanti 
ediyor. Ancak hızlı batarya şarjı, yüksek 
şarj döngüsü sayısı, aşırı sportif sürüş tarzı 

ve aşırı yüksek veya düşük ortam sıcak-
lıkları, bataryalar açısından stres kaynakları 
oluşturuyor ve bataryaların daha hızlı 
yaşlanmalarına neden oluyor. 

Bosch’un bulut tabanlı servisleri, bu 
stres tetikleyicilerini algılamak ve bunlara 
karşı koymak üzere tasarlandı. Mevcut 
ortam sıcaklığı ve şarj etme alışkanlıkları 
gibi bataryayla ilgili tüm veriler, ilk olarak 
gerçek zamanlı bir şekilde buluta iletiliyor. 
Burada, makine öğrenimi algoritma-
ları verileri değerlendiriyor. Bosch, bu 
servislerle bataryanın mevcut durumuna 
ilişkin bilgileri her an sağlamanın yanı sıra 
ilk kez bataryanın kalan kullanım ömrüne 
ve performansına ilişkin güvenilir bir 

tahmin de sağlıyor. Önceden, bir elektrikli 
araç bataryasının ne hızda yıpranacağı 
konusunda kesin bir tahmin yapmak 
mümkün değildi.

Dr. Heyn, “Uzun kullanım ömürlerine 
sahip güçlü bataryalar, elektromobiliteyi 
daha uygulanabilir kılacak” dedi. Akıllı 
yazılım işlevlerinin bir başka özelliği 
ise sürü ilkesini kullanması. Analiz için 
kullanılan algoritmalar, sadece tek bir 
araçtan değil, bir filonun tamamından 
alınan verileri değerlendiriyor. Sürü zekası, 
araç bataryaları için hem daha fazla stres 
faktörünün tespit edilmesinde hem de 
bunun daha hızlı bir şekilde yapılmasında 
büyük önem taşıyor.

BOSCH
elektrikli araç bataryalarının

kullanım ömrünü uzatıyor

Dr. Markus Heyn: “Bosch, elektrikli araç 
bataryalarını buluta bağlıyor, performansı ve 

kullanım ömrünü önemli ölçüde artırıyor.” 

Akıllı algoritmalar,
batarya stres faktörlerini algılıyor ve

yeniden şarj etme sürecini optimize ediyor.
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Bataryaları yaşlanmaya karşı koruma
Bir bataryanın mevcut durumuna 

ilişkin elde edilen yeni anlayışlar, Bosch’un 
bataryayı yaşlanmaya karşı aktif olarak 
korumasını da sağlıyor. Bir örnek vermek 
gerekirse: tamamen şarj edilmiş bataryalar, 
özellikle yüksek veya düşük ortam sıcak-
lıklarında daha çabuk yaşlanır. Bu nedenle 
Bosch’un bulut servisleri, ortam koşulları 
çok sıcak ya da çok soğuk olduğunda 
bataryaların yüzde 100 şarj edilmemesini 
sağlayacak. Batarya şarjının sadece yüzde 
birkaç puan azaltılmasıyla bataryaaşınma 
ve yıpranmaya karşı korunacak. Buluttaki 
veriler de bataryanın bakımını ve tamirini 
iyileştirmeye yardımcı olacak.  Bir batarya 
arızası veya hatası tespit edilir edilmez, 
sürücüye veya filo operatörüne bilgi ver-
ilebilecek. Bu, bir bataryanın geri dönüle-
mez şekilde hasar görmesinden veya 
çalışmasının tamamen durmasından önce 
tamir edilebilme ihtimalini artıracak. 

Son olarak, bulut servisleri yeniden şarj etme sürecini de optimize 
ediyor. Elektromobilite için bir kitle pazar oluşturma yolundaki en büyük 
engellerden biri olan yeniden şarj etme süreci, batarya hücrelerinin kalıcı 
olarak performans ve kapasite kaybına uğraması tehlikesini barındırıyor. 

Buluttaki akıllı yazılımlar, 
evde veya başka bir yerde 
yapılıyor olmasına bakıl-
maksızın her bir yeniden şarj 
süreci için özel bir şarj eğrisi 
hesaplayabiliyor. Bu, hücrel-
erin korunmasına yardımcı 
olarak bataryanın optimum 
seviyede şarj edildiği an-
lamına geliyor. Şarj zaman-
layıcılara sahip mevcut 
mobil uygulama-
lar sürücülerin 
elektriğe 
olan 
talebin 
düşük 
olduğu 
saatlerde 
yeniden 
şarj 
işlemini  
yapmasını 
sağlarken, 
Bosch çözümü 
bunun çok daha 
ötesine geçiyor ve şirketin 
yeni batarya servislerinin bir 
parçası olarak özel geliştirilm-
iş bir yeniden şarj etme süreci 
sunuyor. Hem hızlı hem 
yavaş şarjı optimize ediyorlar 
ve yeniden şarj etme işlemi 
sırasında elektrik ve voltaj 
seviyelerini kontrol ediyorlar, 
bunun neticesinde batarya 
ömrünü uzatıyorlar.

Bulut tabanlı sürü zekası,
bataryaların performansını daha

uzun süre korumasını sağlıyor

Mobilite servis sağlayıcısı DiDi, 
Bosch batarya servislerini 
kullanan ilk şirket oldu.

Soru & Cevap:
Bosch bulut servisleri ve konvansiyonel batarya 

yönetimi sistemleri arasındaki fark nedir? 
Halihazırda elektrikli araçlarda bulunan 

batarya yönetimi sistemleri, batarya hücrelerini 
takip ediyor ve yönetiyor. Batarya hücrelerinin 
hem güvenilir bir şekilde çalışmasını hem de 
tek tipte yeniden şarj edilmesini sağlıyor. Ancak 
bir bataryanın performansı ve kullanım ömrü, 
yeniden şarj edildiği ve boşaltıldığı frekans, 
kullanılan yeniden şarj etme sürecinin tipi, sürüş 
tarzı ve ortam sıcaklığı gibi birçok faktöre bağlı. 
Bu nedenle Bosch, elektrikli araçlarda bulunan 
konvansiyonel batarya yönetimi sistemlerini 
tamamlayan bulut servisleri geliştirdi. 

Bosch neden kendi şarj etme stratejilerini 
geliştiriyor? 

Bugüne kadar, elektrikli araçlarda farklı 
yeniden şarj etme süreçleri programlandı. 
Bosch, daha da ileri giderek otomobil üreticil-

erine mevcut süreçleri tamamlayan yenilikçi 
yeniden şarj etme stratejileri sunacak. 

Sürücüler bataryalarını daha hızlı şarj 
etmek istediğinde, hızlı yeniden şarj 

etme süreci bataryaya zarar ver-
meden gerekli olan süreyi otoma-
tik olarak kısaltıyor. Bir başka 
strateji ise birkaç saat süren daha 
yavaş, standart yeniden şarj etme 
sürecini optimize ediyor. Bosch’un 

süreci hem batarya kapasitesini 
hem de kullanım ömrünü artıracak 

avantajlar sağlıyor. 
BOSCH IAA 2019’DA YENİLİKÇİ 

ÇÖZÜMLERİNİ SERGİLEYECEK
Teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch’un mobi-

liteye ilişkin vizyonu, sürüşün mümkün old-
uğunca kazasız, emisyonsuz ve etkileyici hale 
getirilmesi… Bosch, kişiselleştirme, otomasyon, 
bağlanabilirlik ve elektrifikasyon aracılığıyla bu 
hedefleri teknolojik seviyede başarmak istiyor. 

Bosch, IAA 2019’da sürüşü daha güvenli ve 
verimli hale getiren, mobiliteyi talep edildiğinde 
sunan ve otomobilleri kişisel asistanlara 
dönüştüren en son çözümlerini sergileyecek.
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Dünyanın endüstriyel lastik 
odaklı tek şirketi, Pirelli marka 
premium endüstriyel ve ticari 
lastiklerin lisanslı üreticisi Prome-
teon’un uluslararası taşımacılığa 
yönelik tasarladığı “H:01” ve “ST:01 
Neverending Supersingle” lastikleri 
kullanıcılara üstün yakıt tasarrufu 
ve uzun kilometre ömrünü bir arada 
sunuyor.  Pirelli marka kamyon, 
otobüs, tarım ve iş makinesi lastikler-
inin lisanslı üreticisi Prometeon’un, 
uluslararası taşımacılık yapan ağır 
vasıtalar için tasarladığı “H:01” ve 
“ST:01 Neverending Supersingle” 
Avrupa’nın da tercih ettiği lastikler 
olarak öne çıkıyor.  

“ST:01 Neverending Supersingle” 
Lastikler Uzun Kilometre Ömrü 
Vadediyor 
Uluslararası taşımacılıkta uzun 

ömür, yakıt tasarrufu gibi öncelikli 
ihtiyaçları mükemmel performansla 
karşılayan treyler lastiği “ST:01 Nev-
erending Supersingle” güçlendirilmiş 
yanakları ile yanal darbelere karşı 
maksimum dayanıklılık sağlıyor. 

Yenilenen sırt genişliğiyle tüm 
büyük hacimli treyler tipi araçlara 
uyum sağlayabilen “ST:01 Neverend-
ing Supersingle” lastikleri, 7 adet 
çevresel taban blokları sayesinde 
ise yırtılmaya karşı yüksek direnç 
sunuyor. Diş Aşınma Göstergesi 
(TWI), lastik diş derinliğinin daha 
kolay ölçülmesini sağlarken, yenilikçi 
kuşak paketi teknolojisi ise maksi-
mum dayanıklılığı ve düşük dönme 
direncini garanti ediyor, bu özelliği 
ile de yakıt tüketiminde tasarruf 
sağlıyor. 

Türkiye’de Üretiliyor 
Teknolojisi en yüksek lastikleri 

Türkiye’deki fabrikasında üre-
ten Prometeon Lastik Grubu’nun 
üstün teknolojik özelliklere sahip 
435/50R19.5 ölçüsündeki “ST:01 
Neverending Supersingle” lastikleri 
Türkiye’de üretiliyor ve Türkiye’nin 
yanı sıra başta Avrupa olmak üzere 
dünyanın pek çok ülkesine ihraç 
ediliyor. Ayrıca Prometeon Türki-
ye, premium markalar arasında bu 
ölçüyü Türkiye’de üreten tek firma 

olma özelliğine de sahip bulunuyor.
“H:01” Serisinin Yenilikçi Desen 
Tasarımı Yakıt Tasarrufu ve Üstün 
Hakimiyet Sunuyor
Serinin ön lastikleri, yenilikçi 

desen tasarımı sayesinde üstün 
direksiyon hakimiyeti sunuyor. 
Yenilikçi lastik taban deseni aynı 
zamanda yol temasında ortaya çıkan 
basıncı her noktaya eşit dağıtarak 
düzenli aşınma ve yüksek kilometre 
performansı sağlıyor. Zenginleştir-
ilmiş taban hamur bileşimi düşük 
dönme direnci sunmasının yanı sıra 
yüksek ısı oluşumunu engelleyen 
yapısı ile daha uzun bir lastik ömrünü 
garanti ediyor.  

Serinin çeker lastikleri ise derin 
lamelleri ve yönlü taban deseni ile 
lastik ömrü boyunca; mükemmel 
çekiş performansı, daha kısa fren me-
safesi ve üstün yol tutuş vadediyor. 
Yakın sırt blokları ve omuz blokları 
arasındaki yüksek bağlar yakıt tasar-
rufu sağlarken aynı zamanda düşük 
gürültü seviyesiyle kullanıcılarına 
konfor sağlıyor. 

Prometeon’dan uzun yollara
meydan okuyan Pirelli’den

“H:01” VE “ST:01 NEVERENDING”
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Ülkemizde 114 yıldır madeni yağların 
üretimi ve pazarlanması konusunda 
faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş’nin 
katkılarıyla, seyahate çıkacak olan araç 
kullanıcılarına özel ‘Uzun Yolda Zinde 
Kalma Rehberi’ hazırlandı. Medikal 
egzersiz uzmanı ve uzman diyetisyenin 
katkılarıyla hazırlanan özel rehberde, araç 
kullanıcılarının molalar sırasında sadece 
1015 dakikada yapabilecekleri basit eg-
zersiz hareketlerine ve sağlıklı beslenme 
önerilerine yer verildi. Söz konusu rehber, 
yorgunluktan kaynaklanan trafik kazası 
riskini en aza indirirken şoförlerin de 
sağlıklı kalmalarına katkı sunuyor.

Sunduğu ürün ve hizmetlerle birlik-
te, sürüş ve yol güvenliği konusundaki 
çalışmalara da destek veren Mobil Oil 
Türk A.Ş, uzun yol seyahatine çıkacak 
olan araç kullanıcılarına özel “Uzun Yolda 
Zinde Kalma Rehberi” hazırladı. Medikal 
egzersiz uzmanı ve uzman diyetisyenin 
katkılarıyla hazırlanan rehberde, uzun 
yol sürüşlerinde sadece araç bakımına 
değil, insan sağlığının da önemine dikkat 
çekilerek yapılacak hareketlerle yorgun-
luktan kaynaklanan trafik kazası riskinin 
en aza indirilmesi hedefleniyor. Söz 
konusu rehberde yer alan birkaç daki-
kalık egzersizlerle, sürücülerin daha zinde 
kalmaları ve yolculuğun daha güvenli 
olması sağlanıyor.

Uzun yolda hareketli kalmanın önemi
Uzun yolculuklarda en az 4 saatte 

bir mola verip hareket etmenin önemli 

olduğunu belirten Medikal Egzersiz 
Uzmanı Türker Bıyıklı, “4 saatten uzun 
süren, hareketsiz kalınan yolculuklarda 
kanın bacaklarda toplanması sık yaşanan 
problemlerden biridir. Bu yüzden uzun 
yolculuklarda kan dolaşımını artırmak 
için hareket etmeye özen göstermek 
gerekir. Kan dolaşımının yavaşlaması, 
dizlerin sürekli bükülü kalması ve bacak 
kaslarının hareketsizliğinden kaynakla-
nan problemlerin önüne geçmek için 
molalar esnasında araç içinde ve dışında 
basit egzersiz hareketleri yapılabilir. ‘Uzun 
Yolda Zinde Kalma Rehberi’nde sizin için 
hazırladığımız hareketleri, yolculuklarınıza 

ara verdiğiniz sırada birkaç dakika ayırarak 
kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Araç içinde 
yapabileceğiniz hareketlerin yanı sıra fırsat 
buldukça mola verin ve aracınızın dışına 
çıkarak temiz hava alın” diye konuştu.

Uzun yolculuklarda beslenmenin 
de en az hareket etmek kadar önemli 
olduğunu belirten Uzman Diyetisyen 
Nilay Keçeci Arpacı ise ağır ve yüksek 
kalorili yemeklerden uzak durulması, 
şeker oranı yüksek besinlerin tercih 
edilmemesi, meyve ve sebze ağırlıklı 
beslenilmesi, sık sık su tüketilmesi ve 
küçük porsiyonlarda ara öğünler alınması 
gerektiğini dile getirdi.

Mobil Oil
Türk A.Ş’den uzun

yola çıkacaklara tavsiyeler
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Skoda Ağustos ayı boyunca, sıfır kilometre Superb ve 
Octavia satın almak isteyenlere çok cazip fırsatlar sunuyor. 
Markanın amiral gemisi modeli Superb ve markanın kalbi 
konumundaki Octavia‘ya, 50 bin TL‘ye 12 ay yüzde 0 faiz 
kampanyası ile ulaşmak mümkün. Zengin donanımı, 
verimli motorları ile markanın amiral gemisi Superb, aynı 
zamanda sınırlı sayıda model için geçerli yüzde 5’e varan 
kampanya indirimiyle sunuluyor. Skoda Superb‘e, hurda 
teşvik indirimiyle beraber 169 bin 397 TL’den başlayan 
fiyatlarla ulaşılabiliyor.

Geniş iç hacmi ve konforlu 
sürüşüyle öne çıkan Octavia ise, 
Ağustos ayında yüzde 6’ya varan 
kampanya indirimine sahip. 
Tercihe göre DSG otomatik 
şanzımanla eşleştirilebilen 
Octavia, station karoser 
olan Combi versiyonuyla 
da tercih edilebiliyor. Hurda 
teşvik indirimiyle 135 bin 550 TL 
başlangıç fiyatına sahip Octavia’nın 
1.6 TDI dizel otomatik versiyonu ise, 
Ağustos ayına özel olarak 165 bin TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

ŠKODA’dan sıfır faizli 
Superb ve Octavia fırsatları

Bugüne kadar 15 bine yakın 
aracı dünyanın 66 ülkesinde yollara 
çıkaran TEMSA, 900’ü aşkın araç sayısıyla 
Sırbistan’ın en büyük tur operatörlerinden 
Lasta’ya 30 araçlık teslimat gerçekleştirdi.

50 yılı aşkın tecrübesiyle otobüs ve 
midibüs üretiminde dünyanın lider oto-

motiv markaları arasında yer alan TEMSA, 
Sırbistan’ın önde gelen tur operatörlerin-
den Lasta’ya 20 adet LD SB Plus, 4 adet 
HD12, 5 adet HD13 ve 1 adet Maraton 
otobüs olmak üzere 30 adetlik araç tesli-
matı gerçekleştirdi. 

2 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen 

ve TEMSA’nın geniş ürün gamını gözler 
önüne seren teslimat törenine Türkiye 
Cumhuriyeti Sırbistan Ticaret Müşaviri 
Gülçinay Mumcu, Türkiye Cumhuriyeti Sır-
bistan Büyükelçiliği’ni temsilen müsteşar 
Ayşe Uzer, Lasta Genel Müdürü Vladan 
Sekulic, Lasta Yönetim Kurulu Başkanı Sasa 
Milisevic ve TEMSA Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Koralp katıldı. 

Törende konuşan TEMSA Satış Genel 
Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, “Böl-
genin ticari kapasitesinin barındırdığı 
fırsatlara inanarak; odağımıza aldığımız 
ve bir buçuk yılı aşkın süredir çalışmalara 
devam ettiğimiz bu projeye 30 araçlık 
teslimat ile start vermiş bulunmaktayız. 
Lasta ile Sırbistan’da attığımız bu adım, 
yakın gelecekte tamamlamayı hedefle-
diğimiz bölgenin önde gelen diğer büyük 
operatörlerini kapsayan bir dizi projenin 
sadece bir başlangıcı. Her biri yarım yüz 
yılı aşkın geçmişe sahip iki köklü marka 
olan TEMSA ve Lasta’nın sergilediği bu iş 
birliğinin Batı Balkanlar’da birçok büyük 
operatör için örnek olacağına inanıyo-
rum” diye konuştu.

TEMSA’dan Sırbistan’a 30 araçlık teslimat

Soldan sağa: Aykan Cavlak, Petar Filipoviç,
Vladan Sekulic, Hakan Koralp
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MercedesBenz Türk yetkili bayii 
Ulaşım Motorlu Araçlar, İkitelli Organize 
Sanayi’ndeki yeni otobüs yetkili servisi 
ile önemli bir hizmet ihtiyacını daha 
karşılıyor. Otobüsler için 7 gün 24 saat 
boyunca açık olacak servis, tam kadro 
hizmet vermesiyle ulaşım sektöründe 
önemli bir açığı kapatıyor. Şehir içi ve 
şehirler arası otobüsler için tüm bakım, 
onarım, kaporta ve boya işlemlerinin 
tek bir noktada yapılacağı bu eşsiz tesis, 
konumu itibarıyla sadece İstanbul’daki 
otobüslere hizmet vermekle kalmıyor. 
2.290 metrekare kapalı, 1.770 metrekare 
açık alana sahip olan Ulaşım Motorlu 
Araçlar Otobüs Servisi’nde 4 adet seyyar 
lift ile otobüslerin bakım ve onarımları 
gerçekleştirilecek. 

Otobüs servis sektöründe 7/24 tam 
kadroyla hizmet veren bu yeni yatırımın 
açılış törenine MercedesBenz Türk 

Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü 
Osman Nuri Aksoy, Kamyon ve Otobüs 
Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Can 
Balaban, Satış Sonrası Hizmetler Otobüs 
Pazarlama Grup Müdürü Özgür Taşgın, 
Kamyon ve Otobüs Bayii Ağı Geliştirme 
Grup Müdürü Mehtap Karakuş katılırken; 
törenin ev sahipliği Ulaşım Motorlu 
Araçlar’ın sahipleri Şaban Baka ve Remzi 
Baka tarafından gerçekleştirildi. 

Can Balaban: “Yeni yatırım 
hepimize ilham veriyor” 
Açılış töreninde söz alan Mercedes-

Benz Türk Kamyon ve Otobüs Satış 
Sonrası Hizmetler Direktörü Can Balaban, 
“Bugün burada Ulaşım Motorlu Araçlar’ın 
yeni yatırımının açılışında bir araya gel-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle 
halk otobüslerine verdikleri hizmetler ile 
otobüs sektörünün gelişimine katkıda 
bulunan Ulaşım Motorlu Araçlar, zor pi-

MercedesBenz Türk yetkili 
bayii Ulaşım Motorlu 

Araçlar’ın İkitelli Organize 
Sanayi’nde 7 gün 24 

saat boyunca tam kadro 
hizmet verecek yeni 

otobüs servisinin açılışı 
gerçekleştirildi. 

Şehir içi veya şehirler 
arası tüm otobüslerin 

bakım, onarım, kaporta ve 
boya işlemlerinin tek bir 
noktada kesintisiz olarak 

yapılarak araçların serviste 
bekleme zamanları en aza 

indirilebiliyor. 

MercedesBenz Türk yetkili bayii Ulaşım Motorlu Araçlar;

7/24 hizmet veren
ilk otobüs servisini açtı
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yasa şartlarına rağmen yeni yatırımını 
gerçekleştirerek hepimize ilham veri-
yor, ülkemizin sürdürülebilir büyüme 
hedeflerine ortak olma gayesi ile 
yoluna devam ediyor. İkitelli Organize 
Sanayi bölgesinin stratejik konu-
munun yanı sıra 7 gün 24 saat tam 
kadro ile hizmetlerini sürdürecek olan 
bu yeni tesis sayesinde sektörümüzde-
ki önemli bir açığın kapanacağına, 
sektörün geleceğine güç katacağına 
canı gönülden inanıyorum.” dedi.   

Şaban Baka: “Toplu taşıma 
araçlarına verilen hizmet 
kesintisiz olmalı”
Otobüs servis teknisyeni olarak 

sektöre adım atan, çekirdekten ye-
tişmesiyle bilinen ve hizmet konusun-
da ilklere imza atan Ulaşım Motorlu 
Araçlar’ın sahiplerinden Şaban Baka, 
açılış töreninde yaptığı konuşmasın-
da; “Sektörümüzde sınırsız hizmet an-
layışıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
kulak veriyor ve gereken yatırımları 
aralıksız yapmayı sürdürüyoruz. Toplu 
taşıma araçlarına verilen hizmetin 
kesintisiz olması gerekiyor. Sadece 

İstanbul değil, tüm Türkiye ve hatta 
dünyanın pek çok yerine seyahat 
eden otobüsler hareket edebildikçe 
kazandırıyor. Gecegündüz aralıksız 
hizmet veren otobüsler varsa, neden 
bunlara 724 servis hizmeti sunan bir 
yer olmasın diyerek ürettiğimiz bu 
fikir ile servisimizin temelleri atıldı. 
Otobüsler için tüm bakım, onarım, 
kaporta ve boya işlemlerinin tek bir 
noktada yapılacağı eşsiz bir yere 
sahip oluyoruz. Tüm şehir içi ve şe-
hirler arası otobüs sahiplerinin ticari 
kaygılarını biliyoruz ve bu konuda 
kendilerine elimizden geleni en 
iyi şekilde yapacağımız garantisini 
veriyoruz.” dedi. Şaban Baka ayrıca; 
“Yanımızda MercedesBenz Türk gibi 
bir destekçimizin olduğunu biliy-
oruz. Başarıya ulaşırken Mercedes-
Benz markasıyla beraber daha fazla 
yatırım yapabileceğimize inandık. 
Bizlere olan inançlarıyla, güvenleriyle 
ve destekleriyle her zaman yanımız-
da olduklarını hissettiren dost şirket 
MercedesBenz Türk ailesine çok 
teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini 
sürdürdü. Can Balaban Şaban Baka
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2019
FUAR TAKVİMİ

FUARIN ADI  BAŞLAMABİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİRYER DÜZENLEYEN FİRMA

IAA 1222 EYLÜL 2019 ULUSLARARASI  ALMANYA VDA
  TİCARİ ARAÇ VE  FRANKFURT
  YAN SANAYİİ FUARI

GRTE 2019 1820 EYLÜL 2019 ULUSLARARASI  TAYLAND BITEC
  KAUÇUK,  BANGKOK
  LATEKS & LASTİK FUARI

TUBOTECH 0103 EKİM 2019 ULUSLARARASI  BREZİLYA MESSE DÜSSELDORF
  TÜP, BORU, VALF,  SAO PAULO
  POMPA, BAĞLANTI 
  PARÇA VE 
  BİRLEŞENLERİ 
  TİCARET FUARI

EQUIP  1519 EKİM 2019 OTOMOTİV VE FRANSA – PARİS COMEXPO

AUTO 2019  TİCARET FUARI

AUTOCOMPLEX 2931 EKİM 2019 26.TİCARİ ARAÇLAR, RUSYA ACS EXPO

  İSTASYON KURULUMU MOSKOVA

  VE SERVİS 

  MALZEMELERİ FUARI
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Bridgestone, Lassa ve Dayton marka-
larıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 2019 
ikinci çeyrek dönemi finansal sonuçlarını 
açıkladı. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde, ihra-
cat tonajını bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 27 artırdı. Brisa yılın ikinci çeyreğini, 
geçen yılın aynı dönemine göre % 63 net 
kar artışı ile kapadı. 

Şirket, ikinci çeyrekte, geçen yılın ikinci 
çeyreğine kıyasla cirosunu % 20 arttırarak, 
ilk altı ayda 1,6 milyar TL ciro rakamına 
ulaşırken, yurtiçi pazardaki daralmayı, yurtta 
pazar payı artışı ve yurtdışında ihracat artışı 
ile dengeleyen ve aynı zamanda maliyet 
ve borç yönetiminde istikrarlı iyileştirme 
sağlayan bir yönetim gösterdi. Bu yaklaşım, 
geçen yılın aynı dönemine göre, FAVÖK’de 
% 38, net karda ise % 63 artış getirdi. 

Verimlilik ve operasyonel performansın 
temel göstergesi olarak Nakit Yönetimini 
çalışmalarının merkezine koyan Brisa, son 
2 yıl içinde, işletme sermayesi devir hızını 
1,8’den 5’e çıkartarak rekor seviyede realize 
etti. Brisa Aksaray’daki yeni lastik fabrikası 
yatırımını da güçlü nakit yönetimi ve oper-
asyonel performans ile istikrarlı bir şekilde 
planlandığı gibi gerçekleştiriyor. 

Brisa’nın 2019 ikinci çeyrek finansal 
sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su 
Cevdet Alemdar, küresel ve yerel pazardaki 
tüm zorluklara rağmen istikrarlı ve dengeli 
büyümeyi başardıklarına değinerek şunları 
söyledi; Şirketimiz, bu yıl için belirlediği 
hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. 
Başarıyla yol alıyoruz çünkü gücümüzü bu 
topraklardan alıyoruz. İzmit ve Aksaray’daki 
yeni nesil teknolojilerle donatılmış fabri-
kalarımızda, mükemmeli bir yaşam biçimi 
olarak kabul eden çalışanlarımız, dünya 
standartlarında lastikler üretiyor.

Bu dönemde, yerli üretim gücümüz, 
Aksaray’da üretimine ivme kazan-
dırdığımız akıllı fabrikamızın kattığı değer, 
ARGE mühendislerimizin ve uluslararası 
pazarlarda hedeflerinin peşinden tutkuyla 
koşan ekibimizin emekleri ile, aylık bazda 
uluslararası satış hacimlerinde üst üste 
rekorlara imza attık. Global pazarlardaki 

varlığımızı derinleştirerek, Asya Pasifik, 
Asya ve Avrupa’da toplam 8 yeni pazara ilk 
sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik, 10 ülkede 
yeni iş ortaklıkları yaptık. Diğer yandan, 
Avrupalı araç üreticileri ile yeni iş birliklerini 
hayata geçirerek, ihracatta orijinal ekipman 
kanalımızı güçlendiriyoruz. Bu gelişmel-
erle, faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarların 
üzerinde büyüme performansı göstererek, 
pazar payı kazandık. 

Şirketimiz, hedefleri doğrultusunda 
global ve yurtiçi pazarlarda gerçekleştirdiği 
güçlü performansının rüzgarını, inşa ettiği 
akıllı kültürden alıyor. Brisalılar geleceğin 
yeteneklerini, mesleki ve kişisel becerilerini 
kazanmaya devam ediyor. Aynı zamanda iş 
yapış biçimimiz de geleceğin ihtiyaçlarına 
yanıt verecek şekilde hızla dönüşüyor. Tüm 
iş süreçlerimizde dijital dönüşümü, veriye 
dayalı iş modellerini, her alanda yalınlaşmayı 
hayata geçirecek çalışmalarla geleceğe hazır-
lanıyoruz. Brisa cesaretle yol alıyor.” dedi.

Dünya ve Türkiye lastik 
pazarındaki gelişmeler
2019 ilk yarıyıl döneminde, bir önceki 

yılın aynı dönemine kıyasla, dünya binek ve 
hafif ticari yenileme lastik pazarında % 1,8 
seviyesinde büyüme gerçekleşti. Avrupa, 
Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika toplam yenileme lastik 
pazarları adet bazında % 2 küçülürken, 
Brisa, Türkiye’nin yerli lastiği Lassa ile bu 
pazarlarda büyüme trendini sürdürdü ve 
pazarın üzerinde bir performans sergiledi. 

Türkiye yenileme lastik pazarında ise, 
2019 yılı ilk yarıyıl döneminde, tüketici ürün-
leri lastik pazarında tek haneli, ticari araç 
lastikleri pazarında ise çift haneli daralmalar 
meydana geldi. Bu koşullarda Brisa, marka-
ları ile pazarın üzerinde bir performans 
gösterdi ve yenileme lastik pazarı liderliğini 
devam ettirdi. Brisa; Lassa, Bridgestone, 
Bandag, Dayton, Kinesis ürünlerinin yanı 
sıra, Otopratik, Propratik, Lastiğim, lastik.
com.tr, Probox, Bridgestone Box, Profleet, 
Mobilfix, Filofix gibi yenilikçi satış kanalları 
ve hizmetleriyle de yolculukların kesintisiz 
ve mükemmel olması için çalışıyor. 

Brisa, ihracatına
ivme kazandırdı

2019 ikinci çeyreğinde, 
net karını geçen yılın aynı 

dönemine göre % 63 artırdı. 
Türkiye lastik sektörünün 

lideri, Sabancı Holding şirketi 
Brisa, yılın ikinci çeyreğinde 

gösterdiği performansla yurt 
içi ve uluslararası pazarlardaki 

başarısını bir kez daha kanıtladı. 
Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 

ihracatta güçlü bir performans 
göstererek, geçen yılın aynı 

dönemine göre ihracat tonajını 
% 27 artırdı. İhracatına 

kazandırdığı ivme ile Brisa, yılın 
ikinci çeyreğinde, geçen yılın 
aynı dönemine göre % 63 net 

kar artışı elde etti. 

Cevdet Alemdar
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Türkiye’de ticari araçlar konusunda en 
yaygın servis ağına sahip olan Anadolu 
Isuzu, 102 servisi arasında başarılı olan 
10 yetkili servisini Tayland’a götürdü. 
Tayland kültürünü yakından tanıma fırsatı 
bulan davetliler, aynı zamanda Isuzu’nun 
Tayland’daki Uluslararası Operasyonel Dis-
tribütör Merkezi’ni ve Isuzu 4x4 Land adı 
verilen offroad parkurunu ziyaret etme 
fırsatını yakaladılar. Otomotiv sektörünün 
ilk TürkJapon ortaklığına sahip firması 
Anadolu Isuzu, 2018 yılı boyunca orijinal 
yedek parça alımlarını en çok artıran, ser-
vis denetim performans puanları yüksek 
olan, müşteri memnuniyetinin, teknik 
bilgi ve becerinin en yüksek olduğu yetkili 
servislerini Tayland Seyahati ile ödüllen-
dirdi. 10 farklı şehirde faaliyet gösteren 
yetkili servis temsilcisinin katılım göster-
diği ödül seyahati, 2428 Haziran 2019 
tarihlerinde Bangkok’da gerçekleştirildi.

Isuzu’nun Tayland’daki Uluslararası 
Operasyonel Distribütör Merkezi’ni 

ve Isuzu 4X4 Land offroad parku-
runu yakından inceleme fırsatı elde 
eden yetkili servisler aynı zamanda 
Bangkok’taki birçok tapınağı, kültürel 
yerleri, alışveriş merkezini ziyaret ettil-

er. Katılımda bulunan yetkili servisleri 
aynı zamanda Isuzu Tayland tarafından 
takdir belgesi ile onurlandırıldı.

Anadolu Isuzu üstün başarı gösteren 
yetkili servislerini Tayland’a götürdü

Operasyonel araç kiralama ve 
filo yönetimi çözümleri sunan sektör 
öncülerinden TEB Arval, van, kamyonet 

ve pikap sınıflarındaki hafif ticari 
araçların kiralanmasını mümkün kılan 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan 

yeni düzenleme ile birlikte kurumlara 
hafif ticari araç kiralama çözümü de 
sunmaya başladı.  

TEB Arval, aylık kira bedeline dahil 
olan periyodik bakım, lastik değişimi, yol 
yardım, hasar onarım, HGS, yakıt yönetimi 
hizmetleriyle, müşterilerinin operasyonel 
ihtiyaçlarına cevap vererek hem zaman 
tasarrufu hem de uzman bakış açısıyla filo 
yönetiminde kolaylık sunuyor.  

TEB Arval Genel Müdürü Philippe 
Chabert konu ile ilgili olarak “Ticari 
araçların kiralanabilir olması ile birlikte 
işletmeler sermayelerini, araç satın 
almak yerine kendi işletmelerine 
yönlendirerek, çok daha etkin ve 
verimli bir şekilde kullanabilecekler. 
TEB Arval olarak biz de çeşitli marka ve 
modellerde bagaj, yük, yolcu kapasitesi 
ve kullanım ihtiyacına göre sunduğumuz 
kompakt, orta sınıf, büyük sınıf hafif 
ticari araçlar ile kurumları operasyonel 
kiralamanın rahatlığıyla buluşturuyoruz.” 
açıklamasında bulundu.

TEB Arval’den hafif ticari araç kiralama

Uzun dönem araç 
kiralama ve filo yönetimi 
çözümleri ile fark yaratan 
TEB Arval, hafif ticari 
araç kiralama hizmetini 
sunmaya
başladı.
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Keçiören Belediyesi, ilçenin daha 
temiz olması için çalışmalarını aralıksız 
sürdürürken, evsel atıkların toplanması 
noktasında da iki çöp taksi hizmet veriyor. 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 
“Evimize gösterdiğimiz özeni çevremize 
de gösteriyoruz” mesajı verirken tertemiz 
bir Keçiören için çalışmaların aralıksız 
süreceğini söyledi.

Vatandaşlar kullanmadıkları, eskimiş 
ev eşyalarını gündüz (0312) 361 10 
06 gece de (0312) 378 77 16 numaralı 
telefonu arayarak alınması talebini 
iletiyorlar. Keçiören Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğe bağlı iki çöp taksi de 
evsel atıkları adresten teslim alıyor. Dar 
sokaklara rahatlıkla girebilmesi, pratik 
ve hızlı olması ayrıca maliyetinin düşük 

olması da çöp taksiyi daha cazip kılıyor.
Hızlı müdahale kabiliyeti sağlaması 

ile de gözde olan çöp taksiler, sıfır atık 
projesi kapsamında geri dönüşüme de 
katkı sunuyor. Çevre temizliği konusunda 
çok hassas olduklarını ifade eden Keçiören 
Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Anlık 
istek ve şikayetlere daha hızlı cevap 
vermek maksadıyla kullandığımız çöp 
taksiler özellikle geri dönüşüme destek 
olurken, vatandaşların mobilya, elektronik 
eşyalarını da evlerden alıyor. Çöp 
taksilerimize vatandaşlarımız bir telefonla 
ulaşabiliyorlar” 
dedi.

Çöp Taksi’den hızlı çözüm
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Hankook Lastikleri, 2019’un ikinci 
çeyreği mali sonuçlarını, 1,74 trilyon 
KRW’luk satış ve 107,1 milyar KRW’luk 
faaliyet kârı bildirdi. 18 inç ve üzeri 
lastikler, geçen yılın aynı dönemine 
oranla % 2,8’lik bir artış göstererek, global 

satışların  % 54,9’unu oluşturdu. Bu değer, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla % 
2,8’lük bir artış sağlandığı ve Hankook’un 
premium marka imajının daha da 
güçlendiği anlamına gelmekte.

Premium lastik üreticisi Hankook, 

şirketin 2019 yılı ikinci çeyreğine 
ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Yapılan 
açıklamada konsolide global satışların 
1,74 trilyon KRW (1,33 milyar Euro), 
faaliyet kârının ise 107,1 milyar KRW (81,8 
milyon Euro) olduğu belirtildi.

Hankook Lastikleri’nin global üst 
düzey teknolojiden ve premium ürün 
kalitesinden güç alan 18 inç ve üzeri 
lastikler, otomobil lastiği satışlarının % 
54,9’unu oluşturdu. Geçen yılın aynı 
dönemine oranla % 2,8 artmış olan bu 
oran, Hankook’un premium marka imajını 
güçlendirmektedir. 

Otomotiv sektöründeki yavaşlamaya 
karşın, Hankook Lastikleri premium marka 
olarak şirketin konumunu güçlendirmeye 
odaklanıyor. Lastik üreticisi ABD’deki yerini 
sağlamlaştırırken, Kuzey Amerika’daki 
faaliyetlerini genişletiyor. Tennessee 
fabrikası büyük pazarlarda 18 inç ve 
üzerilastiklerin satışını arttırarak, premium 
orijinal ekipman lastikler sunarak ve 
ürünlerinin rekabet gücünü ileriye 
götürerek premium imajını güçlendiriyor. 
Hankook Lastikleri ayrıca istikrarlı 
bir büyüme yapısı sağlamak ve her 
bölgedeki dağıtım stratejilerini geliştirmek 
için orijinal ekipman portföyünü de 
çeşitlendirmeye devam ediyor.

2019 2. Çeyrek Konsolide Mali Sonuçları

(Birim: Milyar Güney 
Kore Wonu) 2018 2. Çeyrek 2019 1. Çeyrek 2019 2. Çeyrek

Satışlar 1.705,3 1.642,4 1.741,8

Faaliyet Kârı 185,2 140,6 107,1

(Birim: Milyon USD) 2018 2. Çeyrek 2019 1. Çeyrek 2019 2. Çeyrek

Satışlar  1.581,1  1.459,8  1.493,9 

Faaliyet Kârı  171,7  125,0  91,9 

(Birim: Milyon EUR) 2018 2. Çeyrek 20191. Çeyrek 2019 2. Çeyrek

Satışlar  1.325,2  1.285,3  1.329,7 

Faaliyet Kârı  143,9  110,0  81,8 

*Döviz Kurları:

2018 2. Çeyrek 2019 1. Çeyrek 2019 2. Çeyrek

USD / KRW  1.078,57  1.125,08  1.165,91 

EUR / KRW  1.286,84  1.277,88  1.309,91 

Hankook Lastikleri
2019’un 2. çeyreğine ait

mali sonuçları açıkladı
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Lavanta
kokulu köy

Kuyucak Köyü, Isparta’nın lavanta tarlaları ile ün salmış 
bir bölgesidir. Torosların eteğinde, yüksek bir tepe üzerine 
kurulmuş olan Kuyucak Köyü’nün etrafındaki yamaçlar ve 
ovalar lavanta tarlaları ile kaplıdır. Bugün yaklaşık 250 kişinin 
yaşamakta olduğu köyün lavanta tarlaları 3 bin hektarlık alana 
yayılmış durumdadır. En başta kurak ve verimsiz toprak sahaları 
boş kalmasın diye az miktarda dikilen lavanta fideleri, ilerleyen 
zaman içerisinde Kuyucak köyünü lavanta diyarı haline 
getirmiştir. Lavanta tarlaları ile dünya çapında tanınır olan ve 
her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Fransa’nın Provence 
Bölgesi ile büyük benzerlik taşıyan Kuyucak Köyü de Türkiye’nin 
lavanta cennetidir. Kuyucak Köyü, Türkiye’de keşfedilmeyi 
bekleyen saklı kalmış 9 yerin en başında sayılmaktadır. 

Araştırmalara göre lavanta toz alerjisi, burun akıntısı, 
romatizmalı eklem ağrıları, karaciğerdeki yağlanma ve en 
önemlisi de sakinleştirici özelliğiyle biliniyor. Zaten Kuyucak 
köyüne gittiğinizde ne uyku sorunu, ne bir halsizlik durumu 
yaşamayacaksınız. Bu tür sorunları Isparta tatilinizde kısa süreli 
de olsa geride bırakacaksınız.

Güzel görüntüsü, hoş kokusu ve şifalı olarak bilinen lavanta 
bitkisini mutlaka tarlada görmelisiniz. Ayrıca buraya kadar 
gelmişken köyde üretilen lavanta suyu, lavanta çayı ve lavanta 
yağı gibi ürünleri de satın alabilirsiniz. Bunun dışında burada 
bulunan lavantalı dondurma, lavanta keki, lavantalı kurabiye 
ve lavanta kahvesini tadına bakabilirsiniz. Köyün Lavanta Vadisi 
dışında muazzam doğal güzellikleri de var. İlk önce Lavanta 
Vadisi’ni ziyaret edip lavanta bitkisini toplayın. Daha sonra 
köyün yakınlarında bulunan kamp alanına gidip burada kamp 
kurup doğa ile iç içe bir konumda harika vakit geçirebilirsiniz.
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SESİNDE AŞK VAR
Yönetmen : Osman Taşçı 
Oyuncular : Gizem Güneş, Burak Tozkoparan, Hayal Köseoğlu
Tür : Romantik
Ülke : Türkiye

Sesinde Aşk Var, hayatına yön vermesi gereken bir dönemde âşık olması ile tüm 
dengesi bozulan genç bir kızın hikâyesini konu ediyor. 17 yaşındaki Deniz, anne 
ve babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından dedesi ile birlikte büyüyen 
genç bir kızdır. Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, dedesi Şük-
rü’nün geçmişinde yaşadığı travma sonrası kendisine yaptığı baskı ile bu yete-
neğinden uzaklaşarak kendisini dersine verir. Ancak onun yaşama okula yeni 
gelen Rüzgâr adındaki bir öğrenci ile tanışması ile bambaşka bir hal alır. Deniz, 
elinden gitarı düşmeyen bir genç olan Rüzgâr sayesinde hayatında gerçekten 
yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu süreç, dedesinin 
rahatsızlığının tetiklenmesine neden olur. Dedesi ve müzik tutkusu arasından 
sıkışıp kalan Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken geçmişi ile ilgili 
büyük bir sır öğrenir. Bu sır her şeyin bir anda tersine dönmesine neden olur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW
Yönetmen : David Leitch 
Oyuncular : Dwayne Johnson, Idris Elba, Jason Statham
Tür : Aksiyon
Ülke : ABD

Hızlı ve Öfkeli serisinin spinoff filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, insan-
lığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs 
ve Shaw’un hikâyesini konu ediyor. Amerika’nın Diplomatik Güvenlik Hizmet-
lerinin sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı olan 
Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte ha-
reket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. 
Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden 
olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton’ı 
yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan 
Shaw’un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yok-
tur. Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın üstlendiği filmde “The 
Crown” dizisinin Prenses Margaret’ı Vanessa Kirby, Deckard Shaw’un kız kar-
deşi olan bir M16 ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllü Idris Elba ise kötü 
adam olarak karşımızı çıkıyor. Yönetmen koltuğuna ise “John Wick”, “Sarışın 
Bomba” ve “Deadpool 2” filmlerinden tanıdığımız David Leitch’in oturduğu fil-
min senaryosunu Chris Morgan kaleme alıyor.
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BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Yazar : İlber Ortaylı
Yayınevi : Kronik Kitap

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…
“Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında pencereler açın. Farklı 
dünyalarla ancak böyle tanışırsınız. Ben hep yerimde dursaydım, dünyamı 
değiştirecek insanları aramasaydım, bugün tanıdığınız ben olmazdım. Bir insanın 
bittiği an, miskinliğe esir olduğu andır. İnsan, konforundan vazgeçmeyi göze 
almalıdır. Kendi dünyasını yerinden kendisi oynatmalıdır.”

KENDİNE HOŞ GELDİN
Yazar : Miraç Çağrı Aktaş
Yayınevi  : Olimpos Yayınları

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen 
onca insan vardı.  Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, 
tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar 
haksızlık yapmadın mı? İnsanlar gelip geçici. Unutma, kimse senden daha çok düşünmeyecek 
seni. Gitmem diyenler gidecek, sen yine kendine geleceksin. Düşeceksin, ayağa yine kendin 
kalkacaksın. Yaralanacaksın, yaralarını kendin saracaksın. Onca acının içinden yine tek başına 
çıkacaksın. Sarılmaya ihtiyacın olacak, yine kendine sarılacaksın. Dertlerin seni yakacak, Anka 
Kuşu gibi küllerinden doğacaksın. Kendine iyi bak, sana en çok sen lazımsın.

KALBİN TEMİZSE HİKÂYEN MUTLU BİTER
Yazar : Hakan Mengüç
Yayınevi : Destek Yayınları

Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Senin şu anda bu satırları okuyor olmanın tesadüf olmaması 
gibi, benim Afrika’ya araştırma yapmak için gidip orada bir sufiyle karşılaşmam ve ondan öğ-
rendiklerimi bu kitapta derlemiş olmamın da tesadüf olmaması gibi. “Dert insana daima yol 
gösterir” der sufiler. Önemli olan yolu yürümekten vazgeçmemek. Yolda olan için “umut var” 
demektir. Kader her an yeniden yazılır çünkü. Kiminle ne zaman karşılaşacağını, neyi ne zaman 
bulacağını bilemezsin. Bazen istediğin şeyi aramakla bulamazsın ama bulanlar hep arayanlar 
olmuştur. Mevlana’nın dediği gibi: “Sen yola çık, yol sana görünür.” Yoluma ortaklık eden ho-
calarımın ilhamıyla karşına çıktığım bu kitapta sıkıntılarından kurtulman, ilişki problemlerini 
çözmen ve hayata daha olumlu bakabilmen için sufilerin kullandığı pratik yöntemleri kendi 
deneyim süzgecimden geçirerek sunuyorum. Kitapta yer alan öğretiler bugüne kadar binlerce 
insana yardımcı oldu, sana da olacağına inanıyorum. Şunu sakın unutma yol arkadaşım, kaç 
yaşında olursan ol, başından ne geçmiş olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter. 



792019   RADÜS DERGİSİ

Tüm 2. el ekipman ihtiyacınız için
sitemizi ziyaret ediniz...

www.2elekipman.com
Arazöz
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BULMACA
SOLDAN SAĞA

1. Mağaraları inceleyen bilim dalı

2. Lal oyunları da denilen ve sözsüz oynanan köy 
seyirlik oyunlarının genel adı

3. Saçma, değersiz, önemsiz, uydurma

4. Kâbe yakınında bulunan kuyu ve bu kuyunun 
Müslümanlarca kutsal sayılan suyu

5. Karşılık olma, karşılama

6. Kısaltılmış olan, kısa, özet

7. Kaçak, kaçmış olan

8. Mantıkta bir düşüncenin başka sözlerle yeniden 
anlatılması

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Rafları kapaksız, taşınabilir bir dolap türü

2. On üçüncü yüzyılda Akdeniz’de kullanılan 
yelkenli bir gemi

3. Lozan antlaşmasının yapıldığı saray

4. Lapina balığının büyük cinsi

5. Fiiller, işler anlamında eski sözcük

6. Uta benzer, gövdesi uttan küçük bir çalgı

7. Samsun ilinde bir kaplıca
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• 1 tane yumurta 
• 1 çay bardağı sıvı yağ 
• 1 çay bardağı yoğurt 
• 1 çay bardağı süt 
• Yarım çay bardağı su
• 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
• 1 çay kaşığı tuz 
• 1 paket kabartma tozu 
• Aldığı kadar un
İç malzemesi:
• 2 su bardağı ceviz 
• Yarım su bardağı hindistan cevizi 
• Kaymak
• Açmak için nişasta
• Üzerine dökmek için:
• 250 gr tereyağı 
• 1 çay bardağı sıvı yağ
Şerbeti için:
• 4 su bardağı şeker 
• 5 su bardağı su
• Yarım limon suyu

Hamur 
malzemelerini 
yoğurma kabına 
koyun, unu yavaşyavaş 
ilave ederek yumuşak 
bir hamur yoğurun ve 
hamurdan 12 beze yapın. 

Çay tabağı büyüklüğünde açın üzerine 
nişasta serpin arasına buzdolabı poşeti 
koyarak üst üste koyun.   

Üzerini kapatıp buzdolabında 4 saat 
bekletin. Nişasta ile açabildiğiniz kadar 
açın ne kadar ince olursa o kadar güzel 
olacaktır.

Açtığınız yufkayı oklavaya sarın iki 
ucundan tutup ortaya toplayın oklavadan 
çıkarın. Yufkayı masaya açın ortaya 
pileli şekilde toplayın ceviz ile hindistan 
cevizini karıştırın birer tatlı kaşığı 3 
parmak aralıklı koyun, üzerine 1 er çay 
kaşığı kaymak koyun üzerini iki taraftan 
kapatın boşluklardan parmağınızla 

sıkıştırın ve bıçakla 
kesin.
Kestiğiniz parçayı 

ters çevirip uçlarını 
parmağınızla bastırın 

tepsiye dizin. Tereyağını 
tavada eritin üzerine olan beyaz 

köpüğünü kaşıkla alın ve sıvı yağ ilave 
edin tatlınızın üzerine birer yemek kaşığı 
dökün 180°C fırında pişirin.

Tatlı pişerken şerbetin ide hazırlayın. 
Şeker ve suyu tencereye koyun karıştırın 
şeker eriyene kadar ocakta karıştırın. 

Kaynamaya başlayınca kısık ateşte 
20 dakika daha kaynatın ve içerisine 
limon suyunu ekleyerek 10 dakika daha 
kaynatıp şerbetin altını kapatın.

Şerbetinizi ılık bir hale getirerek, soğuk 
tatlınızın üzerine dökün. Üzerini antep 
fıstığı ile süsleyip 1 saat dinlendirin.

Afiyet olsun...

Ya
pı

lış
ı

Malzemeler
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Midye Tatlısı
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