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e kadar moda bir tabir oldu değil mi? 
Hayatımızın pek çok alanında ve birçok 
anında duyduğumuz bir elime; sürdü-
rülebilirlik.

İyi de; nedir bu sürdürülebilirlik? 
Ne anlatmakta? Ne anlamalıyız?

Öncelikle artan nüfus, yenilenen 
ve her gün çeşitlenerek artan tüketim 
alışkanlıklarımız ister istemez üreti-
min artması ve kullanılan kaynakların 
azalması demek oluyor. Birçoğu doğal 
kaynaklara dayanan üretimin artması 
ve doğanın hor kullanılması bu üretim 
artışında doğal kaynaklardan çok 
kimyasal ve plastik maddelerin girdi 
oranını yükseltiyor. Sonuç? Küresel 
ısınma, çevre kirliliği, iklim değişik-
liği, yok olan doğa ve sağlıksız yaşam 
koşulları.

Halen dünya nüfusunun yarıdan 
fazlası kentlerde yaşamakta. Ne yazık 
ki; gelişmekte olan ülkelerde bu oran 
daha da fazla. Sonuç; çarpık kentleşme-
nin getirdiği ağır hasarlar. Mesela fosil 
yakıt kullanımındaki aşırı artış... 20.yüz-
yılın en büyük sıkıntılarının başında 
geldiği malum. 21.yüzyıla geldiğimizde 
ise asıl sorun insan kaynaklı sera gazı 
salınımındaki artış! En büyük neden 
ise petrol ve türevlerinin kullanımı. Bir 
yandan hızla fosil yakıt rezervleri tüke-
niyor bir yandan verdiği zararların tela-
fisi düşünülüyor. Dünya başta otomotiv 
olmak üzere alternatif yakıtlar üzerinde 
çalışarak sera gazı ile başa çıkabilmenin 
yollarını arıyor. İşte o an karşımıza çare 
olarak sürdürülebilirlik çıkıyor.

Kavram olarak; çeşitlilik ve üret-
kenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi 
olabilme yeteneğini korumak olarak 
tanımlanıyor. Kamuoyu tarafından bili-
nirliğinin artması ise Birleşmiş Millet-
ler bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında 
yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli 
rapor sayesinde oluşmuştur.

 Bu raporda sürdürülebilirlik için 
deniyor ki; İnsanlık; doğanın gelecek 

kuşakların gereksinimlerine cevap 
verme yeteneğini tehlikeye atmadan, 
günlük ihtiyaçları temin ederek, kal-
kınmayı sürdürülebilir kılma yeteneği-
ne sahiptir.

Evet, insan hayatı doğal kaynaklara 
bağımlıdır ve bu kaynaklar sınırlıdır. 
Doğa kendisini yenileyebilme şan-
sına sahiptir ancak başta saydığımız 
gerekçeler ışığında bizler doğaya bu 
şansı yeterince kullandırmıyoruz. Bize 
düşen; durumun vahametinin farkına 
varmak ve çözümler üretmek. Mesela ?

Mesela, teknolojiyi aha iyi anla-
yarak, alternatif enerji kaynaklarını 
devreye sokmalıyız. Yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanmalıyız. Zira sürdü-
rülebilirlik bir bütündür. Elimizdeki 
nimetlerin kıymetini bilerek daha 
efektif, akılcı ve verimli kullanmaya 
yöneleceğiz.

Hem bireysel hem de kurumsal an-
lamda vizyonumuzu; çevreyi korumak, 
kaynakları rasyonel kullanarak, gelecek 
nesillere doğru ve sağlıklı biçimde 
aktarmak olarak belirleyeceğiz.

Firmalar ve kurumlar arası en-
tegrasyonu sağlayıp, makro hedef-
lere birlikte yürüyeceğiz. Bu sayede 
maliyetleri düşürecek, kaynak kullanı-
mını verimli hale getireceğiz. İşbirliği, 
paydaşlık ve koordinasyon ile yüksek 
teknolojinin imkanlarından yararlana-
rak en optimal çözümlere yöneleceğiz. 
Bu noktada inovasyon ve sürdürülebi-
lirlik birlikte yürüyecektir. 

Bu durum; bizim şuan sahip olduk-
larımızı korumaktan ziyade, gelecek 
nesillerin hakkını teslim edebilmek 
adına bir görevdir. Onun için elektrikli 
araçlar, tasarruflu ampuller, çamaşır yı-
kama makineleri, konteyner taşımacılı-
ğı gibi birçok yol-yöntem geliştiriliyor. 
Yenisini koyamıyorsak bile hiç değilse 
eldekilerin çocuklarımızdan ödünç 
alındığını unutmayalım.

Mutlu ve güzel bir gelecek için, hep 
birlikte…
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Volkswagen Ticari Araç, taşımacılık 
ve turizm sektörünün lider firmalarıyla 
iş birliğine devam ediyor. Markanın 
sektördeki en iddialı modeli Yeni Crafter, 
bu kez de Ankara’nın önde gelen 
taşımacılık firmalarından olan Çalıkıran 
Turizm’in tercihi oldu. Çalıkıran Turizm, 
20 araçlık yenileme projesinin ilk ayağı 
olan 6 adet Yeni Crafter Servis 177 PS 5.0 
ton 19+1 ekstra uzun şasi manuel vites 
modelini tören ile teslim aldı. 

Çalıkıran Turizm’den Yönetim Kurulu 
Üyeleri İhsan Çalıkıran, Salim Çalıkıran 
ve Abdullah Çalıkıran’ın katıldığı 
teslimat töreninde, Doğuş Otomotiv 
Volkswagen Ticari Araç Filo Satış 

Yöneticisi Onurcan Tosun ve Eskihisar 
Filo Satış Yöneticisi Burak Koyuncu 
da hazır bulundu. Tören sonrasında, 
Koyuncu Salim Çalıkıran’a aralarındaki 
güçlü iş birliğini temsil eden bir 
plaket de takdim etti. Çalıkıran 
Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Çalıkıran, 
Volkswagen Crafter’ı yüksek teknolojisi, 
düşük yakıt tüketimi, konforu ve 
yüksek ikinci el değeri sebebi ile tercih 
ettiklerini belirtti.

Kuruluşu 1960’lı yıllara dayanan, 
kurumsallaşma çabalarını da 90’lı yılların 
başında tamamlayan Çalıkıran Turizm, 
günde binlerce personelin yanında, 
turizm taşımacılığı da gerçekleştiriyor. 

Çalıkıran Turizm
filosunu  Yeni Volkswagen

Crafter ile güçlendirdi
Ankara’da taşıma 

sektörünün önde gelen 
firmalarından biri olan 

Çalıkıran Turizm, filosunu 
6 adet Yeni Crafter ile 

güçlendirdi.  20 araçlık 
filo yenileme projesinin 

ilk ayağı olan 6 adet Yeni 
Crafter’ın teslimat töreni, 

Doğuş Otomotiv ve 
Volkswagen Yetkili Satıcısı 
Eskihisar yetkililerinin de 

katıldığı törenle Ankara’da 
gerçekleşti.
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Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi 
ve premium lastik üreticisi Continental 
büyüme yolunda bir adım daha atarak, 
100 milyon euroya yaklaşan bir yatırımla 
Portekiz’in Lousado bölgesindeki üretim 
tesislerini genişletiyor. Yeni kapasite, 
24 inç üzeri radyal greyder ve liman 
lastiklerinin üretimine tahsis edilecek. 
Bu süreçte 100’ün üzerinde kişiye de ek 
istihdam yaratılacak. 

Continental Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Lastik Bölümü Başkanı Christian 
Kötz, “Yatırımlar ve yaratılan ek kapasite 
sayesinde lastik grubunun büyüme 
stratejisini devam ettirmekteyiz. 
Liman ve greyder segmentleri, ticari 
lastikler pazarında kilit büyüme alanları 
konumunda. Yeni üretim hatları; bu 
segmentler ve tüm arazi lastikleri 
pazarındaki iddiamızı net bir şekilde 
yansıtmaktadır.” dedi.

Yeni üretim hattı, 2017 yılında faaliyete 
geçen radyal tarım lastikleri fabrikasının 
yanına inşa edildi. Tesis, en yüksek 
ergonomik standartlarda en modern 

radyal lastikler üretmek amacıyla son 
teknoloji inşaat makineleri ve otomatik 
cihazlarla donatıldı.

Tam kapasiteye ulaşıldığında, üçer 
adet greyder ve liman lastikleri hattı 
devreye girecek. Yeni üretim tesislerine 
ilave olarak, Lousado araştırma ve 
geliştirme merkezi tüm tarım, liman 
ve greyder lastiklerinin performans ve 
kalite testlerini aralıksız yapacak şekilde 
genişletiliyor. 

Kötz sözlerini, “Bu yatırım ile 
Lousado’daki varlığımızı güçlendirerek 
yüksek verimli üretim tesisimizi, büyük 

radyal arazi lastikleri için bir yetkinlik 
merkezi haline dönüştürüyoruz.” şeklinde 
tamamladı.

Continental’in Portekiz fabrikasında 
2 binin üzerinde kişi çalışıyor. Tarım, 
liman ve greyder lastiklerinin yanında 
Lousado›da yaklaşık 18 milyon adet 
binek lastik üretiliyor. Geçtiğimiz yıllarda 
Continental, binek, yüksek performans 
ve tarım lastiklerinin üretimini artırmak 
amacıyla 150 milyon euro yatırım 
yapmıştı. Bu tür yatırımlar, Continental 
lastiklerinin uzun vadeli 2025 Vizyonu 
stratejisi kapsamında gerçekleşiyor. 
Continental’in Lousado’da yaptığı 
yatırımlara ilave olarak, Mississippi 
Clinton’da ticari araç lastikleri fabrikasının 
yeni teknolojilerle genişletilmesi, Günay 
Carolina Sumter fabrikasında kapasite 
artışı, Almanya Hannover yakınlarındaki 
Contidrom Test Pisti’nde Otomatik Indoor 
Fren Analizi projesi, ABD’nin Teksas Uvalde 
kentinde yeni test merkezi ve Almanya, 
Korbach’ta Yüksek Performans Teknoloji 
Merkezi gibi çeşitli yatırımları bulunuyor.

Continental’den Portekiz’e
100 milyon euroluk yatırım

Dünyanın en büyük 
uluslararası lastik ve orijinal 
ekipman tedarikçilerinden 
Continental’in yeni radyal 

arazi (OTR) lastikleri üretim 
tesisi, şirketin Vizyon 2025 

büyüme stratejisinin bir 
parçasını oluşturuyor.  Yeni 

üretim hattından 24 inç üzeri 
greyder ve liman lastikleri 

çıkacak. Tesis ayrıca 100’ün 
üzerinde kişiye de ek istihdam 

imkânı sağlayacak.
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www.continental-lastikleri.com.tr/kamyon

HDW 2 COACH 295/80 R 22.5

Çamur+Kar 3PMSF Continental 

Kış Lastiği

B 76dB / 2D

Çeker aks kış lastiği

Buzda ve karda
güvenle ilerleyin.
HDW 2 COACH – kış şartlarıyla
mücadele için tasarlandı.
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İnşaat ve iş makinaları sektöründe 
işverenler ile makina sahipleri arasındaki 
kiralama süreçlerini dijitalleştirerek opera-
syonel maliyetleri azaltmak amacı ile yola 
çıkan Makinaparkuru, 2016 yılında Remzi 
Kaya tarafından kuruldu. Şu an 4 kişilik bir 
ekip tarafından yönetilen Makinaparkuru, 
yerel iş makinası sahipleri ve tedarikçil-
ere ulaşıp telefon, e-posta veya yüz yüze 
yapılan kiralama sürecini dijitalleştirerek 
hızlandırmayı amaçlıyor. 

10 bin kiralamaya aracılık etti
İş makinası sahiplerinin sisteme ente-

gre olması ile oldukça uzun süren kiralama 
sürecini tek tıklama ile çözmeyi hedefley-
en Makinaparkuru.com, şu ana kadar to-
plamda 10 binden fazla makina kiralaması-
na aracılık etti. Makinaparkuru’nun aylık 
ortalama 10 milyon TL’lik işleme aracılık 
ettiğini de belirtelim. Türkiye’de faaliyet 
gösteren yerli ve yabancı birçok inşaat ve 
iş makinası üreticisi de, makina satışı dışın-
da yürüttükleri önemli bir gelir alanı olan 
makina kiralama faaliyetlerinde Makina-
parkuru aracılığı ile işverenlere ulaşıyor.

İş makinası sahiplerinin   
hayatını kolaylaştırıyor
İş makinası sahiplerinin hayatını ko-

laylaştırmak için dijital çözümler üreten 
Makinaparkuru, sistemi aktif kullanan 
üyelerine kira tahsilat takibi, makina mas-
raf takibi, önleyici bakım takibi, operator 
takibi ve evrak takibi gibi ücretsiz sunmak-
tadır. MakinaTakip® adıyla sunulan hizmet 
içerisinde Arvento, Caterpillar Link… gibi 

telematics / takip cihazları ile entegrasyon 
bulunmaktadır. Böylece farklı marka mod-
el makinalara sahip iş makinası sahiplerine 
tüm telematik verilerini tek ekrandan yö-
netme imkanı sunuyor.

Şu ana kadar herhangi bir yatırım al-
mayan Makinaparkuru, sisteme üye olan iş 
makinası sahiplerinden teklif bazlı ödeme 

(pay per lead) ücreti alırken, iş makinası 
arayan işverenlerden herhangi bir ücret 
talep etmiyor. Türkiye’deki 4000’den fazla 
yerel iş makinası sahibini ve 7000’e yakın 
boşta bekleyen iş makinasını sistemine 
dahil eden Makinaparkuru, gelecekte 
100 bini aşkın iş makinası sahibi için diji-
talleşme sürecini başlatmak istiyor.

İş makinası sektörünü dijitalleştiren girişim:

Makinaparkuru
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İnşaat amacıyla üretilmiş kapsamlı 
ve kişiye özel ürün ve servislerini suna-
bilmek için DAF, 11-15 Eylül arası Belçi-
ka’nın Kortrijk şehrinde gerçekleşecek 
olan bienal Matexpo sergisine katılıyor. 
DAF standında yeni CF FAW 8X4, ilk 
defa Matexpo’da sunulacak.  DAF, Mat-
expo Salon 5’teki 300 m2’lik standında, 
içlerinde lokal ve bölgesel inşaat için 

olan 19T LF, ağır nakliye için olan XF 
Super Space Cab ve çok amaçlı yeni 8x4 
CF FAW olarak 3 araç sergileyecek.

Yeni FAW  
Hem CF hem de XF olarak sunulan 

yeni FAW şasi, çoklu aksa yapısında 
olup, mükemmel çekiş için çift tahrikli 
ve dümenlenebilir dingil aksı sayesinde 

sadece 15,6 metrelik bir dönme dairesi 
ile sektör lideri manevra kabiliyetine 
sahiptir. Şasi, damper, beton mikseri 
veya kancalı üstyapılar için mükemmel 
şekilde elverişlidir.

İnşaat sektörü
Pazarlama ve Satış Müdürümüz, aynı 

zamanda DAF Trucks Yönetim Kurulu 
üyemiz Richard Zink: “DAF, Avrupa’da 
%20’lik pazar payıyla açık bir şekilde 
traktör sektöründe birincidir. Her talebe 
uyan geniş yelpazeli araçlarımızla inşaat 
sektöründe de en iyi seçeneklere sa-
hibiz. Yeni FAW, inşaat sektöründeki bu 

büyüme isteğimizi kanıtlıyor.”

Inşaat sektörü için özel  
DAF Servisleri
En iyi teklifleri sunabilmek amacıyla 

DAF, inşaat sektörü için de özel servisler 
sunmakta. Bunların içinde özel DAF Mul-
tiSupport onarım ve bakım kontratları, 
gelişmiş garanti seçenekleri bulunmakta. 
Buna ek olarak, DAF Akademi, inşaat aracı 
sürücüleri için eğitimler de temin ediyor. 

DAF Trucks, Eindhoven’da 100,000’inci 
yeni jenerasyon CF ve XF üretimini 
tamamladı. DAF Trucks, ilk defa bu kadar 
hızlı 100,000’lik seri üretti. 100,000’inci 

araç, DAF XF 450 4x2 FT Super Space Cab, 
Belçika’daki Gheys Nakliyat’a kutlamayla 
teslim edildi.

Eindhoven, DAF Trucks’ta ve Büyük 

Britanya Leyland Trucks’ta,Temmuz 
2017’den bu yana şimdiki jenerasyonun 
XF ve CF araçları üretiliyor. O zamandan 
beri en az 100,000 birim üretildi.

DAF Trucks Yönetim Kurulu Başkanı 
Harry Wolters: “Bu kadar çabuk hedeflere 
ulaşılması yeni jenerasyon tırların kalite 
ve yeterlilik göstergesidir. Müşterilerimiz, 
tırlarımızda güvenirlilik, benzin 
tasarrufu, düşük işletim maliyeti ve en 
önemlisi sürücü komforuna övgüler 
yağdırmaktadır. DAF’ın Avrupa’da birinci 
olmasına şaşırmamalı. 

100,000’inci tırımız Belçika’da 
Gheys Nakliyat’a yük ve konteyner 
taşımasında özelleştirilmesi için 
nakledildi. Luc Gheys “DAF Trucks’la uzun 
bir geçmişimiz var. Babamın 80’lerde 
kullandığı tır DAF Coach’tu ve bir çekiciye 
dönüştürülmüştü. O zamandan beri DAF 
filomuzda çok öenmli bir yere sahip. DAF 
tırlar ve DAF bayisi Lavrijsen’le güzel 
tecrübelerimiz oldu. Bu yüzden şu anda 
filomuzda 80 DAF bulunmakta ve bu 
sene bu sayıya 25 DAF daha eklemek 
istiyoruz. 

8x4 FAW şasi ilk defa sergilendi

Üretim hedeflerimize rekor bir sürede ulaştık
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle 
merkez ilçe belediyelerinin ortaklığında 
25 bin 300 çöp konteyneri ilaçlandı. İlçe 

belediye ekiplerince konteyner yıkama 
ve dezenfekte aracıyla yıkanan çöp 
konteynerleri, Büyükşehir Belediyesi 

tarafından ilaçlama işlemine tabi 
tutuldu. 

 “Çevre Dostu Kent” imajına yakışan 
çalışmalarla dikkati çeken büyükşehir, 
mevsim normallerinin üzerinde 
seyderen hava sıcaklığından fazlasıyla 
etkilenen kritik noktalarda ilaçlama 
faaliyetlerine ağırlık verdi. Güçlü ekibiyle 
yılın 4 mevsiminde periyodik olarak 
ilaçlanan çöp konteynerleri, dezenfekte 
eden Büyükşehir Belediyesi, çöp 
konteynerleri mikroplardan arındırdı.  

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı Vektör Kontrol 
Hizmetleri, yaz aylarında karasinek 
larvaları için elverişli hale gelen çöp 
konteynerlerini temizledi, larvaları 
konteynerlerin bulunduğu bölgelerden 
temizledi, larvaların etkisini kırdı. Yaz 
dönemi her gün 08.00-12.00 saatlerinde 
ekipler tarafından çöp konteynerleri 
elden geçiren büyükşehir, 2019 yılı 
içerisinde Şahinbey ilçesinde 10 
bin, Şehitkâmil ilçesinde 14 bin ve 
Oğuzeli’nde ise 1300 çöp konteyneri 
olmak üzere 25 bin 300 çöp konteyneri 
ilaçlanarak dezenfekte etti.

Büyükşehir
25 bin 300 çöp

konteynerini ilaçladı
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Alternatif yakıtlı araçlarda bir lider olan 
IVECO, Rusya ve Türkiye arasındaki Mavi 
Akım doğal gaz boru hattını tanıtmayı 
amaçlayan “Mavi Koridor 2019” rallisinde 
yer aldı. IVECO, sıvılaştırılmış doğal 
gaz ile çalışan iki Stralis NP çekiciyi 29 
Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleşen rallinin 
başlangıcında sergiledi.

IVECO’nun çığır açan Stralis NP 

460 modeli, 2018 Düşük Karbonlu 
Kamyon unvanına sahip, pazardaki 
sürdürülebilirliği en yüksek araç ve 
en zorlu uzun mesafe görevlerini 
yerine getirmek için sürdürülebilirlik, 
performans, verimlilik ve uzun menzili 
birleştiren, tüm görevlere uygun 
tasarlanan yeni nesil otomatik vitese sahip 
tek doğal gazlı ağır kamyon serisi. Yeni 

boru hatlarıyla sağlanan doğal gazdan 
yararlanacak, taşımacılık firmaları için ideal 
olan araç, bu etkinlik için mükemmel de 
bir sembol.

Mavi Koridor Rallisinin başlangıç 
etkinliğinde doğal gaz endüstrisinin 
temsilcileri, taşımacılık şirketleri, 
otomotiv üreticileri, yetkililer, uzmanlar 
ve gazeteciler, doğal gazın ulaşımda 
kullanılmasının teknolojik ve yasal 
unsurlarını ve bu yakıt türünün çevresel, 
ekonomik ve sosyal faydalarını tartışmak 
için bir araya geldiler.

Mavi Koridor Rallisinin güzergâhı, 
sembolik olarak Kuzey Akımı 2 ve Türk 
Akımı gaz boru hatlarının başlangıç 
ve bitiş noktalarını bağlıyor ve Avrupa 
pazarının gelişmekte olan doğal gazla 
taşımacılık alanına dikkatleri çekiyor. Ralli, 
pazardaki gaz ihtiyacı Türk Akımı gaz 
boru hattı aracılığıyla sağlanacak olan 
Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da 
başladı. Ralli, İstanbul’dan sonra Balkanlar, 
İtalya, Belçika ve Avusturya’dan geçerek 
20 Eylül’de Kuzey Akımı 2’nin Avrupa 
tarafında bitiş noktası olan Almanya’nın 
Lubmin beldesinde sonlanıyor. 
Seremonide, meşale, sembolik olarak 
rallinin Rus bölümünün katılımcılarına 
geçecek.

IVECO, Mavi 
Koridor Rallisi’nin 
başlangıcına
2 Stralis NP LNG’li 
çekici ile katıldı
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Türkiye’nin gençlik başkentlerinden 
Eskişehir’in kurtuluşu bu yıl ilk kez düzen-
lenen bir sportif ve kültürel etkinlikle kut-
landı. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı 
Maratonu, “Tam Eskişehirli” Ford Otosan’ın 
isim sponsorluğunda 1 Eylül Pazar günü 
gerçekleştirildi. Eskişehir Ulus Anıtı Mey-
danı’nda başlayarak Sazova Kültür Merkezi 
önünden geçen ve yine Ulus Anıtı önünde 
son bulan yarışta 21 kilometrelik yarı 
maratona ek olarak 10 kilometre koşusu 
ile çocuk koşusu alternati-
fleri de yer aldı. 10 kilometre 
parkurda paralimpik kategori 
altında farklı engel grupların-
dan sporcular yarıştı. 

Birincilere Madrid  
Maratonu fırsatı
Eskişehir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen’in startını 
verdiği 21 kilometrelik yarı 
maratona, binlerce kişi katıldı. 
Maratonu, erkeklerde Etiy-
opyalı Getaye Fisseha Gelaw 
birinci tamamlarken, aynı 

ülkeden Fetene Alemu Regasa ikinci, Resul 
Çevik ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise bir-
inciliği Elif Dağdelen, ikinciliği Sebahat Ak-
pınar, üçüncülüğü de Gönül Çataltepe elde 
etti. Birinciler, Ford Otosan desteğiyle Ma-
drid Maratonu’na katılma imkanı elde etti. 

Spor ve eğlence bir arada
Yarı maratondan bir gün önce 

gerçekleştirilen festival de spor ve müziği 
birleştiren keyifli etkinliklere sahne oldu. 
Şehrin sakinleri gün boyu Emine Başarır, 

Noyan Dülek, Elif Kaya, Murat Demirci, 
İnanç Akbaş, Ayşegül Demirsoy gibi Tür-
kiye’nin önde gelen spor eğitmenlerinin 
eşliğinde eğlenceli aktivitelere katılarak en-
erji depoladı. Festival akşamında ise Eskişe-
hirli ünlü şarkıcı Özgün sevilen şarkılarını 
tüm Eskişehirlilerle birlikte söyledi. 

Şirketler Koşusu”nun en kalabalık 
ekibini Ford Otosan oluşturdu
 37 yıl önce faaliyete geçen Eskişehir 

Fabrikası’nda Ford Trucks kamyon ve 
çekicileri ile motor ve mo-
tor sistemlerinin üretimini 
gerçekleştiren Ford Otosan, 
yarışlara katılım anlamında 
da öne çıktı.  Ford Otosan’ın 
Eskişehir Fabrikası’nda çalışan 
96 çalışanının oluşturduğu 
Ford ekibi yarışın “Şirketler 
Koşusu” kategorisinde yerini 
aldı. Böylece kayıt ücretinin 
yüzde 10’unun Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği’ne 
aktarıldığı yarışta, derneğe en 
fazla bağışı aktaran takım da 
Ford Otosan çalışanları oldu. 

Ford Otosan Eskişehir
Kurtuluş Yarı Maraton’u
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Makina Hikayeleri 

Pancar Motor’un temelleri 1956 yılında 
“Gümüş Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi” 
adıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından atılır. 
Bayrampaşa’da, toplam 44 bin metrekare olan üç 
parsel üzerinde faaliyete geçen fabrika, önce ilk iki 
parsel alınarak kurulur ve ardından üçüncü parsel 
de yine Erbakan zamanında alınır. Kuruluşunda 
200 ortağı olan şirketin ortakları arasında; Mehmet 
Zait Kotku, Recai Kutan, Korkut Özal, Oğuzhan 
Asiltürk, Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, Prof. Dr. Cevat 
Babuna gibi isimler bulunmaktadır. 

İLK TEZGAHLAR ÇEKOSLAVAKYA’DAN
Gümüş Motor’un üretim için ihtiyaç duyduğu 

tezgahlar Çekoslovakya’dan tedarik edilir. 1958 
yılında döviz kurunun yükselmesi nedeniyle 
tezgah alımlarında finans sıkıntısı yaşansa 
da, bu problem “Türkiye Şeker Fabrikaları”nın 
sermaye koyması ile aşılır. Gümüş Motor ilk 
üretim için Çekoslovak SLAVIA tipi su soğut-
malı motorunu referans alır ve ilk motor 
üretimi 1960 yılında gerçekleştirilir. Fakat 
üretimde yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle 
siparişler zamanında karşılanamaz. Üretilen 
motorlarda yaşanan problemler, yerli üretimin 
korunması için konulan 5-15 Hp dizel motor 
ithal yasağının kaldırılması için ithalatçılar 
tarafından  kullanılır.

ERBAKAN YÖNETİMDEN UZAKLAŞIR
1964 yılında şirket sermayesi artırılır. 

Büyük hissedar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
ve Pancar Kooperatifleri olur. Bu dönemde 
Necmettin Erbakan Yönetim Kurulu Başkan-
lığı ve Genel Müdürlükten uzaklaşır. Şirketin 
adı da “Pancar Motor San. ve Tic. A.Ş.” olarak 
değiştirilir. Necmettin Erbakan’dan sonra 
genel müdürlüğe Sait Gürpınar getirilirken, 
muhasebe müdürlüğüne de Konya Şeker Fab-
rikası’ndan Markar Özararat geçer. Sermaye 
artırımı ile birlikte gelen yönetim değişikliği-
nin ardından üretimde de değişikliğe gi-
dilir. SLAVIA tipi su soğutmalı motorlardan 
vazgeçilir ve hava soğutmalı motorlar üreten 
Alman HATZ firması ile anlaşma yapılır. Tür-
kiye’de üretmek için lisans anlaşması yapılan 
hava soğutmalı E80, E85, E89 tipi dizel motor-
lar, 6-9HP gücündedir. Başlangıçta bu motor-
ların bütün parçaları Almanya’dan getirilir ve 
Türkiye’de sadece montaj ve deneyleri yapılır. 
1970’lerin sonlarına doğru Hatz firmasının 
kullandığı tezgahların aynıları Almanya’dan 
ithal edilir ve motorlar yüzde 100 yerli üretilm-
eye başlar. Hatz ile çalışmak Pancar Motor’da 
çok iyi bir üretim sisteminin kurulması sağlar. 

Öyle ki, o dönemin teknik inceleme ve kayıt sistemi 
bugünün ISO 9000 gereklerini karşılar niteliktedir. 
Ayrıca bu anlaşma ile ürün ve üretim teknolojisi 
konusunda iyi mühendis ve teknisyen kadrolarının 
yetişmesi sağlanırken, tedarikçi yan sanayinin 
oluşması ve gelişmesinin de önü açılır. Yapılan mo-
torlarda yerli parça kullanılabilmek için Hatz’dan 
onay almak gerekmektedir. Bu durum yerlileşmeyi 
zorlaştırmakla birlikte üstün kaliteli motor üretimini 
güvence altına almıştır.

İSMİ “PANCAR MOTOR” OLUR
Pancar Motor’un ithal ettiği parçaları üretmek yan 

sanayiye de büyük avantajlar sağlar. Almanların fiyatı 
ile üretim yapsalar dahi gümrük avantajı dolayısı ile 

teklifleri kabul edilir. Özellikle E89 tipi motor, 
tarımda sulama amaçlı motopomp olarak ve 
balıkçı teknelerinde çok başarılı olur. Daha çok 
pancar tarlalarını sulamada kullanıldığı için 
motopompun ismi “Pancar Motor” olur. Bu 
motor balıkçı tekneleri ile o kadar özdeşleşir 
ki, “Pancar Motor’a atladım…..” diye şarkılar 
dahi yapılır. E89 tipi motor, Türkiye Zirai Do-
natım Kurumu tarafından 12 Hp gücünde 
“BAŞAK 12” traktörün üretiminde traktör 
motoru olarak da kullanılmıştır. 1972 yılına 
gelindiğinde HATZ firması ile 108 serisi 1-4 
silindirli 80HP gücüne kadar dizel motorların 
üretimi için lisans anlaşması yapılır. Bu yatırım-
ların yapılmasında dönemin Genel Müdür 
Ziya Kırali ve İşletme Müdürü Ergun Somel’in 
büyük katkıları olur. Bu motorlar da tarımsal 
sulama amaçlı motopomplarda, büyük balıkçı 
teknelerinde, jeneratör, kompresör, silo beton, 
vagon drill vb. iş makinelerinde çok başarılı 
olur. 108 serisi motorların üretilmeye başlan-
ması ile birlikte iki silindirli Z108 motor kul-
lanılarak PM28 traktörün üretimine başlanır. 
Sonradan daha güçlü şanzıman kullanılmaya 
başlanarak PM28’in yerine PM32 traktör 
üretilmeye başlanır. Genel müdürlük, mevcut 
tesisin üretim imkanları ve bu bahçe traktörü 
ile pazarda başarılı olunamayacağını düşüner-
ek ayrı bir traktör fabrikası için yatırım projesi 
hazırlar, fakat traktör yatırımı yönetim kurulu 
tarafından uygun bulunmaz ve PM32 trak-
törün üretimine son verilir. 1977 yılında Ziya 
Kırali’nin yerine Sait Gürpınar tekrar Genel 
Müdür olarak atanır.
70’Lİ YILLARA DAMGASINI VURUR

1970’li yılların Pancar Motor’un en 
başarılı olduğu yıllar olduğunu belirten 
Gümüş Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mesut Toprak, “Fabrika bütün mevsimlerde 

Temellerini Erbakan attı
ismini pancar tarlalarından aldı

“Gümüş Motor”
Adı Necmettin Erbakan’la 

özdeşleşen “Pancar Motor” 
şüphesiz cumhuriyet tarihinin 
en bilindik markalarından biri. 

Temellerinin atıldığı 1956 yılından 
fiilen üretimin durduğu 2011 yılına 

kadar faaliyet gösteren “Pancar 
Motor”, ilk dizel motor üretimini 

gerçekleştiren marka olarak Türk 
makine tarihinin unutulmazları 

arasında yer alıyor...

Prof. Dr. Necmettin Erbakan  Döneminde Gümüş Motor 

Tarafından Üretilen İlk Dizel Motor. 1g100 Tip, Tek Silindirli,  

Su Soğutmalı, 9 Ps, 280 Kg

Tokat’ta Pancar Motorla 
Çalışan Mobil Ağaç Kesme Ve 

Kırma Makinası, Hızar

Pancar Motor’dan Alınan Tezgahlarla 
Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesinde Kurulan Gümüş Motor 

Fabrikası İşleme Atölyesi
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üç vardiya çalışıyordu. Sabah işe geldiğimizde bir 
tarafta pik, kok kömürü vb. ham malzeme getiren 
kamyonlar boşalmak için sıra beklerken, diğer yanda 
motorları, motopompları alacak boş kamyonlar sıra 
beklerdi” diyor. O yıllarda her şeker fabrikasının içinde 
“Pancar Kooperatifi” bulunmaktadır. Şeker fabri-
kasının ziraat müdürü kooperatif başkanı olurken, 
diğer dört üye ise çiftçilerden oluşur. Pancar ekecek 
olan çiftçi bu kooperatife üye olmak zorundadır. 
Kooperatif, çiftçi ile fabrika arasında iletişimi sağla-
makta, çiftçinin; gübre, ilaç, ekipman, motopomp 
ihtiyacını karşılamaktadır. Pancar Motor’un ürünleri 
ihtiyaçları karşılamakta çok başarılı olur. Şeker fab-
rikalarının ziraat müdürleri, şefleri ve Pancar Koop-
eratifleri, kendi fabrikasında üretilen motora sahip 
çıkar. Motopomplar sayesinde yapılan yağmurlama 
tipi sulama pancar üretiminde artış sağlar. Üretim 
ve satış açısından başarılı olunan 1970’li yıllarda bazı 
hatalar da yapıldığını belirten Mesut Toprak, “Motor 
teknolojisine sahip olan fabrika traktör üretiminde 
ilerleme kaydetmeliydi. Satışlar kooperatifler tarafın-
dan kolayca yapıldığı için pazar hareketleri sağlıklı 
şekilde izlenemedi ve ihtiyaçlar tespit edilemedi. 
Çapa makinesi vb. makineler için aranan hafif dizel 
motor üretimine gidilmedi ve  bu pazar tamamen 
rakiplere bırakıldı. Öncelikle montaja parça tedariki 
önemsendiğinden kendi motorlarının yedek parça 
talepleri karşılanamadı ve yedek parça pazarının 
önemli bölümü kaçırıldı” diyor.

1980 ORTALARINDA    
DARBOĞAZA DÜŞÜLÜR
1980 yılında Pancar Motor’da ilk grev yaşanır. 

Genel Müdürlüğe Türkiye Şeker Fabrikalarından 
Fahrettin Öztürk atanır ve iki ay içerisinde anlaşma 
sağlanır. Fakat grevin ilkbahar dönemine sarkması 
nedeniyle sezona hazırlık yapılamaz ve satış kaybı 
yaşanır. Grevin 12 Eylül İhtilali öncesinde sonuçlan-
ması, yapılan anlaşmanın işçilerin taleplerini 
karşılayacak şekilde olmasını sağlar. Bu dönemde 
aynı motorları Konya Kadınhanı’nda üretmek üzere 
yatırım planları yapılır. Bu plan yapılırken pazarda son 
yıllarda artan talepler göz önünde bulundurularak 
artışın devam edeceği varsayılır. Pazarın artık doy-
maya başladığı ve farklı markalara yönelme olduğu 
göz önünde bulundurulmaz. Üretim yeri de yönetim 
kurulu başkanının memleketi olduğu için seçilmiştir. 
Sonuçta bu yatırım, plan aşamasında kalır. 1980 
ortalarında darboğazdan çıkma ve modernizasyon 
amaçlı olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan 
kredi almayı amaçlayan bir yatırım çalışması daha 
yapılır, ancak bu da gerçekleşmez. Yine aynı dönem-
de Hatz’la işbirliğini içeren bir yatırım çalışması da 
sonuçsuz kalır.

TUNUS VE İRAN’A İHRACAT
1980’li yılların başında Tunus’a pazarlama 

çalışmaları başlar. Biri Hatz lisansı ile Tunus’ta üretim 
yapan devlet kuruluşu, biri özel sektörden olmak 
üzere iki firma ile görüşülür ve özel sektör firması 
ile çalışma kararı alınır. Birkaç motor parçasının 
teknik resimleri, bunların üretimi ve kalite kontrolü 
için gerekli ekipman ve bilgi desteği  verilir. Montaj 
bandı ve deney ekipmanları gönderilir. Başlangıçta 
Tunus’ta üretilenin dışında kalan bütün parçalar 
Pancar Motor tarafından gönderilerek “Magrep 
Motor” markası ile Tunus’ta üretim yapılır. CKD 
olarak yollanan bu motorların satışı yıllık 4 bin adede 
kadar çıkar. Magrep Motor’un üretime başlaması 
ile Hatz’dan parça alarak üretim yapan SOTUMO 
üretimini durdurur. Pancar Motor’un Tunus pazarını 
Hatz’dan alması, iki firma ilişkilerini olumsuz etkiler, 
ancak Pancar Motor’un Hatz’ın desteğine ihtiyacı 
kalmamıştır. Pancar Motor için diğer önemli bir dış 
pazar İran olur. 1980’lerin sonunda iki parti halinde 
4 bin adet ve 2 bin adet motopomp İran’a satılır ve 
bu pazarda çok beğenilir. Bu satışlar sırasında Genel 
Müdür Fahrettin Özçelik’tir.

İÇ PAZARDA SIKINTILAR BAŞLAR
Dış pazarda böylesi olumlu gelişmeler 

yaşanırken iç pazarda satış rakamları düşmeye başlar. 
Özelleştirme politikaları dolayısı ile Şeker Fabrikaları 
Pancar Motor’la eskisi kadar ilgilenmemeye başlar. 
Sahibi Pancar kooperatifi olup Türkiye Şeker Fabrika-
ları Anonim Şirketi (TŞFAŞ) tarafında işletilen Konya, 
Kayseri, Amasya Şeker Fabrikaları kooperatifler 
tarafından yönetilmeye başlar. Kooperatiflerin yöne-
tim kurulu başkanı artık fabrikanın ziraat müdürü 
değil çiftçi olur. Şeker fabrikaları pancar bedelinin 

yüzde 2-3 gibi bir kısmını doğrudan keserek kooper-
atiflere aktarmaktan vazgeçer. Kooperatiflerin kaynak 
sorunlarının ortaya çıkması alımları; dolayısı ile Pan-
car Motor’un kooperatifler vasıtası ile satışlarını etkil-
er. Bu süreç sonunda Pancar Motor dökümhanesini 
kapatır ve pik döküm parçaları piyasada döktürüp 
kendi atölyesinde işlemeye devam eder. Akçay’daki 
yazlık kamp ise Pankobirlik’e satılır. TŞFAŞ ile kooper-
atifler arasındaki ilişkilerde yaşanan değişim, Pancar 
Motor’da yönetim birliğini de olumsuz etkiler. TŞFAŞ, 
Pancar Motor’daki yüzde 16 hissesini özelleştirme 
idaresine devreder.

1988 yılında Hatz firması ile hafif, alüminyum 
gövdeli, 3000 devir/dakika, hava soğutmalı, 5-13 
HP aralığında üç tip motorun üretilmesi için lisans 
anlaşması yapılır. Bu motorlardan bir tip gövde hariç 
yerli olarak üretilir. Bu motor oldukça sağlam olması-
na karşın, maliyet olarak rakip motorlardan pahalıdır. 
Türkiye’de bu tip motorlar için en büyük pazar olan 
çapa makinesine uygun değildir. Hatz’ın bu motorları 
sattığı sektör daha çok inşaat makineleridir ancak 
Türkiye’de henüz böyle bir talep yoktur. Pazar doğru 
analiz edilemediği için satış rakamları beklenilenin 
altında olur.

ERDAL İNÖNÜ 50 MİLYAR YARDIM VERİR
1990 yılı sonunda yaşanan zarar ve finans 

sıkıntısı, sermaye artışı ile geçiştirilir ve Genel 
Müdürlüğe Murat Tanerinç getirilir. Yapılan sermaye 
artışının finans sıkıntısına çözüm sağlayacak miktarın 
altında oluşu ve kalıcı çözümler planlanmadığı için 
zarar ve finans sıkıntısı devam eder. Bu dönemde 
ücretlerini alamayan işçiler fabrika kapısında eylem 
yapar. Seçim konuşması için oradan geçmekte 
olan SHP lideri Erdal İnönü işçilerle konuşur. Bu 
konuşmanın ardından yönetim ve işçi temsilcilerinin 
hükümet nezdindeki çalışmaları sonucunda Türki-
ye’yi Tanıtma Fonu’ndan Pancar Motor’a 50 milyar TL 
yardım verilir. Bu para ile piyasa borçları ve çalışan-
ların alacakları ödenir, ancak üretim kapasitesinin çok 
üzerinde olan personel sayısında azaltma yapılmaz. 
Alınan bu para şirketin rantabl hale gelmesini sağlay-
acak miktarda değildir. Sıkıntılarla geçen bu dönem-
de, Sudan’da Pancar Motor üretimi yapabilmek 
için bir Sudan devlet fabrikasının da ortak olacağı 
girişimin ön anlaşması yapılır. Anlaşma Sudan Sanayi 
Bakanı’nın bilgisi ve onayı doğrultusunda yapılmasına 
rağmen devamında sanayi bakanlığının sermaye koy-
maması ve çiftçiye kredili satış yapan kurumları alım 
garantisi vermemesi sonucu proje gerçekleştirilemez.

Erdal İnönü’nün Ziyareti

Sudan Sanayi Bakanı’nın Pancar Motor’u Ziyareti. Mesut Toprak Ve Tahir 
Gürhan Bilgi Veriyor. Sudan’da Devlete Ait Bir Döküm Fabrikasının Da Ortak 

Olacağı, Pancar Motor Üretecek Bir Fabrika İçin Ön Anlaşma Yapılmıştı.
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Pancar Motor, mali sıkıntılarla boğuştuğu bu 
dönemde Genel Müdür Murat Tanerinç’i de kay-
beder. Murat Tanerinç’in vefat ettiği sırada Pancar 
Motor Yönetim Kurulu’nda Şekerbank Genel Müdür 
Yardımcısı A. Ersan Gökmen, hükümetin görev-
lendirdiği Mehmet Kabasakal ile birlikte üç üye ve 
Özelleştirme İdaresi’nin atadığı bir üye bulunmak-
tadır. Murat Tanerinç’in yerine vekaleten Mesut 
Toprak atanır. Hükümetin görevlendirdiği üyelerin 
isteği üzerine bağımsız denetim şirketine rapor hazır-
latılır. Ortaklar sermaye artırmayınca bu üyeler genel 
müdür vekilinden tüm çalışanların iş akitlerini feshet-
mesini isterler. Kendileri de yönetimden ayrılırlar.

ARSA SATIŞI GÜNDEME GELİR
Genel Müdür ile Muhasebe Müdürü Sefa 

Yalçın’ın Pankobirlik’te Genel Müdür Kamil Özdemir, 
Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Edik ve Genel Müdür 
Yardımcısı Rıza Kozanoğlu ile yaptığı görüşmeler 
sonrası Pankobirlik, Pancar Motor’a 
yardım kararı alır. O zamana kadar acil 
nakit ihtiyacının giderilmesi için Pancar 
Motor’un sahip olduğu arazideki par-
sellerden birinin veya tamamının nakit 
olarak satılması mümkün olamamıştır. 
Pankobirlik, araziyi düşük fiyatla dışarıya 
satmak yerine, kendi iştiraki olan Kay-
seri, Konya, Amasya Şeker fabrikalarına 
satmayı planlar. Piyasadan alınan fiyatla 
bu üç şirkete eşit hisse ile arazinin 
satılması, bu gelirin sermayeye eklen-
mesi amacı ile genel kurul yapılır. Genel 
kurulda arsanın 15 gün içinde kayıpsız olarak şeker 
fabrikalarına satılması, bu olamadığı takdirde şirketin 
tasfiye edilmesine karar verilir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HACZİ KALDIRIR
Arsa satışı için karar çıkmıştır, fakat satış için 

öncelikle arsa üzerindeki SSK haczinin kalkması 
gerekmektedir. Durum SSK’ya anlatılır ve satış için 
haczin kaldırılması istenir. SSK hukuk müşavirliği 
olumsuz görüş bildirince Yılmaz Edik, Mesut Toprak, 
Av. Zehra Seyhan dönemin SSK Genel Müdürü Kemal 
Kılıçdaroğlu ile görüşür. Kemal Kılıçdaroğlu teminat 
olarak senet vermek şartı ile haczin kaldırılmasını 
sağlar. Bunun üzerine Mesut Toprak ve Sefa Yalçın’ın 
imzaladığı senetler karşılığında haciz kalkar ve arsa 
satışı gerçekleşir. Satıştan elde edilen gelirle SSK’ya ve 
piyasaya olan borçlar ödenir; vergi borcu yapılandırılır 
ve tüm personelin kıdem tazminatı sıfırlanır. Aynı 
zamanda personel sayısı yüzde 70 oranında azaltılır. 
1995 yılında genel müdürlüğe Atilla Dereli atanır ve 
İtalyan Ruggerini firması ile lisans ve distribütörlük 
anlaşması imzalanır. Bu anlaşma sonrasında üretilm-

eye başlanan yeni model motorlarla çapa makinesi 
pazarında rekabet etme imkanı sağlanır. Yine aynı 
dönemde; Tunus, Cezayir, Ürdün, Nijerya, Moritanya, 
El Salvador, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Azer-
baycan, Hollanda, Senegal, Güney Afrika Cumhuriyeti, 
Etiyopya gibi ülkelere ihracat yapılır. Yapılan etkili 
pazarlama çalışmaları ile iç pazarda satışlar yeniden 
artar. F16 uçaklarına bomba yüklemekte kullanılan ci-
hazların jet yakıtı ile çalışan motorlara dönüştürülme-
si işi de Pancar Motor tarafından yapılır.

CNC YATIRIMLARI YAPILIR
Yılmaz Edik’in ayrılmasının ardından Ankara 

Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin 
Bıyıkoğlu, Pancar Motor Yönetim Kurulu Başkanı olur. 
Atilla Dereli’nin ayrılmasının ardından ise Selahattin 
Odabaşı genel müdürlüğe atanır. Bu dönemde 
üretim ve kalite kontrol için CNC tezgah yatırımları 
yapılır. Bir süre sonra Selahattin Odabaşı’nın genel 

müdürlükten ayrılması ile yerine 
Ahmet Kutlu atanır. Bu dönemde 
Irak’ta Pancar Motor üretecek bir 
fabrika ile anlaşma yapılır. Bu anlaş-
ma ile fabrikaya Pancar Motor’daki 
tezgahların bir kısmı satılarak aynı 
motorların üretilmesi düşünülmüştür. 
Fakat anlaşmanın Birleşmiş Milletler 
tarafından onaylanmasından kısa süre 
sonra çıkan savaş bu projenin de rafa 
kaldırılmasına neden olur.

2000 yılında Pankobirlik’te Yöne-
tim Kurulu değişir ve Halil Aslan’ın 

yerine Recep Konuk Yönetim Kurulu Başkanı olur. 
Kamil Özdemir genel müdürlükten, Yılmaz Edik ve 
Rıza Kozanoğlu ise genel müdür yardımcılığından 
ayrılır. Genel müdürlüğe Fahrettin Tan atanır. Eski 
yönetim ayrılmadan önce özelleştirme idaresinden 
aldığı pancar Motor’un yüzde 16 hissesini Eskişehir 
Pancar Kooperatifi’ne devreder. 2003 Yılında Muhit-
tin Bıyıkoğlu’nun yerine Halil Ünal Yönetim Kurulu 
Başkanı olur, aynı Yıl Mesut Toprak ve Ahmet Kutlu 
görevlerinde ayrılır. Genel müdürlüğe Metin Demir, 
yardımcılığına ise Ali Aksöz atanır.

Mesut Toprak, Pancar Motor’dan daha önce 
ayrılmış olan Onur Işık ve Seyit Tosun ile birlikte 
Global Makine’yi Atatürk Havalimanı Serbest Bölge-
si’nde kurar. Bu dış ticaret şirketi yaptırdığı makine 
parçalarının yanında Pancar Motor ürünlerinin ihra-
catını da yapmaya başlar. 15 yıl sonra Pancar Motor 
tekrar zarar etmeye, şirket kira borcunu ödeyemem-
eye başlar. Yapılan iki artış ile sermaye 8 milyara yük-
seltilir. Bu sermaye artışları sonucu Eskişehir Pancar 
Kooperatifinin hisse oranı yüzde 78 yükselir. 2006 
yılında Global Makine ortakları Mesut Toprak, Onur 
Işık, Seyit Tosun; Pancar Motor’un en büyük bayilerin-
den Doğuş Makine’nin ortakları Gürol Gülcan, Hasan 
Saatçioğlu, Rıza Aytünür ile Gümüş Motor A.Ş.’yi 
kurarlar. Bu şirket; ithal ettiği motor, motopomp, ağaç 
kesme, tırpan, ilaçlama makinesi, jeneratör, çapa 
makinesi, zeytin silkeleme makinesi gibi tarım maki-
nelerinin ithalatını ve toptan satışını yapmaya başlar.

SGK TEZGAHLARA HACİZ KOYAR
2009 yılında Metin Demir’in yerine Yalçın Arslan 

genel müdürlüğe atanır. Kira borcunu ödemediği için 
Kayseri Şeker Fabrikası’nın açtığı tahliye davası lehine 
sonuçlanır. İşçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için 
iş akitleri feshedilerek alacaklarına karşılık tezgahlara 
haciz koyması sağlanır. Ancak çalışmaya devam 

edilir. SGK alacaklarına karşılık tezgahlara haciz koy-
muştur. Tezgahlardan bir kısmı sökülüp Eskişehir’e 
götürülerek tahliye işlemi yapılıyor görüntüsü verilir, 
ancak başka bir tedbir alınmaz. Fabrikanın Eskişe-
hir’e taşınacağı çok konuşulmasına rağmen oraya 
veya başka bir yere taşınmaz. 2011 Kasım ayında 
Kayseri Şeker Fabrikası icra yolu ile Pancar Motor’un 
elektriğini kestirir, bütün tezgahlarını söktürür ve 
depo olarak kullanılmakta olan eski dökümhane 
binasına doldurur. Üretim faaliyeti fiilen biter. Bütün 
çalışanların iş akitleri fesh edilir. 2012 yılında önce 
SGK Pancar Motor’un haciz koyduğu tezgahlarını, 
sonra işçi alacaklarına karşılık icra dairesi geri kalan 
tezgahları açık artırma yoluyla satışa çıkartır.

PANCAR MOTOR’UN SESİ 2012’DE 
TEKRAR DUYULUR
Gümüş Motor A.Ş.’nin Pancar Motor’un tüm 

tezgahlarını bu iki satıştan aldığını belirten Gümüş 
Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, 
“Pancar Motor çalışanlarından 13 yetenekli ele-
man ile Gümüş Motor’un çekirdek üretim kadrosu 
oluşturuldu. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 
kiralanan 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 
fabrikaya taşındık. 2011 yılı sonunda Pancar Motor’da 
motor sesi duyulmaz olmuştu. Fakat bir yıl sonra, 
2012 yılı sonunda Gümüş Motor’da üretilen moto-
run sesi tekrar duyuldu. Bu sesi, meşrubat ve pasta 
eşliğinde basit ama duygusal olarak çok anlamlı 
şekilde çalışanlarımızla birlikte kutladık” diyor.

Bugün Gümüş Motor’un, Pancar Motor’un ürettiği 
motorlardan iki modeli üretip yurt içi ve yurt dışına sat-
maya devam ettiğini belirten Mesut Toprak, “Bu motor-
lar ve pompalar için her türlü parçanın üretimi ve satışı 
da yapılıyor. Yakın zaman içinde hazırlık çalışmalarını 
tamamlayarak diğer modellerin üretimine geçeceğiz. 
Ayrıca; yem makinesi, tarımsal sulama amaçlı pompa 
üreterek ihraç ediyoruz. Hedef olarak; mevcut ürünler-
in yurt içi ve yurt dışı pazar potansiyeli sonuna kadar 
değerlendirilecek. Lisans bedelleri ödenerek sahip 
olunan teknoloji daha da geliştirilip yeni ürünler ve 
pazarlar için çalışmaya devam ediyoruz” diyor.

Gümüş Motor Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak Montaj Bandındaki Motorlarla Birlikte. 
Pancar Motor’un Kapanmasından Sonra, Onlarca Yılda Elde Edilen Bilgi Birikiminin, İç Ve Dış 

Pazarın Yok Olmaması Çerkezköy’deki Gümüş Motor Fabrikası Tarafından Sağlanmıştır.

Saddam Zamanında Irak’ta Pancar Motor Üretmek İçin 
Bir Motor Fabrikası İle Anlaşma Yapıldı. Bu Anlaşma İçin 

Gerçekleştirilen Ziyaretlerden Biri Sırasında: Ahmet 
Kutlu, Muhittin Bıyıkoğlu, Mesut Toprak

Hatz Lisansı İlk Es75 Motorun Üretimini Gerçekleştiren 
Pancar Motor Mühendis Ve Teknisyenleri. 50 Milyar 

TL Devlet Yardımının Ardından Erdal İnönü, Bu Motor 
Üretim Bandının Açılışı İçin Pancar Motor’a Gelmiştir.
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Dünyanın endüstriyel lastik 
odaklı tek şirketi, Pirelli marka 
premium endüstriyel ve ticari 
lastiklerin lisanslı üreticisi 
Prometeon’un; çamur, 
kum, çimen gibi en zorlu ve 
değişken arazi şartlarına ve 
asfalt zemine dayanıklı olarak 
geliştirdiği “PS22 PISTA” serisi 
askeri araçlar ve özel amaçla 
kullanılan araçlar tarafından 
tercih ediliyor.  

Pirelli marka kamyon, 
otobüs, tarım ve iş makinesi 
lastiklerinin lisanslı 
üreticisi Prometeon, zorlu 
arazi koşullarına yönelik 
geliştirdiği “PS22 PISTA” serisi 
çamur, kum, çimen gibi 
değişken yüzeylerde üstün 
yol tutuş ve dayanıklılık 
sağlıyor. Askeri araçlar, 
özel amaçla kullanılan 
araçlar ve off road’da 
kullanılan ağır vasıta 
araçlar tarafından 
tercih edilen 
seri en zorlu 
koşullarda dahi 
uzun ömür 
vadediyor.

“PS22 PISTA” Serisi, 
Lastik Patladıktan Sonra 

Dahi Kullanılabilen 
‘Run Flat’ 
Teknolojisine Sahip

Derin kanallar ile aralıklı 
olarak yerleştirilmiş güçlü 
bloklar özellikle yumuşak 
(çimen, çamur) veya 
gevşek (kum) zeminlerde 
ve asfaltta üstün yol tutuş 
performansı sunuyor. İç lastiksiz 

kullanımda ‘topuk kilidi’ ve 
patladıktan sonra da lastiğin 
kullanılabilmesini sağlayan ‘run 
flat’ uygulamasına olanak veren 
seri aynı zamanda iç lastikli 
olarak da kullanılabiliyor.  Taban 
bloklar arasındaki güçlü bağlar, 
yırtılmalara ve kopmalara karşı 
mükemmel koruma sağlıyor. 
PS22 PISTA ayrıca sunduğu 
performans sayesinde ağır vasıta 
off-road yarışlarında da tercih 
ediliyor.  

“PS22 PISTA” serisi 14.00 R20, 
335/80 R20, 365/80 R20, 365/85 
R20, 395/85 R20 olmak üzere 5 
farklı ölçü ile satışa sunuluyor. 

Ağır ticari araç satışlarındaki 
düşüş devam etti. 2019 yılı Ocak-
Ağustos arası toplam pazarda 
3.867 adetlik satış gerçekleşti. 
2018 yılının aynı dönemine göre 
Pazar yüzde 58 daraldı. Ağustos 
ayında gerçekleşen toplam 295 
adetlik satışın 189 adedi kamyon, 
106 adedini ise çekici oluşturdu. 

“Sektörümüz de   
teşvik bekliyor”
TAİD Başkanı İlhami Eksin, 

ekonomik çıkış başladığında ilk 
etkilenen sektörlerin başında 
yer aldıklarını belirtirken 
“Yılsonu beklentimiz yaklaşık 
6 bin adet. Ötelenmiş bir talep 
olduğunu görüyoruz ve bunun 

uzun süre beklemeyeceğini 
tahmin ediyoruz. Sektörün uzun 
vadeli çıkışı, ekonominin orta 
ve uzun vadede toparlanması 
ile olacaktır. Türkiye ihracatı 
büyüme trendi içinde. İhracat 
arttıkça nakliye firmalarımızın 
Avrupa’ya olan taşımaları arttı. 
Ancak iç talepteki daralma 
nedeniyle bu tırlar dönüşte 
yük bulma sıkıntısı yaşıyor. 
Sektör olarak biz de teşvik 
bekliyoruz. Sağlanacak çeşitli 
teşviklerle ötelenmiş talebin 
pazara kazandırılması sayesinde 
ağır ticari araç pazarında 2020 
yılında yükseliş görebiliriz” 
açıklamasında bulundu.

Prometeon’dan “PS22 PISTA” serisi

Ağır ticari araç pazarında 
düşüş Ağustos ayında da 
devam etti

İlhami Eksin
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Kaliteli ve yenilikçi ürün gamıyla 
Türkiye treyler sektörüne yön veren 
Tırsan, her alandaki ve kademedeki 
çalışanlarının sürekli gelişimlerine kat-
kıda bulunmak amacı ile düzenlediği 
eğitimlere son sürat devam ediyor. Son 
olarak, Tırsan’ın ofis çalışanlarının yalın 
felsefe yetkinliklerini artırmak amacıyla 
gerçekleştirdiği Yalın Lider Geliştirme 
Okulu programı da başarı ile tamam-
landı. Tırsan Treyler İnsan Kaynakları ve 
Yalın Ofis departmanları tarafından ofis 
çalışanlarına yönelik düzenlenen ve 9 ay 
süren Yalın Lider Geliştirme Okulu, ikinci 
mezunlarını verdi. Programın temel amacı 
olarak, katılımcıların yalın yetkinlikler-
inin geliştirilmesi ve departmanlarda 
yalın lider olarak sorumluluk alabilme-
si ve bu sayede şirketin stratejileri ile 
uyumlu süreçlerin etkinliğinin artırılması 
amaçlanmıştır. Toplamda 6.500 adam saat 
eğitim gerçekleştirilmiştir. Ofis çalışan-
larında ikincisi uygulanan program, aynı 
zamanda üretimde görev yapan saha 
çalışanları için de bu yıl 5. kez tekrarlan-
mıştır ve eğitimin yaygınlığı artırılmıştır. 
Programın son adımı olan mezuniyet 
için tamamlamış oldukları projeleri, 11 
Temmuz Perşembe günü Tırsan Adapazarı 
Fabrikasında, Tırsan Treyler Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun katılım 
gösterdiği bir değerlendirme komitesinde 
sunumlarını gerçekleştirmiştir. Program, 

başından sonuna kadar hem teorik hem 
de uygulama örnekleri ile aktarılmıştır. 
Programda yer alan eğitimler, alanında 
yıllardır lider olan Turnlean LLC Kurucu 
Başkanı Ali Rıza Yönel ve VSM Danışmanlık 
Kurucu Ortaklarından Volkan Hacıoğlu 
tarafından verilmiştir. Sunum Teknikleri ve 
Takım Çalışması konusundaki eğitimler 
ise PDR Eğitim ve Danışmanlık tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

“Geleceğin yalın liderlerini kendi 
bünyemizde yetiştiriyoruz”
Tırsan’ın Samandıra ve Adapazarı 

lokasyonlarında görev yapan ofis çalışan-
larından oluşan 30 kişinin katılım göster-
diği sertifika töreninde konuşan Tırsan 
Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, Tırsan’ın çalışanlarına yatırım 

yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, 
“Tırsan olarak yalın kültüre büyük önem 
veriyor ve geleceğin yalın liderlerini ken-
di bünyemizde yetiştiriyoruz. Tırsan’ın 
Yalın Lider Geliştirme Okulu projesi ile 
çalışanlarımızın; yalın yetkinliklerinin 
geliştirilmesini ayrıca kalite, sürekli gelişim 
ve operasyonel mükemmellik kültürünün 
pekiştirilmesini amaçlıyoruz. Bir diğer 
amacımız ise stratejik hedeflerle uyumlu 
olarak iş süreçlerinin etkinliğinin artırıl-
masıydı. Bu okuldan mezun olan çalışan-
larımızın, öncelikle kendi iş yaşamlarında 
daha başarılı olacaklarına ve ‘Avrupa’nın 
lider treyler üreticisi’ olma hedefine 
ulaşmamızda şirketimize büyük değer 
katacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

Yalın Lider Geliştirme Okulu’nda Teorik 
ve Uygulamalı Eğitimler Bir Arada Veril-
iyor Tırsan Yalın Lider Geliştirme Okulu; 
yalın kültür, yalın araçlar, standartlaşma 
ve sürekli iyileştirme, kalite, süreç yöne-
timi, strateji yönetimi, ekip çalışması ve 
liderlik konularını içeren bir eğitim ve 
sertifikasyon programını içermektedir. 
2018 yılının Ekim ayında başlayan ve 2019 
yılının Temmuz ayında tamamlanan dokuz 
aylık program; iç eğitmenlerin ve konunun 
uzmanı danışmanların birlikte görev al-
dığı, teorik ve uygulamalı eğitimlerden 
oluşan dört aylık bir bitirme projesini de 
kapsamaktadır.

Tırsan’ın standartlaştırma 
ve süreç iyileştirme, kalite, 

süreç yönetimi, strateji 
yönetimi, ekip çalışması ve 

liderlik konularını kapsayan 
Yalın Lider Geliştirme Okulu 

(YLGO), ikinci mezunlarını 
verdi. Dokuz ay süren eğitim 

programı sonrasında 30 Tırsan 
çalışanı başarı sertifikası 

almaya hak kazandı.

Tırsan’ın Yalın Lider Geliştirme Okulu 

İkinci mezunlarını verdi
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Premium lastik üreticisi Hankook, 21 
Ağustos’ta ABD’nin Chicago kentinde 
gerçekleştirilen birinci sınıf Uluslararası 
Tasarım Mükemmelliği Ödülleri (Interna-
tional Design Excellence Awards - IDEA) 
2019’da otomotiv ve taşımacılık kate-
gorisinde finalist seçildi. Hankook, Hexonic 
ve HLS-23 konsept lastikleriyle takdir top-
ladı.  Hexonic, tamamen otonom araçlara 
yönelik bir lastiktir ve gelişmiş sürüş konfo-
ru sunar. Yerleşik tarayıcılar, lastik sırtındaki 
yedi ayrı sensörü kullanarak yolu gerçek 
zamanlı olarak tarar. Yol tutuş, sıcaklık ve 
yol yüzeyi gibi koşullar tespit edilir ve lastik 
dişleri buna göre uyarlanır. HLS-23 otoma-
tik lojistik sistemleri için geliştirilmiştir. 
Lastikler, araçlar arasındaki pozisyonlarını 
karşılıklı olarak izlemek için sensörler kul-
lanır ve sabit bir mesafe muhafaza eder. 
Buna ek olarak lastik, güvenilir bir sürüş 
performansı sağlar ve böylece sorunsuz 

otomatik ürün teslimatına katkıda bu-
lunur. Hankook Lastikleri Avrupa 

Başkanı Han-Jun Kim yaptığı 
açıklamada şunları dile ge-

tirmiştir: “Dünyanın en 
prestijli tasarım 

ödüllerinden biri olan IDEA’da ödül ka-
zanmaktan çok memnunuz. IDEA 2019’da 
kazandığımız ödül, Hankook’un yenilikçi 
tasarım liderliğini dünyaya gösterme-
sine olanak tanıdı. Global ölçekte lider 
bir şirket olarak en son teknolojimizi ve 
rekabetçiliğimizi daha da ileri taşımak için 
çaba göstermeye devam edeceğiz.”  Han-
kook Lastikleri, şubat ayında “iF Design 
Awards 2019”da Profesyonel Konsept ve 
Ürün kategorilerinden birincilik kazandı. Ka-
zanan üç lastik Hexonic ve HLS-23 tasarım-
larının yanı sıra Hankook’un her mevsim 
kullanılabilen otomobil lastiği Kinergy 4S 
2 oldu. İki konsept lastik Hexonic ve HLS-
23, “Tasarım Yeniliği” (Design Innovation) 
araştırma ve geliştirme projesi bağlamında 
London Royal College of Art (RCA)   
öğrencileriyle birlikte tasarlandı ve 
öncesinde çeşitli uluslararası fuarlarda gözler 
önüne serilmişti. Bunun yanı sıra şirket, 
Mart ayında Red Dot Awards 2019’da 
Ürün Tasarımı kategorisinde yeni 
ultra yüksek performans amiral 
gemisi lastiği olan Ventus S1 
evo 3 ile de kazanan taraf 

olmuştu. 

Tırsan’ın standartlaştırma ve 
süreç iyileştirme, kalite, süreç 

yönetimi, strateji yönetimi, ekip 
çalışması ve liderlik konularını 

kapsayan Yalın Lider Geliştirme 
Okulu (YLGO), ikinci mezunlarını 

verdi. Dokuz ay süren eğitim 
programı sonrasında 30 Tırsan 

çalışanı başarı sertifikası almaya 
hak kazandı.

Lastik üreticisi Hankook, 
Hexonic ve HLS-23 konsept 

lastikleriyle otomotiv ve 
taşımacılık kategorisinde 

finalistlerden biri olarak seçildi 
ve 1600 yaratıcı tasarım fikri 
arasından podyuma çıkmaya 

hak kazandı. Hankook böylece 
bu yıl iF Design Award 2019, 
Red Dot Design Award 2019 
ve en son IDEA Awards 2019 

olmak üzere dünyanın en 
büyük üç tasarım ödülüyle 

tasdik edilmiş
oldu.

Hankook Lastikleri
IDEA Award 2019’da yenilikçi

konsept lastikleriyle ödül kazandı
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Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino, 
sınıfının en büyük ekranı olma özelliğine sahip 7 inç dokunmatik tablet ekran 
ve Apple CarPlay ile Android Auto teknolojileriyle yenilendi. Fiat Fiorino 
Combi’nin “Safeline” versiyonunda 7 inç dokunmatik tablet ekran, “Premio” 
versiyonunda ise 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto 
teknolojisi standart olarak satışa sunulmaya başlandı.Sınıfının yaratıcısı 
olarak 2007 yılında tüketiciyle buluşan Fiat Fiorino, yepyeni teknolojik 
donanımlara kavuştu. Fiat Professional ailesinin kompakt üyesi, sınıfının 
en büyük ekranı olma özelliğine sahip 7 inç dokunmatik 
tablet ekran ile birlikte Apple CarPlay ve Android 
Auto teknolojisiyle de farkını ortaya  
koyuyor. Pop, Safeline ve Premio 
isimli; üç farklı donanım seçeneği 
bulunan Fiorino Combi’nin 
“Safeline” versiyonunda 7 
inç tablet ekran, “Premio” 
versiyonda ise 7 inç 
tablet ekran ile Apple 
CarPlay ve Android 
Auto teknolojisi 
standart olarak satışa 
sunuluyor. 69 bin 
900 TL başlangıç 
fiyatıyla satışına 
başlanan Fiorino’da, 
“Safeline” donanım 
seviyesi 77 bin 
500 TL, “Premio” ise 
82 bin 700 TL’den 
başlayan fiyatlarla 
tercih edilebiliyor.

Farklı kullanım biçimlerine uygun, fonksiyonel yapısı, kompakt 
boyutları, sürüş özellikleri ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle olduğu 

kadar, ekonomik ve çevreci olmasıyla da sınıfının öncüsü olan 
Fiorino, 2 bin 800 litreye varan sınıfının en iyi yükleme hacmiyle 

dikkatleri çekiyor. EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, 
sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, elektrikli ve ısıtmalı yan 

aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum 
alaşımlı jantlar gibi özelliklerle zengin bir standart donanım 

listesine sahip olan Fiorino hem ekonomi hem konfor arayan ticaret 
erbaplarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Fiat Fiorino
şimdi daha teknolojik!

Zengin donanım,
maksimum konfor ve

ekonomi bir arada!
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Dünyanın lider madeni yağ 
üreticilerinden Castrol dünya çapında 
hayata geçirdiği büyük ortaklık 
çalışmalarını genişletmeye ve yenilemeye 
devam ediyor. Yapılan stratejik ortaklık 
anlaşması kapsamında Renault 
Grubu’nun 1 Ocak 2020 itibari ile yarış 
pistlerinde kullanımın yanı sıra global 
çapta tüm servislerine önereceği yağ 
da Castrol olacak. Renault Grubu uzun 
soluklu bu anlaşma ile, servislerinde 
kullanılacak motor yağı olarak Castrol’ü 
tercih ederken Castrol’ün performansına 
ne kadar güven duyduğunu da açıkça 
ortaya koyuyor. Müşterilerine daha 
iyi hizmet sunmak için uzmanlıklarını 
birleştiren bu iki dünya devi, ortak 
markalı ürünlerini tüm Renault grubu 
servis ve bayilerinde satışa sunulacak. 

2024 yılına kadar Formula 1’de 
2017 yılından bu yana Renault 

Sport Formula One™ Takımının resmi 

partneri olan BP-Castrol, 5 yıl daha 
pistlerde teknik iş ortağı olmaya devam 
edecek. Takımın Enstone’daki motor 
teknik merkezlerinde; BP-Castrol’ün 
ileri teknolojiye sahip yakıtları, motor 
yağları, dişli ve hidrolik yağları, gresler ve 
fren sıvısı gibi üstün ürünlerin yanı sıra, 
yüksek performanslı endüstriyel yağları 
da kullanılacak. Bununla birlikte 2021 
yılında yürürlüğe girecek yeni Formula 

1 yönetmelikleri sonrası, Renault F1 
takımını desteklemekte BP- Castrol’ün 
ileri teknolojili ürünleri ve Ar-Ge 
çalışmaları önemli bir rol oynayacak. 

Güçlü Formula 1 ortaklığı ve servis 
yağı anlaşması ile Renault müşterileri 
Castrol’ün üstün performansını yarış 
pistlerinden sonra, şimdi de günlük 
araç kullanımlarında deneyimleyerek 
sınırlarını zorlayacak.  

BP – Castrol ve Renault Grubu’nun 
büyüyen güçlü ortaklığı gelişen pazarlar 
karşısında firmaların üstün gücü ve 
tecrübesini bir araya getirdiği muazzam 
bir iş birliğine olanak sağlayacak. 
Bu sayede geleceğin teknoloji ve 
gelişmelerine yönelik düşük emisyonlarla 
performansı bir arada sunan gelişmiş 
madeni yağ ve ürünleriyle BP – Castrol, 
bugünden geleceğin teknolojilerini 
Renault tüketicisi ile buluşturmayı 
başarıyor. 

Renault Grubu, global çapta 
tüm servislerine Castrol 

önerecek. Castrol ve Renault 
Grubu devam eden iş birliğini 

bir üst seviyeye taşıyor. 
Hayata geçirilecek anlaşma 
kapsamında, 1 Ocak 2020 

itibariyle Renault Grubu’nun 
tüm servislerine önereceği 

yağ Castrol olacak.

Renault 
Grubu’nun 

tercihi 
Castrol
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Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler, kamyon ticari araç ürün 
grubu için hazırladığı Eylül ayına 
özel kampanyalar ile kişiye özel  
fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Kamyon 
Kampanyaları, Araç+kasko 
kampanyası (TL)
Mercedes-Benz Finansal 

Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mer-
cedes-Benz 2018 Model yılı Euro 
6 Çekici ve Euro 6 6x4/8x4 inşaat 
kamyonu modelleri için Eylül ayında 
geçerli olacak araç ve kaskoyu kap-
sayan özel finansman kampanyası 
çerçevesinde kurumsal müşteriler; 
300.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade ve 
% 0 faiz oranı; şahıs firmaları için ise 
400.000 TL kredi tutarı, 12 ay vade 
ve % 0 faiz oranı ile Mercedes-Benz 
kamyon sahibi olabilirler.

Mercedes-Benz Türk’ten 
Eylül ayına özel fırsatlar
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2019 yılı Ocak-Temmuz döne-
minde toplam üretim bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 12, oto-
mobil üretimi ise yüzde 11 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
868 bin 945 adet, otomobil üreti-
mi ise 578 bin 935 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Temmuz döne-
minde toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 48 azalarak 
219 bin 243 adet düzeyinde gerçek-
leşti. Bu dönemde otomobil pazarı 
ise yüzde 46 oranında azaldı ve 171 
bin 776 adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2019 yılı 
Ocak-Temmuz döneminde üretim 
yüzde 13 seviyesinde, ağır ticari araç 
grubunda yüzde 25, hafif ticari araç 
grubunda ise yüzde 12 seviyesinde 
azaldı. 2018 yılı Ocak-Temmuz dö-
nemine göre ticari araç pazarı yüzde 
54, hafif ticari araç pazarı yüzde 53 
ve ağır ticari araç pazarı yüzde 58 
azaldı. 

2019 yılı Ocak-Temmuz dönemin-
de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 7 oranında azalırken, 
otomobil ihracatı yüzde 9 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 
752 bin 34 adet, otomobil ihracatı 
ise 492 bin 644 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Temmuz dönemin-
de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar 
bazında yüzde 5 azalırken, Euro 
bazında ise geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 1 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 18,5 Milyar 
$ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 10 azalarak 6,9 Milyar 
$ seviyesinde gerçekleşti. Euro 
bazında otomobil ihracatı ise yüzde 
4 azalarak 6,1 Milyar € seviyesinde 

gerçekleşti.
2019 yılı Ocak-Temmuz dönemin-

de, önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 12 oranında azalarak toplam 
868 bin 945 adet taşıt aracı üretildi.

2019 yılı Ocak-Temmuz dönemin-
de traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 881 bin 557 adet olarak 
gerçekleşti. 

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

• K. Kamyonda yüzde 79 
• Midibüste yüzde 43 
• B. Kamyonda yüzde 28 
• Kamyonette yüzde 14 

oranlarında azaldı, 
• Otobüste yüzde 11 
• Minibüste yüzde 5  

oranlarında arttı.

2019 yılı Ocak-Temmuz döne-
minde otomobil üretimi, 2018 yılına 
göre yüzde 11 oranında azalarak 578 
bin 935 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Temmuz dönemin-
de traktör üretimi yüzde 57 oranında 
azalarak 12 bin 612 adet oldu.

2019 yılı Ocak-Temmuz dönemin-
de toplam satışlar 2018 yılı aynı dö-
nemine göre yüzde 48 azalarak 219 
bin 243 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Temmuz dönemin-

de otomobil satışları, 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 46 oranında 
azaldı ve 171 bin 776 adet oldu.

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

2019 yılı Ocak-Temmuz dönemin-
de geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 46, 
ithal otomobil satışları yüzde 54 
ve yerli otomobil satışları yüzde 30 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Temmuz döne-

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

2019 yılı Ocak-Temmuz döne-
minde geçen yılın aynı dönemine 
göre toplam hafif ticari araç satışları 
yüzde 53, ithal hafif ticari araç yüzde 
54 ve yerli hafif ticari araç satışları 
yüzde 52 oranlarında azaldı.

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

de; bir önceki yılın aynı dönemine 
göre ağır ticari araç pazarı yüzde 58 
azalarak bin 6 bin 172 adet, kamyon 
pazarı yüzde 58 oranında azalarak 5 
bin 115 adet, midibüs pazarı yüzde 
63 oranında azalarak 627 adet ve 
otobüs pazarı ise yüzde 48 oranında 
azalarak 430 adet düzeyinde gerçek-
leşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
toplam pazar yüzde 51 , otomobil 
pazarı yüzde 45, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 62 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 70 oranlarında düşüş 
gösterdi.

Tablo1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Temmuz döne-

minde 492 bin 644 adedi otomobil 
olmak üzere, toplam üretimin yüzde 
87’sini oluşturan 752 bin 34 adet 
taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Tem-
muz döneminde gerçekleşen taşıt 
aracı ihracatı, 2018 yılı aynı dönemi-
ne göre yüzde 7 azaldı. 

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

 

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

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

 

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

Kaynak: OSD

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9 oranında azalırken, ticari 
araç ihracatı yüzde 3 oranında azal-
dı. Traktör ihracatı ise 2018 yılına 
göre yüzde 20 artarak 9 bin 601 adet 
olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 

verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Tem-
muz döneminde toplam ihracat, 
2018 yılına göre yüzde 5 oranında 
azaldı ve 18,5 milyar $ oldu. Euro ba-
zında ise yüzde 1 artarak 16,4 milyar 
€ olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 5 oranında aza-

lırken, yan sanayi ihracatı da yüzde 6 
oranında azaldı.

Tablo1.2’de görebilirsiniz
Türkiye İhracatçılar Meclisi veri-

lerine göre, toplam otomotiv sanayi 
ihracatı, 2019 yılı Ocak-Temmuz dö-
neminde yüzde 17 pay ile ihracat sıra-
lamasında ilk sıradaki yerini korudu.
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Gazprom sponsorluğunda 
Haliç Kongre Merkezinde Mavi 
Koridor Rallisi’ne katılan doğal-
gazlı araçların sergilendiği etkin-
liğe Scania, 13 litrelik 410 beygir 
gücündeki CNG’li aracı ile katıldı. 
Türkiye’nin önde gelen doğalgazlı 
araç üreticileri, enerji şirketleri ile 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
yetkililerinin katıldığı etkinlikte, 
uzmanlar tarafından doğal-
gazın motor yakıtı olarak 
kullanım teknolojisi 
konulu toplantılar da 
gerçekleştirildi. 

%100 doğalgazlı
Haliç Kongre 

merkezinde kurulan 
Scania standında yer alan 
yüzde 100 CNG’li Scania etin-
lik katılımcıları tarafından büyük 
ilgi görürken, lojistik sektöründe 
karayolu taşımacılığının büyük bir 
değişim içinde olduğunu söyley-
en Scania Satış Müdürü Bayazıt 
Canbulat, “Alternatif yakıtlar ge-
rek çevre bilinci gerekse de yakıt 
ekonomisi olarak öne çıkmakta. 
CNG’li Scania, dizel motorlara göre 

yüzde 25’e varan yakıt tasarrufu 
sağlamaktadır.   Bunun yanı sıra 
Yüzde 100 Doğalgazlı Scania, dizel 
motorlu araçlar gibi yüksek tork-
düşük devir değerlerine sahip ve 
ağırlıklı olarak bölgesel dağıtım 
kamyonları, çöp kamyonları ve çe-
kici olarak kullanılıyor. Ayrıca dizel 
araçlara göre yüzde 15 daha az 
salınım ile çevre dostu olduğunu 

da kanıtlıyor. 852 litre CNG 
tankına sahip araçlar 

500 kilometre menzile 
sahip” açıklamasında 
bulundu.  

Farklı dingil, 
kabin, beygir gücü ve 

şanzıman seçenekleri ile 
satılan doğalgazlı Scania, 

dizel motorlu araçlar gibi yük-
sek tork-düşük devir değerlerine 
sahip. Scania doğalgazlı araçlarda 3 
farklı motor hacmi ve güç seçeneği 
sunuyor. 9 litre, 280 Hp gücündeki 
motor 1.350 NM Tork üretirken, 340 
HP gücündeki 9 litrelik motor 1.600 
NM tork sağlıyor. Yeni 13 litrelik 
CNG’li motor ise 410 HP gücünde 
ve 2000 NM tork üretiyor.

Scania, Mavi Koridor Rallisi’ne 
CNG’li Modeli ile katıldı

Scania, 2008 
yılından bu yana 

düzenlenen ve ilk 
kez Türkiye’den start 

alan “Mavi Koridor 
Rallisi”nde CNG’li 

modeli ile 
katılıyor.
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Damperli kamyonların boyutları 
nedeniyle karayollarında kullanımı güç 
olduğundan Norveç’te, güçlü inşaat 
kamyonları tercih edilerek bu sorun 
çözülüyor. Bu doğrultuda son olarak 
Høyanger’deki Per Øren AS nakliye 
şirketine teslim edilen, Allison 4500 
serisi retarderli tam otomatik şanzıman 
donanımlı Scania 6x6 G500’e talepler, her 
geçen gün artarak devam ediyor.  

Høyanger, yaklaşık 4000 nüfusa sahip 
küçük bir belediye olmasının yanı 
sıra gelişmiş bir endüstriyel 
çeşitliliğe sahip. 1925 
yılında kurulan Per A 
Øren ise çok yönlü 
bir nakliye şirke-
ti olarak bölge-
deki endüstri 
için hizmet 
veriyor. Uzun 
zamandır 
taşımacılık 
hizmetleri 
sunan şirket, 
2009’dan bu 
yana inşaat 

operasyonlarında da en büyük hizmet 
sağlayıcılarından biri haline geldi. 

İnşaat Departmanı Müdürü Lasse 
Øren, yeni araçları ile ilgili açıklamasın-
da; “Geçmişte, filomuzda çok sayıda 
damperli kamyonumuz bulunuyordu 
ancak karayollarında kullanım için çok 
büyük olduklarından alternatif bir araç 
bulmamız gerekiyordu. Yeni Scania 6x6 
G500 modelini birkaç yıl önce fuarda 
ekstra büyük tekerleklerle sergilenirken 

incelemiştik ve operasyonlarımız 
için ideal bir çözüm ola-

cağını düşündük” şek-
linde belirtti. 

Per A Øren, şu 
anda damperli 
kamyonlarıyla 
aynı görevi 
yapan üç adet 
Scania inşaat 
kamyonuna 
sahip. Diğer 
nakliye şir-

ketleri de sık sık 
referansları için 

Per A Øren’a yeni 

araçlarıyla ilgili danışıyorlar. 
Øren, bu araçların özellikle karayol-

larındaki kullanımlarında birçok avanta-
jını gördüklerini belirterek; “Scania G500, 
hem satın alma hem de işletme maliyeti 
olarak damperli kamyonlardan daha uy-
gun. Yerden yüksekliği operasyonlarımız 
için çok ideal, yükleme ve boşaltma da 
damperli kamyonlara göre daha hızlı. 
Allison tam otomatik şanzıman donanımı 
da birçok avantajın yanı sıra dik bir 
yokuşta tam yüke rağmen mükemmel bir 
kalkış sağlıyor. Yakıt tüketimi daha düşük 
olurken ve şanzıman bakım maliyetleri 
de minimuma indiriliyor. Yapılması ger-
eken tek servis işlemi, planlı yağ ve yağ 
filtrelerinin değişimi oluyor” diye ekledi. 

Kamyonlardan biri, ekstra büyük yer-
ine standart tekerlekler ile de test edildi. 
Øren; “Bu şekilde de mükemmel çalışıyor 
ve diğer tüm inşaat kamyonları gibi yol 
özellikleri sunuyor” dedi. 

Yeni kamyonlar, şirketin ilk Allison’ın 
tam otomatik şanzıman donanımlı 
araçları oluyor. Filodaki diğer araçlar-
da, AMT otomatikleştirilmiş manuel 
şanzıman bulunuyor.

Allison şanzıman donanımlı 
Scania 6x6 G500, Norveç’teki 
damperli kamyonların yerini alıyor
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Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş 
Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks’ın 
mühendislerinden Nils Bohlin, 1959 
yılında ilk üç noktalı emniyet kemerini 
geliştirdi. Ardından buluşun patentini 
alan Volvo Trucks, hayat kurtaran bu 
yeniliği ücretsiz olarak tüm otomotiv 
sektörünün kullanımına açtı. Volvo 
Trucks yetkilileri, yapılan araştırmalara 
göre bugüne kadar 1 milyon hayatın 
kurtarıldığının belirtilmesine rağmen, 
birçok sürücünün halen emniyet kemeri 
kullanmadığına dikkat çekiyor. İlk ana 
hedefi güvenlik olan Volvo Trucks, tüm 
sürücülerin emniyet kemerleri kullanma-
ları halinde olası kazalarda can kaybının 
ciddi oranda önleneceğinin altını çiziyor.

Trafikte emniyet kemeri kadar 
hayat kurtaran başka bir 
güvenlik aracı yok

Volvo Trucks’ın 2017’de yayınladığı 
güvenlik raporu, trafik kazalarında 
hayatını kaybeden sürücülerin yüzde 
50’sinin emniyet kemeri kullanmış olsalar 
hayatta kalabileceklerini ortaya koydu. 
Buna göre emniyet kemeri, trafikte en 
büyük hayat kurtarıcı çözüm olarak 
değerlendiriliyor.

Volvo Trucks: “Güvenlik 
DNA’mızda var”

Sıfır kaza vizyonuyla çalışmalarını 
sürdüren Volvo Trucks; tüm kamyon 
üreticilerinin, trafik otoritelerinin, yerel 
altyapı planlamacılarının daha verimli 
ve daha güvenli taşımacılık sistemleri 

Volvo Trucks’ın 60 yaşındaki 

Emniyet kemeri
1 Milyon hayat kurtardı

Volvo Trucks mühendislerinden Nils Bohlin tarafından 1959 yılında geliştirilen
üç noktalı emniyet kemeri, bugün otomotiv sektöründe standart bir donanım haline 

geldi. Yapılan değerlendirmeler bugüne kadar 1 milyon hayatı kurtardığını gösteriyor.
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oluşturmak amacıyla birlikte çalışması 
gerektiğine inanıyor. Bunu sağlamak 
amacıyla da trafik güvenliği hakkında 
elde ettikleri bulguları, bilgi birikimini 
ve uzmanlığını üniversiteler, araştırma 
laboratuvarları ve iş ortakları ile 
paylaşıyor. Trafik güvenliğinin ele 

alındığı tüm etkinliklerde yer alarak, 
yenilikçi çözümler üretmek ve 
geleceğin kamyonlarını tasarlamak 
için çalışmalarını sürdürüyor. 

Volvo Trucks, Volvo FH460 çekiciler 
için 30 Eylül’e kadar geçerli olacak; %0 
faizli kredi fırsatı ve 2 yıllık garanti süresi 
boyunca bakım masrafı ödemeyecekleri 
avantajlı bir kampanya başlattı. Türkiye 
distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü Volvo Trucks, 30 Eylül 2019’a 
kadar geçerli olan kampanya kapsamında 
müşterilerine; Volvo FH460 çekiciler için, 
VFS Finansman A.Ş’nin sunduğu 24 ay 
vadeli 80.000 Euro’luk kredilerde %0 
faizden yararlanabilecekleri ve 2 yıllık 
garanti süresi boyunca bakım masrafı 
da ödemeyecekleri fırsatlar sunuyor. 
Her yönüyle titizlikle tasarlanmış olan 
Volvo FH460 çekiciler, ileri derece sürüş 
ve kabin güvenliği ile kullanıcılarına üst 
düzey sürüş konforu sunuyor. Motor 
ve şanzıman özellikleri ile performans, 
sürüş kolaylığı ve yakıt tasarrufu arasında 
mükemmel bir denge sunan Volvo FH460 
çekiciler, ağır ticari araç sektöründe uzun 
yol taşımacılığında tercih ediliyor.

Volvo FH460 
çekiciler için 

kaçırılmayacak 
kampanya
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1986 yılından beri taşımacılık ve 
lojistik alanında faaliyet gösteren 
Öztaş Nakliyat, filosunu 2 adet ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü 
Yeni Ford Trucks F-MAX ile genişletti. 
Öztaş Nakliyat, yeni Ford Trucks F-MAX 
araçlarını şehirlerarası nakliyat ve silis 
kum satışı operasyonlarında kullanacak. 

Düzenlenen araç teslimat törenine 
Öztaş Nakliyat kurucusu Şakir Öztaş, baş 
şöför Vedat Demir ile Ford Trucks Başer Bayi 
Satış Müdürü Mehmet Hasbakkal katıldı. 
Teslimat töreninde söz alan Şakir Öztaş 
da Öztaş Nakliyat olarak yeni Ford Trucks 

F-MAX’i yerli üretim olması ve Eskişehir’de 
üretilmesi, yaygın yedek parça ve servis ağı 
gibi sunulan kapsamlı hizmetlerden dolayı 
ile tercih ettiklerini vurguladı. 

Güç, verimlilik, teknoloji ve 
konfor Yeni F-MAX’te bir arada
Ağır ticari araç sektöründeki en saygın 

ve prestijli ödüllerden biri olan ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu’ (International 
Truck Of the Year - ITOY) ödülüne layık 
görülerek önemli bir başarıya imza atan 
Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, 
teknoloji ve konforu bir arada sunuyor. 

23 Avrupa ülkesinden 23 ayrı jüri 
üyesinin değerlendirmeleriyle bu önemli 
ödüle layık görülen Yeni F-MAX, 500PS, 
2500Nm güç ve 400 kW frenleme gücü, 
aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu 
kabiniyle kullanıcılara birçok avantajı bir 
arada sunuyor.

Avantajlı bakım aralıkları ile 
düşük sahip olma maliyeti 
F-MAX, modern tasarımı ve sürücü 

odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre 
genişliğindeki kabiniyle de kullanıcılar 
için gerekli konfor ve lüksü sağlıyor. 
Kokpit tarzı ön konsolun tasarımı, tüm 
fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini 
sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini 
artırmak için entegre edilen en küçük 
detaylarla birlikte kabinde ferah bir 
ortam sağlanıyor. Üstün aerodinamik, 
aktarma sistemi kalibrasyonu ve teknik 
özellikler, yakıt tüketimi açısından 
mükemmel performans ile önceki 
modellere göre %6’ya varan oranda 
azaltıyor. Teknik özellikler arasında E-APU 
teknolojisi ve Harita Destekli Hız Kontrol 
Sistemi(Max Cruise) de bulunuyor. 
Bakım maliyetlerinde sağlanan %7’ye 
varan avantaj ve uzun bakım aralıkları 
toplam sahip olma maliyetini düşürüyor. 
F-MAX’ın Ecotorq motoru, her türlü yol 
koşulunda maksimum performans ve 
minimum yakıt tüketimi sunuyor.

Öztaş Nakliyat yoluna
F-MAX ile devam ediyor
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İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
17-18 Ekim 2019 tarihlerinde ülkemizin 
dünya enerji piyasasındaki konumunun 
güçlendirilmesi sürecinin en büyük 
destekçilerinden biri olan, Türkiye’nin 
en büyük gaz dağıtım şirketi İGDAŞ, 
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcılar Birliği 
GAZBİR ve Doğal Gaz Sektör Meslekleri 
Sınav ve Belgelendirme Merkezi 
GAZMER tarafından organize edilecek 
olan “INGAS 2019”, T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret 
Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve diğer bir çok kurum ve 
kuruluşun destekleriyle doğalgazın 
küresel geleceğini enerji piyasasının 
küresel önderleri ve alanında dünya 
çapında uzman liderleriyle mercek 
altına alacak.

“INGAS 2019’un Ana Sponsoru 
SOCAR Türkiye” Türkiye’nin en 
büyük doğrudan dış yatırımcısı 
olan Azerbaycan Devlet Petrol 
Şirketi SOCAR, Azerbaycan – Türkiye 
kardeşliğinin bir yansıması olarak her 
iki ülke için de tarihe geçecek projelere 
imza attı. SOCAR Türkiye, bu amaç 
doğrultusunda PETKİM, STAR Rafinerisi, 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 
(TANAP), PETKİM Rüzgar Enerji Santrali 
(RES), SOCAR Terminal gibi projeleri 
ile bölgede entegre bir üretim gücü 
haline geldi. PETKİM’in Özelleştirme 
İdaresi’nden alındığı 2008 yılından 
bu yana ülkemizdeki faaliyetlerini 
sürdüren SOCAR’ın tüm projeleri 
tamamlandığında yatırım değeri 19,5 
milyar dolara ulaşacak. SOCAR Türkiye, 
2019 yılında Bursagaz ve Kayserigaz’ın 
da iştirakleri arasına katılmasıyla 
doğalgazın dağıtım da dahil tüm 
halkalarında faaliyet göstermeye başladı.

Kongre Konu Başlıkları

• Doğalgazda Şeffaflık Platformu

• Doğalgaz Sektöründe Genç Beyinler

• Sürdürülebilir Doğalgaz Erişimi

• Doğalgaz İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler

• Gaz Endüstrisindeki Dijitalleşmenin Fırsat ve Zorlukları

• Doğalgaz Sektöründe Kadın Olmak

• Gaz Sektöründe Küreselleşmenin Boyutları ve Etkileri

• Doğalgazda Arz-Talep Güvenliği – Fiyat Politikaları

• GAZ 4.0 Teknolojileri

• Yenilenebilir Doğalgazın Geleceği

• Gaz Koridorlarının Siyasi ve Ekonomik Etkileri

Dünyada doğalgaz sektörünün en saygın organizasyonlarından biri olarak kabul 
gören INGAS, her zaman olduğu gibi bilgi ve deneyimin yanı sıra en yeni fikirlerin, 
buluşların ve öngörülerin paylaşıldığı uluslararası bir platform olacak.

Türkiye’nin orta ve uzun vadede doğalgaz ticaret merkezi konumuna gelmesine 
ilişkin yeni projeksiyonların değerlendirilmesi açısından, sektörün tüm dinamiklerini 
bir araya getiren bu organizasyon da yerli ve yabancı iş ortaklarınız ile ikili 
görüşmeler yapmak için siz de yerinizi alın!

B2B İkili İş Görüşmeleri

Kongre ve Fuar Tarihleri

02-03 Kasım 2017
Kongre ve Fuar Yeri

Haliç Kongre Merkezi

Katılımcı Sayısı

5000
Ziyaretçi Ülke Sayısı

20+

Kongre ve Fuar Alanı

8.485 m2
Destekleyen Kurum ve Dernekler

40+

Stant Sayısı
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Neden INGAS 2019?

• Sektörde izlenen politikaları ve son gelişmeleri hedef kitleye gösterme 
imkanı bulacaksınız.

• Sektörde faaliyet gösteren firmalar ile yeni ortaklıklar kurabilir ve  
iş birliği yapabilirsiniz.

• Ürün lansmanınızı sektör profesyonellerinin bir araya geleceği  
dev etkinlik kapsamında yapabilirsiniz.

• Projelerinizi son tüketiciye kadar geniş kitlelere sektörün buluşma 
noktasında tanıtabilirsiniz.

• Rekabetin arttığı farklılaşan pazar yapısında karar vericiler ile   
görüşme şansı yakalayabilirsiniz.

• Potansiyel alıcılar ve Hedef kitle ile birebir bağlantı kurabilirsiniz.

• Marka ve kurumsal imajınızı prestijli fuarımız ile geliştirebilirsiniz.

INGAS 2019
Enerji sektörünün

dünya markası oluyor
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Kongre Konu Başlıkları

• Doğalgazda Şeffaflık Platformu

• Doğalgaz Sektöründe Genç Beyinler

• Sürdürülebilir Doğalgaz Erişimi

• Doğalgaz İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler

• Gaz Endüstrisindeki Dijitalleşmenin Fırsat ve Zorlukları

• Doğalgaz Sektöründe Kadın Olmak

• Gaz Sektöründe Küreselleşmenin Boyutları ve Etkileri

• Doğalgazda Arz-Talep Güvenliği – Fiyat Politikaları

• GAZ 4.0 Teknolojileri

• Yenilenebilir Doğalgazın Geleceği

• Gaz Koridorlarının Siyasi ve Ekonomik Etkileri

Dünyada doğalgaz sektörünün en saygın organizasyonlarından biri olarak kabul 
gören INGAS, her zaman olduğu gibi bilgi ve deneyimin yanı sıra en yeni fikirlerin, 
buluşların ve öngörülerin paylaşıldığı uluslararası bir platform olacak.

Türkiye’nin orta ve uzun vadede doğalgaz ticaret merkezi konumuna gelmesine 
ilişkin yeni projeksiyonların değerlendirilmesi açısından, sektörün tüm dinamiklerini 
bir araya getiren bu organizasyon da yerli ve yabancı iş ortaklarınız ile ikili 
görüşmeler yapmak için siz de yerinizi alın!

B2B İkili İş Görüşmeleri

Kongre ve Fuar Tarihleri

02-03 Kasım 2017
Kongre ve Fuar Yeri
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Neden INGAS 2019?
• Sektörde izlenen politikaları ve son gelişmeleri hedef kitleye gösterme 

imkanı bulacaksınız.

• Sektörde faaliyet gösteren firmalar ile yeni ortaklıklar kurabilir ve  
iş birliği yapabilirsiniz.

• Ürün lansmanınızı sektör profesyonellerinin bir araya geleceği  
dev etkinlik kapsamında yapabilirsiniz.

• Projelerinizi son tüketiciye kadar geniş kitlelere sektörün buluşma 
noktasında tanıtabilirsiniz.

• Rekabetin arttığı farklılaşan pazar yapısında karar vericiler ile   
görüşme şansı yakalayabilirsiniz.

• Potansiyel alıcılar ve Hedef kitle ile birebir bağlantı kurabilirsiniz.

• Marka ve kurumsal imajınızı prestijli fuarımız ile geliştirebilirsiniz.

SOCAR’ın ülkemizdeki yatırımlarının 
en önemli halkasını oluşturan ve 6,3 
milyar dolarlık yatırım tutarı ile tek 
noktaya yapılan en büyük reel sektör 
yatırımı olarak tarihe geçen STAR 
Rafineri’nin yıllık 10 milyon ton ham 
petrol işleme kapasitesi bulunuyor.

Türkiye’ye 12 yıldır doğalgaz 
sağlayan SOCAR Türkiye, 2013 
yılından beri doğalgazın toptan 
satışını yaparken, TANAP projesi ile 
Azerbaycan’dan gelen doğalgazın 

iletimini de gerçekleştiriyor. SOCAR 
Türkiye’nin en büyük ortağı olduğu, 
Türkiye ve Azerbaycan’ın en büyük 
projesi TANAP, Haziran 2018’den beri 
Türkiye’ye doğalgaz getiriyor.

“Rakamlarla SOCAR Yatırımları”
Bu yılın Temmuz ayı itibarıyla 2,1 

milyar metreküp gaz iletimi yapılan 
TANAP’ın faaliyete başladığı Haziran 
2018’den 2019 yılı sonuna kadar 
getireceği toplam doğalgazın 4 milyar 

metreküpe ulaşması bekleniyor. 1992 
yılından bu yana Bursa’da doğalgaz 
dağıtımı yapan ve lisans alanını her 
yıl genişleten Bursagaz’ın şebeke 
uzunluğu 2018 yılı sonu itibarıyla 6 bin 
447 kilometreye, Bağımsız Bölüm Sayısı 
(BBS) ise 995 bine ulaştı.

4 bin 829 kilometrenin üzerinde 
bir şebeke büyüklüğüne ve yıllık 
550 milyon metreküpün üzerinde 
bir gaz hacmine ulaşan Kayserigaz 
ise 2003 yılından beri Kayseri’de 
doğalgaz dağıtımını yapıyor. 2018 
yılında abonelerine toplam 618 
milyon metreküp doğalgaz arz eden 
Kayserigaz, abone sayısını da 520 bin 
515 BBS seviyesine çıkardı.

“Ortak Enerjimiz,   
Ortak Geleceğimiz”
INGAS 2019’da bu sene doğalgazın 

geleceği “Ortak Enerjimiz, Ortak 
Geleceğimiz” temasıyla küresel bir 
yaklaşımla ele alınarak doğalgazın 
üretimden son kullanıcıya kadarki 
tüm değer zinciri boyunca kapsamlı 
bir değerlendirilmesi yapılacak ve 
geleceğine dair analizler ve fikirler 
paylaşılacak. Yeni enerji düzeninde 
yenilenebilir enerjilerle birleşmiş 
bir doğalgaz perspektifiyle, pazar 
stratejileri, yeni uygulamalar, 
teknolojiler, çevresel etkiler ve 
gelişmeler tartışılacak.

Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun kalbi 
olan ülkemizde düzenlenen Avrasya’nın 
en büyük doğal gaz fuarı INGAS 2019, 
iki gün boyunca 30 farklı ülkeden 
küresel karar vericiler, tedarikçiler ve 
sektör liderlerinden oluşan heyetleri 
ağırlamaya hazırlanıyor. INGAS 2019’da 
gerçekleştirilecek olan B2B görüşmeler 
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle 
organize edilecek.

“Enerji’nin Küresel Liderleri 
INGAS 2019’da Buluşuyor…”
INGAS 2019’un fuaye alanında 

ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Almanya, 
İtalya, Fransa, Avrupa Ülkeleri, Brezilya, 
Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Gürcistan, 
Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kuveyt, 
Nijerya, Suudi Arabistan, Oman ve 
Ürdün’den gelecek olan yüzün üzerinde 
yerli ve yabancı firma ziyaretçileriyle ve 
yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.
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Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş 
Makinaları’nın yürüttüğü Komatsu, 31 
Aralık 2019’a kadar yeni tip alt takımları 
için geçerli olan özel indirim kampa-
nyası başlattı. “Bu Kampanya Çok Yürür” 
sloganıyla hayata geçirilen kampanya 
kapsamında 20 ton ve 30 ton Komatsu 
ekskavatör sahipleri, yıl sonuna kadar 
yaptıkları standart alt takım yerine yeni 
tip alt takım alımlarını bu avantajlı koşul-
larda yapabilecek. Sağlamlığı, gücü ve 
güvenliği ile tanınan Komatsu markasının 
yeni tip alt takımları bor çelik yapısıyla 

ve küçültülmüş yatak burcuyla standart 
alt takımlardan farklılaşıyor. Yeni tiplerde 
ayrıca döner şaft sızdırmazının çapı da 
küçültüldü. Avantajlı koşullarla ekska-
vatörlerin performans sürelerini uzatma 
imkanı sunan bu kampanya kapsamındaki 
alt takımlar, zorlu koşullardaki aşındırıcı 
ortamlarda düşükten orta darbeye kadar 
tüm uygulamalar için tercih ediliyor.  

Belirtilen fiyatlar üzerinden geçerli 
olan kampanya hakkında www.komatsu.
com.tr 0850 480 1 846 numaralı Müşteri 
İletişim Hattı’ndan detaylı bilgi alınabilir.

Komatsu, 
“Bu Kampanya 

Çok Yürür” 
sloganıyla alt takımlara 
özel indirim kampanyası 

başlattı. İndirim, 20 ton ve 
30 ton ekskavatörlerin 

yeni tip alt takımları 
için yıl sonuna kadar 

geçerli olacak.

Komatsu’dan yeni tip
alt takımlara özel

yıl sonu kampanyası
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Modern bir araç, ortalama olarak 
yaklaşık beş metrekare cam içeriyor. Bu 
30 yıl öncekinden neredeyse iki kat daha 
fazla cam kullanıldığı anlamına geliyor. 
Yorgunluk algılayıcı bir iç aynadan 3D 
hız ölçere kadar birçok ileri teknoloji 
bileşeni dijital olarak birbirine bağlı 
şekilde kullanılırken, araçların camları 
muazzam potansiyellerine rağmen 
genellikle her türlü dijital ekipmandan 
yoksun olarak kullanılıyor. Continental 
artık bu potansiyelden giderek daha 
fazla yararlanmaya çalışacak. Bu nedenle 
teknoloji şirketi Continental, 
Akıllı Cam Kontrol 
(Intelligent Glass Control) 
çözümünü geliştiriyor. 
Böylelikle şirket bu 
alanda daha fazla 
konfor, güvenlik 
ve enerji verimliliği 
için tamamen yeni 
olanaklar sunacak.

Yeni film 
teknolojileri sayesinde 
panoramik açılır cam 
tavanlar, her zamankinden 
daha etkin bir şekilde kumanda 
edilerek karartılabiliyor, ön camın 
bölümleri güneş alçaldığında hafif 
renklenebiliyor ve B sütunlarının 
arkasındaki pencereler, arka koltuklarda 
daha fazla mahremiyet sağlamak için 
karartılabiliyor. Ayrıca camlar ısıtma 
kabloları olmaksızın da otomatik olarak 
ısıtılabiliyor ve hatta ekran yüzeyi olarak 
da kullanılabiliyor. Continental’in Beden & 
Güvenlik ve Bilgi-Eğlence & Bağlantı Birimi 
Yöneticisi Johann Hiebl şunları söylüyor:

“Camlar, aracın giderek daha aktif 
ve akıllı bir parçası haline geliyor. Akıllı 
Cam Kontrolü, şu anda geliştirmekte 
olduğumuz yenilikçi bir çözüm. 
Böylece pencereler aracın kullanıcı ara 
yüzüne daha etkin bir şekilde entegre 
edilebiliyor. Bu, sürüşü daha konforlu 
ve daha güvenli hale getirecek ve yeni 
karartma ve ısıtma işlevleri sayesinde, 
önemli miktarda enerji tasarrufu da 
sağlayacak. Bu çalışmalar, elektro-
mobiliteye ve otonom sürüşe doğru 
giden yolda önemli bir adım teşkil ediyor.”

Akıllı Cam Kontrolü, cama entegre 
edilmiş özel filmler kullanıyor ve elektrik 
kontrol sinyallerini kullanarak yarı 
saydamlık derecelerini de değiştirebiliyor. 
Görsel kalite ve cam bölmenin kararma 
hızı açısından yararlar ve dezavantajlar 
sunsalar da bu amaca yönelik çeşitli 
teknolojiler mevcut. Akıllı pencereler 
geleneksel olarak panoramik açılır cam 
tavanlar için kullanılıyor. Ancak şimdi 
Continental, bunların yanı sıra, tüm 
araçların camları için uygun ve cam 
kontrol potansiyelini önemli ölçüde 

artıran yenilikçi bir teknoloji 
kullanıyor: Continental’in LC (sıvı 

kristal) isimli bu teknolojisi, 
araçlardaki değiştirilebilir 

cam için benzersiz bir 
kalite sunuyor.

Daha fazla mahremiyet ve   
daha az CO2 emisyonu
Bir LC araba penceresi kalıbı 

içerisinde, sıvı kristaller özel bir 
süspansiyonda küçük boya parçacıkları 
ile karışıyor ve iki cam panel arasında 
ince bir filme entegre ediliyor. Düşük bir 
AC voltajının etkisiyle, sıvı kristaller ve 
boya parçacıkları pencereleri karartmak 
ya da aydınlatmak için düzenleniyor. 
Continental’in  Akıllı Cam Kontrolü Proje 
Sorumlusu Tobias Frischmuth, şunları 
söylüyor:

“Bu LC tabanlı teknoloji, modern ve 
akıllı cam bölme sistemlerinde en üst 
seviyeye çıkma potansiyeline sahip. Bir 
pencerenin şeffaflığı veya donukluğu 
milisaniye içinde ayarlanabiliyor. 

Yeni “sıvı 
kristal” film 

teknolojisi sayesinde 
benzersiz cam kalitesi 
yakalanırken camlar 

otomatik şekilde 
karartılabiliyor.

Continental “akıllı cam”
teknolojisini güçlendiriyor
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Pencerelerin şeffaf olduklarında görüntü 
açısını bulanıklaştırmaması çok önemli. 
Bu teknoloji farklı renklerdeki camlar için 
kullanılabilir. Gelecekteki uygulamalar 
için potansiyel kullanım alanları çok 
ve çeşitli olmasına rağmen, yasal 
düzenlemeler gereği, şu anda tüm araç 
pencerelerinde buna izin verilmiyor. 
Ancak değiştirilebilir cam teknolojilerinin 
genel faydaları çok dikkat çekici. 
Örneğin, her bir otomobil camı ayrı ayrı 
kumanda edilerek karartılabiliyor. Ayrıca 
arka camlar arka kısımda daha fazla 
mahremiyet sağlamak için karatılmasının 
yanı sıra aynı zamanda içerinin ısısı 
üzerinde gözle görülür derecede 
olumlu bir etki de yaratıyor. Bu, klima 
ünitesinin o kadar fazla kullanılması 
gerekmeyeceği ve CO2 emisyonlarının 
azaltılacağı anlamına geliyor. Ön camdaki 
renklendirme işlevi, yerleşik güç 
kaynağı ve bulut durumu ile 
bağlantılıysa, belirli bölümler, 
hava koşullarına veya 
güneşin konumuna bağlı 
olarak önceden otomatik 
olarak karartılabilir 
veya parlaklaştırılabilir. 

Bu teknoloji yalnızca 
sürücülerin artık güneşliğe 
uzanmayacakları anlamına 
gelmeyecek aynı zamanda 
mekanik güneşliklerin 
tamamen gereksiz hale 
gelmesine neden olacak. 
Bu teknoloji aynı zamanda 
termal yönetim açısından da bir 
dizi avantaj sunuyor. Kilitleme sistemi 
ile bağlandığında, kışın sürücü arabaya 
yaklaşır yaklaşmaz camlardaki buzlar 
çözülebiliyor.

Akıllı Cam Kontrolü sayesinde 
uyarlamalı kamera sistemlerinin 
etkinliği de artırılabilir. Uyarlanabilir 
kamera sistemleri, geniş bir yelpazedeki 
otonom sürüş işlevleri için hayati 
öneme sahip bileşenlerdir ve iç aynaya 
yakın konumlandırılmışlarsa güneş 

alçaldığında işlevleri bozulabilir. 
Akıllı Cam Kontrolü sayesinde, 

örneğin gelişmiş sürücü 
yardımı ve bilgi-eğlence 
sistemleri tarafından 
üretilen bilgi gösteriminde, 
akıllı araç ön camları insan-
makine etkileşiminde 

de rol oynayacak. 
Pencereler ayrıca çeşitli 
dokunmatik öğelere 
sahip akıllı ekranlara 
da dönüştürülebilir. 
Continental, tüm bunları 

yakın gelecekte gerçeğe 
dönüştürmek için gerekli olan 

yenilikçi teknoloji çözümlere, 
elektronik bilgiye ve uzmanlığa sahip.
Akıllı Cam Kontrolü teknolojisinin 

devam eden gelişimi, otomotiv 
endüstrisinde cam yüzeylerine yönelik 
artan genel eğilim birlikte ilerliyor. Çok 
az sentetik materyal cam gibi uzun bir 
tarihe sahip. Ayrıca camın çekiciliği de 
uzun süre devam edecek gibi görünüyor. 
Mısır’da yaklaşık 2.500 yıl önce bir 
firavununun sağlam cam kadehi ile 
başlayan hikâye bugün ileri teknoloji 
hibrit malzemeler alanında önemli bir 
araştırma ve geliştirme odağı haline 
geldi. Cam; sıvı çözeltiler, özel kristaller, 
nano-partiküller, boya partikülleri ve 
hepsinden önemlisi akıllı ve ilişkili 
kontrol teknolojisi ile birlikte gelecekte 
otomotiv endüstrisindeki en büyük 
inovasyonlardan biri olacak.

Continental’in 
akıllı cam 

teknolojisi, araç 
camlarını araçtaki 

bilgisayara 
bağlıyor.

Araç 
penceresi çeşitli 
fonksiyonlar için 

dijital bir ara 
yüz haline

geliyor.
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Yepyeni bir forma kavuşan L200, 
Mitsubishi Motors’un en iddialı 4*4 
modeli. Dayanıklılık, sağlamlık, denge ve 
dinamizmi birleştiren yeni nesil L200’ün, 
“Off Road” modu ve “Yokuş İniş Kontrolü” 
sistemleri ise aracın teknolojik ve güçlü 
tasarımının bir parçası olarak öne çıkıyor. 

Mitsubishi Motors Türkiye, Eylül 2019 
itibarıyla Avrupa ve Türkiye’de de satışa 
sunulan 6.nesil yeni L200 pick-up’ın basın 
lansmanını 10 Eylül’de İspanya’nın Mal-
aga şehrinde gerçekleştirdi. İlk kez lanse 
edildiği 1978 yılından bu yana dünya 
çapında 4,7 milyon adetten fazla 
satılan L200, 150 farklı ülkede 
satılıyor. Türkiye pazarın-
da “2018 yılının en çok 
satılan pick-up”ı unvan-
ına sahip olan L200, 
2019’un ilk sekiz ayında 
da %27’lik pazar payıyla 
segmentinde liderliğini 
sürdürüyor.

Yeni nesil L200, güven-
lik donanımları, geliştirilmiş 
yol ve arazi performansı, tam 
zamanlı “Super Select 4WD II” dört 
tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen 
“Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” 
sistemi ve otomobil konforunu aratmayan 
iç tasarım özellikleriyle en iddialı 4*4 pick-
up modeli olarak sınıfında standartları 
belirliyor. Ön kaput yüksekliği artarak 
daha maskülen, güçlü ve karizmatik bir 
görünüme kavuşan L200’ün yeni versi-
yonunda; daha önce 5 ileri olan otoma-
tik şanzıman, yerini 6 vitesli otomatik 
şanzımana bıraktı. 

Keskin çizgilere sahip gövde hatları, 
genişletilmiş çamurlukları ve parlak vur-
guları ile yeni nesil L200, sağlam ve güçlü 
pick-up algısını, modern bir görünümle 
birleştiriyor. Dayanıklı, sağlam ve dinamik 
yeni nesil L200, Mitsubishi Motors’un dün-
ya çapındaki yük taşıma performansı en 
üst düzeyde olan modeli. Yeni nesil L200 
geliştirilen dört yeni renk alternatifleriyle 

tüketicilere sunuluyor; Elmas Beyaz, Bakır 
Turuncu, Grafit Gri ve Opak Kırmızı. 

12 ay %0 Faiz Kampanyası
Yeni nesil L200, 10 Eylül 2019 itibarıyla 

Mitsubishi Motors Corporation, Türkiye 
distribütörü TEMSA Motorlu Araçlar bay-
ilerinde yerini aldı. Lider pick-up’ın yeni 
kasası 178.900 TL’den başlayan fiyatlarla 
40.000 TL, 12 ay %0 faiz fırsatı sunuyor.

Türkiye pazarının en çok satan 
pick-up’ı Mitsubishi L200, 
6. nesil modeliyle pazara 

sunuldu. Yeni Mitsubishi L200, 
keskinleşen gövde hatları, 
artan yüksekliği, modern 

görünümü ve otomobil 
konforu sunan özellikleriyle 

Avrupa’da tanıtıldı.

Mitsubishi L200
sınıfında ilk kez sunulan özellikleriyle

Avrupa’da tanıtıldı
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Yeni donanımları ile daha 
sağlam ve teknolojik
Yeni nesil L200; aracın kullanıldığı 

farklı coğrafyalardaki değişken yol 
koşulları göz önünde bulundurularak 
geliştirildi. Mitsubishi Motors’un 1978’den 
bu yana sürekli gelişerek güncellenen 
mühendislik birikimiyle dizayn edilen Yeni 
Nesil L200’de öne çıkan değişimler şöyle 
sıralanıyor:

•	 Tamamıyla	yenilenen	“Rock	Solid”	
(Kaya	Gibi	Sağlam)	dış	tasarım

•	 Modern	ve	kaliteli	iç	ve	dış	tasarım
•	 Yeni	bir	“Off-Road”	modu,	“Yokuş	İniş	
Kontrolü”	sistemi	içeren	yükseltilmiş	
4*4	sistemi

•	 Avrupa	Pazarı	için	yeni	2.2	Dizel	
motor	(Euro	6d	temp	uyumlu)

•	 Yeni	6	vitesli	otomatik	şanzıman	
•	 Yükseltilmiş	şasi	çerçevesi,	frenler	ve	
süspansiyon

•	 Geliştirilmiş	sürüş	konforu

Yeni güvenlik özellikleri:
•	 Kör	Nokta	Uyarı	sistemi	(Şerit	Takip	
Uyarı	Sistemi;	BSW/LCA	ile)

•	 Arkadan	Yaklaşma	Uyarı	sistemi	
(RCTA).

•	 Ön	Darbe	Azaltma	sistemi	(FCM)
•	 Ultrasonik	Hatalı	Hızlanma	Azaltma	
Sistemi

•	 Yeni	iç	mekan	özellikleri	(yeni	
konturlu	ön	koltuklar	dahil)

•	 Daha	geniş	aksesuar	yelpazesi		 	
(2019	model	yılında	33	iken		 	
yeni	modelde	44)

‘Rock Solid’ tasarım konsepti
Yeni Nesil L200’ün tasarımı, müşteril-

erin bir pick-up’ta neler aradıklarını soran 
bir ankete verdikleri, ‘dayanıklı, sağlam, 
dengeli ve dinamik’ yanıtı üzerine inşa 
edildi. Bu iç görü, Mitsubishi’nin sağlam ve 
dinamik olma felsefesiyle uyumlu, ‘Rock 
Solid’ olarak nitelenen tasarım konseptinin 
temelini oluşturdu. Keskin hatlara sahip 
yeni nesil L200, geniş kaputu, kaslı ve 
maskülen yapısı ile formunun zirvesinde.

Daha geniş yapı, yeni sac,   
göz alıcı yan hatlar
Yeni L200, artan donanım özellikleri ile 

segmentteki en güncel ve öngörülebilir 
pazar trendlerinin tamamına sahip. Basit 
bir makyajdan çok daha fazlasını sunan 
yeni L200, kabinin önünde ve arkasında 
yepyeni sac malzeme ile geliştirilirken göz 
alıcı yan hatları, gövdenin sağlamlığını 
vurgulayan güçlü yatay çizgileri ile Mit-
subishi Motors imzasını belirgin şekilde 
taşıyor.

Aerodinamik yapı ve   
yeni yan aynalar
Sağlam, güçlü ve dinamik 

görünümünün yanı sıra L200’ün aero-
dinamik özellikleri de geliştirildi. Hava 
akımı yönetimine ve rüzgar gürültüsüne 
yardımcı olmak amacıyla kabinle yük alanı 
arasında bir hava haznesi eklendi ve yeni 
yan aynalar geliştirildi. 

Gelişmiş 3D  
“DynamicShield” ızgara
Yeni L200’ün tamamlayıcı unsuru ise, 

“Dynamic Shield” ön dizaynı. Sadece bir 
ızgara tasarımı olmaktan öteye geçen ve 
aracın genel tasarımı ile uyumlu; bütün-
leyici bir görünüm sağlayan bu dizayn; 
ızgaradan kaputa ve çamurluklara kadar 
tüm ön tasarıma damgasını vuruyor.  
Dynamic shield, aracın işlevselliğini iy-
ileştirmenin yanı sıra çok daha güçlü ve 
karizmatik bir görünüme de katkı sağlıyor.
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TEB Arval’in desteğiyle, filo sektörünün 
mevcut durumu ve geleceğine ışık tutmak 
amacıyla, gerçekleştirilen Arval Mobility Ob-
servatory Filo Barometrenin 2019 sonuçları 
açıklandı. Araştırma, uluslararası çaptaki 13 
ülkede yapılan analizlere dayanıyor. Araştır-
ma kapsamında 317’si  Türkiye’den ve 3.613 
Avrupa’dan olmak üzere 3.930 filo yöneticisi 
veçalışanın görüşleri alındı.

Şirketlerin filo büyüme beklentileri 
düşüş gösteriyor 
Arval Mobility Observatory araştır-

ması filo yöneticilerinin şirket filolarının 
büyüme potansiyeline yönelik beklentil-
erini de ortaya koyuyor.  Arval Mobility 
Observatory araştırmasına katılan Türk 
şirketlerin %27’si, filo büyüklüğü ne 
olursa olsun önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
filolarında büyüme bekliyor. Bu oran Avru-
pa’daki şirketlerde ise %18 seviyelerinde.  
2019 yılındaki ekonomik dalgalanmalara 
rağmen filo yöneticileri, şirket araçlarının 
büyümesi ile ilgili iyimser görünüyor. 
Filo büyüme beklentisi olan şirketlerin 
oranı, filolarında düşüş bekleyenlerden 
+18 puanla daha yüksek. Ancak bu, 2010 
yılından beri kaydedilen en düşük oran 
olarak dikkat çekiyor. Filo büyüme beklen-
tisi oranı 2018 yılı ile kıyaslandığında +32 
puandan +18 puana geriledi.  

Türkiye’de şirket araçlarının kullanım 
süreleri Avrupa’ya göre çok daha kısa
Avrupa ile kıyaslandığındaTürkiye’de 

araçların kullanım ömrü ortalama 4.4 yıl 
olarak görünürken; Avrupa’da 6 yıl olarak 
görünüyor.  Araç kullanım ömrü büyük 
filolarda 3.6 yıl olarak gerçekleşirken, 
küçük işletmelerde araç kullanımı 4.8 yıla 
kadar çıkıyor. 

Büyük filolarda operasyonel 
kiralama ön plana çıkıyor
Şirket araçlarının nasıl finanse edildiği-

nin de araştırıldığı  Arval Mobility Obser-
vatory araştırmasına katılan firmaların 
yüzde 43’ünün peşin satın alımı, yüzde 
19’unun operasyonel kiralamayı, yüzde 
29’unun taşıt kredisini, yüzde 9’unun ise 
finansal kiralamayı tercih ettiği görülüyor. 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde %48 
ile peşin satın alım yöntemi ön plana 

çıkarken, büyük filolara sahip şirketlerde 
Operasyonel kiralama %44 ile ilk yöntem 
olarak göze çarpıyor.  Operasyonel ki-
ralamayı tercih eden şirketler aylık sabit 
ödemenin yanı sıra, yıllık peşin ödeme ve 
ön ödemeli alternatifleri de değerlendir-
diklerini belirtiyorlar. %73 ile aylık sabit 
ödeme ilk tercih olsa da, filo yöneticileri-
nin %17’si yıllık peşin ödeme, %7’si de ön 
ödemeli seçenekleri değerlendiriyorlar. 

Kiralama şirketlerinin güçlü bir 
finansal yapıya sahip olması en 
önemli kriter oldu 
Araştırmaya katılan şirketlerin %86’sı 

kiralama şirketinin finansal olarak güçlü 
bir kuruluş olmasının en önemli tercih se-
bebi olduğunu belirtiyor, bunun yanı sıra 
%85 ile sunulan ürünlerin çeşitliliği, %80 
ile uygun fiyatlı olması, %78 ile ödeme 
çeşitliliği geliyor. 

Şirket araçlarınızı finanse etmek için hangi finansman yöntemini kullanıyorsunuz?
 Toplam 1-5 Araç 6-49 Araç  50 ve üzeri Araç

Operasyonel Kiralama % 19 % 10 % 34 % 44 

Peşin Alım % 43 % 48 % 31 % 34 

Taşıt Kredisi % 29 % 35 % 18 % 15 

Finansal Kiralama % 9 % 7 % 17 % 7 

Filo kiralama şirketi tercihlerinde 
en önemli kriter “finansal güç”



572019   RADÜS DERGİSİ



58 RADÜS DERGİSİ   2019

IAA 2019’da öne çıkanlar
Dizel, benzin, sentetik yakıt, elektrik ve 

hidrojen: Modern güç aktarma sistemleri 
araçları daha verimli hale getiriyor ve 
çevreyi korumaya yardımcı oluyor. Şehirler, 
otobanlar, otoparklar: Otonom sürüş, 
trafiği daha güvenli ve rahat hale getiriyor. 
Uygulamalar, veriler, bulut: Bağlanabilirlik, 
otomobili tekerlekli akıllı cihazlar haline 
dönüştürüyor, sürüş keyfini ve güvenliğini 
artırıyor. Stuttgart ve Frankfurt, Almanya – 
Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet 
tedarikçisi Bosch, mobiliteyi mümkün 
olabildiğince emisyonsuz, güvenli ve 
büyüleyici hale getirmek hedefiyle çalışıyor. 
Şirket, IAA 2019’da kişiselleştirilmiş, otonom, 
ağa bağlı ve elektrikli mobiliteye ilişkin en 
son çözümlerini sergiliyor. Bosch, salon 8, 
stand C 02’de ve ayrıca Agora fuar alanında 
yer alacak.

Bosch yeni teknolojilerini  
görücüye çıkarıyor 
Bosch IoT Shuttle-Kentsel mobilitenin 
geleceğine yönelik araçlar: 
Gelecekte, ister ürün ister insan taşıyor 

olsun, dünyanın dört bir yanında sürücüsüz 
servis araçları sokaklarda yaygın olarak 
görülecek. Bu araçlar, elektrikli güç aktarma 
organları sayesinde, şehir merkezlerinde 
süzülerek ilerleyecek ve çevreleriyle 
sorunsuz bir şekilde bağlı olacaklar. 
Bosch’un otonomlaştırma, elektriklendirme, 
kişiselleştirme ve ağa bağlama teknolojisi, 
bu türden servis araçlarında yer alacak. 

Donanımı hazır şasiler-
elektromobilite platformu: 
Bosch, elektrikli güç aktarma organları, 

direksiyon sistemleri, frenler ile birlikte 
elektromobilitenin tüm temel taşlarını 
kendi portföyü içerisinde barındırıyor. Şasi 
ve otomotiv teknolojisi uzmanı Benteler 
ile gerçekleştirilen geliştirme ortaklığının 
bir parçası olarak şirket, elektrikli araçlara 
yönelik tüm Bosch ürünlerinin nasıl 
birbirine entegre edilebildiğini sergiliyor. 
Bunun yanı sıra donanımı hazır şasiler, 
Bosch’un bu gereksinimleri karşılaması 

için ürünleri stratejik olarak geliştirmesine 
yardımcı oluyor.

Benzin, elektrik ve yakıt hücresi 
kümeleri– Tüm güç aktarma çeşitleri 
için Bosch teknolojisi
Bosch, her tür uygulamada mobiliteyi 

verimli ve çevre dostu bir hale getirmek 
istiyor. Bunu yaparken, verimli içten 
yanmalı motorlar, yakıt hücreli güç aktarma 
organları ve çeşitli elektrifikasyon aşamaları 
dahil olmak üzere tüm güç aktarma 
tiplerine yönelik çözümler sunuyor. 

Yakıt hücresi sistemi – uzun mesafe 
için e-mobilite: 
Yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen 

hidrojen yakıtı ile desteklenen mobil yakıt 
hücreli araçlar karbon emisyonsuz olarak 
daha uzun mesafeler kat edip, daha kısa yakıt 
dolum süreleri sunabiliyor. Bosch, İsveçli 
Powercell şirketi ile birlikte yakıt hücresi 
kümelerinin ticarileştirilmesi için çalışıyor. 
Hidrojeni elektrik enerjisine dönüştüren 
yakıt hücresi kümelerine ek olarak Bosch, 
tüm temel sistem bileşenlerini üretime hazır 
aşamaya gelecek şekilde geliştiriyor. 

48 voltluk sistemler – düşük yakıt 
tüketimi ve CO2 emisyonları: 
Bosch’un 48 voltluk sistemleri, içten 

yanmalı motora destek olmak üzere 
yardımcı bir motor sağlayarak tüm araç 
sınıfları için giriş seviyesi hibridizasyon 
sunuyor.  Geri kazanım teknolojisi, fren 
enerjisini depoluyor ve hızlanma sırasında 

Emisyonsuz, güvenli, büyüleyici

Bosch, bugünün ve geleceğin  
mobilitesini şekillendiriyor
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bu enerjiyi kullanıma sokuyor. Bu özellik, 
yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını yüzde 
15’e kadar azaltıyor. Bosch, sistemin tüm 
önemli bileşenlerini sunuyor. 

Yüksek voltajlı çözümler – hibrit ve 
elektrikli araçlar için daha fazla menzil: 
Elektrikli araçlar ve plug-in hibritler, 

sıfır lokal emisyonlu mobiliteyi mümkün 
hale getiriyor. Bosch, araç üreticilerinin bu 
türden güç aktarma organları tasarlamasına 
yardımcı oluyor ve üreticilere gerekli 
sistemleri sunuyor. E-aks, güç elektroniğini, 
elektrik motorunu ve şanzımanı tek bir 
ünitede bir araya getiriyor. Bu kompakt 
modülün verimliliği, daha fazla menzil için 
optimize edildi. 

Termal yönetim – elektrikli 
otomobillerde ve hibritlerde doğru 
sıcaklığı ayarlama: 
Bosch, elektrikli ve hibrit araçların 

menzilini artırmak için akıllı termal yönetim 

kullanıyor. Sıcağın ve soğuğun hassas bir 
şekilde dağıtılması, bataryanın verimliliğini 
artırıyor ve tüm bileşenlerin kendi optimum 
sıcaklık aralıklarında çalışmasını sağlıyor. 

Esnek hava kirliliği ölçüm sistemi - 
şehirlerde daha iyi hava kalitesi: 
Hava izleme istasyonları büyük ve 

pahalıdır, hava kalitesini sadece birkaç 
belirli noktada ölçer. Bosch’un hava kirliliği 
ölçüm sistemi, şehirlerin içerisine esnek bir 
şekilde dağıtılabilecek küçük kutulardan 
oluşuyor. Bu kutular, partiküller ve azot 
dioksitin yanı sıra sıcaklığı, basıncı ve nemi 
de gerçek zamanlı olarak ölçüyor. Bosch, 
bu ölçümlere dayanarak bir hava kalitesi 
haritası oluşturuyor ve bu haritayı, şehirlere 
trafik planlaması ve yönetimi konularında 
danışmanlık yapmak için kullanıyor. 

E-dağ bisikleti – iki tekerlekli araçlarla 
zorlu arazileri kolay hale getirme: 
Elektrikli dağ bisikletleri, elektrikli 

bisiklet pazarının şu anda en güçlü büyüyen 
segmenti. Yeni Bosch Performance Line CX 
sürüş sistemi, sportif kullanım için optimize 
edildi ve kompakt bir profile sahip. Avara 
kasnağı, motor yardımı olmadan bile sürüş 
hissini doğal hale getiriyor. 

Sürüş destek sistemleri ve 
otomasyon - Bosch, otomobillere 
sürüşü öğretiyor
Emniyet, verimlilik, trafik akışı, zaman - 

otomasyon, yarının mobilitesinin getireceği 
birçok zorluğa karşı çözüm sağlayacak 
faktörlerden bir tanesidir. Bosch, geniş 
bir sürücü destek sistemleri portföyüne 
sahip olmanın yanı sıra kısmi, yüksek ve 
tam otonom sürüşle ilgili sistemlerini, 
bileşenlerini ve hizmetlerini sürekli olarak 
geliştiriyor. 

Otonom vale park hizmeti – 
sürücüsüz park etmeye yeşil ışık: 
Bosch ve Daimler, otonom vale park 

hizmetini Stuttgart’taki Mercedes-Benz 
Müzesi’nin otoparkına kurdu. Dünyanın 
resmi olarak onaylanan ilk sürücüsüz (SAE 
Seviye 4) park etme işlevi olan otonom vale 

park hizmeti, bir akıllı telefon uygulaması 
ile etkinleştiriliyor. Otomobil, görünmez bir 
el tarafından yönlendiriliyormuş gibi, bir 
güvenlik sürücüsü olmadan kendi kendisini 
park ediyor. 

Ön kamera – algoritmalar ve yapay 
zeka ile görüntü işleme: 
Ön kamera, görüntü işleme 

algoritmalarıyla yapay zeka yöntemlerini 
bir araya getiriyor. Teknoloji, yoğun şehir içi 
trafiğinde, tam net olmayan veya o sırada 
geçiş yapan araçları, yayaları ve bisikletlileri 
hızlı ve güvenilir bir şekilde algılayarak 
sınıflandırabiliyor. Bu özellik, aracın bir 
uyarı veya acil durum frenini tetiklemesini 
sağlıyor. 

Radar sensörleri – karmaşık sürüş 
durumları için çevre sensörleri: 
Bosch radar sensörlerinin en son 

nesli, kötü hava şartları ya da zayıf ışık 
koşullarında bile aracın çevresini daha 
iyi yakalıyor. Yüksek algılama menzili, 
geniş diyafram açıklığı ve yüksek açısal 
çözünürlük, otonom acil durum freni 
sistemlerinin daha güvenilir bir şekilde tepki 
verebileceği anlamına geliyor. 

Araç hareket ve pozisyon sensörü – 
araçlar için hassas konumlandırma: 
Bosch, otonom araçların pozisyonunu 

doğru bir şekilde belirlemesini sağlayan 
VMPS araç hareket ve pozisyon sensörünü 
geliştirdi. Bu sensör, otonom araçların 
sürüş sırasında şeritteki tam pozisyonunu 
belirlemesini sağlıyor. VMPS, bir düzeltme 
servisinden ve ayrıca direksiyon açısından 
ve tekerlek hızı sensörlerinden gelen 
verilerle desteklenen küresel uydu 
navigasyon sistemi (GNSS) sinyallerini 
kullanıyor.

Ağa bağlı ufuk (Connected horizon)– 
çok daha hassas ve güncel: 
Bosch, ağa bağlı ufku geliştirmeye 

devam ediyor. Otonom sürüş; tehlikeli 
noktalar, tüneller veya virajların açısı gibi 
aracın ilerisindeki yol hakkında gerçek 
zamanlı olarak çok daha doğru bilgilerin 
edinilmesini gerektiriyor. Ağa bağlı ufuk, 
araca bu türden bilgileri güvenli ve 
güvenilir bir şekilde sağlamak üzere yüksek 
doğrulukta harita verileri kullanıyor. 

Elektrikli direksiyon sistemleri - 
otonom sürüşün anahtarı: 
Elektrikli direksiyon, otonom sürüşün 

anahtarlarından biri. Bosch’un elektrikli 
direksiyon sistemi, çoklu yedekleme 
sayesinde ek güvenlik sağlıyor. Nadiren 
görülen arıza durumunda, konvansiyonel 
ve otonom araçlarda elektrikli direksiyon 
işlevinin en az yüzde 50’sini koruyabiliyor.
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Araçlar, araçların çevreleri ve kullanıcılar 
arasında iletişim - Bosch, mobiliteye 
kusursuz bağlanabilirlik getiriyor 
Tehlikeler konusunda birbirini 

uyaran ya da kontakt anahtarına ihtiyaç 
duymayan araçlar… Bosch’un ağa bağlı 
mobilitesi, karayolu kullanıcıları için hayatı 
kolaylaştırırken kullanıcıların güvenliğini, 
konforunu ve sürüş keyfini artırıyor. 
Operasyon, sezgisel insan-makine arayüzü 
(HMI) çözümleri sayesinde oldukça basit bir 
kullanım imkanı sunuyor. 

3D ekran – derin görüş efektine sahip 
gösterge paneli: 
Bosch’un yeni 3D ekranı, aracın 

kokpitinde hem sürücülerin hem de 
yolcuların görebileceği cezbedici üç 
boyutlu bir etki oluşturur. Geri gidiş 
kamerası gibi sürücü destek sistemlerinin 
görselleştirmesini iyileştirir. Sürücüler, 
engellere veya araçlara olan mesafe gibi 
bilgileri daha da net alırlar. 

Perfectly keyless – anahtar yerine 
akıllı telefon: 
Bosch anahtarsız erişim sistemi, akıllı 

telefonda kayıtlı olan bir sanal anahtarla 
çalışır. Sistem, sürücülerin otomatik olarak 
araçlarının kilidini açmalarını, motoru 
çalıştırmalarını ve otomobili tekrar 
kilitlemelerini sağlıyor. Otomobil içerisine 
yerleştirilen sensörler, otomobil sahibinin 
akıllı telefonunu bir parmak izi gibi güvenli 
bir şekilde algılıyor ve otomobili sadece 
sahibine açıyor. 

Yarı iletkenler – ağa bağlı mobilitenin 
temel taşları: 
Yarı iletkenler olmasaydı, modern araçlar 

oldukları yerde kalırdı. Bosch, otomotiv 
sektörünün önde gelen yonga tedarikçisidir. 
Bosch yongaları, GPS sinyalinin kesilmesi 
gibi durumlarda navigasyon sistemlerine 
yardımcı olur ve sürüş davranışını 
sürdürmeye devam eder. Bu yongalar, 

aracın içerisindeki kişileri korumak ve acil 
durum servislerinin güvenli bir şekilde işini 
yapmasını sağlamak için bir kaza durumunda 
elektrikli otomobillerin gücünü kapatır.  V2X 
iletişim – araçlar ve çevreleri arasında veri 
alışverişi: Ağa bağlı ve otonom sürüş, ancak 
araçlar birbirleriyle ve çevreleriyle iletişim 
kurarsa mümkün olur. Ancak, araçtan her 
şeye (V2X) veri alışverişi için henüz standart 
bir global teknik altyapı ortaya çıkmadı. 
Bosch’un teknolojiden bağımsız hibrit V2X 
bağlanabilirlik kontrol ünitesi, Wi-Fi ve 
hücresel ağlar aracılığıyla iletişim kurabilir. 
Bu, araçların tehlikeli durumlarda birbirini 
uyarabileceği anlamına geliyor. 

Araç bilgisayarı – yeni nesil 
elektronik mimarisi: 
Artan elektrifikasyon, oto-

masyon ve bağlanabilirlik 
otomotiv elektroniğine 
olan talepleri daha da 
artırıyor. Bosch, araç 
bilgisayarı olarak 
bilinen güvenli, 
güçlü kontrol ünitel-
erini geliştiriyor ve 
bunları güç aktarım 
mekanizmasında, 
otomasyonda ve 
bilgi eğlence sistem-
lerinde kullanıyor.

Buluttaki batarya – daha uzun 
batarya ömrüne yönelik servisler: 
Bosch’un yeni bulut servisleri, elektrikli 

otomobillerdeki bataryaların kullanım 
ömrünü artırıyor. Akıllı yazılım işlevleri, 
araçtan ve çevresinden alınan gerçek 
zamanlı verilere dayanarak bataryanın 
durumunu analiz ediyor. Ayrıca, yüksek 
hızda şarj etme ve birden fazla şarj 
döngüsü gibi batarya üzerinde oluşan stres 
faktörlerini de algılıyor. Yazılım, toplanan 
verilere dayanarak optimize edilmiş yeniden 
şarj etme süreçleri gibi hücre yaşlanmasına 
karşı tedbirleri de hesaplıyor. 

Kestirimci yol durumu servisleri - 
potansiyel tehlikeleri öngörme: 

Yağmur, kar ve buz, yolun yüzey 
tutuşunu veya sürtünme 

katsayısını değiştirir. 
Otonom araçların 

sürüş davranışlarını 
mevcut koşullara 
nasıl uyarlayacağını 
öğrenmelerini 
sağlamak için 
Bosch, kendi bulut 
tabanlı yol durumu 
servislerini geliştirdi. 

Hava durumu, yol 
yüzeyi özellikleri ve 

aracın çevresi ve ayrıca 
beklenen sürtünme 

katsayısı gibi bilgiler, ağa 
bağlı araçlara gerçek zamanlı 

olarak bulut aracılığıyla aktarılıyor. 
İç mekan kamerası – daha fazla 
güvenlik için gözlemci: 
Kısa uyku atakları, dikkat dağıtıcı şeyler 

veya takılması unutulan emniyet kemeri 
gibi bir aracın içinde olumsuz sonuçlara 
yol açabilecek durumlar, Bosch teknolojisi 
sayesinde güvenlik sorunu olmaktan 
çıkıyor. Bosch’un opsiyonel olarak tek 
ve çoklu kamera konfigürasyonlarında 
mevcut olan araç içi izleme sistemi, kritik 
durumları birkaç saniye içerisinde algılıyor 
ve sürücüyü uyarıyor.
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Friedrichshafen / Klettwitz ZF, 
önümüzdeki günlerde düzenlenecek 
Frankfurt Otomobil fuarında yeni nesil 
mobilite çözümlerini sergileyecek. 
Grup, başlattığı ürün atılımları ile 
hibrit ve elektrikli araçlar, aktif şasi 
sistemleri, entegre güvenlik ve otonom 
sürüş için daha cazip çözümler içeren 
portföyünü genişletmektedir. ZF bu 
sayede odak noktasını, tüketiciye vaat 
edilen ile gerçek hayattaki mobilite 
arasındaki dengesizliğin ele alındığı 
#MobilityLifeBalance kampanyasında da 
öne çıkarılan, son kullanıcıların mobilite 
isteklerine doğru kaydırıyor. 

Teknoloji grubunun bu stratejik 
hareketi ile artık daha iyi ve daha 
sürdürülebilir mobilite çözümlerinin 
sunulması hedefleniyor. ZF araç 
teknolojisi için düzenlediği iletişim 
kampanyası ile bu konuyu öne çıkarıyor. 
ZF Friedrichshafen AG Yönetim Kurulu 
Başkanı Wolf-Henning Scheider şunları 

söyledi: “Geliştirdiğimiz çözümlerle, 
daha iyi ve daha sürdürülebilir bir 
mobilite imkanı sunabiliyoruz. 
Hedefimiz güvenli mobilite, otonom, 
konforlu ve uygun fiyatlı çözümler. 
Herkes için, her yerde, her zaman. 
Bunu ancak, gerçekleştirdiğimiz 
inovasyonlarla pazarı ikna etmeyi etkin 
şekilde sürdürebilirsek başarabiliriz.”

Tamamen elektrikli ve hibrit

ZF elektromobilite alanında iki koldan 
ilerliyor. Plug-In Hibrit araçlar için sunduğu 
yeni 8 vitesli otomatik şanzıman ile 
elektrikli araçlar segmentinde yeni nesil bir 
grubun temelini atıyor. Yeni hibrit sistem 
yüksek performansı yalnızca elektrikli 
tahrikle sağlıyor. Bu tamamen akü ile 
çalışan araçlar ve uygulama biçimleri için 
etkin bir alternatif. Otomobil üreticileri, 
yeterli akü kapasitesi bulunduğu sürece, 
daha uzun yolculuklar ve daha yüksek 
performans için konvansiyonel  motoru 
da bulunan elektrikli araç “EVplus” ‘ı 
müşterilerine sunarken bu çözümü 
kullanabilirler. Modüler yapı blokları 
sistemi ile üreticilere tam esneklik 
sağlanıyor. Fiat Chrysler’in (FCA), küresel 
otomatik şanzıman tedarikçisi alanında 
ZF’yi tercih etmesi ve bir diğer uluslararası 
üretici BMW’nin  yeni nesil 8 vitesli 
şanzımanı tercih etmesi, bu çözüme olan 
rağbetin giderek arttığını gösteriyor.. 

ZF, Frankfurt’taki IAA 2019 
Otomobil Fuarı’nda geliştirdiği 

yeni teknolojileri sergiliyor

ZF, otomobiller için 
hibrit ve elektrikli tahrik 
sistemleri, otonom sürüş 

için sistem çözümleri, 
entegre güvenlik ve 

yenilikçi şasi teknolojileri 
alanlarındaki ürünleriyle 

atılım yapıyor.
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İki vitesli elektrikli sürüş sistemi, 
verimi ve menzili arttırıyor

ZF, hibrit tahrik sistemine paralel 
olarak, tamamen elektrikle çalışan 
aksamlar da geliştiriyor. Bu alanda 
binek otomobiller için geliştirilen yeni 
elektrikli iki vitesli tahrik sisteminin 
dünya çapındaki lansmanı önemli 
bir adım. Bu kompakt konseptte, 
maksimum 140 kW (190HP) güç 
sağlayan elektrik motoru, iki aşamalı 
şalter elemanı ve güç elektroniği bir 
araya geliyor. Bu sayede batarya şarj 
aralığı, tek kademeli bir sürüş sistemine 
göre %5’e kadar artırılabiliyor.

Otonom sürüş için sistem çözümleri

“Flying Carpet 2.0” sezgisel şasi 
sisteminde; kontrol süspansiyonu, 
fren ve direksiyon sistemlerini kontrol 
eden kapsamlı sensörler ve akıllı 
algoritmalar kullanılmaktadır. Bu da 
araç üst yapısını, bozuk yollardan ve 
dinamik sürüş etkilerinden büyük 
ölçüde kurtarıyor. Daha fazla konforun 
yanı sıra, daha iyi kullanım ve güvenlik 
de sağlıyor. Özellikle tam otomatik 
ve otonom sürüş sistemlerinin 
geliştirilmesinde konfor büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü bu sayede araçta 

geçen zaman, okuma ve dinlenme gibi 
etkinlikler için kullanılabilmektedir.

ZF; araçların görmesini, 
düşünmesini ve hareket etmesini 
sağlayan eşsiz çözümleri sayesinde 
otonom sürüşte öncü sistem çözümleri 
tedarikçisi konumuna gelmiştir. Tam 
kapsamlı sistemleri arasında sensörler 
ve farklı performans seviyelerinde 
çalışan ZF ProAI merkezi bilgisayarı yer 
almaktadır. ZF çözümleri bu sayede 
ölçeklenebilir, esnek ve farklı pazar 

segmentlerine uygun hale gelebilir. Bu 
da otomobil üreticilerinin Euro NCAP 
2022 standardının temel şartlarına 
uymalarını sağlıyor. ZF coPilot ile 
otonom sürüş işlevleri SAE Seviye 
2+’da çalışabilir. ZF ProAI RoboThink, 
yolcu ve yük araçları için, Seviye 4 ve 
5’i, bir diğer deyişle otonom sürüş 
imkanı sağlayan yüksek performanslı 
bir versiyondur. ZF, WABCO’yu satın 
alarak bahsi geçen bu teknolojilerin 
ve tam otomatik sürüş sistemlerinin 
ticari araçlar için de sunulmasını 
hedeflemektedir.

ZF #MobilityLifeBalance iletişim 
kampanyasını başlatıyor

Grup ayrıca #MobilityLifeBalance 
girişimini başlattı. Bu çalışmada 
günümüz trafik koşullarının, 
tüketicilerin mobilite ihtiyaçlarına göre 
nasıl dengesiz bir durumda olduğunu 
gösteren verilerden yararlanılmaktadır. 
Böylece, teknik çözümlerin bu 
dengeyi sağlamaya nasıl yardımcı 
olabileceği gösterilmektedir. www.
mobilitylifebalance.com adresinden 
ve #MobilityLifeBalance hashtag’i 
ile sosyal medyada daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz.

Sektörün büyük 
üreticilerinden Fiat 

Chrysler’in (FCA) ZF’yi 
ana otomatik şanzıman 

tedarikçisi olarak belirlemesi 
firmanın teknolojiye açıklık 
stratejisinin bir göstergesi.

#MobilityLifeBalance temalı 
iletişim kampanyası, ZF’nin 

geliştirdiği teknolojilerin 
mobiliteyi herkes için özel ve 
toplumsal hayatta mümkün 

kıldığını vurguluyor.
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2019
FUAR TAKVİMİ

FUARIN ADI  BAŞLAMABİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİRYER DÜZENLEYEN FİRMA

IAA 12-22 EYLÜL 2019 ULUSLARARASI  ALMANYA VDA
  TİCARİ ARAÇ VE  FRANKFURT
  YAN SANAYİİ FUARI

CEMAT RUSSIA 24 - 26 EYLÜL 2019 ULUSLARARASI RUSYA DEUTSCHE MESSE
  LOJİSTİK FUARI  MOSKOVA

CIAPE 2019 13 - 15 EKIM 2019 ULUSLARARASI  ÇİN GENERTEC
  OTOMOBİL ŞANGAY
  PARÇALARI
  FUARI

EqUIP AUTO 15 - 19 EKIM 2019  OTOMOTIV VE  FRANSA COMEXPO
2019  TİCARET FUARI PARİS

KOAA SHOW 16 - 18 EKIM 2019 KORE OTO  KORE AIN GLOBAL
  YEDEK PARÇA VE  GOYANG
  YAN SANAYII FUARI 
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İlk olarak 2018 yılında düzenlenen 
ve Avrupa’nın önemli ülkelerinde 
belediye ve toplu taşıma şirketlerine test 
ettirilen Isuzu Novociti Life, ikinci Demo 
Turuna Romanya’dan başladı. Anadolu 
Isuzu’nun Ar-Ge mühendisleri tarafından 
geliştirilen ve Türkiye’deki fabrikasında 
üretilen Isuzu Novociti Life, global marka 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Anadolu Isuzu’nun yurt dışı tanıtımları 
kapsamında Avrupa yollarında Türk 
bayrağını dalgalandıracak.

Üretime başladığı günden bu 
yana büyük satış başarısı gösteren 
Isuzu Novociti Life sırasıyla Romanya, 
Bulgaristan, İtalya, Fas, İspanya ve Fransa 
ülkelerinde test sürüş aktivitelerine 
katılacak. 12 Eylül tarihinde Romanya’da 
başlayan Demo Tour 2019 kapsamında 
Yeni Novociti Life midibüsler gidecekleri 
ülkelerin belediyelerine ve toplu taşıma 
şirketlerine test ettirilecek. Bu sayede 
Novociti Life’nin üstün teknolojileri, 
yol tutuşu, performansı, güvenliği ve 
konforu belediyeler tarafından yakından 
deneyimlenecek.

Konforlu ve alçak tabanlı  
midibüs; Isuzu Novociti Life
Yeni Isuzu Novociti Life, alçak 

tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına 
yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne 
çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki 
otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs 
konseptiyle dar sokaklı şehirleri de 
hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı 
yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun 
sosyal hayata daha fazla katılımını da 
destekliyor.

Anadolu Isuzu’nun otobüs ürün 
grubunda bulunan 9,5 m. uzunluğundaki 
Citibus modeli ile 7,5 m. uzunluğundaki 
Novociti modeli arasında 8 m. 
uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan 
Novociti Life, midibüs boyutlarında 
otobüs görünümüyle dikkat çekiyor. 
Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına 
uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT 
marka NEF4 model motoru, 186 beygir 
güç ve 680 Nm tork üretiyor. FPT’nin EGR 
(egzoz gazı geri çevirimi) sistemine gerek 
duymadan Euro 6C emisyon normlarını 
karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek 

enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi 
sağlanmasını mümkün kılıyor. Novociti 
Life hem yurtiçinde hem de yurtdışında 
ZF marka manuel ve Allison marka 
otomatik şanzıman opsiyonlarıyla 
sunuluyor.

Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle 
geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının 
araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan 
özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli 
sandalyedeki yolcuların dahi yan camları 
kolaylıkla kullanabilmelerine imkan 
veriyor. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla 
gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli 
yolcular, Novociti Life’ın insan odaklı akıllı 
tasarımının tadını çıkarıyor.

Akıllı tasarım ile servis ve  
bakım kolaylığı
Yeni Isuzu Novociti Life, hem 

yolcuların konforu hem de aracın 
servis hizmetlerini minimum sürede 
gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. 
Motor bölümü arka kısma alınan Novociti 
Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna 
kavuştu. Motor ve yürüyen aksamın 
arkada olması, gerekli durumlarda 

Isuzu Novociti Life Avrupa’daki
2. Demo Turu’na başladı

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında üretilen ve kendi segmentinde
kısa sürede Türkiye’de ve dünyada liderliğe oturan Isuzu Novociti Life,

yurtdışı tanıtımları kapsamında Avrupa’da 2. Demo Turuna başladı.
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şanzımanın ve motorun bakım ve 
onarımını da kolaylaştırırken araç 
arkasındaki kapak tasarımı da servis 
edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. 

Novociti Life’ın motor bölümüne üç 
taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan 
bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri 
kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.

Avrupalı belediyelerin tercihi 
ödüllü midibüs Novociti Life

Nisan ayında lansmanı yapıldıktan 
sonra 3 ödül alan Novociti Life, özellikle 
Avrupa’daki Belediyelerin gözdesi oldu. 
2017 yılı sonunda Turquality kapsamında 
düzenlenen Design Turkey’den “İyi 
Tasarım Ödülü” alan Novociti Life, 
ikinci ödülünü A’Design Award & 
Competition’dan “Gold A’Design Award” 
ile aldı. 3. ve son ödülünü ise Polonya’nın 
Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo 
Fuarı’ndan “New Model Bus” kategorisi 
3.lüğüyle alan Isuzu Novociti Life, toplu 
ulaşımda midibüs segmentinde lider 
konumdaki Anadolu Isuzu’yu çok daha 
güçlü konuma taşıdı.

Türk Otomotiv tarihinin en büyük 
midibüs ihracatı Isuzu Novociti Life 
ile gerçekleşiyor

Anadolu Isuzu, Polonya, İtalya, 
Yunanistan ve Fransa’daki yüksek satış 
rakamlarından sonra Isuzu Novociti 
Life ile Gürcistan’ın Tiflis Belediyesi’ne 
220 adet araç teslim edecek. Ağustos 
ayında başlayan ve 2019 sonuna kadar 
devam edecek olan teslimatlarla birlikte 
Anadolu Isuzu, Türk otomotiv tarihinde 
bir ilki başararak ihracat pazarlarındaki en 
yüksek adetli midibüs ihracatına imzasını 
atmış olacak.
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
ürettiği otobüslerle toplu taşımada yurt-
dışında da gönülleri fethetmeye devam 
ediyor. Türkiye’nin yanı sıra İspanya’dan 
Almanya’ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya’ya 
kadar dünyanın 50 ülkesinde 35 binden 
fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya kon-
forlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, 
Malta’dan aldığı 4’üncü siparişini de tamam-
ladı. Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, 
40 adet sağdan direksiyonlu Kent şehir içi 
otobüsü teslim etti. Turizm cenneti Malta 
caddelerindeki Otokar markalı otobüs sayısı 
toplam 244’e ulaştı. Malta’da gerçekleştirilen 
teslimat törenine Malta Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Ian Borg, Maliye Bakanı Edward Sci-
cluna, Malta Public Transport (Malta Toplu 
Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cos-
men ve Otokar Uluslararası Satış Pazarlama 
Müdürü Berkan Sağlam katıldı.

Malta’nın artan toplu taşıma ihtiyacını 
karşılamak ve trafiği rahatlatmak için 
başlatılan dönüşüm çalışmaları neticesinde 
Avrupa’nın en genç otobüs filosuna sahip 

Malta’ya 40 adet KENT otobüs ihraç edildi:

Otokar’ın Malta’daki
otobüs sayısı 244 oldu
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olan adanın 405 araç filosunun 40 yeni 
otobüsle daha da güçlendiğini belirten 
Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian 
Borg, “Geçtiğimiz yıl toplu taşımada yeni 
bir rekora imza atarak 53,5 milyon yolcu 
taşıdık. Yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre 1,5 milyon yolu artışımız 
oldu ve 2,5 milyon yolcu taşıdık. İhtiyaçları 
karşılamak üzere filomuza kattığımız 40 
otobüsle verimliliğimizi artıracağız” dedi. 
Bakan Borg, yeni yatırım ile hizmete geçen 
yeni araçların günlük 11 bin, yıllık 4 milyon 
yolcuya hizmet vereceğini, yeni araçlarla 
yılda 66 bin seyahat ve yıllık 1,17 milyon 
kilometre yol kat edileceğini belirtti.

Düzenlenen toplantıda son dört yılda 
Malta araç filosuna 200’den fazla yeni oto-
büsün dahil edildiğini belirten Malta Toplu 
Taşıma Yönetim Kurulu Başkanı Felipe 
Cosmen, ada halkı ve turizm sektörü için 

önemli adımlar atıldığını belirerek; “Bugün 
çevreye daha az zararlı ve tam erişilebil-
irliğe sahip filomuza 40 yeni otobüs ekle-
dik. Hükümetin toplu taşımadaki istikrarlı 
yatırımlarından, halkımıza verdiğimiz 
hizmeti desteklemesinden memnunuz. 
Bu süreçte var gücüyle çalışan ekipler-
imize, toplu taşıma hizmetlerimizden 
faydalanan ve taleplerini paylaşan herkese 
teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı. Toplu 
ulaşımda reform başlatan Malta’nın ge-
lecek nesillere yatırım yapmaya devam 
ettiğini belirten Malta Maliye Bakanı 
Edward Scicluna ise “Hayata geçirdiğimiz 
çalışmalarımızla hem toplu taşıma har-

camalarını hem de karbon emisyonunu 
azaltarak çevremizi koruduk. Hedefimiz, 
gençlerimize ve Maltalılara daha iyi bir 
yaşam vadetmek” dedi. Otokar, ilk kez 
2015 yılında Malta için 142 otobüs siparişi 
almış, kullanıcı memnuniyeti neticesinde 
sonraki yıllarda ilave siparişler almıştı. Yeni 
teslimatla birlikte adada faaliyet gösteren 
toplam toplu taşıma otobüslerinin yüzde 
60’ı Otokar markalı oldu. 

Şehiriçi taşımacılıkta    
üst düzey konfor
Gelirinin büyük bir bölümünü tur-

izmden elde eden Malta için özel olarak 
üretilen 12 metrelik sağdan direksiy-
onlu Kent otobüsü, basamaksız alçak 
giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara 
eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern 
görüntüsü, çevreci Euro 6 motoru, üstün 
yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıy-
la da ön plana çıkan Kent, düşük işletme 
giderleriyle de kullanıcısına her daim 
kazandırıyor. Güçlü kliması ile her mevsim 
ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, 
disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici 
sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.

Türkiye otobüs pazarının 
lideri Otokar, ihracatta hız 

kesmiyor. Modern toplu 
taşıma araçları ile Avrupa’nın 

farklı ülkelerinde büyük 
beğeni toplayan Otokar, 

siparişini aldığı 40 adetlik 
sağdan direksiyonlu 

Kent otobüsünü Malta’ya 
teslim etti. Bu teslimatla 
birlikte Otokar’ın Malta 

caddelerindeki toplam otobüs 
sayısı 244’e ulaştı.
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“Yılan Kale”

Toros Dağları’nı aşarak Antakya’ya 
giden tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan 
Yılan Kalesi, Orta Çağ’da Çukurova’nın 
Haçlı işgali döneminde Bizanslılar tarafın-
dan yapılmıştır. Anavarza, Tumlu ve 
Kozan Kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri 
de görüş alanının içine alan kalenin 8 
yuvarlak burcu vardır. Kalenin güneyinde 
yer alan nizamiye kapısından itibaren taş 
basamaklı merdivenlerle teraslara çıkıl-
maktadır. Kilise ve sarnıcı bulunan kalenin, 
garnizonu en üst bölümde yer almıştır. 
Sarp kayalar üzerine yapılmış olan kalenin 
önemli bir sanat değeri vardır.

Eski adı Govara (Kovara) olan kaleye, 
yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği 
yer olarak kabul edilmesinden dolayı, 
ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yy’da 
Şahmeran Kalesi adını vermiştir. Daha son-

ra Yılan Kale adını alan bu yapı, son derece 
zeki biçimde tasarlanan ve yerleştirilen 
sağlam surları, burçları, kale meydanına 
üç kapıdan sonra ulaşılabilmesi ve kapıları 
birbirine bağlayan portatif merdivenleri 
ile fethedilmesi zor bir kale olmuştur. Yapı 
üzerinde Bizans, Haçlı ve Ermeni onarım-
larına ait duvar kalıntıları göze çarpmak-
tadır. Ermeni onarımları, pervaz, pencere 
ve kapı üstü tonozlarında kendini gösterir. 
Bu onarımları belgeleyen bir Ermeni yazıtı 
da yapı üzerinde mevcuttur.

Tarihi 11. yüzyıla uzanan orta çağ 

dönemi kalelerinden Yılan Kale’nin, adını 
nasıl aldığı konusunda farklı kaynaklar bu-
lunuyor. Kimi söylencelerde, içinde yılan-
ları eğiten bir kişinin yaşamasından dolayı 
kalenin bu adı aldığına yer verilirken, 
kimisine göre, surlarının yılan gibi kıvrımlı 
olmasından dolayı kalenin bu ismi aldığı 
düşünülüyor.  Halk arasında ise ağırlıklı 
olarak, vücudunun yarısı yılan yarısı kadın 
olan ve Lokman Hekim’e ölümsüzlük 
iksirini veren mitolojik varlık Şahmeran’ın 
yaşadığı yer olmasından dolayı, yapının 
Yılan Kale adını aldığına inanılıyor.

Efsaneler kalesi
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KIZ KARDEŞLER
Yönetmen : Emin Alper
Oyuncular : Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir 
Tür : Dram
Ülke : Türkiye, Almanya, Hollanda, Yunanistan

Kız Kardeşler, annelerinin ölümünün ardından farklı yollara savrul-
mak zorunda kalan üç kız kardeşin hikayesini konu ediyor. Reyhan, 
Nurhan ve Havva küçük yaşta öksüz kalan üç kız kardeştir. Anne-
lerinin ölümünün ardından kardeşler, kasabaya farklı ailelerin ya-
nına besleme olarak gönderilir. Birbirlerinden ayrılmak zorunda 
kalan kardeşler, yeni yaşamlarına uyum sağlamakta epey zorlanır. 
Kızlar, yanlarında kaldıkları ailelerin yanında tutunamayınca, baba 
ocağına geri gönderilir. Aradan geçen yılların ardından köylerine 
dönen kardeşler, yeniden bir araya geldiklerinde kaçtıkları gerçek-
lerle yüzleşmek zorunda kalır.

BHARAT
Yönetmen : Ali Abbas Zafar
Oyuncular : Salman Khan, Katrina Kaif, Disha Patani devamı
Tür : Dram, Bollywood
Ülke : Hindistan

Bharat, bir ailenin özgürlük için verdiği zorlu mücadeleyi konu 
ediyor. Bharat, henüz sekiz yaşında bir çocukken, ailesi ile bir-
likte hayatlarını kurtarmak için evlerini terk eder. Ülkeden ayrı-
lacakları sırada ablasının kaybolması, ailenin planlarını değişti-
rir. Babası, ablasını bulmak için geride kaldığında küçük çocuk 
babasına, ne olursa olsun ailesini bir arada tutacağına söyler. 
Bharat, Karşısına türlü zorluklar çıksa da o sözünü tutmak için 
elinden geleni yapar. Aradan geçen onca yılın ardından yetiş-
kin bir adam olduğunda bile Bharat, babasına verdiği sözden 
güç alarak yaşadığı zorlukların üstesinden gelip ailesini bir ara-
da tutmaya çalışır.
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DÖNÜŞÜM
Yazar : Franz Kafka
Yayınevi : Can Yayınları - Dünya Klasikleri Dizisi

Franz Kafka’nın 1915’te yayımlanan Dönüşüm adlı öyküsü, yazarın, anlatım sanatının doruğuna ulaş-
tığı bir eseridir. Küçük burjuva çevrelerindeki yozlaşmış aile ilişkilerini en ince ayrıntılarına kadar irde-
leyen bu uzun öykü, aynı zamanda toplumun dayattığı, işlevini çoktan yitirmiş kalıplara bilinç düze-
yinde başkaldıran bireyin tragedyasını çarpıcı bir biçimde dile getirir. Kitabın Değişim olarak bilinen 
adının gerçekte Dönüşüm olduğu, ifadesini Ahmet Cemal’in açıklamasında bulur: “Gregor Samsa’nın 
bir sabah kendini yatağında bir böcek olarak bulması, salt bir değişim değil fakat ‘başkalaşım’dır O, 
insanlığını koruyarak bazı değişiklikler geçirmemiştir; artık farklı bir canlı türü olmuştur.” Bu açıklama, 
Kafka’nın eserini tanımlarken kullandığı ifadeyle de örtüşür: “Herkes, beraberinde taşıdığı bir parmak-
lığın ardında yaşıyor. Şimdi hayvanlarla ilgili bunca şey yazılmasının nedeni de bu. Özgür ve doğal bir 
yaşama duyulan özlemin ifadesi. Oysa insanlar için doğal yaşam, insanca yaşamdır. Ama bunu anla-
mıyorlar. Anlamak istemiyorlar. İnsan gibi yaşamak çok güç, o nedenle hiç olmazsa kurgusal düzeyde 
bundan kurtulma isteği var... Hayvana geri dönülüyor. Böylesi, insanca yaşamaktan çok daha kolay.”

NIETZSCHE AĞLADIĞINDA
Yazar : Irvin D. Yalom
Yayınevi : Ayrıntı Yayınları

Bir gün, erkeklerin başını döndüren kadın, Salomé, Nietzsche’den habersiz Breuer’e 
gelir. “Avrupa’nın kültürel geleceği tehlikede, Nietzsche ümitsiz. Ona yardım edin” der. 
Breuer, Salomé’yi tekrar görebilmek umuduyla “peki” der. Böylece varoluşun kader, 
inanç, hakikat, huzur, mutluluk, acı, özgürlük, irade... ve neden, nasıl gibi en önemli 
duraklarından geçen bir yolculuk başlar...
Kendisiyle ve hayatla yüzleşmekten çekinmeyenlere... 

İNSAN NE İLE YAŞAR
Yazar : Lev Nikolayeviç Tolstoy
Yayınevi : Ema Kitap - Edebiyat Dizisi

Tolstoy, yaşamın ve ölümün anlamını ömrü boyunca arayan, ya-
şamının sonuna doğru ölümün anlamını yaşamanın içinde bulan; 
yaşamın amacının da “ tüm insanları sevmek, tüm insanlığı kardeş 
bilmek “ olduğunu savunan büyük bir sanatçıdır.
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Tüm 2. el ekipman ihtiyacınız için
sitemizi ziyaret ediniz...

www.2elekipman.com
Arazöz
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BULMACA
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SOLDAN SAĞA
1. Maden ocaklarında kazılan yüksek eğimli ve dar 

çaplı galeri
2. Uygun bulan, benimseyen
3. Venezüella’nın para birimi
4. Hazır giyim eşyası
5. Pehlivanları çeşitli övgü ve dualarla seyirciye 

tanıtan kimse
6. Püre haline getirilmiş patatesle yapılan bir tür 

salata
7. Sonuçsuzluk, verimsizlik

YUKARIDAN AŞAĞI
1. Peygamberimizin hane halkı
2. Üniformaların omuz kısmına takılan işaretli 

parça, omuzluk
3. Halatın örselenecek yerinde tel ya da sicimle 

yapılan sargı
4. Oruç saatlerini gösteren cetvel
5. Mantıkta ve felsefede küçük önerme
6. Hamuru ovalayarak yapılmış kırıntılarla pişirilen 

çorba
7. Çekingen
8. Futbolda gol pasına verilen ad
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• 1 litre süt
• 1 su bardağı + çeyrek su 

bardağı şeker
• 1,5 Türk kahvesi fincanı 

nişasta
• 1 Türk kahvesi fincanı un
• 2 dolu yemek kaşığı kakao
• 1 paket vanilya
• 50 gr margarin

Üzeri için;
• 1 paket krem şanti
• Krem şanti için 1 su 

bardağı süt
• Hindistan cevizi

Bir tencereye süt, un, şeker, 
nişasta ve kakao alınarak karıştırılır. 
Muhallebi kıvamına gelene kadar 
karıştırılarak pişirilir. Altını kapatmaya 
yakın margarin ve vanilya eklenerek 
yağın erimesi sağlanır ve altı kapatılır. 
Büyük boy fırın tepsisinin tabanı bolca 
hindistan cevizi ile kaplanır. Hazırlanan 
muhallebi dikkatlice üzerine ince bir 
şekilde gezdirilir. Bu şekilde soğumaya 
bırakılır. İyice soğuduğunda krem 
şanti de hazırlanarak üzeri tamamen 
kapatılır. Krem şantinin erimemesi için 
muhallebinin iyice soğumuş olması 
gerekmekte. Ardından dilimlenir. Rulo 
şeklinde sarılacağı için uzun dilimler 
olmalıdır. Bir kenarından kaldırılarak 
dikkatlice sarılır ve servis edilir.

Afiyet olsun.

Püf noktası
Sultan sarması yaparken elde 

ettiğiniz muhallebinin pürüzsüz bir 
kıvamda olması gerekmektedir.

Muhallebinizi büyük boy fırın 
tepsisine dökmelisiniz. Eğer küçük olursa 
muhallebi kalın gelecek ve sararken 
kırılmalar olacaktır.

Kullanacağınız kabınız ya da tepsiniz 
küçük ise muhallebi miktarını azaltarak 
kullanabilirsiniz.

Krem şantinizi muhallebiniz 
sıcakken dökerseniz krem şantiniz 
eriyecek ve görüntü bozulacaktır. Bu 
yüzden kremşantinizi muhallebiniz 
soğuduğunda dökmelisiniz.

Sarmalarınızı sarmadan önce 1 gece 
buzdolabında bekletirseniz ertesi gün 
daha kolay saracaksınızdır.

Ya
pı

lış
ı

Malzemeler
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Sultan Sarması
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PROFİMAK MAKİNE OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.

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

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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TEMİZLİĞİN BAŞKANI!
Yerli Ford Trucks çöp kamyonu ton başı maliyette, rekabetçi yakıt tasar-
rufuyla hesabını iyi yapar. Avantajlı yedek parça fiyatları ve 
yaygın bayi ağıyla Ford Trucks, Türkiye’nin her yerinde  hizmetinizde!

Ford Trucks çöp kamyonu!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cop Kamyonu_YEN_22x28.pdf   1   22.07.2019   16:22



84 RADÜS DERGİSİ   2019


