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u ülkenin kutsal saydığı değer-
lerle oynamak herkesin haddi 
değil. Birliği ile mesela, geçmi-
şiyle, tarihiyle, kökleriyle…Top-
rağıyla, bayrağıyla, askeriyle…
Asla ve asla. Çünkü bu millettir 
ki; o şanlı tarihinden, o asil kök-
lerinden aldığı asil kanı dolaştırır 
damarlarında. Altından toprağını 
başında bayrağını alamazsınız, 
canını bile alsanız.

Elini indiremezsiniz, yüce 
milleti için canını vermiş şehidi-
ni selamlarken. Dilini bağlaya-
mazsınız hakkı hakikati söyler-
ken. Gözünü korkutamazsınız, 
şöyle yaparım da böyle ederim 
de diye. Zira, gözü kara vefası 
çoktur bu milletin.

Bunu neden mi söylüyorum ? 
Bu bir tespit aslında. Pek çoğu-
muzun bildiği bir şey. Biz milli 
bir konu olduğunda tek vücut 
oluveren bir milletiz. Bu yönü-
müzle de her zaman övünürüm. 
Elele, gönül gönüle ya Allah der 
çıkarız meydana. Ondan sonrası-
nı karşıdaki düşünsün. Gözümüz 
kara imanımız tamdır bizim.

O zaman bunu neden başımı-
za bir illet geldiğinde yapıyoruz 
da her zaman yapamıyoruz ki ? 
Cidden bizi yenmek o kadar ko-
lay değil. Kesinlikle buna inanı-
yorum. Lakin her daim bir bütün 
olarak kalabilmek o kadar mı zor 
ki ? Sosyal hayatta, siyasette, 
ekonomide ve ticarette…

Bizler biliyor ve bunu uygula-
yabiliyorken, sürekliliğini sağla-
mak neden o kadar zor olsun ? 

Şimdilerde dünya o kadar 
küçüldü ki; her şey her yerde. 
Uzak doğulu bir şirket batıdan 
bir ortakla Afrika kıtasında 
yatırım yapabiliyor. Bir ekran ve 

tuşlar sağ olsun. Ne istiyor, nasıl 
istiyorsanız nerede olursa olsun 
kapınıza geliyor. Böyle böyle 
kocaman oluveriyor ve ortaya 
dev gibi güçlü yapılar çıkıyor. Siz 
daha düşünürken onlar yapıve-
riyor. Sonra size iki şıkta birini 
seçmek kalıyor;

*ya onun gibi yapacaksınız ki 
onu taklit etmek olacak* ya da 
yeni bir şeyi düşünüp planlama-
ya başlayacaksınız.

Her zaman yeni bir şey icat 
etmek o kadar kolay değil ki ! 
Hatta bir kez oldu bir kez daha 
olacaktır ve siz düşünecek onlar 
yapacaktır. O zaman tek çare 
var; başta dediğim gibi bir tespit 
daha yapmalı ve hala bir arada 
hala biz olabiliyorken başlamalı-
yız. Bir araya gelip, haydi baka-
lım nereden başlıyoruz diyebil-
meliyiz. En önemlisi de henüz 
üretmeden paylaşmanın kaygısı-
nı duymadan yola çıkmalıyız. 

Nereden başladık nereye 
geldik diyecek olursanız, her şey 
başta yazdıklarımla başlıyor. Biz 
kocaman bir milletiz. İnançla-
rımız, kültürel mirasımız, gele-
neklerimiz, soyumuz ve kutsal 
saydığımız değerlerimizle. Böyle 
bir temel olduktan sonra ve 
bugün dünya bir çok ortaklık-
lara tanıklık ederken biz neden 
yapmayalım. Bugün böyleysek 
tek yürek tek bilek olduğumuzda 
nasıl titretiyorsak,  bir de eko-
nomik anlamda güçlendirecek 
birleşmeleri düşünün. Hani o 
kadar da zor değil dostlar.

Ne bizi bölmek, alt etmek  o 
kadar kolay ne de el ele verip 
haydi bismillah diyerek yola çık-
mak o kadar zor. 
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Emine Erdoğan himayesinde 
yürütülen ‘Sıfır Atık’ Projesi için pilot bölge 
seçilen Kızılcahamam Belediyesi’nin 5 
Ekim 2019’da düzenlediği etkinlikte, Sayın 
Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, yerli ve milli, 
Profimak marka üst yapılı %100 elektrikli 
TRAGGER Yeni Nesil Atık Toplama Aracını 
inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar.

İnsan ve çevre odaklı sürdürülebilir 
gelecek doğrultusunda çalışmalarını 
sürdüren CDMMobil bünyesinde üretilen 
Yeni Nesil Hizmet Araçları TRAGGER ürün 
ailesi genişlemeye devam ediyor. Kullanıcı 
deneyimi esas alınarak tasarlanan ve 
üretilen yüzde 100 elektrikli TRAGGER 
ürün ailesi, fosil yakıtların giderek terk 
edildiği günümüzde sürdürülebilir bir 

Emine Erdoğan 
Sıfır Atık Projesi’nin 

Pilot Bölgesi 
Kızılcahamam’da

Emine Erdoğan’ın yakından 
incelediği ve hakkında 

bilgi aldığı Yeni Nesil 
Elektrikli Hizmet Aracı 

TRAGGER Profimak marka 
atık toplama üst yapısı ile 
sürdürülebilir gelecek için 

çözüm sunuyor

 Profimak işbirliği ile 
geliştirilen % 100 elektrikli 

TRAGGER’i inceledi
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gelecek için en iyi alternatif hizmet aracı 
olarak öne çıkıyor.

Park ve bahçeler, fabrikalar, 
kampüsler ve şehir hastaneleri 
gibi alanlarda karbon ayak izinin 
azaltılmasına katkıda bulunan Yeni 
Nesil Hizmet Aracı TRAGGER Pro Serisi, 
çevre dostu teknolojisi ile sürdürülebilir 
bir yaşam için işletmelerin Sıfır Atık 
hedeflerine destek oluyor.

2012 yılında Ankara’da, Elektrikli araç 
üstü ekipman ve araç üretmek üzere 
kurulan Profimak tarafından sunulan üst 
yapı ile araç, şasi boyuyla orantılı artarak 
minimum 2 metreküpten başlayan 
çöp taşıma hacmi sunuyor. Sadece 
2,8 metrelik dönüş yarıçapı ile eşsiz 
manevra kabiliyetine sahip araç, güçlü 
şasi yapısıyla 24 saatlik kullanımlara da 
imkân veriyor ve rakiplerinden, gün 
boyu çalışabilme özelliğiyle ayrışıyor. 
Diğer önemli özellikleri arasında yer 
alan ve engebeli yüzeylerde rahat 
hareket edebilmesini sağlayan bağımsız 
süspansiyon yapısı ile güçlü şasisi 
sayesinde sayısız çeşitlilikte çöp toplama 
işlemini de kolayca yerine getirebiliyor.
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INTERCITY İstanbul Park›ın 27-29 
Eylül tarihlerinde düzenlediği V Weekend 
Motoring etkinliğinin ikincisine IVECO, 
Daily Hi-Matic, Daily 4x4, Daily panel van ve 
Stralis çekici modelleri ile katıldı.

IVECO standını ziyaret edenler 8 ileri 
otomatik şanzımana sahip Daily Hi Matic 
ile araç test alanında test yapma imkanı 
buldular.

Trafikde sinyal verme, yaya geçitlerinde 
yayalara yol verme, ağır taşıtların yolun 
sağından gitmesi  gibi basit ancak çoğu 
zaman uygulanmayan temel trafik 
kurallarının hatırladıldığı boyama kitapları 
ve kalemler sorulan soruları bilen çocuklara 
ya da velilerine hediye edildi.

Etkinliğe 72 otomotiv markası katılım 
gösterdi. IVECO yetkilileri standa olan 
ilgiden memnun olduklarını ifade ettiler.

IVECO V Weekend Motoring 
Etkinliği’ne katıldı
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TÜM YOLLAR İÇİN
  TÜM ŞARTLAR İÇİN

DİLEDİĞİNİZ HER  
YERE GÖTÜRÜR

Arazi ve düz yol , 7 ton AYA ‘ ya 
kadar farklı versiyon lar

HER GÖREVE HAZIR

Geniş panelvan  
ve şasi ürün gurubu

SINIRSIZ ÇOK YÖNLÜLÜK

5 metreye ulaşan kasa boyu ,  
4300 kg ‘a kadar taşıma kapasitesi

RAKİPSİZ  
PERFORMANS

3.0 litre , 180 hp motor ve  
8 ileri tam otomatik şanzıman
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10. yılını kutlayan TruckStore ve 
BusStore markaları, bu süre zarfında 
yaklaşık 20.000 adetlik kamyon ve otobüs 
satışına imza attı.

TruckStore ve BusStore markaları ile 
bugüne kadar toplamda 17 farklı ülkeye 
ihracat gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk’ün 2. El kamyon 
ve otobüs alanlarında faaliyet gösteren 
TruckStore ile BusStore markalarının 10. 
yıl basın toplantısı yapıldı. Mercedes-
Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve 
Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne 
Özensel, TruckStore Grup Müdürü Kıvanç 
Aydilek ile BusStore Grup Müdürü 
Oytun Balıkçıoğlu’nun katılımıyla 
düzenlenen toplantı Mercedes-Benz 
Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde 
bulunan TruckStore & BusStore binasında 
gerçekleştirildi.

İkinci el otobüs ve kamyon pazarında, 
2009 yılından bu yana TruckStore ve 
BusStore markalarıyla yalnızca bir iş 
günü içinde alım, satım, kredilendirme, 
sigortalama gibi hizmetleri sunabilen 
Mercedes-Benz Türk, 10 yılda yaklaşık 20 
bin ticari araç satışı gerçekleştirdi. 16 bin 
kamyon ve yaklaşık 4 bin adet otobüsten 
oluşan satışlar, 2. El ticari araç pazarını 
da hareketlendirdi. Şirketin ticari araç 
sektöründe başlattığı bu konseptte satış, 
ekspertiz ve gelişmiş servis ağı gibi farklı 
ihtiyaçlar tek çatı altında birleştirildi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün: “Kamyon ve 
otobüs pazarının her alanında 
liderliğimizi sürdürüyoruz”
Mercedes-Benz Türk’ün 2. El 

faaliyetleri özelinde düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Mercedes-Benz 
Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; 
“2009 yılında TruckStore ve BusStore 
markalarımızı yalnızca bir iş günü 
içerisinde müşterilerimizin tüm işlemlerini 
tek çatı altında gerçekleştirebilmesine 

olanak sağlayacak şekilde, sektörde 
bir ilk olarak devreye almıştık. Bugün 
geldiğimiz noktada hem tüm bu 
hizmetleri tek çatı altında sunan hem 
de 2. El müşterilerimize sıfır araç 
müşterilerimize sunduğumuz imkânları 
sağlayabilen bir kurumuz. Mercedes-Benz 
Türk olarak “2. El’de Mükemmel Müşteri 
Memnuniyeti” ilkesiyle yürüttüğümüz 
çalışmalarımız neticesinde edindiğimiz 
tecrübemiz, güvenilir 2. El seçeneklerini 
sunabilmemizi sağlıyor, böylece kamyon 
ve otobüs pazarının her alanındaki 
liderliğimizi sürdürüyoruz. Kamyon 
ve otobüs alanında Türkiye’nin haklı 
başarısını, 2. El ticari araçlarda da 
devam ettirerek uluslararası rekabetteki 
konumumuzu güçlendiriyoruz ve 
ana şirketimiz Daimler’in globalde 
yürüttüğü 2. El faaliyetleri kapsamında 
hem TruckStore hem de BusStore 

2. El faaliyetlerinin öncüsü 
TruckStore ve BusStore

10. yılını kutluyor
2009 yılından günümüze 
Mercedes-Benz Türk’ün 

kamyon ve otobüs 
alanındaki 2.El faaliyetlerini 

sürdüren TruckStore ve 
BusStore, hem yerli hem 
de ihracat pazarlarındaki 

satışlarıyla büyümeyi 
sürdürüyor.

Süer Sülün
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markalarımızla dünya sıralamasında ilk 
10’da yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bu başarıyı elde etmemizdeki en 
büyük destekçimiz olan müşterilerimiz; 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 
üzerinden sağladığımız kredi imkânlarına 
da yoğun ilgi gösteriyorlar. BusStore’da 
gerçekleştirdiğimiz satışların yarısında 

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 
desteğiyle kredi kullandırılırken bu 
oran TruckStore’da yüzde elliyi aşıyor. 
Hem sıfır araç alımlarında hem de 
2. El’de Mercedes-Benz Türk’ü tercih 
eden müşterilerimizin tümüne içten 
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

2. El Kamyon ve Otobüs Satış 
Direktörü Didem Daphne 
Özensel: “Hem yerli hem 
de ihracat pazarlarında 
etkinliğimizi artırıyoruz”
Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve 

Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne 
Özensel ise törende yaptığı konuşmada; 
“Otobüs ve kamyon pazarındaki 
liderliğimizi 2. El’de sunduğumuz 
zengin araç portföyümüz ve kaliteli 
hizmet anlayışımızla sürdürüyoruz. 
Sadece Türkiye iç pazarında değil, 
ihracat pazarlarındaki satışlarımızla 
ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. 
2009 yılında 2. El ticari araç alanında 
başladığımız faaliyetlerimize 2011 
yılında BusStore markamız ile, 2018 yılı 
itibarıyla ise TruckStore markamız ile 
başlattığımız ihracat operasyonlarımızı 
ekledik ve bugün 17 farklı ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz. ‘10 yıldır güvenin 
adresi’ olan markalarımızla ayrıca, 2. El 
kamyon ve otobüs alanında yaklaşık 
20.000 adet aracın satışını gerçekleştirdik. 
Mercedes-Benz Türk kalitesindeki alım 

Didem Daphne 
Özensel
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ve satım işlemlerimizin yanı sıra ayrıca 
müşterilerimize sunduğumuz hizmetin 
kalitesini sürekli denetliyor ve yine 
kendi başarı bayrağımızı daha ileriye 
taşımak adına yenilikler ve yatırımlar 
yapmaya devam ediyoruz. Bu yeni 
yatırımımızla müşterilerimizin soru, 
talep ve desteklerine çok daha hızlı 
çözümler sunabiliyoruz. Toplamda 9 
satış noktası bulunan TruckStore ve 
BusStore markalarımızla müşterilerimize; 
kalitesiyle adından söz ettiren Mercedes-
Benz marka ticari araçlara ek olarak 
Unimog gibi nadide araçlarımızı 
sunarken aynı zamanda her marka ve 
tipteki 2. El ticari araçlara takas, alt takas, 
garanti, finansman, servis paketleri ve 
kasko hizmeti sağlıyoruz. Bugün 10. 
yılımızı kutlamamıza vesile olan, sıfır 
ticari araçtaki ilgiyi 2. El’de de Mercedes-
Benz Türk’e gösteren müşterilerimize çok 
teşekkür ederiz.” dedi.

2. El faaliyetlerinde   
dijital dönüşüm
TruckStore ve BusStore, toplam 14.400 

m2’lik alan içinde 720 m2’lik kapalı alana 
yapılan fiziksel yatırımların ardından “2. 
El’de Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” 
odaklı dijital dönüşüm faaliyetlerini 
hızlandırdı. Marka, dijitalleşen dünyanın 
ihtiyaç ve trendlerine uygun olarak 

satış ve müşteri ilişkilerini daha iyi 
yönetebileceği sistemlere de yatırım 
yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 
bu yıl “TruckStore Turkey” ismiyle açılan 
Facebook ve Instagram hesaplarına ek 
olarak BusStore ile ilgili sosyal medya 
aktiviteleri Mercedes-Benz Otobüs 
sayfalarından yürütülmeye başlandı. 
Sıfır araç müşterilerine Mercedes-Benz 
Türk tarafından sunulan hizmetleri 2. 
El ticari araç müşterilerine de sunmayı 
ana ilke edinen TruckStore ve BusStore 
ayrıca; müşterilerinin soru, talep ve 
desteklerine hızlı çözümler sunabilmek 
adına “Whatsapp İletişim Hattı”nı da  
devreye aldı.

17 farklı ülkeye ihracat
DNA’sında elde ettiği başarıların 

çıtasını daha da ileriye taşımak yatan 
Mercedes-Benz Türk’ün TruckStore ve 
BusStore markaları; Gürcistan ve Almanya 
ile başlattığı ihracat faaliyetlerini bugün 
Almanya, Hollanda, İspanya, Polonya, 
Sırbistan, Bosna Hersek, Macaristan, 
Portekiz, Bulgaristan, Romanya, 
Yunanistan, Makedonya, Ukrayna, 
Azerbaycan, Gürcistan, KKTC ve Suudi 
Arabistan olmak üzere 17 farklı ülkeye 
gerçekleştiriyor.

Müşteri memnuniyetinde liderlik
Mercedes-Benz’in TruckStore ve 

BusStore markalarında 21 kişilik bir 
ekip çalışıyor. Ayda ortalama 10 günü 
sadece müşteri ziyaretlerine ayıran 
saha çalışanları müşterilerin talep ve 
ihtiyaçlarına yönelik doğru araçların yeni 
sahiplerine ulaştırılması için görevlerini 
sürdürüyorlar. Stokları görmek isteyen 
müşteriler için ayrıca TruckStore ve 
BusStore’a ait 9 adet satış noktası 
bulunuyor. 

10. yılın anısına   
StartUP’a destek
Mercedes-Benz Türk’ün bu 

yıl üçüncüsünü düzenlediği “StartUP” 
yarışmasının 2018 yılı finalistlerinden 
olan; köylülerin kullanmadığı tarım 
arazilerini kiralayan ve bu arazilerde yine 
köylüleri istihdam ederek tarım yapan 
“Tarlamvar” adlı startup ile TruckStore 
ve BusStore’un 10. yıl basın toplantısı 
kapsamında iş birliği yapıldı. Şehirde 
yaşayan insanları dikili ağaç sahibi 
yapmayı ilke edinen, köylü ve doğa dostu 
platform Tarlamvar iş birliği kapsamında 
misafirlere birer zeytin ağacı armağan 
edildi. Misafirler sahip oldukları ağaç ile 
küçük çiftçilere destek olacak ve hasat 
döneminde ağacının mahsülünden 
elde edilen zeytinyağı Mercedes-Benz 
Türk tarafından ayrıca kendilerine 
gönderilecek.

Tek çatı altında 1 iş gününde tüm işlemler yapılıyor
Mercedes-Benz Türk’ün 2. El kamyon ve otobüs alanındaki faaliyetleri; alım, satım, 

kredilendirme ve sigortalama gibi tüm işlemlerin tek çatı altında gerçekleştirebilmesiyle öncü 
bir kurumsal kimlikte sürdürülüyor. Mercedes-Benz Türk markasının imajına yaraşır şekilde; sıfır 
araçlarda sunulan imkânlar, yalın ve hızlı süreçlerle, yalnızca 1 iş günü içinde 2. El satışlarda da 
tamamlanarak müşteri memnuniyeti en üst seviyede tutuluyor.
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Yeni ACTIVE Technology formüllü
BP Ultimate Euro Diesel ile  Türkiye’de bir ilk: 

Tek depoda 59 km*’ye 
kadar daha fazla yol

*BP Ultimate Euro Diesel’in temizleme gücü, bağımsız 
kuruluşça test edilmiştir ve katkısız yakıtlara göre, 
performans ve tasarruf faydaları sağlanmasına yardımcı 
olur.Kazanılan faydalar ve gidilen mesafe; araç tipi-
durumu; sürüş şekli; hava-yol gibi koşullarca değişebilir. 

BP’nin uluslararası 

Ar-Ge tecrübesi ile geliştirilen, 

motordaki kirle savaşan yenilikçi 

‘ACTIVE technology’ formüllü akaryakıtları 

düzenlenen lansman toplantısı ile tanıtıldı. 

Sürekli kullanımda hesapta olmayan araç bakım 

risklerinin azalmasına yardımcı olan yeni ACTIVE 

Technology formüllü BP Ultimate Euro Diesel; 

bir depoda 59 km*’ye kadar daha fazla yol 

imkânı sunarak Türkiye’de bir ilke 

imza atıyor.
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Global boyutta dünyanın dört bir 
yanında gerçekleştirdiği araştırma ve 
geliştirme çalışmalarını uzun yıllardır devam 
ettiren dünyanın en büyük şirketlerinden 
BP, düzenlediği basın toplantısında tanıttığı 
yenilikçi teknolojisi ile 107 yıllık hikâyesine 
yeni bir mihenk taşı eklediğini açıkladı. 
BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin 
Thomsen›in ev sahipliğinde Türk akaryakıt 
sektörünün standartlarını yükseltmeye 
yönelik çalışmaların paylaşıldığı basın 
toplantısı BP›nin yerel ve uluslararası 
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. 

Yeni ACTIVE technology formüllü 
BP akaryakıtları, 110 farklı test 
metodundan ve 50 bin saatlik motor 
ve araç deneme testinden geçti 
BP’nin ‘ACTIVE technology’ formüllü 

akaryakıtları, Almanya’nın Bochum kentinde 
bulunan BP’nin Avrupa’daki en büyük global 
akaryakıt teknoloji merkezinde kapsamlı 
testlere tabi tutuldu. 

110 farklı test metodundan geçerek 
50 bin saatten fazla süren motor ve 
araç deneme testlerinin sonucunda 
yenilikçi ACTIVE technology formüllü BP 
Akaryakıtları pazara sunuldu.

Bu merkezde yapılan çalışmalarla test 
edilen ACTIVE technology formüllü tüm 
BP Akaryakıtları’nın, sürekli kullanımda, 
motorun yeniymiş gibi çalışmasına ve 

hesapta olmayan araç bakım risklerinin 
azalmasına yardımcı olduğu açıklandı. Enerji 
devi şirket, ACTIVE tehnology formüllü BP 
Ultimate Euro Diesel ile sektörde bir ilke 
imza atarak; tek depo ile 59 km’ye kadar 
daha fazla yol gitme imkânı sunuyor.* 

Yapılan basın toplantısında, BP’nin tüm 
benzinli ve dizel yakıtlarında kullanılmaya 
başlanan ACTIVE technology formülünün; 
sürekli kullanımda, motorda biriken 
kiri temizlediği ve kritik motor parçaları 
üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak, 
yeniden kir birikmesini engellemeye 
yardımcı olduğu paylaşıldı. Bu teknolojinin 
kullanıldığı BP Ultimate akaryakıtlarının 
motorun, ilk dolumdan itibaren çalışmaya 
başladığı ve mümkün olan en iyi şekilde 
performans göstermesine yardımcı olduğu 
da kaydedildi. 

“4 yılda dünyada 16 ülkede 
müşterilerle buluşan ACTIVE 
technology formüllü BP 
Akaryakıtları Türkiye pazarında” 
Düzenlenen basın toplantısında 

konuşan BP Türkiye Akaryakıt Ülke 
Müdürü Martin Thomsen, yüksek akaryakıt 
kalitesinin ve Ar-Ge çalışmalarının BP için 
önemine vurgu yaparak; “Bochum’da yer 
alan Global Akaryakıt Teknoloji Merkezimiz, 
müşterilerimize dünyanın dört bir yanında 
her zaman daha iyisini sunmaya devam 

edebilmemiz için 100 yıldır yakıt üzerine 
testler gerçekleştiriyor. Her gün 100’e yakın 
teknisyen ve mühendis, yakıt ekonomisi 
ve motor temizleme testleri yapıyor. Tüm 
bu çalışmalarımızın sonucu da bugün 
burada lanse ettiğimiz kirle savaşan yeni 
nesil akaryakıt çeşitlerimiz. 2012 yılında tek 
depoda 42 km’ye kadar daha fazla yol vaadi 
ile lanse ettiğimiz BP Ultimate Euro Diesel 
ürünümüzü ise daha da ileriye taşıyoruz. 
Artık ACTIVE technology formüllü yeni 
BP Ultimate Euro Diesel ile tek depoda 59 
km’ye kadar daha fazla yol kat edilebiliyor!*” 
dedi.

BP’nin ACTIVE technology formülünün 
temizleme gücü sayesinde bir dizi fayda 
sağladığının altını çizen Thomsen; 

“Zaman içerisinde motorda biriken 
kir, performansın düşmesindeki önemli 
bir etken ve düşman haline gelir. Bu 
yeni teknolojimizin temizleme gücü, 
performans katığı içermeyen yakıtlarla 
karşılaştırıldığında, kirle savaşan mükemmel 
temizleme kabiliyeti sayesinde yumuşak 
sürüş gibi faydalar sağlıyor ve motorun 
yeniymiş gibi çalışmasına yardımcı oluyor. 

Durmaksızın beş yıl boyunca araç 
kullanımıyla eş değer bir sürede test 
edilen ve 4 yılda 16 ülkede kullanılarak 
performansını global ölçekte kanıtlayan bu 
teknolojimizi Türkiye pazarına sunmaktan 
gururluyuz.” dedi.
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Makina Hikayeleri 

Babasının yanından ayrıldıktan sonra 
çeşitli atölyelerde çıraklık ve kalfalık yapar ve 
kısa sürede iyi bir sanatkar olur. 1950 yılında 
askere gider ve Kore Savaşı’na katılır. 1953 
yılında Kore Savaşı’ndan gazi olarak döner. 
Askerlik dönüşünde farklı işler yapmaya 
devam eder Ali Osman. Bu işlerden biri de 
Balıkesir’deki uçak hangarlarının inşaatıdır. 
İşe başvurmaya gittiğinde asker dönüşü 
ellerinde nasır olmadığını gören görevli, 
“Sen bizim işimize yaramazsın” diyerek 
göndermek ister. Bunun üzerine Ali Osman, 
“Beni bir teste tabi tutun, geçersem iki 
katı yevmiye isterim, geçemezsem bir gün 
size bedava çalışır giderim” der. Bunun 
üzerine Ali Osman’dan 72 metrelik bir 
kulenin üzerindeki bir cıvatayı sökmesi 
istenir. Söylenen işi yapar ve iki kat yevmiye 
ile çalışmaya başlar. Ayrıca İstanbul’da 
Çemberlitaş’ın tadilat işini üstlenir. Ali 
Osman, Eyüp Sultan Cami’nin perforjelerinin 
yenilenmesi gibi farklı tarihi eser 
revizyonlarında da ustabaşı olarak görev alır.

KENDİ ATÖLYESİNİ AÇAR
Bir süre farklı işlerde çalışan Ali Osman, 

1956 yılında Fatih Küçük Mustafa Paşa’da 
Osmanlı Makina adıyla kendi atölyesini 

açar. Yanına aldığı birkaç çalışanla birlikte 
demir-çelik aksam yenileme, çatı ve çelik 
konstrüksiyon işleri ve kalıp imalatı gibi 
farklı işler yapar. 1960 ihitilali olduğu zaman 
devlete yaptığı bir işin parasını alamaz ve 
oldukça zor günler geçirir. Yaşanan mali 
sıkıntı zamanla aşılır ve aynı işler üzerine 
çalışmalar devam eder. Bir yandan işle 
ilgili sorunları çözmeye çalışan Ali Osman 
bir yandan da 1961 yılında kurulan Adalet 
Partisi’nin kuruluş çalışmalarında görev alır.

Ali Osman 1967 yılında Hamiyet Osman 
ile evlenir ve bu evlilikten 1968 yılında 
Hasip, 1970’te Murat, 1972’de Yavuz ve 
1978’de Fatih isminde dört çocukları olur. 
Çocukların hepsi 10 yaşını geçtikten sonra 
yavaş yavaş atölyede çalışmaya başlar ve en 
alt kademeden başlayıp en üst kademeye 
kadar işi mutfağında öğrenirler. Eğitimini 
tamamlayan dört erkek çocuğun dördü 
de Osmanlı Makina bünyesinde çalışmaya 
başlar. Dört kardeş bugün de Osmanlı 
Makina’da çalışmaya devam ediyor.

GIDA MAKİNESİ İMALATI BAŞLAR
Osmanlı Makina’nın bugünkü üretim 

alanına geçmesini sağlayan gelişme 1970’li 
yılların başında gerçekleşir. Bir müşterisi Ali 
Osman’dan o yıllarda Türkiye’ye Avrupa’dan 
ithal edilen bir gıda makinesini yapmasını 
ister. Yapılması istenen makineyi bir süre 
inceleyen Ali Osman, makinenin aynısı 
yapmayı başarır ve bu şekilde gıda makinesi 
imalatı işine başlamış olur. Gıda makinesi 
imalatına başlayan Ali Osman, 1972 yılında 

“Benim ekmeğim karada” diyerek yola çıktı
yüzlerce insana ekmek kapısı oldu

Osmanlı Makina

Ali Osman 1931 yılında Rize’nin 
İyidere ilçesinde dünyaya gelir. 

Gemi kaptanı olan babasının 
göç etme kararı ile henüz dört 
yaşındayken İstanbul’a gelir. 
Ortaokulu bitirdikten sonra 
babasının kaptanlık yaptığı 

gemide çalışmaya başlar. 
Gemiyle birkaç sefere gittikten 

sonra bu işi yapmak istemediğini 
anlar ve çıktığı beşinci seferde 

babasına, “Benim ekmeğim 
denizde değil karada” diyerek 

gemide çalışmayı bırakır...

Murat Osman

Ali Osman - 60’lı yıllar
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Balıkesir Gönen’den 20 dönümlük bir arazi 
satın alır. Bu araziye yaptığı 300 metrekarelik 
tesiste ortaklarıyla birlikte “Köyden Gıda” 
markasıyla salça imalatı işine girer. Fakat bir 
süre sonra ortaklıktan çıkar ve işyerini diğer 
ortaklarına kiraya verir. 

Ali Osman o yıllarda Türkiye’de 
kimsenin yapamadığı makineleri yapmayı 
başarır.  1974 yılında Belçika’da bir fuara 
satın almacıymış gibi gider ve makineleri 
inceler. Sadece dinleyerek makinenin iç 
aksamını tahmin eder, kendi boyuna göre 

ölçüler çıkarır ve gözlemlerini hemen orada 
kağıda döker. Türkiye’ye dönünce de bu 
makinelerin imalatını yapar. Türkiye’de salça 
sektörünün kullandığı birçok makineyi ilk 
imal eden Ali Osman olur.

HALİÇ DÜZENLEMESİ İLE  
GÖNEN’E TAŞINIR
1980 darbesinde Osmanlı Makina büyük 

zarar görür. Kendisinden haraç isteyen bir 
örgütün iki mensubunu yakalayıp kolluk 
kuvvetlerine teslim eder. Bu yüzden örgütle 
başı belaya giren ve tehdit edilen Ali Osman,  
hem işini hem ailesini korumak adına büyük 
sıkıntılar çeker. Osmanlı Makina 1984 yılında 
anonim şirket olur ve çalışmalarına devam 
eder. 1985 yılı Osmanlı Makina için ikinci bir 
dönüm noktası olur. Kuruluşundan 1985’e 
kadar İstanbul’da faaliyet gösteren firmanın 
bulunduğu arazi, dönemin belediye başkanı 
Bedrettin Dalan’ın Haliç düzenlemesi 
sebebiyle istimlak edilir ve taşınmak 
zorunda kalır. Ali Osman, iş çevresinden 
bazı arkadaşlarının da tavsiyesi üzerine işe 

70’li yıllar - Ali Osman İstanbul’da salyangoz hattı kuruyor

Osmanlı Makina’nın ilk dükkanı



22 RADÜS DERGİSİ   2019 Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi

Balıkesir Gönen’de sahibi olduğu tesiste 
devam etmeye karar verir. Burada 600 
metrekarelik yeni bir tesis kurar. 

İNANMADIĞI PROJEYİ YAPMAZ
Babasının tipik bir Karadenizli 

olduğunu belirten Murat Osman, “İş 
konusunda oldukça sert ve aksi bir 
insandı. Ciddiyetsizliğe asla tahammül 
etmezdi. Birlikte çalıştığımız yıllar boyunca 
iş dışında tartışmamız kavgamız olmadı. 
Zaten yanında bacak bacak üstüne bile 
atamazdık. Fakat insan olarak yardımsever 
ve cana yakın biriydi” diyor. Yaptığı işte titiz 
olan Ali Osman, para kazanacak olsa dahi 
inanmadığı projeyi yapmaz, müşterilerini de 
uyarmayı görev bilir. Diyarbakır’a kurması 
istenen salça fabrikası işi bunun ilginç bir 
örneğidir. 1988 yılında Diyarbakır valisi 
salça fabrikası kurması için Ali Osman’ı 
arar. Bunun üzerine Ali Osman, “Sayın 
valim, oraya bu şartlarda domates fabrikası 
kurulmaz. GAP Projesi tamamen bittikten 
15-20 yıl sonra iklim ancak uygun hale gelir” 
der. Fakat vali birkaç kez daha bu konu içi 
Ali Osman’ı arar. Her defasında projenin 
verimsiz olacağını söyleyen Ali Osman’ı en 
sonunda dönemin valisi Hayri Kozakçıoğlu 
arar. Konuyu telefonla anlatamayacağını 

anlayan 
Ali Osman 
Diyarbakır’a 
gider, yarım saatlik bir 
görüşmede projenin uygun olmadığını izah 
eder ve İstanbul’a geri döner.

İŞİ ÇOCUKLARINA DEVREDER
Ali Osman 1990’lı yılların ikinci 

yarısından itibaren dört çocuğunun da işe 
hakim olmaya başlamasıyla yavaş yavaş 
işten elini çeker. Önce haftada bir gün, iki 
gün derken yavaş yavaş işe gelmemeye 
başlar. Fakat bu süre zarfından yokluğunda 
işlerin nasıl gittiğini kontrol etmeyi de ihmal 

etmez. Murat Osman, 
“İşi çok profesyonelce 
bizlere bırakmayı 
bildi” diyor. İşi 
çocuklarına 
devrederken 
kendisi de akraba ve 

arkadaşlarına daha 
fazla zaman ayırmak 

için İstanbul’a gider. 
1990’lı yıllarda Cibali Spor 

Kulübü’nün başkanlığını 
yapar. Fakat vefat ettiği 

2007 yılına kadar işleri kontrol 
etmeye devam eder. 

Osmanlı Makina bugün 30 dönüm 
arazi üzerine kurulu 7 bin metrekare 
kapalı alanda imalat yapıyor. Komple 
domates ve biber salçası tesisi kurmakta 
olan Osmanlı Makina, ayrıca pekmez 
hatları, konserve, reçel hatları da imal 
ediyor. Anahtar teslim tesis de kurabilen 
Osmanlı Makina; Tamek, Öncü Gıda, Tukaş 
gibi birçok firmayla çalışmaya devam 
ediyor. Almanya, Suudi Arabistan, Suriye, 
Azerbaycan, Romanya, İsviçre gibi birçok 
ülkeye makine ihraç eden firma 35 kişilik 
bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

Osmanlı Makina 1986

Ali Osman - 90’lı yıllar

Murat Osman, Gönen’deki

“Köyden Gıda” salça imalatı tesisinin

kurulumu sırasında - 1985

Murat Osman ve çalışma arkadaşları - 1986

Osmanlı Makina 2014
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Haydar Yenigün: “Uluslararası 
pazarlarda yerli üretimle büyüyen, glob-
al ağını hızla büyüten bir şirket olarak 
ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil 
etmek için çalışıyoruz. Avrupa bizim ana 
ihracat pazarımız ve barındırdığı potan-
siyel ile büyüme stratejimizde büyük 
öneme sahip. Hedefimiz ihracatımızın 
yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yöne-
lik gerçekleştirmek. Bu kapsamda Batı 
Avrupa’da yeni ülkelerde de var olmak 
üzere görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 
İspanya ve Portekiz’deki distribütörlük 
anlaşmalarımızın ardından, İtalya’daki 
yapılanmamızın bu yılın içerisinde tama-
mlanmasını bekliyoruz. Sonrasında önce-
likli hedef pazarlarımız Almanya, Fransa, 
Hollanda, Belçika ve Lüksemburg olacak. 
Ford Trucks markamızla nihai hedefimiz 
tüm Avrupa’ya yayılmak”

Kamyon üretiminde 60 yıla varan 
tecrübesini farklı ihracat pazarlarına 
ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren 
Ford Trucks, Ford’un dünya genelinde-
ki tek ağır ticari araç üretim merkezi 
olarak, global rekabetin boyutlarını 
değiştiren araçlara imza atıyor.  Şirketin 
Türkiye’de sıfırdan geliştirerek ürettiği 
yeni çekicisi Ford Trucks F-MAX, geçen 
yıl IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç 
Fuarı’ndaki dünya prömiyerinin ardından 
2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) 
ödülünün sahibi oldu. Bugüne kadar bay-
ilik ve distribütörlük yapılanmasını Orta 
Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa’da 
geliştiren Ford Trucks, ITOY ödülüyle bir-
likte yeni bir aşamaya geçti. Uluslararası 
pazarlardaki gücünü artırırken aynı za-
manda Batı Avrupa ülkelerinden gördüğü 
yoğun ilgi üzerine bu pazarlardaki 
yapılanmasını daha erken bir tarihe aldı. 

Batı Avrupa’da ilk adımları 
Portekiz ve İspanya ile atıyor
Ford Trucks bölgedeki ilk tesislerini 

Portekiz ve İspanya’da hizmete açtı. Batı 
Avrupa pazarına giriş yapmasının yanı 

sıra global rekabetteki gücünü artır-
ması açısından da Ford Trucks’a önemli 
katkılar sağlayacak bu iki pazar, Avru-
pa’nın Afrika’ya açılan kapısı niteliğinde. 
Akdeniz ve Atlantik Okyanusu’ndaki 
önemli limanları ile birer lojistik üssü de 
olan İspanya ve Portekiz, aynı zamanda 
otomotiv sektörünün en köklü olduğu 
ülkeler arasında yer alıyor. 

Ford Trucks, Portekiz ve İspanya’da 
arka arkaya gerçekleştirdiği bayi 
açılışlarıyla küresel büyümesinde 

önemli bir adım atarak Batı 
Avrupa pazarına giriş yaptı. Ford 

Otosan’ın kamyon üretim gücünün 
ve mühendislik yeteneğinin 
ulaştığı noktanın önemli bir 

göstergesi olan F-MAX ile 2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) 
ödülünün sahibi olan Ford Trucks, 

bu ödülün ardından yoğun ilgi 
gördü. Bunun üzerine global 

büyüme planlarında revizyona 
giderek Batı Avrupa’da bayi 

ağının oluşturulması sürecini 
erkene aldı. Türkiye merkezli bir 

marka olarak küresel büyüme 
hikayesiyle dikkatleri çeken Ford 
Trucks, bayilik ve distribütörlük 

faaliyetlerini 2019 sonu itibarıyla 
44 ülkeye ulaştırmayı planlıyor. 

2023 sonu hedefi ise en az 80 
ülkede var olmak.

Batı Avrupa
hamlesi İspanya ve

Portekiz’den başlıyor

Ford Trucks 
kamyon pazarının 

Şampiyonlar Ligi’nde
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Portekiz’de ilk tesisini Oneshop iş birliği-
yle Lizbon’da açan Ford Trucks, 2021 yılına 
kadar diğer önemli şehirler Porto, Leira, 
Algarve ve Viseu’da yapılanmasını tamam-
lamayı planlıyor. İspanya’da ise otomotiv 
sektöründe 25 yıla yaklaşan deneyime sahip 
F-Trucks Automotive Hispania ile iş ortaklığı 
yapıyor. F Trucks Hispania’nın İspanya’nın 
önde gelen şehirlerinden Madrid, Barcelo-
na, La Coruna, Bilbao, Seville, Zaragoza’da  
yer alan 9 farklı lokasyonu bundan sonra 
Ford Trucks tesisleri olarak hizmet vermeye 
başlıyor. 

“F-MAX ile aldığımız ödüller 
global Ford dünyasında 
prestijimizi artırıyor”
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 

Yenigün, Ford Trucks’ın uluslararası 
büyüme yolculuğundaki bu önemli 
gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, 
şunları kaydetti: “Ford’un dünyadaki ürün 
geliştirme merkezi olarak Türkiye’de üret-
tiğimiz araçlarla ağır ticari endüstrisinde 
ezber bozan bir konuma ulaşmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. Üretim, tasarım, 
teknoloji ve araç geliştirme anlamın-
da ulaştığımız noktanın en etkileyici 
göstergelerinden biri bize ITOY ödülünü 
de getiren F-MAX oldu. Mühendisliği ve 
tasarımıyla tüm ağır ticari sektörü pay-
daşlarının beğenisini kazanan çekicimiz, 

ITOY’un ardından Avusturya ve son 
dönemde de Rusya gibi bir çok ülkede 
de Yılın Kamyonu ödüllerini toplayarak 
başarı yolculuğunu sürdürdüyor. Bu 
ödüller global Ford dünyasında presti-
jimizi önemli ölçüde artırıyor. Uluslararası 
pazarlarda yerli üretimle büyüyen, glob-
al ağını hızla büyüten bir şirket olarak 
ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil 
etmek için çalışıyoruz” 

“Hedefimiz 2023 sonunda en az 
80 ülkede bulunmak”
F-MAX’in global büyüme planların-

da hızlandırıcı bir etki de yarattığına 
işaret eden Haydar Yenigün, “Şu anda 
Asya, Avrupa ve Afrika’yı kapsayan üç 
kıtada bayilik ve distribütörlük ağımızı 
kurmuş bulunuyoruz. 2019 sonuna ka-
dar 44 ülkede faaliyet göstereceğimizi 
öngörüyoruz. F-MAX’in gördüğü yoğun 
ilgi üzerine global büyüme planlarımızı 
yeniden gözden geçirdik ve hedefimizi 
2023 yılı sonu itibarıyla 80’i aşkın ülkede 
var olmak üzere bir adım öteye taşıdık. 
Batı Avrupa’daki distribütör şirketlerin 
ve önde gelen filoların da F-MAX’e en 
kısa sürede ulaşma yönündeki beklen-
tisini gördük. Yetmişe yakın bayilik ve 
distribütörlük talebi almamız üzerine 
bölgedeki yapılanma planımızı erkene 
çektik. İlk distribütörlerimiz ile görüşm-
elerde hızla mesafe kat ettiğimiz, güçlü 
ağır ticari pazarlara sahip bulunan İspan-
ya ve Portekiz’de anlaştık ve tesislerimizi 
hizmete açtık” dedi. 

“İhracatımızın yüzde 50’sini 
Avrupa’ya gerçekleştireceğiz”
Haydar Yenigün, önümüzdeki 

döneme ilişkin planlamalarına da 
değinerek, “Avrupa bizim ana ihracat 
pazarımız ve barındırdığı potansiyel ile 
büyüme stratejimizde büyük öneme 
sahip. Hedefimiz ihracatımızın yüzde 
50’sini Avrupa pazarlarına yönelik 
gerçekleştirmek. Burada itici gücümüz 
F-MAX olacak. Bu yıl sonu itibarıyla 
Avrupa’daki kamyon satışlarımızın yüzde 
70’inin F-MAX olmasını bekliyoruz. Avru-
pa’daki bayilik ve distribütörlük yapılan-
mamız tamamlandığında ise bu oranın 
yüzde 80’e çıkacağını öngörüyoruz. Bu 
kapsamda Batı Avrupa’da yeni ülkelerde 
de var olmak üzere görüşmelerimizi 
sürdürüyoruz. İtalya’daki yapılanmamızın 
bu yılın içerisinde tamamlanmasını 
bekliyoruz. Sonrasında öncelikli hedef 
pazarlarımız Almanya, Fransa, Hollanda, 
Belçika ve Lüksemburg olacak. Ford 
Trucks markamızla nihai hedefimiz tüm 
Avrupa’ya yayılmak” şeklinde konuştu. 
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Avrupa’nın yaşlanan araç filosu 
önemli fırsatlar sunuyor
Avrupa pazarında elde edilecek ilerle-

menin Ford Trucks’ın global büyümesine 
büyük katkı sağlayacağı inancını dile getiren 
Haydar Yenigün, yalnızca Batı Avrupa’nın 
halihazırda faaliyet gösterilen ülkelerin 
toplamı kadar bir potansiyel pazar yarata-
cağına dikkat çekti. Yenigün, Avrupa Araç 

Üreticileri Birliği’nin (ACEA) 2018 Avrupa 
Araç raporuna göre Avrupa yollarında 6,3 
milyon adet kamyon bulunduğu belirterek, 
“AB’deki araç yaş ortalamasının 11,7 olduğu 
düşünüldüğünde, yaşlanmakta olan araç 
filosunun ağır ticari sektörü için önemli 
fırsatlar sunduğu görülüyor. Hedefimiz, 
yeni gireceğimiz pazarlarda da kısa sürede 
Ukrayna, Romanya’da olduğu gibi % 5 üze-

rinde pazar payına ulaşmak” dedi. 

“Yerlilik oranımızı artırmak için 
ürünlerimize, test ve üretim 
merkezlerimize yatırım yapıyoruz”
Haydar Yenigün, Ford Trucks’ın glob-

al başarı hikayesinin ülke ekonomisine 
sağladığı katkılara da dikkat çekerek, şöyle 
konuştu:  “Türkiye’nin otomotiv sektörü için 
sadece katma değer değil, aynı zamanda 
çok ciddi bir mühendislik tecrübesi ve bilgi 
birikimi sağlıyoruz. Tamamen kendi iç kay-
naklarımızla, dışa bağımlı olmadan, ürün-
lerimizi kendi içimizde tasarlıyor, geliştiriyor 
ve üretiyoruz. 2018’de 49,5 milyon avro 
yatırımla başlattığımız yerli şanzıman üre-
timi, bu yönde önemli bir adım oldu. Kısa 
süre içinde Eskişehir Fabrikamızda şanzıman 
üretimine de başlayacağız ve 2021 iti-
barıyla motor, aks ve şanzıman olarak üç 
önemli ürün grubunda geliştirme ve üretim 
çalışmaları yapan sayılı global kamyon 
üreticilerinden biri olacağız. Ürünlerimizin 
yanı sıra test ve üretim merkezlerimize 
yatırım yaparak yerlilik oranımızı ve rekabet 
gücümüzü artırıyoruz.”
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2019 Uluslararası DAF Sürücü 
Yarışması’na katılabilmek için adayın, 
her damla yakıttan maksimum 
performansı almayı, yükü güvenli olarak 
taşımayıtrafiğin yoğun zamanlarında 
bile zamanında teslimi etmeyi ve 
araçlarını en iyi durumda tutmayı 
bilmesi gerekiyor. Sürücünün yol bilgisi 
ve ticari araçların kullanımı konusundaki 
bilgisi de değerlendirilen online kayıt 
sürecinin ardından seçilen sürücüler 
bulundukları ülkelerdeki ulusal final 
karşılaşmasına katılmak için davet 
ediliyorlar. Türkiye’de Ağustos ayında 
gerçekleşen 2019 DAF Ulusal Sürücü 
Yarışması’nda Turhan Öz birinci olarak 
Lüksemburg’ta yarışmaya hak kazandı. 
Yarışın Türkiye ayağı ile ilgili daha fazla 
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

2019 Uluslararası DAF Sürücü 
Yarışması Finali ise Eylül ayının sonunda 
yapılacak. Kendi ülkelerindeki ulusal DAF 
Sürücü Yarışmalarını kazanan 18 sürücü, 
sürücülük yeteneklerini, yol güvenliği 
konusundaki farkındalıklarını ve ulaşım 
sektörü konusundaki bilgi birikimlerini 
gösterme fırsatı bulacaklar. Finalistleri, 
kendilerini yenilikçi ve zorlu koşullarda 
test etmek amacıyla tasarlanan iki 
günlük final karşılaşmasında, 

28-29 Eylül 2019 tarihlerinde 
Goodyear’ın Colmar-Berg’deki 
(Lüksemburg) test sahalarında 

Avrupa’nın en iyi kamyon sürücüleri 
2019 Uluslararası DAF Sürücü 

Yarışması Finali için bir araya gelecek. 
DAF’ın partnerleri olan Goodyear ve 

Dekra tarafından desteklenen yarışın 
mottosu “En iyisi ol, En iyi sürücü 

ol.” Karşılaşmanın amacı ise beceri 
gerektiren ve zahmetli bir iş olan 

kamyon sürücülüğünü teşvik etmek. 

2019 Uluslararası DAF Sürücüler Karşılaşması Finali Goodyear’ın test sahalarında yapılacak

18 kamyon sürücüsü
Lüksemburg’da yarışacak
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sürüş konusunda uzman olan 
kişilerden oluşan jüri, her finalisti araç 
ve lastik konularındaki teknik bilgileri, 
eko-sürüş, yol güvenliği becerileri, 
manevra kabiliyetleri ve yarışmacıları 
diğerlerinden ayıran önemli alanları 
baz alarak değerlendirecek. Bu 
değerlendirmeleri başarıyla geçen 
sürücü, 2019 Uluslararası DAF Sürücü 
Yarışması’nın kazananı olacak.

Goodyear Avrupa Ticari Lastikler 
Pazarlama Direktörü Maciej Szymanski 
şunları belirtiyor; “Goodyear ve DAF’ın 
uzun süredir devam eden ortaklığı 
üstün kalitede hizmet sunmaya, 
taşımacılık alanında verimli bir 
hizmet ve üstün mobilite çözümleri 
sunmaya odaklanmakta. Kamyon 
sürücülerinin zorlayıcı mesleklerini 
destekleyen 2019 Uluslararası DAF 
Sürücü Yarışması’na katılmak bizim için 
özellikle önem arz ediyor. Goodyear’da 
bizim amacımız sürücülerin hayatlarını 
ve gündelik çalışmalarını mümkün 
olduğunca kolaylaştırmak. Bu 
amaçla filolarla işbirliği yaparak 
lastiklerin en iyi durumda olmasını 
sağlamak ve Pan-Avrupa hizmet 
ağını desteklemek için Goodyear 
Total Mobility uygulaması ile yüksek 
kalitede lastik tedarik ediyor, akıllı 
lastik izleme sistemlerini kullanıyor ve 
yönetim çözümleri sunuyoruz. Ayrıca 
TruckForce uygulaması ile kamyonların 
ve sürücülerin faaliyetlerine devam 
edebilmelerini sağlıyoruz. Bu sayede 
çalışma zamanının en üst seviyeye 
çıkmasına ve sürücülerin güvenli ve 
rahat bir sürüş deneyimi yaşayarak 
işlerini en iyi şekilde yapmalarına katkı 
sağlamış oluyoruz.” 

2019 Uluslararası DAF Sürücü 
Yarışması Finali Goodyear’ın 
Colmar-Berg’deki (Lüksemburg) test 
sahalarında düzenlenecek. Final 
karşılaşması için kullanılacak Formula 
1 testinden geçmiş olan ve 3.960 
metre uzunluğundaki bu yolda, binek 
ve kamyon lastiklerinin ıslak ve kuru 
zeminlerdeki tasarruf ve performansı 
test ediliyor.. Final yarışında katılımcılar 
Goodyear’ın sahasında dokuz 
farklı teknik ve sürüş hakimiyeti 
uygulamasına katılacaklar.



312019   RADÜS DERGİSİ

www.ozceliklerhydraulic.com  info@ozceliklerhydraulic.com

ÖZÇELİKLER Hidrolik Silindir Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
1. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi
No:  18 06935 Sincan  Ankara  TÜRKİYE
Tel: +90 312 267 05 10 Fax: +90 312 267 05 15



32 RADÜS DERGİSİ   2019

Türkiye’nin ticari araç markası Isuzu, 
hayata geçirdiği kampanya ile ticari 
araç satın almak isteyenlere birbirin-
den cazip ödeme koşulları sunuyor. 
Kamyon, kamyonet modellerinin 
yanı sıra Türkiye’nin tek yerli pick up’ı 
olan D-Max ve midibüs, otobüs mod-
ellerinin de dahil olduğu kampanya 
kapsamında müşterilere Ziraat Bankası, 
Vakıfbank ve Halkbank’tan 0,59 ile 
0,69 faiz oranları ile 48 ay vadede 
ödeme olanağı sunuluyor. Yılsonuna 
kadar sürecek kampanya kapsamında 
250.000 TL’ye 0,69, 120.000 TL’ye 0,59 
faiz oranları ile 48 ay vadede ödeme 
koşuluyla ticari araç satın alınabiliyor. 
Bu büyük kampanya ile ayda 2.898 
TL’ye kamyon, .2078 tl’ye pick up ve 
6.185 tl ye de midibüs satın almak 
mümkün olabilecek. 

“Faizlerin indirilmesi  
pazara pozitif yansıyacak”
Kamu bankalarının taşıt kredileri 

faizlerinde indirime gitmesinin olumlu 
bir gelişme olduğunu belirten Anado-
lu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan 
“Otomotiv sektörü olarak 2019 yılında 
biz üreticiler üzerimize düşeni yapma-
ya çalışıyorduk. Ancak devletimizin 
desteği yerinde ve tam zamanında 
gerçekleşti. Devlet bankalarının yay-
gınlığı ve kredi olanaklarının geniş 
olması açısından sevindirici bir haber. 
Kredi desteğiyle ertelenen alımlar kesin 
alımlara dönüşecektir.  İlk 8 ayda daral-
manın %60’lara ulaştığı ticari araç seg-
mentinde, bu destekler ile kamyonda 
geçen yılın aynı dönemine göre %10 
ile % 20 arasında gelişme beklediklerini 
belirtti.” dedi. 

Anadolu Isuzu Pazarlama ve Ku-
rumsal İletişim Direktörü Selda Çelik 
ise “ Sağlanan bu finansman desteği 
pazarda pozitif bir etki yaratacaktır. 
Şimdiden bayilerimizden ve müşter-
ilerimizden olumlu yorumlar almaya 
başladık. Bu desteğe biz yerli üreticiler 
olarak da katkı vermeye devam edecek, 
müşterilerimizin yeni araç alımlarını 
destekleyeceğiz” dedi.

Model Kredi Tutarı Vade Müşteri Faizi

 Kamyon Kamyonet 120.000 48 0,59
 Midibüs - Otobüs 250.000 48 0,69
 Pick-Up 84.000 48 0,69

Ticari araç almak isteyenlere 
Isuzu’dan çok cazip ödeme 

şartları
Isuzu, devlet katkılı 

kampanyası ile ticari araç 
müşterilerine yeni cazip 

ödeme koşullarını duyurdu. 
31 Aralık 2019 tarihine 

kadar devam edecek 
kampanya kapsamında 

250.000 TL’ye kadar 48 ay 
vade ve % 0,69 faiz oranı ile 
araç satın almak mümkün.

Tuğrul Arıkan
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Sahip olduğu üstün teknoloji ve 
ürün çeşitliliği ile fark yaratan Tırsan, 
Almanya’nın Karlsruhe şehrinde 26-29 
Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ticari 
araç fuarı NUFAM 2019’da bünyesindeki 
Kässbohrer’in üç aracının lansmanını 
gerçekleştirdi. İnovatif araçlarıyla 
“Emniyet” kategorisinde Treyler İnovasyon 
2017 ve “Şasi” kategorisinde Treyler 
İnovasyon 2019 ödüllerinin sahibi olarak 
teknolojisiyle dünya treyler sektörüne 
yön veren Tırsan, segmentinin en hafif 
damperli silo aracı K.SSK 60 ADR, inşaat 
sektörü için geliştirdiği 2 dingilli çelik 
damper K.SKS B ve tarım makineleri 
taşımacılığında en iyi yük dağılımı ve 
maksimum manevra kabiliyeti sunan yeni 
Low-Loader ürünü K.SLL B 2 ile fuarın 
yıldızı oldu.

Kässbohrer K.SKS B, Benzersiz 
Tasarımı ve Sağlamlığı İle Ön 
Plana Çıkıyor
İnşaat için geliştirilen çelik damper 

Kässbohrer K.SKS B, 9 ton taşıma kapasiteli 
çift dingili sayesinde geleneksel 2 dingilli 
damperlerden 1 ton daha fazla taşıma 
kapasitesine sahiptir ve 26 ton yük 
taşıyabilmektedir. Bu özellik, faydalı yükün 
king-pin bölgesine dağıltılmasından 
kaynaklanmakta ve bu sayede dingillerin 
kullanım ömrünü de uzatmaktadır. 
Ayrıca üstyapı ve şasi entegrasyonu, 
araç stabilitesini artırarak titreşimi 

ve gürültüyü önleyen şasi ve gövde 
sabitleme yapısıyla daha da geliştirilmiştir. 
Bu entegre yapı, damper mili ve hidrolik 
silindir bağlantılarındaki ters hareketleri 
azaltırken, aynı zamanda seyir sırasında 
ortaya çıkabilecek kaynak bölgelerindeki 
yanal kuvvetleri önleyerek aracın 
ömrünü uzatmakta ve kullanım güvenliği 
sağlamaktadır.

K.SKS B, gövde üzerindeki yapışmayı 
önleyen, malzemelerin daha verimli akış 
hızını sağlayan yan duvarlardaki özel 
tasarımı ve zeminin benzersiz “V” formuyla 
hızlı boşaltım sağlamaktadır. Gövde zemin 
dayanıklılığı, V şeklindeki iç kutu profilleri 
ile geliştirilmiştir. Bu özellik aynı zamanda 
zeminin hızlı bir şekilde temizlenmesini 
de sağlamaktadır. Özel olarak tasarlanmış 

geniş damper mili, çalışma güvenliğini 
artırmak için yükü daha geniş bir alana 
dağıtarak, damper işlemi sırasında daha iyi 
denge sağlamaktadır.

K.SKS B, yükleme ve boşaltma 
işlemlerinin verimli çalışmasını sağlayan 
250 bar kaldırma kapasiteli Premium 
serisi 5 kademeli H tipi hidrolik silindir 
ile donatılmıştır. K.SKS B’nin yüksek 
dayanımlı kasası ve üst yapısı, en zorlu 
yük ve yol koşullarında güvenilirlik ve 

Tırsan, üç yeni aracı ile 
Almanya Nufam 2019’da 

müşterileri ile buluştu
Avrupa’nın en geniş ürün 

gamına sahip Tırsan, 
Almanya’nın Karlsruhe 

şehrinde 26-29 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenen NUFAM 

2019’a son teknolojiyle 
donatılan üç yeni aracıyla 

damga vurdu. Fuar esnasında 
ziyaretçiler, Tırsan’ın lansman 

araçlarına büyük ilgi 
gösterdi.

K.SKS B Teknik Özellikleri
5. Tekerlek Yüksekliği: 1.220 mm
Tekerlek Tabanı: 4.900 mm
Toplam Yükseklik: 3.020 mm
Toplam Uzunluk: 8.600 mm
Gövde Uzunluğu: 7.900 mm
King-Pin’den Mekanik Ayaklara Uzaklık: 2.500 mm
Akslar Arası Mesafe: 1.310 mm
Son Akstan Damperin Sonuna: 900 mm
Toplam Genişlik: 2,550 mm
Yükleme Genişliği: 2.390 mm
Şasi Genişliği: 1.300 mm
Dara Ağırlığı (±%3): 5.150 mm*
King-Pin Kapasitesi: 15.000 kg
Aks Yükü: 18.000 kg
K.SLL B 2 Teknik Özellikleri;
Toplam Uzunluk: 13.225 mm
Havuz Uzunluğu: 6.600 mm
Havuz Uzatma: 4.550 mm
Yük Yüksekliği: 400 mm (yüklü)
Deve Boynu Uzunluğu: 3.825 mm
5. Tekerlek Yüksekliği: 1.250 mm (± 25 mm)
King-Pin Kapasitesi: 18.000 kg
Dara Ağırlığı: 12.500 kg
Yük kapasitesi: 29.500 kg
Toplam Genişlik: 1.300mm + 1.690 mm
K.SSK 60 ADR Teknik Özellikleri;
Tank Hacim Ağı: 60 m3
Dara Ağırlığı: 6.950 kg (±%3)
King-Pin Kapasitesi: 12.000 kg
Aks Yükü: 27.000 kg
Brüt Araç Ağırlığı: 39.000 kg
Tank Kalınlığı: 7,0 mm
Tank Kodu: S2,65AH
5. Tekerlek Yüksekliği: 1.220 mm
Dingil Açıklığı: 7.480 mm
Uzunluk: 12.995 mm
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sağlamlık anlamına gelmektedir. K.SKS 
B’nin kataforez kaplamalı (KTL) sağlam 
şasisi sayesinde araç, 10 yıl pas yürümezlik 
garantisi altındadır. Ayrıca 4x2, 6x2 ve 
6x4 çekicilerle uyumlu şekilde tasarlanan 
K.SKS B, operasyonel güvenlik için tek 
dokunuşlu otomatik fren 
sistemi ve devrilme 
uyarı sistemi ile 
donatılmıştır.

Kässbohrer K.SLL B 2, tarım makineleri 
için güvenli taşıma imkanı sunuyor
2 dingilli uzayabilir Low-bed 

Kässbohrer K.SLL B 2, güçlü şasisi ve 
sağlam yapısı sayesinde yüksek tekerlekli 

tarım makinelerinin veya paletlerin 
güvenli taşınması için özel 

olarak tasarlanmıştır. 
6.600 mm havuz 

uzunluğu 
ve 18 ton 

king-
pin 

kapasitesiyle K.SLL B 2, her türlü 
tarım makinesi için ideal taşıma 
imkanı sunmaktadır. Sadece 100 mm 
yerden yükseklik ve 400 mm platform 
yüksekliğine sahip K.SLL B 2, uzun ve ağır 
tarım makinelerinin yüksek tekerlek veya 
paletlerle taşınmasını sağlamaktadır. Arka 
bogi ile aracın merkez kirişi arasındaki 
pim bağlantılı bogi tasarımı, kullanıcıların 
yükleme sırasında sehimi yönetmelerine 
izin vermektedir. Böylece daha güvenli 
yükleme ve king pini ile akslar arasında 
optimum yük dağılımı sağlamaktadır. Ek 
olarak, hidrolik ayarlanabilir deveboynu, 
optimum yük dağılımı için bir diğer 
önemli özelliktir.

K.SLL B 2, 12 tonluk dingil kapasitesi 
ve 42˚’ye kadar dönme açısı ile en zorlu 
çalışma koşullarında ve dar virajlarda 
bile maksimum manevra kabiliyeti 
sunmaktadır. 4.550 mm’ye kadar 
uzatılabilen K.SLL B 2 serisi, tüm yüklerin 
treylere yüklenebilmesini sağlayan 11.150 
mm havuz uzunluğu sunmaktadır. 6 x 2 
adet galvanizli çelik uzatma braketi ve 
ahşap taşıma yapıları, 2.990 mm toplam 
genişliğe sahip 1.240 mm toplam yanal 
genişleme sunmaktadır. Genişleme 
braketleri, uzantıların üzerine indirilmiş 
bir platform sağlayacak şekilde 180 
derece dönebilmektedir. Ayrıca, yüksek 
lastiklere ve paletlere sahip tarım 
makineleri için kullanıcılar, orta kısma 
şasi yerleştirebilmekte ve lastikleri veya 
paletleri her iki taraftan da asabilmektedir.

Deveboynu ve havuz alanı; hidrolik, 
pnömatik, elektrik bağlantı elemanları 
ve konektörlerle 50 saniyeden daha kısa 
sürede birbirinden kolayca ayrılmaktadır. 
K.SLL B 2, 20 yıla kadar koruma sağlayan 
metalizasyon sayesinde en iyi korozyon 
direncini sağlamaktadır.

K.SSK 60 ADR, Avrupa’da 
Segmentinin En Hafif Damperli 
Silo Aracıdır
Tırsan, NUFAM 2019’da ECTA/DOW 

regülasyonları ile ADR mevzuatına tam 
uyumlu ve tüm güvenlik testlerini başarıyla 
tamamlayan, segmentinin en hafif damperli 
silo aracı K.SSK 60 ADR’yi müşterileriyle ilk 
kez buluşturdu. Tehlikeli madde taşımacılığı 
sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayan 
K.SSK ADR, taşınacak malzemenin 
yoğunluğuna ve özelliğine göre 40 
m3’ten 60 m3’e kadar değişik hacimlerde 
ve donanımlarda sunulmaktadır. 
Tırsan’ın mühendislik gücü ve geliştirme 
kabiliyeti sayesinde, K.SSK 60 ADR, temel 
özelliklerden ödün vermeden maksimum 
yük taşıma kapasitesi sağlamaktadır.
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2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde toplam üretim ve 
otomobil üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 11 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
921 bin 187 adet, otomobil üretimi 
ise 610 bin 222 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde toplam pazar geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 46 
azalarak 246 bin 161 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 44 oranında azaldı ve 
193 bin 320 adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2019 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde üretim 
yüzde 11 seviyesinde daralırken, 
ağır ticari araç grubunda yüzde 22, 
hafif ticari araç grubunda yüzde 
11 oranında azaldı. 2018 yılı Ocak-
Ağustos dönemine göre ticari araç 
pazarı yüzde 52, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 52 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 56 azaldı. 

2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 6 
oranında azalırken, otomobil 
ihracatı yüzde 8 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam ihracat 806 bin 666 
adet, otomobil ihracatı ise 526 bin 
496 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar bazında yüzde 4 
azalırken, Euro bazında ise geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 2 arttı. Bu 
dönemde toplam otomotiv ihracatı 
20,3 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 9 azalarak 
7,4 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 3 azalarak 6,6 Milyar € 
seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde, önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 11 oranında 
azalarak toplam 921 bin 187 adet 
taşıt aracı üretildi.

2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde traktör üretimi ile birlikte 
toplam üretim 934 bin 997 adet 
olarak gerçekleşti. 

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

• K. Kamyonda yüzde 78 
• Midibüste yüzde 40 
• B. Kamyonda yüzde 23 
• Kamyonette yüzde 13 oranlarında 
azaldı, 
• Otobüste yüzde 9 
• Minibüste yüzde 8 oranlarında arttı.

2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde otomobil üretimi, 2018 
yılına göre yüzde 11 oranında 
azalarak 610 bin 222 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde traktör üretimi yüzde 55 
oranında azalarak 13 bin 810 adet 
oldu.

2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde toplam satışlar 2018 
yılı aynı dönemine göre yüzde 46 
azalarak 246 bin 161 adet seviyesinde 
gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Ağustos 

döneminde otomobil satışları, 2018 
yılı aynı dönemine göre yüzde 44 
oranında azaldı ve 193 bin 320 adet 
oldu.

2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde otomobil pazarında 
ithalatın payı yüzde 57 olarak 

gerçekleşti. 
2019 yılı Ocak-Ağustos 

döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam otomobil 
satışları yüzde 44 , ithal otomobil 
satışları yüzde 52 ve yerli otomobil 
satışları yüzde 28 oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Ağustos 

döneminde hafif ticari araç (minibüs 
+ kamyonet) pazarında ithalatın payı 
yüzde 48 olarak gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam hafif ticari 
araç satışları yüzde 52 , ithal hafif 
ticari araç yüzde 53 ve yerli hafif ticari 
araç satışları yüzde 51 oranlarında 
azaldı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Ağustos 

döneminde; bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ağır ticari araç pazarı 
yüzde 56 azalarak bin 6 bin 844 adet, 
kamyon pazarı yüzde 55 oranında 
azalarak 5 bin 698 adet, midibüs 
pazarı yüzde 63 oranında azalarak 
671 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 
45 oranında azalarak 475 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
toplam pazar yüzde 51 , otomobil 
pazarı yüzde 46, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 63 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 70 oranlarında düşüş 
gösterdi.

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

526 bin 496 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 88’ini 
oluşturan 806 bin 666 adet taşıt 
ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 6 azaldı. 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2019 YILI “AĞUSTOS” AYI 
SONUÇLARINI AÇIKLADI
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Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
8 oranında azalırken, ticari araç ihracatı 
yüzde 1 oranında azaldı. Traktör ihraca-
tı ise 2018 yılına göre yüzde 14 artarak 
10 bin 470 adet olarak gerçekleşti.

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

Ağustos döneminde toplam ihracat, 
2018 yılına göre yüzde 4 oranında 
azaldı ve 20,3 milyar $ oldu. Euro 
bazında ise yüzde 2 artarak 18,0 
milyar € olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 4 oranında 
azalırken, yan sanayi ihracatı da 

yüzde 5 oranında azaldı.
Tablo1.2’de görebilirsiniz
Türkiye İhracatçılar Meclisi 

verilerine göre, toplam otomotiv 
sanayi ihracatı, 2019 yılı Ocak 
Ağustos döneminde yüzde 17 pay 
ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki 
yerini korudu.

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 $)
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Mercedes-Benz Türk
TFF ile sözleşmesini 

2023 yılına kadar uzattı

Mercedes-Benz Türk, bu desteği ile Türkiye A Milli
Futbol Takımı’nın en uzun süreli sponsoru olma 
rekorunu kırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na 

tahsis edilen 92 adetlik dev araç filosu 
Mercedes-Benz marka otomobiller, 

hafif ticari araçlar ve 
otobüslerden 

oluşuyor.
Mercedes-Benz 

Türk, 23 yıldır aralıksız 
sürdürdüğü Türkiye Futbol 

Federasyonu ve A Milli  Futbol Takımı 
Ana Sponsorluğu’nu 2023 yılına kadar uzattı.

Sponsorluk 
sözleşmesinin uzatılması 

sebebiyle düzenlenen imza 
törenine Mercedes-Benz Türk 

İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, TFF 
Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı 

Sayın Şenes Erzik,  TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, 
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım 
oyuncuları ve Mercedes-Benz Türk yöneticileri katıldı.
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Mercedes-Benz Türk, Türkiye Futbol 
Federasyonu ile 1996 yılından bu yana 
kesintisiz olarak sürdürdüğü sponsorluk 
sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. 
7 Ekim Pazartesi günü Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun Riva’daki Hasan 
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’nde düzenlenen yeni dönem 
sponsorluk anlaşması imza törenine; 
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 
Süer Sülün, Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal 
Başkanı Sayın Şenes Erzik, A Milli Takım 
Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Takım 
oyuncuları ve Mercedes-Benz Türk 
yöneticileri katıldı.

Türk futbolunun en uzun soluklu 
sponsorluğunun 4 yıl daha uzatılmasıyla 
yeni bir döneme geçilirken Mercedes-
Benz Türk; Milli Takım oyuncularının, 
yöneticilerin ve teknik ekibin en güvenli 
ve konforlu şekilde ulaşımları için 
federasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya 
devam edecek.  

Mercedes-Benz Kalitesiyle   
Dev Bir Filo
Uzatılan sözleşme kapsamında Milli 

Takım oyuncuları için özel tasarlanan 
Mercedes-Benz Milli Takım Otobüslerine 
ek olarak Federasyon Yönetimi’nin de 
güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi 
için Mercedes-Benz marka otomobil 
ve hafif ticari araçlardan oluşan dev bir 
filo Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
hizmetine sunuluyor. Yeni dönemde 
Türkiye Futbol Federasyonu’na 92 araçlık 
dev bir filo tahsis ediliyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün: “Milli 
Takımlarımızın en uzun soluklu 
destekçisi olmanın gururunu 
yaşıyoruz.”
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 

Başkanı Süer Sülün imza töreninde 
yaptığı konuşmada, Mercedes-Benz 
Türk’ün 1996 yılından bu yana Türkiye 
Milli Futbol Takımları sponsorluğunu 
aralıksız sürdürdüğünü, bunun 
da şirketin uzun vadeli bakış açısı 
çerçevesinde gelenek, sadakat ve istikrar 
kavramlarına verdiği büyük önemin 
göstergesi olduğunun altını çizdi. Süer 
Sülün; “Türkiye Milli Futbol Takımları’nın 
en uzun soluklu ve istikrarlı destekçisi 
olduğumuz için çok mutluyuz. Mercedes-
Benz Türk olarak 23 yıldır her koşulda 
Milli Takımlarımızın yanında yer aldık ve 
bugün bu desteğimizi 4 yıl daha uzatmak 
üzere imza atıyoruz. Ülkemizi dünyada 
da başarıyla temsil eden takımlarımıza 
olan desteğimizi sürdürme konusunda 
kararlı ve istikrarlıyız. Mercedes-Benz Türk 
ailesi olarak özellikle önümüzdeki günleri 
iple çekiyoruz. 11 Ekim’de Arnavutluk 
ve 14 Ekim’de Fransa maçlarında elde 
edecekleri galibiyetler karşılığında 
2020 Avrupa Şampiyonası’na katılma 
hakkı kazanacak olan Milli Takımımıza 
canı gönülden başarılar diliyor; tüm 
sporcularımızın ve Federasyon’un 
yeni başarılara imza atmasını temenni 
ediyoruz.” dedi. 
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Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı Nihat Özdemir:   
“Yol arkadaşlığımızda çeyrek 
asrı geride bırakıyoruz.”
Türkiye Futbol Federasyonu 

Başkanı Nihat Özdemir, 1996 yılından 
beri iş birliği içerisinde oldukları 
Mercedes-Benz Türk’ün, Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun en uzun soluklu 
sponsoru olduğunu belirterek, “23 yıl 
dile kolay… Yol arkadaşlığımızda çeyrek 
asrı geride bırakıyoruz. Dünyada da 
örneği az bulunan, en uzun soluklu 
sponsorluk anlaşmasını yenilemenin 
gururunu yaşıyoruz.  Bir otobüs ile 
başlayan iş birliğimiz, büyük bir araç 
filosuna dönüştü ve kendilerine bu 
öz verili yaklaşımları için teşekkür 
ediyoruz. Türk futboluna olan özel 

ilgilerinin daha uzun yıllar sürmesini 
diliyoruz. 1996 yılından bu yana A Milli 
Takımımızın aralıksız yanında olan 
Mercedes-Benz Türk sadece maddi 
değil özellikle manevi desteği ile bu 
süreçte kazandığımız başarılarda 
önemli rol üstlendi. Kendileri ile çok 
güzel bir dayanışma örneği sunduk. Yol 
arkadaşlığımız sürecinde, hep birlikte 
4 Avrupa Şampiyonası, 1 Dünya Kupası 
finallerine katılma heyecanı yaşadık. 
Sadece finallere katılmakla kalmadık, 
Dünya üçüncüsü olduk. Avrupa 
Şampiyonaları’nda yarı final, çeyrek 
final oynadık. Şenol Güneş Hocamıza, 
ekibine, kadromuza inanıyoruz, 
güveniyoruz ve daha önemli başarılara 
ulaşmayı ümit ediyoruz. İnşallah 
ülke olarak hep birlikte, istikrarlı bir 

turnuva takımı olup, sadece 2020’nin 
değil 2022’nin, 2024’ün, önümüzdeki 
tüm finallere katılmanın coşkusunu 
yaşayacağız.” dedi. Türk halkının 
destekleri ile Milli Takım haftasını milli 
bayrama dönüştürmek istediklerini ifade 
eden Başkan Nihat Özdemir, Mercedes 
Benz Türk’le yapılan anlaşmanın 2 maç 
öncesinde Milliler için itici güç olacağını 
belirtti. 

Türkiye Milli Futbol Takımı’nın başarı 
yolculuğu Mercedes-Benz Türk’ün Ana 
Sponsoru olduğu 23 yıllık süre zarfında 
Türkiye Milli Futbol Takımı 2000 Avrupa 
Şampiyonası’nda çeyrek finale, 2008 
Avrupa Şampiyonası’nda ise yarı finale 
kalmıştı. Ayrıca 2002 Dünya Kupası’nda 
üçüncü olarak büyük başarı elde 
etmişti.
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Ford Otosan ve AVL’den 
otonom taşımacılığa

giden yolda önemli adım

Ford Otosan ve AVL tarafından 
geliştirilen “Platooning” 

teknolojisine sahip Ford Trucks 
kamyonları test sürüşlerini başarı 

ile gerçekleştirdi.
Ford Otosan ve AVL’nin ortak 
Ar-Ge iş birliği kapsamında 

başlattığı “Platooning-otonom 
konvoy” projesinin testleri Ford 

Trucks’ın yeni çekicisi F-MAX 
üzerinde gerçekleştirildi. TIR’lar 

birbirine sanal olarak platooning 
teknolojisini kullanarak bağlandı 

ve birbirini yakın mesafeden takip 
eden bir konvoy şeklinde yola çıktı. 

Platooning’in başlangıç testlerini 
başarıyla tamamlayan Ford Trucks 

araçları ile Ford Otosan ve AVL 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. 
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Ford Otosan ve AVL’nin ortak Ar-Ge iş 
birliği kapsamında başlattığı ‘Platooning-
otonom konvoy’ projesinin ilk geliştirme 
aşaması başarıyla tamamlandı. Geçtiğimiz 
yıl başlayan projenin çıktılarının kamyon 
taşımacılığını tekrar şekillendireceği 
öngörülüyor.

Konvoy şeklinde ve otonom halde 
yola çıkan iki Ford Trucks çekicisi, yapılan 
ilk denemelerde mesafeleri başarıyla kat 
etti. Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda 
düzenlenen platooning teknolojisi 
lansmanına katılan Ford Otosan Genel 
Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik ve 
AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach, 
‘Platooning’ teknolojisini başarılı bir iş 
birliği ile Türkiye’de geliştirmekten ve 
test etmekten duydukları mutluluğu 
dile getirdi. “Platooning” teknolojisi Ford 
Otosan Ürün Geliştirme ile AVL’nin Türkiye 
ve Regensburg-Almanya’daki mühendislik 
ekiplerinin iş birliği ile geliştiriliyor. 

Gökçelik: “Otonom taşımacılığın 
gerçekleştirilmesi için önemli 
bir temel teşkil edecek”
Ağır ticari taşımacılıkta otonom sürüş 

teknolojisinin kullanımı adına AVL ile 
birlikte kilometre taşı niteliğinde bir süreci 
geride bıraktıklarını ifade eden Ford 
Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak 
Gökçelik, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl AVL ile güçlerimizi 
birleştirerek, ‘Platooning - Otonom 
Konvoy’ teknolojisi geliştirmek amacıyla 

çalışmalarımıza başlamıştık. Bugün, 
otonom kamyonlar üzerinde çalışan, 
bu alana yatırım yapan ve en önemlisi 
gösterimini yapabilecek bir prototip 
ürüne sahip olan dünyadaki sayılı 
kamyon üreticilerinden biri olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Donanım, 
yazılım ve simülasyon testlerini başarı 
ile gerçekleştirdiğimiz bu teknolojiyi 
artık yolda da test ediyoruz.  Ülkemizde 
bir ilk olan bu proje, Türkiye›de otonom 
araç geliştirme faaliyetlerine öncülük 
edecek. İlk aşaması tamamlanan Ar-Ge 
iş birliği projemizde, ağır ticari araçlar 
alanında kaydettiğimiz gelişmeler, sadece 
Türkiye’de değil, tüm dünyada otonom 
taşımacılığın hayata geçirilmesinde bir 
temel teşkil edecek. Bu Ar-Ge projesi 
karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin 
azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve 
akılllı ulaşıma olanak sağlayacak.  Projenin 
sonraki safhalarında ve uzun vadede “SAE-
Seviye 4” Otonom sürüş fonksiyonlarını 
geliştirmeyi ve Uçtan-Uca (Hub-to-
Hub) Otonom Otoban Taşımacılığını 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”

Tüm bu çalışmaların Ford Trucks 
markasının dünya çapında rekabet 
gücünü artıracağını belirten Gökçelik, 
“Ford-Otosan olarak otonom araç 
teknolojileri alanındaki yatırımlarımız ve 
geliştirme faaliyetlerimiz, otonom sürüş 
konusundaki yerli bilgi birikimimize katkı 
sağlamakta ve bu teknolojiler üzerinde 
çalışan tecrübeli bir mühendis kadrosu 

yaratarak bu alanda küresel entegrasyonu 
sağlamaktadır. Bizim için birinci öncelik 
her zaman yetenekli mühendis iş gücüne 
yatırım yapmak olmuştur. Yaptığımız bu 
yatırımların meyvesini yakın zamanda 
Avrupa’da ‘2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu Ödülü’nü (ITOY) alan F-MAX ile 
topladık. Şimdi ise bu yatırımın başka bir 
sonucunu, otonom araç teknolojilerinde 
kaydettiğimiz ilerleme olarak hep beraber 
görüyoruz. Bu çalışmalar, kesinlikle, 
küresel arenada Ford Trucks araçlarının 
rekabet gücünü arttıracaktır” dedi.

Dreisbach: “İşbirliğimiz 
ağır ticari araçlara otonom 
teknolojilerin kazandırılmasında 
öncülük edecek”
Platooning teknolojisinin sağlayacağı 

faydalardan ve sistemin işleyişinden 
bahseden AVL Başkan Yardımcısı Rolf 
Dreisbach, yaptığı değerlendirmede 
şunları ifade etti:

“Ford Otosan ve AVL gibi sektöründe 
iki önemli firmayı buluşturan 
“Platooning - Otonom Konvoy” projesi 
ekiplerimizle birlikte içinde olmaktan 
mutluluk duyduğumuz bir proje. Bu iş 
birliği çerçevesinde yürütülen proje ile 
araçların otonom sürüş seviyelerinin 
artırılmasını ve en sonunda sürücüye 
dahi ihtiyaç duymayacak düzeye 
ulaşmasını hedefliyoruz. Platooning-
otonom konvoy teknolojisinin toplam 
sahip olma maliyetini azaltma ve 
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yakıt tasarrufu sağlama gibi faydaları 
bulunmaktadır. Belirtilmesi gereken bir 
nokta da tüm otonom sürüş seviyelerinde 
uygulanabilecek güvenlik artışıdır. 
Halihazırda, projenin birinci aşamasında 
direksiyon, gaz ve fren kontrolü otoban 
koşullarında otonom olarak yönetilmiştir; 
fakat şimdilik sürücünün yolu izlemesi 
ve beklenmedik bir durumda aracın 
kontrolünü ele alması gerekiyor. En 
nihayetinde ise tüm sistemin sürücü 
müdahalesine ihtiyaç duymadan 
çalışmasını hedefliyoruz. Bu, otonom 
sürüşe geçişin, taşımacılığı daha düşük 
maliyetli ve güvenli hale getirmesi ve 
sürücü eksikliğine bir çözüm olması 
anlamına geliyor. 

Platooning modunda ilerleyen filo, 
trafiği engellemenin aksine, trafik akışını 

düzenleyecek ve kamyonların birbirini 
yakın takip etmesi sayesinde otoyolların 
araç kapasitesini arttıracak. Konvoya ait 
olmayan araçların sollama yapabilmeleri 
veya otoyol çıkışlarını kullanabilmeleri 
için, konvoydaki araçlar otonom olarak 
aralarındaki mesafeyi artıracak ve 
araya girmek isteyen araçlara müsaade 
edebilecek. Ek olarak, platooning 
sayesinde araçlar birbirini çok yakından 
takip edebilecek ve maruz kaldıkları 
ortalama rüzgar direncinin azaltılması ile 
yakıt tasarrufu sağlanabilecek”

Rolf Dreisbach, AVL’nin 70 yılı aşan 
bilgi birikiminin, bu projede etkin 
şekilde kullanıldığını belirterek, ``AVL, 
güç aktarım sistemleri geliştirilmesindeki 
liderliğini ve global mühendislik gücünü, 
son yıllarda elektrifikasyon ve ADAS/

AD sistem uygulamaları alanında 
yeni teknoloji geliştirme süreçlerinde 
de kullanmaktadır. Bu doğrultuda 
AVL Regensburg ekibi otomotiv 
standartlarında fonksiyon geliştirmedeki 
küresel uzmanlığı ile, AVL Türkiye 
ekibi de otonom sürüş fonksiyonları 
geliştirme konusundaki uygulamalı 
deneyimi ile bu iş birliğine katkıda 
bulunmuştur. Otomotiv sektörünün 
diğer alanlarında mükemmelleştirdiği 
güvenli ve geriye dönük takip edilebilir 
yazılım geliştirme becerilerini, bu 
proje kapsamında diğer otonom sürüş 
teknolojilerinde olduğu gibi başarıyla 
uygulamıştır. Burada geliştirilen bilgi 
birikimi ve edinilen tecrübe, diğer proje 
ortaklıklarında da aktif fayda sağlayacak’’ 
açıklamasını yaptı.
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Çeyrek asrı aşkın bir süredir tüm 
Avrupa ülkelerine Türkiye’den soğuk zin-
cir taşımacılığı yapan ve sektörün önde 
gelen filolarından olan Erhanlar Uluslar-
arası Nakliyat, araçlarında kullanmaya 
başladığı Conti Hybrid HT3 lastikleri ile 
yakıt tüketiminde her 100 km’de 0,3 litre 
yakıt tasarrufu sağladı. Conti Hybrid HT3, 
uzun mesafe ve bölgesel uygulamalar 
için geliştirilmiş yuvarlanma direncini 
azaltan ve kullanım alanlarına göre 
optimize edilmiş sırt hamuru bileşimi 
sayesinde, iyileştirilmiş yuvarlanma diren-
ci ve kilometre performansı sağlayarak 
maliyette tasarrufu artırıyor. 

Continental Türkiye Kamyon Lastikleri 
Satış Müdürü Hartwig Kühn, yaptığı 
açıklamada, “Özellikle uzun mesafe 
taşımacılık olmak üzere, nakliye şirketleri 
zorlu bir uluslararası rekabet ile karşı 
karşıyalar. Güvenliği de bir kenara bırak-
madan, taşınan ürünlerin güvenilir bir 
biçimde teslim edilmesi, uygun maliyet, 
yakıt verimliliği ve lastik sırtını yenileye-
bilme gibi özellikler bu şirketler için en 
önemli konuların başında geliyor. Tüm bu 
özellikler Continental’in kamyon lastikleri 
tarafından sağlanabiliyor.” dedi.

Erhanlar Genel Müdürü Sultan Turan 

ise değerlendirmesinde şunları söyledi: 
“Taşıdığımız ürünlerin varış noktaları-
na güvenli bir şekilde ve zamanında 
ulaştıklarından emin olabilmek için yüksek 
güvenlik ve kalite sunuyoruz. Bu pren-
sipleri, lastik satın alımı kararımızda da 
uyguluyoruz. Conti Hybrid HT3 lastiklerini, 
olağanüstü sürüş güvenliği, oldukça iyi per-
formans ve mükemmel kullanım özellikleri 
nedeniyle kullanıyoruz. Bu, zamanında ve 
güvenli teslimatlarımıza olan %100 güven-
leri nedeniyle müşterilerimiz tarafından old-
ukça takdir edilmektedir. Avrupa’nın bütün 

ülkelerine taşımacılık hizmeti verdiğimizden 
her türlü yol koşulunda optimum perfor-
mans gösterecek lastiklere ihtiyaç duyuy-
oruz. Tam da bu sebeple, Continental’in 
yüksek kaliteli lastiklerine güveniyoruz ve 
tercih ediyoruz. Conti Hybrid lastikleri ıslak 
zeminlerde bile gösterdikleri mükemmel yol 
tutuş ve fren performansı sayesinde bizleri 
etkiledi. Conti Hybrid HT3 lastikler ile her 
100 km’de yaklaşık 0,3 litre yakıt tasarrufu 
elde ettik. Bu da yakıt tüketimimizde tasar-
ruf sağlayarak  toplam maliyetimizi düşür-
mede önemli ölçüde fayda sağladı.” 

Erhanlar Continental ile
yakıtta tasarruf sağladı

Avrupa’nın bütün 
ülkelerine taşımacılık yapan Türkiye’nin 
önde gelen filo şirketi Erhanlar Uluslararası 
Nakliyat, Conti Hybrid HT3 lastikleri sayesinde 
yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmayı başardı.
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FEV Türkiye’nin organize ettiği 
araç, motor ve güç aktarma organları 
endüstrisindeki öncü firmaları 
buluşturan “FEV Day of Future Mobility 
Solutions Turkey 2019” uluslararası 
konferansı 24 Ekim’de, Crowne Plaza Asia 
Hotel, İstanbul’da gerçekleşecek. 

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan 
ve en son teknolojik gelişmelerin ele 
alınacağı konferansta, BMC, Ford Otosan, 
Tümosan gibi otomotiv sektörünün 
önde gelen firmalarının üst düzey 
yöneticileri de birer konuşma yapacak. 

Hibrit ve elektrikli araçlar, akıllı 

araç ve mobilite teknolojileri, dizel 
motorlar, egzoz emisyon sistemleri, 
ve araç geliştirme konuları üzerine 
sunuşların yapılacağı etkinlik yeni nesil, 
elektrikli, birbiri ile haberleşebilen 
araçların gelişimi hakkında görüşlerin 
paylaşılacağı panel ile sonlanacaktır. 

Local solutions for off-road vehicle powertrains and way ahead

16:30 Panel: Future mobility technologies - quo vadis?
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Ulusal DAF Sürücü 
Yarışması’nın şampiyonu olan 
Turhan Öz’ün çalıştığı firma, 
Güvenok Lojistik, sektörde 
önde gelen ulusal firmalardan 
biri.  1998 yılında kurulan 
Güvenok Lojistik akaryakıt 
sektöründe güvenli ve kaliteli 
taşımacılığı amaç edinerek kısa 
zamanda başarılı bir büyüme 
gerçekleştirdi. Kaliteli, güvenli ve 
kanunlara uygun operasyonlar 
sayesinde akaryakıt taşımacılığı 
sektöründe en başarılı 
firmalardan biri haline geldi. 

2006 yılında yaptığı atılım 
ile, Türkiye’nin en büyük 
kuruluşlarının depolar arası 
taşımalarını yapmaya başladı. 
Müşteri odaklı güvenli ve 
kaliteli taşımacılığı merkez 
alan bir yaklaşımla sektöre yön 
veren firmalar arasında yerini 
aldı. 12 şubesi olan Güvenok 
Lojistik akaryakıt taşımacılığı 
dışında gaz, ihrakiye, jet-al uçak 
yakıtı, deniz araçları yakıtı gibi 
taşımacılıklar da yapmakta.   

Turhan Öz, Güvenok 
Lojistik’le ilgili tecrübelerini bu 
cümlelerle anlattı: “Güvenok 
Lojistik, sürekli büyüyen, yenilikçi 
eğitimlere, kanun ve kurallara 
önem veren bir firmadir. 
Genç bir yönetim kadrosuna 
sahip olan firma, sürücü 
kadrosunu da geliştirmekte. 
İlk işe başladığımda 80 kişilik 
olan sürücü kadrosu bugün 
itibarıyla 450 kişi oldu. Bilgi ve 
tecrübelerimi yeni operatör 
arkadaşlarıma, şirket içi 
eğitimlerle aktarma şansı 
buluyorum. Güvenok Lojistik’te 
çalışmaktan çok memnunnum.”

Türkiye’nin en iyi kamyon sürücüsü; 

Güvenok Lojistik 
sürücülerinden oldu

Uluslararası Final’e katılacak 
şampiyonumuz Turhan Öz, 7 yıldır 

Güvenok Lojistik’te çalışıyor.

Turhan Öz kazandığı Sürücü Yarışması kupası ile 
7 yıldır çalıştığı Güvenok Lojistik’te.
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Türkiye’nin önde gelen inşaat 
şirketlerinden Kolin, 50 araçlık yeni 

yatırımlarında MAN kamyonlarını 
tercih etti. Kolin İnşaat’ın satın 

aldığı MAN TGS 41.420 otomatik 
damper kamyonlardan oluşan 

50 araçlık filo, MAN’ın Ankara 
Akyurt’taki tesislerinde teslim 
edildi. MAN araçlarına yüksek 

performansları, dayanıklılıkları 
ve yaygın servis ağına duyulan 

güven doğrultusunda satın alınan 
kamyonlar, Lüleburgaz – Edirne 

arasındaki 157 km’lik hızlı tren 
hattı projesinde kullanılacak. 

Konya Şube Kamyon Satış Müdürü 
Doğucan Suyani tarafından 

gerçekleştirilen 50 adet MAN 
TGS 41.420 otomatik damper 

kamyonun satış sürecine, VDF 
MAN Finans Yöneticisi Tuğrul Aykın 

da sunduğu finansal çözümlerle 
katkı sağladı. Satışı gerçekleştirilen 

araçların tedariği ise MAN Bölge 
Bayi MANCI Kemal’in stoğundan 

gerçekleştirildi.

Kolin İnşaat’a
50 adet MAN TGS 
41.420 otomatik 

damper 

Fernas MAN’ı tercih etti
İnşaat, enerji üretimi, şehir içi doğal 

gaz dağıtımı, sanayi, madencilik, gıda 
ve turizm gibi alanlarda çeşitli faaliyetler 
yürüten Fernas Şirketler Grubu, yeni 
yatırımında da MAN çekicilerini seçti. Son 
olarak 20 adet MAN kamyon ile filosunu 
güçlendiren köklü şirketler grubu, duy-
dukları memnuniyet doğrultusunda 5 
adetlik son yatırımında da MAN’ı tercih 
etti. Fernas Şirketler Grubu’nun satın aldığı 
5 adet MAN TGS 41.420 otomatik vites 
kamyonlar, Ankara Akyurt’taki MAN tesis-
lerinde düzenlenen törenle teslim edildi. 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kon-
ya Şube Kamyon Satış Müdürü 
Doğucan Suyani’nın ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen teslimat 
törenine Fernas adına Makine 

İkmal Müdürü Şevki Altun ve Satınalma 
Yöneticisi Doğan Durak katıldılar. Fernas’ın 
Soma’da yürüttüğü projede kullanılacak 
olan araçlarla ilgili ayrıca MAN ProfiDrive 
Eğitmeni Abdullah Kavrak’da eğitim ve 
teknik destek verdi.

Fernas adına araçları teslim alan Mak-
ine İkmal Müdürü Şevki Altun ve Satınal-
ma Yöneticisi Doğan Durak, “MAN terci-
himizde, daha önce kullanmış olduğumuz 
araçlardan, yakıt tasarrufundan perfor-
mansına, teknolojisinden dayanıklılıkları-
na kadar her alanda duyduğumuz 

memnuniyet etken oldu” açıklamasında 
bulundular.  MAN’ın ‘yaşam boyu iş ortağı’ 
olarak gördüğü müşterilerini her açıdan 
düşünerek, onlara avantajlar sunduğunu 
vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticar-
et A.Ş. Konya Şube Kamyon Satış Müdürü 
Doğucan Suyani da, “Bu yaklaşımımızla 
birlikte, müşterilerimizle uzun yıllara dayalı 
ilişkilerimiz bulunuyor. Fernas Şirketler 
Grubu da, uzun bir geçmişe sahip iş ortak-
larımız arasında. Bu güzide işbirliğimizin 
daha uzun yıllar gelişerek sürmesini arzu 
ediyoruz” dedi. 
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Hankook
2019/20 lastiklerine

son şeklini veriyor

Hankook 
2019/20 sezonu 

için hazırladığı 
kış lastikleri 
serisine son 

halini verirken 
bir yandan 

da hafif ticari 
araçlara yönelik 

yeni kış ve 
her mevsim 

kullanılabilen 
lastik 

desenlerini 
sunuyor.

Lastik üreticisi 

Hankook, önümüzdeki kış 

sezonuna yönelik portföyünü 

genişletirken, iki yeni deseni daha 

ürün gamına ekliyor. Yeni Winter 

i*cept LV, otomobil ve SUV’larda 

oldukça popüler olan i*cept ailesini 

hafif ticari araçlara yönelik olarak özel 

olarak hazırlanan yeni bir kış lastiğiyle 

tamamlıyor. Ayrıca hafif ticari araçlar 

için tümüyle sıfırdan geliştirilen, her 

mevsim kullanılabilen bir lastik olan 

Vantra ST AS 2 de bu segmentte 

artan talebi karşılamak için 

piyasaya sürülecek.



552019   RADÜS DERGİSİ

Premium lastik üreticisi Hankook, 
önümüzdeki kış sezonu için hafif ticari 
araçlara yönelik olarak geliştirilen yeni 
Winter i*cept LV ürününü sunuyor. 
Yüksek performansıyla öne çıkan, 
popüleri*cept serisindeki bu yeni model, 
gerek kış koşullarına uygun olarak 
geliştirilmiş özel yapısı, gerekse de yüksek 
kilometre performansı ile,dolayısıyla 
ekonomik oluşuyla öne çıkıyor: Hankook 
mühendisleri daha geniş lastik sırtı 
tasarımı da dâhil olmak üzere çeşitli 
yeniliklerle, önceki modele kıyasla %10 
kadar daha fazla kilometre kat edebilmeyi 
başardı. Lastiğin omuz kısmındaki desenin 
optimizasyonu, düzensiz aşınmanın 
önüne geçerken,lastiğin dengesiz bir 
biçimde yıpranmasını önlerken, daha 
fazla kilometre kat edebilmeyi, dolayısıyla 
özellikle filolar için en önemli kriterlerden 
biri olan ekonomikliği sağlıyor. Hankook 
Winter i*cept LV ,ilk etapta 175 ila 235mm 
arasında değişen lastik sırtı genişlikleri ile 
birlikte, 75 ila 60 serisinde, 15 ve 17 inç 
arasında değişen farklı ebatta, R ve T hız 
kategorilerinde alternatiflerle sunulacak. 

Hankook bir yandan da hafif ticari araç 
kategorisine yönelik ürün portföyüne 
3PMSF sembolünü taşıyan, her mevsim 
kullanılabilen yeni Vantra ST AS 2’yi de 
ekliyor. Yeni Vantra ST AS 2, özel olarak 
geliştirilen “Buz-Dostu Teknolojisi” ile 

kentsel alanlarda soğuk havalarda bile 
güçlü yol tutuş sağlıyor. Hankook’un her 
mevsim kullanılabilen ürün gamında 
sunulan bu yenilik, öncelikli olarak 185 
ila 235mm arasında değişen lastik sırtı 
genişlikleriyle birlikte, 80 ila 60 serisinde, 
14 ila 16 inç arasında değişen  Q, R, S, T, 
ve H hız kategorilerinde 15 farklı ebatta 
sunuluyor. Farklı ebatlardaki lastiklerde 
de teknolojinin uygulanması çalışmaları 
sürüyor.

Ayrıca otomobil segmentine 
yönelik mevcut kış lastikleri yelpazesi 
de genişletilmiş durumda. Ultra yüksek 
performans lastiği olan Winter i*cept 
evo 2 ve Winter i*cept evo 2 SUV’un 
asimetrik desenleri gerek ıslak gerek 
kuru zeminlerde konforlu ve spor 
kullanımı sağlarken, bir yandan da karlı 
zeminlerde de güçlü yol tutuş ve frenleme 
performansı sunmak için özel olarak 
geliştirildi. Hankook Winter i*cept evo 2, 
15 ila 20 inçlik jantlarla kullanıma yönelik 
olarak, 185 ila 295mm lastik sırtı genişliği 
ile30 ila 65 serisinde T, H, V ve W hız 
kategorilerinde 116 farklı ebatta, artırılmış 
yük kapasitesi sağlayan (ekstra yük - XL) 
bir versiyon olarak sunuluyor. Hankook 
Winter i*cept evo 2 SUV ise 215 ila 315mm 
lastik sırtı genişlikleriyle birlikte, 75 ila 35 
serisinde 15 ila 21 inçlik jantlarla kullanıma 
yönelik olarak T ila W hız kategorilerinde 

50 farklı ebatta sunuluyor. HRS (Hankook 
Runflat System) teknolojileri ve Hankook 
Sealguard özelliğiyle sunulan farklı ebatlar 
da mevcut..

Winter i*cept RS 2 ise özellikle 
kompakt ve orta segmentteki otomobiller 
için geliştirilmiş bir kış lastiği. 135 ila 
225mm lastik sırtı genişliklerinde, 80 ila 45 
serilerinde  T, H ve V hız kategorilerinde 67 
farklı ebatta sunuluyor.

Ayrıca Hankook 2019 sezonunda 
otomobiller ve SUVlar için sunduğu her 
mevsim kullanılabilen ürün yelpazesini de 
yeniden yapılandırarak, daha da geliştirdi. 
Otomobillere yönelik Kinergy 4S 2 ve 
SUVlara yönelik her mevsim kullanılabilen 
Kinergy 4S 2 X, kentsel alanlarda kullanım 
için bir alternatif sunuyor. V şeklindeki sırt 
deseni ve kauçuk karışımında kullanılan 
ve doğal yağ bileşenlerini de içeren ultra 
modern malzeme, yıl boyunca güvenli 
bir sürüş ve frenleme performansı 
sağlıyor. 2019/2020 kış sezonu için 
Hankook Kinergy 4S 2’yi 14 ila 19 inçlik 
jantlarla kullanıma yönelik olarak, 165 
ila 255mm lastik sırtı genişliklerinde, 
70 ila 35 serilerinde T, H, V, W ve Y hız 
kategorilerinde 54 farklı ebatta sunuyor. 
Kinergy 4S 2 X ise 215 ila 270mm lastik sırtı 
genişliklerinde, 65 ila 45 serilerinde  H, V 
ve W hız kategorilerinde 10 farklı ebatta 
kullanıcıyla buluşuyor.
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Enerji endüstrisi için dünyanın en zengin petrol 
rezervlerine gidebilmek veya uzak bir ülkeye güç 
götürmek, her koşulda ağır yükleri kaldırabilecek 
modern araçlar gerektiriyor. Allison Transmission 
ve IVECO Astra, yakın zamanda Ürdün›deki Attarat 
Um Ghudran petrol madeni ve elektrik santrali 
projesi ile Tanzanya’daki Kinyerezi doğalgaz santrali 
gibi dünyanın en zorlu iki şantiyesini göreve hazır 
araçlarla desteklemek için bir araya geldiler.

Ürdün’ün ağır yük taşımacılığı şirketi Orient Ağır 
Nakliye, yüksek performanslı araç ihtiyaçları için 
filosunu  Allison tam otomatik şanzıman donanımlı 
IVECO ağır hizmet kamyonları ile güçlendirdi.  Allison 
tam otomatik şanzıman, tekerleklere daha fazla güç 
sağlamak, olağanüstü yol tutuş, manevra kabiliyeti 
ve hızlı ivmelenme sunmak için motor torkunu 
sarsıntısız bir şekilde arttırıyor. Allison şanzıman 
donanımlı Astra HD9 kamyonların kullanım kolaylığı, 
sürücünün vites değiştirme endişesi yaşamadan yol 
koşullarına konsantre olmasını sağlıyor.

Allison Transmission Uygulama Mühendisi 
Bruno Re, açıklamasında; “300 tonun üzerinde 
yük çeken sürücüler, salyangoz hızında ilerlemek 
zorunda kalıyor. Uzun mesafelerdeki eğimleri 
ve aşırı sıcakları aşmak için yüksek kapasiteye 
ihtiyaçları oluyor. Allison şanzımanlar, bu görevleri 
yüksek performans ile yerine getiriyor” diye 
belirtti. Astra araçları, Ürdün’ün elektrik santralinde 
327 tonluk bir buhar jeneratörü dahil olmak üzere 
çeşitli ağır iş ekipmanlarını taşımak için kullanılıyor. 
Çekiciler, maden ağzını oluşturmak, kazan 
temellerini inşa etmek ve diğer altyapı ihtiyaçlarını 
sağlamak gibi zorlu arazilerdeki ağır görevler için 
gereken gücü sağlıyor.

Allison ve IVECO Astra
global enerji projelerine güç katıyor

Ağır ticari araç üreticisi IVECO, 
en zorlu şantiyeler için Allison 
tam otomatik şanzımanlara yöneldi.

Allison tam otomatik şanzıman donanımlı Astra HD9 araçlar, mükemmel çekiş ve her 
türlü zeminde sarsıntısız bir yol tutuşu sunarak sürücünün vites değiştirme endişesi 
yaşamadan yol koşullarına konsantre olmasını sağlıyor.

Ürdün’ün ağır yük taşımacılığı şirketi Orient Ağır Nakliye, ağır hizmet inşaat filosunu 
Allison tam otomatik şanzıman donanımlı IVECO H9 çekiciler ile güçlendirdi.

Amman için ayrılan beş Astra HD9 6x6 model çekicilerden ikisi, Allison 4700 Serisi tam 
otomatik şanzıman donanımına sahip. 220 tonluk kamyonlar, Herkül’ün görevlerini 
yerine getirebiliyor, rüzgar türbinlerini yan yana çekebiliyor veya dünyanın en tehlikeli 
arazilerinde 327 tonluk bir buhar jeneratörü taşıyabiliyor.



572019   RADÜS DERGİSİ



58 RADÜS DERGİSİ   2019

Türkiye’nin lider markası New Holland, 
farklı tip bahçe traktörleri, tarımsal 
ekipmanları, iş makineleri, dijital karar 
alma desteği sağlayan mobil uygulaması 
Tarlam Cepte ve mekanizasyona erişimi 
kolaylaştıracak kampanyalarıyla fuarda 
dikkat çekiyor. Yeni ürün lansmanları ile 
dolu dolu Bursa Tarım Fuarı’na  gelen 
New Holland tanıtımını yaptığı otomatik 
dümenleme sistemine sahip ilk yerli 
üretim traktörü MasterDrive ile verimin 
anahtarı olduğunu kanıtlıyor. 

Bursa Tarım Fuarı 2019’a gelen 
ziyaretçiler, 2500 m²’lik New Holland 
standında, MasterDrive ile birlikte 
bahçelerin vazgeçilmeyen traktörleri 
T580B, T450 S/B, TD4.100F, TTJ Limited 
Edition ve Türkiye’nin ilk yarı otomatik 
şanzımana sahip yerli traktörü TR5 Electro 
Command’i de kapsayan geniş ürün 
gamını yakından inceleme fırsatı buluyor.

“Akıllı Tarım” ile verim artacak, 
çiftçinin hayatı kolaylaşacak
Uygun iklim koşulları, verimli 

tarım arazileri ve yeniliklere açık 

çiftçileriyle dikkat çeken Bursa’nın ülke 
tarımı açısından önemine değinen 
TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz 
“New Holland olarak Bursa’ya, kentin 
tarıma elverişli topraklarından daha 
yüksek verim almak amacı ile hayata 
geçirdiğimiz teknolojik yeniliklerimizle 
geldik. Fuardaki ziyaretçilerimize, tarımsal 
mekanizasyon ve akıllı tarım çözümleri 
kapsamında, Türkiye’nin otomatik 
dümenleme sistemine sahip yerli üretim 

traktörü New Holland MasterDrive’ı 
tanıtacağız. Yüksek verimi hedefleyen 
çiftçilerimizi amacına ulaştırmak üzere 
yoğun emekler sonucunda tasarladığımız 
bu traktörlerimizle, yakıt, tohum, ilaç ve 
gübre gibi tarımsal girdilerin en uygun 
şekilde kullanılmasına imkan tanıyarak 
%10’a varan bir kazanç yaratmayı 
öngörüyoruz. Misafirlerimiz fuarın içinde 
bulunan demo alanımızda bu ürünümüzü 
deneyimleme imkanı bulacaklar” diyerek 
sözlerine devam etti. 

Akyüz fuarda sergiledikleri traktörlere 
ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Bursa 
denince akla gelen ve gün geçtikçe 
büyüyen bahçe tarımına yönelik 
güçlü bir ürün portföyüne sahibiz. 
Geçtiğimiz yıllarda yılın traktörü seçilen 
TT Junior traktörlerimizin çift renkli özel 
üretim modeli ilk defa Bursa fuarında 
çiftçilerimizle buluşuyor. Bir başka 
yeni modelimiz TD4.100F ise yüksek 
basınçlı common-rail yakıt enjeksiyon 
teknolojisiyle donatılmış, 4 silindirli, tam 
98 beygir gücü ile şu ana kadar yalnızca 

Tarım öncüsü
New Holland
Bursa Tarım Fuarı’nda

New Holland, tarımda 
verimliliği artıracak 

ve çiftçilerin hayatını 
kolaylaştıracak üstün 

teknolojiye sahip ürün, 
hizmet ve çözümlerini 

BurTarım 2019’da sergilerken; 
düzenlediği kampanyalar ile 

avantajlı koşullar sunuyor.
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ithal traktörlerin yanıt verebildiği 
bahçe faaliyetleri için hem yerli 
hem de ekonomik bir çözüm olarak 
öne çıkıyor. Kompakt ve modern 
çizgilere sahip kaportasının altında 
barındırdığı 55 HP maksimum güç 
ve 226 Nm tork üreten 3 silindirli yerli 
üretim S8000 serisi motoruyla tüm 
işlerin üstesinden gelmeye hazır T580B 
serimiz ve 43 HP maksimum güce sahip, 
166 Nm tork üreten motoruyla uzun 
çalışma saatlerinde çiftçilerin kompakt 
yardımcısı olan New Holland T450 S/B 
serisi bahçe traktörlerimiz de standımızda 
yerini aldı. Bu yılın başında yine bir ilki 
gerçekleştirerek Türkiye’nin yarı otomatik 
şanzımana sahip ile yerli traktörü New 
Holland TR5 Electro Command serisini 
satışa sunmuştuk. Tüm zorlu çalışma 
koşullarında maksimum verim hedefiyle 
tasarlanan bu traktörlerimiz de fuarda 
yerini alarak tarımsal faaliyetlerinde en 
yüksek performansı yakalamak isteyen 
çiftçilerimizin beğenisine sunuluyor.”

Üstün teknolojili ekipmanlar ve iş 
makineleri çiftçilerin tercihi oluyor
Toprak işlemeden hasada kadar 

her türlü ihtiyaca yönelik ekipmanları 
stantlarında sergilediklerini belirten Rehda 
Cem Akyüz; “40’a yakın farklı ekipmanla 
BurTarım 2019’a dolu dolu bir giriş yaptık. 
Asılır Tip Hububat Ekim Makineleri, DPSP 

Serisi 
Dal-Sap 
Parçalama 
Makineleri ve Yem Karma Makinelerini 
de içeren farklı seçenekleri bir arada 
sunduğumuz ekipman standımıza 
uğrayan ziyaretçiler aynı zamanda 200 
serisi Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici, LM 
Serisi Teleskopik Yükleyici, C Serisi Mini 
Ekskavatör ve B Serisi Kazıcı Yükleyici 
gibi tarımda çözüm sunan New Holland 
iş makinelerimizi de görebilme şansı 
yakalayacaklar” dedi.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz 
açıklamalarını şu şekilde tamamladı: 
“New Holland olarak fuar katılımcılarını 
son teknolojiye sahip ürün, hizmet ve 
çözümlerimizle buluştururken, ihtiyaçlarına 
yönelik alternatiflere ulaşabilmelerini 
sağlayacak finansal çözümler de 

sunuyoruz. 
Ziyaretçilerimize 
üstün teknolojili 
ürünlerimizi 

inceleme ve Tarlam 
Cepte uygulamamızı 

deneyimleme imkanı 
sağlıyoruz. Bununla 

birlikte katılımcılar, tüm 
serilerde geçerli, 5 yıl vade 

sağlayan TürkTraktör Finans’ın % 
0,87’den başlayan çok cazip güncel 

faiz oranları, Sonbahar kampanyamız 
ve fuara özel çalıştığımız TT Junior ve 
TD4 bahçe serilerimizde % 5 indirim 
sunan kampanyalarımız hakkında 
detayları da stantlarımızı ziyaret ederek 
öğrenebilirler. Çiftçilerimiz, TürkTraktör 
Finans avantajlarının yanı sıra %0,69’dan 
başlayan çok özel faiz oranlarının 
olduğu kampanyamız için de Vakıfbank 
şubelerinden başvuru yapabilirler. Bu 
yılın ilk yarısında lanse ettiğimiz Tarlam 
Cepte uygulamamız için Bursa fuarına 
özel olarak sunduğumuz kampanyamız 
ile günlük 1 TL bedel karşılığında bir yıllık 
kullanım sunuyoruz. Bu kampanyamızdan 
Ekim ayı boyunca faydalanmak mümkün. 
Her zaman olduğu gibi modern tarıma 
yön verecek ve çiftçilerimizin hayatını 
kolaylaştıracak yeniliklerimiz ile öncü 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
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Scania, iklim değişikliğinin yol açtığı 
küresel ısınmanın getireceği zararlara 
dikkat çekmek için 20 Eylül tarihini 
“Scania İklim Günü” olarak ilan etti. Scania 
doğa dostu araçlar için gerçekleştirdiği 

çalışmalarla sektöre öncülük yaparken, 
iklim değişikliğine dikkat çekmek için 20 
Eylül tarihini “Scania İklim Günü” olarak 
ilan etti ve dünya genelindeki tüm Scania 
tesislerinde çalışmaya 1 saat ara verildi. Bu 

arada personele, iklim değişikliği, çevreye 
etkileri, karbon ayak izinin azaltılması için 
neler yapılabilir gibi konular hakkında 
eğitimler verildi.

Doğuş Otomotiv Scania’da da 1 saat 
çalışmalara ara verilerek, iklim değişikliği 
ve Scania’nın konuyla ilgili gerçekleştirdiği 
uygulamalar hakkında bilgiler verildi. 

“Karbon salımının yüzde 14’ü 
karayolu taşımacılığından”
Dünyaya salınan gaz emisyonunun 

yüzde 14’ü karayolu taşımacılığı esnasında 
kullanılan araçlardan kaynaklanıyor. 
Scania sürdürülebilir bir dünya için 
sürdürülebilir çevre uygulamaları 
kapsamında bu oranı yüzde 25 daha 
azaltmayı hedefliyor. Bu hedefler 
kapsamında 2020 yılında tüm tesislerinde 
yüzde 100 fosilsiz üretilmiş elektrik 
kullanımına geçmeyi planlarken, 2025 
yılında araçları ve operasyonlarında 
karbon salımını yüzde 50 azaltmayı 
planlıyor. 

Scania’dan doğa için farkındalık

Scania, 13 litrelik motor 
yelpazesine 540 hp seçeneğini ekledi. 
Böylece 13 litrelik motorda güç serisi 
5’e yükseldi. Ağır ticari araç pazarında 
en geniş motor yelpazesine sahip 
Scania 13 litrelik motoruna 540 Hp 
güç seçeneği ekledi. 13 litrelik motor 
370, 410, 450, 500 Hp seçenekleri ile 
sunuluyordu. 

Scania’nın yeni motoru, daha 
fazla gücüne rağmen, yüzde 2’ye 
kadar daha az yakıt kullanıyor. 
500 versiyonunda olduğu gibi, 
yeni 540 motoru, rulman yatakları 
olan yeni sabit geometrili bir turbo 
ünite kullanıyor. Bu, sistem düşük iç 
sürtünme gibi, her iki motorun da 
yakıt ekonomisine yardımcı oluyor. 
Yeni DC13 166, 1.800 dev / dak da 540 
beygir gücü, 1.000 dev / dak’da 2.700 
newton metrelik bir tork üretiyor. 

Tüm DC13 motorları, emisyon 
standartlarını karşılamak için egzoz 
son işleminde yalnızca SCR (seçici 
katalitik redüksiyon) kullanıyor.

Scania, yeni 540 motorunu 
ön aks yükleri ve diğer ağırlık 
sınırlamalarının devreye girdiği 
yerlerde ağır hizmet gücü olarak 
sunuyor. Gelişmiş yakıt tasarrufu 
ve ağırlık / ağırlık oranı, yeni 540 
seçeneğini, birçok Scania müşterisi 
için cazip bir tercih haline getiriyor. 

Scania’nın 13 litrelik motora sahip 
araçları, arka arkaya üç yıl boyunca 
Almanya’da ‘Yeşil Kamyon’ olarak 
taçlandırıldı. 

Scania motor güç seçeneklerini çoğaltıyor
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Koşulsuz müşteri memnuniyeti 
hedefiyle nakliye, depolama ve uluslararası 
bürokratik taşımacılık alanında uzman 
olan AYS Uluslararası Nakliyat, araç 
filosuna Volvo FH16 750 HP’yi dahil etti. 
Segmentindeki en yüksek beygir gücü 
olan 750 HP ve 3550 Nm torka sahip 
bu güçlü kamyon, I-Shift overdrive 
şanzıman, konforlu geniş kabin, retarder 
ve güçlendirilmiş VEB+ motor freni ile öne 
çıkıyor. ADR belgesi bulunan ve Euro 6 Step 
D yönetmeliğine uygun çevre dostu Volvo 
FH 16 750 HP, verimli yakıt tüketimiyle de 
avantaj sağlıyor. 

AYS Uluslararası Nakliyat ortakları 
Mehmet Bağdat ve Yasin Şimşek ile 
Temsa İş Makinaları Marmara Saha Satış 
Müdürü Ufuk Ulus’un katıldığı teslimat 
töreni firmanın İstanbul Bahçeşehir’deki 
merkezinde gerçekleşti. Mehmet Bağdat 
teslimat töreninde “Koşulsuz müşteri 
memnuniyeti vizyonumuz doğrultusunda 
segmentinin en güçlü motoruna sahip 
Volvo FH16 750 HP’yi filomuza dahil ettik. 
Filomuz bünyesinde Volvo araçlarımız 
vardı, markanın ürün performansına ve 
kalitesine aşinayız. Volvo Trucks markasının 
sürdürülebilir yüksek performansı yeni 
alım kararımızda önemli rol oynadı. Temsa 
İş Makinaları’na da çözüm ortağımız 
gibi hareket ettiği için teşekkür ederiz.” 
açıklamasında bulundu.  

Yasin Şimşek ise “Sektör tecrübemizi 
genç ve dinamik kadromuzla birleştirerek 
koşulsuz müşteri memnuniyeti 
hedefiyle kurumsal nakliyeye yeni bir 
boyut kazandırdık. ‘Her taşıma kendi 
taşımamızdır’ ilkesiyle yolumuza devam 
ediyoruz. Hizmet odaklı vizyonumuzla 
aynı bakış açısına sahip Volvo Trucks 
markasıyla çalışmaktan çok memnunuz. 
Volvo FH16 750 HP’yi yüksek beygir gücü, 
yakıt verimliliği ve yaygın yetkili servis ağı 
sebebiyle tercih ettik. Zamanında teslimat 
ilkemiz doğrultusunda 2020’de araç 
yatırımlarımız devam edecek. Bu alımlarda 
yüksek uptime süresi ve yaygın yetkili 
servis ağı sebebiyle Volvo Trucks ile yola 
devam etmeyi düşünüyoruz” dedi.

AYS Uluslararası Nakliyat
Volvo FH16 750 HP ile

filosunu güçlendirdi
Temsa İş Makinaları,
ağırlıklı uluslararası bürokratik
nakliye hizmeti veren AYS Uluslararası
Nakliyat’a, kendi segmentindeki en yüksek beygir gücüne 
sahip kamyonu Volvo FH16 750 HP satışı gerçekleştirdi.
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Pirelli marka endüstriyel ve ticari las-
tiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, 
yurt çapındaki iş ortaklıklarını büyütmeye 
devam ediyor. Yiğit Akü bünyesindeki 
Derlas Otomotiv, Ankara’daki şubesinde 
Prometeon Türkiye’nin ürettiği Pirelli mar-
ka kamyon, otobüs lastiklerinin satışını 
gerçekleştirecek. “ProTruck” çözüm paketi 
ve mobil bakım servis ağı “FleetMobile” 
hizmetlerinin danışmanlığını da gerçekleşti-
recek olan Derlas ayrıca, ağır vasıtalara özel 
“Pro 7/24” yol yardım ve çekici hizmeti ile 
dingil düzeltme hizmeti de sunacak.

Pirelli marka endüstriyel ve ticari las-
tiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, 
Ankara’da OSTİM Sanayi Sitesi’nde Yiğit Akü 
bünyesinde faaliyet gösteren Derlas Otomo-
tiv ile yeni bir ‘yetkili iş ortaklığı anlaşması’ 
imzaladığını duyurdu. Tamamen ağır ticari 
araçlara özel olarak hizmet verecek olan 
bayide birçok hizmet aynı anda sunulacak. 

1 Ekim Salı günü gerçekleşen açılışa, 
Yiğit Akü’nün de kurucusu olan Hamit Yiğit, 
oğulları Hasan Yiğit, Kadir Yiğit ve Tamer 
Yiğit ile birlikte yeni şubeden sorumlu Genel 
Koordinatör Koray Dedeoğlu katıldılar. 
Açılışta Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afri-
ka, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp 
Günvaran ile Prometeon Türkiye, Orta Doğu, 
Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret 
Direktörü Gökçe Şenocak hazır bulundular.  

ProTruck ailesinin ‘terzi işi’ 
çözümleri ile her filonun ihtiyacı 
belirlenebilecek
Derlas Otomotiv, Ankara OSTİM Sanayi Si-

tesi’nde hizmete açılan ileri teknolojilerle do-
nattığı satış ve servis noktasında Prometeon 
Türkiye’nin ürettiği Pirelli marka kamyon, 
otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin satışı ile 
sökme takma ve balans hizmetlerini sunacak. 
İş birliği kapsamında Prometeon’un müşteril-
erine katma değer yaratmak üzere geliştirdiği 
“ProTruck” çözüm paketi hizmetleri özel 
danışmanlar tarafından Derlas müşterilerine 
sunulacak. Prometeon ProTruck çözüm pake-
ti ile; müşterilerin lastikten en yüksek verimi 
almalarına, operasyonel maliyetlerini etkin 
bir şekilde yönetmelerine ve hem yakıttan 
hem de lastik maliyetinden tasarruf sağlama-
larına imkan sunuyor. ProTruck kapsamındaki 
mobil bakım servis hizmeti ‘FleetMobile’ Der-
las’ın Ostim’deki merkezinde hazır bulunacak. 
FleetMobile hem Ostim’deki merkezde hem 
de Ankara’daki kullanıcıların kendi lokasyon-
larında müşterilere hizmet verecek.  

Türkiye’deki tüm ağır vasıta lastik 
kullanıcıları için çok önemli bir 
hizmet; dingil düzeltme
Derlas Otomotiv’in bir diğer önemli 

özelliği ise Türkiye’de sınırlı sayıda nokta-
da sunulan ‘dingil düzeltme’ hizmetini de 

müşterilerine verecek olması. Yeni bayide 
ayrıca ağır vasıta lastik yol yardım ve çekici 
hizmetini birlikte sunan “Pro 7/24” hizmeti 
de sunulacak. “Pro 7/24” sayesinde müşter-
iler Türkiye çapında yılın her günü 24 saat 
boyunca ağır vasıta lastikleri kaynaklı arızalar 
için yol yardımı ve çekici hizmeti alabilecek. 

Şenocak: “Kaptanların en çok 
kullandığı noktalardan OSTİM’de 
hizmete tam teşekküllü hazırız”
Ankara’da OSTİM Sanayi Sitesi’ndeki 

Derlas Otomotiv ile iş birliği yapmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Pro-
meteon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, 
Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü 
Gökçe Şenocak, yaptığı değerlendirmede 
şunları söyledi:  “Prometeon Türkiye olarak, 
Ankara’da ağır ticari vasıtaların en çok 
uğradığı lokasyonlardan biri olan OSTİM 
Sanayi Sitesi’nde Yiğit Akü gibi köklü bir fir-
manın bünyesinde faaliyet gösteren yeni iş 
ortağımızla hizmete tam teşekküllü hazırız. 
Yiğit Akü’nün sektörde 40 yılı aşkın bilgi 
birikimi ve tecrübesi ile Prometeon ürün 
gamını, hizmet ve çözümlerini en iyi şekilde 
sunacağına inanıyoruz. Derlas’ta Türkiye’de 
sınırlı sayıda noktada sunulan dingil dü-
zeltme hizmetinin de yer alıyor olması çok 
önemli bir gelişme. Müşterilerimiz, lastik 
değişiminden, sökme takma ve balans dahil 
olmak üzere, operasyonel maliyetleri en aza 
indiren ‘ProTruck’ çözüm paketi, FleetMo-
bile, ‘Pro 7/24’ yol yardımı gibi birçok önemli 
hizmeti buradan alabilecek. İş birliğimizin 
uzun soluklu olacağı inancı ile ortaklığımızın 
hayırlı olmasını diliyorum.”

Hamit Yiğit: “Prometeon ile iş 
birliği yapmaktan dolayı çok 
mutluyuz”
Yiğit Akü kurucusu ve Yönetim Kurulu 

Başkanı Hamit Yiğit, yaptığı değerlendirmede 
şunlar kaydetti: “Yiğit Akü olarak 40 yıllık 
geçmişimizle otomotiv ve ağır vasıta sektörü 
ile iç içeyiz. Şimdi bu birikimimizi Ankara 
Ostim Sanayi Sitesi’ndeki Derlas Otomotiv’e 
aktararak, Türkiye ağır vasıta lastik sektörüne 
çok değerli hizmetler sunacak olmaktan 
dolayı oldukça heyecanlıyız. Bu konuda iş 
birliğimizi dünyada endüstriyel lastik odaklı 
tek şirket olan Prometeon ile yapacak olmak 
da bize ayrıca mutluluk veriyor.” 

Prometeon Türkiye’nin Ankara’daki yeni iş ortağı 

Derlas Otomotiv
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2019
FUAR TAKVİMİ

FUARIN ADI  BAŞLAMABİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN FİRMA

EqUIP 15 - 19 EKİM 2019 OTOMOTİV VE FRANSA – PARİS COMEXPO
AUTO 2019  TICARET FUARI

KOAA SHOW 16 - 18 EKİM 2019 KORE OTO  KORE – GOYANG AIN GLOBAL 
  YEDEK PARÇA VE 
  YAN SANAYİİ FUARI

CEMAT ASIA 23 - 26 EKİM 2019  OTOMASYON TEKNİĞİ, ÇİN - ŞANGAY HANNOFER MESSE
  LOJİSTİK, 
  MATERIAL HANDLING, 
  NAKLİYE SİSTEMLERİ 
  FUARI

AUTOCOMPLEX 29 - 31 EKİM 2019  26. TİCARİ ARAÇLAR, RUSYA -  ACS EXPO
  İSTASYON  MOSKOVA
  KURULUMU VE SERVİS 
  MALZEMELERİ FUARI

TRANSPOLAND & 05 - 07 KASIM 2019  7. ULUSLARARASI POLONYA -  EXPO GLOBAL
TRANSLOGISTICA  TRANSPORT VE VARSOVA FUARCILIK
  LOJİSTİK FUARI
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Dünyanın lider Uluslararası Sanayi 
ve Endüstriyel Teknoloji Fuarı ‘Hannover 
Messe”, 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında 
Almanya’nın Hannover şehrinde düzenle-
necek. Alman devi Deutsche Messe A.G. 
tarafından düzenlenen ve “Endüstriyel 
Dönüşüm” temasıyla gerçekleşecek Han-
nover Messe’de, Türkiye’yi 200’den fazla 
katılımcı temsil edecek. 30 endüstri dalını 
bir araya getiren fuara katılan firmalar 
dünya genelinden 200 bin ziyaretçiyle bir 
araya gelecek. 

16 Eylül 2019 - Hannover Messe bu 
yıl da robotlar, otomasyon teknolojisi, IT 
çözümleri ve yazılımların yanı sıra network 
platformlarıyla birbirinden görkemli show 
ve özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. 
Yaklaşık 6 bin katılımcının son teknoloji 
ürünlerini sergileyeceği fuarda teknolojik 
değişimin anahtar faktörleri olarak diji-
talleşme, bireyselleşme ve karbonsuzlaştır-
ma mega trendleri ele alınacak. Otomasyon, 
Hareket & Sürücüler, Dijital Ekosistemler, 
Enerji Çözümleri, Tasarlanmış Parçalar ve 
Çözümler ve Gelecek Merkezi ve Lojistik 
kategorilerinde dijital endüstrinin son yeni-
likleri Hannover Messe’de sergilenecek.

Endüstriyel dönüşüm hızının dünya 
tarihinde görülmemiş bir hıza eriştiğine ve 
bu dönüşümün Hannover Messe’de izlen-
ebildiğine dikkat çeken Deutsche Messe 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen Köckler 
şunları söyledi:

“Hannover Messe bütüncül endüstri-
yel dönüşüm süreci ile bu sürecin devam 
eden odağını bağdaştıran tek ticari fuardır. 
Çok sektörlü katılımcı tabanımızın çeşitlil-
iği ve uzmanlığı ile endüstriyel dönüşüm 
konusundaki öncü teması sayesinde Han-
nover Messe, küresel ve dijital olarak ente-
gre bir endüstriyel sektör için tüm trendlerin 
izlenebildiği yenilikçi bir vitrindir.”

“Makine endüstrisi için 
mükemmel bir platform”
Sanayicilerin birkaç yıl öncesine kıyasla 

çok farklı gereksinimlerle karşı karşıya old-
uğuna dikkat çeken Köckler, endüstriye talep 
odaklı bir zeminin hâkim olduğunu ve bunun 
Ar-Ge sektörü ile imalat, lojistik ve enerji te-
darik teknolojisi sağlayıcılarına yeni görevler 
yüklediğini belirterek şunları söyledi: “Bu-
radaki zorluk, bu dönüşüm sürecini kontrol 
altına almak ve aktif olarak şekillendirmektir. 
Bununu başarmak Endüstri 4.0, Lojistik 4.0, 
yapay zeka, 5G, karbondioksitsiz üretim, 
hafif tasarım ve elektrikli dalış teknolojisi gibi 
alanlara yatırımla mümkündür. Bu teknolo-
jileri kapsamlı biçimde ele alan Hannover 
Messe’nin endüstriyel dönüşüm konusundaki 
bütünsel odağı, onu makine mühendisliği 
endüstrisinden gelen katılımcılar için mükem-
mel bir platform haline getirmektedir.”

Partner ülke Endonezya olacak 
Her yıl yeni bir ülkenin partner katılımcı 

olduğu Hannover Messe’de bu yıl partner 
ülke Endonezya olacak. Güneydoğu Asya 
Ülkeleri Birliği’nin en büyük ekonomisi olan 
Endonezya, ekonomisini canlandırmak üzere 
yürüttüğü programı “Endonezya’yı 4.0 Yap-
mak” başlığıyla Hannover Messe’de tanıtacak. 
Katılımcı firma ve ziyaretçilerin büyük bir mer-
akla beklediği Hannover Messe bünyesinde 
düzenlenen konferans ve forum programı da 
bu yıl yine bütün ihtiyaçlara cevap verecek ve 
her biri alanında uzman isimler konferans ve 
forumlar da bir araya gelecek.

Türkiye’yi 200’den fazla marka temsil edecek

Hannover Messe’de ana tema 
“Endüstriyel Dönüşüm” olacak

Jochen Köckler
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
Atlas teslimatlarına yenisini ekledi. Hafif 
kamyon segmentine güçlü donanım 
özellikleri, yük taşıma kapasitesi, sürüş 
konforu ve düşük işletme giderleri ile yeni 
bir soluk getiren Otokar Atlas, Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi’nin de tercihi oldu. 
Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde deniz ve 
kıyı hizmetlerinde kullanılacak 3 adet At-
las, törenle teslim edildi.

Otokar, Atlas kamyonu ile farklı iş 
kollarındaki işletmelerin ve belediyelerin 
iş yükünü hafifletmeye devam ediyor. 
Düşük işletme giderleri, güçlü ve ekono-
mik motoru ile kullanıcısına her daim 
kazandıran; güvenlikten sürüş konforuna 
birçok özelliğin standart olarak sunulduğu 
Otokar Atlas, Tekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi’nde de hizmet vermeye başladı. 

Deniz ve kıyı hizmetlerinde kul-
lanılacak 3 adet damperli Atlas teslimatı; 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkan Vekili 
Serap Uluç, Çevre Koruma ve Kontrol Şube 
Müdür Vekili Ali Çelik, mühendisler Emre 
Çalım, Taner Taşdelen, Hasan Yeşilyurt, 
Otokar Ticari Araçlar Kamu Satışları Grup 
Yöneticisi Murat Özsoy, Otokar Bayi Örnek 
Otomotiv’in Satış Müdürü İlker Kuzu, Oto-
kar Yetkili Servisi Kılıç Motorlu Araçlar’ın 
sahibi Murat Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşti.

Hafif kamyon segmentinin   
güçlü kahramanı
Adını, mitolojide gök kubbeyi omu-

zlarında taşıyan, güçlü kahraman Atlas’tan 
alan Otokar Atlas; farklı üstyapılara uygun 
şasisi ve güçlü motoruyla dikkat çekiyor. 
Farklı ihtiyaçlara göre iki farklı uzunluk 
seçeneğine sahip olan Atlas, kullanıcıların 

konforlu ve güvenli sürüş ihtiyaçlarına 
birçok yönden cevap veriyor. ABS, elek-
tronik denge kontrolü (ESC), tam havalı 
fren sistemi ve geniş iz mesafesi ile 
sürücüsüne yolculuk boyunca güven veri-
yor. Şerit takip sistemi LDWS ile sürücüler-
in yolculukları esnasında şerit dışına çık-
maları durumunda uyararak güvenliği üst 
düzeye çıkaran araç, yokuş kalkış desteği 
(HSA) ile dik rampalarda aracın geri kay-
madan yola devam etmesini sağlıyor. Hız 
sabitleme özelliği de bulunan Atlas, direk-
siyon üstü kontrol düğmeleri, yol bilgisa-
yarı, geniş torpido gözleri, sürücü dostu 
orta konsolu, modern koltuk kumaşı ve 
ergonomik dikiz aynalarıyla da dikkat çeki-
yor. LED sinyali ve sis lambalarıyla modern 
dış görünümüne sahip olan Otokar Atlas, 
ayarlanabilir farları ile sürücüsüne daha iyi 
görüş sağlıyor.

belediyelerin iş yükünü
hafifletmeye devam ediyor

ATLAS
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ZF’nin çevre dostu teknolojisi
dünyanın dört bir yanındaki

feribotlarda kullanılıyor
Dünya çapında güven: ZF’den hafif, 
sağlam ve verimli deniz sevk sistemleri 
Hibrit özellikli ZF şanzımanları, emisyon ve 
yakıt tüketimini azaltıyor. Durum İzleme 
Sistemi ile işletme güvenliği artarken sevk 
sistemlerinin servis ömrü uzuyor.
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Friedrichshafen / Lillestrøm. Gerek 
iç sularda sefer yapan vapurlar, gerekse 
deniz aşırı sefer yapan büyük tankerler; 
yolcu, araç ve kargo taşımacılığında etkin 
araçlardır. Şehirler büyüdükçe, dünya 
çapında turizm de gelişmekte, bununla 
birlikte yeni emisyon yasaları yürürlüğe 
girmekte, ve aynen otomotiv sektöründe 
olduğu gibi gelişmiş sevk teknolojilerine 
yönelik talep deniz taşıtları için de artmak-
ta. ZF, yüz yıldan fazla tecrübesi ve geniş 
ürün portföyüyle, bu zorluğun üstesinden 
verimli ve ekonomik yöntemlerle gelen 
mükemmel bir çözüm ortağıdır. Dünyanın 
dört bir yanındaki gemi üreticileri, deniz 
sevk sistemlerinde pazarın liderine güven-
mektedirler.

ZF, emisyonsuz su yollarına ilişkin 
trendler ve gelişmelere ayak uydurmak 
amacıyla, entegre PTO’lu yeni ZF 8300 
PTI gibi hibritli şanzımanlarla portföyünü 
genişletti. ZF ayrıca bir adım ileri giderek 
aynı şanzımanı, grubun kendi bünyesinde 
ve ilk olarak otobüsler için geliştirdiği 
bir elektrikli sevk sistemi olan CeTrax ile 
bütünleştirdi. Bu konsept ilk kez 2018’de 
Almanya’nın Hamburg şehrinde düzen-
lenen SMM fuarında tanıtıldı. Bu sevk 
sistemi içerisine şanzıman ve CeTrax 
elektrikli sevk sisteminin yanısıra, ZF ürün 
portföyünde bulunan sabit kanatlı per-
vaneler, yanal itici pervaneler ve kontrol 
sistemleri de eklenebilmekte. ZF tekno-
lojisi ile desteklenen hibrit ve tamamen 
elektrikli, emisyon oranı düşürülmüş ve 
çevreci deniz taşıtları şu anda Tazmanya, 
İsveç ve İsviçre’de kullanılmaktadır.

Yüksek verimli ve ekonomik sevk 
sistemleri teknolojisi
Deniz taşıtları; daha az emisyon, daha 

az karayolu altyapı gereksinimi ve daha 
kısa seyahat süreleri ile birçok avantaj sun-

maktadır. Gemi tasarımı daima rotaya ve 
gerekli kapasiteye bağlı olsa da, üreticiler 
ve operatörler önemli bir noktada görüş 
birliği içindeler: Deniz taşıtları, operasyon 
sırasında yakıt ekonomisi sağlamalı ve to-
plam sahip olma maliyetini düşürmelidir. 
Üstelik, gelecekteki çevresel düzenlem-
elere uyum sağlamaya da şimdiden hazır 
olmalıdır. Gemi üreticileri on yıllardır deniz 
sevk sistemlerinde pazar lideri olan ZF’ye 
güvenmektedirler.

ZF, dünyanın önde gelen teknoloji 
şirketlerinden biri olarak hafif, sağlam ve 
yüksek verimli deniz sevk sistemlerinde 
otomotiv, ticari taşıtlar, endüstriyel tekno-
loji ve diğer birçok alandaki sinerjisi ile her 
türlü uygulamadaki onlarca yıllık bilgi biri-
kimi ve uzmanlığından faydalanabilmek-
tedir. Bu özellikler sayesinde mevcut sevk 
konseptleri, yeni teknolojiler kullanmaya 
etkin bir şekilde uyarlanabilir, uygun mali-
yetle üretilebilir ve kanıtlanmış dijital ek 
fonksiyonlar ile geliştirilebilir. Denenmiş 
ve test edilmiş kalite ve uygun maliyetli 
satın alma süreci de bu başarının kanıtıdır. 
Dünyanın dört bir yanındaki gemi üreticil-
eri ve işletmecileri bu nedenle ZF’yi tercih 
etmektedirler.

Dünya çapında güven
Örneğin New York’ta, her gün East Riv-

er’ı geçmesi gereken binlerce kişilik yolcu 
yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2017 
yılında vapur hizmetlerinin kapsamını 
genişletme çalışması başlatıldı. Şehir 
çapında bu tür bir vapur seferi için yeni 
terminal inşaatı sözleşmesi imzalandı ve 
19 yeni gemi siparişi verildi. ZF’nin Deniz 
Sevk Sistemleri ürün grubu olan Com-
mercial and Fast Craft’ın Global Satış So-
rumlusu Wolfram Frei, “Bu projenin teslim 
süresi çok kısaydı ve projenin ilerleyişi de 
halk tarafından yakından takip ediliyordu. 
Dolayısıyla bizim için büyük bir zorluktu. 

Ama proje teslim sürelerini hiç aksat-
madık.” diyor.

Dünyanın diğer ucunda faailyet 
gösteren Avustralya şirketleri Austal ve 
Incat, pazardaki en büyük ve en hızlı feri-
botları üreten firmalar olarak biliniyorlar. 
Her iki şirket de Danimarka’da faaliyet 
gösteren katamaranlar ve Malta’daki feri-
botlarda olduğu gibi en son gemi yapım 
projelerinde şanzıman seçiminde ZF’nin 
tasarım ve kalitesine güvendiler.

ZF Marine Türkiye, Azerbaycan, Türk-
menistan Bölge Müdürü Çağlar Çolak 
ise, elektrik tahrikli veya hibrit projeleri 
Türkiye’de de gerçekleştirdiklerini be-
lirterek, “ülkemizde inşa edilen dizel 
elektrik tahrikli  iki duba projesinde ZF 
azimut pervanelerinin tedariğini sağladık 
ve bu dubalar deniz köprüleri inşasında 
kullanıldı. Diğer yandan Antalya’ da Sarp 
Yat tersanesinde inşası devam eden XSR 
85 serisi hibrit yat için de ZF şanzımanlar 
tercih edildi. Tamamen elektrikli ve hibrit 
sevk sistemleri konusundaki tecrübeler-
imiz ile sektörümüzdeki benzer projelere 
destek vermeye devam ediyoruz” diyor.

ZF, bu amiral gemisi projelerin yanı 
sıra, Endonezya ve Filipinler takım adaları, 
Çin anakarası, Afrika’daki göller, Avru-
pa’daki ada güzergahları, Orta Amerika’da-
ki turizm projeleri ve diğer birçok çalışma-
da dünya çapında gemi projelerine de 
destek verdi.

Durum izleme sistemi ile geleceğe hazır
ZF, bunların dışında, operatörlerin 

yüksek maliyetli duraklama sürelerini 
kısaltmak ve arızaları önlemek için muhte-
mel sorunları önceden tespit eden ve 
bakım hizmeti sunan çözümlere yönelik 
bir Durum İzleme Sistemi geliştirdi. Bu da 
toplam sahip olma maliyetini azaltmaya 
yardımcı olmaktadır.
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Tortum Şelalesi
Kar yağışının altı ay sürdüğü Er-

zurum’da, havaların ısınmasıyla eriyen 
kar sularının daha coşkuyla akmasını 
sağladığı Tortum Şelalesi, canlanan 
doğayla muhteşem görünüme bürü-
nerek ziyaretçilerini kendine hayran 
bırakıyor. Yılın her mevsiminde man-
zarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve 
dökülen suyun zerrecikler halinde 
uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına 
benzer görüntü oluşturduğu şelalede, 
bazı ziyaretçiler şelalenin alt ve üst 
kısmında bol bol fotoğraf çekinerek 
bu tabiat harikasındaki gezilerini 
ölümsüzleştiriyor. 

Şelalenin ve çevresinin deniz sevi-
yesinden yüksekliği yaklaşık 1000 me-
tredir. 1700’lü yıllarda Kemerlidağ’dan 
ayrılan büyük heyelan kütlesinin Tor-
tum Çay’ının aktığı Tev Vadisi’ni kapa-
tmasıyla oluşmuştur. Tortum Şelale-
si’nin sularının düştüğü yerde dev bir 
kazan oluşturmuştur. Günümüzde su 
sporlarının yapılabileceği doğal bir 
ortam oluşmuştur.

Yılın her dönemi farklı bir güzelliğe 
bürünen Tortum Şelalesi, doğa tutkun-
larına kendini hayran bırakan eşsiz bir 
güzellik sunar. Şelale, özellikle mayıs 
ve haziran aylarında bütün görkemiyle 
kendini gösterirken hazirandan son-
ra su miktarında azalma olmaktadır. 
Düşen su seviyesi de Tortum Şelalesi’ne 
farklı bir güzellik katmaktadır. Şelale 
ve çevresi, aynı zamanda Erzurum’un 
önemli mesire alanlarından biridir. 
Tortum Şelalesi’ne 1952-1960 yılları 
arasında hidroelektrik santrali yapılmış 
ve Türkiye’nin elektrik arzına katkıda 
bulunmaya başlamıştır. Uzundere 
ilçesinde bulunan bu doğa harikası, 
Erzurum ilinin 100 km kuzeyinde, 
Uzundere ilçesine 16 km mesafede 
ve Tortum Gölü’nün kuzey kenarında 
yer almaktadır. Eğer yolunuz buraya 
düşerse, kesinlikle şelaleye uğramanızı 
tavsiye ederiz.

18. yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan ve Türkiye’nin en büyük 
şelalesi olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi, ilkbaharla birlikte binlerce 
yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Tortum Şelalesi, Tortum 
Gölü’nün Tev Vadisi’ndeki heyelan kütlesini aşarak dökülmesiyle 
oluşmuştur. 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahiptir.
Şelalenin önünde yer alan izleme balkonu, ziyaretçilerin 
büyük ilgisini çekmektedir. İzleme merdivenlerinin 
nefes darlığı ve kalp rahatsızlıklarını önlediğine
inanılmaktadır.
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7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
Yönetmen : Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular : Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal 
Tür : Dram
Ülke : Türkiye

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın 
adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız 
ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün 
sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo 
görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inan-
maz. İdam cezasına çarptırılan Memo’nun yakınları adaletin sağlanması 
için uğraşırken, Memo ve kızı Ova’nın tek istediği birbirlerine kavuşabil-
mektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek 
midir? Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği filmin oyuncu 
kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker 
Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

JOKER
Yönetmen : Todd Phillips
Oyuncular : Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz 
Tür : Dram
Ülke : ABD, Kanada

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck’in hayatına odakla-
nıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta ya-
payalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını 
taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için pal-
yaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip 
atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u en yakın ar-
kadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur’un içindeki 
acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun 
gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş 
yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre 
sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, 
zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.
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SAVAŞ VE BARIŞ

Yazar : Lev Nikolayeviç Tolstoy
Yayınevi : Mavi Çatı Yayınları

Ünlü yazar Tolstoy’un yazdığı bu kitap birçoklarınca en büyük roman olarak 
gösterilir. 1805-1813 yıllarında Napolyon Savaşları’nı konu alan bu eser Rusya’daki 
birçok farklı sınıftaki insanın hayatını ve geleneklerini anlatır. Savaş ve Barış, 
Napolyon döneminde gecen Rusya ve Fransa arasındaki savaşı anlatmasının 
yanında saray hayatı ve saray insanlarının bulundukları konumlardan nasıl 
değişikliğe de gözler önüne serer. Tolstoy’un bu ünlü eseri dili, anlatımı, kurgusu 
ve gerçekçiliği ile kendinden sonra birçok yazarı etkilemiş ve büyük bir klasik 
olarak edebiyat tarihinde haklı yerini almıştır.

OLASILIKSIZ
Yazar : Adam Fawer
Çevirmen : Şirin Yener
Yayınevi : April Yayıncılık

Bir sabah, yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızı düşünerek uyandınız. Bir saat sonra, onunla 
sokakta karşılaştınız. Sizce bu sadece bir tesadüf mü, yoksa çok daha farklı bir anlamı olabilir mi? Siz 
hiç Loto’da büyük ikramiyeyi kazanmadınız. Ama birileri kazanıyor. Hem de sürekli! Onlar sizden 
daha mı şanslılar? Şans nedir gerçekten? İçinizde bütün parayı kırmızıya yatırmanız gerektiğini 
söyleyen bir his var. Bu his bir öngörü müdür? Yoksa daha fazlası mı? Yolda gidiyorsunuz. Kafanızı 
çevirip yandaki küçük parkta baktınız ve bir anda bu anı daha önce de yaşamış olduğunuzu 
hissettiniz. Evet, Deja Vu. Sizce nedir Deja Vu; Geçmiş mi, rüya mı yoksa geleceği mi görüyorsunuz? 
Eğer siz de kontrolün kimde olduğunu merak ediyorsanız, ‘Olasılıksız’ tam size göre bir roman…

KUYUCAKLI YUSUF
Yazar : Sabahattin Ali
Yayınevi : İnkılap Kitabevi

Kafasından hatıralar birbirini kovalayarak geçmekte idi. Bütün 
hayatında kendine göre bir iş bile yaptığını hatırlamıyor, bu ömrü 
başka birinin yaşadığını sanıyordu. Çocukluğu, delikanlılığı, etrafıyla 
olan münasebetleri hep yabancı bir dünya ile yapılan temaslara 
benziyordu. Şimdi o, kendine bu kadar uzak bulduğu bu dünyada, 
ne kadar müthiş azaplar çekiyordu! Bunlara ne lüzum vardı? Neden 
böyle korkunç çemberler onu sımsıkı bağlıyor, neden ona yavaş yavaş, 
sindire sindire en öldürücü işkenceler yapılıyordu? Ne için, kim için?
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Tüm 2. el ekipman ihtiyacınız için
sitemizi ziyaret ediniz...

www.2elekipman.com
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BULMACA
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Sudoku
 5 3   7
 6   1 9 5
  9 8     6
 8    6    3
 4   8  3   1
 7    2    6
  6     2 8
    4 1 9   5
     8   7 9

 2    9    6
   9 8  4 2
   4 6  7 3
  7  1  6  3
   3    5
  9  5  3  7
   5 2  1 7
   6 4  8 9
 3    5    1

SOLDAN SAĞA
1.  Manavgat Çayı’nın Akdeniz’e 

dökülürken oluşturduğu, doğal 
güzelliğiyle tanınmış göl

2.  Aletler bütünü
3.  Çanakkale ilinde ünlü bir antik kent
4.  Tanıtma filmi
5.  Halk dilinde küçük çömleğe ya da 

güveç kabına verilen ad
6.  Fesleğen de denilen, yaprakları güzel 

kokulu bir süs bitkisi
7.  Lup, mercek
8.  Ekip gereçleri

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.  Mantıkta verilen bir önermeden 

çıkarsama yoluyla varılan sonuç
2.  Hırslı
3.  Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç
4.  Yabancı ve uzak ülkelerle ilgili, bu 

ülkelerden getirilmiş
5.  Eğimölçer
6.  Tek tohumluk kuru meyve
7.  Jüpiter gezegenine verilen bir ad
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• 1 çay bardağı pirinç
• 1,5 litre su
• 1 su bardağı şeker
• 2 yemek kaşığı nişasta
• 4 yemek kaşığı gül suyu
• 1/2 çay kaşığı safran
• 1 çay kaşığı zerdeçal
• 2 yemek kaşığı kuş üzümü
• 1 yemek kaşığı dolmalık 
fıstık

• Safranın üzerine az miktarda sıcak su ekleyip bekletin.
• Pirinci yıkayıp süzün ve su ile yumuşayana kadar pişirin.
• Yumuşayan pirinçlere şeker, zerdeçal ve safranı ekleyin.
• Nişastayı soğuk su ile açıp kaynayan karışıma ekleyin ve 
karıştırın.
• Son olarak gül suyu, ıslatılmış kuş üzümü ve fıstığı ekleyip 
koyulaşmasını bekleyin.
• Tatlıyı kaplara alıp soğutun ve dilerseniz kuş üzümü ve fıstık 
ile süsleyebilirsiniz. 
Afiyet olsun.

Ya
pı

lış
ı

Malzemeler
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Zerde Tatlısı
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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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