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u ay yazıma “kalanlar” 
diye bir başlangıç yaparak 
başlamak istedim. Neden 
mi? Bende kalanları, benden 
kalanları düşündüm zira. 

Hepimizin zaman zaman 
yapması muhtemel bir iç 
hesaplaşma sanıyorum. 
Hani gece yastığa başımızı 
koyduğumuzda aklımıza 
gelen türden; bugün ne 
yaptım? sorusu gibi…Yarın 
neler yapacağımızdan 
ziyade o vakitte en çok 
zihnimizi meşgul eden 
düşüncedir gün içerisinde 
yaşadıklarımız. Belki 
her gece bunu yaparız 
ama bir de daha seyrek 
yaptığımız bir sorgulamadır; 
yaşattıklarımız.

Bu noktada belki iyi-
güzel olanlar geliverir 
hemen gözümüzün önüne. 
Buna şunu yapmıştım da, 
nasıl sevinmişti! Şuna 
şunu yapmıştım da nasıl 
mutlu olmuştu. Ve bir gün 
gelir artık her şey için 
vaktin çok geç olduğu bir 
an “nasıl üzmüştüm, nasıl 
canı yanmıştı” dediklerimiz 
düşer aklımıza. Lakin 
geçmiş olsun. Olan olmuş, 
biten bitmiş, giden gitmiştir. 
Telafi edebilmek için zaman 
bile kalmamıştır.

Bir kor düşer içinize, bir 
yangın kavurur yüreğinizi. 
Onlarca tebessüme bakıp 
sevinemezsiniz bile tek bir 
tane “ah” yüzünden… Yaşam 

döngümüz bu “oh” deyip 
“ah” dedirttiklerimizin 
muhasebesi değil mi zaten?

Huzur dediğimiz 
“iyiki”lerin 
“keşke”lerimizden fazla 
olması değil mi?

O malum son soru 
sorulduğunda hep bir 
ağızdan hem de olanca 
gücüyle haykırıldığını 
duymak değil mi “helal 
olsun” un beklentisi…

Ne mutludur; tüm 
içtenliği ve yaşanmışlığı ile 
bunu hakkedene.

Bunları neden yazdım 
şimdi? Çünkü Bunları bana 
hissettiren, yokluğuna çok 
kolay alışamayacak olsam 
da o huzurla ve o şerefle 
gidiyor olması tesellimdir, 
can dostun.

Hiç kırmadan, kırılmadan, 
samimiyetle, içtenlikle ve 
dostça yaşanan uzunca bir 
zamanın ardından biranda 
Candan Genceroğlu’na veda 
etmek hiç kolay değildi. 
İsimler karakterleri yansıtır 
kimi zaman. Gerçekten de 
ismi gibi Candan’dı sevgili 
dostum. Kolay değildi veda 
etmek, kolay olmayacak 
alışmak. 

Nurlar içinde yat, 
mekânın cennet olsun, 
sevgili dost.

Hakkımız sonuna kadar 
helal olsun sana.
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IVECO, 15 Ekim’de açılışını 
gerçekleştirdiği İstanbul Yetkili Satıcısı 
ve Servisi İstanbul Fiat’ın yeni tesisi ile 
İstanbul ve Trakya bölgesindeki varlığını 
güçlendirdi. Açılış töreni 15 Ekim günü 
müşteriler, Büyükçemece Belediye Başkanı 
Dr Hasan Akgün, CHP Artvin milletvekili 
Uğur Bayraktutan ve IVECO ailesinin 
katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Fiat, lojistik ve taşımacılık 

sektörü ve diğer müşterilerine sunduğu 
hizmeti geliştirmek adına çevreci 
bir yatırım yaparak Büyükçekmece, 
İstanbul’da yenilikçi ve modern bir tesis 
inşa etti. Yeni tesis, 50.000 m2 açık, 9.000 
m2 kapalı alana sahip olup, toplamda 
59.000 m2’ye oturmaktadır. 1.000 m2 
modern kapalı showroomda aynı anda 
10 kamyon, dışarıdaki teşhir alanında ise 
aynı anda 55 kamyon sergileme imkânı 
vardır. 2.000 m2 servis alanı ile aynı anda 

24 araca hizmet verebilecek kapasitededir. 
Tesisin 110  çalışanı, müşterilere en iyi satış 
ve servis desteğini tam donanımlı yeni 
üslerinden gerçekleştirecekler.

IVECO’nun Türkiye’deki en eski yetkili 
satıcı ve servisi olan İstanbul Fiat firması, 
1965 yılında Aksaray semtinde, Kurucu 
Başkanı Nihat Arı ve 3 personel ile 100 
m2‘lik bir dükkânda başladığı faaliyetine 
bugün de aynı adreste devam etmekle 
gurur duymaktadır. 1975 yılında Koç 
Holding’in Fiat grubu ile orta sınıf kamyon 
üretimine başlamasından 1 yıl sonra, şirket 
kurucusu Nihat Bey İstanbul Fiat Otomotiv 
ünvanıyla Fiat-Iveco yedek parça işine 
başlamış, 1984 yılında Iveco yedek parça 
ana bayii, 2000 yılında da Iveco ile iş 
ortaklığını geliştirerek, Kağıthane’de yetkili 
servis ve araç satış ana bayii olarak hizmet 
vermeye devam etmiştir. İstanbul Fiat 
kendini sürekli geliştirerek 2010 yılında 
Alibeyköy - Eyüp’teki daha modern ve 
daha büyük olan yeni tesisine taşınmış ve 
günümüze kadar burada hizmet vermeye 
devam etmiştir.

Öncelikli olarak lojistik sektörüne 
ve diğer tüm müşterilerine daha iyi 
hizmet vermek amacıyla gerçekleştirdiği 
dev yatırımını ise, Büyükçekmece’de 
yenilikçi ve çağdaş bir tesis inşa ederek 

IVECO, İstanbul’da son teknolojiye 
sahip en büyük bayi tesisini açtı

IVECO’nun en eski yetkili 
bayii ve servisi İstanbul Fiat Otomotiv’in yeni tesisleri,

IVECO  satış hizmetleri ve satış sonrası desteği için geniş,
modern bir showroom ve son teknoloji servis alanını barındırıyor.
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tamamlamıştır.
Düzenlenen açılış töreninde İstanbul 

Fiat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arı; 
“Bugün babam Nihat Arı ile beraber 
büyük bir hayalimizi gerçekleştirmiş 
olmanın sevinci ile sizlerin karşısındayız. 
Biz daima Iveco’nun güçlü geleceğine 
inandık ve bugün yeni tesisimizi “En İyisi 
İçin” sloganı ile tanıtmaktan mutluluk 
duyuyoruz” dedi.

110 personelin çalıştığı yeni tesisi 
çevreci bir yaklaşım ile inşa ettiklerini 
belirten Cem Arı, tüm çalışma alanlarını 
modern sistemler ile donattıklarını ve 
aynı zamanda güneş enerjisinden de 
faydalandıklarını belirtti. IVECO’nun 3,5 
tonluk kamyonet grubundan başlayıp 
ağır vasıtaya kadar geniş bir ürün 
gamına sahip olduğunu ifade eden 
Cem Arı, tesisin lojistik bölgesi olması 
dolayısıyla ağır vasıta müşteri grubunun 
yaygınlaştığı lokasyonda, tüm ticari araç 
segmentlerinin satış ve servisi için en 
uygun noktada olduğunu da belirtti.

Törende konuşma yapan, IVECO Hızlı 
Büyüyen Pazarlar Asya, Orta Doğu & 
Afrika direktörü Koray Kurşunoğlu da, 
“IVECO’da bizim amacımız müşteriye yakın 
olup kaliteli desteği hem ürün hem de 
hizmet bazında sağlamaktır ve İstanbul 
Fiat Otomotiv buna erişmede kilit rol 
oynamaktadır. Sayın Nihat Arı ile sayın 
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Cem Arı’ya hayallerinin peşinden koşup, 
böylesine zor ekonomik koşullara rağmen 
inançlarını ve enerjilerini kaybetmenden 
bu yatırımı tamamladıkları ve IVECO’ya 
olan inançlarını gösterdikleri bu tesis için 
teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşma yapan Iveco Araç 
genel müdürü Hakkı Işınak ise şunları 
söyledi; “Biz, Iveco Türkiye olarak hızlı 
büyüyen bir markayız son 9 yılda pazar 
payımız iki mislinden fazla büyümüştür. 
Bugün Türkiye’de 3,5 ton ve üstü kamyon 
segmentinde %8 pazar payı ile 3. 
markayız. Bu başarımızda İstanbul Fiat’ın 
katkısı büyüktür.”

Tören sonrası Koray Kurşunoğlu, 
Nihat Arı ve Cem Arı’ya günün anısına bir 
plaket takdim etti. Çok sayıda davetlinin 
hazır olduğu törende daha sonra kurdele 
kesilerek tesisin açılışı yapıldı.
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Italian Exhibition Group (IEG) tarafından 
dört gün boyunca Rimini fuar merkezinde 
gerçekleştirilenEcomondo fuarı, piyasada 
artık vazgeçilmez bir buluşma olarak 
görülen, katılan firmalara tartışma götürmez 
avantajlar sağlayan bir etkinlik haline geldi. 
Tüm bunlar, hisse senetleri Borsa Italiana 
MTA piyasasında işlem gören IEG’nin 
organizasyon becerisi ve yirmi yıldır çevreye 
gösterdiği özen sayesinde mümkün olabildi.

Bugün, döngüsel ekonomi 

fuarı Ecomondoile birlikte, yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde 
faaliyet gösteren şirketlerin katıldığı Key 
Energy, çevre temizleme araçları bienali Sal.
Ve.ve bu yıl ilk defa gerçekleştirilen, enerji 
üretimi ile ilgili DPEfuarı da tamamlandı.

1300 firma, 500’den fazlasının online 
platformda yer aldığı, Rimini’ye 130 
farklı ülkeden gelen ve fuarda firmalarla 
programlanan iş görüşmelerine katılımlarını 
teyit eden binlerce yabancı alıcı firmanın da 

gösterdiği yoğun ilgi ve talebin eşliğinde, 
Rimini fuar merkezinin 129.000 metrekarelik 
alanını doldurdu.

Italian Exhibition Group, yabancı 
sektör çalışanlarının katılımında2018 yılına 
göre %24’lük bir artış kaydetti. Katılımcı 
firmaların tek bir ağız olup “Olağanüstü, 
hatta şaşırtıcı bir edisyon” yorumunda 
bulunduğu fuar ile IEG’nin, firmaların yurt 
dışındaki iş hacmini artırmayı başaran bir 
fuar organizatörü pozisyonu da bir kez 
daha kanıtlanmış oldu. Geçtiğimiz salı günü 
Çevre Bakanı Sergio Costa tarafından açılışı 
yapılan etkinlikler, coşku dolu cümleler 
eşliğinde başladı: “Bu fuar, dünyanın en 
önemli yeşil ekonomi fuarı ve İtalya’da 
yapılıyor. Ülkemiz, davranış biçimleri ve 
prosesleri değiştirmeyi başaracak üstün 
teknoloji ve bilgi birikimine sahiptir”.

Bakanla birlikte, Hükumet ve 
Parlamentoyu temsil eden kalabalık bir 
grup da fuar günleri boyunca firmalarla 
çeşitli konularda görüşmelerde bulundu. 
Uluslararası profilin yüksek olduğu 
fuar sırasında İtalya-Mısır iş forumu 
gerçekleştirildi, CDEPE- Chengdu 
Environmental Protection Expo’nun 
2020 edisyonunun Çin’de düzenleneceği 

Yeşil ekonomi, Ecomondo ve
Key Energy ile uçuşa geçiyor

Yabancı firmaların 
Italian Exhibition Group fuarlarına 

katılımı % 24 oranında arttı...
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ilan edildi ve sanayi temsilcilikleri ile 
başka fuarlar için işbirliği anlaşması 
imzalandı. Avrupa Komisyonu’nun, 
finansman imkânlarını ve bu 
doğrultudaki en önemli 
projelerini tanıtmak için 
Ecomondo’yu tercih etmiş 
olması da gözlerden kaçmadı. 
En gelişmiş deneyimlerin yer 
aldığı içeriklerin, firmalarla 
ve gelişim stratejileriyle 
buluştuğu fuarın uluslararası 
kimliği tüm etkinliklere 
damgasını vurdu.

Başta Tunus, İspanya, 
Mısır, Ukraynave Rusyaolmak 
üzere çok sayıda yabancı sektör 
çalışanının katıldığı fuarda, 

Akdeniz ülkelerinin yanı sıra Finlandiya, 
Şile, Brezilya, Romanyave Polonyagibi 

ülkelerden gelen uluslararası 
derneklerle yapılan 34 anlaşmanın 

ürünü toplu katılımlar gerçekleşti. 
Ecomondo, Key Energy, Sal.
Ve veDPE, önde gelen isimlerin 
yer aldığı, iş ilişkilerini 
sağlamlaştırmayı başarabilen bir 
platformun sanayi sistemi için 
önemini bir kez daha kanıtladı. 
Fuarda, tüm içerikler somutluk 
çerçevesinde değerlendirildi. 
Fuar boyunca, 66 iş kuruluşunun 
katılımıyla gerçekleşen General 

States of the Green Economy’nin 
de katkısıyla değer kazanan 

teknoloji, senaryo ve trendler ön 
plana çıktı.
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Kısa süre önce Portekiz ve İspanya’da 
gerçekleştirdiği bayi açılışları ile Batı Avrupa 
pazarına adım atan Ford Trucks, Avrupa’da 
ve uluslararası arenadaki büyümesinde 
yeni hamleyi Polonya ve Litvanya’da 
açtığı yeni tesislerle yaptı. Ford Trucks, 
Avrupa’nın dördüncü büyük ağır ticari 
pazarı Polonya’da Q-Service Truck firması ve 

istikrarlı büyüyen kamyon pazarıyla dikkat 
çeken Litvanya’da ise Autokurtas firması ile 
yaptıkları iş birlikleriyle Doğu Avrupa’daki 
satış ve satış sonrası ağını güçlendiriyor. Bu 
açılışlarla 2019 sonunda 44 ülkede bayilik 
ve distribütörlük ağıyla var olma hedefine 
daha da yaklaşan Ford Trucks, önümüzdeki 
dönemde ihracatının yüzde 50’sini 

Avrupa’ya yapmayı amaçlıyor. 
Ford Trucks’ın sıfırdan geliştirerek 

ürettiği “Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) 
ödüllü” yeni çekicisi F-MAX’in başarısıyla 
hızlanan uluslararası büyüme yolculuğu, 
Polonya ve Litvanya’da gerçekleştirilen yeni 
bayi açılışlarıyla devam ediyor. 

Ford’un dünya genelindeki tek ağır 
ticari araç üretim merkezi olarak kamyon 
üretiminde 60 yıla varan tecrübesini 
farklı ihracat pazarlarına ürün geliştirme 
yeteneğiyle birleştiren Ford Trucks, Asya, 
Avrupa ve Afrika’yı kapsayan bayilik ve 
distribütörlük ağını 2019 sonuna kadar 44 
ülkeye, 2023 sonu itibarıyla da 80’i aşkın 
ülkeye ulaştırmayı amaçlıyor. 

Avrupa’nın 4. büyük    
ağır ticari araç pazarına giriş yaptı
Bu hedefe yönelik önemli bir adım, 

Avrupa’nın dördüncü büyük ağır ticari araç 
pazarı olan Polonya’nın başkenti Varşova’da 
gerçekleştirilen bayi açılışı oldu. Ford Trucks, 
Polonya’da Orta ve Doğu Avrupa’nın en 
büyük otomotiv yedek parça ithalatçısı 
ve distribütörü olan Intercars Group 
bünyesinde yer alan Q-Service Truck ile iş 
birliğine gitti. Bu kapsamda Ford Trucks 

Ford Trucks’ın
uluslararası

büyüme yolculuğu

Polonya ve
Litvanya’daki

bayi açılışlarıyla sürüyor
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Emine Coşkun
Ford Trucks’ın 

yeni Pazarlama 
Müdürü 

Ford Otosan’ın ağır ticari araç 
markası Ford Trucks’ta Türkiye ve 
Uluslararası Pazarlar Pazarlama 
Müdürlüğü görevine Emine Coşkun 
getirildi.  1 Ekim tarihi itibarıyla 
Ford Trucks Orta Doğu & Afrika 
Pazarlarından sorumlu Bölgeler 
Müdürü olarak atanan Bahattin 
Topçu’dan koltuğunu devralacak 
Coşkun, 2000 yılında başladığı Ford 
Otosan kariyerinde farklı görevler 
almış, Şubat 2019’dan bu yana da Ford 
Trucks Satış Yurtiçi ve İhracat Satış 
Operasyonları Müdürlüğü görevini 
yürütmekteydi.

Emine Coşkun kimdir?
İstanbul Üniversitesi İngilizce 

İktisat Bölümü’nden mezun olan 
ve yüksek lisans programını Bilgi 
Üniversitesi Pazarlama İletişiminde 
tamamlayan Coşkun, aktif iş 
hayatına 2000 yılında Ford Otosan’da 
başladı. 2000-2014 yılları arasında 
Nakit Yönetimi Finansmanı, Proje 
Finansmanı, Satış Pazarlama 
Finansmanı, Bütçe ve Kar Analiz 
Müdür Yardımcılığı, Satış Planlama 
ve Analiz Müdürlüğü görevlerinde 
bulundu. 2014 yılında Köln’de 
Ford Avrupa Satış Operasyonları 
ve Planlama Koordinatörlüğüne, 
ardından 2017 yılında Ford Avrupa 
Vignale Pazarlama Müdürlüğü 
görevine atandı. 2019 yılında 
Türkiye’ye dönen Coşkun, son olarak 
Ford Trucks Yurtiçi ve İhracat Pazarları 
Satış Operasyonları Müdürlüğü 
görevindeydi.

ürünleri Varşova’nın yanı sıra Jaworzno, 
Wrocław, Gdańsk, Łódź, Kraków, Szczecin 
şehirlerini kapsayan geniş bir bayilik ağı 
ile Polonya’daki filo sahipleri ve ağır ticari 
sektörü paydaşlarına ulaştırılacak.  

Litvanya’da ise ağır ticari ve yedek 
parça sektöründe 20 yıllık deneyime sahip 
Autokurtas iş birliğiyle Kaunas’ta ülkenin ilk 
Ford Trucks tesisinin açılışı gerçekleştirildi. 
Litvanya’nın en büyük satış sonrası hizmet 
ağlarından birine sahip Autokurtas ile Ford 
Trucks kamyon ve çekicileri Kaunas’ın yanı 
sıra Vilnius, Siauliai ve Klaipeda’yı içeren dört 
şehirde alıcıların beğenisine sunulacak. 

“Polonya ve Litvanya’daki iş 
birliklerimiz uluslararası büyümemize 
büyük katkı sağlayacak”
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı 

Serhan Turfan, açılışlara ilişkin 
değerlendirmesinde, “Ağır ticari araç 
sektöründe rekabetin rengini değiştiren 
ITOY ödüllü F-MAX, tüm dünyada olduğu 
gibi Avrupa’da da yoğun ilgi gördü. Bu ilgi 
ve talepler üzerine Batı Avrupa pazarına 
girişimizi erkene alarak ekim ayı başında 

İspanya ve Portekiz’de ilk bayilerimizi 
hizmete sunduk. Şimdi yine Avrupa pazarı 
açısından önemli iki pazarda hizmetlerimizi 
başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Avrupa’nın dördüncü büyük kamyon 
pazarı olan Polonya ve sürdürülebilir bir 
büyüme grafiğine sahip Litvanya’daki yeni 
iş birliklerimiz uluslararası büyümemize 
büyük katkı sağlayacak. Stratejik konumları, 
büyüyen ekonomileri ve yüksek ticaret 
potansiyelleri ile dikkat çeken her iki 
ülkede de satış, yedek parça ve servis 
hizmetlerini bir arada sunan son teknolojik 
altyapıya sahip tesislerimiz; başta F-MAX 
olmak üzere dayanıklı, uygun fiyatlı ve 
verimli kamyonlarımız; katma değerli 
hizmetlerimiz ile dikkate değer başarılara 
imza atacağımıza inancımız tam” dedi. 

Avrupa’nın Ford Trucks için ana ihracat 
pazarı olduğuna işaret eden Serhan Turfan, 
“Önümüzdeki döneme ilişkin hedefimizi, 
ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa’ya 
gerçekleştirmek olarak belirledik. F-MAX’in 
getirdiği büyük prestij ve talep, bu hedefi 
yakalamamıza büyük katkı sağlayacak” dedi. 
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1958 yılında askerliğini tamamlayarak 
dönen Ahmet Turan, manavlığa devam etmek 
istemez ve İskitler semtinde Kulaksız Lütfü 
Usta ile ortak olur. Bu ortaklık ile Ahmet Turan 
sanayiciliğe ilk adımını atarken aynı zamanda 
Turanlar Makine’nin de temelleri atılmış olur. 
İstanbul Caddesi, Kahveler Durağı, Çim Sokak’ta 
24 metrekarelik bir atölyede, kriko tamiri ve si-
parişe göre kamyonetlere metal ahşap karışımı 
karoser imalatı yaparlar. 

O yıllarda henüz ilkokul çağlarında olan 
İbrahim Turan, okul çıkışlarında ve tatil gün-
lerinde atölyeye gider ve babasına yardımcı 
olur. Çıraklık yaptığı dönemlerde atölyenin 
yoğun bir çalışma temposuna girdiğini belirten 
İbrahim Turan, “Birgün babamın dostu Ali Azer 
amca dükkana Amerikan elçiliğinde görev 
yapan Mr. Cunneff adında bir bey getirdi. Bu 
bey demirden kitaplık ve balkona saksı 
reyonu yaptırmak istiyordu. Siparişler-
inin teknik resimlerini getireceğini 
söyleyince rahmetli babam, 
‘Ali ağabey teknik resim de 
nedir?’ diye sordu. Ali amca, 
‘Ahmetçiğim, bir insan 
kafasında planladığı bir işi 
mektupla işin yapılacağı 
yere gönderir. Bunun için 
kâğıda şekil çizip üzerine 
ölçüleri yazar ve isteği 
bu şekilde gerçekleşir’ 
dedi. Teknik resim ile 

tanışmamız bu şekilde oldu” diyor.
İbrahim Turan’ın torna ile tanışması da yine 

bu dönemlere denk gelir. Atölyede sipariş bir 
demir kapının yapımı sırasında menteşe yaptır-
mak için tornacıya gidilmesi gerekir. Henüz 
ilkokul ikinci sınıftaki İbrahim Turan, babasına 
silindirik menteşenin nasıl yapıldığını merak 
ettiğini ve kendisinin de gelmek istediğini söy-
ler. O günü hiç unutamadığını belirten İbrahim 
Turan, “Tornacı usta makineye bir demir çubuk 
bağladı ve hızla döndürmeye başladı ve demiri 
kesen bıçak ile onu yontmaya başladı. Aman 
Yarabbi sanki ağaç kertiyordu. Bu şekilde torna 
makinesi ile tanıştım” diyor. 

“ÇOCUĞA YARIM EKMEK 
ARTANINA DA HELVA VER”
İbrahim Turan, yine ilkokul ikinci sınıfta 

yaşadığı ve kendisini derinden etkileyen bir 
anısını da şöyle anlatıyor: “İskitler’deki evden 
Ankara Kalesi’ndeki Necatibey İlkokuluna elek-
trikli, üstten telli tramvay ile pasom sayesinde 
15 kuruşa giderdim, tabi param olduğunda. 

Bir gün sınıf öğretmenimiz ‘Sınıfta babası 
demirci olan var mı?’ diye sordu. Ben par-

mak kaldırdım, yarın baban okula gelsin 
dedi. Öğretmenimiz Bahçelievler’de altı 
daireli bir apartman yaptırıyordu. Balkon 
demirlerini babama yaptırmak üzere 
anlaştılar. Bir pazar günü yaptığımız 
balkon demirlerini, kaynak makinesini 
ve takımları at arabasına yükledik. 

Babam, ben ve Ali Kalfa birlikte apart-
manın yolunu tuttuk. Öğlene kadar 

demirleri balkonlara çektik. Babam ve Ali 
Kalfa balkondan ip sarkıtıyor, ben ise ipleri 

balkon demirlerinin iki ucuna bağlıyordum. 
Öğle vakti oldu, bize yemek ikram edilmedi. 
Ali Kalfa hazırlıklı olduğundan yemeğe gitti. 
Babam ve ben bakkala gittik, babam bütün 
ceplerini yokladı ve çıkan 30 kuruşu bakkala 
uzatarak, ‘Çocuğa yarım ekmek artanına da 
helva ver’ dedi. Bir çeşme bulduk, yanında 
ekmeği bölüşüp yedik ve su içtik. Babamın 
buradaki tutumunun sırrını yıllar sonra daha 
iyi anladım. Öğretmenden 300-400 lira ala-
cağımız var ama buna mahsuben bize oradan 
10 lira ver demeyi kendimize yediremiyoruz”

AĞAÇ İŞLERİ SİTESİ’NE TAŞINIRLAR
Ahmet Turan ve çalışanları İskitler’deki 

atölyede yoğun bir tempoda çalışmaya de-
vam eder. Fakat mahallede çok sayıda keres-
teci ve marangoz vardır ve sık sık yangınlar 
çıkmaktadır. Ayrıca Ankara Çayı’nın bir kolu 

Makina Hikayeleri 

Demir işçiliğiyle başlayan
makine aşkı “TURANLAR”

Ahmet Turan, maddi imkansı-
zlıklar nedeniyle ancak ilkokul 
üçüncü sınıfa kadar okuyabilir. 
Okulu bıraktıktan sonra çeşitli 

işlerde çalışan Ahmet Turan, 
Ankara - Ulus Rüzgârlı Sokak’ta 

şehirlerarası otobüslerin kalktığı 
yerde bir manav dükkanı açar. 
Askerlik çağına kadar burada 
manavlık yapan Ahmet Turan, 

askerlik süresi boyunca kendisine 
ve Rize’de yaşayan ailesine aylık 

100 lira gönderilmesi karşılığında 
manavı başka birine devreder...

1963

2000
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mahalle ile hipodroma paralel aktığı için 
kuvvetli yağmurlarda mahalleyi sel basmak-
ta, evler, dükkânlar su içinde kalmaktadır. 
Böyle zamanlarda mahalledeki tek iki katlı 
yapı olan Alemdağ Tereyağı fabrikasının üst 
katına çıkılır ve suların çekilmesi beklenir. 
Bu sorunları fark eden Menderes Hükümeti 
tarafından ağaç işleri ile uğraşanlar için bir 
site yapılır. Başlarda Menderes’in yaptırmış 
olduğu Ağaç İşleri Sitesi’ne kimse gitmek 
istemez. Çünkü henüz, şebeke suyu bağlan-
mamış, yollar asfaltlanmamıştır. Ayrıca şehir 
merkezine de oldukça uzak bir bölgededir. 
Fakat zaman içinde keresteci, doğramacı ve 
mobilyacıların hepsi mecburen bu siteye 
taşınır. Ahmet Turan da Kopça Sokak 56 
numarada 50 metrekare bir dükkan kiralar. 
Evini de 40 dakika yürüme mesafesinde olan 
Aydınlık Evler semtine taşır. Dükkanda su 
olmadığı için içme ve kullanma suyunu iki 
kilometre uzaklıkta, Kavaklar bölgesindeki 
pınardan almak durumunda kaldıklarını 
belirten İbrahim Turan, “Bu işten genellikle 
ben sorumlu olurdum. Şimdilerde her yerde 
kolaylıkla bulunan plastik bidonlar o zaman-
lar olsa ne kadar rahat ederdim. Keza toprak 
testinin boşu bile çok ağırdı” diyor. 

MAKİNE TAMİRİNDEN  
MAKİNE İMALATINA
Ahmet Turan yeni atölyesinde mobilya 

atölyelerinin demir kapı, kepenk ve demir işler-
ini yapmaya devam eder. Zaman içinde çevre-
deki marangozların bozulan makinelerinin 
tamir işleri gelmeye başlar. Bu tamir işlerinde bir 
süre sonra uzmanlaşan Ahmet Turan, söz konu-
su makineleri kendilerinin de yapabileceğini 
düşünür. Çevredeki mobilyacıların da teşviki 
ile 1964 yılında, yatar daire testere makineleri 
yaparak makine imalatına başlanır. İlerleyen 
yıllarda Gazi Teknik Öğretmen Okulu’nda bu-
lunan Alman malı bant zımpara makinesinden 
esinlenerek kendi bant zımpara makinelerini 
yaparlar ve üretime yeni bir çeşit daha eklenmiş 
olur. Daha sonra sırası ile yatay delme makinel-
eri, mekanik mobilyacı presleri, şakuli frezeler, 
zıvana ve mors makineleri üretim çeşitleri 
arasında yerini alır. 

İLK FUAR: İZMİR ENTERNASYONAL
1971 yılında Dirinler’den vargel planya 

tezgahı satın aldıklarını belirten İbrahim Turan, 
“O yıllarda bu tip makineler MKE gibi kurumlar-
da bulunurdu. Rahmetli Cemal Dirin amca ile 
olan samimi dostluğumuz, vefatının ardından 
çocukları ile de her zaman iyi şekilde devam 
etmiştir” diyor. 1972 yılında Halk Bankası’ndan 
alınan uygun destek kredisi ile iki adet tos 
torna ve bir Romen üniversal freze alınır. Aynı 
yıl Halk Bankası’nın Turanlar Makina’ya verdiği 
bir destek de o zamanların yegane fuarı olan, 
İzmir Enternasyonal Fuarı’na firmayı götürmesi 
ve yüzde 100 sponsor olmasıdır. Bu hizmetin 
kendileri için oldukça önemli olduğunu belirten 
İbrahim Turan, “Böylece fuarcılık kültürüyle 
tanışmış olduk. Uluslararası bir fuarda makine 
teşhir etme, tanıtım; fuarcılığı öğrenmemizi 
sağladı. Ayrıca ziyaretçilerin de bizleri teşviki ve 
takdiri moral gücümüzü muazzam etkilemişti. 
Üstelik bunların hepsini hiç masraf etmeden 
elde ettik. İzmir Fuarı’nda makinelerimiz açık 
alanda teşhir ediliyordu. Stant zeminine toprak 
üstüne çakıl taşı dökmüşlerdi. Makineler bunun 
üstündeydi, yağmur yağma olasılığına karşı 
kenarda branda bekletiyorduk.“ diyor.

Fuarcılıkla ilk kez İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nda tanışan Turanlar Makina’nın ilk yurt 
dışı fuar tecrübesi 1977 Ligna Fuarı Han-
nover-Almanya’da gerçekleşir. Bu fuara sadece 
gözlemci olarak gittiğini belirten İbrahim Turan, 
“Ülkemiz ile Almanya arasında o zamanlar 
muazzam fark vardı. Havaalanlarından, büyük 
mağazalarına, fuar alanlarından, metro ulaşımı-
na her şey çok farklıydı (En son 2014 yılında 
Berlin ve Nürnberg havalimanlarından uçtum 
ve ülkemizle gurur duydum. Çünkü söz ettiğim 
yerler şimdi bizim havaalanları yanında kasaba 
havaalanı gibi). Fuar başlı başına çok büyük 
alana yayılmıştı. Sabah 09:00, akşam 18:00, 
beş gün boyunca sürekli bilgi topluyor, akşam 
otelde notları toparlıyor, yaptığım çizimleri 
kataloglara iliştiriyordum. Tabi yurt dışı fuarları 
broşür, katalog istediğinizde kartvizit istiyor-

lar. Mobilyacı kartımdan da yanıma almıştım. 
O tarihlerde mobilya alım satımı ile ilgili bir 
mağazanın ortağıydım. Almanya’ya giderken 
kendime müthiş güvenim vardı, zira aylık 50 
adet arabalı yatar daire testere makinesi düzenli 
olarak üretiyorduk. Toplam 56 elemanla bir 
ay ilaveten 10 adet bant zımpara üretmiştik. 
Ödül olarak çalışanları Ankara Ulus’ta Altınyıldız 
kumaş mağazasına götürdüm, herkes kumaş 
beğendi. Bir terzi ile anlaştım, yazıhanede prov-
aları yapıyordu. Tabi o tarihlerde hazır takım 
elbise kavramı bugünkü gibi değildi” diyor.

80’li yıllarda Mobilyacılar Sitesi, mobily-
acılığın üssü konumuna gelir. 25 bin atölyenin 
ve mağazanın bulunduğu, yaklaşık 100 bin 
kişinin çalıştığı adeta dünyanın en büyük mobi-
lya fabrikasıdır. Bundan başka Eskişehir, İnegöl, 
Çağlayan (İstanbul) tüm Türkiye’nin mobilya 
ihtiyacını karşılamaktadır. Bu yıllarda Turanlar 
Makina da büyümeye devam eder. 

“BUNLARIN MÜŞTERİLERİNE KREDİ 
VERİN DOLAYISIYLA ÇOK DAHA 
RAHAT EDERLER”
1984 yılında Ankara’da kapalı spor salo-

nunun üst yürüme alanında bir mobilya fuarı 
düzenlenir. Dönemin Ağaç İşleme Federasyonu 
Başkanı Kamil Kabakçı’nın teşviki ile Turanlar 
Makina da fuara katılır. Dönemin Cumhur-
başkanı, Meclis Başkanı ve pek çok bakanının 
ziyaret ettiği fuarda, 100 civarındaki mobilyacı 
arasından tek makineci firmanın kendileri old-
uğunu belirten İbrahim Turan, “Rahmetli Turgut 
Özal da fuarı geziyordu, bizim standa geld-
iğinde şaşırdı, ‘mobilyacıların içinde ne arıyor-
sunuz?’ dedi. Ankara’da fuar alanı olmadığını ve 
onun için burada olduğumuzu söyledik. Hemen 
yanında bulunan o zamanki Belediye Başkanı 
Atasoy’a fuar inşa etme talimatı verdi ve ondan 
sonra Altın Park yapıldı. Yine Ankara’daki bir mo-
bilya fuarında Rahmetli Özal bana ‘işler nasıl de-
likanlı?’ diye sordu. Ben de düşük bir ses tonuyla 
‘iyi efendim!’ dedim. Yanımda bulunan Halk 
Bankası Genel Müdürü’ne döndü ve beni işaret 
ederek ‘Kibar çocuk, nezaketen işler iyi diyor, 
bunlara kredi vermeyin, bunların müşterilerine 
kredi verin dolayısıyla çok daha rahat ederler!’ 
dedi. Hakikaten mobilyacılara verilen kredilere 
mobilyacılar da çek ve senetlerini ekleyerek 
makineler aldılar. Binlerce makine sattık. Bu 
makinelerle o tarihlerde teşvik edilen otellerin 
mobilyaları yapıldı. Bu mobilya atölyelerinin 
çoğalması ile rekabet arttı. Ev ve ofis mobily-
alarının fiyatları düşmüş oldu. Şayet biz bu mak-
ineleri üretmeseydik, yurt dışından çok yüksek 
fiyatlara gelecekti, zaten sermaye birikimi de 
olmadığından kurulacak birkaç fabrikanın teke-
linde olacaktı mobilya üretimi. Halbuki biz Turan 
Makina atölyesini mobilyacılar sayesinde Turan-
lar Makina fabrikalarına dönüştürdük. Müşteril-
erimiz olan mobilyacılar da bizden aldıkları çok 
uygun fiyatlı sade makinelerle hem makinelerini 
kullanmayı öğrendi hem de tesislerini büyüttü. 
Böylece halkımız da uygun fiyatlı mobilyalar 
edindi ve herkes kazanmış oldu.” diyor.1990’LI YILLAR

TURGUT ÖZAL VE İBRAHİM TURAN - 1984
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“YAPTIĞIN MALIN YARISINI 
MUHAKKAK YURT DIŞINA 
SATMALISIN”
1990’lı yıllara gelindiğinde Turanlar Makina 

uluslararası fuarlarda boy gösteren, sektörünün 
önemli firmalarından biri konumuna gelmiştir. 
Bu gelişmenin sonucu olarak ihracat firmanın 
gündemine girmeye başlar. İhracata yönel-
dikleri dönemden bahseden İbrahim Turan, 
“90’lı yılların başında Ankara’da düzenlenen 
metal makineleri fuarını ziyarete gitmiştik. 
Orada Durmazlar Makina’nın sahibi Ali Ağabey 
ile bir akşam yemeğinde buluştuk. Kendisine 
ihracatla ilgili düşüncelerini sorduğumda, ‘Çok 
zor, çok zor ama muhakkak yapmalısınız’ dedi 
ve bir de anısını anlattı. Uzak bir ülkeye fuar 
için bir makine gönderiyorlar, fuarda bir firma 
makineyi satın alacağını söylüyor ve makineyi 
orada bırakıyorlar. Sonunda iş öyle bir noktaya 
geliyor ki ‘İbrahimciğim makineyi orada denize 
atacağım ama ona da müsaade etmiyorlar. 
Bütün bunlara rağmen yaptığın malın yarısını 
muhakkak yurt dışına satmalısın. Bütün Avrupa 
öyle yapıyor’ demişti” diyor.

İLK İHRACAT KANADA’YA
Turanlar Makina’nın ilk ihracatı, 1994 yılında 

geliştirdikleri laminat bükme postforming maki-
nesi ile gerçekleşir. O zamanlar dünyada toplam 
beş firmanın ürettiği ve sekiz metre uzunluğunda 
olan bu makineyi üç metre uzunluğunda üretirl-
er. Bu ölçü ile o zamana kadar sadece çok büyük 
fabrikaların aldığı bu makineyi küçük ve daha 
ekonomik hale getirerek Türkiye’de atölyelere 
de satmaya başlarlar. Bunu öğrenen bir Kanada 

firmasının kendilerini aradığını belirten İbrahim 
Turan, “Kanada firması bana telefon açtı, fakat İn-
gilizcem yeterli seviyede olmadığı için isteklerini 
faksla belirtmelerini söyledim. O tarihlerde firma-
da İngilizce bilen olmadığından gelen faksı, bir 
tercüme bürosuna gönderdim. Gelen tercümeye 
cevap yazıp tekrar faksladım. Proforma faturaya 
ödeme olarak ‘Cash and Advance’ ibaresini ekle-
dim. A4 ebadında makinenin teknik özelliklerini 
de ilave ettim. Ertesi gün satıcı firma beni aradı, 
telefonda gülüyordu, ‘Makinenin kataloğu yok, 
bari bir fotoğrafını koysaydın, müşteriye nasıl 
anlatacağım bunu? Tamam, hesap numarasını 
söyle parasını göndereyim!’ diyordu. Hakikat-
ten hemen gönderdi. Makineyi Bulgaristan’da 
bir adrese göndermemizi istedi. Fakat nakliye 
konusunda bilgi sahibi değildik. Kendisi Kana-
da’dan araştırdı ve bir nakliye firması buldu. Yalnız 
dört gün içinde İstanbul’da bir adresten alınacak 
dedi. O zamanlar İstanbul da bizim yerimiz yoktu, 
bir arkadaşa rica ettik, birkaç gün orada durdu 
makineler. Şunu çok iyi anladım ki İstanbul’da 
teşhir, servis, satış, lojistik, ihtiva eden ihracat 
birimi muhakkak gerekli. Ve bu gereklilik üzerine 
AAC makineyi kurduk.” diyor.

AAC DIŞ TİCARET KURULUR
Turanlar Makina’nın ihracata yönelik olarak 

kurduğu AAC Dış Ticaret, günümüzde 2 bin 600 
metrekare showroom ve ihracat marketi tüm 
ayrıntılar hesap edilerek inşa edilmiş. İbrahim 
Turan, Avrupa’dan Amerika’ya; Avustralya’dan 
Güney Afrika’ya dünyanın her yerinden gelen 
misafirlerinin AAC’den çok etkilendiklerini 
söylüyor. İbrahim Turan AAC Dış Ticaret’in ilk 
yıllarında yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyor: 
“Ukrayna’dan Juventus firması sahibi Aleksand-
er Katsupiyev geldi. Kendisi raf ürettiğini, kesim 
ve bantlama makinesi almak istediğini söyledi. 
Ona makineleri gösterdim, yaklaşık 6 bin dolar 
tutuyordu. Ben kendisine bizim mobilya fabri-
kası projemizi bir saat anlattım, sabırla dinledi. 
‘Bu iş için ne kadar yer gerekiyor?’ sorusunu ‘500 
metrekare ve stok alanı.’ olarak yanıtladık. 12 
parça makine toplam fiyatı 80 bin dolar tutuy-
ordu. Bir otomobil fiyatına küçük boy mobilya 
fabrikası kurulabiliyordu. Aleksander çok 
heyecanlandı. ‘Ben bu iki makineyi almıyorum 

şimdi, Odesa’ya dönüp yer bakacağım!’ dedi. 
Nitekim bir hafta sonra kiraladığı fabrikanın 
krokisini gönderdi. Yerleşim planını çizmemizi, 
elektrik, basınçlı hava tesisatı çektireceğini 
söyledi. Komple kurduğumuz fabrikada gayet 
iyi işler yapıyordu. Türkiye’ye her gelişinde bize 
uğruyordu, ‘ben sana ilk geldiğimde Electrolux 
Ukrayna servisini devretmiştim, hesabımda tam 
80 bin dolar para vardı, ne işler yaparım diye 
düşünüyordum sanki düşüncelerimi okudun!’ 
dedi. Halbuki bu pazarlamayı yurt içinde de 
uyguluyorduk, showrooma gelen misafirlere 
önce makinelerde uygulamalar gösteriliyor 
ve ofiste de detayları izah ediyorduk. Bir hafta 
10 gün içinde çoğunlukla geri dönüyorlardı. 
Zeytinburnu’ndan Müezzinoğlu Kardeşler’e de 
anlattık, bir yıl bize dönmediler. Ben prensip 
olarak müşteriyi tekrar ayıp rahatsız etmem, 
bir sene sonra geldiler. ‘Nerelerdesiniz?’ dedim, 
‘biz sizin anlattıklarınızı hiç unutmadık, maki-
neleri alsak yerimize sığmıyordu, biz de yandaki 
dükkanı satın aldık, borcu ancak bitti ve şimdi 
makineleri almaya geldik!’ dedi.”

AHMET TURAN’IN ARDINDAN 
ÇOCUKLARI DEVAM EDİYOR
1958 yılında manav dükkanını bırakarak 24 

metrekarelik bir atölye ile sanayiye ilk adımını 
atan Ahmet Turan, 2000 yılı Nisan ayında vefat 
eder. Ahmet Turan’ın bıraktığı eseri beş evladı 
daha yukarılara taşıma gayreti ile birlikte çalış-
maya devam ediyor. Bugün Turanlar Makina 
tüm makine üretimlerini 80 bin metrekare 
üzerine kurulmuş toplam 20 bin metrekare 
kapalı alandaki fabrikalarında yapmaya devam 
ediyor. Fabrikanın başında şirketin ortaklarından 
Aytekin Turan görev alıyor. Teknik eğitimli, genç 
ve dinamik kadrosuyla sürekli değişen pazarın 
taleplerini karşılamaya çalıştıklarını belirten 
İbrahim Turan, “İdari hizmetler ve personel 
müdürlüğü görevini Ertuğrul Turan yönetiyor. 
İleriye yönelik olarak 3. kuşak; pazarlama, üre-
tim, revizyon, satın alma, araştırma geliştirme 
bölümlerinde yetiştiriliyor. Ankara mobilyacılar 
sitesinde 6 bin 500 metrekarelik bir alanda, 
öncelikle Turanlar makineleri olmak üzere, 
üretilmeyen diğer makineleri de alınıp satılmak-
ta. Bu kompleksin başında İrfan Turan bulunuy-
or. İstanbul Samandıra’da bulunan tesisler ise 
benim yönetimimde. Bugün sektörün en güçlü 
firmalarının başında gelen Turanlar Makina’nın 
şu ana kadar makine ihraç ettiği ülke sayısı 92’ye 
ulaşmış durumda. Turanlar Makina yıllık ortala-
ma 35 ülkeye ihracat yapmaya devam ediyor. 

1980 DÖNEMİN BAŞBAKANI ÖZAL’IN ZİYARETİ - 1983

1970’Lİ YILLAR
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Çoğunlukla yurtiçi olmak üzere 
tehlikeli madde ve kimyasal ağırlıklı likit 
taşımacılığı yapan ITT Lojistik’in tamamı 
ADR’li olan filosu, yeni 15 adet T460 
4x2 çekiciler ile güçlendiriliyor. Böylece 
toplam 66 çekiciden oluşan ITT filosunun 
51aracı, Renault Trucks çekicilerden 
oluşuyor.

Renault Trucks Koçaslanlar Orhanlı 
Şubesi’nde yeni araçların teslim edildiği 
törene ITT Lojistik Kurucu Başkanı 
Tekin Öztanık, Genel Müdürü Didem 
Öztanık, Renault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu, Renault Trucks Türkiye Bölge 
Satış Müdürü Arda Girgin, Koçaslanlar 
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Koçaslan, Genel Müdürü Mesut 
Süzer, Orhanlı Müdürü Tayfun Karahasan 
katıldılar. Renault Trucks Finansal 
Hizmetler (RTFS) adına Ercan Bayar ve 
Çağrı Ayduğan da teslimatta bulundular. 

ITT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin 
Öztanık, yeni teslimatlarıyla ilgili; 
“Renault Trucks ile uzun yıllara dayanan 
bir iş birliğimiz oluştu. Başta yakı 

tasarrufu ve satış sonrası hizmetler olmak 
üzere Renault Trucks araçlarıyla sahip 
olduğumuz toplam çözümlerden çok 
memnunuz” dedi. 

ITT Lojistik olarak yatırımlarına devam 
ettiklerinin altını çizen Didem Öztanık 
ise Türkiye’de yerel ve uluslararası 
sertifikalı tank yıkama merkezlerini 
hizmete sunduklarını belirtti. Gıda 
ve kimyasal tankerlerin yıkanmasını 
yapabilen Türkiye’deki tek tesis olan 
tesisleri ile ilgili bilgi veren Öztanık; 
“ADR’li taşımacılık konusunda örnek 
yatırımlar yapıyoruz. Yıkama tesisimiz 

de bunun en güzel örneklerinden biri. 
Tabi ki müşterilerimiz için maliyetleri göz 
önünde bulunduruyoruz ancak en kaliteli 
hizmeti sunarken olabilecek en ideal 
maliyetleri sunmayı hedefliyoruz. Bu 
nedenle Renault Trucks ile kazandığımız 
tasarruflar, maliyetlerimize de olumlu 
yansıyor” diye belirtti. 

2019’u yaklaşık yüzde 25’lik 
bir büyüme ile kapatmayı 
hedefliyoruz
Her yıl büyüyerek hizmetlerini 

geliştirdiklerine değinen Didem 
Öztanık; “2019 yılında hem var olan 
müşterilerimizin hacimsel olarak artan 
hizmetleri, hem de portföyümüze 
eklenen yeni müşterilerimiz ile 
büyümeye devam ettik. Son iki ayda 
çok beklenmedik bir durum olmadığı 
takdirde 2019’u da yüzde 
25’lik bir büyüme ile 
tamamlayacağımızı ön 
görüyoruz” dedi. 

ITT Logistik 
Renault Trucks ile

tek markalı filoya yaklaşıyor
ITT Lojistik, ADR’li 

taşımacılığa yatırımlarını 
arttırırken Renault Trucks ile 
iş birliğini de güçlendiriyor.  
Son olarak 2018’de 21 adet 
Renault Trucks T460 çekici 

alımı yapan ITT Lojistik, 
filosunu tek markalı yapmak 

üzere emin adımlarla ilerliyor.
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RTFS ile alımlarımızı öne 
çekebilme konforunu yaşıyoruz
Büyüme doğrultusunda filolarını 

geliştiren ITT Lojistik’in alımlarında 
Renault Trucks’ın sunduğu finansal 
hizmetlerden faydalandıklarına değinen 
Didem Öztanık; “Araç alımlarımızda her 
konuyu tek bir yapı ile çözmek büyük 
bir kolaylık sağlıyor. Renault Trucks 
Finansal Hizmetler’in (RTFS) avantajlı 
finansman ürünleri ile yatırımlarımızı 
öne çektiğimizi söyleyebiliriz” dedi. 

Renault Trucks T460 ile yakıtta 
tasarruf sağlıyoruz
Hem kısa hem de uzun mesafelerde 

Renault Trucks’ın performans ve yakıt 
tasarrufundan memnuniyetlerine dikkat 
çeken Didem Öztanık; “Renault Trucks 
çekicilerle operasyonlarımız, yaklaşık 
sekizinci yılına geliyor. Bu süre içinde 
araçları çok iyi gözlemleme 
şansımız 

oldu. Araçlarımız, ortalama 2 puanlık 
yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu da yıllık 
km’lerimizi düşündüğümüzde maliyet 
tablomuzda önemli oluyor” dedi. 

Renault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine, teslimatta yaptığı 
açıklamada; “Renault Trucks olarak 
sunduğumuz toplam çözümler 
ile araçlarımızı tercih eden lojistik 
firmalarının aslında bir anlamda 
iş ortağı oluyoruz. Bu anlamda 
araçlarımızın üzerinde ITT Lojistik 
logosunu görebilmek bizler için çok 
önemli. ITT, her zaman yatırımlarına 
devam eden, işini özenle yapan bir 
lojistik firması. İşini özenle yapmak, 
büyüme potansiyeli demektir. Bu 
nedenle artarak devam eden çözüm 
ortaklığımızda Renault Trukcs ailesi 
olarak tüm desteği sunarak, işerinin 
sorunsuz devam etmelerine destek 
oluyoruz” diye belirtti. 

ITT Lojistik’in satış sonrası 
hizmetlerden duydukları 
memnuniyete değinen Koçaslanlar 
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Koçaslan; “ITT Lojistik ile 
iş birliğimiz, aile samimiyetinde ve 
çözüm ortaklığı profesyonelliğinde. 
ITT filosunun zorlu görevlerini yüksek 
performansta devam ettirebilmeleri 
için destek oluyoruz. İhtiyaç 
duydukları anda hızlı çözümlerimiz 
ile memnuniyetlerini sağlıyoruz. Bu 
anlamda ITT Lojistik’in Renault Trucks 
ile devam eden uzun süreli iş birliğinde 
satış sonrası desteklerinin de büyük 
olması bizler için çok önemli” dedi.
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Dünyanın en yoğun su yollarından 
birtanesi olan İstanbul Boğazı’ndan 2018 
yılında 41 binin üzerinde gemi geçiş yaptı. 
Bu gemilere verilen lojistik hizmetleri başlı 
başına bir sektör haline geldi. Bu sektörün 
önemli oyuncularından Hakan Denizcilik, 
filosunda bulunan ve acenta botu olarak 
adlandırılan teknelerinde kullanılmak üzere 
8 adet Scania Deniz motoru aldı.

“7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz”
30 yılı aşkın tecrübesi ile İstanbul 

Boğazı’ndan geçen gemilere lojistik hizmet 
veren Hakan Denizcilik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Yalçın yaz-kış demeden 
haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet 
verdiklerini söyledi. Yalçın bu gemilerin 
İstanbul Boğazından gaz kesmeden direk 
geçtiklerini hatırlatarak “Hareket halindeki 
gemilere yanaşıp hizmet veriyoruz. Bir 
geminin su, erzak, personel değişimi gibi 
neredeyse tüm ihtiyacını karşılıyoruz. Bu 
operasyonlar için kullandığınız teknelerin 
üstün bir performans sergilemesi 
gerekmektedir. Filomuzda bulunan Scania 
deniz motorlarımızdan aldığımız referans, 
bizi yeni motor alımında direk Scania’ya 
yönlendirdi. Gerek satış esnasında kurulan 
sıcak ilişkiler gereksede satış sonrası servis 
hizmetlerinde Doğuş Otomotiv gibi büyük 
bir markanın tecrübesi bizim tereddüte 
düşmememizi sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Scania karada ve denizde çözüm 
ortağı oluyor”
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 

İlhami Eksin, İstanbul Boğazı’ndaki gemi 
trafiğinin karayollarına eşdeğer bir 

yoğunlukta olduğunu belirterek sözlerine 
şöyle devam etti;

“İstanbul Boğazı, dünyada uluslararası 
deniz taşımacılığı yapan diğer boğazlarla 
kıyaslandığında en dar geçite sahiptir. 
İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e kıyısı olan 6 
ülke için sahip olduğu önem de göz önünde 
bulundurulduğunda bu ülkelere sefer 
yapan gemilere verilen hizmetin önemi 
daha iyi anlaşılıyor. Hakan Denizcilik’e 
verdikleri bu hizmette kullanılmak üzere 
Scania’yı tercih etmelerinden dolayı 
teşekkür ederim. Scania olarak deniz 
ulaşımından, lojistik hizmetlere kadar 
Türkiye denizlerinde çalışan tüm firmalara 
çözüm ortağı olmak istiyoruz” dedi.

“Scania deniz motorları işletme 
giderlerini de düşürüyor”
Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları 

Satış Müdürü Suna Türk Tuzcuoğlu ise 
İstanbul Boğazı’nın hem yurt içi hem yurt 
dışı deniz taşımacılığı açısından jeopolitik 
öneme sahip olduğunu belirterek “İstanbul 
Boğazı birçok yük gemisine transit geçit 
vermektedir. Bu özelliği ile taşımacılık 
açısından global bir coğrafyaya sahiptir. 
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere 
lojistik hizmet veren Hakan Denizcilik 
önemli bir misyon yüklenmiştir. Biz 
de Scania olarak bu misyonun yerine 
getirilmesinde destek sağlıyoruz. Scania 
deniz motorları yelpazesi, en zorlu çalışma 
şartlarında bile ihtiyaçlara tam randımanlı 
bir şekilde cevap verecek şekilde 
geliştirilmiştir.

Scania deniz motorları yakit 
tüketiminde rakipsiz
Deniz motorları segmentinde ürün 

yelpazesini zenginleştiren Scania, 9, 13 ve  16 
Litre V8 motor seçeneklerini sunarken bu 
motorların güç seçenekleri de 220 beygirden 
1150 beygire kadar çıkıyor. Kullanılan XPI 
yakıt enjeksiyonu teknolojisiyle silindirlere 
daha kısa zamanda yüksek basınçlı yakıt 
gönderilerek daha fazla güç elde edilerek 
yüksek performans ve rakipsiz yakıt verimliliği 
sağlanıyor. Scania deniz motorları ana makina 
olarak feribotlarda, açık denizde çalışan balıkçı 
gemilerinde ve römorkörlerde kullanılmaktadır. 
Yardımcı makine olarak ise jeneratör olarak , 
su pompası , yangın söndürme tertibatlarında 
ağır hizmet tipi takviye amaçlı kullanımlara 
mükemmel uyum sağlamaktadır. Uzun bakım 
aralığı, kolay yedek parça bulunabilirliği 
sayesinde müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. 

Scania Endüstriyel Motorlar 
üretkenliğin yeni tanımı 
Scanıa endüstriyel motorları üç farklı 

motor hacmi 9, 13 ve  16 litre ve 202 - 566 
kW arasında değişen motor güçleriyle ve 
Stage V motor emisyon yasalarını karşılar. 
Scania endüstriyel motorlar özel amaçlı 
itfaiye araçlarında, taş kırıcılarda, beton 
pompalarında, vinçlerde, ekskavatör ve loader 
araçlarında kullanılmaktadır.

Scania Jeneratör Motorları ile 
kesintisiz güç
Kara jeneratör motorları kesintisiz ve 

istikrarlı olarak 275 kVA ile 770 kVA arasında 
güç üretmektedir. Avrupa ve Amerika 
emisyon yasalarını sağlamaktadır.

İstanbul Boğazı’nın 
Lojistiğine Scania 
Takviyesi

İstanbul Boğazı’ndan
geçen ulusal ve 
uluslararası 
gemilere 
lojistik hizmeti 
veren Hakan 
Denizcilik, acenta botunda 
kullanılmak üzere Scania 
Deniz Motorunu tercih etti    
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2007 yılından bu yana sektörün 
tek temsilcisi olarak çalışmalarına 
devam eden Treyler Sanayicileri 
Derneği (TREDER)’de yeni genel 
sekreterlik görevine Göktan Güçlü 
getirildi. 1 Kasım 2019 tarihinden 
itibaren görevine başlayan Göktan 
Güçlü, ticari araçlar sektöründe 
30 yıla yakın bir deneyime sahip. 
Her geçen gün çalışmalarına 
hız veren ve sektörde önemli 
işlere imza atmaya devam eden 
TREDER, çalışma ortamını daha da 
büyüterek, Kurtköy’deki yeni ofisine 
taşındı. Yeni ofis lokasyon olarak 

daha ulaşılabilir olmasının yanı sıra 
daha modern bir altyapıya sahip. 
Ofis ayrıca eğitim ve toplantılara 
uygun olarak yeniden dekore edildi.

Göktan Güçlü Kimdir?
1991 yılında otomotiv 

sektörüne adım atan Göktan 
Güçlü, ilk olarak Koluman Motorlu 
Araçlar’da daha sonra Renault 
Trucks-Iveco markalarında çeşitli 
pozisyonlarda sektöre hizmet etti. 
Kögel’in Türkiye’deki ilk kuruluş 
çalışmalarında bulanan Güçlü, 
ardından bayi bazında Otokar 

ve Tırsan markalarının satış 
yöneticiliklerini yaptı. 

TREDER Yeni Adres: Osmanlı Bulvarı 
Yenișehir Mah. No: 9 
Volume binası 3. Kat No: 35 
Kurtköy-Pendik-İstanbul
Tel: +90 0216 580 96 95
Göktan GÜÇLÜ / Genel Sekreter
Cep: 0 530 606 13 73
Web: www.treder.org.tr

TREDER’de Genel Sekreterlik 
görevine Göktan Güçlü geldi



292019   RADÜS DERGİSİ



30 RADÜS DERGİSİ   2019

Üst üste üçüncü kez DAF LF serisi 
İngiltere’deki yıllık Ticari Filo Ödülleri’nde 
‘Yılın Kamyonu’ seçildi. Ayrıca ‘Yılın 
Üreticisi’ ödülü de DAF Trucks’ a gitti. 
Böylece DAF, 2019 ödül töreninde 

kamyonlarla ilgili en önemli iki ödülü 
ele geçirdi. Ödüller, İngiltere taşımacılık 
sektöründen profesyonellerin içinde 
bulunduğu Ticari Filo eleştirmenlerinin 
yaptıkları oylama sonucunda verildi.

DAF LF daha önce yılın kamyonu 
ödülünü 2018 ve 2017 yıllarında 
kazandı. 2016’da DAF’ın hafif hizmet 
tipi serisi de Urban Delivery Truck 
kategorisinde skor kaydetti.İngiltere 
filo sektöründe şimdiye kadar süren 
zorlu rekabet ortamında, DAF LF serisi 
çok yönlülüğü, güvenilirliği, satış 
sonrası desteği ve her yönden çekiciliği 
ile filo operatörleri ve mal sahipleri 
arasında son derece saygı görüyor.

Pazarlama ve Satış Müdürü ve DAF 
Trucks Yönetim Kurulu Üyesi Richard 
Zink de,  ‘LF serisinin üst üste üçüncü 
kez bu ödülü alması çok memnuniyet 
verici ve alınan ödül özenle yapılmış 
bu çok yönlü makinaların uzun 
ömürlülüğünün bir kanıtı. Bu ödülün 
mal sahipleri ve filo operatörlerinin 
geri bildirimleri sonucu geldiği gerçeği 
çok önemlidir. Ürünlerimizin ve 
hizmetlerimizin performansını onları 
her gün deneyimleyenlerden daha iyi 
değerlendirecek kimse yoktur. Aynı 
operatörler yüksek verimlilik, ultra 
güvenilirlik, maksimum çalışma süresi 
talep ediyorlar ve elbette olağanüstü 
DAF bayi ağımıza rakipsiz seviyelerde 
satış sonrası desteği sağladığı için şans 
verilmeli.’ dedi.

Resimde soldan sağa doğru, Phil Moon (Pazarlama Müdürü, DAF Trucks), 
Paul Cook (Yedek Parça Satış Müdürü, DAF Trucks), James Stewart (Filo, DAF 

Trucks) and Steve Evans (Kıdemli İşletme Müdürü, PACCAR Financial).
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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
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Dünyanın önde gelen madeni yağ 
üreticilerinden Mobil’in, hafif ticari araçlar 
için özel olarak geliştirdiği Mobil Delvac Hafif 
Ticari Araç Motor Yağları, ülkemizde pazara 
sunulduğu geçtiğimiz yıldan günümüze çeşitli 
tanıtım aktiviteleriyle hafif ticari araçlar için ne 
kadar doğru bir tercih olduğunu göstermeyi 
sürdürüyor. En uygun viskozite, ürün ve paket 
eşleşmeleriyle hafif ticari araçlara özgü ilk 
motor yağı kategorisi olan Mobil Delvac Hafif 
Ticari, zorlu sürüş ve ağır çalışma şartlarına 
bağlı aşınmalara karşı üstün koruma göstererek 
motor performanslarına katkı sağlıyor. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan Mobil Oil Türk A.Ş. 
Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Mobil Delvac Hafif 
Ticari Araç Motor Yağları kategorisi ile hafif ticari 
araç parklarına hitap ediyor, bu kategorinin 
bilinirliğini artırmak adına çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız yıl içerisinde pazar ihtiyacını 
doğru belirleyip Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki 
diğer ülkelere kıyasla Türkiye olarak çok daha başarılı olduk. 
Distribütörlerimizin de desteğiyle 2019 yılı boyunca satışlarımızı 
geçen yıla göre %25 artırmayı hedefliyoruz. Her yıl çift haneli 
büyüme oranlarıyla hafif ticari araç ürün 
kategorisindeki iddiamızı sürdüreceğiz” 
değerlendirmelerini yaptı.

Madeni ve sentetik yağ sektöründe en öncü 
teknolojileri kullanan Mobil Oil Türk A.Ş.’nin 
hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirdiği 
Mobil Delvac Hafif Ticari Ailesi, ülkemizde 
pazara sunulduğu geçtiğimiz yıldan 
günümüze çeşitli tanıtım aktiviteleriyle 
hafif ticari araçlar için ne kadar doğru 
bir tercih olduğunu göstermeyi 
sürdürüyor. En uygun viskozite, 
ürün ve paket eşleşmeleriyle hafif 
ticari araçlara özgü ilk motor yağı 
kategorisi olan Mobil Delvac Hafif 
Ticari Araç Motor Yağları, zorlu 
sürüş ve ağır çalışma şartlarına bağlı 
aşınmalara karşı üstün koruma 
göstererek motor performanslarına 
katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
Türkiye’de toplam 22 milyonluk araç 
parkı içinde 4 milyon civarı hafif ticari 
aracın yer aldığını ve bu potansiyeli 
Mobil Ailesi olarak en iyi şekilde 
değerlendirdiklerini belirten Mobil 
Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci 
Bilgiç, “Ülkemizde artan kentleşmeye 
bağlı olarak hafif ticari taşıtların 
ihtiyaçları daha da önem kazandı 
ve bu taşıt grubuna özel olarak 

geliştirilen motor yağları doğal olarak kabul 
görüyor. Mobil Delvac Hafif Ticari Araç Motor 
Yağları kategorisi ile hafif ticari araç parklarına 
hitap ediyor, bu kategorinin bilinirliğini artırmak 
adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride 
bıraktığımız yıl içerisinde pazar ihtiyacını 
doğru belirleyip Avrupa, Ortadoğu ve Afrika 
bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla Türkiye olarak 
çok daha başarılı olduk. Distribütörlerimizin de 
desteğiyle 2019 yılı boyunca satışlarımızı geçen 
yıla göre %25 arttırmayı hedefliyoruz. Her yıl 
çift haneli büyüme oranlarıyla hafif ticari araç 
ürün kategorisindeki iddiamızı sürdüreceğiz” 
değerlendirmelerini yaptı.

Hafif ticari araçlara özel Mobil Delvac LCV 
F 5W-30, motor ömrünün uzamasına ve yakıt 
ekonomisine yardımcı olan, motorda çamur ve 

aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, sentetik bir motor 
yağı olarak dikkat çekiyor. Ford WSS-M2C913-D ve Ford WSS-
M2C913-C onaylarının tavsiye edildiği motorlara sahip Ford hafif 
ticari araçlar, ACEA A5/B5 veya A1/B1 standardı gerektiren hafif 
ticari araçlar, normal veya zaman zaman ağır olabilecek çalışma 
koşullarındaki (şehir içi sürüş koşulları dahil) araçlar için öneriliyor.

Hafif ticari araçlara özel Mobil Delvac 
LCV M 5W-30 motor ömrünün uzamasına 
ve yakıt ekonomisine yardımcı olan, 
motorda çamur ve aşınmaya karşı 
mükemmel koruma sağlayan, düşük 
küllü sentetik bir motor yağı olarak 
öne çıkıyor. MB 229.31, 229.51 veya 
229.52 onaylı ürünlerin tavsiye edildiği 
Mercedes-Benz hafif ticari araçlar, 
ACEA C3 standardı gerektiren hafif 
ticari araçlar, VW 505 00/505 01 onaylı 
ürünler gerektiren Volkswagen hafif 
ticari araçlar, katalitik konvertörlü 
benzinli araçlar ve Dizel Partikül 
Filtreli dizel araçlar için tavsiye 
ediliyor.

Hafif ticari araçlara özel Mobil 
Delvac LCV 5W-30 ve Mobil Delvac 
LCV 10W-40 ürünleri, tipik olarak 
şehir içi zorlu sürüş koşullarında 
çalışan dizel ve benzinli motorlarda 
mükemmel yağlama ve koruyuculuk 
sağlayan bir motor yağı olarak 
sunuluyor. Mobil LCV 5W-30, VW 
501/505.00 onaylı ürünler gerektiren 
hafif ticari araçlar ile ACEA A3/
B4 standardı gerektiren hafif 
ticari araçlar için öneriliyor. Mobil 
LCV 10W-40, ACEA E7 ve API CI-4 
standardının talep edildiği hafif ticari 
araçlar için öneriliyor.

Hafif ticarinin ustası Mobil Delvac! 
Mobil Delvac ailesinin hafif ticari araçlara özgü motor yağı kategorisi bilinirliğini artırıyor!
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, sanayi ve teknoloji hamlesi 
kapsamında önem verilen illerden biri 
olan Bursa’yı ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu. Bakan Varank, gezi kapsamında 
yerli ve milli, %100 elektrikli hizmet aracı 
ürün ailesi TRAGGER’in üretim tesislerini 
de ziyaret etti. Yerli ve milli, Yeni Nesil 
Hizmet Araçları ile ilgili detaylı bilgi alan 
Sayın Varank, yerel yönetimlerin yerli 
ürünler tercih etmesinin gerekliliğine 
değinerek, yerel yönetimlere bu konuda 
çağrıda bulundu.

Bursa Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan TRAGGER 
fabrikasında TRAGGER Kurucu Ortağı 
Ali Serdar Emre tarafından karşılanan 
ve ürünler hakkında bilgi alan Varank, 
araçları inceledi ve Pro Serisi ve 
Transfer Serisi T-Car ile deneme sürüşü 
gerçekleştirdi.  Üretim tesisini ziyaret 
eden Bakan Mustafa Varank, TRAGGER’in 
montaj hattında da incelemelerde 
bulundu. Ar-Ge bölümünü de gezen ve 
ekiple tanışan Bakan, elektrik motoru 
çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Bakan Varank Bursa’da
TRAGGER’in üretim 

merkezini ziyaret etti
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TRAGGER Yeni Nesil Hizmet  
Aracı Ailesi 20 yıllık mühendislik 
ve tasarım deneyim ve 
uzmanlığı ile üretiliyor
TRAGGER markalı araçlar, insanların ve 

işletmelerin lojistik alandaki ihtiyaçlarına 
uygun olarak geliştirildi. İleri mühendislik, 
Ar-Ge ve tasarımı birleştirerek hazırlanan 
TRAGGER’in Yeni Nesil Elektrikli Hizmet 
Araçları ülkemizin milli teknoloji hamlesi 
hedefleriyle uyumlu misyona sahip yerli 
ve milli yüzde 100 elektrikli olarak Bursa’da 
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
üretiliyor. Otomotiv alanında 20 yılı aşkın 
mühendislik ve tasarım deneyim ve 
uzmanlığı ile üretilen, yeni nesil ürünleri 
ile farklı hizmet alanlarındaki ihtiyaçlara 
çözüm üretiyor. %100 elektrikli yeni nesil 
hizmet aracı ailesi TRAGGER, Profesyonel, 
Lojistik ve Transfer Serisi olmak üzere 
3 seriden oluşuyor. 2018 yılından bu 
yana üretilen QD ve LC isimli Pro Serisi 
araçları ideal boyutları ve yüksek çalışma 
performanslarıyla özellikle hava limanları, 
fabrikalar, kapalı alanlar, kampüsler, 
limanlarda yük taşıma, bakım hizmetleri 
veya belirli bir fonksiyonun yapılması 
gibi noktalarda segmentinin en ideal 
araçları.  Lojistik amaçlı TT (Tow Tractor) 
Serisi; fabrika, depo, liman ve hava limanı 
gibi tesislerin içerisinde çekici görevi 
yapmak üzere üretildi. Transfer amaçlı 
T-Car ise turistik tesisler, oteller, tatil 
köyleri, kampüsler, şehir hastaneleri, 
hava limanları, fabrikalar, kapalı alanlar, 
limanlarda personel ve yük taşıma 
özelliğine sahip. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank fabrika ziyareti sırasında 

yerli ve milli, %100 elektrikli 

TRAGGER Yeni Nesil Hizmet 

Araçlarını yakından inceledi ve 

deneme sürüşü yaparak, TRAGGER 

Kurucu Ortağı Ali Serdar Emre’den 

hizmet araçları hakkında bilgi 

aldı. TRAGGER hizmet araçları 

Bursa Hasanağa Organize Sanayi 

Bölgesi’nde bulunan üretim 

tesislerinde üretiliyor.
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2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 
toplam üretim ve otomobil üretimi 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 9 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam üretim 1 milyon 
57 bin 384 adet, otomobil üretimi 
ise 700 bin 581 adet düzeyinde 
gerçekleşti.   

2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 40 azalarak 
289 bin 131 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 37 oranında 
azaldı ve 228 bin 628 adet olarak 
gerçekleşti.   

Ticari araç grubunda, 2019 yılı 
Ocak‐Eylül döneminde üretim 
yüzde 10 seviyesinde daralırken, 
ağır ticari araç grubunda yüzde 21, 
hafif ticari araç grubunda yüzde 9 
oranında azaldı. 2018 yılı Ocak‐ Eylül 
dönemine göre ticari araç pazarı 
yüzde 48, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 48 ve ağır ticari araç pazarı 
yüzde 52 azaldı. 

2019 yılı Ocak‐Eylül 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 
913 bin 712 adet, otomobil ihracatı 
ise 594 bin 86 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak‐Eylül 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 
23 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 
8,4 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı 

ise yüzde 2 azalarak 7,4 Milyar € 
seviyesinde gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9 oranında azalarak toplam 
1 milyon 57 bin 384 adet taşıt aracı 
üretildi.

2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 1 milyon 73 bin 862 adet 
olarak gerçekleşti. 

2018 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2019 
yılı Ocak‐Eylül döneminde yüzde 10 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim: 
•	 K. Kamyonda yüzde 71 
•	 Midibüste yüzde  37 
•	 B. Kamyonda yüzde 22 
•	 Kamyonette yüzde 12 oranlarında 

azaldı, 
•	 Minibüste yüzde 10 
•	 Otobüste yüzde 9 oranlarında 

arttı.
2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 

otomobil üretimi, 2018 yılına göre 
yüzde 9 oranında azalarak 700 bin 
581 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 
traktör üretimi yüzde 50 oranında 
azalarak 16 bin 478 adet oldu.

2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 
toplam satışlar 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 40 azalarak 
289 bin 131 adet seviyesinde 
gerçekleşti.  

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 

otomobil satışları, 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 37 oranında 
azaldı ve 228 bin 628 adet oldu.

2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı 

yüzde 57 olarak gerçekleşti.
2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 

geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 37 
, ithal otomobil satışları yüzde 46 
ve yerli otomobil satışları yüzde 18 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 

hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
pazarında ithalatın payı yüzde 
49 olarak gerçekleşti.   ¬ 2019 yılı 
Ocak‐Eylül döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre toplam hafif 
ticari araç satışları yüzde 48 , ithal 
hafif ticari araç yüzde 49 ve yerli 
hafif ticari araç satışları yüzde 47 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde; 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ağır ticari araç pazarı yüzde 52 
azalarak bin 7 bin 822 adet, kamyon 
pazarı yüzde 52 oranında azalarak 6 
bin 491 adet, midibüs pazarı yüzde 
61 oranında azalarak 784 adet ve 
otobüs pazarı ise yüzde 42 oranında 
azalarak 547 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 
toplam pazar yüzde 50 , otomobil 
pazarı yüzde 43, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 63 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 70 oranlarında düşüş 
gösterdi.

Tablo1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak‐Eylül döneminde 

594 bin 86 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 86’sını 
oluşturan 913 bin 772 adet taşıt 
ihraç edildi. 2019 yılı Ocak‐Eylül 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 6 azaldı. 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2019 YILI “EYLÜL” AYI 

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

 

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

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

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

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 8 oranında azalırken,   ticari 
araç ihracatı yüzde 2 oranında azaldı. 
Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre 
yüzde 15 artarak 12 bin 411 adet 
olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 

verilerine göre, 2019 yılı Ocak‐Eylül 
döneminde toplam ihracat, 2018 
yılına göre yüzde 4 oranında azaldı 
ve 23 milyar $ oldu. Euro bazında ise 
yüzde 2 artarak 20,5 milyar € olarak 
gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 4 oranında 

azalırken, yan sanayi ihracatı da 
yüzde 4 oranında azaldı. 

Tablo1.2’de görebilirsiniz
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 

göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 
2019 yılı Ocak‐Eylül   döneminde yüzde 
18,5 pay ile ihracat sıralamasında ilk 
sıradaki yerini korudu.



392019   RADÜS DERGİSİ

Office    
                    

: 1175 Sokak No:9 (06370)
  Ostim / Ankara / TURKEY
: 1. OSB Erkunt Cad. No:6 (06935)
  Sincan / Ankara / TURKEY

Factory 

Email        
Web   
Tel   
    

: www.kozmaksan.net
: order@kozmaksan.com.tr

: +90 312 267 39 71

Office    
                    

: 1175 Sokak No:9 (06370)
  Ostim / Ankara / TURKEY
: 1. OSB Erkunt Cad. No:6 (06935)
  Sincan / Ankara / TURKEY

Factory 

Email        
Web   
Tel   
    

: www.kozmaksan.net
: order@kozmaksan.com.tr

: +90 312 267 39 71



40 RADÜS DERGİSİ   2019

Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının 
karşılanması, kaynak çeşitliliği ve güven-
liği için LPG’nin çok önemli bir alternatif 
olduğuna vurgu yapan İpragaz CEO’su 
Eyüp Aratay, “Sürdürülebilirlik politikaları 
kapsamında ve ‘0’ emisyon hedefi doğrul-
tusunda LPG, doğa dostu temiz bir enerji 
kaynağı olarak çok önemli bir geçiş yakıtıdır” 
açıklamasında bulundu. Aratay, akaryakıt 
sektöründeki dinamik markaları GO’nun 
yeni nesil istasyon zincirindeki kısa vadeli 
hedeflerinin ise 200 olduğunu belirtti.  

Dünyada LPG, ‘temiz enerji’ olarak 
kabul görüyor 
Türkiye’nin artan enerji ihtiyacına karşın, 

kaynak çeşitliliği ve güvenliği için LPG’nin 
çok önemli bir alternatif olduğuna dikkat 
çeken İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, şunları 
söyledi: “Verimli, taşınabilir, ekonomik, 
erişilebilir olmasının yanı sıra dünyada ‘tem-
iz’ enerji kaynağı olarak birçok ülkede LPG 
kullanımı destekleniyor, teşvik ediliyor. Dün-
ya LPG Birliği tarafından sunulan raporlarda 
benzin, dizel ve hatta elektriğe oranla sera 
gazı emisyonun çok daha düşük olduğu 
belirtilen LPG, muadillerine oranla çok daha 
düşük karbon ve partikül salınımı ile doğa, 
çevre dostu, temiz bir enerji kaynağı olarak 
kabul görüyor. Karbon ayak izine, başka bir 
ifadeyle sera gazı emisyon toplamına da 
bakıldığında LPG, mevcut en temiz yakıtlar-
dan biridir.

İnsan sağlığını koruyucu etkisi 
bulunuyor
LPG çevreci özellikleri ile insan sağlığına 

da doğrudan katkı sağlıyor. Dünyada ekono-
mik ya da coğrafi nedenlerle enerji erişimi 
kısıtlı yaklaşık 3 milyar insanın, yemek 

pişirirken mutfaklarında açık ateşle odun 
ya da diğer biyokütle kullanmak zorunda 
kaldığı belirtiliyor. Bu tür yakıtlar, LPG’ye 
oranla 150 kat daha fazla karbon monoksit 
üretiyor. İşte bu koşullarda her yıl yaklaşık 4 
milyon insan, ev içindeki pişirme sırasında 
oluşan hava kirliliği nedeniyle erken ölüyor. 
Dünyada LPG kullanımının %44 gibi büyük 
bir bölümünün konutlarda kullanıldığı 
düşünüldüğünde, insan sağlığını koruyucu 
etkisi de açıkça ortaya çıkmaktadır. 

5.3 milyon çam ağacının etkisinde
LPG’nin çevre dostu bir yakıt olması-

na yönelik Türkiye’den bir örnek vermek 
gerekirse; yalnızca 2018 yılında ülkemizde 
kullanılan 3.3 tona yakın otogaz ile benzine 
kıyasla CO2 salımında yaklaşık 870.000 ton 
azalma sağlanmıştır. Bu da; her biri ortalama 
25 yıllık ömre sahip 5.3 milyon çam ağacının 
yarattığı etkiye eşdeğerdir. 

LPG, enerji kaynaklarımızın 
çeşitlendirilmesi ve güvenliği için 
çok önemli bir alternatif
Ancak tüm bu yapısına, büyüklüğüne 

karşın ülkemiz LPG pazarının önemli bir 
büyüme potansiyeli bulunuyor. Demografik 
özelliklerimizin yanı sıra büyüyen ülkemizin 
artan enerji ihtiyaçları karşısında da LPG, 
kaynak çeşitliliği ve güvenliği açısından 
en efektif çözüm olarak bir fırsat niteliği ile 
karşımızda duruyor. Ülkemizin her alanda 
geleceği için bu fırsatın en iyi şekilde değer-
lendirilmesi gerektiğine inanıyorum”.

GO, istasyon sayısını en çok arttıran 
markalar arasında
Akaryakıt sektöründeki dinamik ve ye-

nilikçi markaları GO’nun kısa sürede yolların 
aranan markaları arasına girdiğine de dikkat 
çeken Eyüp Aratay, “Titiz bir hazırlık süreci 
ile küresel standartlarda sıfırdan yaratarak, 
yeni nesil istasyonlarından ilkini 2013 yılında 
açtığımız GO, saygılı, adil hizmet yaklaşımı 
ve kalitesi ile yüksek nitelikli yakıtları ile kısa 
sürede yolların aranan markaları arasında 
yerini aldı. Üstün nitelikleri ile müşterilerin 
olduğu gibi bayilerin de beğenisi kazanan, 
yoğun ilgi çeken GO’nun hizmet kalitesini, 
her geçen gün daha da yaygınlaştırıyoruz. 
Son dönemde bayi sayısını en çok arttıran 
markalar arasında yer alan GO, yeni nesil 
yakıt istasyonu sayısında 180’e ulaştı. GO’da 
kısa vadeli hedefimiz ise 200 yeni nesil yakıt 
istasyonu” açıklamasında bulundu. 

İPRAGAZ VE GO, 10. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ’NDE DE GELENEKSEL DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ 

LPG, en önemli geçiş yakıtı
İpragaz ve GO’nun da 

geleneksel olarak destekçi ve 
katılımcıları arasında yer aldığı 

Türkiye Enerji Zirvesi, enerji 
sektörünün tüm temsilcilerini 

bir araya getirdi. Bu yıl 
10’uncusu düzenlenen Zirve, 

1.500’ün üzerindeki ulusal 
ve uluslararası katılımcısıyla 

yine yoğun ilgi gördü ve enerji 
sektörünün en büyük buluşma 

platformuna dönüştü.
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
Türkiye’nin dört bir yanında belediyelerin 
iş yükünü hafif kamyon segmentindeki 
iddialı aracı Atlas ile hafifletmeye devam 
ediyor. Konforu, sürüş güvenliğinin yanı 
sıra güçlü ve ekonomik motoru ile her 
daim kazandıran Otokar Atlas, Bornova 
Belediyesi’nde de hizmet vermeye 
başladı. Belediyenin daha iyi hizmet 
ve yatırım amacıyla alım yaptığı, çevre 
düzenleme ve temizlik hizmetlerinde 
kullanılacak, çöp kamyonu, damper ve 
hidrolik platform üst yapılarına sahip 17 
adet Atlas, düzenlenen törenle teslim 
edildi.

Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
teslimat töreni, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediye 
Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Başkan Vekili 
Hüseyin Ünal, Otokar Ticari Araçlar Kamu 
Satışları Grup Yöneticisi Murat Özsoy, 
Otokar Küçük Otobüs ve Kamyon Saha 
Birim Yöneticisi Ömer Selçuk Ceylan, 
İzmir Bölge Servis Yöneticisi Nuri 
Vural ve Otokar’ın İzmir yetkili servisi 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Otokar Atlas’ın Türkiye genelinde 
ve yakın belediyelerde yoğun olarak 
kullanılması ve kullanıcıların araçtan 
duyduğu memnuniyetin yanı sıra, Atlas’ın 
dayanıklılığı, yüksek performansı, düşük 
yakıt tüketimi, düşük bakım giderleri ve 
yaygın satış sonrası hizmetleri nedeniyle 
tercih edildiği kaydedildi.  

HER DAİM KAZANÇ VADEDİYOR
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, elektronik denge kontrolü (ESC), 
tam havalı fren sistemi ve geniş iz me-
safesi ile sürücüsüne yolculuk boyunca 
güven veriyor. Şerit takip sistemi LDWS 
ile sürücülerin yolculukları esnasında şerit 
dışına çıkmaları durumunda uyararak 
güvenliği üst düzeye çıkaran araç, yokuş 

kalkış desteği (HSA) ile 
dik rampalarda aracın 
geri kaymadan yola de-
vam etmesini sağlıyor. 
Hız sabitleme özelliği de 
bulunan Atlas; direksiy-
on üstü kontrol düğmel-
eri, yol bilgisayarı, geniş 
torpido gözleri, sürücü 
dostu orta konsolu, 
modern koltuk kumaşı 
ve ergonomik dikiz 
aynalarıyla da dikkat 
çekiyor. LED sinyali ve sis 
lambalarıyla modern dış 
görünümüne sahip olan 
Otokar Atlas, ayarlanabil-
ir farları ile sürücüsüne 
daha iyi görüş sağlıyor.

Türkiye’nin öncü otomotiv 
sanayi şirketi Otokar, hafif 

kamyon segmentinin iddialı 
aracı Atlas teslimatlarında hız 

kesmiyor. Yük taşıma kapasitesi, 
güçlü performansı ve ekonomik 

motoru ile sektörde büyük 
beğeni toplayan Otokar 

Atlas; Bornova Belediyesi’nin 
de tercihi oldu. Belediyenin 

çevre düzenleme ve temizlik 
hizmetlerinde kullanılacak 17 

adet Atlas, düzenlenen törenle 
teslim edildi.

Bornova Belediyesi’nin de 
tercihi Otokar Atlas oldu
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Dünyanın en büyük uluslararası lastik 
ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Con-
tinental, kamyon lastiklerinde sunduğu 
ürün, çözüm, hizmet ve servis avantajları 
konusunda sürücüleri bilgilendirmek 
amacıyla yaklaşık 7.500 kilometre kat-
ederek 21 ili kapsayan bir roadshow 
gerçekleştirdi.  

Oldukça yoğun ilgi gören etkinlikler ile 
yaklaşık 5 bin kooperatif üyesine ulaşıldı. 
Yeni Ford Trucks F-Max’in orijinal ekip-

man tedarikçilerinden olan Continental, 
bir ay süren roadshow kapsamında lastik 
hava basıncı ve diş derinliğinin önemine 
değinirken yakıt tasarrufu, kilometre per-
formansı, güvenlik, konfor ve dayanıklılık 
gibi birçok fayda sunan kamyon lastikleri 
hakkında bilgiler verdi. Otomotiv ve lastik 
teknolojisinin bir arada olduğu tek şirket 
olan Continental ayrıca teknolojileri hak-
kında bilgiler de paylaştı ve roadshow’a 
katılım sağlayanlar Ford Trucks F-Max’i 

yakından tanıma şansına sahip oldu.
Yapılan ziyaretlerle ilgili değer-

lendirmede bulunan Continental Türkiye 
Kamyon Lastikleri Satış Müdürü Hartwig 
Kühn, “Özellikle uzun mesafe taşımacılık 
olmak üzere, kamyon kooperatiflerinin 
de dâhil olduğu nakliye sektörü zorlu bir 
rekabet ile karşı karşıya. Güvenliği de bir 
kenara bırakmadan, taşınan ürünlerin 
güvenilir bir biçimde teslim edilmesi, 
uygun maliyet, yakıt verimliliği ve las-
tik sırtını yenileyebilme gibi özellikler 
kamyon sürücüleri için en önemli konu-
ların başında geliyor. Tüm bu özellikler 
kamyon lastiklerimiz tarafından sağla-
nabiliyor. Continental olarak kamyon 
sürücülerimizin ihtiyaçlarına cevap ver-
mek için ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. 
Tabii ki kamyon sürücüleri için bizden 
sadece lastik satın almaları yeterli değil. 
Bu müşterilerimiz bütüncül servis ihti-
yacı da duyuyorlar. Bu nedenle kamyon 
tarafındaki müşterilerimize 360 derece 
servis de sunuyoruz. Bir ay süren ve çok 
verimli geçen ziyaretlerimizde hem bu 
hizmetlerimizi kamyon sürücüleri ile pay-
laşma imkânı bulduk hem de kendilerine 
lastik eğitimleri verdik.” dedi.

Continental, Kamyon 
Kooperatifleri Roadshow’u ile
5 bin kamyon sürücüsüne
ulaştı...

Continental’in 

Türkiye’nin dört 

bir yanındaki, kamyon 

kooperatiflerine yönelik başlattığı 

bir aylık roadshow sona erdi. 

“Yola Çıkana Arka Çıkar” sloganıyla 

21 ilde lojistik sektöründe hizmet 

veren emektar kamyon sürücüleri ile 

buluşan Continental; ürün, hizmet ve 

servislerinin yanı sıra teknolojileri 

hakkında bilgiler de verdi. Yoğun 

katılımın gerçekleştiği etkinlikler 

ile yaklaşık 5 bin kooperatif 

üyesine ulaşıldı.

Hartwig Kühn



472019   RADÜS DERGİSİ



48 RADÜS DERGİSİ   2019

Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında 
gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Trey-
ler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Autamarocchi Yönetim Kurulu Başkanı Oscar 
Zabai, Autamarocchi Genel Müdür Yardımcısı 
Ervino Harej, Autamarocchi Konteyner 
Taşımacılığı Avrupa Direktörü Roberto Vidoni 
ve Tırsan Treyler Kilit Müşteriler Satış Koordi-
natörü Mehmet Önen katılım gösterdi.

“Müşteri Odaklılığımız, 10 Yıllık İş 
Birliğimizin Temeli”
Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çe-

tin Nuhoğlu yaptığı konuşmada, “Kuruluşu-
muzdan bu yana Tırsan olarak önceliğimiz, 
müşterilerimizin çok yönlü ihtiyaçlarını 
karşılamak oldu. Bu ihtiyaçlar doğrultusun-
da müşterilerimizin operasyonlarına değer 
katmak için en kaliteli ürünlerimizi ve tüm 
hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Müşteril-
erimizi dinliyor, anlıyor ve onlara çözüm üre-
tiyoruz. Bu sayede müşterilerimiz ile olan iş 
birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. 
Bunun en başarılı örneklerinden biri İtalya’nın 
en büyük taşımacılık şirketlerinden Autama-
rocchi ile 10 yılı dolduran iş ortaklığımızdır. 
Bu iş ortaklığımızı ilerleyen dönemde, ürün 
geliştirmeden satış sonrası hizmetlere 
müşteri memnuniyeti için çalışan tüm ekibi-
mizle geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Tırsan ile 10 Yıldır Operasyonlarımız 
Daha Güvenli ve Verimli’’
Teslimat töreninde açıklamalarda bulu-

nan Autamarocchi Yönetim Kurulu Başkanı 
Oscar Zabai, Tırsan ile 10 yıldır güvene 
dayanan güçlü bir iş birlikleri olduğunu vur-
gulayarak, “Bu süre zarfında, Tırsan araçlarının 
sağlamlığını ilk elden deneyimleme fırsatımız 
oldu. İntermodal taşımacılığa odaklanan 
bir firma olarak, operasyonlarımız için 
güvenilirliğe ve verimliliğe odaklanıyoruz. 
Kässbohrer K.SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcı 
hem huckepack hem de gemi taşımacılığına 
uygunluk gösteriyor. Öte yandan, aracın 
dayanıklı ve güçlü şasisi intermodal yükleme 
ve boşaltma işlemlerinin zorlu ihtiyaçlarını 
karşılayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Tırsan ve Autamarocchi
işbirliği 100 adetlik dev 

teslimatla güçlendi
İntermodal taşımacılığın öncü 
firmalarından İtalyan Autamarocchi, 10 
yıldır olduğu gibi tercihini yine Tırsan 
kalitesinden yana kullanarak, filosunu 
100 adet Kässbohrer K.SCC X+ Perdeli 
Rulo Taşıyıcı ile güçlendirdi.
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“Filomuzu Tırsan ile Büyütmeye 
Devam Edeceğiz”
Tırsan’ın Adapazarı üretim tesisinin 

büyüklüğünden, yüksek teknolojiye sahip 
modern üretiminden ve geniş ürün yel-
pazesini eksiksiz üretme kabiliyetinden 
oldukça etkilendiklerini belirten Oscar 
Zabai, “Tırsan’ın yüksek kalitedeki araçları-
na ek olarak sahip olduğu geniş satış son-
rası hizmet ağı da bizim için büyük önem 
taşıyor. Uzun vadeli ortaklığımızın büyüye-
ceğinden ve filomuzu Tırsan araçlarıyla 
güçlendirmeye devam edeceğimizden 
eminim” açıklamasını yaptı.

“Müşterilerimizin Tüm 
Opersayonlarını Destekliyoruz”
Tırsan Treyler Kilit Müşteriler Satış Koor-

dinatörü Mehmet Önen ise konuşmasında 
Autamarocchi ile 10 yıldır sürdürdükleri iş 
birliğinden duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, “Kurduğumuz güvenilir iş birliğinin 
temelinde araçlarımızın kalitesi ve sağlamlığı 
yatıyor. Bununla birlikte, müşterilerimiz-
in araç ve operasyonel gereksinimlerini 
karşılamak için 7/24 sunduğumuz satış 
sonrası hizmetler ile müşterilerimizin her 
zaman yanındayız. Geniş ürün gamımızın 
ve satış sonrası hizmet ağımızın gücüyle 

ortaklığımızın büyümeye devam edeceğine 
inanıyorum” dedi.

K.SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcı, 
Üstün Teknolojisi ve Sağlamlığı ile 
Avantajlar Sağlıyor
Kässbohrer K.SCC X+ Perdeli Rulo 

Taşıyıcı, e-f-g-i vagon tipleri ve P400 tünelleri 
için uygundur. Araç, EN 29367-2 normuna 
uygun 2 x 4 adet Ro-Ro halkası ile do-
natılmıştır.

K.SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcı, İçecek 
Taşıma Sertifikasyonu dahil EN 12642 Code 
XL- VDI 2700 standardına uygunluk gösteren 
yük güvenliği sertifikasına da sahiptir ve rulo 
haznesi içindeki 4 x 2 adet dikme baba yu-
vası ile operasyonlar sırasında güvenli taşıma 
imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, isteğe bağlı 
olarak aracın güvenlik özelliklerini artırmak 
amacıyla televre üzerinde 7 x 2 adet, 81 x 81 
mm dikme baba yuvaları bulunmaktadır.

K.SCC X+, her biri 2,5 tonluk, yan kapaklı 
veya kapaksız olarak kullanılabilen K-Fix Yük 
Güvenlik Sistemi ile donatılmıştır. Araç, gemi 
operasyonlarının zorlu süreçleri nedeniyle, 
kayar plaka bölümünde koruma amaçlı ek-
stra plaka ve güçlendirilmiş kapalı king pin 
bölgesi, 300 mm içeride konumlandırılmış 
arka tampon, alüminyum kapı profilleri 
içinde 1 metre yüksekliğinde ahşap plaka-
lara da sahiptir. Aracın rulo haznesi, bir kapa-
kla kapatılabilir ve bu özellik, treyler için iki 
ayrı taşıma çözümü sağlayarak operasyonel 
verimlilik sağlar.

K.SCC X+, arka tamponun korunmasını 
sağlamak amacıyla tamponun altında 2 adet 
sökülebilir “galvanizli” tampon kızağı ile do-
natılmıştır. Perdeli Rulo Taşıyıcı, ön panelin 
zarar görmesini engellemek amacıyla ko-
ruyucu levha ile donatılmıştır. 1.200 mm yük-
sekliğinde ve 12 mm kalınlığında koruyucu 
levha araca ek koruma sağlamaktadır.

K.SCC X+, iç yüksekliğini artırmak 
amacıyla, zahmetsiz kayma imkanı sunan 
ve Code XL Sertifikasyonuna uygunluk 
gösteren çatı kaldırma seçeneği ile do-
natılabilmektedir. Aracın hafif ama sağlam 
alüminyum arka kapısı maksimum ömür 
performansı sağlarken, kapının modüler 
tasarımı, bakımı kolaylaştırır. K.SCC X+ 
aracının tüm çelik yapı parçaları KTL ka-
plamalıdır ve bu sayede araç, 10 yıl boyunca 
pas yürümezlik garantisi altındadır.

K. SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcı Teknik 
Özellikleri
- Aracın beşinci teker yükseklğ i 1.100 

mmdir. - Rulo haznesi uzunlu u 7.250 mmdir. 
- Rulo haznesi çapı 900 mm ile 2.100 mm 
arasındadır. - K.SCC X+, televre üzerinde ilave 
7 x 2 adet 81 x 81 mm dikme baba yuvası ile 
donatılmıştır.

1986 yılında kurulan Autamarocchi, İtalya’nın 
en büyük 5 taşımacılık şirketi arasında 

yer almakta ve tüm Avrupa’da intermodal 
taşımacılık çözümleri sunmaktadır. Firma, 

müşterilerinin konteyner ve FTL taşımacılığı 
alanındaki ihtiyaçlarına göre, tüm Avrupa’da 

özel taşımacılık hizmeti vermektedir.

Güvenilir lider Tırsan, geniş ürün yelpazesi ve 
müşteri odaklı yaklaşımıyla 55’den fazla ülkedeki 

müşterilerinin uzun soluklu iş ortağı olmaya 
devam ediyor. Avrupa’nın önde gelen intermodal 

taşımacılık firmalarından Autamarocchi, tercihini 
yine Tırsan bünyesinde bulunan Kässbohrer’den 

yana kullanarak, filosuna 100 adet Kässbohrer 
K.SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcı ekledi.
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Yeni Crafter Okul ve
Servis Denizli’deydi

Volkswagen 
Ticari Araç, 

C-D segmentinde 
yer alan güçlü modeli 
Yeni Crafter’ın Okul ve 
Servis versiyonlarını, 

Denizli’de gerçekleştirdiği 
roadshow etkinliği ile 

Crafter severlerle 
buluşturdu.

Volkswagen 
Ticari Araç, 
en önemli 

modellerinden biri olan 
Crafter’ın Mayıs ayında 
satışa sunduğu Okul ve 

Servis versiyonlarını 
Denizli’deki 

müşterileriyle 
buluşturdu.

08-09 
Ekim tarihlerinde 

Volkswagen Ticari Araç 
Denizli Yetkili Satıcısı Batı 

Showroom’unda düzenlenen 
etkinlikte, Acıpayam, Karahisar, 

Tavas, Kale, Kızılcabölük, 
Serinhisar taşımacılık 

kooperatiflerinin ve Namlı, 
Damla, SamTur

gibi.
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Denizli’nin önde gelen servis şirketleri-
nin yetkililerine yönelik tanıtım çalışmaları 
gerçekleştirildi. Etkinliğe, Denizli Servisçil-
er Odası Başkanı Ahmet Umul da katıldı. 

Test sürüşleri yapıldı
Volkswagen Ticari Araç satış, pazarla-

ma ve satış sonrası yetkililerinin yöneti-
minde Yeni Crafter’ın özellikleri birebir 
müşterilere aktarıldı. Bilgilendirme 
toplantıları sonrasında, Crafter’larla 
test sürüşü gerçekleştiren katılımcılar, 
Yeni Crafter’ı yakından inceleme fırsatı 
buldular.

İleri teknoloji sürücü destek 
sistemleri
Yeni Crafter, segmentinin üstünde 

ileri teknoloji ve güvenlik donanımları 
sunuyor. En son teknolojiye sahip aktif 
ve pasif güvenlik sistemleri kaza riskinin 
azaltılmasına yardımcı oluyor. Standart 
olarak sunulan İkincil Çarpışma Önleme 
Asistanı, kazadan hemen sonra bilinç dışı 
yapılabilecek hareketlerin önüne geçerek, 
aracı durduruyor ve ikinci çarpışmanın 
olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Rüzgar 
Savrulma Asistanı, özellikle viyadüklerde, 
fırtınalı havalarda ve yüksek süratlerde, 
Yeni Crafter’ın yola daha sıkı tutunmasını 
sağlıyor. Yorgunluk Tespit Sistemi ise, 
sürücünün aracı kullanımıyla ilgili parame-
trelerine bakarak yorgunluk durumunu 
tespit ediyor ve sürücüyü ikaz ediyor. Şerit 
Takip Asistanı, sürücünün bulunduğu 
şeritten farkında olmadan ayrıldığını tespit 
ettiğinde direksiyona müdahale ederek 
sürücüyü uyarıyor, olası kazaları engellem-
eye yardımcı oluyor. 

Comfortline ve Highline
Yeni Crafter Okul ve Servis, Comfort-

line ve Highline donanım seviyelerinde 
satın alınabiliyor. Birçok güvenlik ve kon-
for özelliğinin standart olarak sunulduğu 
Comfortline donanım seviyesi dışında, 
müşteri istek ve beklentileri doğrultusun-
da oluşturulmuş Highline donanım se-
viyesinde ise Composition Media radyo, 
Led Farlar ve Led Gündüz Sürüş Farları 
ile ErgoComfort Körüklü Sürücü Koltuğu 
standart olarak sunuluyor. 

Yeni Crafter’da sadece yolcu konforu 
değil sürücü konforu da ön planda
Yeni Crafter’ın öne çıkan konfor öğel-

erinin başında sürücü koltuğu geliyor. 
Crafter’ın sürücü koltukları müşteri istek 
ve beklentileri doğrultusunda iki farklı 
model olarak sunuluyor. Yeni Crafter’ın 
Highline modelinde kendi segmentinde 
ilk kez sunulan AGR Sertifikalı, 14 farklı 
yöne ayarlanabilen, sırt, bel, baldır desteği 
gibi birçok konforlu kullanım özelliği su-

nan, sürücü ağırlığına göre ayarlanabilir 
süspansiyonlu “Ergo Comfort” adında 
sürücü koltuğu bulunuyor.  

Sınıfının en güçlü motoru 
Sınıfının en güçlü motoruna sahip Yeni 

Crafter, 2.0 litre hacimli turbo dizel mo-
torla satışa sunuluyor. Türkiye pazarında 
kendi segmentinde ilk olan 2.0 litre hacim-
li turbo dizel motor 177 PS güç üretirken 
410 Nm tork sağlıyor. Volkswagen Ticari 
Araç tarafından Yeni Crafter için ticari 
hayatın ihtiyaçları göz önünde bulunduru-
larak özel olarak tasarlanmış, dayanıklı ve 
uzun ömürlü motor, yüksek performansı, 
düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü 
ile öne çıkıyor. 

Servotronik direksiyonla kolay 
manevra kabiliyeti 
Yeni Crafter’da standart olarak sunulan 

servotronik direksiyon, şehir içinde kolay 
manevra yaparak rahat kullanım ve park 
etmede kolaylık sağlıyor. Direksiyon düşük 
hızlarda yumuşayarak kolay bir sürüş 
sağlarken, yüksek hızlarda da sertleşerek 
kullanıcının ani hareket yapmasını engel-
leyip sürüş güvenliğini artırıyor. 

8 ileri otomatik vites seçeneği
Sınıfında yalnızca Yeni Crafter 

tarafından sunulan 8 ileri otomatik vites 
seçeneği, yakıt tüketimini azaltan, hı-
zlı ivmelenme sağlayan, yumuşak ve 
sarsıntısız vites geçişi sunuyor. Kullanım 
kolaylığı ve sağlamlığı ile öne çıkan bu 
şanzıman Yeni Crafter modellerini şehir içi 
yolculuklar için çok uygun bir araç haline 
dönüştürüyor.

Düşük kullanım maliyetleri
Yeni Crafter, geliştirilen teknolojileriyle 

daha düşük kullanım maliyetleri sunuyor. 
Yüksek 2.el değeri, düşük yakıt tüketimi ve 
düşük bakım maliyetleri ile bu segmentin 
kullanıcıları için ekonomik bir ticari araç 
olma özelliğini taşıyor. 

Yeni okul mevzuatına uygun 
Yeni Crafter, okul servisleri mevzuatın-

da yapılan yeni düzenlemelerle belirtilen 
tüm güvenlik özelliklerine sahip; yolcu 
koltuklarına entegre sensörler, araç dışın-
daki kör noktaları gösteren üç kamera, 
sınıfında tek olan otomatik yükseklik 
ayarlı, üç noktadan gergili emniyet kemeri 
bunların arasında öne çıkan özellikler.
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Enerji yönetimi ve 
otomasyonun dijital 
dönüşümünde dünya 
çapında uzman olan 
Schneider Electric, Türkiye’de 
enerji verimliliği, akıllı üretim ve 
dijital dönüşüm çalışmalarına güç katmak 
üzere İnovasyon Yolda adlı bir etkinlik 
serisi düzenliyor. Bu kapsamda 7 şehirde, 8 
noktada buluşmalar gerçekleştirmek üzere 
yola çıkan İnovasyon Tır’ı 11 Ekim’de Bursa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde endüstrinin 
liderlerini bir araya getirdi. Schneider 
Electric, İnovasyon Tır’ı ve seminer pro-
gramı ile Türkiye’den ihraç edilen her 2 
otomobilden 1’inin üretildiği Bursa’da oto-
motiv endüstrisinin akıllı üretim ve dijital 
dönüşüm yolculuğuna ışık tutacak tekno-
loji ve yol haritalarını paylaştı. 

Buluşmalarda Schneider Electric İno-
vasyon Tır’ı birbiriyle haberleşen ürünler 
ve IoT tabanlı yazılımları deneyimlemenin 
mümkün olduğu özel bir ortam sundu. 
Gerçekleştirilen seminer programında 
ise Schneider Electric konuşmacıları 
uluslararası çapta bir deneyimi ve öncü 
teknolojilere dair gelişmeleri paylaştılar. 
Schneider Electric uzmanları, otomotiv 
sektörü uzmanlarının yüksek verimlilik 
ve kârlılık ile işleyen dijital ve akıllı üretim 
merkezleri için yeni yol haritaları hazırla-
malarına da destek oldular. Böylece Türki-
ye otomotiv üretimi ve ihracatında lider-
liği üstlenen Bursa’nın uluslararası çapta 
rekabet edebilirliğini güçlendirmenin 
reçeteleri hazırlandı.

Schneider 
Electric’in yeni nesil 

çözümleri otomotiv 
sektörünü geleceğe 

hazırlıyor
Son 12 yıldır Türkiye ihra-

cat şampiyonu olan otomotiv sektörü, 
Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm ile birlikte 
kritik bir süreçten geçiyor. Yeni mobilite 
trendleri, bağlanabilirlik, otonom sürüş ve 
elektrifikasyon otomotiv endüstrisine yeni 
bir çehre kazandırırken şirketlerin tüm bu 
süreçleri verimli, güvenilir ve kârlı bir şekil-
de yönetmeleri gerekiyor.

Bu kapsamda 
Schneider Electric, 
Türkiye’nin öncü 
otomotiv üre-
tim merkezi 
olan Bur-

sa OSB’de, dijital dönüşümün üretim 
süreçlerine etkilerini ve üretimlerini 
daha bağlı ve daha akıllı teknolojilerle 
optimize edip üretkenliği ve kârlılığı 
artırmanın yollarını paylaştı. Tesislerde 
gelişmiş izlemenin makine, varlık ve süreç 
performansını nasıl iyileştirdiğini gözler 
önüne seren şirket, Dijital Ekonomi’de 
başarılı olmanın anahtarı olan Nesnelerin 
İnterneti’nin (IoT) tüm özelliklerinden 
yararlanabilmeyi sağlayan EcoStruxureTM 
çözümleri ile büyük ilgi topladı. 

Schneider Electric’in otomotiv sek-
törüne özel geliştirdiği EcoStruxure for Au-

tomotive, tesislerin zekasını artırarak 
optimum verimlilikle çalışmalarını 

ve çok sayıda farklı sistemi tek 
bir platformda birleştirerek 

operasyonel verimliliklerini 
sağlıyor.

Schneider Electric Bursa’daydı

Schneider 
Electric, 7 şehirde, 8 

farklı etkinlik ile endüstride 
dijital dönüşümü güçlendirecek 

İnovasyon Yolda etkinliklerine Bursa’da 
devam etti. Şirketin küresel çapta 

bilgi birikimi ve yenilikçi teknolojilerini 
Türkiye’ye taşıyan İnovasyon Tır’ı ve 

seminer programı buluşmasında 
otomotiv sektöründe dijital dönüşüm 

ile birlikte akıllı, güvenli ve 
sürdürülebilir üretim konusu 

masaya yatırıldı. 
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Dostluğa selam
A

S.Göktan GÜÇLÜ
info@radusdergisi.com

dlar vardır ya dostlar. Özellikle 
insan adları sanki çocuklukta 
pek belli etmese de ilerleyen 
yaşlarda kişinin karakteri olur. 
Elbette kimse bilemez neyin ne 
olacağını. Kim bilir belki de tesa-
düftür. Sonuçta adlar vardır, kişi 
hakkında fikir verir. Adlar vardır 
karakterini yansıtır. Adlar vardır 
yakışır. Adlar vardır sadece fikir 
vermekle kalmaz, karakterin ay-
nası olmakla kalmaz davranışlar-
la bir olup bir insanın adamlığını 
yansıtır. Evet, belki de en önemli-
sidir, bir yüreğin sadece lafta kal-
maması, yansıması karşısında-
kilere, sıcacık bir iz olması. Can 
olması bakışın candan olması her 
hareketinin… Can olması Candan 
olması… Gün gelip o can’ın ca-
nından olması.

Yürek yangın, duygular buruk, 
bir yan eksik onun için. Hani bu-
lup bulup yitirmekmiş ya, düşsel 
bir oyuncağı; o misal işte. Buldu-
ğumuza sevindiğimizi yitirmenin 
acısıdır bugün bizi yakan.

İyi kilerle anılası, adının geç-
tiği her yerin güzellik dolmasıdır 
senden bize kalan.  Gitmedin 
bizde bıraktıklarınla varsın. Bu 
mevcut durumu tam da kapsa-
mıyor elbet, kocaman bir özlem. 
Dünden çok yarından az şuan. 

Hani bir makalende yazmış-
tın;

Her Şey Zehirdir Mühim Olan 
Dozdur

Yaşadığımız gezegende her şey, 
uygun bir orantı, uygun bir doz ve 
uygun bir ölçek ile ayakta kalabilir. 
Canlılarda varlıklarını bu temelde 
sürdürürler. Zehirlerden panzehire, 
sorunlardan çözüme kadar birçok 
alanda bu formül geçerlidir.

Doğanın var olan oranlarıyla 
oynadığımızda doğal afetlerle kar-

şılaşır, bunun olumsuz ve ağır be-
dellerini ödememiz kaçınılmaz olur. 
Seller, erozyonlar, tusunamiler, 
kuraklık ve benzeri birçok doğal fe-
laketin yaşanmasına oransal ölçek 
ve dozla oynamamız neden olur.

Herkesi bilgi ve yeteneği ölçü-
sünde değerlendirirsek, önemli ve-
rimleri elde ederiz. Bir balığı yüzme 
yerine ağaca tırmanma becerisine 
göre düşünürsek, balığın yeteneksiz 
biri olduğuna inanmış oluruz.

Evet ya, bu kez dozu biraz ağır 
geldi bize, sensizliğin. Bak şimdi; 
sözcük bulamadım yazmaya da 
yine senin bir yazın geldi hani;

Sözcüklerin Gücü
Üzerinde sözcüklerin yazdığı bir 

kâğıt parçası otuzu aşkın insanın 
neşesini saniyeler içinde azaltıp 
arttırabiliyorsa, kullandığımız bazı 
sözcüklerin başkaları ve bizim üze-
rimizde nasıl etkiler yaratacağını 
tahmin bile edemeyiz.

Özetlemek gerekirse sözlerin 
insan ruhu üzerinde etkisini unut-
mak motora koymayı unuttuğumuz 
enerji gibidir. Elektrik enerjisini 
doğru kullandıkça üretimde, ay-
dınlatmada, hayatın her alanında 
işimizi kolaylaştırıp Olumlu bir 
yaşama dönüştüğü gibi, yanlış kul-
lanılınca da yakıcı ve yok edici et-
kisiyle karşılaşabiliriz. Konfüçyüs’e 
sormuşlar;

“Eğer bir ülkede yönetici olsay-
dınız ilk olarak ne yapmak isterdi-
niz?”

Konfüçyüs :
“Şüphesiz önce dili düzeltirdim.”
“Sözcüklerin gücünü anlama-

dan insanların gücünü anlayamaz-
sın.’’ Demiştir.

Ve makalesini şöyle tamamla-
mış Candan Abi;

İyi insan yüreğindeki iyilik hazi-
nesinden iyilik, kötü insan içindeki 
kötülük hazinesinden kötülük çıka-
rır. İnsanın ağzı, yüreğinden taşanı 
söyler. (Luka)

Tercih bizim.
Gerçekten de haklısın Candan 

Abi, yüreğimizden taşanı söylü-
yor ağzımız. Lakin bazen sözcük-
ler o taşkınlara yetmiyor işte.

Ne denebilir ki; bunca taşar-
ken yürek? Hangi sözcük hangi 
bakış yeter ki sana olan duygula-
rımızı anlatmaya. Seni iyi kilerle 
anacağız adının geçtiği her yerde 
hep iyilik olacak. Biz seni çok 
ama çok özleyeceğiz be şiir ba-
kışlı, narin yürekli, sevda kokulu 
abim. Saygıyla ve artık (kabul-
lenmesi zor da olsa) rahmetle, 
Candan Abi.

Şimdi sen gidiyorsun ya her-
kes sana benzeyecek, 

her yanımdan geçenin yüzün-
de seni göreceğim.

Her günaydın diyen sen ola-
cak. 

Her yüzüme bakanda senin 
sıcaklığını hissedeceğim.

Her gördüğüm resimde seni 
göreceğim,

Her duyduğum şarkı sanki 
sana yazılmış gibi gelecek bana

Bakarsın belli mi olur bende 
sana şarkılar yazarım... 

Şimdi sen gidiyorsun ya 
Arkana bile bakmadan her 

arkasını dönüp yoluna devam 
edende seni hatırlayacağım. 

Sadece sen olacaksın çevrem-
de gezen insanlar…

Şimdi sen gidiyorsun ya her-
kes sana benzeyecek

Sen geri gelene kadar...
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Sektördeki kesintisiz liderliğini 12 yıldır 
sürdüren TürkTraktör, modern tarıma 
yönelik aralıksız yatırımlarına devam 
ederken, sürdürülebilir kalkınmada kadın 
emeğinin önemine dair odağını koruyor. 
Bu vizyondan hareketle çalışmalarına yön 
veren şirket, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler 
Günü’nü bir kez daha ülkemizin kadın 
çiftçileriyle beraber kutladı. İstanbul ve 
çevresindeki illerden gelen kadın çiftçiler, 
TürkTraktör’ün yakın zamanda tanıttığı 
otomatik dümenleme sistemine sahip 
ilk yerli traktörleri de Çatalca’daki özel 
kutlama etkinliğinde deneyimleme şansı 
yakaladı. Dünya Kadın Çiftçiler Günü 
programı kapsamında ağırlanan çiftçi 
kadınlar, TürkTraktör Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz 
ile birlikte TürkTraktör’ün kadın çalışanları 
tarafından karşılandı.  

“Tarımda kadın işgücünün 
potansiyeline inanıyor, ileri 
teknolojiye sahip ürünlerimizle kadın 
çiftçilerimizi destekliyoruz”
Tüm  dünyada olduğu gibi Türkiye’de 

de kadın çiftçilerin tarımsal faaliyetlerin 
belkemiği olduğuna dikkat çeken 
TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, “Kadın 
çiftçilerimizin ülke tarımına ve ekonomisine 
getirdiği katma değer şüphesiz çok büyük. 
Dolayısıyla onları bir gün değil her gün 
hatırlamalı ve özverili çalışmalarını takdir 
etmeliyiz. Emeğin son derece yoğun 
olduğu, meşakkatli ancak bir o kadar da 
saygın bir meslek olan çiftçilikle uğraşan 
kadınlar, tarım sektörünü tüm güçleriyle 
sırtlıyor. Biz de TürkTraktör olarak, çiftçi 
kadınların bu emeklerinin karşılığını azami 
düzeyde almalarına destek olmak üzere 
onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Onların 
ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğreniyor, bu 
çerçevede farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu 
çalışmalarımızda tarımda modern ve doğru 
tekniklerin uygulanması, mekanizasyon 
kullanımı, ürün ekonomisi gibi konulara 
öncelik veriyoruz. 

‘Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ kapsamında İstanbul 
ve çevresindeki illerden kadın çiftçilerle Çatalca’da 

bir araya gelen TürkTraktör, son teknolojilerini 
paylaştığı özel kutlama etkinliğinde kadın çiftçilerin 

ürünleri yakından deneyimlemesini de sağladı.

TürkTraktör, Dünya
Kadın Çiftçiler Günü’nü

son teknolojisiyle kutladı
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Geçtiğimiz yıllarda bu çerçevede hayata 
geçirdiğimiz ‘Filizlerin Mucizeleri’ 
projemiz ile tarım ve otomotiv alanlarında 
kadınlarımızı cesaretlendiren önemli 
adımlar attık. Projenin tarımsal üretim 
ayağında kooperatifçilik, girişimcilik, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, tarımda 
mekanizasyon ve iş sağlığı ile güvenliği, 
iyi tarım uygulamaları gibi ana eğitim 
konuları başta olmak üzere kadın 
çiftçilerimizi destekledik” diyerek 
açıklamalarını sürdürdü. 

 “Kadın çiftçilerimizi tarımsal 
ürün ve hizmetlerin ilkleriyle 
buluşturuyoruz”
“Tarımda modern tekniklere ve 

mekanizasyona erişim için sunduğumuz 
teknolojik ürün ve hizmetlerle anında 
tanışmalarını sağlıyoruz. 15 Ekim 
Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle 
ağırladığımız kadın çiftçilerimizi, dijital 
tarıma uyum hedefiyle imza attığımız 
öncü çalışmaların en yenisiyle bu özel 
etkinlikte tanıştırdık” diyen TürkTraktör 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Rehda Cem Akyüz, sözlerine şöyle devam 
etti: “Ülkemizde yürüttüğümüz Ar-Ge 
faaliyetleriyle geliştirdiğimiz, otomatik 
dümenleme sistemine sahip ilk yerli 
traktörlerimiz etkinliğimizin başrolündeydi. 
Bu traktörler, tarımda en ileri teknolojiye 
sahip ürünleri yaygınlaştırma ve 
tüm çiftçilerimiz için erişilebilir kılma 
vizyonumuzun son örneği olarak öne 
çıkıyor. Uydu destekli otomatik dümenleme 
sistemine sahip ilk yerli traktörlerimiz, 
tarım faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan 
tohum, ilaç, gübre ve yakıt gibi girdilerin 
gerektiği kadar kullanılmasına imkan 
verecek şekilde geliştirildi. Böylece toplam 
maliyetin düşürülmesini ve verimlilik 
artışını destekleyen traktörlerimizin, 
kadın çiftçilerimiz tarafından ilgiyle 
karşılanmasından büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Bununla da sınırla kalmayıp 
etkinliğimizi keyifli bir bilgi paylaşımı 
ve deneyim ortamı şeklinde kurguladık. 
Çiftçilerimize dijital karar desteği sağlamak 
için yılın ilk yarısında hizmete sunduğumuz 
Tarlam Cepte mobil uygulamamız ve 
‘Hassas Tarım Uygulamaları Sistemleri’ne 
yönelik çalışmalarımız da etkinliğimizin 
odak noktalarıydı. TürkTraktör olarak, her 
alanda olduğu gibi tarım sektöründe de 
kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğini savunuyor ve üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Bu bağlamda tüm kadın çiftçilerimizin 
Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü bir kez 
daha kutluyor ve her zaman yanlarında 
olacağımızın altını çiziyoruz.”
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Araçların yakıt, performans, navi-
gasyon, sürüş takibi gibi kritik verilerine 
erişimi sağlayan Telematik, TPMS (Lastik 
Basınç ve Sıcaklık Ölçme Sistemi), Sürüş 
Destek Sistemi ve Profleet mobil uygula-
ması, sektörde birer ilk olarak filo şirketleri 
ile buluşuyor. Mobil cihazlar üzerinden an-
lık olarak filo yönetimine olanak sağlayan 
bu hizmetlerle tüm sürüşlerde yüksek 
performans, emniyet, verimlilik ve kârlılık 
sağlanıyor. Bu yeni nesil sistemler ile filolar 
dijital filoya dönüşüyor, araç ve sürücülere 
bir tıkla ulaşmak mümkün oluyor. Bridge-
stone, Lassa ve Dayton markaları ile lastik 
sektörünün lideri Brisa, filo yönetiminde 
yeni, dijital dönemi başlatıyor. Profleet 
Filo Yönetim Çözümleri ile sektörde örnek 
uygulamalar geliştiren Brisa, “dijital filo” 
hizmetlerini de bu çözümlere dahil ederek 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.  

Telematik ve TPMS sistemleri ile 
verimli filo yönetimi
Şirketin tek bir çatı altında sunduğu 

bu hizmetlerinden Telematik, aracın ko-
num bilgisini, arıza, mekanik bilgilerini 
ve sürücü davranışını kayıt altına alan ve 
raporlayan bir sistem. Çekici ve treyler 
için iki ayrı versiyonu olan bu hizmet 
sayesinde araçlarda kapsamlı bir sefer 
yönetimi gerçekleştiriliyor. Yakıt tüketi-
minden aracın yükü ve hızına dek yolcu-
luğa etki eden kritik faktörler değerlendi-
rilerek filoların yeni nesil bir bakış açısıyla 
yönetimine olanak sunuluyor. 

Filo sürücüleri için hayati, anlık destek 
Brisa’nın otonom sürüş teknolojile-

rinde dünya lideri Mobileye ile iş birliği 
kapsamında geliştirdiği Sürüş Destek 
Sistemi ise yolculuk boyunca yolu izleyip 
gerekli uyarılarda bulunarak sürücüler 

için üçüncü bir göz işlevi görüyor. Kul-
lanıcılarına araç çarpışmalarını ve kazaları 
önleyen üstün bir teknoloji sunuyor. Bu 
hayati önem taşıyan destekle birlikte 
Sürüş Destek Sistemi, araç ve sürücü taki-
bi, yol yardım, yakıt tüketimi takibi, görev 
yönetimi, karbon emisyonu ölçümü, yol 
uyarı sistemleri gibi çok kapsamlı araçları 
içerisinde barındırıyor. 

Filo yöneticileri için dijital bilgi merkezi 
Brisa’nın uzun yıllardır filo şirketlerinin 

verimlilikleri ve kârlılıkları için geliştirdiği 
ve Aspects+, TMP+ gibi yenilikçi hizmetleri 
içeren Profleet, yeni mobil uygulaması ile 
kullanıcılarına sunduğu değeri zengin-
leştiriyor. Filo yöneticileri mobil cihazları 
ile araç ve sürücüleri anlık olarak takip 
edebiliyor, raporlara ulaşabiliyor ve gerekli 
işlemleri kolaylıkla yönetebiliyor. Filoda 
yapılan lastik incelemeleri, filo analizi, hur-
da sorunları, lastik değişimi süreçleri, ka-
plama analizi, lastik performansı ve basınç 
hesaplama dijital bir ortamda pürüzsüz bir 
şekilde yönetilebiliyor. 

Brisa, Dijital Filo hizmetlerini tanıttı
Brisa, Kemer Country, İstanbul’da 

gerçekleştirdiği etkinlikle sektörde 
yeni bir dönemi başlatan Dijital Filo 
hizmetlerini bayilerine tanıttı. Etkinlik 
kapsamında, yeni hizmetleri Telematik ve 
TPMS, Sürüş Destek Sistemi ve Profleet 
hizmetlerindeki yenilikleri ticari odaklı 
bayileri ile paylaştı.

Brisa, dijital filo çağını başlatıyor

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, filoların akıllı sistemlerle yönetimi için
geliştirdiği dijital hizmetleri tek çatı altında sunarak, dijital filo çağını başlatıyor.

Evren Güzel
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1998 yılından bu yana yurt içi ve yurt-
dışında birçok projeye imza atan Saygınlar 
İnşaat; araç parkını 40 adet Ford Trucks 
4142XD inşaat kamyonu ile genişletti. 18 
Ekim Cuma günü düzenlenen araç teslimat 
töreninde Ford Trucks tarafından Saygınlar 
İnşaat firma yetkililerine teşekkür plaketi 
takdim edildi. Törene Saygınlar İnşaat Fir-
ma Ortağı Tuncay Ayhan katılırken, Ford 
Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören 
ve Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Murat 
Bakış ile Ford Trucks Başer Oto Yönetim 
Kurulu Başkanı Veysel Başer ve Ford Trucks 
Başer Oto Genel Müdürü Ömer Faruk 
Başer hazır bulundular. Hafriyat dolgu, 
özel konut inşaatları, yol köprü ve kavşak 
inşaatları, altyapı işleri, rekreasyon alanları, 
peyzaj ve çevre düzenleme işleri, kapsamlı 
üst yapı ve bakım onarım işlerinde faali-
yetlerine devam eden Saygınlar İnşaat, 
Ford Trucks araçları Türkiye’nin deniz dol-

gusuna inşa edilecek 2. havalimanı olan 
Rize-Artvin Havalimanı’nda kullanmayı 
planlıyor. Ayrıca, şirketin filosundaki to-
plam ağır ticari araç sayısı 150 olup, tama-
mı Ford Trucks marka araçlardan oluşuyor.

Ford Trucks İnşaat Serisi en ağır 
şantiye şartlarına göre tasarlandı
Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde yer 

alan Ecotorq motor sayesinde rampada 
ve zorlu yollarda üstün çekiş gücüyle 
sürücülere konfor getiriyor. Ford Trucks in-
şaat serisi 420PS güç ve 2150Nm ye ulaşan 
tork değeri ile en zor inşaat koşullarında 
yüksek performans sunuyor. Özellikle de-
kopaj kullanımında karşılaşılan şantiyelerin 
dik yokuşlu çalışma şartlarında yüksek tork 
ile yokuşları tırmanırken, 400 KW gücünde-
ki motor freni ile gücü sürekli kontrol 
altında tutuyor. Daha zorlu şartlar için ise 
opsiyonel olarak sunulan 600KW gücünde-
ki Intarder seçeneği ile toplam 1000 KW’lık 

frenleme kabiliyeti sayesinde en dik rampa 
ve yokuşlarda en ağır yükler güvenli bir 
şekilde yol alabiliyor. Ford Trucks inşaat 
serisindeki otomatik şanzıman opsiyonu 
ise ağır şantiye ortamları için en uygun 
şekilde tasarlanmış serilikte ve verim-
lilikte sınıfının lider özelliklerine sahip. 
Sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking 
(Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile her 
türlü kullanım şartında sürücülerin sorun-
suz ilerlemesini sağlıyor. % 22’lik dönüş 
açısı iyileştirmesi ile dar şantiye şartlarında 
yapılacak manevra sayısı önemli oranda 
azaltılarak; dar şantiye sahaları sürücüler 
için her türlü manevrayı yapabilecekleri 
bir oyun sahasına dönüştürülüyor. Akıllı 
bakım teknolojisi ile 2250 saate varan 
bakım aralıkları ile müşteri maliyetlerinde 
de önemli iyileşmeler sağlayan Ford Trucks 
inşaat serisi, ekonomik anlamda da büyük 
avantajlar sunuyor.

Saygınlar İnşaat’ın
Rize-Artvin havalimanı inşaatı 

için tercihi Ford Trucks oldu
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NET İnşaat Danışmanlık Mühendislik 
tarafından İstanbul’da tasarlanan ve inşa 
edilen yapı, küresel otomotiv sektöründe 
değişen satış, servis ve müşteri ilişkileri ih-
tiyaçları doğrultusunda radikal dönüşüme 
uğrayan konseptleri en iyi şekilde temsil 
ediyor. IVECO’nun en eski yetkili bayii ve 
servisi İstanbul Fiat Otomotiv’in yeni te-
sisleri, IVECO ve ASTRA satış hizmetleri ve 

satış sonrası desteği için geniş, modern bir 
showroom ve son teknoloji servis alanını 
barındırıyor. Yeni tesis, 50.000 m2 açık, 
9.000 m2 kapalı alana sahip olup, toplam-
da 59.000 m2’ye oturmaktadır. 1.000 m2 
modern kapalı showroomda aynı anda 10 
kamyon, dışarıdaki teşhir alanında ise aynı 
anda 55 kamyon sergileme imkânı var. 
2.000 m2 servis alanı ile aynı anda 24 ara-
ca hizmet verebilecek kapasitede.

Tesis ile ilgili olarak bilgisine başvur-
duğumuz Net İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Yaman; “Yapı projelendirme, 
danışmanlık ve taahhüt alanlarında faaliyet 
gösteren firmamız, 20 yılı aşan tecrübesi 
ve birikiminin yanı sıra, müşteri odaklı ve 
verimliliği hedefleyen bir çalışma anlayışı ile 
faaliyet gösterdiği sektörde her zaman öncü 
olmayı hedeflemektedir. 110 personelin 
çalıştığı bu yeni tesisimiz çevreci bir yak-
laşım ile inşa ettik, tüm çalışma alanlarını 
modern sistemler ile donattık ve aynı za-

manda güneş enerjisinden de faydalandık. 
Gurur duyduğumuz bu tesis için emeği 
geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum” 
diyerek sözlerine şu şekilde devam etti; 
“Projemiz, modern ve esnek hizmet ihti-
yacının tüm işlevselliklerini yerine getirmek 
üzere tasarlandı. Memnuniyetin en üst 
düzeyde gerçekleşmesi önceliği ile üzerinde 
çalıştığımız projeler; mükemmellik, hız, yeni-
lik ve güvenlikten ödün vermeden optimum 
çözümler üretilerek hayata geçirilmektedir.”

Net İnşat uzmanlık alnı olan Endüstri-
yel Tesislerin kurulmasında; arazi 
seçiminden, ruhsatlandırmaya, pro-
jelendirmeden inşaanın tamamlanması-
na kadar 0’dan 100’e 360 derece hizmet 
sunmaktadır. Net İnşaat; endüstriyel 
tesislerin yanında, fabrika binaları, depol-
ama binaları, araç satış ve servis istasyon-
ları, akaryakıt istasyonları, oteller, okullar, 
spor tesisleri gibi birbirinden bağımsız 
birçok alanda hizmet vermektedir. 

Net İnşaat’dan
İstanbul’da son teknolojiye sahip 

en büyük IVECO tesisi
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Pirelli marka endüstriyel ve ticari las-
tiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türki-
ye, Kayseri’de otomotiv sektörüne hizmet 
sunan Esim Dış Ticaret ile yeni bir ‘yetkili 
iş ortaklığı anlaşması’ imzaladığını duyur-
du. Tamamen ağır ticari araçlara özel 
olarak hizmet verecek olan bayide birçok 
hizmet aynı anda sunulabilecek.

11 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen 
açılışa Esim Dış Ticaret kurucuları Or-
han Gözel, Hayati Meşeli, Mustafa Nuri 
Uzdoğan, Prometeon Türkiye, Orta Doğu, 
Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar 
CEO’su Alp Günvaran, Prometeon Türki-
ye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya 
ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe 
Şenocak, Prometeon Türkiye, Rusya ve 
Kafkaslar Pazarlama Müdürü Ali Yılmaz ve 
Prometeon Ankara Bölge Müdürü Emre 
Aktuna katıldılar. 

Ayrıca, Prometeon Türkiye’nin 
‘ProTruck’ çözümleri kapsamında sun-
duğu filo çözümleri ile müşterilerin 
lastiklerinden en yüksek verimi almaları-
na, operasyonel maliyetlerini etkin bir 
şekilde yönetmelerine destek olmak için 
tasarlanan mobil bakım servis ağı ‘Fleet-
Mobile’ hizmeti özel danışmanlar tarafın-
dan sunulacak. 

Şenocak: “Tamamen ağır ticari 
araçlara özel olarak hizmet 
sunulacak”
Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afri-

ka, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret 
Direktörü Gökçe Şenocak, yaptığı değer-
lendirmede şunları söyledi:  “Prometeon 
Türkiye olarak, Kayseri ve çevresinde 
otomotiv sektörüne uzun yıllardır hizmet 
sunan Esim Dış Ticaret ile iş birliğimizi 

bir adım daha ileri taşıdığımız için büyük 
mutluluk duyuyoruz. Tamamen ağır ticari 
araçlara hizmet sunmak üzere tasarlanan 
yeni şubenin, Prometeon ürün gamını, 
hizmet ve çözümlerini en iyi şekilde su-
nacağına inanıyoruz. Prometeon Türkiye 
olarak, ‘Her koşulda yanınızdayız’ sloganıy-
la müşterilerimize sadece lastik değil, 
işletme maliyetlerini de minimize eden 
ProTruck çözüm ailemizle hizmet sunuy-
oruz. Şimdi de Kayseri ve çevresindeki 
müşterilerimize hem ürünlerimizi hem de 
maliyetleri düşüren çözümlerimizi daha 
hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaştıracağız.”

Esim Dış Ticaret kurucularından 
Mustafa Nuri Uzdoğan: 
“Esim Dış Ticaret olarak 26 yıldır lastik 

sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Pro-
meteon Türkiye ile 4 yıl önce başlayan 
iş birliğimizi ağır vasıtalara özel yeni bir 
merkezle zenginleştirmekten dolayı 
büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin 
ağır vasıta taşımacılığında önemli geçiş 
yollarından olan Kayseri’nin Osman 
Kavuncu Bulvarı’nda kurduğumuz 
merkezimiz ile müşterilerimize premium 
kalite Pirelli endüstriyel ve ticari lastiklerin 
yanı sıra lastik bakım hizmetlerini de sun-
mayı hedefliyoruz.” 

Pirelli marka endüstriyel ve 
ticari lastiklerin lisanslı üreticisi 

Prometeon Türkiye, yurt 
çapındaki iş ortakları sayısını 
artırmaya devam ediyor. Son 
olarak Kayseri’de imzalanan 
yetkili iş ortaklığı anlaşması 

kapsamında Esim Dış Ticaret, 
Prometeon Türkiye’nin ürettiği 
Pirelli marka kamyon, otobüs, 

tarım ve OTR lastiklerinin satışı, 
“ProTruck” çözüm paketi ve mobil 

bakım servis ağı “FleetMobile” 
hizmetlerinin danışmanlığını 

gerçekleştirecek.

Esim Dış Ticaret, Prometeon
Türkiye için hizmet verecek
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Yaşam tarzlarındaki temelden 
değişim paralelinde bugün mobilite, so-
syal geleceğe dönük olarak, ekolojik ve 
ekonomik olmak zorunda. İster şehiriçi, 
ister şehirlerarası, isterse uzun mesafe 
taşımacılıkta olsun otobüsler, emisyon, 
trafik hacmi ve düşük maliyetli mobiliteye 
ilişkin zorlukları aşma konusunda önemli 
bir rol oynuyor. Öte yandan bugünün 
araçları, aynı zamanda geleceğin mobilite 
gereksinimlerini de karşılamak zorunda. 
Bu noktada MAN Truck & Bus, MAN ve 
NEOPLAN otobüsleriyle ile farklı amaçlar 
için ideal çözümler sunuyor. MAN Truck 
& Bus bu çözümlerini,    18 – 23 Ekim 
tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenen 
Busworld Europe 2019 ticaret fuarında 
sergiledi. 

MAN Lion’s City: kentiçi ulaşımının 
geleceği için hazır 
MAN Lion’s City, kentiçi ulaşım ile 

ilgili tüm güncel ihtiyaçları karşılıyor. 
MAN yeni nesil şehir otobüsleri ile her 
müşterinin bireysel ihtiyaçlarına göre ve 
pazar ihtiyaçlarını karşılayacak kentiçi 
ulaşımda etkin ve çevre dostu çözümler 
sunuyor. MAN, bu çözümlerden biri olan 
tamamen elektrikli Lion’s City E’nin 35 
koltuklu, 12 metre uzunluğundaki bir solo 
versiyonunu da Busworld Europe 2019’da 
sergiledi. Dizel, doğal gaz ve hibrit versiy-
onları da bulunan bu E-otobüs, sıfır emi-
syonlu güç sistemi ile şehir otobüslerinin 
yeni neslini tamamlıyor. 

MAN Lion’s City E
Busworld ziyaretçileri, Lion’s City E’nin 

elektrik güç sisteminin eşsiz kalitesi ve 
taklit edilemez tasarım unsurlarını ilk kez 
yakından görme fırsatı buldular. E-oto-
büsün en belirgin farklılıkları; bir motor 
kulesinin olmaması, bataryaların tavanda 
konumlanması ve bunun sayesinde arka 
sırada elde edilen dört koltuk olarak öne 
çıkıyor. Solo otobüste, tamamen elektrikli 
güç dağıtım sistemi 160 kW’tan 270 kW’a 

kadar ulaşan güç üretebiliyor. Lion’s City 
E, bataryaların tüm hizmet süresi boyunca 
ortalama 200 km olan mesafe kapasitesi, 
iyi koşullarda ise 270 km’ye kadar çıkabili-
yor. 

MAN Lion’s City 19 EfficientHybrid
Busworld Europe 2019’da’da ilk kez 

sergilenen araçlardan Lion’s City 19 Effi-
cientHybrid ise MAN’ın şehir otobüsleri ail-
esinin yeni konvansiyonel üyesi oldu. To-

MAN TRUCK & BUS, BUSWORLD EUROPE 2019’DA:

Mobilite çözümleri ile 
geleceği yönlendiriyor

MAN Truck & Bus, Brüksel’deki 
Busworld Europe 2019’da MAN ve 

NEOPLAN markalarının şehiriçi, 
şehirlerarası ve yolcu otobüsleri 
ve minibüslerden oluşan geniş 

bir portföy sergiledi. MAN Truck 
& Bus, Lion’s City 19 ile D15 mo-

torlu Lion’s Intercity’i ise ilk kez bu 
fuarda sergiledi. Busworld Europe 
2019’da MAN Lion’s City E de, test 

sürüşüne ilk kez açıldı.

Her 
zamankinden 

daha etkin ve daha 
çevre dostu: dizel 
yakıt, doğalgaz ve 
elektrikle çalışan 

MAN şehir 
otobüsleri.

Yeni 
18.75 metre 

uzunluğundaki 
Lion’s City, kent 

içinde ekonomik ve 
etkin bir ulaşım 

çözümü
sunuyor.

NEOPLAN Skyliner, 
ayrıcalıklı ve konforlu 
seyahat taleplerini en 

ideal şekilde karşılıyor. 
Fuarda lüks çift katlı 
otobüsün, 76 yolcu 

için rahat bir ortam 
sağlayan versiyonu 

sergilendi. 
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plam 18.75 metre uzunluğunda olan 
otobüs, MAN’ın cazip düşük mali-
yetli şehiriçi ulaşım çözümüyle 
yeni nesil tarifeli servis oto-
büsleri neslinin genişlemesine 
katkıda bulunuyor. 

Fuarda yer alan üç din-
gilli sergi aracında, benzer 
konfigürasyonlu bir Lion’s 
City 18’den dört koltuk daha 
fazla, toplam 38 yolcu koltuğu 
bulunuyor. MAN tarafından 
sunulan tüm içten yanmalı mo-
torlar gibi, 1 Eylül 2019 itibari ile 
yürürlüğe giren Euro 6d emisyon 
standartlarını karşılayan 360 hp 
(265 kW) gücünde son derece etkin 
bir D1556 LOH dizel motor, otobüse 
güç veriyor. Otobüs, MAN EfficientHybrid 
motoruyla çok daha ekonomik ve çevre 
dostu bir çözüm sunuyor. Stop-start 
fonksiyonu da araç durduğunda, sessiz ve 
sıfır emisyonlu olmasını sağlıyor. 

Fuarda sergilenen Lion’s City 19, 
aynı zamanda güvenlik standartlarını da 
yeniden belirliyor. Kör noktanın neden 

old-
uğu kazaları 
önlemek amacıyla bu körüklü otobüsün, 
yaya dedektörlü aktif bir dönüş asistanı 
sistemi bulunuyor. MAN’ın Brüksel’de 
ilk kez sergiledikleri arasında yer alan 

bu yeni sistemi; aracın önünde ve 
her iki yanındaki kameralar da 

trafiği otomatik olarak izliyor ve 
sürücünün üzerindeki baskıyı 
azaltıyor. Sürücü, potansiyel 
tehlike ya da çarpışma du-
rumlarında, görüş alanındaki 
göstergelerde görsel olarak, 
bir uyarı sinyali ile de işitsel 
olarak aktif biçimde uyarılıyor. 
Sistem, hem ön tarafta hem 
de dönüş sırasında potansiyel 
çarpışmalara karşı uyarıda 

bulunuyor. Bunların yanı sıra 
yeni sürücü ve dönüş asistanı 

sistemleri, kör noktadaki yayaları, 
bisikletlileri ve motosikletlileri 

belirlemekteki ve sürücüyü tehlikeli 
durumlara karşı aktif şekilde uyarmaktaki 

güvenilirliğiyle de emniyeti arttırıyor. 
MAN Lion’s Intercity: şimdi MAN 
TipMatic Coach ve D15 motorla
MAN, Lion’s Intercity ile şehiriçi ve 

okul servisi ulaşımında da ideal çözüm 
sunuyor. Toplamda 53 adet ‘Intercity Lite’ 
koltuğa kadar çıkabilen sergideki Lion’s 
Intercity, bu olağanüstü ferahlığının yanı 
sıra çok daha güçlü, rahat ve etkileyici bir 
sürüş sistemine sahip. MAN, 360 hp (265 
kW) gücündeki yeni D1556 LOH motorlu 
bu şehiriçi otobüsünü de Busworld’de 
ilk kez sergiledi. Lion’s City için test edilip 
onaylanmış D08’in yanı sıra 280, 330 ve 
360 beygir gücü seçenekleriyle sunuluyor. 

MAN ayrıca şehiriçi otobüs şanzıman 
portföyünü, yeni MAN TipMatic Coach 
neslinden otomatik 12 vitesli şanzıman 
ile de genişletiyor. IAA’da sergilenen yeni 
şanzımanda, MAN’ın tescilli vites me-
kanizması stratejisiyle geliştirilmiş hareket 
ve geliştirilmiş şanzıman kontrol ünitesi 
de bulunuyor. Lion’s Intercity ultra mod-
ern güç dağıtım sistemi ile 2020 yılı itibari 
ile başlayacak teslimatlarla yollara çıkarak; 
farklı şehiriçi ulaşım ihtiyaçlarına çok daha 
etkin bir çözümler sunacak. 

Busworld’de sergilenen uygun hizmet 
setleri gibi pratik ekipman seçenekleri de, 
müşteriler için araçlarını tamamıyla iste-
dikleri kullanıma adapte etmek konusun-
da çok daha fazla imkan sağlıyor. 

Uygun maliyetli, güvenilir ve 
popüler: MAN Lion’s Coach
Busworld Europe 2019’da sergilenen 

MAN araçları arasında, FC Bayern Munich, 
Paris Saint-Germain futbol kulüplerinin 
yanı sıra ilkbahardan bu yana Alman 
milli takımı için de seyahat güvenliği ve 
konfor sağlayan, bu anlamda da yolcu 
otobüslerinde gerçek bir şampiyon olan 

MAN
Lion’s Intercity, 
ultra modern
güç aktarım 

sistemiyle
öne çıkıyor. 

NEOPLAN 
‘movingART’, 

“Hans Zimmer’in 
Dünyası – Bir 

Senfonik Kutlama” 
ile Avrupa’da 
turneye çıktı.

MAN Service ağını daha da genişletiyor: 
Avrupa’da MAN BusTopService hizmeti
sunan yaklaşık 100 işyeri bulunuyor.
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MAN Lion’s Coach da yer aldı. Fuardaki 
MAN standında, 48 koltuklu, 13 metre 
uzunluğunda, bir asansör ve iki tekerlekli 
sandalye alanı ile Lion’s Coach C’nin uzun 
mesafe modeli sergilendi. İki dingilli araç, 
geniş bagaj hacmi ile de öne çıkıyor. 
Olağanüstü etkin 470 beygir gücündeki 
(346 kW), maksimum 2,400 Nm torklu 
D2676 LOH motorun güç verdiği oto-
büste, 12 vitesli MAN TipMatic Coach 
şanzımanı da bulunuyor. 

NEOPLAN: inovatif güvenlikle 
birleşen ayrıcalıklı yolculuklar
Fuarda sergilenen NEOPLAN Tourliner 

L, özgün niteliklerinin yanı sıra benzer-
siz tasarımı ile de ziyaretçilerin büyük 
beğenisini kazandı. 2019 yılında iki NEO-
PLAN Tourliner otobüsü, ‘The World of 
Hans Zimmer’ ile turneye çıkarak, harika 
bir müziği tüm Avrupa’ya taşıdı. Otobüs, 
eşsiz ‘movingART’ tasarımlarıyla da tüm 
fuarda gözleri üzerinde topladı. Otobüsün 
yanı sıra müzisyenler de özel sahneleriyle 
Busword ziyaretçilerine renkli ve keyifli 
anlar yaşattı. 

Tourliner sergi aracının dış tasarımın-
da göze çarpan en önemli özelliklerden 

biri de, ön sıra yolcularına daha iyi görüş 
imkanı vermek üzere B direğinin ideal 
şekilde konumlandırılması oldu. 2+1 VIP 
oturma düzenine sahip bu otobüste, sıcak 
renklerdeki ortam ışığı kullanıldı. 
Tourliner’da, konforlu seyahati 
aktif çalışma ile birleştiren 
inovatif, ofis olarak da 
kullanılabilen fonksi-
yonel bir iç alan da 
bulunuyor. Otobüs 
Modifikasyon 
Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen 
bu eşsiz iç mekan 
tasarımında; araç 
içi WiFi, 230 volt 
priz, USB girişleri ve 
birbirine bakan her 
iki koltuğa iki masa ile 
oluşturulan ofis altyapısı, bir 
yandan seyahat ederken, aynı 
zamanda huzur verici ve lüks bir çalışma 
ortamı da sağlıyor. 

Sergilenen bu özel NEOPLAN Tourliner 
L’de, 470 beygir gücünde (346 kW), mak-
simum 2,400 Nm torklu ultra modern bir 
D26 motorun yanı sıra otomatik MAN Tip-

Matic Coach şanzıman bulunuyor. 
Fuardaki MAN standında, ayrıcalık ve 

konfor taleplerine mükemmel şekilde 
karşılık veren başka bir otobüs; NEOPLAN 
Skyliner da sergilendi. Bu lüks çift katlı 
otobüs, ön basamakları aracın sağ tarafın-
da yer alan ‘yolcu dostu’ versiyonu, seyahat 
edenlerin hareketini optimize etmekte 
birlikte, koltuk kapasitesini de arttırıyor. 
Çift katlı bu otobüs, yeni nesil Exclussive 
koltuklarla 76 yolcu için konforlu ve rahat 
bir ortam sağlıyor. Entegre ortam ışığı ve 
Otobüs Modifikasyon Merkezi’nce eklenen 
alt güvertedeki özel ve kullanışlı mutfak ile 
yeni hizmet setleri, NEOPLAN Skyliner sergi 
aracındaki eşsiz seyahat deneyimini tama-
mlıyor. Bu otobüste, 510 beygir gücünde 
(375 kW), maksimum 2,600 Nm torklu, 
12 vitesli otomatik MAN TipMatic Coach 
şanzımanlı D2676 LOH dizel motor ve 
elektronik kontrollü amortisörler (CDS) ile 

keyifli bir yolculuk garantileniyor.
Busworld Europe 2019’da 

sergilenen Skyliner yol-
cu otobüsü, güvenlik 

konusunda da in-
ovatif çözümlerle 
öne çıktı. Çift katlı 
otobüs, ilk kez son 
IAA’da sergilenen 
otobüsler için ilk 
ayna ikame sistemi 
OpticView ile 

birlikte sunuluyor. 
2020’den itibaren tüm 

NEOPLAN modelleri 
için kullanılacak olan 

OpticView’de; aracın her iki 
yanındaki kameralar, sürücünün 

rahatlıkla görebileceği iki göstergede 
gerçek zamanlı görüntü sağlayarak, kör 
nokta problemini ortadan kaldırıyor. 
Kullanılan kamera teknolojisi, günışığına 
bağlı kalmaksızın yüksek çözünürlüklü 
görüntü almayı mümkün kılıyor. 

Busworld Europe 2019’da MAN
Truck & Bus: Geleceği Yönlendiriyor.

MAN Lion’s City 19 EfficientHybrid, 18.75 metre uzunluğu ve MAN’ın 
cazip düşük maliyetli şehiriçi ulaşım çözümüyle, yeni nesil tarifeli 

otobüslerinin genişlemesine katkıda bulunmaktadır.
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IVECO Magirus, dünyanın ilk CNG’li 
(Sıkıştırılmış doğal gaz) yangın söndürme 
aracı olan Compact class (H)LF 10’u 
tanıttı. Çığır açıcı yangın söndürme 
aracı, markanın Magirus yangın 
söndürme araçları için alternatif aktarma 
teknolojilerini geliştirdiği ve uyguladığı 
“Yenilikçi Aktarma Yelpazesi” serisine 
katılan son araç oldu.

CNH Endüstriyel’in (NYSE: CNHI 
/ MI: CNHI) yangınla mücadelede 
küresel markası olan Magirus’un (H)LF 
gazla çalışan yangın söndürme aracı, 
markanın uzun süredir sahip olduğu, 
ilk meyvalarını 2018’de tam elektrikli 
Magirus yangın söndürme aracıyla veren, 
güvenilir, çevre dostu, kapsamlı ürün 
yelpazesi üretme stratejisinde bir sonraki 
adımı temsil ediyor.

Magirus’un “Yenilikçi Aktarma 
Sistemi (iDL)” serisinde yer alan araçlar, 
kardeş marka FPT Endüstriyel’in 
yenilikçi yangınla mücadele araçlarında 
kullanmak üzere alternatif aktarma 

organı teknolojilerindeki en son 
gelişmelerden faydalanıyorlar. Ulm, 
Almanya’da tanıtılan ilk CNG’li yangın 
söndürme aracı doğrudan bunun bir 
sonucu ve dünyadaki itfaiyelerle yerel 
otoritelere daha sürdürülebilir belediye 
araçları arayışında pratik bir çözüm 
sunuyor.

(H)LF 10, IVECO Eurocargo “Natural 
Power” 4x2 şasisi üzerine inşa edildi ve 
420 litre CNG kapasitesine sahip. Araç, 
bu yakıtla 300 kilometrelik bir menzile 
ya da dört saate kadar su pompalama 
imkânına sahip oluyor. Hem nitrooksit 
hem de karbondioksit salınımlarını 
azaltma konusunda belirgin faydaları 
olan doğal gazlı motorda CNG yüklemesi 
en son ve en sıkı güvenlik kurallarına 
göre yapılıyor. Yangın söndürme aracının 
iç tasarımı, gücünü doğal gazdan alan 
kabin ısıtıcısıyla, pilli fanlar, kurtarma 
ekipmanları ve hidrojen jeneratörüyle 
sürdürülebilirlik referanslarını 
güçlendiriyor.

(H)LF 10 gazlı yangın söndürme 
aracıyla Magirus sürdürülebilir yangın 
söndürme araçlarını geliştirme ve 
üretmede çıtayı yükselterek belediye ve 
diğer kamu kuruluşlarının artan çevre 
dostu çözümler ilgisine güçlü, düşük 
salınımlı bir araç üreterek karşılık verdi.

CNH Endüstriyel’in markaları 
doğal gazlı araçları geliştirmede 
ve ticarileştirmede uzun bir tarihe 
sahip. Yaklaşık 20 yıl önce doğal gaz 
teknolojisinde öncü olduktan sonra, 
FPT Endüstriyel hem sıkıştırılmış doğal 
gaz (CNG) hem de sıvılaştırılmış doğal 
gaz (LNG) ile çalışabilen 50,000’den 
fazla doğal gazlı motor üretti. Bugün, 
CNH Endüstriyel’in kamyon ve otobüs 
markaları IVECO ve IVECO BUS’a ait 
28,000 civarında doğal gazlı araç yollarda 
ve bu, onları segmentinde kesin Avrupa 
lideri yapmakta. Ek olarak, New Holland 
Tarım ve CASE İnşaat Ekipmanları, off-
road segmentinde metan kullanımına 
öncülük etmekteler.

IVECO Magirus, ilk gazla çalışan
yangın söndürme aracını tanıttı
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Teleskopik yükleyici sektöründe 
dünyanın önde gelen markalarından 
Dieci’nin Türkiye distribütörlüğünü 
yürüten Temsa İş Makinaları, 10 
Ekim’de Konya’da bir müşteri etkinliği 
gerçekleştirdi. Tarım sektöründe 
faaliyet gösteren firmalardan üst düzey 
yetkililerin katıldığı etkinlikte zorlu 
koşullarda yüksek verimlilik sunan Agri 
Plus 38.9 ve Apollo 25.6 teleskopik 
yükleyiciler tanıtıldı. Makinalarının 
performansıyla tam not alan Dieci, 
pazarda müşterilerine sunduğu 
kesintisiz hizmet ile öne çıkıyor. 

Üstün performanslı Dieci 

teleskopik yükleyicilerinden Agri 
Plus 38.9 ve Apollo 25.6 modellerinin 
uygulamalı olarak tanıtıldığı etkinliğe, 
tarım sektöründe faaliyet gösteren 
firmalardan 100’e yakın üst düzey 

yetkili katıldı. Makinaların performansı 
katılımcılardan tam not aldı. Katılımcılar 
ayrıca Dieci’nin kolay yedek parça 
temininden Temsa İş Makinaları 
güvencesiyle sunduğu geniş servis 
ağına kadar sağladığı kesintisiz hizmet 
hakkında da bilgi alma fırsatı buldular. 

Konya’nın yöresel yemekleriyle 
tatlandırılan Dieci müşteri etkinliklerinin 
diğer bölgelere de yaygınlaşması ve 
sürekli hale getirilmesi hedefleniyor. 
Temsa İş Makinaları, 2019 Ağustos ayı 
itibarıyla % 90 Marubeni Corporation ve 
% 10 Sabancı Holding alt iştiraki ortaklık 
yapısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İtalya merkezli teleskopik 
yükleyici markası Dieci’nin 
Türkiye distribütörlüğünü 

yürüten Temsa İş Makinaları 
10 Ekim’de yonca ve yem 

balyacılarının yoğun olduğu 
ve tüm Türkiye’ye yem tedarik 

eden Konya bölgesinde bir 
müşteri etkinliği gerçekleştirdi.

Dieci teleskopik yükleyiciler 
Konya’daki müşteri

etkinliğinde tam not aldı
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2019
FUAR TAKVİMİ

FUARIN ADI  BAŞLAMABİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN FİRMA

AUTOMECHANIKA 03-06 ARALIK 2019 OTOMOTİV VE  ÇİN – SANGAY MESSE FRANKFURT
  OTOMOTİV YAN 
  SANAYI FUARI

TRANSİST 2019 19 - 21 ARALIK 2019  İSTANBUL ULAŞIM  TÜRKİYE   İNFOLOJI FUARCILIK
  KONGRESİ VE FUARI İSTANBUL 
   KONGRE MERKEZİ

INTERNATIONAL  20-23 OCAK 2020  ZIRHLI ARAÇLAR VE İNGİLTERE IQPC
ARMOURED   YAN SANAYİ FUARI LONDRA
VEHICLES

BUSWORLD  05-07 MART 2020  OTOBÜS YAN TÜRKİYE HKF FUARCILIK
TURKEY 2020  ENDÜSTRISI VE IFM YEŞİLKÖY
  SANAYİ 
  ULUSLARARASI FUARI

ERBIL  11-14 MART 2020 8. ULUSLARARASI  IRAK - ERBİL PYRAMIDS FUARCILIK
AUTOSHOW  OTOMOTİV, 
  OTOMOTİV YAN 
  SANAYİ VE TİCARİ 
  ARAÇLAR FUARI
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Shell & Turcas, 
Ankara Küçükesat 
Shell istasyonundan 
sonra Ankara OSB 
ve Güzelyalı İzmir 
Shell istasyonlarını 
da elektriğini güneş 
enerjisinden sağlayan 
istasyonlara dönüştürdü. 
Shell & Turcas böylece ülke çapında 
elektriğini güneş enerjisinden sağlayan 
istasyon sayısını 3’e çıkardı.

Shell & Turcas, karbon ayak 
izini azaltacak çevreci yatırımlarına 
devam ediyor. Doğaya saygılı yatırım 
hamleleriyle Türkiye’de akaryakıt 
sektörüne öncülük eden Shell & Turcas, 
Ankara Küçükesat istasyonundan 
sonra, biri İzmir, biri de Ankara olmak 
üzere iki istasyonunu daha elektriğini 
güneş enerjisinden sağlacak şekilde 
dönüşümünü sağladı. Shell & Turcas 
böylece ülke çapında elektriğini 
güneşten alan istasyon sayısını 3’e 
yükseltti. Shell & Turcas’ın Ankara OSB 
Shell İstasyonu’nda, 39.42kWp kurulu 
güce kadar ulaşabilen güneş enerjisi 
sistemiyle 53 bin 60 kilovatsaat elektrik 
üretilecek ve istasyonun ihtiyacının 
yaklaşık yüzde 19.14’i karşılanacak. 

Shell Ankara OSB 
İstasyonu’nun 
dönüşümü için 270 
watt gücünde 146 
adet güneş paneli 

kullanıldı.
Yıllık yaklaşık 98 bin 

kilovatsaat olan enerji 
tüketiminin yüzde 30.5’sini 

güneş enerjisinden sağlayacak olan Shell 
İzmir Güzelyalı İstasyonu’nun dönüşümü 
için de 270 watt gücünde 78 adet güneş 
paneli kullanıldı. Enerjisini güneşten 
alan toplam 3 istasyon sayesinde, her yıl 
çevreye olan katkı katlanarak büyüyecek 
ve 10 yılda 2000’den fazla ağaç doğaya 
kazandırılacak. 

Semih Genç: Solar enerji üreten 
istasyonlarımızı üçledik 
Shell & Turcas Perakende Satışlar 

Yatırım Direktörü Semih Genç, şirketin 
alternatif enerji yatırımları hakkında 
şunları söyledi: “Türkiye’de elektrik 
ihtiyacını güneş enerjisinden sağlayan 
ilk istasyonumuz olan Shell Küçükesat 
istasyonundan sonra Ankara OSB ve 
İzmir Güzelyalı’daki Shell istasyonlarını 
güneş panelleri ile donattık. 
Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım sayesinde 

Shell & Turcas bünyesinde faaliyet 
gösteren ve elektriğini güneşten elde 
eden istasyon sayısını üçe çıkardık. Enerji 
dönüşüm sürecindeki yatırımlarımızı, 
misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini 
dikkate alarak Shell’in uzmanlığı ile en 
hızlı şekilde devreye alıyoruz.” 

Net karbon ayak izini azaltma 
çalışmaları çerçevesinde istasyonlarında 
birçok yeniliği hayata geçiren Shell 
& Turcas, bugüne kadar Türkiye’deki 
istasyonlarında aydınlatma sistemlerini 
değiştirerek, toplam karbon salınımı 
yılda 1.200 ton azalttı ve 2.601,5 MWh 
enerji tasarrufu sağladı. Shell & Turcas, 
gerçekleştirdiği bu proje ile Sürdürülebilir 
Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) 
tarafından düzenlenen İstanbul Karbon 
Zirvesi’nde ‘Düşük Karbon Kahramanı’ 
ödülüne layık görüldü.

Enerjisini güneşten alıyor

Semih Genç

Gerçekleştirdiği
yenilikçi yatırımlarıyla 
Türkiye’de akaryakıt

sektörüne öncülük eden 
Shell & Turcas, ülke çapında 

elektriğini güneş 
enerjisinden sağlayan 

istasyon sayısını 
artırıyor.
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16 Ekim’de Lyon’da düzenlenen 
Renault Trucks’ın yakıt tasarrufu yarışması 
Optifuel Challenge’ın uluslararası finalinde 
Türkiye’de dahil 25 ülkeden 25 sürücü 
yarıştı. Bu yıl beşincisi organize edilen 
yarışmada Slovakya’dan katılan sürücü 
birinciliğe hak kazanırken, Polonya ikincilik 
ve Fransa üçüncülük ödüllerini aldı. İlk 
etaplarda tüm dünyadan 2600 sürücünün 
katıldığı yarışmayı, Türkiye’nin finalisti 
Aktur Uluslararası Nakliyat’ın sürücüsü 
Ömer Yaman, on ikinci sırada tamamladı. 

Yakıtta en tasarruflu sürücüyü 
belirleyen yarışmanın uluslararası 
finali, iki bölümden oluşuyordu. 

Finalistler ilk olarak, ekonomik sürüş 
bilgilerini değerlendiren ve puanlarının 
yüzde 10’unu oluşturan teorik sınavı 
tamamladılar. Ardından trafiğe açık yolda 
yaklaşık 40 dakikalık bir sürüş testi için 
2019 Renault Trucks T High 480 çekicinin 
direksiyonuna geçtiler. 

Türkiye birincisi Ömer Yaman; “Optifuel 
Challenge’da Türkiye’deki elemelerin 
ardından ülkemizi uluslararası finalde 
temsil ettik. Çok zorlu bir etap oldu. 
Yarışmanın geneli, bilgilerimize tazelemek 
ve yeni bilgiler öğrenmek adına bizler 
için çok verimli geçti. Farklı ülkelerden 
sürücüler ile böyle bir platformda bir araya 

gelmek heyecan vericiydi” diye açıkladı. 
Slovakya’dan Frantisek Oravec şirketi-

nin sahibi ve sürücüsü Frantisek Oravec, 
2019 “En Tasarruflu Sürücü” ödülünü ka-
zanarak şirketi için 2019 model Renault 
Trucks T High 480 çekicinin sahibi oldu. 
Ayrıca yeni alımları için 6.000 € değerinde 
bir kupon kazandı. Concept Cargo Lo-
gistics’den Polonyalı sürücü Piotr Krahel, 
ikinci sırada yarışı tamamlayarak 3.000 € 
değerinde kupon aldı. Üçüncü ise 1,500 € 
değerinde kupon kazanan Transports Rol-
lin’den Fransız sürücü Pascal Bosser oldu. 
“Eğlence” etabı ile mansiyon ödülü ise 
Sunny Co Ltd’den Bulgar sürücü Plamen 
Ivanov’a verildi. Son olarak TerrenoTrans 
adına yarışa katılan Cezayirli sürücü Nabil 
Bedreddine, yarışmadaki uyumu ile “Adil 
Oyun” ödülüne layık görüldü.

Dünya birincisi Slovakya

Ö
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er
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Türkiye’nin öncü otomotiv ve savunma 
sanayi şirketi Otokar, Borsa İstanbul (BIST) 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya 
beşinci kez hak kazandı. Kasım 2019-Ekim 
2020 döneminde BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer alacak şirketlerin 
sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü 
çalışmalar, Borsa İstanbul’un belirlediği 
“Endeks Seçim Kriterleri” kapsamında 
değerlendirilmeye tabi tutuldu. 
Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri 
kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek 
uzun vadeli değer yaratmayı amaçlayan 
Otokar, bu alanda yaptığı çalışmalarla 
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan 
56 şirketten biri oldu.

Otokar’ın yarım asrı aşkın süredir 
imkansızmış gibi görünenleri gerçeğe 
dönüştürerek kendi teknolojisiyle ürettiği 
araçlarla Türkiye’nin öncü ticari araç ve 
savunma sanayi üreticisi konumuna 
ulaştığını belirten Genel Müdür Serdar 
Görgüç, “Temel iş stratejimiz; fikri 
hakları yüzde 100 kendine ait, verimli, 
çevreci ve yenilikçi ürünlerle gelecek 
nesillerin yaşam standartlarının 
geliştirilmesine, dünya genelinde barış 
ve güvenliğin tesisine katkı sağlamak. 
Bu doğrultuda tüm süreçlerimizi hesap 
verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk 
kavramlarıyla yönetiyoruz. Faaliyetlerimizi 
gerçekleştirirken Koç Topluluğu’nun 
paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak 
insana ve topluma yakın, çevreyle dost, 
evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı 
hareket ediyoruz” dedi.

ÇEVRE DOSTU   
ÜRETİM STRATEJİSİ
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 

üst üste beşinci kez yer alan Otokar’ın 
yürüttüğü operasyonlarla bir yandan 
küresel bir oyuncu olma yolunda iş 
stratejilerini hayata geçirdiğini, diğer 
yandan da çevresel etkinin azaltılması ve 
iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik 

Otokar, BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde

beşinci kez yerini aldı
Dünya markası olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Koç 
Topluluğu şirketlerinden Otokar, Borsa İstanbul’da işlem 

gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst 
seviyede olan şirketlerin yer aldığı ‘BIST Sürdürülebilirlik 

Endeksi’ndeki yerini bu yıl da korudu. Otokar, 
Kasım 2019- Ekim 2020 döneminde BIST Sürdürülebilirlik 

Endeksi’nde yer almaya beşinci kez hak kazandı.
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çalışmaların artarak devam ettirildiğini 
belirten Serdar Görgüç şöyle konuştu;

“Gelecek nesillere daha kaliteli, 
daha güvenli bir yaşam sunmak;  yerel 
ekonomi ile toplumsal gelişime destek 
vermek, paydaşlarımız için katma 
değer üretmek için yenilikçilik ve 
sürdürülebilirlik odağıyla çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu doğrultuda, öncelikle 
operasyonlarımızda çevresel etkinin 
azaltılması ve iklim korumaya yönelik 
çalışmalarımıza 2018 yılında da devam 
ettik. Dönem içinde gerçekleştirdiğimiz 
projelerle enerji tüketimini 559 GJ, sera 
gazı emisyonunu 90 ton CO2’e azalttık. 
Atık geri kazanım oranımız yüzde 98’e 
ulaşırken, 150 bin m3 üzerinde atık su geri 
kazanımı gerçekleştirdik.”

AR-GE VE GELECEĞİN 
ARAÇLARINA YATIRIMA  
DEVAM EDİYOR
Yapılmayanı yapma misyonuyla 

56 yıl önce yola çıkan Otokar’ın fikri 
mülkiyet hakları kendisine ait ürünlerle 
5 kıtada 60’tan fazla ülkede araçları 
olan bir şirket konumuna geldiğine 
dikkat çeken Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç; “Arifiye’de 552 bin 
metrekare alana yayılı fabrikamıza ve 
geleceğimize her yıl yatırım yapmaya, 
ülkemize katma değer yaratmaya devam 
ediyoruz. Türkiye’de ve sektöründe 
Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ilk 10 
şirket arasında yerini alan Otokar; bu 
kapsamda Ar-Ge altyapısının, yeni ürün 
ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, 

dijitalleşme, ürünlerin çevresel etkilerinin 
azaltılması gibi alanlara yönelik olmak 
üzere son 10 yılda 1 milyar TL’nin 
üzerinde harcama gerçekleştirdi. Ar-Ge 
harcamalarının ciromuzdaki payı yüzde 
8,5’e yükseldi. Sektöründe emsal kabul 
edilen geliştirme ve test olanaklarımızla 
birçok uluslararası Ar-Ge projesinde 
ortak çalışmalar yürütüyoruz. Ar-Ge Test 
Merkezimizdeki laboratuvarlarımız, yurt 
içinden ve yurt dışından otomotiv ve 
savunma sanayi başta olmak üzere farklı 
sektörlere bağımsız bir akreditasyon 
merkezi olarak hizmet verebiliyor. 
Geleceğin akıllı şehirlerinin toplu taşıma 
ihtiyacını karşılamaya yönelik akıllı ve 
düşük emisyonlu araç tasarımının yanı 
sıra teknoloji geliştirme çalışmalarımıza 
ağırlık verdik. Türkiye’nin ilk elektrikli 
otobüsünü üreten ve alternatif yakıtlı 
otobüsler üzerinde sektörde ilklere 
sahip olan Otokar, uluslararası Appstacle 
- Bulut Tabanlı Akıllı Araç Uygulama 
Platformu Projesi’nin paydaşlarından da 
biri konumunda” açıklamasını yaptı.

PROFESYONELLERİN  
ÇEKİM MERKEZİ

Otokar’ın yetenekli 
profesyoneller için bir 

çekim merkezi olmaya devam 
ettiğini, bu kapsamda yetenek 
yönetiminin en önemli bileşeni 

olan eğitim çalışmalarına devam 
ettiklerini kaydeden Görgüç; mesleki 

bilgi ve becerilerin geliştirilmesi 
amacıyla 49 bin 408 kişixsaat, kurum 

içinde İSG kültürünün gelişmesi 
amacıyla da 19 bin 68 kişixsaat 
eğitim düzenlendiğini söyledi. 

Görgüç, yıl içinde gerçekleştirilen 
sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da 
toplumsal gelişime destek vermeyi 
sürdürdüklerini kaydetti. Otokar’ın 
2018 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik 

Raporu; şirketin faaliyetlerinin 
sosyal, çevresel ve ekonomik 

etkileri, yönetsel yaklaşımları, 
performans sonuçları ve gelecek 

perspektifi doğrultusunda 
GRI Standartları’nın temel 

(core) uygulama düzeyi 
gerekliliklerine uygun 

olarak hazırlandı.



74 RADÜS DERGİSİ   2019

Kibyra Antik Kenti, Burdur 
Gölhisar ilçesinin Horzum 
mahallesinde birbirinden derin 
yarlarla ayrılan hâkim üç tepelik 
üzerinde yer almaktadır.

Kentin yerleşim alanı oldukça 
büyüktür. Yapılar, simetrik 
düzenlenmiş, tepelik teraslanarak 
göl ve ova manzarasına hâkim 
konumda ve hiçbir yapı bir diğerinin 
manzarasını kesmeyecek biçimde 
yerleştirilmiştir. Şehre girerken 
solda muhteşem bir anıtsal kapı 
ile Antik Çağ Anadolu’sunun 12-13 
bin kişi kapasitesi ile en görkemli 

stadyumu bulunmaktadır. İlerledikçe 
bazilika, yukarı ve aşağı agora, 
hamam, gymnasion, tiyatro ve 
meclis binası ile planlı anıt mezar, 
hamam, yuvarlak kuleli tak ve su 
yolları görülmektedir. Meclis binası/ 
müzik evi 3600 kişi kapasitesiyle 
Antik Çağ Anadolu’sunun en 
görkemli eserlerindendir. Meclis 
binası/ orkestranın tam merkezinde 
bulunan kırmızı, yeşil ve beyaz 
mermerden yapılmış, yılanlardan 
oluşan saçları ve insanları taşa 
çeviren bakışlarıyla Medusa 
mozaiği Anadolu’da tektir. 2011 

yılında meclis binası önünde, 
Anadolu’nun en sağlam ve en büyük 
mozaik alanı olma özelliği taşıyan, 
540 m² alanı kaplayan mozaik ortaya 
çıkarılmıştır. Yine meclis binası 
önünde, Geç Roma Dönemi’ne ait (MS 
6-7 yy.) Roma hamamı ve seramik 
atölyesi bulunmuştur. Kentin bugün 
görülebilen 
tüm mimari 
kalıntıları Roma 
İmparatorluk 
Dönemi’ne 
aittir.

Kibyra
Antik Kenti

Kibyra, II. Eumenes (MÖ 197-
159) zamanında Bergama Krallığı 
egemenliğinde görünmektedir. Hemen 
sonrasında Kibyra ve yakın çevresinde 
konumlanmış antik kentlerden Boubon, 
Balboura ve Oinoanda’dan teşekkül 
dörtlü ortak meclis (MÖ 2-1. yy.’da) 
oluşturulmuştur. Söz konusu birlik MÖ 82 
yılında Romalı General Murena tarafından 

dağıtılarak ortadan kaldırılmış; Asia eyaleti 
ve diğer kentler Likya Birliği’ne dâhil 
edilmiştir. MS 23 yılında meydana gelen 
büyük bir deprem sonucunda yerle bir olan 
kent, Roma İmparatoru Tiberius tarafından 
yeniden inşa edilmiştir. Kibyra özellikle 
MS 1 ve 3. yüzyıllar arasında en parlak 
dönemini yaşamıştır. Kibyra, demircilik, 
dericilik, çömlekçilik ve at yetiştiriciliğinde 

ünlüdür. Şehir halkı son derece savaşçı 
bir kimliğe sahiptir. Meclis binası, içindeki 
Medusa başı ve önünde yer alan Türkiye’nin 
en sağlam ve en büyük mozaik alanı dikkat 
çekicidir. Kibyra’dan çıkarılan eserler Burdur 
Müzesi’nde sergilenmektedir. Kibyra Antik 
Kenti ziyaret saatleri: Haftanın her günü 
08:30-17:30 saatleri arasında ücretsiz olarak 
ziyaret edebilirsiniz.
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ASFALTIN KRALLARI
Yönetmen : James Mangold
Oyuncular : Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe  
Tür  : Biyografik, Dram
Ülke : ABD

Asfaltın Kralları, 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarı-
şı’nın gerçek hikayesini konu alıyor. Henry Ford II ve Lee Iacocca 
ikilisi, tuhaf ancak kararlı bir grup Amerikalı mühendis ve tasa-
rımcıdan sıfırdan bir otomobil yapmalarını ister. Otomotiv vizyo-
neri Carroll Shelby (Matt Damon) ve İngiliz şoförü Ken Miles’ın 
(Christian Bale) başını çektiği ekip, uzun yıllardır pistlere egemen 
olan Ferrari’yi Fransa’da düzenlenen 1966 Le Mans Dünya Şam-
piyonası’nda alt etmek için işe koyulur.

CİNAYET SÜSÜ
Yönetmen : Ali Atay
Oyuncular : Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya
Tür : Polisiye, Komedi
Ülke : Türkiye

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet 
büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Baş komiser Emin, komiser 
Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin’den oluşan Ci-
nayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işle-
nen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cina-
yetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, 
buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Baş komiser Emin 
ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet 
Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzma-
nı” Dizdar Koşu’yu Emin’in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı 
iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini 
çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili 
mi pes edecektir yoksa polisler mi?
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Karamazov Kardeşler
Yazar : Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Yayınevi : Can Yayınları

Karamazov Kardeşler, edebiyat tarihinde çok az romana nasip olmuş bir üne sahip. Klasik 
Rus edebiyatının dev yazarı Dostoyevski’nin bu son romanı, Rusya’nın ruhunu simgeleyen 
temsilcileriyle Karamazov ailesine odaklanmış, ama girmedik alan, değinmedik konu bırakmamış: 
din, ahlak, baba katli, şiddet, Doğu-Batı sorunu, sınıf mücadelesi, feodalizm, sosyalizm... 
Dostoyevski’nin, “Hiçbir romanımı bu kadar önemsemedim,” dediği Karamazov Kardeşler, daha 
yayımlandığı tarihten itibaren kült bir eser haline gelmiş ve tüm dünyada büyük tartışmalara yol 
açmıştır; XX. yüzyılın temel yazınsal izleklerini belirlemiş ve pek çok yazarı peşinden sürüklemiştir. 
Kitabın yayımlanmasından kısa bir süre sonra ölen Dostoyevski, tıpkı Suç ve Ceza’da olduğu gibi 
bu kitabında da insanlığın evrensel sorunlarını ortaya koyar. Karamazov Kardeşler, bu anlamda 
“kuyuya atılmış bir taş” kadar etkili bir yapıt olarak önemini koruyor.

Beyaz Diş
Yazar : Jack London
Yayınevi : Gece Kitaplığı

Her şey değişmişti artık. Beyaz Diş kemiğin önünde duruyor kabarık tüyleri ve kan bürümüş 
gözleriyle sinirli sinirli homurdanıyordu. Baseek ise biraz ötede kuyruğunu kısmış, kaçmaya 
hazırlanıyordu. Böyle yıldırım gibi parlayıveren bir düşmanla dövüşmeyi göze alamazdı, eli 
kulağında olan kocamışlığın doğurduğu güçsüzlüğü içi burkularak, acı acı duymaya başladı; hiç 
değilse bundan sonraki saygınlığını yitirmemeyi düşünerek hiç bozuntuya bu genç köpeğe ve 
kemiğe sırtını dönüp gururla uzaklaştı. Bir an sonra durup yaralarını yalamaya koyuldu.

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
Yazar : Stefan Zweig
Yayınevi : Kırmızı Kedi

Ünlü roman yazarı R., üç günlük dağ gezisinden döndüğünde postada, 
“Beni hiç tanımamış olan sana” diye başlayan imzasız, upuzun bir 
mektup bulur. Bu cümle bütün öykünün özetidir aslında. Yıllarca tek 
taraflı yaşanmış, bırakın karşılık bulmayı, farkına dahi varılmamış bir 
aşkın ilanı. Tanınmamak, bir değil birçok kez, hatta bir ömür boyu 
katlanılan bu kara yazgının üstelik bir başka kurbanı daha vardır.



792019   RADÜS DERGİSİ

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

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

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

SOLDAN SAĞA
1. Camilerin girişinde ayakkabı konu-

lan yer
2. Satılmak üzere istiflenmiş kereste
3. Atom bombası atılan bir Japonya 

kenti
4. Ekoizm
5. Kahverengiye çalan yeşil renkte olan
6. Katolik kilisesinde bağış karşılığında 

günahlardan kurtulma

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Belirli bir desenin ya da yazının farklı 

ölçekte röprodüksiyonu yapmayı 
sağlayan aygıt

2. Gazların hareketini inceleyen fizik 
bilimi dalı

3. Arkası kesilmeksizin sürme, art arda 
gelme

4. Mantıkta önerilerinin biri veya her 
ikisi kanıtıyla ileri sürülen tasım

5. Bağlarda sık görülen bir bitki hasta-
lığı

6. Eğrikoca, çamurcun” gibi adlar da 
verilen yabanıl bir ördek

7. Fiziksel kimyada sıvı asıltı

1
1

3

2

3

4

5

6

2

5

4

6

7
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4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı su
1,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Pasta kreması için:
3 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
Pasta içi için:
2 adet muz
1/2 çay bardağı toz Antep fıstığı
Üzeri için:
2 paket toz krem şanti
2 su bardağı soğuk süt

Pastanın pandispanya kekini 
hazırlamak için yumurta ve toz şekeri 
krema halini alana kadar bir mikser 
yardımıyla çırpın. Su ve vanilyayı 
karışıma ekledikten sonra çırpmaya 
devam edin. Ardından elenmiş un ve 
kabartma tozunu ekleyin, karıştırın. 
Hazırlamış olduğunuz pandispanya 
karışımını tabanını yağlı kâğıt ile 
kapladığınız fırın tepsisine aktarın ve 
üzerini bir ıspatula yardımıyla düzeltin. 
Önceden ısıttığınız180 derece fırında 
15 dakika kadar pişirin. Pastanın 
kreması için; süt, toz şeker, un, buğday 
nişastası ve vanilyayı bir tencereye 
aktarın. Çırpıcı yardımıyla aralıksız 
karıştırarak orta ateşte muhallebi 
kıvamını alana kadar pişirmeye devam 
edin. Pastanın üzeri için toz krem şanti 
ve soğuk sütü mikser aracılığıyla çırpın; 

buzdolabında bir saat kadar bekletin. 
Pişen pandispanyayı içini çekmesi 
için 10 dakika kadar dinlendirin. 
Ardından yağlı pişirme kağıdıyla 
beraber fırın tepsisinden alın. Üzerine 
hazırladığınız ve ılık duruma gelen 
kremayı bir spatula yardımıyla yayın. 
Muzları pastanın orta kısmına bütün 
olarak yerleştirin. Pandispanyayı 
yağlı kâğıttan ayırarak, dikkatlice 
rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız rulo 
pastayı, servis tabağına alın. Üzerini 
çırptığınız krem şanti ile kaplayın. Toz 
Antep fıstığını serpin. Pastayı en az 10-
15 dakika kadar buzdolabında bekletip 
servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun.

Ya
pı

lış
ıMalzemeler
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Muzlu Rulo Pasta
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