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on zamanlarda atıkların azaltıl-
masına yönelik birçok uygulama 
ülkemizde aktif olmaya başladı. 
Peki nedir Sıfır Atık? Kısaca, 
Sıfır Atık; israfın önlenmesini, 
kaynakların daha verimli kulla-
nılmasını, atık oluşum sebep-
lerinin gözden geçirilerek atık 
oluşumunun engellenmesi veya 
minimize edilmesi, atığın oluş-
ması durumunda ise kaynağında 
ayrı toplanması ve geri kazanımı-
nın sağlanmasını kapsayan atık 
yönetim felsefesi olarak tanımla-
nan bir hedeftir.

 İlk olarak çevre kirliliğinin 
önlenmesi, çevre duyarlılığı 
için farkındalık oluşturulması 
ve kaynakların verimli yöneti-
mi amacıyla “Plastik Poşetlerin 
Ücretlendirilmesine İlişkin Usul 
ve Esaslar” 1 Ocak 2019 tarihin-
den itibaren yürürlüğe konuldu. 
Buna göre poşetler için, “boyutu-
na ve muhteviyatına bakılmak-
sızın adet başına vergiler dâhil 
25 kuruştan satılacaktır” ibaresi 
ile Sıfır Atık uygulamasında ne 
kadar kararlı olunduğunu gözler 
önüne serdi.

Ardından 12 Temmuz tarihin-
de taslak halinde olan Sıfır Atık 
Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu 
yönetmeliği doğru uygulayabil-
diğimiz takdirde bizi başarıya 
götüreceğine yürekten inanı-
yorum. Yönetmelikte Sıfır Atık 
Yönetim Sistemine geçişlerin 
tamamlanması adına son tarihler 
bulunuyor. İlk olarak 31 Haziran 
2020 tarihinde Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Sıfır Atık Yönetim 
Sistemine geçmesi planlanmış. 
Ardından Büyükşehir İlçe Bele-
diyeleri, Organize Sanayi Bölge-
leri, Havalimanları, Limanlar, İş 
Merkezleri vb. gibi birçok kesime 

hitap eden bir yönetmelik.
Peki, bu yönetmeliğe göre 

atık oluşumunun önlenmesi ve 
azaltılması için neler yapılması 
gerekiyor? 

- Kaynakların verimli kullanıl-
ması amacıyla sürdürülebilir üre-
tim ve tüketim modelleri gelişti-
rilerek dayanıklı, tamir edilebilir, 
yeniden kullanılabilir ve iyileşti-
rilebilir ürünlerin tasarlanması, 
üretilmesi ve kullanılması,

- Alternatifi olması halinde, 
tek kullanımlık/kullan at ürün-
ler yerine yeniden kullanılabilir 
ürünlerin tercih edilmesi,

- Tüketici ve ambalajlanan 
ürün için gerekli güvenlik ve 
sağlık düzeyini sağlamaya yeterli 
olandan fazla hacim ve ağırlıkta 
ambalaj kullanılmaması,

- Elektrikli ve elektronik 
eşyalar, tekstiller, mobilyalar, 
ambalajlar ile inşaat malzemeleri 
öncelikli olmak üzere, ürünlerin 
onarılması ve yeniden kullanım-
larının sağlanması,

- Gıda atıklarının oluşumunun 
önlenmesi için gıdaların üreti-
mi, tedarik zinciri ve kullanımı 
boyunca ilgili taraflarca gerekli 
önlemlerin alınması ve gıda atığı 
önleme planlarının hazırlanması 
esastır.

Tüm bunları okuduğumuzda 
eminim herkesin aklına “bunları 
başarabilsek ne kadar güzel olur 
her şey” geliyor değil mi?

Atığımıza küçük-büyük deme-
den sahip çıkarak en uygun şekil-
de geri dönüşümünü/bertarafını 
sağlayarak gelecek nesillerimize 
yaşanılacak çok daha güzel, çok 
daha temiz bir ülke bırakabiliriz.
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Genel kargo, soğuk zincir, inşaat 
ve sıvı ürün taşımacılığı sektörlerinin 
ihtiyaçlarını karşılayan en geniş 
ürün gamı ile 55’ten fazla ülkedeki 
müşterilerinin çok yönlü ihtiyaçlarına 
çözüm sunan Tırsan, Avrupa’nın en 
önemli fuarlarında yer almaya devam 
ediyor. Tırsan, 19-23 Kasım tarihleri 
arasında Fransa’nın Lyon kentinde 
düzenlenen, taşımacılık sektörü ve 
kentsel ulaşım profesyonellerinin bir 
araya geldiği Solutrans Fuarı’na bu yıl 
da katılım sağladı. Treyler İnovasyon 
2017 ödülünü kazanmasının ardından, 
Treyler İnovasyon 2019 ödüllerinde 
de “Şasi” kategorisinde ödülün sahibi 
olan Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiği Kässbohrer 
marka iki aracının dünya lansmanını 
tüm sektörün katılımıyla gerçekleştirdi. 
Tırsan, gıda taşımacılığında mükemmellik 
sunan yeni tankeri Kässbohrer K.STL P 
ve pazardaki 40 ft’lik silo konteynerler 
arasında en büyük tank hacmini sunan 
yeni silo konteyner serisi K.CON S 40 aracı 
ile ziyaretçilerden tam not aldı.

Solutrans Fuarı boyunca Tırsan, üstün 
yalıtım sağlayan ve yakıt tüketimini 
azaltarak toplam sahip olma maliyetinin 
azaltılmasına katkıda bulunan frigo 
aracı Kässbohrer K.SRI C, ağır taşımacılık 
mühendisliğinin en iyi örneği, 3 dingilli 
uzayabilir Kässbohrer Mega platform 
K.SPA M, yüksek ve gabari dışı özel 
taşımalar için geliştirilen iki dingilli Low-
Loader K.SLL 2 ve bağımsız açılır yükleme 
kapağı, pnömatik kaldırma arka tamponu 
ve otomatik branda gibi tümü uzaktan 
kumanda ile kontrol edilebilen benzersiz 
özelliklere sahip 3 dingilli Damper K.SKS 
B ve DIN EN 283 normları uyarınca 
9.500 kg forklift dingil yüküne dayanıklı, 
omega profilli 35 mm sert tahta tabanla 
donatılmış Tenteli Perdeli K.SCH aracı ile 
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Tırsan, iki yeni aracının dünya 
lansmanını Fransa Solutrans 

Fuarı’nda gerçekleştirdi
Güvenilir lider Tırsan, 19-23 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın Lyon 
şehrinde gerçekleşen Solutrans Fuarı’nda bu yıl da yerini aldı. Geniş 
ürün yelpazesinde yer alan yenilikçi ürün ve hizmetlerini sektörle 

buluşturan Tırsan, dünya lansmanını gerçekleştirdiği son teknolojiyle 
donatılan iki aracı ile fuarda tam not aldı.

K.STL P Teknik Özellikleri
• Dış Uzunluk: 11.250 mm
• Tank Çapı: 2.000 mm
• 5. Tekerlek Yüksekliği: 1.180 mm
• Dingil Mesafesi: 6.400 mm
• Toplam Genişlik: 2.540 mm
• Boş Ağırlık: 6.950 mm
• King Pin Kapasitesi: 12.000 kg
• Teknik Dingil Yükü: 27.000 kg
• Brüt Araç Ağırlığı: 34.000 kg
• Teknik Yüklü Ağırlık: 39.000 kg
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Lansman Aracı Kässbohrer 
K.STL P, Gıda Taşımacılığında 
Mükemmel Yaklaşım Sergiliyor
Tırsan’ın fuarda lansmanını 

yaptığı Kässbohrer K.STL P, nakliye 
operasyonlarında verimlilik sağlamak 
üzere 32.000 lt tank kapasiteli ve farklı 
taşımacılık ihtiyaçları için 3 bölmeli 
olarak geliştirilmiştir. Araç, ayrılabilir 
parçaları sayesinde temizlik ve bakımda 
kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır.

ATP 1,4301 paslanmaz çelik tankı ile 
K.STL P, hijyenik kullanım için en küçük 
detaylar gözetilerek tasarlanmıştır. 
K.STL P, 2R kalitesine sahip iç yüzeyi, 
pürüsüzleştirimiş ve polisajlanmış kaynak 

dikişleri ve CIP temizleme hatlarıyla gıda 
taşımacılığında verimlilik sunmaktadır.

Basınçlı tanker, özellikle hassas 
gıda taşımaları için tasarlanmış olup, 
farklı tipteki zorlu gıdalar için 12.500 
lt / 7.500 lt / 12.500 lt’lik bölmelerden 
oluşmaktadır. 8 adet paslanmaz çelikten 
yapılmış temizleme topları, su veya 
buharlı ısıtma, tank ve boşaltım yalıtımıyla 
basınç hatlarına sahiptir. K.STL P ayrıca, 
kendiliğinden ısıtmalı gıda pompaları, 
steril kutu ve tek nakliye kolektörü ile 
sunulabilmektedir. 
Kässbohrer’in 
yeni gıda 
tanker, 

2,0 bar işletme basıncı için tasarlanmıştır 
ve 0,017 vakum valfi ile vakum hasarlarına 
karşı korumalıdır.

Tırsan, Lansman Aracı K.CON 
S 40 ile Segmentinin En Büyük 
Hacimli Silo Konteynerini 
Sunuyor
Silo segmentinin lideri Kässbohrer, 

uzun süredir sektörde ihtiyaç duyulan 
yüksek kaliteli silo konteyner talebini, 
K.CON S 40 ile karşıladı. K.CON S 40 
aracı, 60.4 m3’lük en büyük tank hacmi 
ve 2.540 kg’lik en hafif dara ağırlığı ile 

kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. 
Kässbohrer’in yeni K. CON S 

serisi, 20 ft, 30 ft ve 40 ft’lik 
ölçülerde, yüksek kalitesi ile 

müşterilerinin toplu taşıma 
operasyon ihtiyaçları 
için en ideal çözümü 
sunmaktadır.

Araç ayrıca, 
paslanmaz çelik 
hava hatları, 360° 
döndürülebilir ve 
ayarlanabilir boşaltım 
konisi mekanizması 
dahil, taşınan yüke 

göre çeşitlendirilmiş 
temel donanımlar 

sunmaktadır. K. CON S, 
isteğe bağlı olarak demiryolu 

taşımacılığı, intermodal 
taşımacılık ve konteyner 

taşımacılığı için uygun menteşeli 
kapı yapısına sahip alüminyum dolap ile 

donatılabilmektedir. K.CON S, CSC ve UIC-
Rail kodlamasına uygun olarak 170.000 
kg’a kadar kanıtlanmış istiflenebilirlik, 
dara ağırlığı ve hafif çerçevesi ile 5 + 1 
depolama avantajı sunmaktadır.

K.CON S 40 Teknik Özellikleri
• Hacim: 60,4 m3
• Tank Çapı: 2.540 mm
• Dış Uzunluk: 12.192 mm
• Toplam Genişlik: 2.550 mm
• Toplam Yükseklik: 2.670 mm
• Boş Ağırlık: 2.540 kg
• İstiflenebilirlik: 170.000 kg (5+1 ünite)
• Brüt Araç Ağırlığı: 34.000 kg
• Teknik Yüklü Ağırlık: 39.000 kg
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Güvenilir lider Tırsan, ödüllü Ar-Ge 
merkezinde geliştirdiği kaliteli ve son 
teknolojiyle donatılan geniş ürün gamıyla, 
lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya 
devam ediyor. Taşımacılık sektörünün 
önde gelen firmalarından Toksuzlar 
Transport, tercihini Tırsan’dan yana 
kullanarak, filosuna 30 adet Tırsan Tenteli 
Perdeli Multi Ride treyler kattı. Tırsan’ın 
Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen 
teslimat törenine; Toksuzlar Transport 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Toksuz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Onur Toksuz, Tırsan 
Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç 
ve Satış Yöneticisi Akgün Nuhoğlu katıldı.

“Tırsan Araçları ile 
Müşterilerimize Sunduğumuz 
Hizmetin Kalitesini Artırıyoruz”
Teslimat töreninde açıklamalarda 

bulunan Toksuzlar Transport Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Toksuz, “Gelişen 
taşımacılık süreçlerini ve teknolojilerini 
yakından takip eden bir firma olarak, 
müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına 
doğru zamanda cevap vererek, hızlı 
ve sonuç odaklı alternatif çözümler 
sunuyoruz. Bu nedenle tercihimizi Tırsan 
kalitesinden yana kullandık. Tırsan’ın son 
teknolojiye sahip, verimlilik odaklı araçları 
sayesinde müşterilerimize sunduğumuz 
hizmetin kalitesini sürekli artırıyoruz. 
Filomuzu ileriki dönemde de Tırsan 
ile güçlendirmeye devam edeceğiz” 
açıklamalarında bulundu.

“Yatırımlarımız ve Sağladığımız 
İstihdam ile Bölgenin Lider 
Firmalarından Biriyiz”
Toksuzlar Transport Yönetim Kurulu Üyesi 

Onur Toksuz ise şirketin faaliyetlerinden 
bahsederek, 1994 yılında kurulan Iğdır 
merkezli Toksuzlar Transport’un, üç ülkede, 
10’dan fazla noktada, 100’e yaklaşan öz mal 
araç filosu ile taşımacılık sektöründe faaliyet 
gösterdiğini belirtti. Gerçekleştirdikleri yatırım 
ve sağladıkları istihdam ile bulundukları 
bölgede sektörün lider firmalarından biri 
olduklarını vurgulayan Onur Toksuz, “Başta 
uluslararası kara, hava, deniz taşımacılığı 
olmak üzere depolama, gümrükleme ve iç 
dağıtım hizmetleri sunuyoruz. Ağırlıklı olarak 
Türkiye’den Avrupa ve Türki Cumhuriyetlere 
taşımacılık yapıyoruz. İlerleyen dönemde yeni 
pazarlara da açılmayı hedefliyoruz” dedi.

“Müşterilerimiz, Operasyonel 
Süreçlerinde Daha Esnek ve Daha 
Hızlı Hareket Edebiliyor”
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul 

Erkoç da teslimat töreninde bir konuşma 
yaparak, “Ödüllü Ar-Ge merkezimizde 
geliştirilen Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride aracımız, her türlü çekici modelinde 
kullanılabiliyor. Bu sayede müşterilerimiz 
operasyonel işlerinde daha esnek ve daha hızlı 
hareket edebiliyor. Tercihini Tırsan kalitesinden 
yana kullanan Toksuzlar Transport da filosuna 
eklediği 30 adet Tırsan Tenteli Perdeli 
Multi Ride treyler ile filosunu daha efektif 
kullanarak, rekabet gücünü artıracak” dedi.

Tırsan’dan Toksuzlar 
Transport’a 30 adetlik 
Multi Ride teslimatı

Türkiye’den Avrupa 

ve Türki Cumhuriyetlere 

taşımacılık yapan Toksuzlar 

Transport, filosunu 30 adet Tırsan 

Tenteli Perdeli Multi Ride treyler 

ile güçlendirdi.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride’ın üst yapısı ve perdeleri 
Code XL standartlarına ve ADR’ye 
%100 uyumludur. Çatı kaldırma 
sistemiyle; 2.850, 2.900, 2.950, 
3.000 ve 3.050 mm’ye kadar beş 
seviye sürüş yüksekliklerinde 
kullanılabilmektedir. 7.200 kg 
forklift aks yüküne dayanımlı 
taban özelliği ile pazardaki en 
dayanıklı tabanı sunmaktadır. 
Bunun yanı sıra Multi Ride 
araçları, 1.100 - 950 mm 
arasındaki 5. Teker yüksekliğine 
sahip farklı çekicilerde de 
kullanılabilmektedir. Bu 
özellikler, firma sahiplerine 
operasyonel esneklik ve 
buna bağlı olarak tasarruf 
sağlamaktadır. Tenteli Perdeli 
Multi Ride treylerlerin sahip 
olduğu patentli K-Fix sistemi, 
yüklerin en güvenli şekilde 
taşınmasını sağlamaktadır. Araç, 
televre üzerinde bulunan her 
biri 2,5 ton kapasiteli toplam 
236 adet yük bağlama noktası 
sayesinde, 500’den fazla yükleme 
kombinasyonu sunmaktadır. 
Avrupa’nın en büyük filoları 
tarafından tercih edilen Tırsan 
Tenteli Perdeli Multi Ride, şasi 
ve çelik aksamlarının çinko 
tri-elektron metoduna göre 
kataforez (KTL) kaplamalı oluşu 
sayesinde 10 yıl pas yürümezlik 
garantisi altındadır.
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HNR Lojistik’in satın aldığı MAN 
çekicilerin ilk 40 adedi, düzenlenen özel 
bir törenle teslim edildi. Kalan 10 adet 
TGX 18.470 LLS-U (Euro 6D) aracın teslimi 
ise Aralık ayında gerçekleştirilerek, HNR 
Lojistik ile MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. arasındaki 50 araçlık sözleşme, 
2019 yılında tamamlanmış olacak. 

MAN’ın İstanbul, İkitelli’deki 
tesislerinde gerçekleştirilen törene, 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’den 
Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 
İstanbul Şube Kamyon Satış Müdürü 
İbrahim Altun, Uzman Müşteri Temsilcisi 
Özgür Tutumlu ev sahipliği yaptılar. 
Törene, HNR Lojistik adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Arda Hüner, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Melisa Hüner, 
Genel Müdür Ercan Kulaksız ve Kara 
Nakliye Direktörü Sedat Geyik’in yanı sıra 
Antoto’dan Satış Müdürü Onur Ertaş ile 
Satış Yetkilisi Adnan Sarıyer de katıldılar.

Avrupa pazarına kaliteli, hızlı ve 
çevik hizmet
Hüner Global Lojistik grup 

şirketlerinden olan ve 2012 yılında 
kurulan HNR Lojistik, Avrupa ülkelerinde 
dinamik ve çevik bir hizmet sunuyor. 50 
araçla kurulan ve bugün 500 araçlık bir 

filoya ulaşan HNR Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Melisa Hüner, şöyle 
konuştu:  “Bugün Almanya, Hollanda, 
Belçika, İtalya, İsviçre ve Avusturya 
pazarları ile çalışıyor. Babam İbrahim 
Hüner sayesinde benimsediğimiz ‘bir filin 
çevik olması zordur’ mantığı ile hareket 
ediyoruz. Çok fazla pazara açılmak 
yerine bulunduğumuz yerin en iyisi 
olmaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda 
çalıştığımız pazarlar içinde hap noktalara; 
Almanya ve İtalya’ya depolarımızı kurduk, 
ofislerimizi açtık. Kaliteli, hızlı ve çevik 
hizmet sunma yaklaşımımız ile daha 
şimdiden Almanya ve İtalya pazarlarında 
lojistik denildiğinde ilk akla gelen 
markalardan biriyiz. 

MAN dünyada kabul görmüş bir 
marka
MAN, yerini bulmuş, oturmuş, 

dünyada kabul görmüş bir marka. 
MAN’ın ekibiyle bizim şirket kültürümüz 

Avrupa ülkelerine 
lojistik hizmetleri sunan 

HNR Lojistik, 2019’da 
gerçekleştirdiği 50 araçlık 
mega çekici yatırımı için 

MAN araçlarını seçti. 
Sözleşme kapsamında HNR 
Lojistik MAN’dan, 30 adet 

TGX 18.460 LLS-U (Euro 6C) 
ve 20 adet TGX 18.470 LLS-U 

(Euro 6D) satın aldı.

HNR Lojistik 50 adet mega
çekici için MAN’ı tercih etti
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örtüşüyor. Alımlarımızda bu çok etken 
oldu. Biz de kendi sektörümüzde 
verdiğimiz hizmete çok güvendiğimiz için 
iyi bir marka olan MAN’ı tercih ettik. Bu 
kararı alırken, şoförlerimizin ihtiyaçlarını, 
taleplerini de göz önünde bulundurduk. 
MAN araçları, üstün nitelikleriyle birlikte 
işletme giderleri, yakıt ekonomisi 
açısından tasarruf sağlıyor, şoförlerimizin 
de temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu yeni 
MAN’larımızla birlikte şoförlerimizdeki 
aidiyet duygusu ve çalışma azminin 
artmasını bekliyoruz.

Araçlarımıza şoförlerimizin 
çocukları adlarını verdik
Aldığımız MAN araçlarının üzerine, 

onları kullanacak şoförlerin çocuklarının, 
torunlarının isimlerini yazdırdık. 
Bu aslında, bu bir anlamda sosyal 
sorumluluk projelerimin başlangıcı olarak 
düşünebilir. Şoförlerin bindiği aracı 
daha da sahiplenmesi için kura çekerek 
araçlara çocuklarının veya torunlarının 
isimlerini yazdırdık. Gelen tepkiler 
inanılmaz güzel oldu. 400 şoförümüz 
arasından 50’sinin çocuklarının isimleri 
bu MAN araçların üzerinde olacak”. 

Uluslararası lojistik için dizayn 
edilmiş modeller
HNR Lojistik filosuna dahil olacak 

MAN çekicilerinin, uluslararası lojistik 
için dizayn edilmiş özel model ve paket 
araçlar olduğunu belirten HNR Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Arda Hüner de 

şunları söyledi:
“Satın aldığımız MAN araçlarının 

tamamı, uluslararası lojistikte kullanılmak 
üzere dizayn edilmiş mega çekici 
modellerden oluşuyor. Buzdolaplı, 
novigasyonlu ve kullanıcı ihtiyaçlarını 
karşılayan konforlu paket araçlarımız 
bunlar. HNR lojistik’e teslim etmekte 
olduğumuz 50 araçlık filonun 30’u, 460 
beygir gücünde Euro 6C motorlarıyla her 
açıdan kendini kanıtlamış TGX 18.460 
LLS-U modelimizden oluşuyor. Bu araçlar, 
üstün nitelikleri, düşük işletme giderleri 
ve sundukları bilinen yakıt tasarrufları 
ile sektör olarak gayet yakından tanınan, 
tercih edilen araçlar. 

Euro 6D ile 10 BG, 100 nm daha 
fazla güç ve  Yakıt cimriliğine 
ekstra yüzde 5 tasarruf eklendi
HNR Lojistik filomuza katılacak 

50 adet MAN mega çekicinin kalan 
20 adetlik bölümü ise henüz Eylül 
2019 itibari ile üretilmeye başlanan 
Euro 6D normundaki TGX 18.470 LLS-
U’lardan oluşuyor. Euro 6D motora 
sahip çekiçlerde yapılan iyileştirmeler 
neticesinde bu araçlarda 10 BG ve 100 
nm güç artırımı yapıldı ve toplam depo 
hacimleri ise 1090 lt’ye yükseltildi. 
Standart olarak gelen Michelin Lastik, 
7” sahip multimedya ekrana sahip 
navigasyon, buzdolabı, XLX kabin, 
üst ve yan rüzgarlık seti, Turbo EVBec 
güçlendirilmiş motor freni, EfficientCruise 

Arda Hüner

Melisa Hüner
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ve Efficient Roll gibi zengin donanımlara 
sahip. MAN Euro 6D motorunun en 
önemli katkısı ise; Euro 6C üretimi 
motorun sektörde ün yapmış yakıt 
cimriliğine göre %5 daha fazla tasarruf 
sağlamasıdır.

Sonuç itibari ile seçilen araçların, tüm 
bu özellikleri ile HNR Lojistik filosuna güç 
katmalarını, MAN ile gerçekleştirdiğimiz 
bu güzel işbirliğinin hayırlı uğurlu 
olmasını dileriz”.

MAN araçlarının nitelikleri bir 
söylev değil, aslında sektörde 
bilinen, yaşanan tecrübeler
Uluslararası lojistik sektörünün 

seçkin markalarından Hüner 
Global Lojistik ve HNR Lojistik ile 
gerçekleştirilen işbirliğinin özel bir 
anlam taşıdığına vurgu yapan MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon 
Satış Direktörü Serkan Sara ise sözlerine 
şöyle devam etti:

“MAN araçları, üstün nitelikleri, 
donanımları, teknolojileri ve zengin 
çeşitliliği ile segmentlerinin premium 
modellerini oluşturuyor. Her koşulda 
sağlanan üstün performans, yakıt 
tasarrufu, yaygın ve efektif satış sonrası 
hizmetler ile sunduğumuz ideal işletme 
çözümleri ile de bütüncül bir değer 
oluşturuyor, yaşam boyu maliyet 
avantajları sunuyoruz. Bu özet anlatımım 
sadece bizim bir söylevimiz değil, 

aslında piyasada edinilmiş, sektörde 
yıllardır kazanılmış, yaşanan bir toplam 
tecrübe. Farklı alanlarda her koşulda 
MAN araçlarını kullanan şoförlerimizden, 
işletme yöneticilerine, sahiplerine kadar 
herkesin söylediği, hemfikir oldukları 
tecrübeler. MAN, her alanda kendisini 
kanıtlamış bir marka. Dolayısıyla MAN’ın 
yaşam boyu iş ortakları arasına katılan 
HNR Lojistik gibi her seçkin marka, 
bize ayrı bir heyecan, gurur veriyor. 
Hüner Global Lojistik ve HNR Lojistik 
ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğimizin, 
uzun yıllar gelişerek süreceğine 
inanıyorum”.

Serkan Sara
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Üstyapı ekipmanları ve treyler 
sektöründe adından sıkça söz ettiren OKT 
Trailer, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından düzenlenen “7. Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri 
Ödül Töreni”ne katılarak geçen yıl faaliyete 
başlayan Curiosity Center (Ar-Ge Merkezi) 
belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 
Mustafa Varank’tan alarak daha fazlası 
için merak etmeye, yaptığı yenilikler ile 
sektöründe lider bir marka olma yolunda 
devam ediyor.

OKT Trailer, bu kapsamda daha fazlası 

için merak diyerek DNA’sında merak 
kodlarını harekete geçirdi ve ilk olarak 
Dünya’da sayılı Türkiye’de ilk olan “Shining 
Star” ile ürün tasarımda ve geliştirilmesinde 
yeni bir çağa geçti. Curiosity Center 
(Ar-Ge Merkezi) çıktısı Shining Star, 
SASO 2288/2005 standartlarına uygun, 
Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden 
ARAMCO firmasının duyurduğu ADR 
sertifikalı ve SASO standartlarına uygun 
tanker yenileme programı kapsamında 
Dünya çapındaki projede onaylı olması ile 
adından sıkça söz ettiriyor.

OKT Trailer, Ar-Ge Merkezi 
belgesi ile sektörde

inovasyon dönemi yaşıyor

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından treyler sektöründe 4. Türkiye’nin 964. 

Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilen OKT Trailer, Ar-Ge 

Merkezi Belgesini Ankara’da düzenlenen

törenle aldı.

Hakan Maraş
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Konuya ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan OKT Trailer Genel Müdürü 
Hakan Maraş; “Adını ‘Curiosity Center’ 
koyduğumuz özgün tasarımlı Ar-Ge 
Merkezimizde hızlı, esnek ve aynı dili 
konuşan çalışma prensibi ile teknolojik 
gelişmeleri yakın takibi alarak en son 
teknolojiye yatırım yapmaktayız ve bilişim 
sektöründeki en üst noktaya ulaştığımız 
merkezimizde gelişen teknolojiye ayak 
uyduran, ergonomik ve teknolojinin 
bütün fonksiyonlarını kullanabilen 
treylerler konusunda çalışmalarımız 
ve yatırımlarımız tüm hızıyla devam 
etmektedir. Küresel rekabette öne çıkmak 
ve Dünya’da markanızın konuşulması, 
Ar-Ge yatırımlarını ve devamlılığını 
sağlayabilmekle mümkündür. Bu hususta 
ileri teknolojiye düzenli olarak yatırım 
yaparak, ürünlerimiz ile fark yaratıyoruz. 

Çalışmalarımız neticesinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı yetkileri tarafından 
yapılan değerlendirmeler sonucunda AR-
GE Merkezi belgesini almanın gururunu 
yaşıyoruz” dedi

AR-GE ve inovasyon günümüzde 
rekabetin vazgeçilmez unsurlarından 
biri haline geldi diyen Hakan Maraş; 
“Dünya pazarında sahip olduğumuz güçlü 
konumun en önemli dayanağının Ar-Ge 
alanındaki çalışmalarımız olduğunun 

bilinci ile ürünlerimizde ergonomik ve 
yenilikçi çalışmalara önem veriyoruz. 
Güçlü ve tecrübeli kadromuz ile her 
geçen gün artan teknolojik gelişmeleri 
karşılamak ve hatta öncesinde harekete 
geçmek için geleceğe yönelik çalışıyor, 
ürünlerimizi değişen teknolojiye uygun 
olarak geliştiriyoruz. Böylece Dünya’da 
adımızdan sıkça söz ettiriyoruz.” şeklinde 
konuştu. Siz değerli basın mensubu ve 
kamuoyunun bilgilerine sunarız.
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Antalya Cıty Expo- Antalya 
Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel 
Yönetimler Sempozyumu, 26-28 Mart 
2020 tarihleri arasında Antalya Expo 
Center’da 9.kez kapılarını açıyor.

BU YILIN TEMASI   
“ÇEVRE VE İNSAN”
Türkiye Belediyeler Birliği ve 

Akdeniz Belediyeler Birliğinin destekleri 
ile gerçekleştirilecek fuar her yıl artan 
katılımla büyümeye devam ederken, 
Bu yıl “Çevre ve İnsan” temasıyla 
düzenlenecek olan fuara 2000 Belediye 
Başkan ve Başkan Yardımcılarının yanı 
sıra Belediye Alım Heyetinin katılması 

öngörülüyor.. Türkiye Belediyeler Birliği 
ve Ekonomi Bakanlığı yürütülen iki 
ayrı alım heyeti programı ile hedef 
ülkelerden (Almanya, Litvanya, Fas, 
Kosova, Irak, İran, Kırgızistan, KKTC, 
Azerbaycan, Umman, Lübnan, Karabağ, 
Suudi Arabistan, Rusya, Ukrayna, 
Arnavutluk, Cezayir, Ürdün, Çin, İsrail, 
Kuveyt, BAE) ve yurtiçinden yüzlerce 
profesyonel ziyaretçi katılımcılarla 
biraraya gelecek.

ŞEHİRCİLİLİKTE    
YENİ BİR BOYUT!
Belediyeler, yeni ürünleri ve 

teknolojileri görmek, farklı markalar ile 

tanışmak ve iyi uygulamaları paylaşmak 
için bu yılda fuarda buluşacak. 
Hedefimiz, her yıl yarattığımız hacmi 
büyüterek, Belediyelerimizin 2020 yılı 
hedeflerini belirlemelerinde yardımcı 
olarak, alım yapabilmeleri için son 10 
yılın en verimli fuarını gerçekleştirmek. 
Dünya ticaretinin kilit noktalarından 
biri olan coğrafyada, Aktüel Expo 
Fuarcılık’ın 25 yıllık tecrübesi ile 
düzenlenecek olan Antalya Cıty Expo- 
Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 
ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, 26-
28 Mart 2020’de sektör temsilcilerini bu 
fuarda buluşturuyor. Büyük buluşmayı 
kaçırmayın!

Antalya City Expo başlıyor
ANTALYA ŞEHİRCİLİK VE TEKNOLOJİLERİ FUARI VE

YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU,
FİRMALAR VE BELEDİYELER 9.KEZ BULUŞUYOR
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HİDROAN 7’nci Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa 
Varank’tan Ar-Ge merkezi belgesini aldı 
HİDROAN Ar-Ge Merkezi’ne Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi 
Belgesi verilmesinden ötürü gururlu old-
uklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Musa Ertunç konuyla ilgili şunları 
söyledi: “5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkındaki Kanun 12 Mart 
2008 tarihinde çıkartılmış, Kanunun Uygula-
ma Yönetmeliği ise 1 Ağustos 2008 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmiştir. Nihayetinde 
“Ar-Ge Reform Paketi” olarak isimlendirilen 
6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faali-
yetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnam-
elerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
26/02/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Kanuna 
ilişkin Uygulama Yönetmeliği’de 10/08/2016 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5746 
sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında ortaya 
konan bu değişiklikler ile özellikle Ar-Ge 
faaliyetleri kapsamında yeni uygulamalar da 
hayatımıza girmiştir. 

Bu uygulamaların şirketimizde etkin 
bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik 
olarak 09.05.2018 tarihinde Ar-Ge merkezi 
faaliyetlerine başlanılmış, 24.07.2018 
tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığına HİDROAN Ar-Ge merkezi başvurusu 
gerçekleştirilmiştir. Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından yapılan inceleme 
ve araştırmalar neticesinde HİDROAN, 
01.09.2018 tarihi itibarı ile Ar-Ge merkezi 
olarak tescil edilmiştir.    

HİDROAN, 7’nci Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa 
Varank’tan Ar-Ge merkezi belgesini almıştır.
HİDROAN, endüstriyel hidrolik, mobil hidro-
lik, Mekanik hidrolik, Elektronik ve Mekanik 
Tasarım, Yazılım ve Savunma Sanayi İmalat 
ve Entegrasyon alanında faaliyet gösterme-
ktedir. Bu konular ile ilgili firmalara tasarım, 
projelendirme, satış ve satış sonrası destek ve 
çözüm ortaklığı hizmeti vermektedir.

Savunma Sanayi, Çözüm Ortaklığı ve 
Entegrasyon alanında Projelere yönelik 
çalışmalar kapsamında teşkil edilen Ar-Ge 
merkezimizde, konusunda uzman, alanında 
deneyimli 35 araştırmacı ile Ar-Ge proje 
çalışmaları yapılmakta ve her türlü mühendis-
lik hizmeti verilmektedir.  HİDROAN olarak, Ar-
Ge Merkezi’mizin Bakanlık tarafından onay-
lanması ve belgemizi almaktan dolayı büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. Ar-Ge Merkezi’mizde 
ülkemiz adına katma değer yaratan, dışa 
bağımlılığımızı azaltan yeni ürünler ve tekno-
lojiler üretmek hedefiyle çalışıyoruz.

Ar-Ge merkezi belgesi, Şirketimizin sek-
törde sahip olduğu Bilgi Toplumu,  Çözüm 
Ortağı, Araştırma ve Geliştirme Merkezi kim-
liğini pekiştirmiştir. Bu başarının gururunu 
işyerimizde çalışan 120 personel ve müşterile-
rimizle yaşadığımızı beyan eder emeği geçen 
tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Varank’tan, Hidroan’a
Ar-Ge merkezi belgesi
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Makina Hikayeleri 

İstanbul’a gelir gelmez, Kastamonulu-
ların yoğun olarak yerleştiği Küçükpazar’a 
gelir. Burada bir arkadaşının kahvehanesinin 
çatı katında yatıp kalkmaya başlar. Meslek 
öğrenme aşkıyla zorlu koşullara göğüs geren 
Mesut Yılmaz, Perşembe Pazarı’nda bir Rum 
torna ustasının yanında çıraklık yapmaya 
başlar. Ustanın yanında mesleği öğrenir ve 
bir süre sonra oradan ayrılır. Çok sevdiği 
ve saygı duyduğu Rum ustası hiç istemese 
de 6-7 Eylül 1955’de İstanbul’da yaşanan 
karışıklık sonrası Türkiye’den ayrılmak 
zorunda kalır. Bu esnada kısa bir süre için 
Tavukçuoğlu Grubu’nda çalışmaya başlar. O 
yıllarda ustalar belli bir yaşa geldiklerinde 
çalıştıkları yerden izin alarak, mesai sonrası 
kendi tornalarını yapabilmektedir. Mesut 
Yılmaz ve arkadaşı sabahlara kadar çalışarak 
kendilerine birer torna ve matkap tezgahı 
yapar. Torna ve matkapları bitirdikten sonra 
müsaade alarak o iş yerinden ayrılırlar.

İLK ATÖLYE 1953’TE AÇILIR
Mesut Yılmaz ve işten birlikte ayrıldığı 

arkadaşı ortak bir atölye açmaya karar verir. 
İki ortak Şişhane’de iki torna ve bir matkap 
tezgahı ile atölyelerini açtıklarında takvimler 
1953’ü göstermektedir. Bu atölyede piyasaya 
fason imalat yaparak çalışmaya devam eder-
ler. Askerlik dönemi gelince, Mesut Yılmaz 
arkadaşının yanından ayrılarak memleketi 
Abana’ya döner. Memleketine dönerken torna 
ve matkaplardan birini alarak yanında getirir. 
Burada bir süre araba parçası üretenlere 
imalat yapar. Mesut Yılmaz 1954 yılında Saba-
hat Hanım’la tanışır ve evlenir. Mesut ve Saba-
hat Yılmaz çiftinin bu evlilikten sırasıyla; Şinasi, 
Mustafa ve Ender adında üç çocukları olur. İlk 
çocukları Şinasi, Mesut Yılmaz askerdeyken 
Abana’da dünyaya gelir. Özellikle İstanbul’daki 
ilk yıllarda birçok zorluğa göğüs gerecek ve 
daima eşine destek olacak olan Sabahat Yıl-
maz’ın, Yılmaz Redüktör’ün bugünlere gelme-
sinde çok büyük emeği olacaktır.

KOLUNDAKİ SAATİ SATARAK   
YOL PARASI YAPAR
Mesut Yılmaz askere gitmeden önce 

tornasını satar ve döndüğünde tekrar İstan-
bul’a gitme düşüncesiyle parayı babasına 
verir. Askerliğini tamamlayıp döndüğünde, 
İstanbul’a gitmek için babasından parasını 
ister, fakat babası parası olmadığını söyler. 

Bunun üzerine kolundaki saati satarak yol 
parası yapan Mesut Yılmaz, ailesini Abana’da 
bırakarak İstanbul’un yolunu tutar. Belli bir 
süre çalışıp para biriktirdikten sonra ailesini 
de İstanbul’a getirir. Balat’ta dört katlı ahşap 
bir evin 15 metrekarelik bir odasını kira-
layan Mesut ve Sabahat Yılmaz çifti, zaman 
zaman akrabalarının da kaldığı bu odada 
zor şartlar içinde yaşam mücadelesi verir. 
Bütün çocuklar da bu evde doğar ve büyür. 
Sabahat Hanım çalışma hayatı boyunca 
Mesut Yılmaz’ın en büyük yardımcısı ve 
destekçisi olur. 1956 yılında geçirdiği rahatsı-
zlık nedeniyle sekiz ay boyunca çalışamadığı 
dönemde, iyi bir terzi olan Sabahat Hanım 
dikiş dikerek aileye bakar.

25 METREKAREDE   
ÇALIŞMAYA BAŞLAR
Bir süre farklı atölyelerde ustalık ya-

pan Mesut Yılmaz, 1958 yılında kendi 
atölyesini açmak ister. Son çalıştığı yerde 
kendine bir torna daha yapar ve Perşembe 
Pazarı’nda 25 metrekarelik bir atölyede tek 
başına çalışmaya başlar. Mesut Yılmaz’ın 
işe başladığı bu torna bugün hala Yılmaz 
Redüktör’de bulunuyor. Atölyesinde pi-
yasa işleri yaparak çalışmaya devam eder. 
1959 yılında ikinci oğlu Mustafa ve 1963 
yılında üçüncü oğlu Ender Yılmaz dünyaya 
gelir. Piyasa işleri ile devam eden Mesut 
Yılmaz, arada bir de olsa redüktör tamiri 
de yapmaya başlamıştır.

Cesareti onun en büyük sermayesiydi

“YILMAZ REDÜKTÖR”
Mesut Yılmaz 1932 yılında 

Kastamonu’nun Abana 
ilçesinde dünyaya gelir. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarının 
yoklukları içinde geçen 

çocukluğunda “Sarı” lakabı ile 
anılan babası Mehmet Bey’in 
kahvehanesinde çalışır. Fakat 

küçük Mesut’un hayalleri 
çok başkadır. İlkokulu bitirir 

bitirmez meslek öğrenme 
hevesi ile İstanbul’a gitmeye 
karar verir. Yaşamı boyunca 
hep cesur kararlar verecek 

olan küçük Mesut, Henüz 12 
yaşındayken bir yolcu gemisine 

atlar ve ailesine bile haber 
vermeden İstanbul’a kaçar...

Ender
Yılmaz
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REDÜKTÖR İMALATI BAŞLAR
Mesut Yılmaz’ın çalışma hayatı 1968 

yılında aldığı bir teklif ile tamamen değişir. 
Orman Ürünleri Sanayi (ORÜS), 125 adet 
redüktör için bir ihale açar. Başlangıçta 
bu ihaleye girmek istemez, fakat redüktör 
işindeki ustalığını duyan Bolu Orman işleri 
Müdürü, Mesut Yılmaz’a çok ısrar edince işi 
alır. Hatta sabahlara kadar çalışarak projeleri 
birlikte hazırlarlar. O yıllarda redüktörler yurt 
dışından getirilmektedir. Böylece redüktör 
imalatına başlar.

“BURADA AT MI KOŞTURACAĞIZ?”
Atölye yetersiz kalınca 1970’te bugün 

merkez olarak kullanılan Topkapı Maltepe’de-
ki tek katlı bir fabrika binası satın alınır. 200 
metre karelik atölyenin yarısını dökümhane 
olarak kullanırlar. 200 metrekarelik atölyenin o 
zamanlar kendilerine büyük geldiğini belirten 
Ender Yılmaz, “Babam atölyeye geldiğimizde 
‘biz burada at mı koşturacağız?’ demişti. Fakat 
kısa süre sonra orası da küçük gelmeye başladı. 
Döküm işlerin dışarıya yaptırmaya başladık ve 
dökümhaneyi iptal ettik.” diyor. Yeni atölyede 
redüktör imalatı ile birlikte kongresör (mıcır 
kırma makineleri) zincir ve zincir dişliler yapımı-
na devam edilir. Fakat 1971’lerin sonlarına 
gelinirken diğer tüm işler bırakılır ve yalnızca 
redüktör imalatı ile yola devam edilir.

İşler arttıkça 200 metrekare de yetersiz 
kalır ve 1980’de iki kat daha çıkılır. Bunlar 
da yetmeyince 1987’de Beylikdüzü’ndeki 
bugünkü 23 bin metrekarelik araziyi alırlar ve 
burada 5 bin metrekare kapalı alana sahip bir 
fabrika yaparlar. Yeni fabrika yapıldığında da 
babasının aynı tepkiyi verdiğini belirten Ender 
Yılmaz, “Hiç unutmam, yine aynı şeyi söylemiş-
ti, ‘biz burada at mı koşturacağız?’ Bugün orası 
35 bin metrekare kapalı alanda çalışıyor. Şu 
an Çerkezköy’de 40 bin metrekare kapalı alan 
da yetersiz kalmaya başladı. Üçüncü fabrika 
için 35 bin metrekare kapalı alana sahip inşaat 
çalışmaları devam ediyor, 2015 ocak ayında 
üretime başlanacak.” diyor.

İKİNCİ KUŞAK GÖREV ALIR
1980’lere girilirken Mesut Yılmaz’ın 

çocukları da aktif olarak firmada görev 
almaya başlamıştır. Okul yıllarında da ba-
basına yardımcı olan en büyük oğlu Şinasi 
Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra 
firmada görev alır. Ortanca oğlu Mustafa Yıl-
maz, ilkokulu bitirdikten sonra, babası ile yola 
devam etmek istemiş ve Perşembe Pazarı 
yılarından beri babasının yanında çalışmıştır. 
Küçük oğlu Ender Yılmaz ise askerlik görevi 
ve sosyoloji eğitimini tamamladıktan sonra 
firmada görev alır. Küçük yaşlarından itibaren 
babalarının işine gidip gelen üç kardeşin 
birden firmada görev alması ile firma daha 
da güç kazanır. 1987 yılında Topkapı’dan 
taşınıldığında, burası ticari bölüm olarak kalır 
ve bütün ticari ve finansal işlerin yönetimi 
Ender Yılmaz’a bırakılır. Ender Yılmaz, “Henüz 
20 yaşındayken firma adına imza yetkim 
vardı. Babam üçümüze de genç yaşlarımızda 
imza yetkisi vermişti. Böyle bir özgüven ve 
sorumluluk ile işe başladık ve bugünlere 
geldik. Mustafa Bey makinelerin başında, 
sahada durur; Şinasi Bey ise genel olarak 
teknik ve yatırımların takibi ile işleyişi kon-
trol eder. Aile içinde genellikle iş konularını 
konuşuruz ve sürekli iletişim halinde oluruz.” 
diyor. Çocukların yetişmesiyle birlikte 1990’lı 
yılların başında işleri tamamen çocuklarına 
devreder Mesut Yılmaz. Üç kardeş öncelikli 
ihtiyaçlarını belirler ve geri kalan her şeyin 
şirketin olmasına karar verir. Şirketlerinin çok 
güçlü olduğunu belirten Ender Yılmaz, “Bizde 
tüm yatırımlar şirket adına yapılır, şirketimiz 
herşeyimizdir.” diyor.

Yılmaz Redüktör, 1994 yılında dış 
pazarlara açılır. Bu noktada belirlenen hedef 
pazar ise Almanya’dır. Bu tercihi bilinçli olarak 
yaptıklarını belirten Ender Yılmaz, “Alman-
ya’ya mal satarsak dünyanın her yerine mal 
satabileceğimizi ispatlamış olacaktık. Çünkü 
Almanya dünyanın en büyük ve gelişmiş te-
knoloji ülkesidir biz de tüm kalite ve organi-
zasyon çalışmalarımızı buna göre yaptık. Bu 
bizim için çok önemliydi. Daha önce İngiltere 
ve İsveç’e de ihracat yapmıştık, fakat bunlar 
marka bilinirliği ile yapılmış çalışmalar değil-
di. Biz marka bilinirliğiyle yapılan ihracatı 
ihracat olarak değerlendiriyoruz.” diyor.

FARKLI ARAYIŞLAR OLSA DA 
REDÜKTÖRE DEVAM EDİLİR
1995 yılına gelindiğinde sadece redüktör 

imalatının kendilerini taşımayacağını düşünen 
Yılmaz kardeşler, fabrikanın boşta olan 3 bin 
metrekarelik alanında tekstil işi yapmak ister-
ler. Bu iş için araştırma yapmak üzere önemli 
bir tekstil fuarı olan ITMA’ya gittiğini belirten 
Ender Yılmaz, “Fuarda beş gün kaldım ve 
incelemeler yaptım. Döndüğümde durumu 
değerlendirmek için kardeşlerimle yedi saat 
süren bir toplantı yaptık. Fakat yedi saatlik 
toplantının sadece bir saatinde tekstil yatırımı 
konuşulurken, geri kalan altı saat boyunca 
redüktör konuştuk. Çünkü ITMA Fuarındaki 
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katılımcılarının hepsi aslında redüktör müşter-
isiydi. Bunun üzerine bu projeden vazgeçtik.” 
diyor. Yine aynı dönemlerde kağıt fabrikası 
kurma projesi üzerinde çalışılır. Bu konu 
üzerinde de uzun süre araştırma yaptıklarını 
belirten Ender Yılmaz, “Kağıt alacağımız bir 
firmanın müdürü, ‘Bu 80 gramlık kağıtları sana 
79 gram yapayım, böylece navlun paran çıkar, 
3-4 bin dolar da para kazanırsın, bunu da 
kimse anlamaz!’ dedi. Biz bu teklifi kabul et-
meyince müdür, ‘sen bu işi yapamazsın, hem 
bilmiyorsun hem de bu şekilde çalışmazsan 
para kazanamazsın!’ dedi. Kısaca benden 
çalmamı istiyordu. Belli bir süre daha bu konu 
üzerinde çalıştıktan sonra, kağıt işinden de 
vazgeçtik.” diyor. Yine aynı yıllarda alüminyum 
folyo tesisi kurmak, sitrik asit üretimi ve buna 
benzer bazı yatırım fikirleri üzerinde çalışma-
lar yapılır, fakat sonunda yalnızca kendi işlerini 
yapmaya karar verirler.

“TÜRKİYE’DE HEP İLKLERİ YAPTIK”
Yılmaz Redüktör 1996 yılında, üretim kali-

tesini ve gelişimini önemli ölçüde etkileyen bir 
yatırıma imza atar. O zamana kadar Türkiye’de 
olmayan bir dişli taşlama tezgahı alırlar. Bu 
sayede redüktör üretiminde bir üst seviyeye 
çıktıklarını belirten Ender Yılmaz aldıkları dişli 
taşlama tezgahının hikayesini şöyle anlatıyor: 
“Babam her konuda anormal korkusuz bir 
adamdı. 1994 yılında İsviçre’deyken bu taşla-
ma tezgahı için beni aradı, ‘Paramız var mı? 
Tezgah için 1 milyon 800 bin İsviçre Frankı 
istiyorlar. Bankacılar kredi veriyor, krediyle 
alacağım!’ dedi. Babama paramız olmadığını, 
teklifleri almasını ve buraya geldiğinde birlikte 
araştırıp karar vermemiz gerektiğini söyledim. 
Geldiğinde o tezgahı almaktan vazgeçtik. 
Bir yıl kadar pazarlık aşamasından sonra aynı 
makineyi 800 bin İsviçre Frankına aldık.” Bu 
sayede redüktör üretiminde bir üste seviyeye 
çıkarken, 1994 yılında başlayan ihracat ham-
lesiyle de firma çok daha iyi bir konuma gelir. 
Ardından 1997’de, ekonomik kriz döneminde 
bir yatırım daha yapılır. Yeni yatırımlar ve 
yeni arazi alımları devam eder. Kazanılan her 
kuruşu bir makine daha almak için kullanırlar. 

Sürekli yeni ürünler yaptıklarını belirten Ender 
Yılmaz “Türkiye’de hep ilkleri gerçekleştirdik, 
hatta dünyada da benzeri olmayan ürünler 
yaptık.” diyor.

MESUT YILMAZ VEDA EDER...
2001 yılı, Yılmaz Redüktör ve Yılmaz ailesi 

için çok büyük bir kaybı da beraberinde getirir. 
İşleri çocuklarına bıraktıktan sonra en büyük 
zevki Abana’da balık tutmak olan Mesut Yılmaz, 
teknesi ile avda iken ani bir kalp krizi sonucu 
yaşama veda eder. Sanayicilik ruhunu baba-
larından aldıklarını belirten Ender Yılmaz, “Ba-
bam çok girişimci ve cesur bir insandı. 1985’te 
cebinde hiç para yokken ve o zamanlar ‘dağın 
başı’ olarak nitelenen Beylikdüzü’ndeki yeri 
alması buna iyi bir örnektir. Bir başka özelliği 
ise Almanların iş disiplinini çok beğenmesi ve 
örnek almasıydı. Örnek almakla kalmaz ‘onları 
geçeceğim!’ derdi. Doğru, düzgün ve ahlaklı 
çalışmanın her şeyin başı olduğunu ve çalışın-
ca yapılamayacak bir şey olmadığını söylerdi 
hep.” diyor. Yılmaz Kardeşler, Mesut Yılmaz’ın 
anısına Kastamonu Üniversitesi Abana Saba-
hat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu’nun 
yapımını üstlenirler ve bina 2013 yılında bitir-
ilerek üniversiteye bağışlanır. 2003 yılına ge-
lindiğinde dökümhane, 2011 yılında da elektrik 
motor fabrikası hizmete girer. Elektrik motor 

fabrikasının kendileri için bir zorunluluk haline 
geldiğini belirten Ender Yılmaz, “Türkiye’nin 
en fazla elektrik motoru kullanan fabrikasıyız. 
Uzun bir dönem elektrik motoru yapmadık, 
fakat kapasitemiz yıllık 200 bin gibi büyük 
adetlere yükselince ihtiyaç ortaya çıktı ve bu 
yatırımı yaptık. Bugün elektrik motoru üreten 
iki-üç fabrikanın toplam yıllık üretiminin 100-
150 bin civarı olduğunu düşünürsek yatırım 
nedenimiz daha iyi anlaşılır.” diyor.

“850 ÇALIŞANIMIZLA   
DEVAM EDİYORUZ”
Bugün toplam 100 bin metrekare kapalı 

alanda çalışmaya devam ettiklerini belirten 
Ender Yılmaz, “Babamızın tek başına başladığı 
işe bugün 850 çalışanımızla devam ediyoruz. 
Yeni motor fabrikası ve döküm fabrikası da 
tam olarak devreye girdiğinde tahmini 1500-
2000 kişiyi bulacağız. Üçüncü jenerasyon da 
yavaş yavaş işe dahil olmaya başladı. Onlarla 
ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Şirketin geleceğe 
taşınması için üçüncü kuşağın sorumlulukları 
önemli. Bunun için bir aile anayasası hazır-
ladık. Ayrıca kurumsal yapıyı geliştirmek 
yönünde de çalışmalarımız var. Önümüzdeki 
dönemde şirketleri bütünleştirerek sermaye 
piyasasına girmek için de çalışmalarımız 
var. Kurumsal bir yapılanmaya gidilmezse, 
dışarıdan ve içeriden gelen etkiler şirketi 
olumsuz etkileyebilir. Şirketimiz 57 yıllık bir 
geçmişe sahip. Buradaki asıl amaç ‘şirketin 
aile için mi, yoksa ailenin şirket için mi varlığı 
önemlidir?’ sorusuna cevap verebilmektir. 
Buna karar verebilen şirketler için ortada iki 
yol vardır; ya kaybolup gidecekler ya da çok 
uzun yıllar yollarına devam edecekler. İnşallah 
biz ikinci yoldan gideriz.” diyor.
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İstanbul merkezli; Kocaeli, Manisa, 
İzmir ve İstanbul bölgelerinde personel 
servis taşımacılığı alanında faaliyet 
gösteren Transay Taşımacılık, yeni araç 
alımında tercihini bir kez daha Mercedes-
Benz’den yana kullandı. Mercedes-Benz 
Türk Yetkili Bayii Mengerler Davutpaşa 
aracılığı ile gerçekleşen satışla Transay 
Taşımacılık, filosuna 10 adet 15+1 yeni 
Sprinter ekledi.

Transay Taşımacılık, satın aldığı 10 
adet yeni Sprinter aracı Mercedes-Benz 
Türk Yetkili Bayii Mengerler Davutpaşa’nın 
tesisinde 6 Kasım Çarşamba günü 
gerçekleşen törenle teslim aldı. 
Gerçekleştirilen teslimatla birlikte, 
filosunda 250 adet araç bulunan Transay 
Taşımacılık’ın Mercedes-Benz marka araç 
sayısı ise 260 adede yükseldi. 

Teslimat törenine Mercedes-Benz 
Türk Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü 
Serdar Yaprak, Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler Pazarlama ve Otomobil, HTA 
Satış Müdürü Meltem Gürsoy, Mengerler 
İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Burak 
Ataman, Mengerler Davutpaşa Hafif 
Ticari Araçlar Satış Müdürü Hüseyin 
Özcan, Transay Taşımacılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Halim Aydın ve Transay 
Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Okan 
Çalıkoğlu katıldı.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak: 
“Mayıs 2019 itibarıyla ‘Sprinter Sana 
Yakışır’ sloganı ile satışa sunduğumuz yeni 
Mercedes-Benz Sprinter’ın teslimatılarına 
hız kesmeden devam etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. İş ortaklarımızla 
uzun soluklu bir iş birliğinde olmak 
bizleri oldukça sevindiriyor. Turizm ve 
personel taşımacılığı alanında konfor ve 
kalitesini herkese yakışan üst seviyede 
yeni nesil Sprinter araçlarımızla sunmaya 
devam ediyoruz. Transay Taşımacılık’a 
10 adet yeni Mercedes-Benz Sprinter 
teslim etmekten gurur duyuyoruz. Yeni 
araç alımında bir kez daha bizleri tercih 

ettikleri için kendilerine teşekkür ediyor, 
satın aldıkları araçların hayırlı olmasını 
diliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Transay Taşımacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Halim Aydın: “Mercedes-Benz 
Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki 
katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Mengerler Davutpaşa’ya 
ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e 
sağlamış oldukları destek ve kredi 
imkânları için teşekkür ediyoruz. 

Mercedes-Benz Türk’ten 
Transay Taşımacılık’a 10 

adet Yeni Sprinter teslimatı
Mercedes-Benz Türk, 

Mayıs ayında lansmanını 
gerçekleştirdiği yeni Sprinter’ın 

teslimatlarına hız kesmeden 
devam ediyor. Transay 

Taşımacılık, filosundaki araç 
sayısını 260’a çıkarırken tercihini 

bir kez daha Mercedes-Benz 
Sprinter’den yana kullandı.
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Şirketimizin filosunu genişletirken 
tercihimizi uzun yıllardır iş birliğimizi 
devam ettirdiğimiz Mercedes-Benz’ten 
yana kullandık. Filomuzu Mercedes-Benz 
marka araçlarla güçlendirmenin doğru bir 
yatırım olduğuna inanıyoruz.” dedi. 

Mercedes-Benz Sprinter
Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 

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

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

deneyiminin ardından Yeni Sprinter 
Minibüs; ister personel, ister okul aracı 
olarak, 13+1’den 22+1 kişiye kadar 
sunmuş olduğu sınıfının en geniş 
ürün yelpazesi ve standart olarak 
sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet 
kemerli yenilenen koltukları ile her 
koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. 
Yeni Sprinter’da hem ön hem de yolcu 
bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç 
yan kaplamalar, arka hoparlörler, her 
koltuk sırası için USB girişleri ve telefon 
koyma yerleri ile de konforlu yolculuk 
deneyimi artıyor.  Yeni Sprinter’ın 5 ton 
azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda 
kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik 
sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma 
kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt 
tüketimi sağlıyor.

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

Teknolojik özelliğiyle segmentinde 
konforlu bir deneyim 
Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da 

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

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

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

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik 
donanımlarında yüksek standart
Tüm jenerasyonlarında güvenlik 

alanındaki standartları belirleyen yeni 
Mercedes-Benz Sprinter, alanında çıtayı 
yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi 
DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif 
Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı 
“ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar 
sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. 
Bu donanımlara ek olarak, kendi kendini 
temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına 
aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece 
görüş açısına sahip modern park yardımcısı 
veya silme işlemi esnasında maksimum görüş 
alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek 
Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni 
sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Teknik Özellikleri

  416 CDI 516 CDI

Motor

Silindir sayısı 4 4

Motor hacmi [cm³] 2143 2143

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

Maksimum tork  [Nm] 360 Nm @ 1400-2400 dev/dak 360 Nm @ 1400-2400 dev/dak

Egzoz emisyonu Euro VI Euro VI

Şasi ve Tahrik Sistemi

Çekiş  Arka Arka

Azami Yüklü Ağırlık [kg] 4.100 5.000

Debriyaj Tek Plakalı Kuru Kavrama Tek Plakalı Kuru Kavrama

Şanzıman 6 İleri Manuel Şanzıman 6 İleri Manuel Şanzıman

Yakıt Tankı ve Elektronik Sistemler

Yakıt deposu [L] 71 71

Yakıt Türü Dizel Dizel

AdBlue Deposu [L] 22 22

Akü  12 V / 92 Ah 12 V / 92 Ah

Lastikler     

Ön 235/65 R 16 225/75 R16 C

Arka 235/65 R 16 285/65 R16 C
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Batı Avrupa pazarına hızlı giren 
Ford Trucks, Avrupa’da vites 
büyütüyor
Portekiz ve İspanya’da arka arkaya 

gerçekleştirdiği bayi açılışlarıyla Batı Avrupa 
pazarına hızlı bir giriş yapan Ford Otosan’ın 
ağır ticari markası Ford Trucks, Avrupa’daki 
büyüme planlarında vites büyüttü. 
Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Kuveyt gibi 
bazı uluslararası pazarlarda önemli Pazar 
paylarına ulaştıklarını vurgulayan Ford 
Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, “Henüz çok yeni adım attığımız 
birçok pazarda hızlı bir yükseliş trendi 
yakaladık. Kısa süre önce girdiğimiz 
Portekiz ve İspanya’nın ardından İtalya’daki 
yapılanmamızı da bu yılın içerisinde 
tamamlayacağız. Hedefimiz tüm Avrupa’ya 
yayılmak; sırada Almanya, Fransa, Hollanda, 
Belçika ve Lüksemburg var” diye konuştu.

Ağır ticari sektöründe gerek 
mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıla 
yakın köklü mirası ile global rekabette 
öne çıkan Ford Trucks, 2019 Uluslararası 
Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi 
olan çekici F-MAX ile küresel büyüme 
planlarında yeni bir sayfa açıyor. 

ITOY ödülünün ardından Avrupa’dan 
gelen yoğun talep üzerine büyüme 
planlarını revize eden Ford Trucks, 
bu doğrultuda kendi içinde yurtdışı 

organizasyon yapısını yeniden düzenliyor. 
10’u aşkın ülkede ülke ve bölge 
müdürlükleri atamaları gerçekleştiren 
şirket, Avrupa’da büyük bir hızla büyümeyi 
hedefliyor. 

“Avrupa’da kalıcı ve güçlü 
büyüme için gerekli 
hazırlıklarımızı tamamlıyoruz”
İspanya ve Portekiz bayi açılışları ile Batı 

Avrupa pazarına hızlı bir giriş yaptıklarını 
belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan, küresel büyüme planları ile şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“ITOY ödüllü çekicimiz F-MAX, global 
büyüme planlarımızda çok önemli bir 
eşiğe geçmemizi sağladı. ITOY ödülünün 
ardından Rusya, Avusturya ve Slovenya’da 
‘Yılın Kamyonu’ seçilen F-MAX, başarı 
yolculuğunu sürdürüyor. Başta Avrupa 
olmak üzere birçok ülkede F-MAX’e ve 
markamıza talep giderek artıyor. Hızlı bir 
büyüme dönemi içerisine girdik, buna 
paralel olarak, Avrupa’da müşterilerimize 
satış sonrası servis ve hizmetler sunmak için 
TIP Trailer Services ile anlaşma imzaladık. Bir 
yandan bayi ve servis iş birlikleri ile altyapı 
hazırlarken, diğer yandan ülke ve bölge 
bazında yaptığımız atamalarla Avrupa’da 
kalıcı ve güçlü bir büyüme hedefliyoruz. 
Bunun için gerekli hazırlıklarımızı en hızlı 
şekilde tamamlıyoruz.”

“Hedefimiz 2023 sonuna kadar Batı 
Avrupa yayılımını tamamlamak”  
Henüz çok yeni adım attıkları birçok 

pazarda hızlı bir yükseliş trendi yakaladıklarını 
belirten Turfan, “Romanya, Ukrayna, 
Gürcistan gibi ülkelerde elde ettiğimiz 
büyüme rakamlarını Avrupa ve diğer 
pazarlarda da yakalamayı hedefliyoruz. Kısa 
süre önce girdiğimiz Portekiz ve İspanya’nın 
ardından İtalya’daki yapılanmamızı da bu 
yılın içerisinde tamamlayacağız. Hedefimiz 
tüm Avrupa’ya yayılmak; sırada Almanya, 
Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg 
var. Hedefimiz 2023 yılı sonu itibarıyla Batı 
Avrupa yayılımını da tamamlayarak 80’i aşkın 
ülkede var olmak. İhracatımızın %50’sini 
de Avrupa pazarlarına gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. Avrupa pazarlarında iddiamızı 
kanıtlamak için hazırız.” dedi.

Ford Trucks, 2019’da Türkiye 
pazarında yükselişine devam etti
Türkiye ağır ticari pazarının daraldığı 

dönemde dahi pazar payını büyütmeyi 
başaran Ford Trucks, 2018’de %28,5 olan 
pazar payını 2019 Ekim sonu itibarıyla 
%30’un üzerine taşıdı. Yaklaşık 10 yıldır 
kesintisiz yükselişini sürdüren Ford Trucks, 
2008 yılı ile kıyaslandığında %14,7 olan 
pazar payını bugün 2 katına çıkarmayı 
başardı ve son 25 yılın en yüksek pazar 
payına ulaştı.

Avrupa’da Ford Trucks dönemi
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Yeni nesil Scania, Latin Amerika’da “Yılın Kamyonu” 
seçildi. Seçim, 15 ticari araç editörü ve Brezilya, Arjantin, 
Şili ve Peru’dan uzman gazetecilerden oluşan 23 kişilik bir 
jüri tarafından yapıldı. Scania’ya ödülü, Latin Amerika’daki 
en büyük taşımacılık fuarı Fenatran’da verildi. Jüri Başkanı Marcos 
Villela “Yeni nesil Scania, yalnızca yakıt ekonomisinde değil, aynı 
zamanda nakliyat ekonomisini de artırdığı ve iklim değişikliğiyle 
mücadelede olağanüstü olduğu için bu ödülü hak etti” şeklinde 
değerlendirdi.  Latin Amerika’da yılın kamyonu ödülü, son 1 

yılda piyasaya sunulan kamyonlar arasından seçiliyor. 
Ödüllerde karayolu taşımacılığı verimliliğine katkı, 

teknolojik yenilik, rahatlık, güvenlik, sürüş kabiliyeti, yakıt 
ekonomisi, çevresel ayak izi ve toplam işletme ekonomisi gibi 

önemli kriterler göz önünde bulundurularak veriliyor.  Yeni nesil 
Scania kamyonları, daha önce 2017 yılında Avrupa’da ”Uluslararası 
Yılın Kamyonu” ödülünü kazanmıştı. Bu yıl ise Scania, “Yeşil Kamyon 
2019” ödülüne üst üste üçüncü kez layık görüldü. Scania R 450, 
sınıfında en verimli ve en çevreci ağır ticari taşıt olarak gösterildi.

İtalya›da, Scania L 320 hibrit kamyon, dağıtım 

kategorisinde “Yılın Sürdürülebilir Aracı” ödülüne 

layık görüldü. Bu ödül, Scania’nın art arda kazandığı 

dördüncü ödül olurken, sürdürülebilir taşımacılığa 

geçişte yaptığı liderlikte onaylanmış oldu. 

İtalyan ekonomi dergisi Vado e Torno tarafından 

verilen ödül için yapılan açıklamada “Gelecekte 

kullanılmayacak olan dizel motorun yerine çevresel 

problemlerin azaltılmasında ihmal edilmemesi 

gereken hibrit motorun gelişiminde Scania’nın 

başarısı takdir edilmelidir” denildi.  Scania bu ödüle 

verimlilik, güvenlik ve işletme ekonomisini içeren 

sürdürülebilirliği nedeniyle seçildi. Scania L 320 sadece 

daha düşük emisyonlara değil, aynı zamanda daha 

düşük gürültü seviyelerine de katkıda bulunuyor. Ek 

olarak, L serisinin daha iyi görünürlüğü sayesinde 

şehirlerdeki yayalar ve bisikletliler için güvenliği 

artırıyor. Scania’nın ikinci nesil hibrit teknolojisi hem 

hibrit hem de hibrit elektrikli araç (HEV) modellerinde 

mevcut. Araçta HVO veya dizel ile çalışan 9 litrelik, 5 

silindirli sıralı dizel motor bulunuyor. Bu motor, 130 kW 

(177 hp) sunabilen bir elektrik motora paralel olarak 

çalışıyor. Araç, ayrıca on kilometreye kadar tamamen 

elektrikli modda çalışabiliyor. 

Scania hibrid,
“Yılın Sürdürülebilir Aracı” 

olarak ödüllendirildi

Scania “Yılın Kamyonu
Latin Amerika 2020”yi kazandı
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Goodyear, bütçe odaklı filolar 
için ideal iki yeni kamyon lastiği 
Armorsteel KSM2 ve KDM2 
serilerini tüm bayilerinde satışa 
çıkarıyor.

 
GOODYEAR Armorsteel KSM2 ve 

KDM2 serisi iki yeni Kelly kamyon lastiğini 
görücüye çıkardı.  Yeni Kelly serisi, bütçe 
odaklı filolar için ideal bir seçenek 
sunuyor ve tüm Goodyear bayilerinden 
temin edilebiliyor. Serinin 
tüm ebatlarında, üstün 
kış performansını 
ve Avrupa kış 
mevzuatına 
uygunluğu 
belirten 3PMSF 
işaretlemesi 
bulunuyor. 
Euro 6 
kamyonlar 
ile uyumlu 
yüksek tonaj 
versiyonuna 
sahip bu lastikler 
yuvarlanma direncini 
de düşürüyor. 

Sırt yolunmalarına karşı geliştirilmiş 
hamur yapısı ile daha geniş bir kullanım 
alanına hitap eden lastikler, daha iyi ıslak 
zemin tutunma ve sırt ömrü sağlıyor. Dayanıklı 
sırt deseni yüksek kilometre performansı ve 
düzenli aşınma sunarken, sağlam gövde yapısı, 
kopma ve yolunmalara karşı direnç ve zorlu koşullara 

karşı mükemmel dayanıklılık sağlıyor. 
Kelly kamyon lastikleri bölgesel 

taşımacılık için Avrupa’da tasarlandı 
ve en yüksek kalite standartlarına 
uygun olarak Türkiye ve Avrupa’da 
üretildi. Ürün hattı, filoların 
gündelik ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere geliştirildi.

Yeni ürünler hem bölgesel 
taşımacılık hem de karma 
servis lastiklerini içeren 
Kelly’nin kapsamlı ürün 
hattının bir parçası. Tüm Kelly 
lastiklerinin kaplanabilir 
özellikte olması filolara ciddi 
esneklik ve tasarruf sağlıyor.

Goodyear Türkiye Ticari 
Lastikler Satış Direktörü 
Şaban Güngör konuyla ilgili 
olarak; “Biz, Goodyear olarak 
kendimizi mobilite çözümleri 
sağlayıcısı olarak görüyoruz 
ve yeni satışa sunduğumuz 
Kelly kamyon lastiklerimiz 
ile maliyet baskısını fazlasıyla 
yaşayan filoları rahatlatmayı 

hedefliyoruz. Bütçe odaklı ve 
kaliteli bir seçenek sunan bu 

serimizi tüm Goodyear bayilerinde 
satışa çıkararak filolarımızın 

hizmetine sunuyoruz. Lastiklerimize 
ek olarak, Proactive Solutions ile 

benzersiz teknolojiler ve çözümler 
sunuyoruz ve filoların yakıt tasarrufu 

sağlamasına yardım ediyoruz,’’ diye konuştu.
Ebatlar:

    Ebat Yük/Hız 
Endeksi 1

Yük/Hız 
Endeksi 2 Desen Kış Açıklama

295/80R22.5 154/149M Amorsteel KSM2 3PMSF Yüksek Yük

295/80R22.5 152/148M Amorsteel KDM2 3PMSF

315/80R22.5 156/150L 154/150M Amorsteel KSM2 3PMSF

315/80R22.5 156/150L 154/150M Amorsteel KDM2 3PMSF

315/70R22.5 156/150L Amorsteel KSM2 3PMSF Yüksek Yük

315/70R225 154/150L 152/148M Amorsteel KDM2 3PMSF

Goodyear, yeni Kelly kamyon 
lastiklerini satışa sunuyor
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“Lojistiğin Arkasındaki Güç” 
sloganıyla son yıllardaki büyümesine 
istikrarlı şekilde devam eden Arkas 
Lojistik, IT yatırımlarıyla her aşamada 
“en hızlı”olmayı, Türkiye demiryolu 
lojistiğinde özel sektör sıralamasında başı 
çekmeyi, hizmet ağına eklediği kapalı 
depoları ile “komple lojistik” hizmeti 
sunmayı planlarken, 2023 yılında ikiye 
katlamayı hedeflediği cirosuyla önemli 
başarılara imza atmaya hazırlanıyor. 

Hedef: Çarpı 2
2018 yılını yüzde 15 büyüme ve 

250 milyon dolar ciro ile kapatan 
Arkas Lojistik, 2023’te bu rakamı ikiye 
katlayarak 500 milyon dolarlık ciroya 
ulaşacak. Logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’nda gelecek dönem stratejileri ve 
hedefleri hakkında bilgi veren Arkas 
Lojistik Genel Müdürü  , “Hedeflerimizi 
2023 yılına göre planlıyoruz. 2023 
yılında forwarding tarafında 200 bin TEU 
hacme ulaşırken, demiryolu lojistiğinde 
özel sektörde Türkiye’de ilk sırayı almak 
başlıca iki hedefimiz. Diğer yandan 

hizmet çeşitliliğimizi de ileri boyuta 
taşıyarak kapalı depolarımızla “Komple 
Lojistik” kavramını tam olarak sunmayı 
amaçlıyoruz. Böylece 81 il ve ilçelerine 
yurtiçi dağıtım yapabilecek nakliye ağını 
örmüş olacağız” diye konuştu. 

Konteyner taşımacılığında önderliğini 
sürdüren şirket, 2018 yılında 150 milyon 
liranın üzerinde kamyon ve dorse yatırımı 
yaparken, bu yıl da 4 milyon euro yatırımla 
toplam 55 adet Ford Truck F-Max araç aldı. 

Geleceğe yönelik hedef ve 
stratejilerini önceden kurgulayarak, 
hedeflerini “Lojistiğin Arkasındaki 

Güç” sloganına uyacak şekilde 
belirleyen Arkas Lojistik, IT’den 
organizasyonel yapıya, hizmet 

çeşitliliğinden demiryolu 
lojistiğine, forwarding’ten 

istihdama kadar birçok alanda 
2023’e sağlam adımlarla ilerliyor. 

Arkas Lojistik
odağına teknolojiyi aldı

ciro hedefini ikiye katladı
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Odağında Teknoloji Var
2023 yılı hedefleri içinde teknolojinin 

önemine de işaret eden Göçmez, “IT 
yatırımlarımız ve organizasyonel yapımız 
ile her aşamada en hızlı lojistik firması 
olmak için teknolojiye yatırım yapıyoruz. 
Yılda 2 milyon dolara yakın bir yatırımımız 
söz konusu. Öz varlık araçlarımızda 
bulundurduğumuz dijital takograf ve 
GPS cihazları sayesinde ciddi performans 
artışı gözlemliyoruz. Gelişen teknolojiye 
ayak uydurma noktasında oluşturulan bir 
ERP yazılımı olan Loop ile kazandığımız 
mobilite sayesinde Ulaştırma, Terminal 
Hizmetleri ve Forwarding birimlerimizin 
tüm satış ve operasyon süreçlerini daha 
hızlı yönetiyoruz.  Ayrıca tüm yazılım 
ve veritabanı sunucu bilgisayarlarımızı 
Microsoft Azure Bulut sistemine 
taşıyarak tüm sunucularımızı tek yapı 
altına topladık. Bu sayede maliyetimizi 
düşürüp sürekli erişebilirlik elde ederken 
sistemimizi olası doğal afetlerde de 
çalışmaya devam edecek bir yapıya 
geçirdik” dedi. 

Arkas Lojistik demiryolu 
taşımalarında da öncü
Yük taşımacılığında demiryolunun 

payını artırmaya da odaklanan Arkas 
Lojistik, bir ilke daha imza atarak şişe ve 
cam gibi en hassas yükleri de demiryoluna 
kaydırdı. 2019’da 130 milyon şişe taşıma 
hedefi koyan şirket, Türk Tuborg’un Mersin 
ve Eskişehir Şişecam fabrikalarından, 
İzmir’de bulunan Tuborg Fabrikası’na 
boş şişe dağıtımlarını gerçekleştiriyor. 
Şirket, aynı şekilde Güral Cam şişe ve 
Saint Gobain Weber seramik kimyasalları 
taşımalarını da üstlenmiş durumda. 

Bakü-Tiflis-Kars hattında sefer 
sayısını haftada ikiye çıkaracak 
Türkiye’den çıkan ilk tren 

organizasyonunu Arkas Lojistik olarak 
kendilerinin üstlendiğini hatırlatan 
Göçmez, söz konusu hat ile Çin›den yola 
çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan 
üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat 
Limanı’na, oradan da Gürcistan ve Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya taşındığını anlattı. 
Göçmez, “Bugüne kadar Türkiye’den 
Bağımsız Devletler Topluluğu’na 
taşıdığımız yük 25 bin tonu geçti. Hat 
ile taşınan toplam rakam ise 50 bin tona 
ulaştı. Sefer sıklığı şu anda haftada bir, 
ancak ikiye çıkararak 2020’de bu hattı 
geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Gençlerin önünü açıyor
Teknoloji yatırımlarının yanı sıra 

insan kaynağını da çok önemseyen 
Arkas Lojistik, Genç Yetenek Programı’yla 
yeni neslin kariyer gelişimlerine yön 
veriyor. 12 aylık program süresince tüm 
görevlerde yer alan gençlerden başarılı 
olanlar Arkas Lojistik’te kariyer fırsatı 
elde ediyor. Genç Yetenek Programı 
kapsamında şimdiye kadar toplamda 27 
stajyere 760 saatlik eğitim verildi. 

“Büyük Projelerde İmzamız Var”
TANAP, BRUA doğalgaz projeleri gibi 

referans projelerin altında imzası bulunan 
Arkas Lojistik, ağır yük taşımacılığında da 
adından söz ettiriyor. Son olarak havacılık 
sektöründe dünyanın tek seferde en büyük 
taşıması olarak nitelendirilen Atatürk 
Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 
Türk Havayolları’nın yer ekipmanlarının 
taşınmasını üstlenen Arkas Lojistik, “Lojistik 
Mühendisliği” ile operasyonu planlanan 
45 saatten 13 saat daha erken ve sıfır iş 
kazası ile bitirdi. 47 ton ağırlığındaki uçak 
çekme aparatlarından çok hassas aletlere 
kadar 33 futbol sahası büyüklüğünde 
alan kaplayan, 10 bin parçadan fazla 
malzemeyi hatasız ve hızlı şekilde İstanbul 
Havalimanı’na ulaştırdı. 

Onur Göçmez
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2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam üretim ve otomobil üretimi 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam üretim 1 milyon 
189 bin 539 adet, otomobil üretimi 
ise 794 bin 156 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 32 azalarak 339 
bin 546 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde otomobil pazarı ise 
yüzde 29 oranında azaldı ve 268 bin 
624 adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2019 yılı 
Ocak-Ekim döneminde üretim yüzde 
10 seviyesinde daralırken, ağır ticari 
araç grubunda yüzde 20, hafif ticari 
araç grubunda yüzde 9 oranında 
azaldı. 2018 yılı Ocak-Ekim dönemine 
göre ticari araç pazarı yüzde 42, hafif 
ticari araç pazarı yüzde 42 ve ağır 
ticari araç pazarı yüzde 46 azaldı. 

2019 yılı Ocak-Ekim 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 
1 milyon 31 bin 296 adet, otomobil 
ihracatı ise 676 bin 486 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Ekim 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 25,9 Milyar 
$ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 7 azalarak 9,6 Milyar $ 
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında 
otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 
8,5 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 8 oranında azalarak toplam 1 
milyon 189 bin 539 adet taşıt aracı 
üretildi.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 1 milyon 208 bin 673 adet 
olarak gerçekleşti. 

2018 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2019 
yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 10 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim:

• K. Kamyonda yüzde 66 
• Midibüste yüzde 32
• B. Kamyonda yüzde 24 
• Kamyonette yüzde 12 

oranlarında azaldı, 
• Otobüste yüzde 12
• Minibüste yüzde 9 oranlarında 

arttı.
2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 

otomobil üretimi, 2018 yılına göre 
yüzde 8 oranında azalarak 794 bin 
156 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 
traktör üretimi yüzde 44 oranında 
azalarak 19 bin 134 adet oldu.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam satışlar 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 32 azalarak 339 
bin 546 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 

otomobil satışları, 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 29 oranında 
azaldı ve 268 bin 624 adet oldu.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı 
yüzde 59 olarak gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 

toplam otomobil satışları yüzde 29, 
ithal otomobil satışları yüzde 37 
ve yerli otomobil satışları yüzde 13 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 
hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
pazarında ithalatın payı yüzde 49 
olarak gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları yüzde 
42, ithal hafif ticari araç yüzde 43 ve 
yerli hafif ticari araç satışları yüzde 41 
oranlarında azaldı.

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

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ağır ticari araç pazarı yüzde 46 
azalarak bin 9 bin 162 adet, kamyon 
pazarı yüzde 46 oranında azalarak 7 
bin 557 adet, midibüs pazarı yüzde 55 
oranında azalarak 972 adet ve otobüs 
pazarı ise yüzde 40 oranında azalarak 
633 adet düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam pazar yüzde 47 , otomobil 
pazarı yüzde 40, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 61 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 68 oranlarında düşüş 
gösterdi.

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

676 bin 486 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 87’sini 
oluşturan 1 milyon 31 bin 296 adet 
taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Ekim 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 6 azaldı. 

Bu dönemde otomobil ihracatı 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2019 YILI “EKİM” 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 $)

38 RADÜS DERGİSİ   2019
Kaynak: OSD

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 8 oranında azalırken, ticari 
araç ihracatı yüzde 3 oranında azaldı. 
Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre 
yüzde 13 artarak 13 bin 906 adet 
olarak gerçekleşti.

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

döneminde toplam ihracat, 2018 
yılına göre yüzde 4 oranında azaldı ve 
25,9 milyar $ oldu. Euro bazında ise 
yüzde 2 artarak 23,1 milyar € olarak 
gerçekleşti. 

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

yüzde 3 oranında azaldı.
Tablo1.2’de görebilirsiniz
Türkiye İhracatçılar Meclisi 

verilerine göre, toplam otomotiv 
sanayi ihracatı, 2019 yılı Ocak-Ekim 
döneminde yüzde 17 pay ile ihracat 
sıralamasında ilk sıradaki yerini 
korudu.
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Petronas Urania Next 0W-20 maliyetleri 
düşürüyor performansı artırıyor!
Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden 

Petronas, ticari araç üreticisi Iveco’nun yeni 
ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanıp 
üretilen yeni motor yağı Petronas Urania Next 
0W-20’yi pazara sundu. Üstün yakıt ekonomisi 
için özel olarak tasarlanan ve standart motor 
yağlarına göre %2.5’e varan yakıt tasarrufu 
sağlayan Urania Next 0W-20; toplam sahip 
olma maliyetlerini azaltmaya, motor ömrünü 
uzatmaya ve CO2 emisyon değerlerini 
düşürmeye yardımcı oluyor. Euro 6 motor 
teknik gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan 
Urania Next 0W-20, gelişmiş soğuk çalıştırma 
özellikleriyle kutup soğukları dahil olmak 
üzere tüm hava koşullarına da uygunluk 
sağlıyor. Pazara sunduğu yeni motor yağıyla 
Petronas, Iveco ve kullandığı motor ailesi FPT’nin (Fiat Power 
Train) ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

1974 yılından bu yana madeni yağ pazarında olan ve 25 
yıldan fazla süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Petronas, ticari 
araç üreticisi Iveco’nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için 
tasarlanan ve üretilen motor yağı Petronas Urania Next 0W-20’yi 

pazara sundu. Iveco standardı TLV LS’ye uyan 
ve standart motor yağlarına göre %2.5’e varan 
yakıt tasarrufu sağlayan Urania Next 0W-20, 
toplam sahip olma maliyetlerini azaltmaya, 
motor ömrünü uzatmaya ve CO2 emisyon 
değerlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Euro 
6 motor teknik gereksinimlerini karşılayarak 
daha da üzerine çıkma, tortu oluşumunu 
önleme, sürtünmeyi azaltma ve motor 
bileşenlerinin dayanıklılığını koruma olmak 
üzere dört noktada mükemmele ulaşarak 
maksimum motor güvenilirliğini sağlama 
hedefiyle tasarlanan Urania Next 0W-20, 
gelişmiş soğuk çalıştırma özellikleriyle de 
kutup soğukları dahil olmak üzere tüm hava 
koşullarına uygunluk sağlıyor.
Üst seviye ağır vasıta motor yağı!

“Yakıt Tasarruf Paketli (FEP) Cursor 
motorlarla donatılan Iveco S-Way serisi için önerilen Urania 
Next 0W-20, Iveco’nun Euro 6 normlu Cursor 11 ve 13 litrelik 
motorlarında kullanılıyor. Tüm Petronas Urania motor yağları 
gibi Petronas Urania Next 0W-20 de Iveco ve FPT Industrial 
ihtiyaçlarına göre, işbirliği içinde tasarlandı ve Contractual 
Technical Reference Number  (C.T.R I139.D14) ile belgelendi.

Petronas’tan Yeni Iveco S-Way 
Serisi’ne yeni motor yağı!
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Müşterilerinin çözüm ortağı olma 
hedefiyle faaliyet gösteren Temsa İş 
Makinaları, endüstriyel su boruları 
üreticisi Subor’a Komatsu markalı 8 adet 
dizel forklift kiraladı. Bir hizmet şirketi 
olarak müşterilerine satış ve satış sonrası 
hizmetin yanı sıra ikinci el, kiralama ve 
finansman desteği de sunan Temsa İş 
Makinaları, yeni yılla birlikte kiralama 
hizmetlerine stratejik anlamda ağırlık 
vereceğini belirtti.

İş makinaları ve maden makinaları 
üretiminde dünyanın lider markası 
Komatsu’nun 1983 yılından beri Türkiye 
ve yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan gibi 
yakın coğrafyaların da distribütörlüğünü 
yürüten Temsa İş Makinaları, endüstriyel su 
boruları üreticisi Subor’a zorlu koşullarda 
üstün performans gösteren, Komatsu 
FD50, FD30, FD25 model forkliftlerden 8 
adet kiraladı. 1.8 tondan 16 tona kadar 
farklı tonajdaki Komatsu dizel forkliftler 

bu sayede etkin verimlilikle farklı iş 
gereksinimlerine cevap verebiliyor. 
Teslimatlar, Subor’un Sakarya ve Urfa 
fabrikalarında, Temsa İş Makinaları 
Kirlama Hizmetleri yetkilileri, Bölge 
Satış Yöneticileri ile Subor yetkililerinin 
katılımıyla gerçekleşti.

Teslimat ile ilgili konuşan Temsa İş 
Makinaları Endüstriyel Ürünler Grup 
Müdürü Bülent Beleda bir hizmet 
şirketi olarak müşterilerinin çözüm 
ortağı olmayı hedeflediklerinin altını 
çizerek şunları söyledi: “Bir hizmet şirketi 
olarak kurulduğumuz günden bu yana 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını maksimum 
düzeyde karşılamak üzere çalışıyoruz. Her 
biri kendi alanında dünyanın lider markası 
konumundaki markaların distribütörlüğü 
yürütürken, müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
yönelik çözüm geliştiriyor, onların işine 
değer katıyoruz. Bu anlamda Subor 
ile başlattığımız bu iş birliği bizim için 

çok önemli.  Birlikte kazanmak, birlikte 
büyümek dileğiyle. “

Endüstriyel Ürünlerdeki kiralama 
hizmeti hakkında bilgi veren Temsa 
İş Makinaları Kiralama Müdürü Caner 
İstanbul ise şöyle konuştu: “Hizmet 
odaklı yaklaşımımıza paralel olarak, geniş 
servis ağımız ve uzman teknik ekibimizle 
müşterilerimizin daima yanındayız. 
Satış ve satış sonrası desteğin yanı sıra 
müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri 
doğrultusunda iş makinaları ve forklift için 
kiralama hizmetleri de sunuyoruz. Kiralama 
hizmetleri özellikle proje bazlı yatırımlarda 
tercih ediliyor böylece firma finansal 
kaynaklarını daha efektif kullanılabilecek 
şekilde planlayabiliyor. Temsa İş Makinaları 
olarak bu ihtiyacın farkındayız ve daha 
önce iş makinaları ağırlıklı yürüttüğümüz 
kiralama faaliyetlerimizi, 2020 yılında 
endüstriyel ürünler tarafında da 
yaygınlaştırmak hedefindeyiz.”

Subor’a 8 Komatsu
forklift kiralandı

Temsa İş 

Makinaları 

kiralama 

hizmetiyle de 

firmaların

yanında:
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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. Dünyanın en 
büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman 
tedarikçilerinden Continental, kamyon 
lastiklerinde sunduğu ürün, çözüm, hizmet 
ve servis avantajları konusunda sürücüleri 
bilgilendirmek amacıyla yaklaşık 7.500 

kilometre katederek 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 ekipman 
tedarikçilerinden olan Continental, bir 
ay süren roadshow kapsamında lastik 
hava basıncı ve diş derinliğinin önemine 
değinirken yakıt tasarrufu, kilometre 
performansı, 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 
hakkında bilgiler de paylaştı ve roadshow’a 

katılım sağlayanlar Ford Trucks F-Max’i 
yakından tanıma şansına sahip oldu.

Yapılan ziyaretlerle ilgili 
değerlendirmede 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 lastik sırtını yenileyebilme gibi özellikler 
kamyon sürücüleri için en önemli konuların 
başında geliyor. Tüm bu özellikler kamyon 
lastiklerimiz tarafından sağlanabiliyor. 
Continental olarak kamyon sürücülerimizin 
ihtiyaçlarına cevap vermek için 
ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Örneğin 
ContiPressureCheck teknolojilerimizi ile 
lastik nedeniyle olası kaza risklerini minimize 
ederek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
kooperatiflere yardımcı oluyoruz. Tabii ki 
kamyon sürücüleri için bizden sadece lastik 
satın almaları yeterli değil. Bu müşterilerimiz 
bütüncül servis ihtiyacı 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 
paylaşma imkânı bulduk hem de kendilerine 
lastik eğitimleri verdik.” dedi.

Continental
5 bin kamyon 
sürücüsüne
ulaştı

Hartwig
Kühn
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Mamak Belediyesi, artan nüfus ve değişen 
ilçenin ihtiyaçları için öz kaynaklarıyla 
hizmet filosuna 52 yeni araç kazandırdı. 
Mamaklılara daha etkili ve kaliteli hizmet 
sunmak amacıyla alınan 9 adet çöp 
kamyonu, 3 adet yol süpürge aracı, 
3 adet konteyner yıkama aracı, 1 
adet su tankeri, 1 adet midibüs, 3 
adet damperli kamyonet, 1 adet 
kasalı kamyon, 1 adet damperli 
kamyon ve 30 adet kamyonet filoya 
eklendi. Toplamda 246 taşıt, 44 iş 
makinesiyle Mamak’ta hizmet eden 
araç sayısı 290’a yükseldi.

Mamak Belediyesi, ilçe halkına 
daha hızlı ve daha kaliteli hizmet 
vermek için 52 adet hizmet aracını 
filosuna ekledi. Teslimat töreni araç 
satışını gerçekleştiren Başer Otomotiv ve 
Karba Otomotiv yetkililerinin de katılımı 
ile Mamak Belediyesi İşletme Müdürlüğü 
kampüsünde gerçekleşti.

KENDİ İŞİMİZİ KENDİ 
ARAÇLARIMIZLA YAPIYORUZ
Filoya dahil olan araçları yakından 

inceleyen Mamak Belediye Başkanı 
Murat Köse, “Uzak yakın, ayırt etmeden 
kentimizin her yerine, vatandaşlarımızın 

tümüne ulaşmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte 
gece gündüz demeden çalışıyoruz. Projelerin 

geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yeni projelerin 
kazandırılması için büyük bir gayret sarf 

ediyoruz. Hizmet ağımıza da bugün 
yeni araçlar ekleyerek kendi işimizi 
kendi araçlarımız ile yapmaya 
devam edeceğiz. Bu araçlar güzel 
Mamaklıların, bu kazanç Mamak’ın. 
Hayırlı olsun” dedi. İncelemelerin 
ardından hizmet araçlarından 
birinin direksiyonuna geçen Köse, 
araç envanterine yeni eklenen iş 
makineleri ve hizmet araçları ile 

Mamak genelinde konvoy yaparak, 
araçları vatandaşlara tanıttı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse

Yeni araç filosunu
direksiyon başında tanıttı
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Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık 
ve lojistik fuarı olan uluslararası ‘logitrans 
Transport Lojistik Fuarı’ 24 ülkeden 158 
firmanın katılımıyla 13-15 Kasım tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.  Türkiye’nin, Akdeniz 
Bölgesi’nde önemli bir lojistik üs olduğunun 
kanıtı niteliğindeki fuara katılım bu yıl 
yüzde 16 arttı.  13. kez düzenlenen fuara 
katılanların yarıdan fazlasını uluslararası 
firmalar oluşturdu.

Uluslararası ‘logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’ Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve 
Orta Asya ülkelerinin lojistik ve tedarik 
zinciri sektörlerinin karar vericilerini 13-15 
Kasım tarihleri arasında 13. kez İstanbul Fuar 
Merkezi’nde bir araya getirdi. EKO Fuarcılık 
ve Messe München ortaklığı EKO MMI 
Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar bu yıl 
15.600 ziyaretçiyi ağırlarken katılımcı sayısı 
da yüzde 16 oranında arttı. Fuara katılan 
158 firmanın yarıdan fazlası uluslararası 
firmalardan oluştu. 24 ülkenin katılım 
gösterdiği fuar en büyük ilgiyi Almanya, 
İtalya, Avusturya ve Fransa’dan gördü. 

Kanada, Avrupa dışından pavyon kuran ilk 
ülke olurken, logitrans Fuarı’nın Avrasya’nın 
en büyük lojistik fuarı olarak önemini de 
teyit etmiş oldu. 

Yeni İpek Yolu için   
bağlantı platformu 
EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker 

Altun konuşmasında Türkiye’deki muazzam 
altyapı yatırımlarına dikkat çekti. Altun 
şöyle konuştu: “Ekonomimiz büyüyor. 
Türkiye bir kez daha kendisini global 
lojistik zincirlerinde Avrasya’nın üssü ve 
her şeyin ötesinde de Kafkaslar üzerinden 
geçen orta koridorda Yeni İpek Yolu için bir 
merkez olarak konumlandırıyor.” Türkiye 
için bu ‘güçlü lojistik üs olma’ iddiasına 
bağlı olarak fuarın konuları; Kuzey Afrika 
ve Güneydoğu Avrupa’yı hedefleyen 
tedarik zincirleri ile Orta Doğu ve Çin’e 
yönelik taşımalara odaklandı. Avusturyalı 
Rail Cargo Group, Alman Kombiverkehr ve 
TransHazar Uluslararası Taşıma Güzergahı 
uluslararası derneği TITR ile derneğin 
Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) 
gelen üyeleri de intermodal bağlantıların 

temsilcileri olarak fuarda yer aldı.

Avrasya için güçlü bir üs 
Son dönemde hızla artan internet 

ticareti ve otomotiv endüstrisinde yükselişe 
geçen üretim rakamları, mal hacminin 
artışındaki en önemli motivasyonlar 
arasında. Ekonomik büyümesini 
hızlandırmayı hedefleyen Türkiye, dünya 
çapında iletişim ağını genişletiyor. Avrupa 
dışından ilk kez ülke pavyonu kuran Kanada 
firmaları da bu anlamda fuarın ilgi çeken 
katılımcılarından oldu. Türkiye’nin bir 
numaralı ticaret ortağı olan Almanya fuara 
15 firma ve ülke pavyonu ile katıldı. Fuar 
kapsamında Logistics Alliance Germany Baş 
Danışmanı Stefan Schröder yönetiminde 
düzenlenen konferans programında, Alman 
Universal Transport ve Am Zehnhoff-Söns 
şirketlerinin temsilcileri ve Almanya Federal 
Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı Yük 
taşımacılığı ve Lojistik Bölüm Başkanı 
Peter Lüttjohann, yenilikçi Alman lojistik 
çözümlerini anlattı.  Bir sonraki logitrans 
Fuarı, 11-13 Kasım 2020 tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlenecek.

Logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’na katılım uluslararası 
firmaların ilgisiyle % 16 arttı
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Çiftçilerin ve tarım işletmelerinin 
beklentilerine uygun olarak yüksek verim 
ve performans sağlayan teknolojileriyle 
her zaman profesyonellerin tercihi olan 
Case IH, çiftçilerin akıllı tarım rehberi 
olacak Türkiye’nin uydu destekli otomatik 
dümenleme sistemine sahip ilk yerli 
traktörü Case IH ProGuide’ın tanıtımını 
Adana Tarım Fuarı 2019’da gerçekleştiriyor. 

Üstün teknolojiye sahip ürünler 
ile verim ve kazanç artıyor
TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı Jiri Velharticky, 
“Standımızda bizi ziyaret eden Adanalı 
misafirlerimiz onlara sunduğumuz 
katma değerli ve yüksek performanslı 
ürünlerimiz ile ilgili çok olumlu geri 
dönüşlerde bulunuyorlar. Özellikle akıllı 
tarım uygulamalarını içeren yenilikçi 
çalışmalarımıza daima olduğu gibi bu kez 
de yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Yaklaşık 
iki asra yakın bir mirasa sahip olan Case 
IH, bu köklü geçmişinin verdiği bilgi 
birkimini modern tarım teknikleri ile bir 
araya getirerek sektörde fark yaratıyor. 
Bu çerçevede yakın dönemde lansmanını 
gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin uydu 
destekli otomatik dümenleme sistemine 
sahip ilk yerli traktörü Case IH ProGuide’ın 
çiftçilerimizin akıllı tarım rehberi olacağına 

inanıyoruz. Bu traktörlerimiz, yakıt, tohum, 
ilaç ve gübre gibi tarımsal girdilerin en 
uygun şekilde kullanılmasına imkan 
tanıyarak yaklaşık %10’a varan bir kazanç 
sağlıyor” diyerek sözlerine başladı ve bu 
sistemi Türkiye’de en çok tercih edilen 90, 
100 ve 110 beygir gücüne sahip modellerde 
piyasaya sunarak teknoloji kullanımını 
yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tarımda üretkenliği ve verimliliği en 
üst seviyeye taşımak amacıyla çalışmalarını 
sürdürdüklerine dikkat çeken Velharticky: 
“Otomatik dümenleme sistemi, uydudan 
aldığı sinyaller sayesinde tarımsal faaliyetler 
sırasında yapılan hataları en aza indirerek 
±2.5 cm’lik hassasiyet değeriyle mevcut 
arazi koşullarında maksimum ürün 
yetiştirilmesine fırsat sağlıyor. Özellikle 
mısır, pamuk ve ayçiçeği gibi özel bir 
sıra arasına ihtiyaç duyan bitkilerin 
yetiştiriciliğinde maksimum sayıda ve doğru 
sıra oluşturulmasında çok büyük bir fayda 
getiriyor. Adanalı çiftçilerimizi, kullanımı 
kolay, verimlilik sağlayan bu ve farklı birçok 
model traktörlerimizi yakından incelemek 
üzere standımıza bekliyoruz.” dedi. 

Case IH’ten benzersiz kampanyalar 
Jiri Velharticky, tarlalarda daha fazla son 

model traktör görmek için çiftçilerimizin 
finansal anlamda desteklenmesinin de 

öncelikleri arasında olduğuna vurgu 
yaparak sözlerini şöyle tamamladı: “Adana 
Tarım Fuarı’nda, çeşitli finansal çözümlerle 
ziyaretçilerimize farklı alternatifler sunuyoruz. 
Case IH olarak geliştirdiğimiz üstün 
teknolojiye sahip ürünlerimizin çiftçiler ve 
tarım işletmeleri tarafından erişilebilir olması 
bizim için büyük önem taşıyor. O nedenle 
de TürkTraktör Finans üzerinden 5 yıl vade 
imkanı sağlayan, farklı ihtiyaçlara cevap 
verebilecek nitelikte çok cazip, güncel faiz 
oranlarımız söz konusu. Bununla birlikte fuara 
özel kampanyamız kapsamında FarmallA 
serisini yıl sonuna dek geçerli özel fiyatlarla 
çiftçilerimizle JX65C, JX75C, JX75,90,100,110 
modellerimizde ise %3 indirim imkanı 
sağlıyoruz.Tüm bu finansal çözümlerimiz 
hakkında daha detaylı bilgi almak ve traktör 
alanlara bakım kiti hediye verilmesi gibi 
benzersiz olanaklardan faydalanabilmek için 
tüm katılımcıları Case IH standına bekliyoruz. 

Çiftçilerimiz, TürkTraktör Finans 
avantajlarının yanı sıra 0,69’dan başlayan 
çok özel faiz oranları için de Vakıfbank 
şubelerine başvurabilirler. Bunlara ek olarak 
bu yılın ilk yarısında lanse ettiğimiz Tarlam 
Cepte uygulamamız için Adana fuarına özel 
olarak ileri servislerini satın almak isteyen 
müşterilerimize yıllık kullanım bedelini bu 
aya özel 365 TL olarak sunuyoruz.

Case IH Adana

Tarım Fuarı’nda

Case IH, Adana Tarım Fuarı 2019’da,
aralarında Türkiye’nin otomatik dümenleme sistemine sahip
ilk yerli üretim traktörü Case IH ProGuide’ın da bulunduğu
yüksek performanslı ürünleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 
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ZF; güç aktarma organları, şasi 
teknolojileri ve ZF Aftermarket ile satış 
sonrasında sağladığı yedek parça uzmanlığı 
ile, sektörünün küresel öncüsüdür. ZF 
Aftermarket bünyesinde yer alan, ticari 
yedek parça sektörünün lider markalarından 
TRW, Sachs ve Lemförder, geçtiğimiz Ekim 
ayında adından söz ettirecek bir etkinliğe 
imza attı. Türkiye pazarında ZF Aftermarket 
çatısı altındaki tüm markaların bir arada 
olduğu ilk etkinlik olma özelliğini gösteren 
ZF Oto Sanayi Günleri, katılımcılarından 
yoğun ilgi gördü.

21 Ekim’de Bostancı Oto Sanayi 
Sitesi’nde başlayan etkinlik, 22 - 23 Ekim 
tarihlerinde Maslak Atatürk Oto Sanayi 
Sitesi’nde ve 24 – 25 Ekim’de Güngören 
Bağcılar Oto Sanayi Sitesi’nde devam etti. 
Otomotiv sektörünün merkezi olan bu 

3 lokasyonda, 1.000’in üzerinde sektör 
çalışanının ağırlandığı etkinlikte, ZF 
Aftermarket ekibi katılımcılarla keyifli 
sohbetlerde, ürün eğitim ve tanıtımlarında, 
çeşitli oyun ve aktivitelerde bir araya geldi.

Etkinlikle ilgili “İstanbul’un merkezindeki 
3 oto sanayide sektör çalışanları ile bir 
araya gelmek, onlarla birebir iletişimde 
ve sohbetlerde bulunmak, markalarımızla 
ilgili merak ettikleri konularda buluşmak 
oldukça keyifliydi. Aldığımız geri dönüşler, 
katılımcılarımızın yoğun ilgisi ZF Oto Sanayi 
Günleri’nin devamlılığını sağlamakta bizim 
için yol gösterici nitelikte oldu.“ sözlerini dile 
getiren İAM Türkiye Satış Müdürü Volkan 
Ağfaloğlu, ZF Aftermarket markaları TRW, 
Sachs ve Lemförder’in  etkinlik boyunca 
gördüğü yoğun ilgiden de son derece 
mutlu olduklarını paylaştı.

Türkiye’de 3 lokasyonda faaliyet 
gösteren ZF’nin, İstanbul’da Aftermarket 
Genel Müdürlüğü, Gebze’de Sachs 
ve İzmir’de Lemförder fabrikaları 
bulunmaktadır. Gebze ve İzmir tesislerinde 
yer alan AR-GE merkezleri, dünyanın farklı 
noktalarındaki diğer AR-GE merkezleri ile 
koordineli şekilde Türkiye’deki üreticilerle 
birlikte çalışmakta ve Türk otomotiv 
sanayisinin global seviyede rekabet 
edebilecek niteliklere gelmesine yardımcı 
olmaktadır. Son dönemde gerçekleştirdiği 
birleşmeler, çatısı altına eklenen yeni 
markalar ve büyüyen ürün gamı ile farklı 
otomotiv segmentlerine de hitap etmeye 
başlayan ZF Aftermarket, etkinlik kapsamını 
önümüzdeki sene Türkiye çapında 
genişleterek daha çok sektör çalışanı ile bir 
araya gelmeyi hedeflemektedir.

ZF Aftermarket, ZF Oto Sanayi 
Günleri’nde ustalarla buluştu

ZF Aftermarket Türkiye; TRW, Sachs 

ve Lemförder markaları ile 5 gün 

boyunca, İstanbul’un merkezindeki 3 

sanayi sitesinde ZF Oto Sanayi Günleri 
etkinliğini gerçekleştirdi.
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Müşterilerine uçtan uca hizmet sunma 
vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Temsa 
İş Makinaları, distribütörlüğünü üstlendiği 
Volvo Trucks markasıyla satış ve satış sonrası 
ağını güçlendirmeye devam ediyor. 5 Kasım 
2019’da Volvo Trucks’ın Türkiye genelindeki 
12. yetkili servisi olan İmam Kayalı’nın, 
Gaziantep’in ardından Mersin Yenice’deki 
ikinci yetkili servis açılışını gerçekleştiren 
Temsa İş Makinaları, bu yeni tesisiyle, Volvo 
Trucks çekici ve kamyon müşterilerine servis 
ve yedek parça hizmetlerini aynı çatı altında 
verecek. 

Açılışa, Temsa İş Makinaları Genel 
Müdürü Eşref Zeka, İmam Kayalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mazıcıoğlu 
ve Volvo Trucks Ortadoğu, Doğu ve Kuzey 
Afrika Başkan Yardımcısı Arne Knaben, Volvo 
Trucks Doğu Pazarı Direktörü Per Forsberg 
ile firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. 

26.300 m2’lik alana kurulu olan 
İmam Kayalı Yenice tesisinin açılışında 
konuşma yapan Temsa İş Makinaları Genel 
Müdürü Eşref Zeka, bölgenin Türkiye ve 
Volvo Trucks için kritik önemine ve İmam 
Kayalı’nın bölgedeki gücüne vurgu yaparak 
şunları dile getirdi: “Temsa İş Makinaları 
olarak Volvo Trucks distribütörlüğünde 3. 
yılımızı tamamlıyoruz. Bu 3 yıl içerisinde 

önemli başarılara imza attık. Pazar 
payımızı neredeyse 3’e katladık, yüzde 7,5 
seviyelerine ulaştık. Yetkili servis ağımızda 
yeni noktalar açtık, ağımızı güçlendirdik. 
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Yenice 
servisimiz bu stratejimizin önemli bir halkası 
olacak.  

Bulunduğumuz bölge konumu 
nedeniyle Volvo Trucks için kritik öneme 
sahip.  Bu bölgede İmam Kayalı’nın gücü 
ile Temsa İş Makinaları’nın ve Volvo Trucks 
markasının güçlerini birleştirerek var 
gücümüzle sizlere en iyi hizmeti sunmaya 
gayret göstereceğiz. Temsa İş Makinaları; 
bir satış şirketi değil hizmet şirketi olarak 
var olmayı hedefliyor. Volvo Trucks olarak; 
çok kaliteli, dayanıklı, güvenilir Volvo 
kamyonları sizlerle buluşturuyoruz. Ancak, 
bu yeterli değil, satış sonrası hizmetlerde 
fark yaratmak, en iyi kamyonları en iyi 
servis noktaları ile desteklemek her zaman 
önceliğimiz olacak.”

Volvo Trucks Doğu Pazarı Direktörü Per 
Forsberg ise; “Hepinizin bildiği gibi, Volvo 
Trucks,  her türlü hava şartları ve çalışma 
koşullarında dayanıklılığını kanıtlamış 
ürünleri ile dünyanın önde gelen kamyon 
markalarından biri. Bugün yaptığımız her 
işin merkezine kalite, güvenlik ve çevreye 

saygı ilkelerini koyarak yaklaşık 130 ülkede 
faaliyet gösteriyoruz. Sürdürülebilir 
ulaşım ihtiyacı her geçen gün artıyor ve 
bu artışın gelecekte de devam edeceğini 
öngörüyoruz. İş ortaklarımızla birlikte, 
bu konuda ilerlemeyi teşvik etmek için 
gereken uzun vadeli sürdürülebilir ulaşım 
çözümlerini geliştirip hizmete sunuyoruz.

İmam Kayalı Holding adına söz 
alan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Mazıcıoğlu ise “Volvo Trucks yetkili 
servisimizle Gaziantep’te faaliyetlerimize 
yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Var 
olan servisimizden sonra, bugün Mersin 
Yenice’de yepyeni tesisimizi hizmete 
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Satış 
sonrası hizmetlerimizde, markamıza 
güvenip bizleri tercih eden siz değerli 
iş ortaklarımıza en üst seviyede hizmeti 
vermeyi hedefliyoruz. Taşımacılık sektörü 
için büyük öneme sahip bu bölgede, geniş 
ürün gamı ve hizmet kalitesiyle ön plana 
çıkan Volvo Trucks markasıyla omuz omuza 
çalışmak bizim için de büyük bir avantaj. 
Markamız; çözüm ortağı yaklaşımıyla satış 
sonrası hizmetlere oldukça önem veriyor. Bu 
ikinci tesisimizde bunu her geçen gün daha 
geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz” 
diyerek iş ortaklarına teşekkürlerini iletti.

Volvo Trucks yetkili 
servis ağı İmam Kayalı 

ile genişliyor

Temsa İş Makinaları, 2017 
yılında Türkiye distribütör-
lüğünü üstlendiği Volvo 
Trucks markasıyla 
büyümeye devam ediyor.
Volvo Trucks, Gaziantep’ten
sonra en önemli 
bölgelerinden biri olan 
Mersin Yenice’de İmam 
Kayalı yetkili servis açılışını 
5 Kasım 2019’da 
gerçekleştirdi.



532019   RADÜS DERGİSİ

ADR mevzuatının 
lojistik sektörüne 

etkisi
ADR

Ertan ARSAL
info@radusdergisi.com

mevzuatı ülkemizde 
yürürlüğe girdikten 
sonra, tehlikeli madde 
taşımacılığı yapan 
firmalar açısından yeni 
bir dönem başladı. Bu 
süreçte, uygulamada 
kademeli geçişler 
yapılarak, şirketlerin, 
mevzuatın getirdiği bir 
takım zorunluluklara 
uyum sağlaması 
amaçlandı. Özellikle 
tehlikeli madde taşıması 
yapacak tankerlerin 
Adr’ye uygun olması 
gerekliliği, yerine 
getirilmesi gereken 
standartlar arasında en 

önemlilerinden birisiydi. 
Peki gelinen son 

noktada sektör Adr 
mevzuatına ne derecede 
uyum sağladı? Bu 
soruya cevap vermek 
gerçekten güç. Her ne 
kadar ilgili bakanlık ve 
yetkililer denetimleri 
her geçen gün biraz 
daha arttırsa da halen 
kat edilmesi gereken 
ciddi bir yol olduğunu 
düşünüyorum. Mevzuatın 
işletme içi denetim 
vazifesini yapacak olan 
TMGD’ler(Tehlikeli 
Madde Güvenlik 
Danışmanı) için de 

durum benzer. Tmgd 
bulundurma-hizmet alma 
zorunluluğu, şirketlere 
ilave bir maliyet yükü gibi 
gözükmekte, bu sebeple 
uygulamada mevzuatın 
denetlenmesinden 
çok prosedürün yerine 
getirilmiş olmasından 
ibaret kalmaktadır. 

Bunların yanında,  
ADR’ye uygun araçla 
taşıma yapan, Adr 
mevzuatının tüm 
gereksinimlerine uyan 
firmalar, maalesef 
bu konuya gerekli 
ehemmiyet göstermeyen 
işletmelerle aynı rekabet 
ortamında var olmaya 
çalışmaktadır. Bu 
durum hem sektörün 
dengelerine olumsuz 
yansımakta hem de 
sektör paydaşlarının 
mevzuata olan güvenini 
sarsmaktadır. 

Tehlikeli madde 
taşımacılığında kalite 
çıtasının yukarı 
çıkmasında ADR 
mevzuatının çok önemli 
yeri olacaktır. Her 
konuda olduğu gibi bu 
konuda da standartları 
sağlamak şüphesiz kolay 
değil. Fakat sektör bunu 
başardığında ortaya 
çıkacak sonuçlar herkesi 
mutlu edecektir diye 
düşünüyorum.

Sağlıklı, Emniyetli, 
Çevreye duyarlı bir 
lojistik sektörü dileğiyle…
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Gelişen bağlantı hizmetleri ile IVECO, 
Solutrans 2019’da büyük resme bakıyor. 
IVECO tüm araçlarının aynı zamanda test 
edilebildiği ayrı bir stantda yerini aldı..

Şüphe yok ki sahnenin merkezinde 
markanın üç ayağını oluşturan sürücü 
odaklılık, müşterinin kârlılığı ve 
sürdürülebilirlik vardı!

IVECO, gelecekteki yönetmeliklere 
daha da hazır. Marka, hem dizel hem de 
gazlı araçlarda hafiften ağıra gelecekti 
yönetmeliklere hazır tam bir ürün 
yelpazesi sunuyor.

Ürün geliştirmenin   
odağında sürücü var
Sürücü odaklı yaklaşım sayesinde 

Daily, sürüş deneyimi ve araçta yaşam 
konusunda yeni standartlar belirledi ve 
gelişmiş güvenlik özellikleri ile otonom 
sürüşe bir adım daha yaklaştı.

Yollarda sürücünün güvenliği ve 
konforu, markanın önceliği. Daily, 
uyarlamalı hız programlayıcısı, sıra 
asistanı, proaktif şerit koruma asistanının 
yanı sıra Gelişmiş Acil Fren Sistemi (AEBS) 
ve City Brake PRO gibi güvenlik özellikleri 

barındırmakta. Bu unsurlar, gelecteki 
otonom sürüşün parçalarını oluşturuyor.

Hem Daily hem de IVECO S-WAY’de 
sürücüler Apple Car Play ya da 
Android Auto aracılığıyla telefonlarını 
kullanabiliyorlar.

Ağır işler için tasarlanan  Stralis’de 
kabin, sürücünün beklentilerine göre 
tamamen yeniden tasarlandı ve yeni 
alanlar yaratıldı. Tüm detaylar en uygun 
çalışma koşullarını sağlamak için ele alındı. 

Geniş ve donanımlı yaşam alanı, birçok 
saklama kompartımanı ve yüksek bir 

IVECO yeni çözümlerle 
SOluTRAnS 2019’da
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IVECO’nun İstanbul Anadolu yakası yetkili 
satıcısı IVECO Otomotiv, IVECO ikinci el markası 
OK TRUCKS üzerinden satışını gerçekleştirdiği 60 
adet Stralis AT440S46 T/FP LT çekiciyi Uluslararası 
lojistik sektörünün önde gelen firmalarından 
ÇOBANTUR / BOLTAS Grubu’na törenle teslim etti. 
Teslimat törenine ÇOBANTUR / BOLTAS Grubu 
Olarak İcra Kurulu Üyesi Burhan GÜLTAY, IVECO 
Türkiye genel müdürü Hakkı Işınak, IVECO OK 
Trucks müdürü Haluk Korucan ve IVECO yetkilileri 
katıldılar.

Firma yetkilileri şunları ifade ettiler: “bilindiği 
üzere Uluslararası lojistik hizmeti, günümüzde 
büyük bir sorumluluk ister ve ancak profesyonel 
firmaların altından kalkabileceği bir sektör haline 

gelmiştir. Dünya ve özellikle Ülkemiz için ithalat 
ve ihracatın can damarlarıdır ve ülkemizde 
Döviz Kazandırıcı Hizmetler alanında önemli bir 
katma değer yaratmaktadır. Stralis’in ikinci elde 
de sınıfının en iyilerinden birisi olması sebebiyle 
IVECO markasını tercih ettik” 

Firma yetkilileri şu şekilde devam etti: 
“Filosunda yeni yatırımlarla Çekici, Konteyner, 
Swap body ve Treyler olarak toplam 1017 adet 
araç filosu bulunan, hem yurt içi hem de yurt dışı 
Lojistik Sektöründe faaliyet gösteren ÇOBANTUR / 
BOLTAS Grupu satın almış olduğu 60 adet Stralis’i 
Yurt içi ve Yurt dışında Uluslararası taşımalarında 
kullanacaktır. Bu işbirliğinin her iki taraf için de 
hayırlı olmasını temenni ederiz.”

IVECO
yetkili satıcısı

IVECO Otomotiv 

Stralis çekicileri 

ÇOBANTUR/

BOLTAS
Grubu’na
teslim etti

tavana sahip. Uyku alanı da kestirme ya da 
gece uykusu fark etmeksizin sürücünün 
konforunu en yüksek seviyeye çıkarmak 
için yeniden tasarlandı.

Daily’de olduğu gibi yeni bilgi-eğlence 
sistemi, sürücünün dijital yaşamını 
araca taşımasını sağlıyor ve Bluetooth 
aracılığıyla müzik, DAB radyo, ses tanıma, 
kamyonlar için özel olarak tasarlanmış 
bir navigasyon sistemi barındırmasının 
yanı sıra çeşitli donanım ve yazılım 
geliştirmeleri de içeriyor.

MY IVECO EASY WAY uygulaması 
sürücülerin aydınlatmadan 
havalandırmaya, pencerelerden kapı 
kilitlerine ve bilgi-eğlence sistemine 
kadar kabindeki tüm özellikleri uzaktan 
yönetmesine olanak tanıyor.

IVECO: Her zamankinden daha 
sürdürülebilir ve karbonsuz 
taşımacılık iş ortağı
IVECO, sürdürülebilir gelişmeyi daima 

çekirdek değerlerinden biri olarak gördü. 
Neredeyse 25 yıldır süren bu bağlılıkla 

marka, düşük salınımlı taşımacılık 
konusunda lider. Bugün Avrupa yollarında 
her 10 dizel olmayan araçtan 7’si IVECO.

2019, Avrupa Birliği’nin kamyonlardaki 
karbondioksit salınımını 10 yılda %30 
azaltma hedefiyle IVECO’ya yeni bir 
meydan okuma imkânı sundu. Bu, 
IVECO’nun çeşitli stratejik girişimlerde 
bulunmasını sağladı: Nikola ile kurulan 
ortaklıkla pilli ve yakıt hücreli kamyonların 
yakın gelecekte pazara sunulması 
hedefleniyor.

Pil ve yakıt hücreli elektrikli araçların 
yanı sıra IVECO, CNG ve LNG konusundaki 
çalışmalarını da sürdürmekte. Marka, 
bugüne kadar 50,000 doğal gazlı motor ve 
35,000 doğal gazlı araç üretti.

Avrupa’da doğal gazlı araç sektörünün 
büyümesinde Stralis NP460 gibi yüksek 
performanslı araçlar, 630’dan fazla 
yakıt istasyonu ve özellikle Almanya ile 
Polonya’nın bu konudaki destekleri etkili 
oldu.

2020’de doğal gazlı kamyonlara olan 
talep artmaya devam ederken 200 yeni 

yakıt istasyonu daha açılacak. 
IVECO büyümeye devam eden gazlı 

araç sektörü için Solutrans’ta özellikle 
yakıt ve tehlikeli maddelerin taşınması 
amacıyla geliştirilen Stralis ADR çekiciyi, 
inşaat sektörü için geliştirilen X-WAY’in 
CNG’li versiyonu olan X-WAY NP’yi, ayrıca 
X-WAY CNG beton mikseri ile soğutmalı 
Eurocargo CNG’yi tüketicilerin beğenisine 
sundu.

IVECO Natural Power teknolojisi 
parçacık madde miktarını neredeyse 
sıfıra indirirken nitrooksit salınımını 
%90 azaltıyor ve biyometan sayesinde 
karbon ayak izini %95’e kadar düşürmüş 
oluyor. Ayrıca biyometanın üretim ve 
kullanımında da büyük artış beklenmekte.

Görüldüğü üzere; kişiselleştirme, 
yatırım getirisi ve sürdürülebilir taşımacılık 
IVECO için anahtar kelimeler. Ürün ve 
hizmetler git gide daha ergonomik, 
müşteri odaklı, rekabetçi ve çevreye 
duyarlı olmaya devam ederken son 
teknoloji ile geleceğe odaklı bir biçimde 
verimlileşmeye de devam edecek.
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1942 yılında kurulan; proje ve kargo 
taşımacılığı alanında hizmet veren Horoz 
Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., 
filosuna 10 adet 2015 model Mercedes-
Benz Actros 1841 LSnRL çekici ekledi. 
Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük 
Kampüsü’nde bulunan TruckStore 
tesislerinde gerçekleştirilen teslimat 
töreninde araçlar; Mercedes-Benz Türk 
2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü 
Didem Özensel, TruckStore Grup Müdürü 
Kıvanç Aydilek, Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler Satış ve Pazarlama Müdürü 
Uğur Erdinç ve Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii İstanbul Mengerler SSH 
Pazarlama ve Truckstore Satış Müdürü 
Cihan Ekinci tarafından Horoz Lojistik İcra 
Kurulu Başkanı Gürkan Gürbüz, Yurtiçi 
Komple Taşıma Direktörü Aykut Baran, 
Yurtiçi Komple Taşıma Grup Başkanı İlker 
Özkocacık ve Araç İşletme Yönetmeni 

Mehmet Bülbül’e teslim edildi.
Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve 

Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne 
Özensel törende gerçekleştirdiği 
konuşmada; “Bundan 10 yıl önce, 2009 
yılında 2.El kamyon pazarına TruckStore, 
otobüs pazarına ise BusStore markalarını 
kazandırdık. ‘2.Elde 0 km gibi’ sloganıyla 
ticari araç sektöründe başlattığımız 
bu konseptte liderlik bayrağımızı; 
müşterilerimize sunduğumuz avantajlı 
satış, ekspertiz, terzi dikişi kredilendirme 
seçeneklerimiz ve gelişmiş servis ağımız 
sayesinde taşımaya devam ediyoruz. 
2017 yılından bu yana iş ortağımız 
olan, sektördeki en saygın şirketlerden 
Horoz Lojistik’in gerek 0 km gerek ise 
2.El kamyon alımlarında Mercedes-Benz 
Türk’ü ve TruckStore’u tercih etmelerinden 
ötürü kendilerine teşekkür ediyor; iş 
ortaklığımızın ilerleyen dönemlerde 

Mercedes-Benz Türk’ün 2.El kamyon 
alanında faaliyet gösteren öncü 

markası TruckStore tarafından, Horoz 
Lojistik’e 10 adet Actros 1841 LSnRL 

çekici teslimatı gerçekleştirildi. 
2015 model Mercedes-Benz araçlar, 

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in 
sağladığı avantajlı kredi imkânları ile 

şirket filosuna katıldı.

Mercedes-Benz Türk ile 2017 yılından 
bu yana iş ortaklığı bulunan Horoz 

Lojistik, satın aldığı 2015 model 
Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL 
çekicileri yurt içi kargo taşımacılığı 
alanında kullanacak. Filosunda 45 

adetlik aracı bulunan Horoz Lojistik, 
bu teslimat ile Mercedes-Benz yıldızı 

taşıyan araç sayısını
25 adede çıkardı.

TruckStore güvencesiyle 
10 adet Actros 1841 LSnRL çekici 

Horoz Lojistik’e teslim edildi
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Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler’in desteği ile 

TruckStore’dan 360 derece hizmet
2009 yılında 2.El kamyon pazarına 

TruckStore, otobüs pazarına ise BusStore 
markalarıyla giren Mercedes-Benz Türk, 

ticari araç sektöründe başlattığı bu 
konseptte liderlik bayrağını müşterilerine 

sunduğu avantajlı satış, ekspertiz, terzi 
dikişi kredilendirme hizmetleri ve gelişmiş 

servis ağı ile taşıyor. Mercedes-Benz Türk’ün 
sıfır ticari araç müşterilerine gösterdiği 

müşteri odaklı yaklaşım ve sunduğu yüksek 
hizmet kalitesini 2.El pazarı müşterilerinin 

nezdinde sürdüren TruckStore markası; 
stok çeşitliliğine ek olarak Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’in desteği ile sunduğu 

özel finansal hizmet koşulları ile müşterilerin 
iş ortağı olma iddiasını koruyor. Marka, 
müşterilerine sunduğu bu 360 derece 

hizmetlere ek olarak yalın ve hızlı süreçleriyle 
1 iş günü içerisinde müşterilerinin alım, 

satım, kredilendirme ve sigortalama gibi tüm 
işlemlerini tek çatı altında gerçekleştirebilme 

gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.

de devam etmesini temenni ediyoruz. 
Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 10 
adet Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL 
çekicimizin kendilerine hayırlı uğurlu 
olmasını ve bol kazanç getirmesini 
diliyoruz.” dedi.

Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkanı 
Gürkan Gürbüz ise, “1942 yılında 
kurduğumuz ve lojistik sektöründe 
ülkemizin ilk milli kuruluşu olan 

şirketimizin her geçen gün gücüne güç 
katarken, Mercedes-Benz markasının 
gücünü de yanımıza almak istiyoruz. 
Bugün tercihimizi yine; sundukları kaliteli 
ürün, hizmet, satış, satış sonrası hizmetleri 
ve yaygın servis ağı imkânları sebebiyle 
2017 yılından bu yana iş ortaklığımızı 
sürdürdüğümüz Mercedes-Benz Türk’ten 
yana kullanıyoruz. Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Mengerler İstanbul’un ilgisi ve 
TruckStore’un verdiği güvence sayesinde 

yurtiçi kargo taşımacılığı hizmetlerimizi 
Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL 
çekicileri ile arttırmayı hedefliyoruz. 
Mercedes-Benz Türk’e, TruckStore 
markasına, Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’e ve Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayii Mengerler İstanbul’a verdikleri 
destekten dolayı teşekkür ediyor, yıllardır 
devam eden iş ortaklığımızı ilerleyen 
dönemlerde yeni filo alımlarımızla devam 
ettirmeyi diliyoruz.” şeklinde konuştu.
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Dünya çapında başlayan ve hızla 
yayılan dijital dönüşüm, 3. kez İstanbul’da 
gerçekleşecek olan IoT EurAsia 
Zirvesi’nde masaya yatırılacak. 11 Şubat 
2020 tarihinde düzenlenecek olan IoT 
EurAsia, sanayiden finansa, enerjiden 
sağlığa, kamudan ulaşıma kadar geniş 
yelpazedeki sektörlerde dönüşümün 
nasıl gerçekleşebileceğini, dünyada 
değişimde rol oynayan liderlerin 
gözünden değerlendirecek.

2020’den Neler Beklemeliyiz?
Dünyada kişi başına 3’ten fazla IoT 

cihazı düşmektedir ve bu da şirketleri 
yüksek kârlılık için bu alana yatırım 
yapmasını teşvik etmektedir. 2020’ye 
girerken IoT, teknolojinin daha evrensel 
uygulamalarını sürmeye yardımcı olacak 
ve daha çeşitli liderleri yakalamaya 
başlayacaktır. IoT’nin hızlı ve kararlı 
yayılmasıyla birlikte, 

2020’de tüm endüstrileri etkilemeye 
başlayacak ve bu dönüşüme erken 
katılım sağlayan firmalar büyümeye, 
uluslararası arenada kendilerini ön plana 
çıkarmaya başlayacak. Küresel dönüşüme 
ayak uydurmak içinse sektörler arası 
işbirlikleri önemli yer tutmaktadır.

Schneider Electric, Abdi İbrahim, 
Arçelik, BMC, Borusan, Brisa, Coca Cola, 
Doğus Teknoloji, Eczacıbaşı, Enerjisa, 
LC Waikiki, Mercedes-Benz Turk, 
Oyak Renault, Panasonic, Petrol Ofisi, 
Sanayi Bakanlığı, THY, Tofaş, Tubitak, 
Vestel gibi sektör lideri firmalarla 
gerçekleşen IoT EurAsia zirvesinin 2020 
versiyonu, sektörün yeni trendlerini  
kaçırmak istemeyenlere; yatırım ve 
ortaklık fırsatlarını bulacağı bir ortam 
hazırlayacak. Konu başlıkları arasında; 
Blockchain, IoT Platformu Seçimi, Akıllı 
Üretim Çözümleri, Beklenen IoT Trendleri, 
Bağlı Risk - Güvenlik Zorlukları, Yapay 
Zeka’nın Geleceği, Bulut Hizmetleri gibi 
konu başlıkları bulunmaktadır.

Üst düzey yöneticileri ve sektör 
profesyonellerini, uluslararası 
konuşmacıları, en yenilikçi ve ilgi 
çekici fikirleri üçüncü kez İstanbul’da 
buluşturacak olan IoT EurAsia, ‘Akıllı 
Şehirler’, ‘Blockchain ve Yapay Zeka’, ‘IoT x 
Güvenlik, 5G, Telekomünikasyon, Bulut’  
olmak üzere toplam 3 ana oturumdan 
oluşuyor. Zirvede, vaka analizlerinin 
yapılacağı workshop toplantıları ise 
zirvenin en ilgi çeken içeriklerinden biri 
olarak ön plana çıkıyor.

11 Şubat Salı günü Radisson Blu 
Şişli’de gerçekleşecek IoT EurAsia, 
Londra merkezli Worldwide Partnerships 
firması tarafından, nesnelerin İnterneti 
konusunda sektörün lider isimleri 
ve medyanın yüksek katılımı ile 
düzenlenen uluslararası bir platformdur.

IoT EurAsia & Blockchain Zirvesi 11 Şubat’ta İstanbul’da başlıyor...

Teknolojiye yön veren
dünya liderleri İstanbul’da 

bir araya geliyor
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DAF Trucks, Fransa’nın başkentinin 
hemen kuzeyinde, Louvres’te yeni son 
teknolojiyle donatılmış bir bayilik kurarak 
Paris bölgesindeki varlığını pekiştiriyor. 
Tamamen yeni kamyon satış, yedek parça ve 
servis merkezinin açılması, 2017’de Paris’in 
güneyinde Massy’de açılan bayiliği takip 
ediyor. Louvres’teki yeni DAF Trucks Paris 
bayisi, Paris’ten Lille’ye A1 otoyoluna, ulusal 
ulaşım koridorlarına, lojistik merkezlere 
ve Charles de Gaulle havaalanına yakın 
stratejik bir konuma sahiptir.

Yeni DAF Paris bayisinin tesisleri 3.400 
m2’yi kapsıyor ve yeni ve kullanılmış 
kamyon satış departmanlarını, en 
gelişmiş donanıma sahip 14 servis 
alanını, mükemmel parça desteğini 
ve tüm PACCAR Finansal servislerini 
içeriyor. Paris bayisinin ekibi DAF Trucks 
Fransa’nın eski Satış Direktörü Lionel 
Bozian tarafından yönetiliyor ve servis 
ekibi müşterilerine en kaliteli ve en iyi 
kişisel desteği sağlamayı taahhüt ediyor.

DAF Trucks Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Pazarlama ve Satış Sorumlusu Richard 
Zink, “Bu ikinci DAF Trucks Paris bayisi, 

Fransa’daki profesyonel ve özel DAF 
bayi ağımızı genişletme konusundaki 
hedeflerimizin altını çiziyor. Stratejik olarak 
Louvres’te bulunan yeni bayilik, Paris 
bölgesindeki DAF müşterilerine ve Paris’ten 

geçen birçok nakliye operatörüne ulusal 
ve uluslararası rotalarında mükemmel 
hizmet sunuyor. Louvres bayisinin devreye 
alınması, DAF’ın Fransa’da devam eden 
büyümesini destekliyor. ” dedi.

Son teknoloji ile donatılmış DAF Trucks Paris 
bayiliği, DAF müşterilerine en yüksek kalitede 

destek ve hizmet sağlamada etkilidir.

Kuzeyde stratejik olarak konumlanmış, uluslararası ulaştırma koridorlarına yakın

DAF Trucks, Paris’te
ikinci bayiliğini açtı
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DAF Kamyon, CF Elektric 6x2 modeli tanıtıyor.
İlk araçların saha testi yakında yapılacak.

DAF Trucks, 6x2 sert şasili CF Elektric’i 
tanıttı. İlk araçlar, yıl sonunda Hollanda 
atık yok etme firmaları HVC ve ROVA’nın 
çöp kamyonları olarak sahada test 
edilecektir. Rotterdam ve Cure şehri, 
2020 yılının başlarında, bir yük vinci ile 
donatılmış tamamen elektrikli bir 6x2 
çöp kamyonu ile aynı şeyi yapacak. 
Bu araçların tümü bir VDL E-Power 
aktarma organı ile donatılmıştır. 
Tamamen elektrikli üst yapı 
VDL Translift tarafından 
sağlanmaktadır.

2018 yılının 
sonundan bu 
yana, ilk DAF CF 
Electric, Peter 
Appel, Simon 
Loos ve Tinie 
Manders ile 
süpermarket 
zinciri Jumbo 
dahil olmak 
üzere çeşitli 
Hollanda nakliye 
şirketleri için 
4x2 traktör olarak 
faaliyet gösteriyor. 

Bu kamyonlar, süpermarketler ve 
dağıtım merkezleri gibi varış yerlerine 
malların taşımasını içeren kapsamlı 
bir saha testinin parçasıdır. Alman 
lojistik firması Rhenus şu anda bölgesel 
konteyner taşımacılığı için iki CF Elektric 
kullanıyor. Verimliliği, çok amaçlı ve 
pratik kullanılabilirliği sayesinde DAF CF 
Electric, bu yılın başlarında prestijli “Yeşil 
Kamyon Ödülü” nü kazandı.

Artan manevra kabiliyeti
Bu kamyonun kullanımı 

sırasında hem emisyon 
salınımının hem de 

oluşan gürültünün 
düşük olmasından 
dolayı, CF Electric 
yalnızca kentsel 
dağıtım için değil, 
aynı zamanda 
evsel atıkların 
toplanması için de 

idealdir. Bu amaçla, 
DAF, daha fazla 

manevra kabiliyeti 
ve daha da yüksek 

yükleme kapasitesi için 
sert direksiyon akslı 3lü aks 

tasarımı yaptı. CF Elektric 6x2 için bürüt 
araç ağırlığı 28 tondur.

Düzenli güzergahlar
Kamyonun elektrikli VDL E-güç 

aktarma organı, 210 kW güç ve 2.000 Nm 
tork sağlar - tıpkı CF Elektrikli traktör gibi. 
Aktarma organı, 170 kWh’lik (brüt) enerji 
içeriğine sahip bir pil takımı tarafından 
desteklenir; düzenli çöp toplama yollarını 
kapatmak için yeterlidir. Çöp kamyonları 
genellikle boşaltım için birkaç saatte 
bir depoya geri dönmektedir, burada 
elektrikli kamyonlar sadece 30 dakikada 
pil kapasitesini %80  oranında şarj 
edebilmektedir.

İstifleme aracı ve yükleme vinçleri
HVC firması, Noord-Holland, 

Rijnmond bölgesi ve Flevoland’da , ROVA 
firması da Hollanda’nın orta ve doğu 
bölgelerinde etkindir. Her iki firma da 
kamyonların yanlarından konteynerlerin 
boşaltılabildiği yan yükleyicileri 
kullanır. Rotterdam şehri ve Eindhoven 
bölgesindeki Cure firması, yeraltı 
konteynerlerinden çöp toplamak için 
yükleme vinci ile birlikte DAF CF Electric 
kullanacak.

Evsel atık toplamak için ideal

6x2 sert şasili DAF CF
Electric artık mevcut



62 RADÜS DERGİSİ   2019

Koç Topluluğu 
şirketlerinden Otokar, global 
bir marka olma hedefi ile 
yurt dışı iştiraklerinin arasına 
Kazakistan’da kurulan 
Otokar Central Asia’yı ekledi. 
Kazakistan Başbakanı Askar 
Mamin, Otokar Central Asia 
şirketinin kuruluş belgesini Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Y. Koç’a teslim etti.

Ülkemizde otomotiv 
ve savunma sanayiinin 
öncü şirketi olan Otokar, 
yurtdışındaki varlığını 
kuvvetlendirmeye devam 
ediyor. Fikri mülkiyet hakları 
kendine ait ürünleriyle 5 
kıtada 60’tan fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştiren Otokar, 
Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Romanya’nın ardından 
Kazakistan’da da şirket kurdu. 
Kazakistan Başbakanı Askar 
Mamin, yeni kurulan “Otokar 
Central Asia”nın kuruluş 
belgesini, Koç Holding Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili ve Otokar 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. 
Koç’a teslim etti.

Otokar, Kazakistan 
Nur-Sultan’daki Astana 
International Financial 
Center (AIFC)’da kurduğu 
“Otokar Central Asia Limited” 
isimli yeni şirketiyle, başta 
Kazakistan olmak üzere, Orta 
Asya Bölgesi’ndeki mevcut ve 
potansiyel kullanıcılarına yakın 
olmak ve bölgedeki satışlarını 
artırmayı amaçlıyor.

Halihazırda askeri ve 
ticari ürünleri Kazakistan ve 
Orta Asya Bölgesi’nde aktif 
olarak kullanılan Otokar, yeni 
şirketi ile bölgede ortak ürün 
geliştirme, yerel iş ortaklıkları, 
yerel üretim, teknoloji 
transferi gibi farklı iş birliği 
fırsatlarını da değerlendirmeyi 
hedefliyor. Türk bayrağını 
farklı coğrafyalarda gururla 
dalgalandıran Otokar, bu 
girişimiyle ülkemizin ihracatına 
da katkı sağlayacak.

Bosch Güç Aktarma 
Çözümleri Bursa 
Fabrikası’nın yeni 
Ticari Genel Müdürü 
Karin Gilges oldu

Karin Gilges, Türkiye’de otomotiv yan sanayinin 
öncü tesislerinden biri konumunda olan Bosch 
Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası’na Lojistik, 
Mali İşler, İnsan Kaynakları, İç İletişim, Stratejik 
Planlama, Süreç Geliştirme ve Sistem Analizi 
Fonksiyonlarından sorumlu Ticari Genel Müdür 
olarak atandı.

Karin Gilges, Bosch’un Türkiye’deki ilk yatırımı 
olan ve 1972 yılından bu yana dizel ve benzinli 
motorlar için enjektör üretimi gerçekleştirilen 
Bursa’daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası’na 
Ticari Genel Müdür olarak atandı. Eğitim hayatı 
boyunca teknik, ticaret ve muhasebe alanlarında 
uzmanlaşan Gilges kariyerine, 1995 yılında 
Almanya’da Bosch Rexroth’ta Satış ve Lojistik 
Yöneticisi olarak başladı. Ardından Lojistik 
Departmanı Müdürlüğü, Finans ve Fabrika 
Direktörlüğü, Kurum İçi Danışmanlık Genel Müdür 
Yardımcılığı gibi birçok önemli görev üstlendi. 
Bosch’un Almanya ve Çin’deki üretim tesislerinde 
Ticari Genel Müdür olarak görev alan Gilges, 
Ağustos 2019 itibarıyla Bosch Türkiye’nin ‘amiral 
gemisi’ pozisyonundaki Bosch Güç Aktarma 
Çözümleri Fabrikası’nda Ticari Genel Müdür olarak 
göreve başladı. Gilges yeni görevinde, yaklaşık 
7.500 çalışana istihdam sağlayan fabrikada, Lojistik, 
Mali İşler, İnsan Kaynakları, İç İletişim, Stratejik 
Planlama, Süreç Geliştirme ve Sistem Analizi 
fonksiyonlarından sorumlu olacak.

Otokar 
Kazakistan’da
şirket kurdu

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Otokar Central Asia’nın
kuruluş belgesini Ali Y. Koç’a takdim etti.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş fabrika ziyareti sırasında yerli 
ve milli, %100 elektrikli TRAGGER Yeni 
Nesil Hizmet Araçlarını yakından inceledi. 
TRAGGER Kurucu Ortakları Ali Serdar 
Emre ve Saffet Çakmak’dan hizmet 
araçları hakkında bilgi aldı. TRAGGER 
hizmet araçları Bursa Hasanağa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan üretim 
tesislerinde üretiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yerli ve milli, %100 elektrikli 
hizmet araçları TRAGGER’in üretim 
tesislerini ziyaret etti.  Sayın Aktaş ve 
kendisine eşlik eden heyette yer alan 
Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat 
Çapar, Fen İşleri Dairesi Başkanı Feridun 
Tarım, Ulaşım Dairesi Başkanı Gazali Şen, 
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan 
Bebek, Raylı Sistemler Şube Müdürü 
Rüştü Şanlı yerli ve milli, Yeni Nesil 
Hizmet Araçları ile ilgili detaylı bilgi aldı. 

Bursa Hasanağa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan TRAGGER 
fabrikasında TRAGGER Kurucu Ortağı Ali 
Serdar Emre ve Saffet Çakmak tarafından 
karşılanan ve ürünler hakkında bilgi 
alan Sayın Alinur Aktaş ve heyet, araçları 
inceledi ve Pro Serisi ve Transfer Serisi 
T-Car ile deneme sürüşü gerçekleştirdi.  
Üretim tesisini ziyaret eden Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
ve heyet, TRAGGER’in montaj hattında da 
incelemelerde bulundu. Ar-Ge bölümünü 
de gezen ve ekiple tanışan Başkan ve 
heyet, elektrik motoru çalışmalarını 
inceleyerek bilgi aldı. Kendilerine yapılan 
sunumun ardından Sayın Aktaş ve 

beraberindeki heyet TRAGGER ekibi ile 
birlikte yemek yediler.

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, 

Başkan Alinur Aktaş 
TRAGGER’i yerinde inceledi

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş Bursa’da 

%100 elektrikli TRAGGER 
Yeni Nesil Hizmet Araçları’nın 
üretim merkezini ziyaret etti
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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.
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2020
FUAR TAKVİMİ

FUARIN ADI  BAŞLAMABİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN FİRMA

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

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

ERBİL AUTOSHOW 11-14 MART 2020 8. ULUSLARARASI IRAK - ERBİL PYRAMIDS FUARCILIK
  OTOMOTİV,
  OTOMOTİV YAN 
  SANAYİ VE TİCARİ 
  ARAÇLAR FUARI

IIBT 18-20 MART 2020   OTO YEDEK PARÇA,  ENDONEZYA - PT. GLOBAL EXPO
  TİCARİ ARAÇ,  JAKARTA
  OTOMOTİV FUARI

AUTOMECHANIKA  02-05 NİSAN 2020   OTOMOTİV ÜRETİM, TÜRKIYE - İSTANBUL FUARCILIK
İSTANBUL  DAĞITIM VE TÜYAP IST
  TAMİR FUARI
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Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek 
şirketi, Pirelli marka premium endüstriyel ve 
ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, 
sahip olduğu performansı üst seviyeye 
taşıyan yeni H: 01TM PROWAY serisini Tür-
kiye’deki filoların hizmetine sunuyor. Pirelli 
marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi 
lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon 
tarafından geliştirilen PIRELLI marka yeni 
FH01TM ve TH:01TM PROWAY serisi lastikler, 
uzun mesafe taşımacılıkta filoları bir adım 
öne taşıyacak.  Birçok Avrupa filosunda 
yapılan testler ile onaylanan H:01TM PRO-
WAY’in dönme direncindeki mükemmel 
performansı sonucunda filolar için önemli 
ekonomik tasarruflar sağlandı. Aynı zaman-
da her mevsimde kilometre ve güvenlikte en 
iyi performans korunmuş oldu. 

Düşük Toplam Sahip Olma 
Maliyeti & Artan kilometre 
performansı
H:01 PROWAY serisi, düşük dönme 

direnci sayesinde daha fazla yakıt tasarrufu 
sağlıyor. Uzun mesafe taşımada maksimum 
verimlilik elde edecek şekilde tasarlanan H: 
01TM PROWAY, sunduğu yakıt tasarrufu ve 
bir önceki seriye göre artırılan kilometre per-
formansı sayesinde mükemmel bir toplam 
sahip olma maliyeti sunuyor.

Maksimum güvenlik ve 4 mevsim 
yüksek yol tutuş
Yeni PROWAY serisi, ön aks için geliştir-

ilen FH:01TM ve çeker aks için tasarlanan 
TH:01TM ile 4 mevsim kullanımlar için 
uygunluk sağlıyor. Her iki desen de kış 
regülasyonlarına uygun tasarlanırken, her 
mevsimde en yüksek seviyede performans, 
güvenlik ve dayanıklılığı garanti etmek için 
3PMSF (3 tepeli kar tanesi) işaretlemesine 
sahip bulunuyor. Serinin yenilikçi sırt dese-
ni, ıslak ve karlı yollar da dahil her koşulda 
üstün yol tutuşu ve mükemmel çekiş perfor-
mansı sağlamak için tasarlandı.

01TM Serisindeki teknolojik 
yenilikler performansa da 
olumlu katkı sağlıyor 
Çeker akslar için tasarlanan PRO-

METEON Patentli TH: 01TM, lastik ömrü 
boyunca kaygan yüzeylerde çekiş gücünü 

geliştirmek ve korumak için dizayn edildi.  
TH: 01TM PROWAY’in enerji verimliliği 
sağlayan geliştirilmiş yenilikçi taban ha-
mur bileşimi, (C sınıfından B sınıfına) bir 
önceki seriye göre dönme direncini %20
’ye yakın azaltırken mükemmel kilometre 

performansından ödün vermiyor. Sırt geo-
metrisi ve yere basma alanı düzenli aşınma 
sağlamak üzere geliştirilen TH:01TM, karlı 
zeminlerde tutunmada %20 iyileşme ve 
mükemmel yol tutuşu ile en zorlu koşullar-
da bile yüksek güvenliği garanti ediyor.

FH:01TM PROWAY’in Avrupa ve Türkiye’deki ölçüleri 

FH:01TM PROWAY

Ölçü Yük İndeksi/Hız Kodu

315/60R22.5 154/148 L

315/70R22.5 156/150 L (154/150 M)

315/80R22.5 158/150L (156/150 M)

TH:01TM PROWAY’in Avrupa ve Türkiye’deki ölçüleri

TH:01TM PROWAY

Ölçü Yük İndeksi/Hız Kodu

315/60R22.5 152/148 L

315/70R22.5 154/150 L (152/148 M)

315/80R22.5 156/150L (154/150 M)

Prometeon, yüksek performans
ve uzun ömüre sahip yeni 

“H:01TM PROWAY” serisini sundu
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Dünya Klasında Üretim metodolojisinde 
‘Bronz Seviye’ye sahip olan TürkTraktör 
Erenler Fabrikası, kuruluşunun 5. yılını yeni 
bir başarıyla taçlandırarak üretim sistemini 
‘Gümüş’ seviyeye taşıdı. Erenler Fabrikası, 
CNH Industrial fabrikaları arasında en kısa 
sürede ‘Gümüş Seviye’ye ulaşan fabrika oldu. 
Türkiye otomotiv sektörünün halen faali-
yetteki en köklü üreticisi TürkTraktör, 65 yıldır 
devam eden sürdürülebilir başarısını, üretim 
faaliyetlerinde hayata geçirdiği iyileştirme ve 
geliştirmelerle daha ileriye taşıyor. 

TürkTraktör Erenler Fabrikası, henüz 
açılışının üzerinden 5 yıl geçmişken tüm 
departmanların, standartların yükseltilmesi 
hedefiyle sistemli bir şekilde çalışmalarının 
ardından yeni bir başarıya imza atarak 
Dünya Klasında Üretim (WCM- World Class 
Manufacturing) sisteminde “Gümüş Fabri-
ka” seviyesine ulaştı.  Erenler Fabrikası’nın 
açılışıyla beraber her iki TürkTraktör fabri-
kasının iki vardiya çalışması durumunda, 
toplam üretim kapasitesi 35 bin adetten 50 
bin adet traktöre yükselmişti. 2018 yılında 
Avrupa’da 147 bin adet traktör satıldığı 
düşünüldüğünde, 50 bin adetlik kapasitesi-
yle TürkTraktör Avrupa’nın en büyük traktör 
üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.

WCM metodolojisi ile yürütülen üretim 
sisteminde; iş yeri organizasyonu, iş güven-
liği, kalite, maliyet, bakım, lojistik, çevre ve 
enerji gibi ana süreç denetimleri sonucunda 
bu seviyeye layık görüldüklerini ifade eden 

TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül; 
“Sektörümüzün öncü üreticisi olarak her 
zaman Türkiye tarımını ve çiftçilerimizi ileriye 
taşıma hedefiyle çalışıyoruz. WCM metod-
olojisi dünya klasında üretimde günümüz 
ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen bütün-
sel bir anlayışa sahip. Biz de TürkTraktör’de 
bu bakış açısıyla ‘sıfır hata, sıfır kaza, sıfır arıza, 
sıfır kayıp ve atık’ yaklaşımı sayesinde hem 
ürün kalitemizi yükseltmeyi hem de maliyet 
kalite dengemizi korumayı başarıyoruz.” dedi.

CNH Industrial fabrikaları arasında 
‘Gümüş Seviye’ başarısına en hızlı 
ulaşan Erenler Fabrikası oldu 
Bu yeni başarıyı, dünya standartlarına 

sahip ürünleri yine aynı standartlardaki 
üretim sistemini barındıran tesislerde 
üreterek müşterilerine sunma vizyonuyla 
elde ettiklerini belirten Özdöngül, konuy-
la ilgili açıklamalarını şöyle tamamladı: 
“WCM ekiplerimizin bir arada yürüttükleri 
planlı ve ekip ruhuna dayalı yoğun 
çalışmalar sonucunda, zorlu bir denetim 
ve puanlama sürecini “Gümüş Fabrika” 
seviyesine geçiş yaparak tamamladık. 
Erenler fabrikamız CNH Industrial fabri-
kaları arasında “gümüş” seviyeye en kısa 
sürede ulaşan fabrika oldu. Açılışının 5. 
senesinde Erenler Fabrikamızın bu sevi-
yeye ulaşmış olması tüm çalışanlarımızın 
sürdürülebilir gelişime duydukları in-
ancın bir göstergesidir.”

TürkTraktör Erenler fabrikası 
dünya klasında üretim başırısını 

‘Gümüş Seviye’ye taşıdı
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Yeni Renault Trucks çekiciler, Mutlular 
Transport Kurucu Ortakları Mutluhan 
Akan ve İsmail Akan’a Renault Trucks 
Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu 
ve Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan tarafından 
teslim edildi. Teslimat töreninde ayrıca 
Renault Trucks Türkiye Bölge Satış Müdürü 
Arda Girgin, Koçaslanlar Otomotiv Genel 
Müdürü Mesut Süzer, Orhanlı Şubesi 
Müdürü Tayfun Karahasan ve Renault 
Trucks Finansal Hizmetler (RTFS) adına 
Ercan Bayar ile Çağrı Ayduğan katıldılar. 

Mutlular Transport; İspanya’dan 
Türkmenistan’a, İngiltere’den Azerbaycan’a, 
Danimarka’dan Afganistan’a, İtalya’dan 
Özbekistan’a,  kadar uzanan, zorlu ve 
uzun hatlardaki aktarmasız taşımacılık 
operasyonları ile ön plana  çıkıyor. Bu kadar 
uzun hatlarda rakipsiz olduklarını dile 
getiren Mutlular Transport Kurucu Ortağı 
Mutluhan Akan; “Asya ile Avrupa arasında ısı 
kontrollü taşımacılık da dahil olmak üzere, 
tenteli, ADR’li ve gabari dışı taşıma hizmetleri 
sunuyoruz. Aktarmasız gerçekleştirdiğimiz 
bu direkt seferler, müşterilerimize 
ürünlerinin güvenliği açısından büyük 
avantaj sağlıyor. Isı hassasiyeti olan 
ürünler başta olmak üzere aktarmasız 
taşımaların, yüksek performanslı araçlar ile 
zamanında teslimatı önemli. Renault Trucks 
çekicilerimizin verimliliğinden bu anlamda 
oldukça memnunuz” diye belirtti. 

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, teslimat töreninde 
yaptığı açıklamada; “Mutlular Transport, 

her zaman araçlarımızın performansından 
memnuniyetlerini bizlerle paylaşıyor. 
Uzun hatları nedeniyle aracın motor gücü, 
performansı kadar yakıt tasarrufu da 
Mutlular için önemli. 460 beygir gücündeki 
çekicilerimiz ile hem ortalama hızlarını 

Mutlular Transport
Renault Trucks ile

Avrupa ve Asya arası yol alıyor

Mutlular Transport, Renault 
Trucks çekiciler ile Avrupa’dan 
Asya’ya kesintisiniz taşımacılık 
operasyonları yürütüyor. Mutlular 
Transport, Asya ile başlayarak 
dünyanın her yerine uzanan 
lojistik hizmetlerini geliştiriyor. 
2016 yılında ilk Renault Trucks 
çekicilerini filosuna katan Mutlular, 
yine Renault Trucks T460 çekiciler 
ile araç parkını geliştiriyor. 10 
araçlık yeni teslimat ile Mutlular’ın 
filosu, 120 araca ulaşıyor. Mutlular, 
yeni yatırımlarında finansal 
hizmetler ve servis sözleşmeleri de 
dahil olmak üzere Renault Trucks’ın 
tüm çözümlerinden faydalanıyor.
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arttırıyorlar, hem de 2-3 puanlık yakıt 
tasarrufu sağlıyorlar” dedi. 

Aynı sınıftaki araçlara göre 
minimum 2 puanlık yakıt tasarrufu  
2016’da teslim aldıkları ilk Renault 

Trucks T460 çekicilerin 450 ila 470 
bin km’de olduğunu paylaşan İsmail 
Akan; “Renault Trucks çekicilerimiz ile 
hat uzunluğu ve şartlarına göre 2 ile 3 
puanlık bir yakıt tasarrufu sağlıyoruz. 
Ayrıca araçlarımızın motorları güçlü 
olduğundan yasal süre dahilinde günlük 
800 km’ye kadar yol almayı hedefliyoruz” 
şeklinde açıkladı. 

Renault Trucks ile sürücülerimizin 
iş motivasyonları artıyor 
ADR sertifikalı Mutlular Transport 

sürücüleri, Renault Trucks çekicilerin 
sürüş ve kabin konforundan oldukça 
memnunlar. Mutluhan Akan, Renault 
Trucks araçlarının sürücülerinde çok 
düşük sirkülasyon yaşadıklarına değiniyor; 
“Araçların kabinleri, gerçekten çok geniş ve 
oldukça konforlu. Araçların gelişmiş konfor 
özellikleri, kalifiye sürücüleri istihdam 
etmemiz için faydalı oluyor” 

Renault Trucks Excellence paketi 
ile araçlarımız güvende 
Mutlular Transport, araçlarını Renault 

Trucks Excellence Bakım Sözleşmesi 
güvencesi ile teslim alıyor. Bu özel 
bakım onarım anlaşması, aracın motor, 
şanzıman ve diferansiyel yağ değişimleri, 

filtre değişimleri ve kontrolleri ile dikkatli 
kullanımlarda yıpranma ve aşınma 
nedenli (motor, şanzıman, diferansiyel) 
tüm onarımları içeriyor. İsmail Akan 
açıklamasında; “Renault Trucks Excellence 
Paket ile birçok avantaj sağlıyoruz. 
Avrupa’da işçilik ve servisin daha maliyetli 
olması nedeniyle rahat ediyoruz. Herhangi 
beklenmedik bir durumda Avrupa’da 
araçlarımızın nereye gitmesi gerektiği ve 
ek maliyetler konusunda endişelenmemize 
gerek kalmıyor. Araçlarımız her yerde, her 
zaman garanti altında oluyor” diye belirtti.  

Mutlular Transport’un tüm bakımlarını 
Renault Trucks ekibi olarak planladıklarını 
belirten Koçaslanlar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan; 

“Mutlular’ın satış sonrası hizmetlerimizden 
memnuniyetlerini Excellence Bakım 
Sözleşmesi ile arttırıyoruz. Arıza riskini en 
aza indiren koruyucu bakımları, önceden 
planlıyoruz. Böylece kötü sürprizlerle 
karşılaşma riskini azaltıyoruz. Sonuç 
olarak operasyon maliyetlerinde tasarruf 
sunuyoruz ve bakım-onarım giderlerinin 
sabitlemesini sağlıyoruz” diye belirtti. 

Araç alımlarında Renault Trucks 
Finansal Hizmetler’den faydalanan 
Mutlular, böylece Renault Trucks’ın 
sunduğu toplam çözümleri kullanarak 
ilave kredi limiti temini, şirketin kredi 
kapasitesinin güçlendirilmesi, tek 
noktadan toplam çözüme erişim gibi 
birçok avantajı bir arada sağlıyor.
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Ilgaz

Kastamonu-Çankırı yolunun 1.875 m’lik 
bir geçitle aştığı Ilgaz dağı doğu-kuzeydoğu, 
batı-kuzey batı doğrultusunda 50 km 
uzunluğunda oval bir kütle oluşturur. En 
yüksek zirvesi Batı Karadeniz’in en yüksek 
zirvesi de olan Büyükhacat tepesi 2587 m, 
ikinci zirvesi Küçükhacat tepesi ise 2546 m 
yüksekliktedir.   Ankara’ya uzaklığı 210, 
İstanbul’a 460 ve Kastamonu’ya 
40 km uzaklıkta bulunan 
doğal bir güzellik. Yılın altı 
ayı karla kaplı olan Ilgaz’a 
sadece kışın değil dört 
mevsim gidebilirsiniz. 
Burada Ilgaz Dağı Milli 
Parkı bulunuyor. Milli 
Park sınırları içerisinde 
zengin bir bitki 
örtüsü var. Yıl boyu 
akan akarsularda 
bulunmakta. Baldıran 

Vadi ’sindeki Karasu 
Deresi üzerinde 
alabalık üretme tesisi 
bulunmakta. Yaz dönemi 
boyunca gelen misafirler olta 
balıkçılığı yapabiliyorlar. Kışın gelin gibi 
beyazlar içindeki Ilgaz Dağı baharla birlikte 

yemyeşil yüzünü gösteriyor. Doğadaki 
rengârenk çiçeklere kuşların 

cıvıltısı eşlik ediyor.
Ilgaz Kayak Merkezine 

yakın gezip görmeniz 
gereken yerlerden biri 
Kırkpınar Yaylası. Ilgaz 
dağ yamacının 2000 
metre yükseklerinde 
bir gölün çevresindeki 
doğa harikası bir 

yayladır. Kırk kaynaktan 
beslenen bu yapay 

gölü çok sayıda yerli ve 

yabancı turist ziyaret 
etmektedir. Kırkpınar 

Yaylası kendine özgü 
florasının eşsiz örnekleriyle 

doludur. Yüzlerce çiçek çeşidi 
bulunan yaylada çiğdem, düğün çiçeği, 
yabani lale, sarı orkide, salep ve orman gülü 
bunlardan sadece birkaçı. Alp disiplinine 
elverişli olan Ilgaz’da yıl içinde kar kalınlığı 70 
ila 250 santim arasında değişmektedir. Kristal 
kar çeşidine sahip olan bölgenin en dikkat 
çekici özelliklerinden birisi yıl içinde çok az 
fırtınanın yaşanmasıdır. Nitekim meteorolojik 
şartların uygun olması, kayak sporuna son 
derece elverişli bir ortam oluşmasına zemin 
hazırlamaktadır.  Sömestr ve tatil dönemleri 
dışında Uludağ ve Kartalkaya gibi popüler 
adreslerdeki kalabalığın yaşanmadığı Ilgaz, 
bu özelliğiyle hem kayak tutkusunu tatmin 
etmekte hem de kargaşadan uzak sessiz bir 
tatil geçirme ortamı sunmaktadır. 

ANADOLU’NUN YÜCE DAĞI



752019   RADÜS DERGİSİ



76 RADÜS DERGİSİ   2019

CEP HERKÜLÜ: NAİM 
SÜLEYMANOĞLU
Yönetmen : Özer Feyzioğlu
Oyuncular : Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk
Tür : Biyografik, Belgesel
Ülke : Türkiye

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tari-
hine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süley-
manoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na 
imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Reko-
ru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 
Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha 
nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anla-
tıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.

CHARLIE’NİN MELEKLERİ
Yönetmen : Elizabeth Banks
Oyuncular : Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska  
Tür : Aksiyon, Komedi
Ülke : ABD

Charlie’s Angels birbirinden yetenekli kadın ajanların maceralarını 
konu ediyor. Elizabeth Banks’in yönetmen koltuğunda oturduğu aksi-
yon türündeki filmde meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödül-
leri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı 
oyuncu Kristen Stewart, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel 
Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin’de Disney prensesi Jasmine’e de ha-
yat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor. Filmin kadrosunda ayrıca 
Sam Claflin, Emmy ve Altın Küre ödüllü Patrick Stewart, Jonathan Tu-
cker, 2 Oscar adaylığı bulunan Djimon Hounsou, To All the Boys I’ve 
Loved Before ile genç kızların sevgilisi haline gelen Amerikalı oyuncu 
Noah Centineo ve Elizabeth Banks’in kendisi de yer alıyor.
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DEVLET
Yazar : Platon
Yayınevi : İlgi Kültür Sanat Yayınları

Platon ya da İslam dünyasında bilinen adıyla Eflatun, antik Yunan düşüncesini 21. Yüzyıla 
taşıyan nadir ve nadide şahsiyetlerden. Sokrates’in talebesi, Aristo’nun hocası olan Platon, 
bugün de konuşmaya devam ediyor. Ünü, belki kendisini de aşan eseri Devlet’te kurduğu 
cümleler, karşılıklı konuşmalar ise sanki TV programı yahut gazetelerde karşımıza çıkıyor gibi. 
İdrak edilememiş demokrasinin despotizme dönüşeceğini söyleyen Platon’a göre devlet işleri 
içten gelen bir sevgi, edep ve kâmil akıl ile yürütülmezse o sistemin son çöküş ve yok oluştur.

MAİ VE SİYAH
Yazar : Halid Ziya Uşaklıgil
Yayınevi : Yapı Kredi Yayınları

Mülkiye Mektebi’ni bitirdikten sonra matbuat âlemine atılan Ahmet Cemil bir yandan 
büyük bir özenle ilk şiir kitabını hazırlamakta, öte yandan da gazete-matbaa patronluğu 
ve Erenköylü zengin aile kızı Lamia’yla evlenme hayalleri kurmaktadır. Ancak babasının 
ölümüyle Süleymaniye’deki mütevazı hayatı sarsılır: Annesi Sabiha ve kız kardeşi İkbal’in 
geçimini sevmediği kitapları çevirmek, tahammül edemediği çocuklara özel dersler ver-
mek suretiyle sağlamak zorundadır. Hayallerle hakikatlerin çatışması hiç bitmez... Önce, 
Ahmet Cemil’in şiirleri eski sanat anlayışını savunanlar tarafından acımasızca eleştirilir; 
sonra, eniştesi Vehbi Bey kız kardeşini hamileyken öldürmekle kalmaz Ahmet Cemil’in de 
gazetedeki başyazarlığına  son verir; nihayetinde, sevgilisi Lamia ise bir subayla evlenir.

NOTRE DAME’IN KAMBURU
Yazar : Victor Hugo
Yayınevi : Arkadaş Yayıncılık

Güzellikle çirkinliğin, iyilikle kötülüğün, merhametle zulmün, saflıkla tutku-
nun yolları kesişiyor. Notre Dame Kilisesi’nin kapısına bırakılan kimsesiz be-
beği himayesine alan Papaz Frollo, bebeğe Quasimodo adını verir ve onu 
büyütür. Küçük bir çocukken Çingeneler tarafından kaçırılan Esmeralda ise 
güzelliğiyle çevresindekileri büyülemekte ve herkesin gözünü kamaştırmak-
tadır. Quasimodo Esmeralda’yı görür görmez âşık olur ve onu kaçırmaya çalı-
şır. Ne yazık ki Esmeralda’nın gönlü sırtındaki kamburla alay konusu olan Qu-
asimodo’da değil, onu Quasimodo’nun elinden kurtaran Yüzbaşı Pœbus’tadır. 
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BULMACA
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Sudoku
   2  7 3
  1
  6 9   2   3
  3 8 5   9  7
     1
 1  4   9 8 2
 5   8   6 7
        8
    6 3  2

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

SOLDAN SAĞA
1. Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle 

görevlendirilen kimse
2. Allah’ın kullarına ve diğer yaratıklarına lütfu olan nimet, 

yenilen, içilen ve sarf en şey, kısmet
3. Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda 

bulunan geniş, balta girmemiş ormanlara verilen ad
4. Bacağın, dizkapağından topuğa kadar olan bölümü
5. Ordu ve Giresun yöresinde, soğanları yemek yapımında 

kullanılan bir tür çiğdeme verilen ad
6. Akarsu kıyılarındaki çalı ve ağaçların üzerinde de 

yaşayabilen bir balık
7. Bağırsaktan gelen, içinde yağ damlacıkları bulunan akkan
8. Bahardan az önce, ilkin havada, sonra suda ve en sonra 

toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir 

hastalık olayının organizmanın başka bir yerine sıçraması
2. Uzun tecrübeler sonunda özel olarak ifade edilmiş ve 

halka mal olmuş söz, darbımesel
3. Uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği 

olan bir madde
4. Arılara barınak olarak yapılan, türlü biçimdeki tahta sepet 

ya da sandık
5. Mantıkta önerilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla ileri 

sürülen tasım
6. Batı Moğolistan’da yaşayan bir Türk topluluğu
7. Edebiyatta anlatışta düzgünlük ve açıklıkla birlikte amaca 

uygunluk
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1 paket kedidili bisküvi (24’lü)
Islatmak için;
• 1 su bardağı süt
Kreması için;
• 2 su bardağı süt
• 1 adet yumurta sarısı
• Yarım su bardağı şeker
• 2 tepeleme yemek kaşığı un
• 1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
• 1 paket vanilya
• 100 ml sıvı krema
Üzeri için;
• 1 paket çikolatalı sos
• 2 su bardağı süt

• Kreması için krema ve vanilya hariç malzemeler ocağa alınır ve göz göz 
oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirilir.

• Ocaktan alınca krema ve vanilya eklenir ve mixer ile 2-3 dakika çırpılır.
• 1 su bardağı süt bir tabağa eklenir.
• Kedidili bisküvi arkalı önlü bir saniye kadar batırılır ve hemen çıkarılır. 

Tepsiye dizilir. 12 tanesi böyle yapılır.
• Üzerine krema eklenir. Kalan bisküvilerde aynı şekilde süte batırılır ve 

üzerine dizilir.
• Sos tavasına süt ve çikolatalı sos alınır. Kaynayana kadar pişirilir.
• Kaynadıktan sonra 2-3 dakika kısık ateşte pişirilir ve ocaktan alınır.
• Hazırlanan eklerin üzerine gezdirilir.
• Tamamen soğuyunca dolaba kaldırılır.
• Üzerine dilerseniz toz Antepfıstığı serpebilirsiniz.
• Afiyet olsun.

Ya
pı

lış
ıMalzemeler
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Kedidilli Ekler Pasta
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PROFİMAK MAKİNE OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.

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

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ



832019   RADÜS DERGİSİ



84 RADÜS DERGİSİ   2019


