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yılında sektörün öncü isimleri 
bir araya gelerek bir dernek 
kurmaya karar verirler. 

Amaç; birlik beraberlik.
Madem ki derler; yolumuz bir, hede-

fimiz bir neden kolaylaştırmayalım ki?
Hiçbir ego katmadan, inanmışlık ve 

idealizm ışığında verirler bu kararı. Hiçbir 
bireysel çıkarım yapmadan “ne kadar 
güçlü olursa o kadar kolay olur yolmamız, 
o kadar çok fayda sağlarız” diye düşüne-
rek çıkarlar yola. Öyle ya, her şey daha 
fazla satmak değil? Bunun mevzuaatı var, 
uluslararası ilişkileri var, hukuk boyutu 
var, maliyetleri düşürebilmenin çarele-
rini aramak var, yasal düzenlemeleri var, 
ekonomik tedbirleri, teşvikleri-kredileri 
var yani kısacası var da var…

İşte ARÜSDER bu düşünceler ve bek-
lentiler göz önüne alınarak kurulmuş, 
20 yıl önce. 

Amaç; birlik, beraberlik.
Birlikten doğan gücü slogan be-

lirlemiş. Öncelikle sektörün birlikte 
hareket edebilme kabiliyetini arttırma-
sını hedeflemiş.  Buna emek harcamış, 
20 yıl boyunca. Unutmamak gerek ki; 
sivil toplum kuruluşları yaşayan canlı 
organizmalar gibidir. Devamlı beslen-
mesi, beslendikçe büyümesi, büyüdükçe 
güçlenmesi, güçlendikçe etkinliğinin 
artması gerekir. Bir Stk ancak üyeleri-
nin katkısı, desteği ve fiziksel varlığı ile 
beslenir, büyür, gelişir. Aksi takdirde bir 
çiçek misali kuru gider. 

ARÜSDER gibi kapsadığı alan itibarı 
ile geniş bir çatının çok daha fazla güçlü 
olması gerekir. Zira bir çok sektörü 
bünyesinde barındırıyor. Gerek ulusal 
gerekse uluslararası düzeyde 20 yılda 
kat edilen mesafelere bu açıdan bakmak 
zorundayız. Bu çıkış noktası dünya ile 
entegrasyonu, uluslararası pazarlardaki 
rekabet gücümüzü arttırmamız için 
büyük imkanlar sunmaktadır bizlere.

Nitekim, 10 Ocak Cuma günü gerçek-
leşen 20.Yıl kutlama etkinliklerinde bir 

kez daha gördük ki; gerçekten istedi-
ğimizde yeri göğü inletecek bir plat-
forma sahibiz. Gün içerisinde başlayan 
etkinliklerde öncelikle katılımcılarımız-
la birlikte kurucu üyemiz Hidromek’i 
ziyaret ederek, fabrika gezisi gerçekleş-
tirdik. Dünya markası adayı firmamızda 
gördüklerimiz gerçekten gurur vericiydi.

Ardından ASO Model Fabrika ge-
zimizle “Yalın Üretim” ve teknolojik 
gelişmeler hakkında geniş bilgi aldık. 
Sonrasında karba’da dinlendik. Bizlere 
ev sahipliği yapan değerli firmalarımıza 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Son olarak muhteşem bir Gala Ye-
meği ile kutlamalarımızı taçlandırdık. 
Sektörümüzle ilgili 175 kişinin katılımı 
ile gerçekleşen ve sımsıcak bir atmos-
ferde, tüm doğallığı, içtenliği ile anlam 
kazanan gecemizde çok değerli misafir-
leri ağırlamanın gururunu yaşadık. Başta 
Sanayi ve teknoloji Bakan Yardımcımız 
Hasan Büyükdede, ASO Başkanımız Sn. 
Nurettin Özdebir olmak üzere resmi 
kurumların, bakanlıkların üst düzey yö-
neticilerine, sektörümüze hizmet veren 
tüm tedarikçilerimize, bu özel günde 
bizleri yalnız bırakmayan sivil toplum 
kuruluşlarının değerli yönetici ve genel 
sekreterlerine, birlikte dava arkadaşlığı 
yaptığımız çok kıymetli üyelerimize, sek-
törün tüm temsilcilerine şükranlarımızı 
sunuyoruz. Bir kez daha birlikte olmanın 
ne kadar güzel bir sinerji yarattığını hep 
birlikte yaşamış olduk. Hem gündüz hem 
gece programlarımızda bizlerle birlikte 
olarak, onurlandıran tüm misafirlerimi-
ze, dostlarımız bir kez daha şükranları-
mızı sunuyor, teşekkür ediyoruz.

Biz bu yolda inandığımız şekilde yü-
rümeye kararlıyız. Zira biz çalışmaktan 
yorulmuyor, zorluklardan yılmıyor, güç-
lükler karşısında ezilmiyoruz. Başarının 
en önemli sırrı inanmak ve çalışmak 
olduğuna göre bizim yolumuzun doğru, 
sonunun vuslat olduğu muhakkaktır.

Yola çıkarken söylediğimiz gibi;
Amaç; birlik, beraberlik. 
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Arüsder 20. yılını görkemli bir 
gala yemeği ile kutladı

Ülkemizin önde 

gelen sektörlerinin 

tek temsilcisi 

konumunda 

olan Araç ve Araç 

Üstü Ekipman ve 

İş Makinecileri 

Üreticileri Birliği 

Derneği (ARÜSDER) 

20. yaşını görkemli 

bir gala yemeği ile 

kutladı.

10 Ocak Cuma akşamı Hilton Garden otelde gerçekleştirilen geceye Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ASO Başkanı Nurettin 

Özdebir, MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan 
Yılmaz, MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul 
Karagöl, İMDER-İSDER-İŞİM-KAZANSİAD başta olmak üzere bir çok sivil toplum 
kuruluşunun başkanları ile MAKFED üyesi derneklerin genel sekreterleri, kamu 

kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katılım gösterdi. 
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Sektörün bu önemli buluşmasında 
ARÜSDER’in hizmetlerinin ve temsil ettiği 
sektörün ülke açısından ne kadar önemli 
olduğuna vurgu yapılarak, bu ve bundan 
sonraki yıllarda beklentinin daha da fazla 
olacağının altı çizildi.  Oldukça geniş bir 
katılımla ve coşkuyla gerçekleşen gecede 
sponsor firmalara pla-
ket takdimi yapıldı ve 
ardından katılımcılar 
Nejat İnan Orkestrasının 
müzikleri eşliğinde 
keyifli saatler geçirdi. 

1999 yılında ku-
rulan ARÜSDER halen 
ülkemizin cari açığının 
kapatılmasında önemli 
ölçüde destek veren 66 
üyenin temsilcisi olarak 

çalışmakta. İç pazarda kanunun hizmetine 
sunduğu itfaiye, çöp kamyonu, ambulans, 
kanal açma, personel ve yük kaldırma plat-
formları, askeri araçlar gibi pek çok ürünün 
yanısıra iş makineleri konusunda da lider 
firmaların birlikteliğinden doğan bir sivil 
toplum kuruluşu. Sadece yurt içinde değil 

dünyanın 145 ülkesine 
ihracat yapan ARÜS-
DER üyesi firmalar 
ülkemizin üst düzeyde 
tanıtımını da üstlenme-
kteler. Dünya üzerinde 
bir çok fuara katılan, 
temsil heyetlerinde yer 
alan, ilgili yabancı yet-
kilileri ülkemize davet 
ederek yerinde gör-
melerini sağlayan bu 

birliktelik çatısı altında temel amaç; dünya 
pazarlarındaki rekabet gücünü artırabilmek-
tir.  Son yıllarda hızla büyüyen ve genişleyen 
dernek üyelerinin ihracat başarısı gelecek 
yıllara dair de son derece ümit verici düzey-
de. Nitekim, artık kendi dünya markalarını 

yaratma yolunda ciddi 
çabalar harcanmaktadır. 

Tüm bu gelişmeler 
ışığında, ülkemizde bir 
sivil toplum kuruluşu 
olarak ARÜSDER, 20 
yıl hizmet vermenin 
ne kadar zor, ne kadar 
meşakkatli olduğunun 
bilincinde ve birlikten 
doğan gücün peşinde 
kenetlenmiş olmaktan 
da bir o kadar gururlu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede

ARÜSDER
Başkanı

Burhan Fırat

Pozitif Fuarcılık CNR Holding’e
Burhan Fırat Plaketini takdim ediyor.

Çıvgın Boya’ya ARÜSDER Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Nar ödülünü takdim ediyor.

Erol Metal’e ARÜSDER Genelsekreteri 
Göktan Güçlü ödülünü takdim ediyor.

Belgin Oil’e ARÜSDER Başkan Yardımcısı 
Musa Ertunç ödülünü takdim ediyor.

Telefoncular Metal’e TREDER Başkanı Yalçın 
Şentürk ödülünü takdim ediyor.

Erol Nevpa’ya Yönetim Kurulu Üyesi
Can Atagün ödülünü takdim ediyor.

Nejat İnan Orkestrası



8 RADÜS DERGİSİ   2019

MAN 2019’da pazar 
pozisyonunu korudu

-  Lion’s Coach, “Coach of the Year 
2020”nin açık ara kazananı oldu.

-  Türkiye otobüs pazarında MAN 
ve NEOPLAN markalı seyahat 
otobüsleri, pazar payını korudu. 

-  MAN Lion’s Coach ve NEOPLAN 
Tourliner 2 aks 13 metre versiyonları, 
seçkin firmaların öncelikle tercihi 
olmaya devam ediyor. 2019 yılında 
da Türkiye pazarında satılan seyahat 
otobüslerinin tamamı 2 aks 13 metre 
ve 2+1 VIP koltuklarla gerçekleşti. 

-  MAN, üstün özellikler ve ileri 
teknolojilerle donattığı araçları ile 
kamyon pazarında payını korumayı 
başardı, ithal kamyon pazarındaki 
geleneksel liderliğini bu yılda 
sürdürdü. 

-  MAN kamyonları, Euro 6D normlu 
ve daha yüksek motor gücü 
ile daha az yakıt tüketen, ileri 
teknolojiye sahip araçlarıyla 2020 
yılında da pazarda öne çıkacak. 

-  MAN, uluslararası nakliyat 
segmentindeki pazar payını son iki 
yılda ikiye katladı. 

-  MAN TopUsed, portföyüne hafif 
ticari araçları da dahil ederek 
gelişimine devam ediyor. 

-  2013 yılında iki personel ile 
kurulan ve bugün 6 şubeye ulaşan 
TopUsed yeni şubeler de açacak.

-  Satış Sonrası Hizmetler’de 48 ay 
ve 1.2 milyon km’yi aşan garantili 
bakım paketleri sunuluyor. 

-  Müşteriler, sunulan garanti 
ve bakım, onarım paketleri ile 
araçlarının teknik veya finansal 
risklerini MAN’a devredebiliyorlar. 

-  MAN Satış Sonrası Hizmetler, tüm 
dünyadan büyük veriyi topluyor, 
analiz ediyor, müşterilerimiz için 
kullanıyor.

-  MAN’ın ürün gamına 2019 yılında 
eklenen MAN TGE, nitelikleriyle 
hafif ticari araçların premium 
markaları arasındaki yerini aldı. 

-  Müşterilerden büyük beğeni alan 
MAN TGE, 2020 yılında Roadshow’a 
çıkarak, tanıtım için müşterinin 
ayağına gidecek.

Can Cansu Serkan Sara Aydın 
Yumrukçal

Şinasi 
Ekincioğlu

Cumhur 
Kutlubay
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MAN Lion’s Coach ve aynı tarihte 
Türkiye pazarına sunulan NEOPLAN 
Tourliner 2 aks 13 metre versiyonları, seçkin 
firma-ların öncelikle tercihi oldu. 2019 
yılında da Türkiye pazarına satılan seyahat 
otobüslerinin tamamı 2 aks 13 metre ve 
2+1 VIP koltuklarla satıldı.  Türkiye otobüs 
pazarında MAN ve NEOPLAN markalı 
seyahat otobüsleri, pazar payını korudu.

 MAN Lion’s Coach, ‘Coach of the 
Year 2020’ ödülünün açık ara kazananı 
oldu. Toplam 22 ülkeden çeşitli basın 
kuruluşlarının ticari araç editörlerinden 
oluşan jüri, yeni MAN Lion’s Coach’u ‘Coach 
of the Year 2020’ olarak seçti. 

Yeni MAN Lion’s Coach, bu sene 
düzenlenen BUSWORLD Brussels Fuarında 
‘Coach of the Year 2020’ ödülünü kazandı. 
22 Avrupalı ticari araç editöründen 
oluşan jüri, MAN Lion’s Coach’un tüm 
konseptinden ve kullanışlı yapısından 
özellikle etkilendiler. 30 yıldır verilen “Coach 
of the Year” ödülü, yolcu otobüsü pazarının 
en önemli ödülü olarak kabul ediliyor. 
MAN Truck & Bus SE CEO’su Joachim 
Drees, “Yeni MAN Lion’s Coach’umuzun 
uzman jüriyi etkileyip bu çok arzulanan 
ödülü kazanmasından gurur duyuyoruz. 
‘Coach of the Year’ ödülü, tüm ekibin yıllar 
boyu kendilerini işlerine adadıklarının ve 
sıkı çalıştıklarının mükemmel bir kanıtı 
oldu. Olağanüstü bir aracı geliştirmek ve 
başarılı bir şekilde pazara sunmak amacıyla 
otobüs bölümünde ve tüm bölümlerle 
birlikte yorulmaksızın çalıştılar. Bu jüri 
oylaması, Lion’s Coach ile kesinlikle özel 
bir şey başardığımızı vurgulamaktadır” 
açıklamasında bulundu. 

Ödül sürecinde 22 uzman üyeden 
oluşan büyük jüri, tüm Avrupa’dan beş 
otobüs üreticisini, Eylül ayı başında 
Romanya’nın Sibiu kentindeki ‘Coach Euro 
Test’ine davet etmişti. Jüri, bir hafta süren 
kapsamlı testler, sayısız test sürüşü ve 
yoğun teknik tartışmalardan sonra, MAN 
Lion’s Coach’un “Coach of the Year 2020” 
ödülünün açık ara kazananı olduğuna karar 
verdi. Uluslararası uzman jüri, otobüsün 
inovatif teknolojiyi modern tasarımla 
eşleştirme biçiminin yanı sıra düşük maliyet, 
konfor ve kullanışlılığı bir arada sunan 
uyumlu konseptinden de özellikle etkilendi. 

Jüri değerlendirmesinde, Lion’s Coach’un 
iyi kalite sürücü alanı ve süper yol tutuşu, 
motor bölü-mün-deki yüksek performanslı 
ve olağanüstü randımanlı güç aktarma 
sisteminden özellikle bah-sedildi. Jüri, 
aynı zamanda, ön aks üzerindeki tekerlekli 
sandalye asansörünün, otobüsün bagaj 
alanı hacmini kısıtlamadan kullanılması 

konusunda maksimum esneklik sağlayan 
akıllı enteg-rasyonuna da atıfta bulundu.

Bu ödül, aynı zamanda MAN Lion’s 
Coach’u, otobüs işletmecilerinin hayatını 
kolaylaştıran güve-nilir ve düşük maliyetli 
bir araç olarak, gerek müşteriler gerekse 
uzmanlar tarafından da tescilliyor. Sonuç 
olarak, yeni Lion’s Coach, lansmanından 
bu yana aldığı sayısız ödülün yanı sıra 
Avrupa’da pazar payını da önemli ölçüde 
artırmayı başardı. Dolayısıyla Lion’s 
Coach’un MAN’ın en çok ödül alan otobüs 
modeli olmasının haklı nedenleri bulunuyor.

MAN VE NEOPLAN MARKALI 
SEYAHAT OTOBÜSLERİ, PAZAR 
PAYINI KORUDU
Seyahat otobüsü sektörü 2019 yılını, 

özellikle yaz sezonunu son iki yıla göre 
daha verimli ve kazançlı geçirmiş olmasına 
rağmen yeni otobüs yatırımları 2018 yılının 
dahi gerisinde kaldı. 2018 yılında yaklaşık 

%30 daralan seyahat otobüsü pazarı 2019 
yılını da %27 daralma ile 330 yeni seyahat 
otobüsü satışı ile tamamladığını belirten 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs 
Satış Direktörü Can Cansu, şöyle konuştu: 

“2019 yılı ilk 11 aylık TÜİK tescil verilerine 
göre MAN ve NEOPLAN markalı seyahat 
otobüsleri, %12 pazar payını korudu. Nisan 
2018 de dünya lansmanı yapılan ve büyük 
beğeni toplayan Yeni MAN Lion’s Coach ile 
bir önceki sene lansmanı yapılan NEOPLAN 
Tourliner seyahat otobüsleri şu anda 
sektördeki en genç ve en yeni tasarımlı seyahat 
otobüsleridir. Her iki marka da müşteriler 
tarafından yoğun talep görmektedir. Tamamen 
yenilenen MAN Lion’s Coach Seyahat Otobüsü 
son yıllarda ağırlıklı olarak talep gören 2 
aks 13 metre ve 2+1 VIP koltuklarla satıldı. 
2019 yılında sadece MAN filoları değil, diğer 
markalar ile çalışan seçkin firmalar da yatırım 
kararlarında MAN Lion’s Coach ve NEOPLAN 
Tourliner seyahat otobüslerini seçtiler. 

MAN, seyahat otobüsü 
pazarında payını koruyor
Lion’s Coach, ‘Coach of the Year 2020’nin açık ara kazananı oldu

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin geleneksel yılsonu değerlendirme 
toplantısı, 11 Aralık Çarşamba günü The Marmara Taksim’de 

gerçekleştirildi. Toplantıda, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’den 
Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 

İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü 
Şinasi Ekincioğlu ve Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Cumhur Kutlubay 

2019 yılını değerlendirerek, 2020 yılına ilişkin öngörüleri paylaştılar.
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Rekabetin yoğun, maliyetlerin çok 
kritik olduğu seyahat otobüsü pazarında 
MAN, yüksek kalitesi, uzun bakım 
aralıkları, yüksek yakıt tasarrufu ve satış 
sonrası hizmetlerde yaşam boyu iş 
ortakla-rının yanında olması ile müşteri 
memnuniyetinde de rakiplerinden 
bir adım öne çıkmaktadır. İki senedir 
müşterilerimize sunduğumuz 2 aks 13 
metrelik Yeni MAN Lion’s Coach, 2+1 
koltuklu modellerde 41 yolcu, 2+2 
koltuklu modellerinde de 55 yolcu olmak 
üzere, ayrıca daha rahat koltuk arası 
mesafeleri ile işletmeci açısından önemli 
ve rakipsiz avantajlara sahip bir seyahat 
oto-büsüdür. Standart koridorsuz düz 
zemini, yolcu bölümündeki tavan 
yüksekliği, ultra ince ve ergonomik yolcu 
koltukları ile kendi segmentinin en ferah 
araçlarından olan MAN Lion’s Coach, 
etkileyici tasarımı ve yenilenen yapısı ile 
sunduğu tüm bu benzersiz avantajlarla 
birlikte en çok talep gören model 
konumunda olmaya kuşkusuz devam 
edecektir. 

Yüksek performans, etkileyici 
yakıt tasarrufu, üstün MAN 
Güvenlik Konsepti
MAN Lion’s Coach her zamankinden 

daha ekonomik. Optimize edilmiş 
Euro 6 güç aktarma sis-temiyle, i=2.73 
uzatılmış aks oranına ve arttırılmış güç 
çıktısına sahip. 430 hp ve daha üst mo-
dellere standart olarak konulan MAN 
TipMatic Coach otomatik şanzıman, 
MAN’ın D26 motorlarına en yararlı olacak 
şekilde uygulanan yeni hareket ve vites 
değiştirme stratejisine sahip. Yeni güç 
aktarma sisteminde, bileşenlerin birlikte 
çalışma şekli, aracı özellikle verimli 
yapıyor. Nitekim TÜV Bavyera, MAN 
Lion’s Coach’un 100 km’lik mesafeyi, 
19.4 litre gibi gerçekten de etkileyici bir 
düşük yakıt sarfiyatı ile alabildiğini kısa 
süre önce onayladı.

Güvenlik, sadece aracı kullanan 
şoför için değil, yolcu ve trafikteki diğer 
kişiler için de çok önemli. MAN bu 
nedenle geliştirdiği ileri teknolojilerle 
bu konudaki öncülüğünü de sürdürüyor. 
MAN güvenlik konsepti; kaza oluşumunu 
engellemek amacıyla geliştirilen 
aktif güvenlik sistemleri, olası bir 
kazanın zararlarını minimize etmeyi 
amaçlayan pasif güvenlik sistemleri 
ve kazayı önlemekte en önemli rolü 
olan Kaptanlara yönelik Güvenli Sürüş 
Eğitimleri’nden oluşuyor. 

2020 yılında da 2 aks 13 
metrelik MAN ve NEOPLAN 
otobüsleri fark yaratmaya 
devam edecek
Türkiye pazarındaki durgunluğun 

yavaş yavaş aşılacağının öngörüldüğü 
2020 yılında MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş.; 2 aks 13 metre 
uzunluğundaki yeni nesil MAN 
Lion’s Coach ve yine 2 aks 13 metre 
NEOPLAN Tourliner başta olmak üzere, 
segmentlerinde üst sınıfı oluşturan 
modelleri ile Türkiye otobüs pazarında 
fark yaratmaya devam edecek. MAN 
ve NEOPLAN araç-larında; EfficientRoll 
fonksiyonu, Adaptif Hız Sabitleme 
Kontrolü (ACC), Şerit Koruma Sistemi 
(LGS) ve MAN Dikkat Muhafazası ile 

topografya bazlı MAN EfficientCruise 
hız sabitleme kontrolü, motor odası 
otomatik yangın algılama ve söndürme 
gibi çok çeşitli yardım sistemleri standart 
olarak bulunuyor. Yeni NEOPLAN 
Tourliner’ın güvenlik özellikleri de 
artırıldı. MAN AttentionGuard uyarı 
asistanı bu modelde ilk kez kullanıma 
alındı. Bu yardım sisteminin amacı; 
bir sürücünün dikkatinin azaldığını 
hissetmek ve gerekirse uyarı vermesidir. 
Sistem, bu uyarıyı vermek için Şerit Takip 
Sistemi’nden (LGS) gelen bilgi de dahil 
olmak üzere bir dizi veriyi analiz ediyor. 
MAN AttentionGuard, dikkati dağıldıysa 
sürücüye görsel, sesli ve titreşimli bir 
uyarı veriyor, ancak sürüş sürecine aktif 
olarak müdahale etmiyor.” 

MAN, ithal kamyon 
pazarındaki liderliğini 

sürdürdü
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 
MAN’ın önümüzdeki yılda da her alanda daima müşterilerinin yanında 
yer alan, öncü ve lider marka olmaya devam edeceğini söyledi. MAN’ın, 

2019’da da üstün özellikler ve ileri teknolojilerle donattığı araçları ile pazar 
payını korumayı başardığını belirten Serkan Sara; “MAN, ithal kamyon 

pazarındaki daimi liderliğini bu yılda sürdürdü ve birinciliği kimseye 
kaptırmadı. MAN kamyon, Euro 6D normlu ve daha yüksek motor gücü ile 

daha az yakıt tüketen, ileri teknolojiye sahip araçlarıyla 2020 yılında da 
pazardaki öncülüğünü bir kez daha gösterecek” şeklinde konuştu.
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Türkiye’deki kamyon pazarında çok yoğun 
bir rekabet yaşandığını kaydeden MAN 
Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış 
Direktörü Serkan Sara, son iki yılda inşaat gibi 
hedef sektörlerde yaşanan sıkıntılara rağmen 
MAN markası olarak pazardaki yerlerini 
korumayı başardıklarını, bazı segmentlerde 
ise satışlarını artırdıklarını söyledi. 2018 yılında 
yaşanan sıkıntıların bir miktar azalmakla 
birlikte etkisinin bu yılda devam ettiğini 
belirten Serkan Sara, “Ekim sonu itibariyle 
12 ton üstü kamyon pazarı, önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 48 daha daraldı. Bunda 
özellikle inşaat sektöründeki gerilemenin 
etkisi büyük oldu. Tüm bunlara karşın MAN 
olarak, bu pazardaki gücümüzü koruduk. 
2019 yılının pazar rakamlarına bakıldığında 
MAN, üstün özellikleri ve ileri teknolojilerle 
donattığı araçları ile pazar payını aynı 
seviyede korumayı başardı. Bununla birlikte 
ithal kamyon pazarındaki daimi liderliğini 
sürdürerek, bu yıl da birinciliği kimseye 
kaptırmadı” diye konuştu.

MAN, uluslararası nakliye segmen-
tindeki konumunu güçlendirdi
MAN kamyonun uluslararası nakliye 

pazarındaki satışlarının her yıl gelişim 
gösterdiğini, ancak son iki yıla bakıldığında 
ise bu oranı ikiye katladığını vurgulayan 
Serkan Sara, şöyle devam etti;  “MAN kamyon, 
uluslararası nakliye segmentindeki satışlarını 
her geçen daha da artırarak sürdürüyor. 2019 
yılında toplam pazardaki satışların yüzde 
56’sı çekici segmentinde gerçekleşti. 2017 
yılında toplam satışlarımızın yalnızca yüzde 
15’i uluslararası nakliye araçları iken, bu oran 
2018 yılında yüzde 20’ye ulaştı. 2019 yılı Ekim 
sonu itibariyle de yüzde 32’lik bir orana ulaştı. 
Uluslararası nakliye segmenti, zor ekonomik 
koşullarda canlılığını sürdüren bir pazar. Bu 
segmentteki araçlar, öncelikle uluslararası 
nakliyede, sonrasında ikinci el olarak yurtiçi 
nakliye ve genel amaçlı olarak birçok alanda 
kullanılıyor. Dolayısıyla bu segmentte pazar 
payını yükseltmek, tüm markalarda olduğu gibi 
MAN kamyon için de ayrı bir önem arz ediyor.”

2020’nin yüzde 50 daha iyi 
olacağını öngörüyoruz
12 ton üzeri kamyon pazarının 2019 

yılında yaşanan daralmadan sonra yılın 
ikinci yarısı itibari ile hareketlenmeye 
başladığına dikkat çeken Sara; “Enflasyon ve 
faiz oranlarında yaşanan pozitif gelişmeler, 
döviz kurunun makul bir aralıktaki seyri. 
Bununla birlikte ertelenen, dondurulan kimi 
yatırımlar da yavaş yavaş çözülmeye başladı. 
Bu da müşterilerin alım iştahını arttırdı. Tüm 
bu gelişmelere baktığımızda öngörümüz, 
2020 yılı pazar rakamlarının, 2019 yılına göre 
yüzde 50 daha iyi olacağı yönünde” dedi. 

Euro 6D ile pazardaki 
üstünlüğümüzü bir kez daha 
göstereceğiz
MAN kamyonun, 2020 yılında da 

pazardaki üstünlüğünü bir kez daha 
göstererek, Euro 6D normlu, daha yüksek 
motor gücüne karşın daha az yakıt 
tüketen, öncü teknolojiye sahip araçlarıyla 
yer alacağının altını çizen Serkan Sara; 
“Her zaman üstün performans ve yakıt 
tasarrufuna sahip MAN kamyonlar, Euro 6D 
normlu araçlarıyla TÜV onaylı olarak Euro 
6C’nin bilinen yakıt avantajının üzerine 
yüzde 4.2 yakıt tasarrufu ekliyor. Ayrıca, 
2019 yılında MAN kamyonlarının, TÜV 
raporlarına göre en az arızalanan marka 
olduğu birçok kez tescillendi. MAN markası, 
sağlamlığıyla da müşterilerimizin ömür 
boyu iş ortağı olarak yanlarında olduğunu 
bir kez daha gösterdi” şeklinde konuştu.

MAN TopUsed Türkiye, MAN Almanya 
merkez ve global pazarlar ile iş birliği 
içerisinde müşteri ve araç portföyünü 
her geçen gün geliştiriyor. 2019 yılında 
pazarda iş ortakları ve müşteriler ile yapılan 
iş birliğinin önemine işaret eden MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İkinci El Satış 
Direktörü Aydın Yumrukçal, şunları söyledi: 

“2013 yılında sadece Ankara fabrika 
merkezinde 2 personel ile başladığımız 
yolculuğumuza İstanbul Asya ve Avrupa 
yakaları, Ankara Kayaş ve merkez, İzmir ve 
Konya’daki ilave satış noktalarımız ile birlik-
te Türkiye’de toplam 6 şubemizle müşter-
ilerimize hizmet veriyoruz. Ayrıca uzun 
bir süreden beri bayimiz ile yakın iş birliği 
içerisinde önemli bir iş hacmi yarattığımız 
Mersin bölgesinde 2020 yılının ilk yarısında 
ilave bir satış noktası da açacağız.

Kişiye özel hizmet sunuluyor
Seçilen ikinci el MAN marka araçlarımız 

da, sıfır araçlarımızda olduğu gibi komple 
bakım paketli ve garantili olarak satışa 
sunulabilmektedir. Müşterilerimize, 
uzatılmış araç garantileri, özel finansman 
çözümleri, uygun onarım ve bakım 
sözleşmeleri ile araç modifikasyonları 
gibi kişiye özel hizmetler sunuyoruz. 
Müşterilerimizin, istedikleri araca, istedikleri 
şartlarda sahip olmalarını sağlıyoruz. 
TopUsed olarak, hem ikinci el araçlar, hem 
finansal açıdan sunduğumuz avantajlarla, 
aracını yenilemek isteyen bireysel 
müşterilerimiz ve filosunu yenilemek 
isteyen kurumsal müşterilerimize çok 
önemli takas imkanları da sağlıyoruz. 

MAN TopUsed, portföyüne
hafif ticari araçları da katarak 

yoluna devam ediyor
MAN TopUsed, MAN TGE’nin piyasaya girmesi ile birlikte 2019 

yılında hafif ticari araç segmentinde de takas alımlarına başladı. 
İkinci el piyasasında yeni araç tiplerini portföyüne katan MAN 

TopUsed, müşteri odaklı yaklaşımı ile fark yaratmaya devam ediyor.
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İkinci elde geri alım garantili satışlar
İkinci el piyasasında bir ilk olarak 

başlatılan geri alım garantili satışlara 
2019 yılında da devam eden MAN 
TopUsed, müşteriye satış işlemi öncesi 
araçları teknik ekspertize tabi tutmakta, 
bulguları da bağımsız ekspertiz raporları ile 
desteklemektedir. Böylelikle aracın teslim 
anındaki kondisyonu ile ilgili müşteriler ile 
tam mutabakat sağlanabilmektedir. 

İkinci el kamyon & çekici pazarında 
son 4 ayda ilk 8 aylık performans
Yılın ilk yarısında göreceli olarak yüksek 

seyreden faiz oranları ve faizlerdeki düşüş 
beklentisine ilaveten temmuz ayından 
itibaren KDV oranlarının yeniden yüzde 18’e 
yükseltilmesi ikinci el pazarının yılın ilk 8 
ayında çok durgun seyretmesine sebebiyet 
verdi. Faizlerin düşmesi ve ekonomideki 
toparlanma sinyalleri ile birlikte eylül ayından 
itibaren ikinci el piyasasında gözle görülür 
bir hareketlenme başladı. Bu çerçevede MAN 
TopUsed’ın 2019 yılının son 4 ayında, ilk 8 
aylık satış hacmini geçen bir performans 
yakalayarak kapatacağını öngörmekteyiz. 

İkinci el otobüs pazarı değişmedi 
2016 yılı ve sonrasında yaşanan döviz 

dalgalanmaları ve iç pazarda düşen seyahat 
otobüsü talebi ile üreticiler, üretimlerinde 
ağırlıklı olarak yurt dışı pazarlara yöneldi 
ve yurt içi pazar için çok kısıtlı sayıda araç 
ürettiler. Buna ilaveten piyasadaki ikinci el 
otobüs stokunun arz talep dengesinin arz 
yönünde ciddi oranda fazlalık göstermesi 
seyahat otobüsü sektörüne önemli ölçüde 
etkiledi. Artan maliyetler ise bireysel 
otobüsçüyü tamamen sektör dışına itti. 
Ancak 2019 yılının başından itibaren bir 
taraftan üreticilerin yurt içi piyasasına kısıtlı 
sayıda araç üretmeleri, diğer taraftan da son 
yıllarda biriken otobüs stokunun yurt dışı ve 
diğer pazarlara satılmasıyla birlikte azalan 
stoklar seyahat otobüsü pazarına önemli bir 
hareket getirdi. 

“48 ay ve 1.2 milyon km’yi aşan 
garantili bakım paketlerimiz mevcut”  
“MAN Satış Sonrası Hizmetlerde 2019 yılını 

yılbaşında planladığımız hedeflere ulaşarak 
kapatacağız. Bunda en büyük payı satılan 
araçlardaki bakım paketi penetrasyonumuzun 
yüksekliğinden sağlıyoruz. Uzatılmış garanti 
destekli bakım paketi anlaşmalı müşterilerimiz 
giderlerinin azalması ile kendi mülkiyetindeki 
araçlarını teknik ve finansal olarak bir kiralık 
araç rahatlığında kullanabiliyorlar. Teknik 
risklerini bize devrediyorlar. Çok sayıda 
müşteride yapılan anlaşmalar ile gelirleri ortak 
bir havuzda değerlendiriyoruz. 2019 yılında 
bu fiyatları meydana gelen masrafların azlığını 
gözeterek düşürmek yönünde revize ettik. 

Seyahat otobüslerinde 48 ay ve 1.2 milyon 
km’yi aşan kullanımlar için garantili bakım 
paketi teklifleri verebiliyoruz. 

“Tüm dünyadan büyük 
veriyi topluyor, analiz ediyor, 
müşterilerimiz için kullanıyoruz”
Müşteri sorunları büyük oranda 

kullanım kitaplarının iyi incelenmemesi, 
yetkisiz ellerde uygunsuz sarf 
malzemelerinin kullanılması ya da 
sürücünün eğitim eksikliği gibi konulardan 
kaynaklanıyor. Tüm servislerimizdeki araçlar 
ile ilgili onarım işlemleri bölgeye, araç tipine 
ve müşteriye göre sınıflandırılıyor. Bir arıza 
kodunun başarılı bir şekilde giderildiğine 
ilişkin bilgi, servis ağında çok hızlı bir 
şekilde paylaşılıyor. Müşterilerimizin olası 
bir eğitim ihtiyacı ya da araç kullanımındaki 
dikkatli olması gereken noktalar hızlı bir 
şekilde analiz edilerek bildiriliyor. Arıza 
tekrarının önüne geçiliyor. Bu yüzden 
müşterilerimizin servis ihtiyaçlarını yetkili 
servislerimizde karşılamaları kendi yararları 
açısından büyük önem taşıyor. Benzer 
şekilde dünyada yapılan onarımlar ve 
sorun çözümleri Satış Sonrası Hizmetler 
Merkezimizde erişilebiliyor. Servislerimizi 
dünya deneyimlerinin bilgisiyle Online 
destekleyebiliyoruz. 

Satış sonrası hizmetlerin odağında 
müşteri memnuniyeti var
Satış sonrası hizmetlerimizin 

başarısı, yapılan birçok araştırmanın 

yanı sıra mevcut müşterilerimizin tekrar 
bizim markamızı tercih etmelerinden 
de ölçülebiliyor. MAN’da her alanda 
olduğu gibi Satış Sonrası Hizmetler’in 
de odağında müşteri var. Müşteri 
memnuniyetini sağlamak için aldığımız 
önlemleri şöyle sıralayabiliriz:
a) Servis hizmet kalitemizi yükselten şirket 

içi eğitimlere çok büyük önem veriyoruz. 
Yurt çapında eğitimli uzman teknisyen 
ve teknisyen sayılarımızı yeterli sayıların 
üzerinde arttırdık. 

b) Servislerimize giren müşteriler aranarak 
memnuniyetleri sorulurken tespit edilen 
ilave talepler takip edilerek bir sonuca 
ulaştırılıyor. Memnuniyet ikinci bir aramayla 
teyit ediliyor.

c) Büyük filo müşterilerimize daha yakın 
duruyoruz. Onlara kendi şantiyelerinde, 
yerinde servis hizmeti verebiliyoruz. 
Bakım ve onarımlarda ve yedek parça 
ihtiyaçlarının karşılanmasında çok büyük 
hız kazandırabiliyoruz. 

d) Garanti hizmetlerimizi çeşitlendirdik. 
Orijinal parçada iki sene yedek parça 
garantimiz var. Garantisi bitmiş araçlarda 
ilave iki yıl süreyle araç km kullanımına 
bağlı olarak sistemden otomatik 
çıkan müşteri iyi niyet desteklerimizi 
sürdürüyoruz. Müşterilerimiz uzatılmış 
garanti satın alabiliyorlar. Garanti 
kararlarımızda müşterimizden yana yer 
almaya özen gösteriyoruz.

MAN Satış Sonrası 
Hizmetler,  2019 yılında 

hedeflerine ulaştı
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e) Eski model araçları yetkili servis desteğinden 
yararlandırmak için özel işçilik kampanyamızı 
başlattık. MAN Yetkili Servisleri’nde bakım ve 
onarımlarındaki işçilik ücretlerinde, araçlarımız 
5 yaşında ise yüzde 50, 6 yaşındakilere yüzde 
60, 7 yaşındakilere yüzde 70, 8 yaşındakilere 
yüzde 80, 9 yaş ve üzerindekilere ise yüzde 90 
indirim sunuyoruz.”

MAN dünyasında minibüs ürünü ilk 
kez Türkiye’de piyasaya sunuldu
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin 

ürün gamına bu yıl eklediği hafif ticari 
aracı MAN TGE, teknolojisi, yakıt tasarrufu, 
üstyapısı ve satış sonrası süreçleri ile pazarda 
fark yaratıyor. MAN TGE ile büyük bir gurur 
yaşadıklarını anlatan MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü 
Cumhur Kutlubay, “2019 yılında üzerine en 
çok eğildiğimiz, en çok meşgul olduğumuz 
ve Ar-Ge kaynaklarımızı neredeyse en yoğun 
şekilde kullandığımız ürün TGE minibüs oldu. 
MAN bünyesinde konusunda uzman bir ekip 
ve yine konusunda uzman ve öncü bir üstyapı 
şirketi ile el ele vererek, ortaya harika bir ürün 
çıkardı. Biz de, bu ürünü müşterilerimize 
sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. 
Geride bıraktığımız senede ağırlıklı olarak çift 
teker 19+1 ve 16+1 minibüslerimizle pazarda 
yerimizi aldık. MAN dünyasında minibüs 
ürününü piyasaya sunmayı başaran ilk ülke de 
Türkiye oldu” diye konuştu.

İç dizayn, yüksek donanım ve kalite 
müşteriden memnuniyet aldı
MAN TGE minibüslerinin müşteriler 

tarafından büyük bir beğeni ile 
karşılanmasının kendilerini de çok 
memnun ettiğini ifade eden Cumhur 
Kutlubay, şunları söyledi:  “Özellikle araç iç 
dizaynında kullandığımız koltuk ve diğer 
ekipmanların kalitesi ve araçlarımızda hem 
sürücü hem de yolculara sunduğumuz 
yüksek donanım seçeneklerinin bu olumlu 
dönüşlere neden olduğunu düşünüyorum. 
Tabi ki, tüm ürün gruplarımızda yıllardır 
sürdürdüğümüz çalışmalarımızın 
sonucunda oluşmuş olan ‘MAN yapıyorsa 
benim, yolcularımın güvenliğini, konforunu 
da en üst seviyede düşünmüştür’ algısı 
işimizi önemli ölçüde kolaylaştırdı.

2020 yılında tek tekerli MAN TGE’yi 
Roadshow ile tanıtacağız
2020 yılında da aynı iddiamızı koruyoruz. 

Çift teker minibüslerimize ilave olarak 
önümüzdeki sene tek teker minibüslerimizi 
de müşterilerimizin beğenisine sunacağız. 
Bu araçlarımızda iç yapıda hem farklılık 
hem de farkındalık yaratmak amacıyla 
önemli geliştirmeler yaptık. Araçlarımızı 
Türkiye çapında bayilerimizin de katılım 
sağlayacağı bir Roadshow ile tanıtacağız. 

Bu buluşmaya tüm bölgelerdeki hafif ticari 
araç müşterilerimizin yanı sıra değerli iş 
ortaklarımız da katılacak.” 

Sloganımız; ‘O bir van değil, MAN…’
Minibüslerimizde kullandığımız 

177 beygir güç ve 410 Nm tork üreten 
motorlarımız, acil durum fren asistanı, aktif 
şerit takip sistemi, çoklu çarpışma önleme 
asistanı gibi sürüş destek sistemlerimiz 
sürüş performansını ve güvenliğini eş 
zamanlı olarak müşterilerimize sunmamıza 
olanak sağlıyor. Tüm koltuk tiplerinde 
standart olarak sunduğumuz yüksekliği 
ayarlanabilen üç nokta emniyet kemerli 
yolcu koltuklarımız, yolcu bölgesinde USB 
şarj noktaları da yolcularımızın konforlu ve 
güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlıyor. 
Ürettiğimiz ürüne güveniyoruz. Sloganımız, 
‘O bir van değil, MAN…’

Tüm ihtiyaçlara tek elden çözüm 
Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına tek 

elden çözüm sunuyoruz. TopUsed, Finans, 
Uzatılmış Garanti, Bakım Paketleri gibi 

zengin çözüm seçeneklerimiz var. Özellikle 
ikinci el ve takas araç alımı konularında 
rakiplerimize karşı fark yaratıyoruz. Bunun 
yanı sıra cazip kredi oranları sunduğumuz 
ve yoğun ilgi gören finans kampanyamız 
var. Bu kampanyamıza 2020 yılında da 
devam edeceğiz.

Satış ve servis ekiplerimizin 
eğitimine zaman ve kaynak ayırdık
Piyasa yeni giriş yapan bir marka 

olarak pazarda yaşanan yavaşlamayı, bir 
anlamda fırsata çevirdik. Bu yavaşlama 
dönemi bize, ürün üzerine daha çok 
zaman ayırma ve dizaynımızı daha uzun 
süre testte tabi tutma imkanı sağladı. 
İnce eleyip sık dokuyarak, bir anlamda 
hayalimizdeki ürünü kalite ve güvenlikten 
ödün vermeden hazırlama olanağını 
bulduk. Ayrıca satış, ikinci el ve satış sonrası 
organizasyonlarımızın TGE süreçlerine 
entegrasyonu, satış ve servis ekiplerimizin 
eğitimleri gibi sürdürülebilir başarının temel 
taşı olan konu başlıklarına da ciddi zaman 
ve kaynak ayırma şansını yakaladık.”

MAN kalitesi,
hafif ticari araç 

segmentinde de farklı

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin ağır araç ürün gamına 2019 yılında 
eklediği MAN TGE, nitelikleriyle hafif ticari araçların premium markaları arasındaki 

yerini aldı. MAN TGE’nin müşterilerden büyük bir beğeni aldığını söyleyen 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Cumhur 
Kutlubay, “2020 için de iddiamızı koruyoruz. Çift teker minibüslerimize ilave 

olarak önümüzdeki sene tek teker minibüslerimizi de müşterilerimizin beğenisine 
sunacağız. Araçlarımızı ise, Türkiye çapında bayi, müşteri ve iş ortaklarımızın da 

katılım sağlayacağı bir Roadshow ile tanıtacağız” açıklamasında bulundu.
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Tüm Avrupa’ya yayılma hedefiyle 
Portekiz ve İspanya’da arka arkaya bayi 
açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, 
Batı Avrupa’daki büyümesini şimdi 
de bölgenin en önemli pazarlarından 
İtalya ile sürdürüyor. Milano’da 
gerçekleştirilen basın buluşmasında 
F-Trucks Italia ile iş birliği yaptıklarını 
açıklayan Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, “Kısa süre önce 
girdiğimiz Polonya, Litvanya, Portekiz 
ve İspanya’nın ardından şimdi de yoğun 
talep gördüğümüz pazarlardan biri 
olan İtalya’daki bayi yapılanmamıza 
başlıyoruz. Avrupa’da adım adım ilerliyor, 
hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Ford Otosan’ın ağır ticari markası 
Ford Trucks, Polonya, Litvanya, Portekiz 
ve İspanya’da gerçekleştirdiği açılışların 
ardından Batı Avrupa’daki yayılımının ilk 
fazını İtalya ile tamamlıyor. 

Eskişehir’de Türk mühendislerinin 
emekleri ile üretilen ve 2019 Uluslararası 
Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi 
olan çekicisi F-MAX ile küresel büyüme 
planlarında yeni bir sayfa açan Ford 
Trucks, İtalya pazarına yeni distribütörü 
F-Trucks Italia ile gireceğini duyurdu. 

Turfan: “Avrupa’da adım adım 
ilerliyor, tüm hedeflerimizi 
gerçekleştiriyoruz”
Ford Trucks olarak, hızlı bir büyüme 

dönemine girdiklerini vurgulayan Ford 
Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, yaptığı değerlendirmede şunları 
söyledi: 

“ITOY ödülünün ardından Rusya, 
Avusturya ve Slovenya’da ‘Yılın Kamyonu’ 
seçilen F-MAX’e Avrupa’dan gelen yoğun 
taleple birlikte büyüme planlarımızı 
erkene çekmiştik. Bu doğrultuda 

kısa süre önce girdiğimiz Portekiz ve 
İspanya pazarlarının ardından yoğun 
talep gördüğümüz pazarlardan biri 
olan İtalya’daki yapılanmamızı da tüm 
hızıyla ilerletiyoruz. Avrupa’daki büyüme 
planlarımızda önemli bir yer tutan 
İtalya pazarına yeni distribütörümüz 
F-Trucks Italia iş birliği ile adım atmanın 
heyecanını yaşıyoruz. İtalya, bugün 
faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında 
yaklaşık 20 bin adetlik çok önemli bir 
pazar. Ford Trucks olarak, Avrupa’da 
adım adım ilerliyor, tüm hedeflerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Bunun için, bir yandan 
bayi ve servis iş birlikleri ile altyapımızı 
hazırlarken, diğer yandan da ülke ve 
bölge bazında yaptığımız atamalarla 
hız kesmeden çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.”

10’u aşkın ülkede ülke ve 
bölge müdürlükleri atamaları 
gerçekleştirdi
ITOY ödülünün ardından Avrupa’dan 

gelen yoğun talep üzerine büyüme 
planlarını revize eden Ford Trucks, 
bu doğrultuda kendi içinde yurtdışı 
organizasyon yapısını yeniden düzenledi. 
10’u aşkın ülkede ülke ve bölge 
müdürlükleri atamaları gerçekleştiren 
şirket, Avrupa’da büyük bir hızla 
büyümek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

İtalya pazarına adım atıyor
Ford Trucks

İspanya ve Portekiz’in ardından 

Ford Trucks, Batı Avrupa’da 

İtalya ile büyüme devam ediyor.
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Lojistik sektörünün önde gelen 
köklü şirketlerinden Arkas Lojistik, 
filosunu güçlendirmek ve verimliliğini 
artırmak amacıyla 4 milyon 750 bin Euro 
değerinde 55 adet ‘2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY)’ ödüllü F-MAX yatırımı 
yapmıştı. Teslimatın tamamlanmasının 
ardından Arkas Lojistik ve Ford Trucks 
yöneticileri 27 Aralık Cuma günü Ford 
Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde 
biraraya geldi. 

Ziyarete Arkas Lojistik CEO’su Onur 
Göçmez, Arkas Lojistik Genel Müdürü 
Serhat Kurtuluş’un yanı sıra Ford Trucks 
Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, 
Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak 
Hoşgören ve Ford Trucks Türkiye Satış 
Müdürü Murat Bakış katıldılar. 

Ford Trucks tarafından Arkas Lojistik’e 
plaket takdim edilirken, Arkas Lojistik 
yöneticileri Ford Otosan’ın 1960 yılından 
bu yana devam eden Ar-Ge fonksiyonları 
ve tesislerini yakından inceleyerek ITOY 
ödüllü F-MAX‘in 5 yıl süren geliştirme 
süreciyle ilgili önemli bilgiler aldı. 

Göçmez: “F-MAX, bize operasyon-
larımızda önemli bir verimlilik ve 
maliyet tasarrufu sağlıyor”
Tamamen Türk mühendislerinin 

geliştirdiği ve Türkiye’de üretilen Ford 
Trucks araçları filosuna kattıkları için 

mutlu olduklarını belirten Arkas Lojistik 
CEO’su Onur Göçmez, şunlar kaydetti:

“Geçtiğimiz aylarda filomuzu 
büyütmek ve verimliliğini artırmak üzere 
55 adet ITOY ödüllü F-MAX’in siparişi 
için Ford Trucks’la geniş çaplı bir iş birliği 
gerçekleştirdik. Siparişlerimizin bir 
kısmını teslim almış, operasyonlarımızda 
kullanmaya başlamıştık, şimdi de 
teslimatın hepsi tamamlandı. Bugün de 

bu vesileyle gerek performans ve yakıt 
tüketimi gerekse teknolojik donanımları 
ve sahip olma maliyeti bakımından çok 
memnun olduğumuz F-MAX’in geliştirme 
süreçleri hakkında bilgi sahibi olduk. 
F-MAX, lojistik operasyonlarımızda bize 
önemli bir verimlilik ve maliyet tasarrufu 
sağlıyor, gücümüze güç katıyor. Özmal 
kara filomuz, uzman iş ortaklarımız ve 
çalışanlarımız ile lojistiğin arkasındaki 
güç olmaya ve büyük taşıma projelerinde 
yer almaya ve ekonomimize değer 
üretmeye devam ediyoruz.” 

Hoşgören: “Ford Trucks’a ve 
F-MAX’e duydukları güven için 
teşekkür ederiz”
Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak 

Hoşgören ise, “Lojistik sektörünün köklü 
firmalarından Arkas Lojistik’le iş birliği 
yapmaktan ve uluslararası ödüllü F-MAX’i 
tercih etmelerinden dolayı oldukça 
mutluyuz. Arkas Lojistik’le halihazırda 
uzun yıllara dayanan bir iş birliğimiz var. 
Şimdi, F-MAX ile bu iş birliğinde yeni 
bir sayfa daha açıldı. F-MAX’in Arkas 
Lojistik’e önümüzdeki dönem büyük 
avantajlar sağlayacağına inanıyoruz. Bize 
ve markamıza duydukları güven için çok 
teşekkür ederiz. Yeni F-MAX’lerin hayırlı 
uğurlu olmasını ve iş birliğimizin uzun 
soluklu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ford Otosan’ın ağır ticari markası 
Ford Trucks ve büyüme hedefleri 
doğrultusunda filo yatırımlarına 

devam eden sektörün köklü 
şirketlerinden Arkas Lojistik, iş 

birliklerini büyüterek sürdürüyor. 
İki şirket, 4 milyon 750 bin 

Euro değerinde 55 adet ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ 

ödüllü F-MAX’in teslimatının 
tamamlanması üzerine Ford 

Otosan Sancaktepe Ar-Ge 
Merkezi’nde bir araya geldiler. 
Ford Otosan tarafından Arkas 

Lojistik’e plaket takdim edilirken, 
şirket yöneticileri Ford Otosan’ın 
Ar-Ge fonksiyonları ve tesislerini 

inceledi. Ödüllü F-MAX‘in 5 yıl 
süren geliştirme süreciyle ilgili 

bilgiler verildi.

Ford Trucks, Arkas Lojistik’e 55 adet 
Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü 

F-MAX’in teslimatını tamamladı

Arkas Lojistik, Ford Trucks ile iş birliği kapsamında
Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret etti
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Makina Hikayeleri 

Askerden döndükten sonra kendi işyerini 
açmaya karar veren Yılmaz Gürpınar, 1959 
yılın da Akşehir’deki eski sanayi sitesinde 
50 metrekarelik bir atölye kiralar. Kiraladığı 
atölyede tek başına çalışan Gürpınar soba 
imalatı ile işe başlar. O yıllarda soba sacı 
bulmak oldukça zor olduğu için kesilen 
gazyağı ve çiçek yağı tenekeleri ile imalat 
yapmaktadır. Hatta sobaların birleşimi dahi 
perçinle yapılır, çünkü birleştirici punta 
bulmak bile zordur. Bu şartlar altında ilk 
fırınlı kuzineyi üreten Yılmaz Gürpınar uzun 
süre bu kuzinelerin imalatına devam eder 
ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ne bu 
kuzinelerden epeyce satar. 

Kuzine üretimi devam eden Yılmaz 

Gürpınar bir süre sonra farklı alanlarda da 
çalışmaya başlar. 1960’lı yıllar Türkiye’de 
nakliyeciliğin hız kazandığı bir dönemdir ve 
yolların bozuk olması nedeniyle ağır tonajlı 
arabalar sıklıkla makas kırmaya başlar. Makas 
tamiri ihtiyacının arttığı bu dönemde makas 
yapımı ve tamiri işine yönelir. Aynı zamanda 
araba krikolarının tamiri ve ufak tefek 
üretimlerle de çalışmaya devam eder. Yine bu 
yıllarda Akşehir’e gelecek elektrik direklerinin 
dikiminde de çalışmış olan Yılmaz Gürpınar 
bu konuda çok emek harcamıştır.

TAHİN VE HELVA MAKİNELERİ 
TAMİRİ İLE BAŞLAR
Yılmaz Gürpınar’ın ve Gürmaksan’ın 

kaderini değiştiren şey bölgenin ekonomik 
yapısı olur. Akşehir ve çevresi tahin ve 
helvacıların yoğun olduğu bir bölgedir. Tahin 
ve helva işlerinde artan makineleşme bir süre 
sonra Yılmaz Gürpınar’ın iş hayatını da etkiler. 
Makineleşme arttıkça tamir işleri de artmaya 
başlar. Bir süre sonra Yılmaz Gürpınar da ilgi 
duyduğu bu makineler üzerine çalışmaya 
başlar. Başlarda arıza yapan makinelerin 

tamiri ile başlayan bu süreç kısa süre sonra 
model çizimine ve makine imalatına dönüşür. 
Fakat işler o yıllarda çok yoğun değildir. Hatta 
bu yüzden yaz aylarında biçerdöver şoförlüğü 
bile yapmaktadır Yılmaz Gürpınar. İşlerini 
harman zamanına göre ayarlar ve atölyesini 
kalfasına bırakarak bu dönemlerde üç ay 
kadar biçerdöver şoförlüğü yapar. Sadece 
şoförlük değil, çalıştığı bölgelerde arıza yapan 
makinelerin tamir işleriyle de ilgilenir. 

Gıda makineleri üretimi ile iş hayatına 
şekil veren Yılmaz Gürpınar’ın özel yaşamı 
da aynı dönemlerde değişir. 1961 yılında 
evlenir ve bu evlilikten sırasıyla; Perihan, 
Erhan, Erdal ve Mustafa adında dört 
çocukları olur. Belli bir yaşa geldikten sonra 

Paranı yitir ama itibarını
yitirme “GÜRMAKSAN”

Yılmaz Gürpınar 1935 yılında Konya 
Akşehir’de dünyaya gelir. Henüz 10 

yaşındayken babasını kaybeden 
küçük Yılmaz sanayide çeşitli 

atölyelerde çalışmaya başlar ve 
askerlik çağına kadar, soba imalatı, 
döküm ve hidrolik sistemlerle ilgili 

çeşitli atölyelerde çalışır...
HAMZA GÜRPINAR, EŞİ, KARDEŞİ VE ÇOCUKLARI-1940 HAMZA GÜRPINAR VE YILMAZ GÜRPINAR - 1940
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kardeşleriyle birlikte babalarının atölyesine 
gitmeye başladıklarını belirten Erhan Gürpınar, 
“Yavaş yavaş yaz tatillerinde babamızın yanında 
çalışmaya başladık. O yıllarda ortaöğretim sabahçı 
ve akşamcı şeklindeydi ve ekonomik olarak da 
sıkıntılı dönemlerdi. Biz sabah okula gidip, öğleden 
sonra işyerine gidiyor, babamıza işinde yardım 
etmeye çalışıyorduk.” diyor.

ÇOCUKLAR DA İŞE DAHİL OLUR
Endüstri meslek lisesini bitiren Erhan Gürpınar 

sonrasında açık öğretim okumaya başlar. Açık öğre-
tim okuduğu dönemde babasının atölyesi çok yoğun 
değildir ve farklı yerlerde çalışır. Bir yandan açık öğre-
time devam ederken aynı zamanda farklı bir şirkette 
muhasebeci olarak çalışır. Kalan zamanlarında da 
iş yerine yardımcı olmaya çalışır. Erhan Gürpınar’ın 
farklı bir şirkette çalıştığı dönemde kendinden iki 
yaş küçük olan kardeşi Erdal Gürpınar da sanat 
okulu torna tesviye bölümünden mezun olur 
ve babasının yanında çalışmaya başlar. Bir süre 
sonra babasının yanında işlerin çoğalmaya 
başlaması ile Erhan Gürpınar da hem öğreni-
mini hem çalıştığı işi bırakır ve o da babasının 
yanında çalışmaya başlar.

1987 yılına kadar 50 metrekarelik atölyede 
üretim yapan Gürmaksan’a artık bu atölye 
yeterli gelmez. 1987 yılında yine sanayide, 
kendi atölyelerinin karşısında 200 metrekarelik 
bir yer daha alınır ve üretime iki atölyede birden 
devam edilir. Erhan Gürpınar ve Erdal Gürpınar 

birer yıl arayla askere gider ve döndüklerinde o 
yıllara kadar belli bir çizgide yürüyen Gürmaksan’ı 

büyütmeye başlarlar. O zamana kadar tek başına 
işleri götürmeye çalışan Yılmaz Gürpınar’ın, kısıtlı 

imkanlarla sürdürdüğü iş, çocuklarının da gelmesiyle 
önemli bir gelişim gösterir. Tahin ve lokum makineleri 
üzerine uzmanlaşmaya başlarlar.

ŞİRKETLEŞME VE İLK İHRACAT
Gürmaksan, atılım yaptığı bu dönemde 

şirketleşmeye gider ve 1990 yılında Gürmaksan Ltd. 
Şti. olarak yoluna devam etme kararı alır. Bu dönemin 
en önemli hamlesi ise dış pazarlara açılmak olur. 
Gürmaksan’ın  ilk ihracatı 1990 yılında Sudan’a yapılır. 
Hem o dönem ihracat yapmanın zorlukları hem de 
kendi tecrübesizlikleri nedeniyle bu ilk ihracatlarını 
başka bir firma üzerinden, farklı bir marka adıyla 
gerçekleştirirler. Akşehir’de o zamana kadar ihracat 
yapan firma yoktur ve memurlar da konuya pek 
vakıf değildir. Hayali ihracat olaylarının da gündeme 
gelmesiyle birlikte insanlar bu konuya mesafeli 
durmaktadır. Dürüst bir iş yapsan bile ‘Acaba 
bana zarar gelir mi?’ düşüncesi hakimdir. Bu 
olumsuzlukları aşmak için epey zorlandıklarını 
belirten Erhan Gürpınar, “O yıllarda Dışişleri 
Bakanlığı’ndan ihracat belgesi alınması 
gerekiyordu. Onun dışında daha pek çok 
belge lazımdı. Tecrübesiz olduğumuz için 
çok zorlandık. Akşehir Vergi Dairesi ihracat 
mevzuatını tam bilemediği için mevzuatla 
ilgili kitapları alıp okumuştum. Hatta vergi 
dairesi müdürüne ilgili kitaplardan bölümleri 
ve  mevzuatı ona da göstermiştim.  O kitaplar 
hala duruyor. Artık güncel değiller fakat 
onlar nereden nereye geldiğimizin kanıtları. 
İlk ihracatla bizzat uğraşmıştım. O dönem 
aracı firmalara çok makine verdik.” diyor.  
Gürmaksan, yine aracı kurumlar üzerinden  
aynı yıl Belçika ve Libya’ya da makine satar.

1959

1962

1967

1968

1970

1972

1980

YILMAZ GÜRPINAR VE ARKA - 1968

YILMAZ GÜRPINAR, AKŞEHİR’E GELECEK 
ELEKTRİK DİREKLERİNİN DİKİMİ SIRASINDA 

ARKADAŞLARIYLA BERABER

YILMAZ GÜRPINAR VE ARKADAŞLARI 
AKŞEHİR’E GELECEK ELEKTRİK

DİREKLERİNDE ÇALIŞMA ANI – 1956
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1994 yılına gelindiğinde sanat okulu 
mezunu olan en küçük kardeş Mustafa 
Gürpınar da askerliğini tamamlar, 
ağabeyleri ve babasının yanında çalışmaya 
başlar. Üç kardeş o tarihten bu yana işleri 
birlikte götürüyor. Aynı yıl 200 metrekarelik 
atölyeyi 600 metrekareye çıkartırlar. Yıllar 
ilerledikçe, genişleyen müşteri portföyü 
daha fazla makine parkuruna ve daha 
büyük bir imalathaneye ihtiyaç doğmasına 
sebep olur ve etraftaki arsalar alınarak 3 
bin metrekarelik imalathane ve ürünleri 
sergilemek için de bir bina yapılır. 

TAHİN HELVASI FABRİKASI AÇILIR
Makine üretimi devam ederken 1999 

yılında Eskişehir Gıda Sitesi’nde bir tahin 
helvası fabrikası kurma fikri ortaya çıkar. Bu iş 
için Gürimpeks adında ikinci bir firma kurulur. 
Eskişehir’de kurulan fabrikanın ardından 2000 
yılında bir fabrika da Romanya’ya kurulur. 
Romanya’da fabrika açmalarının nedeninin 
AB ülkelerinin Türkiye’ye uyguladığı kota 
olduğunu söyleyen Erhan Gürpınar, “AB 
ülkeleri helva ihracatında kota uyguluyordu, 
belirli bir miktardan sonrasına vergi vardı. Bu 
kota hemen dolduğu için ve AB pazarında 
etkin olmak için Romanya’da fabrika açmaya 
karar verdik.” diyor. Romanya fabrikasından 
başlarda istediği verimi alan, fakat daha 
sonra strateji olarak makine sektörüne 
yatırım yapmayı hedefleyen Gürmaksan, 
Romanya’daki fabrikasını devretme kararı 
alır. Bir süre sonra Eskişehir’deki fabrikayı da 
kapatmaya karar verirler ve helva işinden 
vazgeçerler. Tabi bu süreçte müşterileriyle 
rakip olmaları da etkili olur. Bazı müşteriler 
telefon açıp, “Ben senin makinenin parasını 
ödemek için borca giriyorum ama sen 
bize rakip oluyorsun!” şeklinde sitemde 
bulunur. “Bu gibi sorunlar neticesinde ‘en 
iyi iş bildiğin iş!’ diyerek helva işini bıraktık 
ve makine imalatına yoğunlaşmaya karar 
verdik” diyor Erhan Gürpınar.

“PARANI YİTİR İTİBARINI YİTİRME”
2004 yılında Yılmaz Gürpınar Bypass 

ameliyatı olur işlerin kontrolünü yavaş yavaş 
çocuklarına bırakır. Fakat vefatından üç ay 
öncesine kadar işe gidip gelmeye devam 
eder. Erhan Gürpınar, 2007 yılında vefat 
eden babası Yılmaz Gürpınar için, “Ufku 
çok açıktı ve kafası bu işe çok iyi çalışırdı. 
Zaten onun geniş bakış açısı olmasaydı 
Gürmaksan bugünlere gelemezdi. Ticarette 
ahlaka çok önem verirdi. ‘Paranı yitir ama 
itibarını yitirme!’ derdi hep. Bugün bir 
telefonla istediğim malı alabiliyorsam, 
bunca yıldır ticarette olduğumuz halde 
bir kez dahi çekimiz yazılmadıysa, bunu 
babamızın öğütlerine ve bize verdiği iş 
ahlakına borçluyuz. Onun aklı ve bizim de 
gayretlerimizle bugünlere gelebildik” diyor.

Üretiminin önemli bir bölümünü ihraç 
eden Gürmaksan, bu noktaya gelebilmek 
için uluslararası fuarlara katılmaya önem 
veriyor. Uluslararası pazarda tanınmalarında 
fuar organizasyonlarının önemli olduğunu 

belirten Erhan Gürpınar, her yıl 10 civarında 
uluslararası fuara katıldıklarını belirtiyor. 
Son dönemlerde Ortadoğu’da yaşanan 
karışıklıkların ihracata olumsuz etki yaptığını 
belirten Erhan Gürpınar, “Bizim en iyi 
pazarımız Ortadoğu. Örneğin Suriye’ye çok 
mal satıyorduk, şu an satamıyoruz. Mısır’a 
satıyorduk, iç karışıklıklar ve yeni hükümetin 
Türkiye ile ilişkilerinde yaşanan olumsuzluklar 
yüzünden işler kötüye gidiyor. Türkiye’nin 
Ortadoğu ile ilişkileri ne kadar yakın olursa bu 
bizim için o kadar iyi olur. Sadece bizim için 
değil, hemen her sektör için bu böyle.” diyor. 

Zaman içinde, sektörün ihtiyaçlarına göre 
imalatı yapılan makinelerin çeşitlendiğini 
belirten Erhan Gürpınar, “Birbirini tamamlayıcı 
makineler üretiyoruz. Bizim işimizde Ar-Ge’ye 
çok ihtiyaç var bu yüzden Ar-Ge çalışmalarına 
ve müşterilerimizden gelen olumlu-olumsuz 
eleştirilere çok önem veriyoruz. Bunun yanı 
sıra sektör olarak çektiğimiz bazı sıkıntılar var; 
teknik personel yetersizliği ve ara eleman 
sıkıntısı önemli sorunlarımız arasında. Biz 
Gürmaksan olarak kendi personelimizi 
kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz ve bu konu 
ile ilgili meslek liseleri ile bağlantılı çalışmaya 
gayret ediyoruz.“ diyor.

SEKTÖRÜNÜN LİDERİ
Bugün sektörünün lideri konumunda 

olan Gürmaksan, 4 bin metrekaresi kapalı 
olmak üzere toplam 11 bin metrekarede 
faaliyet gösteriyor. 30’dan fazla çalışanıyla 
yoluna devam eden Gürmaksan; tahin, helva, 
lokum, şekerleme, çikolata, tofy şeker, gofret, 
ambalaj ve gıda işleme makineleri imalatına 
devam ediyor. Sektörde yüzde 20’lik paya 
sahip olan ve üretmiş olduğu makinelerin 
yüzde 70’ini dış, yüzde 30’unu iç piyasaya 
satmakta olan Gürmaksan; Amerika, Kuzey 
Afrika, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, 
İsrail, Yemen, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Ürdün, İran, Irak, Ukrayna, Rusya, Özbekistan 
gibi ülkelere ihracat yapıyor.

Üçüncü kuşağın da yavaş yavaş görev 
almaya başladığı Gürmaksan, 1959 yılında 
Yılmaz Gürpınar’la başladığı yolculuğuna, 
sağlam adımlarla devam ediyor.
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Türkiye ekonomisinin taşıyıcı gücü, 
TAİD, TREDER ve ARÜSDER’in işbirliğiyle 
bir araya geliyor. Çekici, kamyon, treyler 
ve üstyapı sektörünü kapsayan Ağır 
Vasıta Zirvesi, 11 Şubat 2020 tarihinde 
kamu ve özel sektörü bir araya getiren 
eşsiz bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 
Pazarın önde gelen paydaşları, sektör 
sorunlarının konuşulacağı ve yeni 
stratejilerin belirleneceği Zirve’de 
buluşacak.

Türkiye ağır vasıta sektörü, üretim 
hacmiyle Avrupa’nın ikinci büyük 
üreticisi konumunda. 50 bin adet 
kamyon, 100 bin adet treyler üretim 
kapasitesine sahip ağır vasıta sektörü, 
iç pazarda son 5 yıldır yaşanan daralma 
ile birlikte potansiyelinin çok gerisinde 
kaldı. Yurtiçinde 35 bin adet olan 
kamyon-çekici pazarı 7 bin adetlere, 
25 bin adetlik treyler pazarı, 10 bin 
adetlere gerilemiş durumda. Ağır vasıta 

üreticileri, kapasite yatırımlarını 30 bin 
adetlik pazara göre planladıkları için 
ciddi sorunlar yaşıyor. Bu durum ana 
sanayi, yan sanayi, distribütör, yetkili 
bayiler ve servis noktaları başta olmak 
üzere 150 binin üzerinde istihdamı 
bulunan sektörü tehlikeye düşürüyor. 
65.000 kişiye çeşitli vesilelerle istihdam 
olanağı yaratan, dünyanın 145 ülkesine 
ihracat yapan, sürekli olarak teknoloji 
ve inovasyona dayalı yatırımlar yapan 

TAİD, TREDER ve ARÜSDER’in işbirliğiyle
düzenlenen Ağır Vasıta Zirvesi’nde;

Ağır Ticari Araç
pazarının nabzını tutan

dernekler, sektörün
gelişimi için güçlerini birleştiriyor

Sektör, çıkış noktası 
arayacak
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üst yapı ve ekipman sektörü de yaşanan 
daralmadan payını alıyor. Araç-treyler-
üst yapı ayrılmaz bir bütün olduğundan 
birlikten doğan güç ile Zirve’de çözümler 
de birlikte aranacak ve ülke ekonomisine 
katkının arttırılmasına odaklanılacak.  

Pazarın geçtiği dar boğaza çözüm 
arayan sektör paydaşları, çıkış noktasında 
ise kamudan destek bekliyor. 55 bin 
adet kamyon-çekici ve bir o kadar treyler 
talebi ötelenmiş durumda. Kamudan 
sağlanacak çeşitli teşviklerle ötelenmiş 
talebin pazara kazandırılması sayesinde 
ise ağır ticari araç pazarında 2020 yılında 
yükseliş görmek mümkün olacak. 

Teşvik bekleniyor
TAİD Ağır Ticari Araçlar Derneği 

Başkanı İlhami Eksin, ağır vasıta pazarının 
öncelikli beklentilerini şöyle açıkladı: 
“Sektör öncelikli olarak hurda teşviki, 
vergi teşviki ve finansman koşullarının 
iyileştirilmesini bekliyor. Emisyon 
sınıfı ve alternatif yakıt avantajlarının 
uygulanması ile yeni araç alımları 
özendirilebilir. Geçtiğimiz yıl mevcut 
aracını 2 yıl içerisinde satmayı taahhüt 
eden ağır vasıta ruhsat sahipleri, yeni 
araç alımında yüzde 4 ÖTV teşvikinden 
yararlanıyordu. Bu teşvik, pazara az 
da olsa bir ivme kazandırmıştı. Ayrıca 
yüklerin taşımasında çekiciler kadar 
öneme sahip olan treyler için de hurda 
teşviki uygulanması beklentiler arasında 
yer alıyor. Teknolojinin gelişmesi 

ile araçlardan alınabilecek anlık 
verinin işlenerek lojistik sektörünün 
sürdürülebilir verimlilik ve dolayısıyla 
rekabet üstünlüğü elde etmelerini 
istiyoruz. Konu ile ilgili teknik ve idari 
düzenlemelerde katkı sağlamak için 
çalışmalarda bulunacağız. Zirvemiz, 
sektör paydaşlarını bir araya getirecek 
ve ortak çözümler ile ağır vasıtaların 
tekerleklerini yeniden döndüreceğiz.”

Yatırımlar kaldığı yerden 
devam eder
TREDER Treyler Sanayicileri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şentürk, 

“Avrupa’nın en büyük ikinci üretim 
kapasitesine sahip ülkesiyiz. Hedefimiz 
liderlik. Orta vadede 1 milyar dolarlık 
ihracat hedefimiz var.  Bu hedefe yerli ve 
yabancı yatırımlar sayesinde ulaşacağız. 
Yatırımcılar, güçlü, sürdürülebilir ve 
büyük potansiyeli olan pazara yatırım 
yapar. Bu üçlü sac ayağını kamu ve özel 
sektör birlikte oluşturarak, kaldığımız 
yerden yatırımlara devam edebiliriz.” 
şeklinde konuştu.

“Dünya Markası” olabilecek 
firmalarımız var
ARÜSDER Araç ve Araç Üstü Ekipman 

ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği 
Başkanı Burhan Fırat, zirve ile ilgili yaptığı 
açıklamada; “Yaklaşık 3 milyar dolarlık 
bir pazara sahip, kendi öz sermayelerine 
dayalı yatırımları ile iç pazarda kamuya, 
yurt dışında da dünyanın 145 ülkesine 
üst yapı-ekipman üreten sektörümüzün 
her yıl ihracat rekorları kırmasından 
dolayı gururluyuz. 2018 yılı itibarı ile 
cari açığımıza artı yönde 700 milyon 
dolar katkı sağlamış durumdayız. Bu yıl 
çok daha fazlasını gerçekleştireceğimiz 
ortada. “Dünya Markası” olabilmek 
yolunda çok önemli mesafe kat etmiş 
firmalarımız bulunuyor ancak iç pazarda 
çok ciddi sıkıntılarımız da var. Sadece 
daralan iç pazar değil, mevzuattaki 
engeller, teşvik ve kredilerdeki 
yetersizlikler çözüm gerektiren temel 
sorunlarımız. Çözüm arayışlarımız için 
de bu zirvede diğer paydaşlarımızla bir 
araya geleceğiz” diye belirtti. 

Zirve, 11 Şubat 2020, Salı günü 
Sheraton Grand İstanbul Ataşehir 
Hotel’de gerçekleştirilecek. 

TAİD Başkanı 
İlhami Eksin

ARÜSDER  Başkanı 
Burhan Fırat

TREDER Başkanı 
Yalçın Şentürk
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Teknoloji şirketi ve premium 
lastiklerin üreticisi Continental ve 
Pyrolyx, son yıllarda geri dönüştürülmüş 
karbon karası teknolojisinde ortaya 
çıkan gelişmelerle ilgili iş birliği yapıyor.
Yapılan bu iş birliği neticesinde Pyrolyx 
ve Continental, Continental’in dünya 
genelindeki lastik üretim tesisleri 
için beş yıllık bir geri kazanılan 
karbon karası (rCB) tedarik anlaşması 
imzaladıklarını duyurdu. Bu ortak iş 
geliştirme taahhüdü, geri kazanılan 
karbon karasını (rCB) farklı lastik 
segmentlerinin üretiminde kullanmanın 
temellerini atmayı hedefliyor. 

Bu duyuru, lastik üretiminde ve 
malzeme tüketiminde sürdürülebilirliği 
artırma konusunda yaşanan 
zorluklara karşı atılan önemli bir 
adım. Pyrolyx, kullanım ömrünü 
tamamlamış  3.000.000 adetten 
fazla  lastiği değerlendirmeyi 
ve CO2 emisyonlarını klasik 
karbon karasına kıyasla her 
bir fabrikada yılda 25.000 
ton üzerinde azaltmayı 
öngörüyor.

Continental Malzeme 
ve Süreç Geliştirme ve 
Endüstrileşme Departmanı 
Başkan Yardımcısı Dr. 
Andreas Topp, “Continental 
olarak Pyrolyx ile uzun vadeli bir 
iş ortaklığına girmekten heyecan 

duyuyoruz. Çünkü bu iş ortaklığı 
ürünlerimizin ve operasyonlarımızın 
sürdürülebilirliğini artırma 
taahhüdümüzün altını çizmektedir. 
Lastiklerimizin en yüksek güvenlik 
performans kriterlerini karşılamalarını 
sağlarken müşterilerimiz için yenilikçi, 
çevreye faydalı teknolojiler geliştirme 
kararlılığındayız.” dedi.

Pyrolyx şirketinin ABD CEO’su 
Thomas Redd ise şunları söyledi: “Bu 
tedarik anlaşması Pyrolyx açısından 
çok olumlu bir gelişme olmakla 
birlikte kullanım ömrünün sonuna 
gelmiş lastiklerden karbon karasını 
geri kazanmaya karşı tutumumuzu ve 
rCB’nin dünya çapında kabul edildiğini 
doğrular nitelikte. Pyrolyx’in elde ettiği 
rCB, Pyrolyx ve geri kazanılan karbon 
karası endüstrisi için ezberleri bozan bir 

malzeme.” dedi.
Bu tedarik anlaşması, Kuzey 

Amerika ve Doğu Avrupa 
ek üretim tesisleriyle 
Pyrolyx’in büyümesini 
destekleyecek ve özellikle 
önümüzdeki beş yılda 
yıllık 10.000 tona ulaşan 

satışları detaylandıracak. 
Anlaşma ayrıca Continental 

ve Pyrolyx’in lastik üretiminde 
çevresel olarak sürdürülebilir 

tedarik zincirleri oluşturma bağlılığına 
dikkat çekiyor.

Continental ve Pyrolyx’ten 
karbon karası anlaşması

Continental ve Pyrolyx arasında 
geri dönüştürülmüş karbon 
karası için yapılan anlaşma 
kapsamında önümüzdeki 

beş yılda yıllık 10.000 tonluk 
teslimat bekleniyor. Pyrolyx, 

3.000.000 adet üzerinde 
kullanım ömrünü tamamlamış 

lastiği geri dönüştürerek her bir 
fabrikasında yılda 25.000 ton 
üzerinde CO2 emisyonundan 
tasarruf yapmayı öngörüyor. 

Anlaşma ile geri dönüştürülmüş 
karbon karasının farklı lastik 
segmentlerinde kullanımı da 

hedefleniyor.
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Avrupa’nın ve Türkiye’nin lider treyler 
üreticilerinden Krone, Ankara merkezli 
GBU Turizm Lojistik’e 30 adet Profi Liner 
Ultra teslimatı gerçekleştirdi. Firmanın 
40 adetlik siparişinin ilk 30 adedinin 
teslimatı, Krone’nin Tire fabrikasında 
düzenlenen törenle gerçekleşti.

Krone’nin Tire fabrikasında 
gerçekleştirilen teslimat törenine Krone 
Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone Türkiye 
Satış Müdürü Ömürden Özacar, Krone’nin 
Bölge Satış Yöneticisi Kerim Ocik ve GBU 
Turizm Lojistik Firma Sahipleri Gürol 
Başar Ülger ve Adem Ülger katıldılar. GBU 
Lojistik yetkililerine Krone’nin göz bebeği 
olan Tire fabrikasının da gezdirildiği 
tören sonunda Krone Türkiye CEO’su 
Rıza Akgün firma yetkililerine bir plaket 
takdim etti. 

Teslimat töreninin ardından verdiği 
demecinde, Tire fabrikasından hem 
yurtiçine hem de yurtdışına treyler 
göndermeye hız kesmeden devam 

ettiklerinin altını çizen Rıza Akgün, 
“Şartların hem Türk nakliyecisi için hem 
de bizler için zor olduğunun farkındayız. 
Buna rağmen kullanıcılarımıza üst 
düzey kaliteye daha uygun fiyatla ve 
cazip ödeme seçenekleriyle erişme 
imkanı sunma gayretindeyiz. Bugün 
teslimatını gerçekleştirdiğimiz Profi 
Liner Ultra, düşük boş ağırlığıyla KRONE 
ürün gamının en hafif üyesi olma 
özelliğini taşıyor. Profi Liner Ultranın 
özel taban dizaynı ve şasi tasarımı, 
yakıt tüketimindeki liderliği ve düşük 
karbon dioksit salınımı değerleriyle Türk 
nakliyecisine en yeni çözümü sunuyoruz. 
Şasinin ana taşıyıcılarından herhangi 
bir eksiltme yapmadan istenilen düşük 
ağırlıklara ulaşabilmiş olduğumuzu 
tekrar vurgulamak isterim. İşini bizim 
gibi titiz yapan GBU Turizm Lojistik’in 
bizi tercih etmesinden dolayı gururluyuz. 
Kendilerine bu alımlarının bir kez daha 
hayırlı olmasını tememni ederiz.” şeklinde 

konuştu.
GBU Turizm Lojistik yönetim kurulu 

başkanı Gürol Başar Ülger ise yaptığı 
açıklamada, “Krone’ye teşekkür ederek 
başlamak istiyorum. Gerek rekabetçi 
fiyatları gerek de vermiş oldukları takas 
desteğiyle bu yatırımımızda bize adeta 
itici güç oldular. Bugün ilk defa ziyaret 
etme fırsatımız oldu ancak gördük ki 
Tire fabrikasında üst düzey kalitede 
ve maksimum titizlikle üretim faaliyeti 
gerçekleştiriyorlar. Yatırım kararını 
verirken hem maddi olanaklarımızı hem 
de filomuzun kalitesini gözeterek hareket 
ettik. Tekrardan tüm Krone yetkililerine 
teşekkür ederiz. Hayırlı olsun.” şeklinde 
konuştu. 

Tire fabrikasında 2012 senesinden 
beri üretimini sürdüren ve Türk 
nakliyecisiyle olan ilişkisini sağlamlaştıran 
Krone, kullanıcılarına üst düzey kaliteye 
daha uygun fiyatla ve cazip ödeme 
seçenekleriyle erişme imkanı sunuyor. 

Ömer Başer - Adem Ülger - Rıza Akgün - Gürol Başar Ülger - Murat Bakış - Ömürden Özacar - Kerim Ocik

Krone’den GBU Turizm Lojistik’e

40 Adet
Profi Liner Ultra
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Anadolu Isuzu, yerli araç üretim kalitesi 
ile bir kez daha Japonya’nın üstün üretim 
ve kalite yönetim belgesi olan Isuzu 
Monozukiri (IM) sertifikasına layık görüldü. 
Isuzu Japonya’nın Anadolu Isuzu’nun 
üretim tesislerinde gerçekleştirdiği 
denetleme ve değerlendirme çalışmaları 
sonucunda var olan IM sertifikası 
yenilendi. Geçen yıl yapılan denetimlerde 
kamyon ve D-MAX hatları için var olan IM 
sertifikasının geçerlilik süresi uzatılmış, 
otobüs fabrikası için ise Anadolu Isuzu ilk 
kez IM sertifikası almıştı.  

Yenilenen sertifika ile Anadolu Isuzu 
kamyon ve pick-up’ta Avrupa’da tek, 
otobüs alanında ise dünyada tek IM 
sertifikalı Isuzu fabrikası oldu. Japonya’dan 
gelen uzman Isuzu ekibinin, 14-18 Ekim 
tarihlerinde Anadolu Isuzu’nun üretim 
sahalarında yaptığı denetimler sonucunda 
450 prosedürün incelenmesinin ardından 
tüm yerli üretim ve kalite süreçlerinin 

Japonya standartlarında olduğu belirtildi. 
Japonya’dan gelen uzmanlar; lojistik, 
insan kaynakları, satış sonrası hizmetler 
alanlarında yaptığı denetimler sonucunda 
Anadolu Isuzu‘nun üretim ve kalite 
süreçlerini belirlenen kalite standartlarına 

göre yönettiğini doğruladı ve yerli üretim 
kalitesini tescillemiş oldu.

“Kalite odaklı çalışmalarımızın 
sonucunu almaya devam 
ediyoruz”
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul 

Arıkan, sertifika töreninde yaptığı 
konuşmada, “Anadolu Isuzu’daki kalite 
odaklı çalışmalarımızın sonucunu 
bugün bir kez daha almış olmaktan 
gurur duyuyoruz. Isuzu’nun kalite 
standartlarını eksiksiz olarak yerine 
getiren çalışma anlayışımız sayesinde 
üretim tesislerimizin tamamı kalite 
açısından bir kez daha tescillendi. Bugün, 
kamyon ve pick-up’ta Avrupa’da tek, 
otobüs alanında ise dünyada tek IM 
sertifikalı Isuzu fabrikasıyız. Büyük bir 
uyum içinde özveriyle çalışan bir takım 
olarak önümüzdeki dönemlerde de 
bu başarımızı sürdürmeye kararlıyız” 
ifadelerini kullandı.

Anadolu Isuzu’nun yerli 
üretim kalitesi bir kez 

daha tescillendi
Anadolu Isuzu’nun kamyon 

ve otobüs fabrikası ile D-MAX 
hatları için var olan üstün üretim 

ve kalite yönetim sertifikası IM 
(Isuzu Monozukiri) yenilendi. 

Isuzu Japonya ekibinin, üretim 
tesislerinde gerçekleştirdiği 

denetlemeler sonucunda bir kez 
daha bu belgeye layık görülen 

Anadolu Isuzu; kamyon ve pick-
up’ta Avrupa’da tek, otobüs 
alanında ise dünyada tek IM 

sertifikalı Isuzu fabrikası oldu.
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Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi 
ve lider araç kiralama şirketi Otokoç Otomo-
tiv, dijital dönüşüm ve inovasyon yönetimi 
konusunda hayata geçirdiği teknolojik projel-
eri ile IDC Türkiye Akıllı Üretim ve Dijital Perak-
ende Zirvesi 2019 kapsamında altı kategoride 
ödüllendirildi. Otokoç Otomotiv, IDC Türkiye 
Akıllı Üretim, Dijital Perakende ve Yapay Zeka/
Analitik/RPA Teknoloji Konferanslarında, 
Müşteri Mükemmeliyeti kategorisinde “Las-
tick - Kış Lastiği Kiralama Dijital Platformu” ile 
birincilik ödülünü kazanırken;  Dolandırıcılık 
Yönetimi kategorisinde “SeCOS Bulut Bilgi 
Güvenliği Çözümleri Projesi” ile yine birinciliğin 
sahibi oldu. Oyunu Değiştirenler kategorisinde 
“2. El Araç Online Satış Platformu” projesi ile 
ikincilik, Müşteri Deneyimi kategorisinde “Di-
jital Ofis” projesi, Operasyonda Mükemmellik 
kategorisinde “Robotik Süreç Otomasyonu ile 

Özel Tüketim Vergisi Ödeme Sürecinin Otom-
atize Edilmesi” projesi ve Teknoloji Hizmet 
Dağılımı kategorisinde “Otokoç 365” projesi ile 
üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Yaptığı değerlendirmede Otokoç Otomo-
tiv olarak farklı kategorilerde almış oldukları 
ödüllerden dolayı büyük mutluluk duy-
duğunu belirten Otokoç Otomotiv Teknoloji 
ve Strateji Direktörü Dr. Erdal Kemikli şunları 
söyledi:  “Dünyadaki teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda mükemmel müşteri mem-
nuniyeti için teknolojik anlamda yeni fikir 
ve projelere büyük önem veriyoruz.  Bu an-
lamda Otokoç Otomotiv olarak hem kendi 
içimizde hem de müşterilerimizle buluştuğu-
muz platformlarda Dijital Dönüşüm ve İno-
vasyon Yönetimi süreçlerimizi hayata geçird-
ik. Aldığımız ödüller de bu konuya verdiğimiz 

önemin bir tescili niteliğinde“ dedi.
Hedeflerinin her zaman için kaliteli 

hizmet ve mükemmel müşteri deneyimi 
yaratmak olduğunun altını çizen Kemikli 
“Otokoç Otomotiv olarak bundan önce old-
uğu gibi bundan sonra da çağın getirdiği 
gelişmelerin en yakın takipçisi, değişimin 
öncüsü ve uygulamacısı olmaya devam 
edeceğiz” diye sözlerine ekledi.  Bu yıl 
dördüncüsü gerçekleştirilen IDC Türkiye Akıllı 
Üretim, Dijital Perakende ve Yapay Zeka/
Analitik/RPA Teknoloji Konferansları, her yıl 
perakende sektörlerinin Türkiye’deki tekno-
lojik yeniliklerinin başarılarını onurlandırmak 
amacıyla IDC Türkiye tarafından düzenleniy-
or. IDC analistleri, akademisyenler ve endüstri 
liderlerinden oluşan jüri tarafından incelenen 
projeler, en üst düzeyde tarafsız ve şeffaf bir 
değerlendirme sonrasında ödüllendiriliyor. 

Otokoç Otomotiv’e
6 kategoride 6 ödül
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Yeni çekicilerin teslimat törenine Horoz 
Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan 
Gürbüz, Yurtiçi Lojistik Grup Başkanı İlker 
Özkocacık, Yurtiçi Komple Taşıma Direktörü 
Aykut Baran ve Renault Trucks adına Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Bölge Satış 
Müdürü Arda Girgin, Koçaslanlar Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, 
Genel Müdürü Mesut Süzer, Koçaslanlar 
Hadımköy Şube Müdürü Ahmet Sezer 
katıldılar. Renault Trucks Finansal Hizmetler 
(RTFS) Satış ve Pazarlama Direktörü Ertan 
Çolak da törende bulundu. 

2019 yılını sektörlerdeki 
daralmalara rağmen yüzde 10’un 
üzerinde büyüme ile kapatacağız
2019 yılının tüm sektörler için zorlu 

geçtiğini dile getiren Horoz Lojistik İcra Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz; “Genel 
olarak 2019, ticaret hacimlerinin büyüdüğü 
bir yıl olmadı. Sektörlere göre değişkenlik 
gösteren yüzde 15, 20 hatta 25’lere varan 
daralmalar yaşandığını gördük. Tabi ki bu 
durum, bizlerin iş hacmini de etkiliyor. Buna 
rağmen Horoz Lojistik olarak 2019’u yüzde 
12-15 arasında büyüme ile kapatacağımızı ön 

görüyoruz. Yeni iş imkanları, yeni ürünler ve 
olmadığımız pazarlara bazı yatırımlar geliştir-
erek sektöre göre iyi bir yıl geçirdiğimizi 
söyleyebiliriz. Genelde Horoz Lojistik olarak 
yüzde 20-25 arasında yıllık büyüme gösteriy-
oruz. Ancak 2019 yılını, piyasa beklentilerine 
göre bu şekilde planlamıştık. Dolayısıyla 2019 
için hedefimizi tutturduk. Geliştirdiğimiz iş 
alanlarımız için de bu yıl son olarak Renault 
Trucks çekicilere yatırım yaptık” diye belirtti. 

e-ticaret ile büyümeyi sürdürüyoruz
Yeni Renault Trucks çekicilerini yurt içi 

taşımacılık operasyonlarında kullanacaklarına 
değinen Gürbüz; “Horoz Lojistik olarak 2014 
yılında başlayan, 2017-2018’de büyüyen, 
özellikle yurtiçi taşımacılık içinde gelişen e-ti-
caret alanına odaklandık. Ayrı ayrı sektörlere 
baktığımızda ticaret küçülüyor ancak sek-
törlerde e-ticaret’in aldığı pay sürekli büyüyor. 
Daralan ekonomilerde markaların daha geniş 
coğrafyalarda satışlarını arttırabilmeleri, e-plat-
formdan bütün Türkiye’ye hatta dünyaya 
uzanabilmeleri gerçekten çok kolay. Bu nedenle 
artan talep ile dağıtım tarafımızı gelişiyoruz. 
Kargoların taşımadığı büyük ürün gruplarının 
e-ticaret taşımacılığında sektör lideriyiz. Bu alan-
da tüm büyük e-ticaret platformların ana tedar-
ikçisiyiz ve yurtiçi taşımacılığında yatırımımızı 
arttırıyoruz. Bu çerçevede altyapımızı, Renault 
Trucks araçlar ile sağlamlaştırıyoruz” dedi. 

Horoz Lojistik, Renault
Trucks ile e-ticaret

yatırımlarına devam ediyor

Türkiye lojistik sektörünün önemli oyuncularından Horoz Lojistik,
2019 yatırımlarını Renault Trucks’tan teslim aldığı 10 adet çekici ile tamamlıyor.
Horoz Lojistik, e-ticaret lojistiği ve yurtiçi taşımacılığına yaptığı yatırımları doğrultusunda 
özmal filosunu 10 adet Renault Trucks T 460 4x2 çekici ile genişletiyor. 
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Rekabette filomuz önemli
Gürbüz, dağıtım alanında zamanla 

yarıştıkları parsiyel taşımacılıkta araçların 
operasyonlara değer katması gerektiğine 
değindi; “Her gün İstanbul’dan 81 şehire 
çıkışlarımız oluyor. Ankara’dan da bu 
dağıtımlara başladık. Çok yakında 81 ilden 81 
ilde olacak bir yapıya gidiyoruz. Dolayısıyla 
bu tarz operasyonlarda yüksek performanslı 
ve özellikli araçlar ile hizmet vermek büyük 
önem taşıyor. Ayrıca servis hizmetlerinde 
aldığımız destek, rekabetçi koşulları çok et-
kiliyor. Bu nedenlerle hem araçlarına hem de 
satış sonrası hizmetlerine güvendiğimiz Re-
nault Trucks çekiciler ile filomuzu geliştirdik” 

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu ise; “Horoz Lojistik ile her 
zaman çok farklı bir bağımız oldu. 16 yıl 
markamızı bayimiz olarak temsil ettikleri 
için araçlarımızı, teknik özellikleri, bayi ve 
servis ağı gibi tüm detayları aslında ma-
sanın öbür tarafında da deneyimlediler. Bu 
nedenle müşterimiz olarak Horoz Lojistik ile 
bağlarımızın devam etmesi bizler için ayrı-
calıklı bir durum” açıklamasında bulundu.

Gürkan Gürbüz, Renault Trucks araçlarını 
çok iyi tanımalarının yanı sıra her zaman 
diğer Renault Trucks kullanıcılarından da 
olumlu duyumlar aldıklarını belirterek; “Diğer 

firmaların da deneyimlerini ve memnuni-
yetlerini de duyuyoruz. Dolayısıyla Renault 
Trucks çekicileri tercih etmek bizim için çok 
düşünülecek bir seçenek olmadı” dedi.  

Horoz Lojistik Yurtiçi Lojistik Grup Başkanı 
İlker Özkocacık ise; “Horoz, öncü girişimleri 
ve Türkiye’de ortaklık yapısı açısından lider 
bir lojistik firması. Türkiye geneline yayılmış, 
gayri safi milli hasıladan pay almış, 29 ilde 
boyutları 1000 ile 40.000 arasında değişen 
depolarıyla 81 il ve 970 ilçeye hizmet veren 
dev bir kuruluş. Son dönemde sektöre sun-
duğumuz yeni ürünler ile sadece organik 
değil aynı zamanda paralel olarak genişleyen 
bir firma. Paydaşlarımız çok fazla. Bordrolu 
personellerimizin 4 katı fazla paydaşlarımız 
üzerinden de istihdam sağlıyoruz. Her 
yatırım yeni iş imkanı, her yeni iş imkanı yeni 
istihdam, her istihdamı da ülkemize yapılan 

bir katkı olarak görüyoruz. Bu nedenle farklı 
alanlarda kendimizi geliştirirken, filo yatırım-
larımıza da önem veriyoruz” diye belirtti. 

Renault Trucks Finansal 
Hizmetler ile yatırım 
koşullarımız kolaylaşıyor
Gürkan Gürbüz, Renault Trucks alımların-

da toplam çözümlerden faydalandıklarını 
belirtti; “Alımlarımızın hızlanmasında Renault 
Trucks Finansal Hizmetler’in de katkısı çok 
büyük. Sunulan finansal paket çözümleri ile 
alım yapmak için çok da düşünmemize gerek 
kalmadı. Rekabetçi şartları hızlı bir süreçte 
sunmaları, önemli bir kriter oldu”

Renault Trucks Finansal Hizmetler Satış 
ve Pazarlama Direktörü Ertan Çolak tesli-
mat ile ilgili olarak; “Renault Trucks Finansal 
Hizmetler olarak, 2018 – 2019 yıllarında 
600’ün üzerinde Renault Trucks finansmanı 
yaptık. Horoz Grubu’na yapmış olduğumuz 
10 adetlik Renault Trucks Finansmanı, bizim 
için önemli projelerimizden biri oldu. Yıllarca 
bayiliğimizi yapmış olan Horoz Grubu ile 
bağlantımız hiç kopmadı. Araç alımı gün-
deme geldiğinde, çok kısa bir sürede, ideal 
bir finansman paketi sunduk. Bu anlamda 
Renault Trucks ve Horoz Lojistik işbirliğinin 
devamında rolümüzün olmasından mem-
nuniyet duyuyoruz” şeklinde açıkladı. 

2020 yılı da
2019 gibi geçebilir

2020 beklentileri ile 
görüşlerini açıklayan 

Gürbüz; “2020 
beklentilerini, piyasa 
ön görüleri ve kendi 
beklentimiz olarak 
iki ayrı cepheden 

değerlendiriyoruz. 
2020’yi genel olarak 2019 
yılı gibi bekliyoruz. Ancak 

kendi tarafımızdan 
baktığımızda özellikle 
ev teslimatı gibi katma 
değerli iş alanlarımızla 
enflasyonun üzerinde 

ortalama yüzde 15 
civarında bir büyüme 

bekliyoruz. Bünyemizde 
beklentilerimiz,  piyasa 

beklentilerinin üzerinde 
hedeflerle devam 

ediyor” dedi.
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2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 
toplam üretim yüzde 7 ve otomobil 
üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 6 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
1 milyon 325 bin 490 adet, otomobil 
üretimi ise 887 bin 651 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 29 azalarak 
399 bin 77 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 26 oranında 
azaldı ve 316 bin 427 adet olarak 
gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 
2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 
üretim yüzde 9 seviyesinde 
daralırken, ağır ticari araç grubunda 
yüzde 18, hafif ticari araç grubunda 
yüzde 9 oranında azaldı. 

2018 yılı Ocak-Kasım dönemine 
göre ticari araç pazarı yüzde 39, hafif 
ticari araç pazarı yüzde 39 ve ağır 
ticari araç pazarı yüzde 43 azaldı. 
2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 6 oranında azalırken, 
otomobil ihracatı yüzde 7 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 
1 milyon 146 bin 238 adet, otomobil 
ihracatı ise 756 bin 807 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Kasım 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 
28,6 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 6 azalarak 
10,7 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 0,3 azalarak 9,6 Milyar € 

seviyesinde gerçekleşti.
2019 yılı Ocak-Kasım döneminde, 

önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 7 oranında azalarak toplam 1 
milyon 325 bin 490 adet taşıt aracı 
üretildi.

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 1 milyon 347 bin 392 adet 
olarak gerçekleşti. 

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

• K. Kamyonda yüzde 58 
• Midibüste yüzde 28 
• B. Kamyonda yüzde 23
• Kamyonette yüzde 11 oranlarında 
azaldı, 
• Otobüste yüzde 11 
• Minibüste yüzde 8 oranlarında 
arttı.
2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 

otomobil üretimi, 2018 yılına göre 
yüzde 6 oranında azalarak 887 bin 
651 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 
traktör üretimi yüzde 40 oranında 
azalarak 21 bin 902 adet oldu.

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 
toplam satışlar 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 29 azalarak 399 
bin 77 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 

otomobil satışları, 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 26 oranında 
azaldı ve 316 bin 427 adet oldu.

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı 
yüzde 60 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 

geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 26, 
ithal otomobil satışları yüzde 33 
ve yerli otomobil satışları yüzde 10 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 

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

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları yüzde 
39 , ithal hafif ticari araç yüzde 41 ve 
yerli hafif ticari araç satışları yüzde 36 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Kasım 

döneminde; bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ağır ticari araç 
pazarı yüzde 43 azalarak bin 10 bin 
517 adet, kamyon pazarı yüzde 41 
oranında azalarak 8 bin 682 adet, 
midibüs pazarı yüzde 48 oranında 
azalarak bin 203 adet ve otobüs 
pazarı ise yüzde 46 oranında 
azalarak 632 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 
toplam pazar yüzde 44 , otomobil 
pazarı yüzde 37, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 60 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 67 oranlarında düşüş 
gösterdi.

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

756 bin 807 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 86’sını 
oluşturan 1 milyon 146 bin 238 adet 
taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Kasım 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 6 azaldı. 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2019 YILI “KASIM” AYI 

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

 

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

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

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

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 7 oranında azalırken, ticari 
araç ihracatı yüzde 5 oranında azaldı. 
Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre 
yüzde 7 artarak 14 bin 893 adet 
olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 

verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Kasım 
döneminde toplam ihracat, 2018 
yılına göre yüzde 4 oranında azaldı 
ve 28,6 milyar $ oldu. Euro bazında 
ise yüzde 2 artarak 25,6 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-Kasım döneminde yüzde 
17 pay ile ihracat sıralamasında ilk 
sıradaki yerini korudu.
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İnegöl Belediyesi, İnegöl ve çevresinde 
etkili olacak olan kar yağışı öncesi karla 
mücadele çalışmalarına yönelik tüm 
hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı 
Alper Taban, her vardiyada 92 personel ve 
toplamda 32 iş makinesi ile 116 mahallede 
karla mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Meteorolojiden yapılan yoğun kar 
yağışı uyarısının ardından karla mücadele 
ekiplerini teyakkuza geçiren İnegöl 
Belediyesi, karla mücadele çalışmaları için 
ekip ve ekipman hazırlıklarını tamamladı. 
Beklenen yağış öncesinde karla mücadele 
hazırlıkları hakkında bilgi veren Başkan 
Alper Taban, her vardiyada 92 personel 
ve toplamda 32 iş makinesi ile karla 
mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Taban, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada; “İnegöl Belediyesi olarak, 
Temmuz ayında 28 adet yeni temizlik 
aracını belediye bünyesine kazandırmıştık. 
Geçtiğimiz günlerde de karla mücadele 
araçları, fen işleri, temizlik işleri ve park 
bahçeler müdürlüklerinde kullanılacak 
kamyonetler ile arazi tipi araçlar ve binek 
araçların bulunduğu 29 araçlık yeni bir filo 
daha İnegöl Belediyesi bünyesine kattık. 
Güçlenen araç filomuzla ve özverili ekip 
arkadaşlarımızla birlikte karla mücadeleyi 
en etkin şekilde yürüterek, gündelik hayatın 
sekteye uğramaması için çalışacağız. 
Sistemimizi güçlendirmeye, eksik ve 
açıkları kapatmaya, daha sağlıklı adımlarla 
hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için 
gayret ediyoruz” dedi.

Başkan Alper Taban konuşmasının 
devamında; “İnegöl Belediyesi olarak 
kış mevsiminde yürüttüğümüz karla 
mücadele çalışmaları ilk karın düşmesiyle 
birlikte başlamıştır. Çalışmalarımız 3 adet 
greyder, 4 adet otomatik tuzlama ve 
kar küreme aparatlı 6x4 kamyon, 3 adet 
kar küreme aparatlı 6x4 kamyon, 9 adet 
kazıcı yükleyici, 9 adet kamyonet, 2 adet 
yükleyici kepçe, Büyükşehir Belediyesine 
ait 2 greyder ve 14 operatör ve 16 şoför 
ile birlikte yürütülmektedir. Ekiplerimiz 
kar yağışının olduğu yüksek kesimlerde 
çalışmalara başladı. Stoklarımızda bulunan 
500 ton tuzumuz ile koordineli şekilde 
karla mücadele çalışmalarımızı başlatmış 
bulunuyoruz. Şuan için şehir merkezinde 
kar yağışı başlamadı ancak bu konuyla 
ilgili olarak görevlendirmemizi yaptık. 
Gündüzleri kaldırım ve yürüyüş yollarında 
biriken kar ve tuzlama mücadelesi için Fen 
İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, 
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 62 
personelimiz görevlendirildi” dedi.

“Kar yağışının günlük hayatı olumsuz 
etkilememesi için tüm birimlerimizle 
teyakkuzdayız” diyen Başkan Taban; 
“Kar yağışının oluşturabileceği tüm 
olumsuzlukları İnegöl Belediyesi olarak biz 
bertaraf etmeye hazırız. Ancak oluşabilecek 
olumsuzluklar noktasında halkımızı 
uyarmak istiyorum. Soba zehirlenmeleri, 
don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara 
karşı halkımızın tedbirli olmasını özellikle 
rica ediyorum” şeklinde konuştu.

İnegöl Belediyesi
KışA HAzıR

Alper Taban
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Scania’dan sıfır 
emisyonlu teslimat

Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen proje kapsamında 

Scania, şehiriçi dağıtımda plug-in 

hibrid araçlar ile sıfır emisyonlu 

teslimatların yolunu açtı.  Stockholm 

şehir merkezinde gerçekleştirilen 

teslimatlarda plug-in hibrid Scania 

araçları kullanıldı. Özellikle gece 

gerçekleşen teslimatlarda süreler 

önemli ölçüde azalırken, karbon 

dioksit, azot oksit ve partikül madde 

emisyonlarında da büyük oranda 

düşüşler ölçüldü. 

Proje kapsamında 2019 yılının 

Ocak ayından itibaren merkeze 22 

kilometre uzaklıktaki depodan haftada 

üç gece teslimat yapıldı. Stockholm 

şehir merkezine ağır ticari araçların 

girmesinin yasak olduğu saatlerde 4 

adet Scania plug-in hibrid kamyon 

özel izinle dağıtım yaptı. Teslimatlar 

sırasında park halindeki araçların 

aküleri şarj edildi.

Projeyi gerçekleştiren Scania ve 

Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, yaklaşık 

8 ay süren operasyonların sonuçlarını 

açıkladı. Değerlendirmede ortalama 

olarak gece yapılan teslimatların 

gündüz yapılanlara göre yüzde 30 

daha hızlı olduğunu gösterdi. Sabah 

7 öğlen 12 saatleri arası yapılan 

teslimatlara göre ise yüzde 38 daha 

hızlı yapıldığı gözlemlendi. 

Karbon salımında   
yüzde 44’e varan düşüş

Scania hibrit araçlarla yapılan 

teslimatlar sırasında karbon 
emisyonları, elektrik motorundan 

dolayı referans araçlardan ortalama 

yüzde 44 daha düşük çıktı. Aynı 

zamanda diğer emisyonlarda da gözle 

görülür düşük değerler elde edildi. 

plug-in Hibrid kamyon ile yapılan 

dağıtımda azot oksit emisyonlarında 

yüzde 80’den fazla düşüş olduğu 

görüldü. 
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Sadece elektrik gücüyle 150.000 
kilometre, dünyanın çevresinin neredeyse 
dört katı mesafeye eşdeğer. İşte bu, bazı 
müşterilerinin sahip olduğu CF Electric 
araçları sayesinde DAF’ın kazandığı 
kapsamlı pratik deneyimin ta kendisidir. 
VDL E-Power Teknolojisiyle donatılmış 
bu gelişmiş araçları müşteriler, gıda ve 
konteyner taşıma gibi amaçlarla her gün 
kullanıyorlar. 

DAF CF Electric Haziran ayında, 
Avrupa’da yenilikçi ve sürdürülebilir lojistik 
hizmetlerine yönelik gelecek vaat eden 
ve yeni teknolojiler kullanma konusunda 
saygın bir ödül olan Green Truck Logistics 
Solution 2019 ödülüne layık görüldü. 
Gittikçe daha fazla şehir, yakın gelecekte 
şehir merkezlerinde yalnızca emisyonsuz 
ve neredeyse tamamen sessiz araçların 
kullanımına izin verme konusundaki 
niyetlerini dile getiriyor. DAF CF Electric 
buna yanıt niteliğindedir. 

Sınırlı sayıda satış
İlk CF Electric bir yıl önce teslim edildi, 

o zamandan bu yana toplamda altı adet 
tamamen elektrikli kamyonla derin bir 
deneyim kazandı. Diğer durumların yanı 
sıra bu deneyimin sonucunda şirket içinde 
“2. Aşama” olarak nitelenen, yeni nesil 
yazılım ve yeni bir kumanda tablosuyla 
donatılmış bir model ortaya çıktı. 

Yönetim Kurulu üyesi ve Pazarlama 
ve Satış sorumlusu Richard Zink şöyle 
konuştu: “CF Electric’i sınırlı sayıda satmaya 
başlayabileceğimiz noktaya geldik. Yılda 
birkaç düzine kadar üretildiğini düşünün. 
Mükemmel kaliteyi garanti etmek için 
üretimi kontrollü bir şekilde başlatıyoruz. 
Aynı anda servis ağımızı da tam anlamıyla 
adım adım geliştirebiliyoruz. CF Electric 
çekici ünitesi artık Hollanda’da, Belçika’da 
ve Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya 
eyaletinde müşterilere sunuldu. Yerel 
pil şarj etme altyapısına ve satış sonrası 
olanaklarına bağlı olarak Avrupa’nın diğer 
kısımlarında satışların başlatılması da 
düşünülecektir.”

Ticari uygulanabilirlik
CF Electric, müşterilerin bir elektrikli 

kamyonun ticari uygulanabilirliğini 
görmelerine ve bu aracı kullanmanın 
günlük uygulamalarda nasıl faydalı 

olduğunu deneyimlemelerine yardımcı 
olmuştur. İlk birkaç hafta boyunca CF 
Electric araçlarının 100 kilometrelik 
menzilinin yalnızca sınırlı bir kısmını 
kullanan bazı taşıma operatörleri artık 

DAF CF Electric
elektrik gücüyle 150.000 

kilometre katetti

DAF müşterileri şu ana kadar sadece elektrik gücüyle 150.000 
kilometre, dünyanın çevresinin neredeyse dört katı mesafeye 
eşdeğer yol katetti. Jumbo Supermarkten, Rhenus Logistics, 
Simon Loos ve Tinie Manders, şimdi DAF CF Electric ile 
tamamen elektrik gücüyle birkaç yolculuk yapıyor.
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araçla günde yaklaşık 250 kilometre yol 
katediyor. Richard Zink şöyle diyor: “Olay, 
yolculuklarınızı akıllıca planlamakta 
bitiyor. Pillerin hızlıca şarj edilebiliyor 
olması (doğru ekipman kullanıldığında 
30 dakikanın biraz üzerinde bir sürede 
tamamen şarj olur) gerektiğinde hızlıca 
daha fazla kilometrelik ek menzil elde 
etmenizi sağlar.”

Haftada 7 gün, günde 18 saat 
DAF müşterileri olan Hollandalı Jumbo, 
Simon Loos ve Tinie Manders Transport 
ile Alman Rhenus Group şirketlerinin 
filolarında birer CF Electric yer alıyor. 
Ayrıca Tinie Manders’ta bu elektrikli 
kamyon çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. 
Çekici şu ana kadar 30.000 kilometreden 
fazla yol yapmış durumda ve haftanın yedi 

günü sabahın altısından gece yarısına 
kadar çalışıyor. Çoğu zaman Eindhoven 
bölgesindeki kısa yolculuklarda 
kullanılıyor.

Tinie Manders Transport’un eş 
yöneticisi Eveline Manders, şöyle diyor: 
“CF Electric, diğer tüm DAF kamyonlar 
kadar güvenilir. Elektrikli bir kamyonun 
planlaması ve kullanımı farklı bir düşünce 
yapısı gerektiriyor. Kamyonu rotaya 
uydurmaktan ziyade, rotayı kamyona 
uygun şekilde planlamanız gerekiyor. 
Ayrıca kamyonu en iyi şekilde kullanmak 
için yükleme ve boşaltma sırasında pilleri 
şarj edebiliyor olmanız da önemli. Bu 
iki konuya dikkat ederseniz elektrikli 
kamyon şehir içi dağıtımda mükemmel bir 
alternatif olabilir.”

DAF ve VDL Group kısa bir süre önce, 
şehir içi bölgelerde atık ve yan ürünlerin 
“sıfır emisyon” ile toplanması amacıyla 
dört adet tamamen elektrikli üç dingilli 
CF Electric çöp toplama kamyonunun 
faaliyete geçeceğini duyurdu.

DAF CF Electric 
Hakkında
DAF CF Electric, tek veya çift 

dingilli römorklarla ve 37 tona 
kadar GVW’lerle kullanılabilen 
şehir içi bölgelerdeki dağıtım 
uygulamaları için geliştirilmiş 
tamamen elektrikli bir 4x2 
çekicidir. Bu kamyon “2018 Yılının 
Uluslararası Kamyonu” seçilen 
DAF CF’yi temel alır ve VDL’nin 
E-Power Teknolojisi sayesinde 
tamamen elektrikle çalışır. Akıllı 
güç aktarma organının merkezi 
210 kilovat gücündeki elektrik 
motorudur. Bu motor, enerjisini 
toplam kapasitesi 170 kilovatsaat 
olan lityum iyon pil grubundan 
alır. CF Electric’in menzili yaklaşık 
100 kilometre olup bu miktar 
şehir içi dağıtımdaki yüksek 
hacimli taşıma uygulamaları için 
uygundur.

DAF CF Electric  Teknik özellikler

Çekicinin ağırlığı  9700 kg

Elektrik motoru  210 kW

Tork   2000 Nm

Pil kapasitesi   170 kWh

Tamamen şarj edilmiş 
durumdayken aracın menzili  Yaklaşık 100 km

Pillerin hızlı şarj süresi  35 dakika (300 kW’de)
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Kasabalardaki ve şehirlerdeki dağıtım 
çalışmaları sırasında savunmasız yol 
kullanıcılarının güvenliğini artırmak 
amacıyla DAF Trucks, 4x2 FT ve 6x2 FTP 
çekici ünitelerinde “DAF City Turn Assist” 
özelliğini fabrika çıkışlı seçenek olarak 
sunmuştur. Bu kör nokta izleyici şimdi 
sipariş edilebilir. DAF City Turn Assist, aynı 
zamanda satış sonrası çözümü olarak da 
sunulmaktadır.

DAF City Turn Assist; yaya, bisiklet, 
otomobil ve motosiklet gibi diğer yol 
kullanıcıları sürücünün yan kör nokta 
alanında olduğunda sürücüyü görsel ve 
sesli uyarılarla ikaz etmek için tasarlanmış 
bir güvenlik özelliğidir. İzleme sistemi; 
şehir içi sürüş sırasında düşük hızlarda 
uyarı vermekle kalmaz, aynı zamanda 
yüksek hızlarda akan trafikte şerit 
değiştirirken veya şeride katılırken yan 
şeritteki diğer yol kullanıcılarını da algılar. 

DAF City Turn Assist, radar teknolojisini 
kullanarak kötü görüş koşullarında bile 

en iyi nesne algılamayı sağlar. Yardımcı 
sürücü tarafında, arka çamurluğa veya 
arka çamurluğun yakınına tek bir kısa 
menzilli radar ünitesi monte edilmiştir. 
Dayanıklı tasarımı en zorlu koşullarda 
çalışmak üzere geliştirilmiştir. 

Uyarılar, yardımcı sürücü tarafındaki 
A direği üzerinde, yan aynaya yakın 
bir konumda bulunan stratejik 
olarak yerleştirilmiş bir LED ekran 
aracılığıyla gösterilir. Sağ sinyal lambası 
etkinleştirildiğinde sesli uyarılar da 
verilebilir. Fabrika çıkışlı DAF City Turn 
Assist’te tüm sistem (radar ünitesi, ekran 
ve kablo demetleri) kurulu halde gelir. 

DAF City Turn Assist, MX-11 ve MX-13 
motorlara sahip soldan direksiyonlu Euro 
6 4x2 FT ve 6x2 FTP çekici ünitelerinin 
yanı sıra CF Electric araçlarda da seçenek 
olarak sunulur. Sağdan direksiyonlu CF 
ve XF modelleri için DAF, halihazırda 
Birleşik Krallık ve İrlanda’daki pazar 
gereksinimlerini ve yasal gereksinimleri 

karşılamak amacıyla savunmasız yol 
kullanıcılarını korumaya yardımcı olmak 
üzere tasarlanan isteğe bağlı kamera ve 
sensör sistemleri sunmaktadır.

DAF Trucks, kasabalardaki ve 
şehirlerdeki dağıtım çalışmalarının 
güvenliğini artırmak amacıyla 
“DAF City Turn Assist” özelliğini 
4x2 ve 6x2 çekicilerde fabrika 
çıkışlı seçenek olarak sunacaktır.

Fabrika çıkışlı seçenek olan 
“DAF City Turn Assist”, 4x2 ve 
6x2 çekicilerin şasisine monte 
edilmiştir. 

DAF City Turn Assist uyarıları, 
yardımcı sürücü tarafındaki A 
direği üzerinde, yan aynaya yakın 
bir konumda bulunan stratejik 
olarak yerleştirilmiş bir LED ekran 
aracılığıyla gösterilir.

Fabrika çıkışlı seçenek 
şimdi sipariş edilebilir

DAF City Turn Assist
şehir içinde yol güvenliğini artırır

1

3

2

1

2

3
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Avrupa’nın en geniş ürün gamını 
sunan Tırsan, 55 ‘den fazla ülkedeki 
müşterilerine kalitesi ve verimliliği ile 
ön plana çıkan araçlar sunarak, Avrupalı 
lojistik firmalarının öncelikli tercihi olmaya 
devam ediyor. 90’dan fazla ülkede, 
yaklaşık 60 bin çalışanı ile hizmet veren 
DSV, filo yatırımında tercihini Tırsan 
kalitesinden yana kullandı ve filosuna 
Kässbohrer K.SCS M Mega Tenteli Perdeli 
araçlar ekledi. Teslimat törenine; DSV 
Equipment Kıdemli Direktörü Søren Lund, 
DSV Equipment Direktörü Flemming 
Steiness, DSV Road Holding Ekipman 
Departmanı Müdürü Ronni Rosendal 
ve Tırsan Treyler Kilit Müşteriler Satış 
Koordinatörü Mehmet Önen katıldı.

“Tırsan, Çok Yönlü Taşımalarımız 
İçin Kusursuz Çözüm Sunuyor”
Teslimat töreninde açıklamalarda 

bulunan DSV Equipment Kıdemli 
Direktörü Søren Lund, kaliteli ürünler 
sunan, verimli çalışan ve müşterilerine 
değer katan yeni iş birliklerine verdikleri 
önemi vurgulayarak, “Filo yatırımımız için 
tercih ettiğimiz Kässbohrer K.SCS M Mega 
Tenteli Perdeli araçlar, KTL teknolojisi ve 
sağlam şasisi ile intermodal taşımalarımız 
için mükemmel bir çözüm sunuyor. 
Hem P400 sınıfı e-f-g-i vagon tiplerine 
uyumlu trenyolu taşımacılığı hem de 
gemi taşımacılığına uygun olan K.SCS 

M, çok yönlü operasyonlarımızı kusursuz 
bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlıyor. 
Tırsan, firmamızın ihtiyaç duyduğu her 
konuda bize hızlı çözüm sundu. Bundan 
dolayı Tırsan ile iş birliği yapmaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz ve filomuzu 
Tırsan’ın kaliteli araçları ile güçlendirmeye 
devam edeceğiz”” açıklamasında bulundu.

“Çevreci Araçlarımızla 
Müşterilerimizin CO2 Salımını 
Azaltmasına Destek Oluyoruz”
Tırsan Treyler Kilit Müşteriler Satış 

Koordinatörü Mehmet Önen ise 
yaptığı konuşmada; “Tırsan olarak, ‘Şasi’ 
kategorisinde Treyler İnovasyon 2019 
ödülünü kazanan Multifonksiyonel 
Konteyner Şasi K.SHG AVMH aracı, pazarın 
en hafif Swap Body aracı K.SWAU CL 
ve sağlamlığı ile ön plana çıkan perdeli 
treyler serileri dahil tüm intermodal 
ürün yelpazesini kapsayan en geniş ürün 
gamını sunuyoruz. Tırsan’ın sürekli gelişme 
yaklaşımının mükemmel örnekleri olan 
bu araçlarımızla, çevre dostu intermodal 
taşımacılıkta DSV’yi destekleyerek, 
şirketin CO2 salımını azaltmasına katkıda 
bulunacağız. Son olarak teslimatı yapılan 
K.SCS M Mega Tenteli Perdeli araçlarımız, 
gelişmiş güvenlik özelliklerinin yanı sıra 
operasyonel verimliliği artıran çok yönlü 
taşıma seçenekleri sunmaktadır. Aracın 
her iki yanında bulunan televrelerde ve 

zeminin ortasında dikme baba yuvaları 
ve dikme babalar ile donatılan K.SCS 
M, müşterilerimize operasyonlarında 
güvenli taşıma imkanı sunmaktadır. 
Ayrıca K.SCS M, televre üzerinde her iki 
tarafta 118 adet delik bulundurarak, 
yük bağlama çeşitlerini artıran ve Code 
XL Sertifikasyonu için uygun olan 
patentli K-Fix Yük Güvenlik Sistemi ile 
sunulmaktadır.

Tırsan olarak, DSV ile olan güçlü iş 
birliğimize büyük önem veriyoruz. En 
son teknolojiye sahip araçlarımız ve 
müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı 
hedefleyen satış ve satış sonrası ekibimiz 
sayesinde, DSV ile iş birliğimizin artarak 
devam edeceğine inanıyoruz.”

K. SCS M Tenteli Perdeli Mega
Treyler Teknik Özellikleri
• 5. Teker Yüksekliği: 950 mm
• İç Net Yüksekliği: 2.950 mm 
   veya  3.000 mm
• Palet Kapasitesi: 34 Adet
• King-Pin Kapasitesi: 12.000 kg
• Dingil Yükü: 27.000 kg
• Brüt Ağırlık: 39.000 kg
• Dış Uzunluk: 13.680 mm
• İç Uzunluk: 13.610 mm
• Toplam Genişlik: 2,550 mm
• İç Genişlik: 2.480 mm
• Dingil mesafesi: 7.700 m

Avrupa lojistik devi 
DSV ‘Tırsan’ dedi

Avrupa’nın en büyük lojistik 
şirketlerinden Danimarkalı DSV, tercihini Tırsan’dan yana 
kullanarak filosunu Kässbohrer 
K.SCS M  Mega Tenteli Perdeli 
araçlar ile güçlendirdi.
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Türkiye’nin lider traktör markası New 
Holland, Türkiye’de bir ilk olarak 81 ilde 
aynı anda gerçekleştirdiği ‘Toplu Bakım 
Günü’nde yaklaşık 4 bin çiftçiyi ağırladı ve 
3 bin 500 traktörün teknik bakımını yaptı. 

6 Aralık 2019- Türkiye’nin lider traktör 
markası New Holland, Türkiye’nin 81 
ilinde aynı anda Toplu Bakım Günü 
gerçekleştirdi. TürkTraktör’ün tarımda 
öncü markası New Holland, Türkiye’de ‘ilk 
kez aynı anda’ düzenlediği Toplu Bakım 
Günü’nde yaklaşık 4 bin çiftçiyi ağırladı. 
81 ilde 107 farklı noktaya yaptıkları köy 
ziyaretleriyle New Holland uzmanları,  
gün boyunca toplam 3 bin 500 traktörün 
yakıt filtre değişimi, 20 nokta kontrolünü 

ücretsiz şekilde yaparken; traktörlerin 
daha verimli çalışmasını sağlayacak birçok 
bakım ve onarımı da gerçekleştirdiler.

Yıl boyunca aralıksız çalışan 
traktörlerin belirli periyotlarda 
bakımlarının yapılarak, yeni döneme 
hazırlanması güvenli kullanımın ve 
üretimde verimliliğin en temel unsuru. 
Bundan hareketle hayata geçirilen Toplu 
Bakım Günü’nde, bilinçli ve güvenli 
tarımın en önemli araçlarından biri olan 
traktörlerin kontrolleri yapılırken, önleyici 
bakım faaliyetleri için de tavsiyelerde 
bulunuldu. 

Toplu Bakım Günü’ne Türkiye’nin 
tüm bölgelerinden yoğun ilgi geldi
New Holland Toplu Bakım Günü’ne 

en çok ilgiyi ise Aydın ilindeki çiftçiler 
gösterdi.  Aydın’ı Adıyaman, Antalya, 
Şanlıurfa, Konya illeri takip etti. New 
Holland uzman ekipleri sadece bu 5 ilde 
tam 635 adet traktörün bakımını sağladı. 

Etkinlik esnasında farklı illerde 
renkli sahnelerle de karşılaşıldı. Bakıma 
katılan en eski traktörün 1972 yılına ait 
olduğu Toplu Bakım Günü’ne, çiftçiler 
ve çocukların katılımının yüksek olduğu 
ve tüm detayları öğrenmeye çalıştıkları 
dikkat çekti. Türkiye genelinde yoğun 
ilgiyle karşılanan etkinliğin, katılımcıları 
mutlu ettiği gözlemlendi.

Ülke geneline yayılan 500’e yakın 
satış sonrası teşkilatıyla Türkiye’nin en 
geniş servis ağına sahip olan TürkTraktör, 
lider markası New Holland’ın bu özel 
bakım günüyle, koşulsuz ve üstün 
müşteri memnuniyeti odağıyla her an 
çiftçilerin yanında olduğunu bir kez daha 
göstermiş oldu.

New Holland
81 ilde 3 bin 500 traktörün

bakımını gerçekleştirdi
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Volvo Trucks Genel Müdürü 
Roger Alm, “Ağır hizmet tipi elektrikli 
kamyonlar için bölgesel taşımacılık 
ve inşaat açısından uzun vadede 
büyük potansiyel görüyoruz. 
Konsept kamyonlarımızla, pazardaki 
ve toplumdaki ilgi düzeyini 
değerlendirirken geleceğe yönelik 
farklı çözümler aramayı ve ortaya 
koymayı hedefliyoruz” diyor ve 
altyapı ile teşvikin talep üzerindeki 
etkisine değinerek ekliyor, “elektrikli 
kamyonlara olan talebi artırmak için 
şarj altyapısının hızla genişletilmesi 
gerekirken, daha küçük çevresel 

ve iklim ayak izine sahip yeni 
araçlar seçilerek, öncü işlevi gören 
nakliyeciler için daha güçlü finansal 
teşviklerin yaratılması gerekiyor,” 

Ağır hizmet tipi elektrikli 
kamyonlar, çalışma sırasında düşük 
gürültü seviyesi ve sıfır egzoz 
emisyonları sayesinde sürücüler 
ve inşaat işçileri için çalışma 
ortamının iyileştirilmesine yardımcı 
olacaktır. Bunun yanı sıra sıfır 
emisyon, pek çok inşaat projesinin 
devam etmekte olduğu şehirlerde 
hava kalitesi üzerinde de önemli 
ve olumlu bir etki yaratacaktır. 
Gürültü kirliliğine yol açmamaları 
sayesinde bu kamyonlar taşımacılık 
operasyonlarının gün içinde daha 

uzun süre gerçekleştirilmesini de 
mümkün kılacaktır. Bu da örneğin 
büyük inşaat projelerinin yanı sıra 
şehir içinde ve çevresinde yapılan 
taşımacılıkta, operasyonların 
optimize edilmesi için yeni olanaklar 
sağlayacaktır.

Bölgesel dağıtımda elektrikli 
ağır ticari araçlar kullanılarak 
taşımacılık sektörünün genel 
iklim etkisini azaltmak mümkün
AB içerisinde kamyonla yapılan 

mal dağıtımının çoğunluğu bölgesel 
düzeyde gerçekleşiyor. Volvo Trucks 
Çevre ve İnovasyon Direktörü Lars 
Mårtensson, “Avrupa’da bölgesel 
ürün taşımacılığı için yıllık ortalama 
80.000 kilometre performansı 

Volvo Trucks
ağır hizmet tipi elektrikli konsept kamyonlarını

görücüye çıkardı

Talep olması halinde Türkiye de hedef pazarlar arasında yer alabilir

Taşımacılığa 

yönelik talep artmaya 

devam ederken ağır yük trafiğinin 

çevresel ve iklim üzerindeki etkisi 

nasıl azaltılabilir? İnovatif çözümleriyle 

bu sorulara yanıt arayan Volvo Trucks, yakın 

zamanda kentsel taşımacılık için geliştirdiği 

elektrikli kamyonların satışlarına başlamıştı. Bu 

alanda çalışmalarına vites yükselterek devam 

eden Volvo Trucks, elektrifikasyonun daha 

ağır kamyonlar için de rekabetçi bir alternatif 

olabileceğini ortaya koymaya hazırlanıyor. 

İnşaat işleri ve bölgesel dağıtım için 

Avrupa’da iki elektrikli konsept kamyon 

geliştiren Volvo Trucks, ağır kamyon 

segmentinde elektrifikasyonun 

uygulanabilirliğini 

araştırmaya başladı.
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gösteren çok sayıda kamyon var. 
Bu, elektrikli araçların bölgesel 
dağıtım alanında daha fazla 
kullanılması, fosilsiz elektrik enerjisi 
olması koşuluyla, önemli 
iklim kazanımları elde 
edileceği anlamına 
geliyor,” diyor. Volvo 
Trucks, geliştirdiği 
elektrikli kamyonların 
pilot çalışmalarına 
Avrupa’da seçili 
müşterileriyle birlikte başlamayı 
planlıyor. İnşaat ve bölgesel dağıtım 
için geliştirilen elektrikli ağır hizmet tipi 
kamyonlara yönelik olarak başlanılacak 
pilot çalışmaların ilerleyen zamanda daha 
kapsamlı hale gelerek ticarileştirilmesi 
hedefleniyor.

Mårtensson “Elektrifikasyon hızı bir 
dizi faktöre bağlı olacak. Bir yandan 
şarj altyapısının kapsamlı bir şekilde 
genişletilmesi gerekirken, diğer yandan 
bölgesel güç şebekelerinin uzun vadede 
yeterli transfer kapasitesi sunabilmesini 
sağlamak gerekiyor. Daha fazla nakliyeciyi 
elektrikli araçlara yatırım yapmaya ikna 
etmek için finansal teşvikler yapılmalı. 
Bunun yanı sıra taşıma hizmetlerinde 
müşterilere daha uzun süreli sözleşmeler 
sunulabilir ve sürdürülebilir taşımacılık 
için ödeme yapmaya daha çok istekli 
davranarak katkıda bulunulabilir. Birçok 
nakliye operatörü çok küçük marjlara 
sahip, dolayısıyla her yeni yatırımın kârlı 
olması gerekiyor,” diye açıklıyor.

Taşımacılık sektöründe 
elektrifikasyonunun artmasına paralel 
olarak, içten yanmalı motorların 
verimliliğinin sürekli gelişmesi 

önümüzdeki uzun yıllar 
boyunca uzun yol kamyon 
taşımacılığı için kilit bir rol 

oynamaya devam edecek.
“Günümüzün kamyon 

motorları sıvılaştırılmış 
biyogaz veya HVO gibi 
çeşitli yenilenebilir 
yakıtlarla veya 
dizelle çalışabilen 
verimli enerji 
dönüştürücüleridir 

ve teknolojinin daha da geliştirilmesi 
mümkün,” diye belirtiyor Mårtensson.

“Türkiye’den talep olursa 
değerlendiririz”
Volvo Trucks Elektromobilite 

Ürün Serisi Başkan Yardımcısı Jonas 
Odermalm, FE ve FL elektrikli kamyonet 
modellerinin seri üretimine Mart 2020’de 
başlayacaklarını ve bu modeller için 
aldıkları talebin olumlu görüldüğünü 
söyledi. FE ve FL modelleri ile ilgili pazar 
değerlendirmelerinin devam ettiğini 
ve sıfır emisyon konusunda kararlı 
şehirlerden iyi bir talep gördüklerini 
dile getiren Odermalm, “Bu işi talep 
bazlı yapmak daha mantıklı geliyor. 
Türkiye’den de teklif geldiği halde tabii ki 
değerlendiririz.” ifadelerini kullandı.

Alternatif yakıtlı/yürüyen  
aksamlı Volvo kamyonlar
• Volvo FL Electric ve Volvo FE 
Electric. Bu kamyonların her ikisi de 
tamamen elektriklidir ve örneğin şehir 
ortamlarında yerel dağıtım ve çöp 
taşıma amacıyla tasarlanmıştır.
• Volvo FH LNG ve Volvo FM LNG. Ağır 
hizmet tipi uzun yol operasyonlarına 
yönelik Volvo FH ve ağır hizmet tipi 
bölgesel taşımacılığa yönelik Volvo FM, 
sıvılaştırılmış doğal gaz veya biyogazla 
çalışır.
• Volvo FE CNG. Sıkıştırılmış doğal gaz 
veya biyogaza yönelik Volvo FE, yerel 
dağıtım ve çöp toplama amacıyla 
tasarlanmıştır.
Volvo Trucks’ın Türkiye distribütörü 
Temsa İş Makinaları ile Türkiye de 
bu teknolojik dönüşüm sürecini 
yakından takip ediyor
Teknoloji ve inovasyona yaptığı 

yatırımlarla sektörde oyunun kurallarını 
değiştiren ve rekabeti yeniden tanımlayan 
Volvo Trucks’ın geniş ve inovatif ürün 
gamını müşterileriyle buluşturan Temsa 
İş Makinaları, sadece satış değil, çözüm 
odaklı hizmet şirketi olarak müşterilerine 
değer katıyor. 

Bu yaklaşımla, satış sonrası 
hizmetlerde yatırımlarını artırarak devam 
eden Temsa İş Makinaları ve Volvo Trucks, 
tüm Türkiye’de satış ve satış sonrası ağını 
genişleterek, sektördeki gücünü gün 
geçtikçe artırıyor. 

Temsa İş Makinaları’nın 
distribütörlüğünde daralan pazara 
rağmen büyümesini sürdüren Volvo 
Trucks Kasım sonu toplam pazar verilerine 
göre, pazar payını 3 katına çıkararak %7 
seviyesine ulaştı.

Lars Mårtensson
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Kentsel ve endüstriyel tehlikeli & 
tehlikesiz atık taşımacılığı konusunda 
uzman Karayel Nakliyat, yüksek 
performansı, konforu ve yakıt verimliliği 
ile öne çıkan Volvo FH460 modelini tercih 
ederek filosunu güçlendirdi. 

Volvo FH460’ın motorunda yeni VDS-
4,5 motor yağı ve iç sürtünmeleri azaltan 
yeni piston yağ segmanı kullanılıyor. Bu 
özellikleri ile yeni emisyon standartları 
en iyi şekilde karşılanırken, aracın 
yakıt verimliliği de artıyor. Bunların 
yanı sıra I-Shift şanzıman, güçlü VEB+ 
yardımcı fren sistemi, uyarlanabilir hız 
sabitleyicisi (ACC), acil frenleme sistemi, 
önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, 
kör nokta uyarısı, şerit takip desteği ve 
şerit değiştirme desteği gibi güvenlik 
donanımları da Karayel Nakliyat’ın 
tehlikeli & tehlikesiz atık taşımacılığında 
ihtiyaç duyduğu güvenlik ve konfora dair 
tüm beklentilerini karşılıyor.

Araçların teslimat töreni, Karayel 
Nakliyat firma sahibi Erol Afacan ile iş 

ortağı Fatih Öztemel, Temsa iş Makinaları 
Volvo Trucks Ülke Satış Müdürü Utku 
Uzun, Temsa İş Makinaları Volvo Trucks 
Saha Satış Müdürü Turgay Demirbilek’in 
katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşma yapan Karayel 
Nakliyat firma sahibi Erol Afacan, “Daha 
temiz bir dünya için çalışan bir firma 
olarak, Volvo Trucks’ın sürdürülebilirliğe 
ve çevreye duyduğu hassasiyetle 
ürettiği araçların emisyon standartlarına 
uygunluğu bizim için oldukça önemli. 
Bunun yanı sıra şoförlerimiz için sunduğu 
konfor ve güvenlik, sağladığı yakıt 
tasarrufu, motorunun uzun ömürlü ve 
sağlam olması da tercihimizde etkili 
oldu. Bu süreçte, Temsa İş Makinaları’nın 
çözüm ortağımız olarak her zaman 
yanımızda olması da bize güven verdi. 
Temsa İş Makinaları Volvo Trucks ailesiyle 
iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 
2020 yılında filomuza yapacağımız 
yatırım planımızda yeniden Volvo Trucks 
markasıyla ilerlemeyi düşünüyoruz.” dedi.

Karayel Nakliyat 
10 adet Volvo FH460 ile

filosunu güçlendirdi

Müşte-
rilerinin 
çözüm 

ortağı olma 
hedefiyle faaliyet 
gösteren Temsa İş 

Makinaları, Türkiye’nin 
önde gelen tehlikeli & 

tehlikesiz atık taşımacılığı 
firmalarından biri olan 
Karayel Nakliyat’a 10 
adet Volvo FH460 HP 

4X2 satışı gerçekleştirdi. 
Yakıt verimliliği, gücü ve 
sağlamlığı ile öne çıkan 

Volvo araçlarıyla 
Karayel Nakliyat’ın 

filosundaki araç 
sayısı 30’a 

ulaştı.
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Petrol Ofisi, Antalya’da 
gerçekleştirilen S.S. Tüm Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez 
Birliği’nin Yıllık Genel Esnaf Toplantısı’na 
destek oldu. Sektör lideri, 4 gün süren 
organizasyonda yolların kahramanları 
kamyoncu dostlarının,  yanındaydı. 
Petrol Ofisi kamyoncu dostlarına, 
Active-3 teknolojili yakıtlarını, Maximus 
motor yağları ile AutoMatic Filo Yönetimi 
çözümlerini tanıttı. 

Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar 
ve kimyasallar pazarlarının geleneksel 
lideri Petrol Ofisi, ileri teknolojiye sahip 
ürünleri ve gelişmiş hizmetleri ile yolların 
kahramanı kamyoncu dostlarının 
yanında olmaya devam ediyor. Zorlu 
şartlarda çalışan kamyoncuların 
sorunlarını bilen, anlayan ve ihtiyaçlarına 
uygun ürün ve hizmetler sunan Petrol 
Ofisi, S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifleri Merkez Birliği’nin Yıllık 
Genel Esnaf Toplantısı’nda da kökleri 
uzun yıllara dayanan dostlarını yalnız 
bırakmadı.

Antalya Kemer’de 21 - 24 Kasım 
tarihleri arasında Rox Royal Grand 
Haber Otel’de yaklaşık 350 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirilen Yıllık Genel 
Esnaf Toplantısı’nda, ‘Kooperatif Kanunu 
Çalışmaları’, ‘Tüm Motorlu Taşıyıcılar 
Sigorta Kooperatifi Kuruluş Çalışmaları 
ve Önümüzdeki Süreç’, ‘Ulaştırma 
Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ ile 
‘Sayısal Takograf Değerlendirmesi’ gibi 
konu başlıkları ele alındı. 

Petrol Ofisi, benzersiz altyapısı, köklü 
geçmişi, eşsiz bilgi birikimi ile geliştirdiği 
yenilikçi ürün ve hizmetlerle, her 
alanda olduğu gibi karayolu lojistiğinin 
omurgasını oluşturan kamyonculara 
da özel çözümler sunuyor. Petrol Ofisi, 
destek olduğu kamyoncuların Yıllık 
Genel Esnaf Toplantısı’nda açtığı stantta,  
Active-3 teknolojili yakıtlarını, Maximus 
motor yağları ile AutoMatic Filo Yönetimi 
çözümlerini anlattı.

Active-3 teknolojili yakıtlar, POTEM 
ve AFTON işbirliği ile geliştirildi, 
İTÜ tarafından onaylandı
Active-3 teknolojisi, sadece Türkiye’nin 

değil, geniş bir coğrafyanın alanındaki en 
önemli akaryakıt ve madeni yağ teknoloji 
merkezi olan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi 
– POTEM ve küresel enerji piyasasının 
güçlü tedarikçisi AFTON işbirliği ile 
geliştirildi. Petrol Ofisi’nin benzin ve dizel 
yakıtlarında kullanılan Active-3 teknolojisi, 
uluslararası bağımsız laboratuvarlarda test 
edildi. Türkiye’nin köklü üniversitelerinden 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de, 
tüm test süreçlerinde yer alarak, çıkan 
sonuçları onayladı.

Active-3 teknolojisi; Temizler, 
Korur, Tasarruf Sağlar
Türkiye’de ilk kez ve sadece Petrol 

Ofisi’nde ve V/Max EuroDiesel, V/
Pro EuroDiesel ve V/Max Kurşunsuz 

95 yakıtlarının tamamında kullanılan 
Active-3 teknolojisi ile maksimum verim 
amaçlandı. Active 3 teknolojili yakıtlar, 
formülündeki akıllı moleküller sayesinde; 
yüzde 100’e kadar motoru temizliyor, 
ilk depodan itibaren motoru koruyor ve 
yüzde 4’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar, yakıt 
tasarrufunu ve performansı 
destekliyor 
Petrol Ofisi, yüksek üretim kalitesi 

ve kapasitesinin yanı sıra alanındaki 
uluslararası öneme sahip önde gelen 
merkezlerinden biri olan Petrol Ofisi 
Teknoloji Merkezi – POTEM ile geliştirdiği 
yenilikçi ürünlerle de madeni yağlar ve 
kimyasallar pazarına da öncülük ediyor. 
Petrol Ofisi Madeni Yağlar, başta otomotiv 
sektöründeki Maxima ve Maximus 
olmak üzere ileri teknolojiye sahip 
350’yi aşkın zengin ürün çeşitliliği ile de 

SEKTÖR LİDERİNDEN ZORLU YOLLARIN
KAHRAMANLARINA İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER 

Petrol Ofisi her zaman
ağır vasıta şoförlerinin yanında
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otomotivden endüstriye, denizcilikten 
tarıma Türkiye’deki sektörlerin ihtiyaçlarını 
karşılıyor.  Petrol Ofisi, yakıt tasarrufu 
sağlayarak işletme giderlerini düşüren 
Maximus motor yağları, ileri teknolojisi ve 
üstün özellikleri ile de motorları koruyor, 
ömrünü uzatıyor ve verimli çalışma 
sağlayarak performans kaybını önlüyor. 

Maximus yüzde 50 daha az 
eksiltme sağlıyor 
Petrol Ofisi’nin ‘Maximus Adam’ olarak 

tanımladığı Maximus, güç, güven ve 
performans isteyen, zorluğu çok yüksek 
iş kollarında çalışan ağır vasıta şoförleri 
ile dostluğu ise çok eskiye dayanıyor. 
Onları çok iyi tanıyan ve yakından takip 
eden Petrol Ofisi, yaşadıkları zorlukları 
biliyor, anlıyor ve onlara en ideal 
çözümler sunarak, destek oluyor. Bu bakış 
açısıyla Maximus ürün ailesi, ağır vasıta 
şoförlerinin gücüne güç katmak, işlerini 
kolaylaştırmak, kazançlarını arttırmak 
için geliştirildi. Yeni formülüyle Maximus, 
sektör standartlarına göre yüzde 50 daha 
az eksiltme sağlayarak, motor için ideal 
koruma sağlıyor.

Active-3 teknolojili yakıtlar ve 
Maximus motor yağlarının birlikte 
kullanımı benzersiz motor koruması, 
performans ve yakıt tasarrufu sağlıyor
Araçlarda Petrol Ofisi’nin Active-3 

teknolojili yakıtları ile Maximus 
motor yağlarının birlikte ve düzenli 
kullanımı ile oluşan kombinasyon 

benzersiz ayrıcalıklar sunuyor. Bu eşsiz 
kombinasyon, araçtaki motor koruması, 
performans ve yakıt tasarrufundaki 
verimliliğini çok daha etkin bir şekilde 
arttırıyor. 

Petrol Ofisi AutoMatic ile filo 
yönetimini kolaylaştırıyor
Petrol Ofisi AutoMatic Filo Yönetim 

Sistemi, 2003 yılından bu yana filo 
araçlarına zaman kaybetmeden güvenli 
yakıt alışverişi yapma imkânı sunuyor. 
Son teknolojiler çerçevesinde yapılan 

geliştirmelerle AutoMatic yakıt ikmal 
sistemi ile araç takip sistemi entegre 
edilerek AutoMatic Plus hizmeti de 
oluşturuldu. 

Petrol Ofisi AutoMatic Filo Yönetimi 
sistemi, birçok avantaj sunuyor. 
Türkiye’de ilk ve tek olan AutoMatic 
Mobil Programlama sayesinde ülkenin 
her yerindeki montaj servislerinde 
sadece birkaç saat içinde cihaz 
montajının tamamlanmasının 
ardından, 1 saat içerisinde yakıt 
alımına başlanabiliyor. AutoMatic Filo 
Yönetimi, gerçek zamanlı veri transferi 
ile sunduğu anlık olarak araçların 
yakıt tüketimini takip etme fırsatı ile 
esnek filo yönetimi olanağı da sağlıyor. 
Türkiye genelinde yaygın hizmet ağına 
sahip Petrol Ofisi istasyonlarından alım 
yapma fırsatı sunulan AutoMatic Filo 
Yönetimi sistemi ile şirket araçlarının 
akaryakıt tüketim miktarları anlık takip 
edilebiliyor, gerekirse harcamalar 
limitlendirilebiliyor. Eksik ve yanlış yakıt 
alımı engellenerek, sadece belirlenen 
yakıtın alınmasının sağlandığı 
sistemde, tüm akaryakıt alımları için 
kesilecek tek fatura ile muhasebe 
işlemlerinde de kolaylık sağlanıyor. 

Mobil Uygulama ile filo yönetimi, 
cep telefonlarına taşınıyor. Böylece 
filonun tüm yakıt tüketim bilgileri, anlık 
olarak cep telefonundan kolaylıkla 
takip edilebiliyor. Petrol Ofisi AutoMatic 
Filo Yönetimi’nde, filo araçları ile ilgili 
tüm kontrol işlemler, www.AutoMatic.
com.tr web adresinden, gerçek zamanlı 
olarak gerçekleştirilebiliyor. 
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Ekranların sevilen mimarı Selim Yuhay, 
evlerden sonra bu sefer de yolların gerçek 
kahramanları olan ağır vasıta şoförlerinin, 
ikinci yaşam alanı olan kabinlerini yeniliyor.  
Petrol Ofisi’nin ağır ticari araçlardaki seçkin 
motor yağı markası Maximus, mimar Selim 
Yuhay ile işbirliğine giderek kabinlerini 
yeniden tasarlıyor. ‘Selim Yuhay ile Maximus 
Kabin’ adlı programda her ay, Petrol Ofisi 
Maximus motor yağı kullanılan kamyon 
şoförlerinden birinin yaşam alanı olan 
kabinler, ünlü mimar tarafından yeni baştan 
tasarlanıyor. 

İlk talihli, lojistiğin 
kahramanlarından Osman Erol
‘Selim Yuhay ile Maximus 

Kabin’ programının ilk konuğu 
ise yıllarını yollara vermiş lojistik 
kahramanlarından Osman Erol oldu. 
Tecrübeli şoförün arkadaşları, eşi, 
kızı ve oğulları ile görüşen Selim 
Yuhay, onlardan beklentilerini, 
hayallerini, isteklerini öğrenerek 
ideal tasarımı oluşturdu ve 
uyguladı. Osman Erol’un 2001 
model kamyonunda gerçekleştirilen 
tüm dönüşüm süreci, ‘Selim Yuhay 
ile Maximus Kabin’ programının ilk 
bölümünde yer alıyor. 

% 50’ye varan eksiltme sağlıyor, 
tasarruf ve performansı destekliyor
Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar 

pazarında son 9 yıldır aralıksız olarak lider-
liğini sürdüren Petrol Ofisi, güç, güven ve 
performans isteyen zorluğu çok yüksek bir iş 
kolunda çalışan ağır vasıta şoförlerini ve us-
talarını birer ‘Maximus Adam’ olarak tanım-
lıyor. Petrol Ofisi Madeni Yağlar, dostlukları 
çok eskiye dayanan Maximus Adamları çok 
iyi tanıyor, yakından takip ediyor. Yaşadık-
ları zorlukları biliyor, anlıyor ve onlara ideal 
çözümler sunuyor, destek oluyor. Maximus 
ürün ailesi, işte bu bakış açısı ile; onların 
gücüne güç katmak, işlerini kolaylaştırmak, 
kazançlarını arttırmak için geliştirildi. Sektör 

standartlarına göre %50’ye varan daha az 
eksiltme sağlayan yeni formülüyle Maximus 
motor yağları, motora ideal koruma sağla-
masının yanı sıra yakıt tasarrufu sunuyor ve 
işletme giderlerinde de düşüş sağlıyor. 

Program, Maximus Adamlar 
düşünülerek geliştirildi  
Petrol Ofisi Madeni Yağlar, aynı bakış açısı 

ile Maximus Adamların hayatlarının büyük 
bölümünü geçirdikleri adeta ikinci evleri olan 
araç kabinlerini yenilemek, onlara daha kon-
forlu, daha kullanışlı yaşam alanları sunmak 
üzere ‘Selim Yuhay ile Maximus Kabin’ prog-
ramını geliştirdi. ‘Selim Yuhay ile Maximus 
Kabin’ programına katılmak için kamyon ve 
çekici şoförlerinin, Maximus motor yağını 

aracında kullanırken çekilmiş bir 
fotoğrafı petrolofisimaximus sosyal 
medya hesabına göndermesi yeterli. 
Başvurular arasından her ay yapılacak 
çekilişle kazanan talihli şoförün araç 
kabininin iç tasarımı, baştan aşağı 
yeniliyor. Ekranların sevilen mimarı 
Selim Yuhay, şoför, ailesi ve arkadaş-
ları ile görüşerek araç kabinini, estetik 
görünümün yanı sıra daha kullanışlı 
ve daha konforlu hale dönüştürüyor. 
‘Selim Yuhay ile Maximus Kabin’ prog-
ramı, Petrol Ofisi’nin sosyal medya 
hesaplarında yayınlanacak.

‘‘Selim Yuhay ile Maximus Kabin’’
Petrol Ofisi, ağır vasıta şoförlerinin 

kabinlerini yeniden tasarlıyor



592019   RADÜS DERGİSİ



60 RADÜS DERGİSİ   2019

IVECO ve Nikola
yeni Nikola TRE’yi tanıttı

Elektrikli Nikola TRE, IVECO Stralis 
üzerine geliştirildi ve Nikola’nın 

sınıfında lider teknolojisine sahip. 
aracın Hannover, Almanya’daki IAA 
2020 ticarî araç fuarında piyasaya 
sürülmesi, ilk müşterilerine 2021 

yılında ulaşması bekleniyor.

IVECO ve Nikola, Avrupa 
pazarı için geliştirdikleri 

ilk pilli elektrikli aracı 
(BEV) olan Nikola TRE’nin 

prototipini ortaklıklarından 
yalnızca üç ay sonra 

görücüye çıkardı.

Nikola TRE, 2023’te 
müşterilerle buluşması 
beklenen yakıt hücreli 
elektrikli araca (FCEV) 

giden yolda atılan
ilk adım.
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IVECO ve Nikola aralarındaki 
ortaklığın ilk sonucu olan Nikola 
TRE’nin prototipini görücüye çıkardı.

Araç, Madrid’de üretilen IVECO 
Stralis ağır kamyon üzerine geliştirildi. 
Nikola TRE, Nikola’nın gelişmiş elektrik 
teknolojisini ve yeni nesil patentli bilgi-
eğlence sistemini barındırıyor.

Nikola’nın IVECO Stralis üzerindeki 
tasarım entegrasyon çalışması Nikola 
ve merkezi Monclaieri, Torino’da yer 
alan Italdesign ortaklığıyla yürütüldü. 
Tasarım entegrasyonu şirketler 
arasında 2018’e kadar giden ortaklığın 
bir sonucu ve bu ortaklığın ilk çıktısı 
da Scottsdale, Arizona, ABD’de Nisan 
2019’da gerçekleşen NIKOLA World 
Event’te NIKOLA TRE’nin ilk prototipinin 
görücüye çıkması olmuştu.

IVECO Ticarî ve Özel Araçlar Başkanı 
Gerrit Marx şunları söyledi: “IVECO 
Stralis, IVECO’nun müşteriyi odağına 
koyan konseptini barındıran ve 
hâlihazırda pazarda sahip olduğu ivme 
ve başarısıyla öne çıkan bir ürün. Nikola 
TRE’nin temelini oluşturan bu ürün, sıfır 
salınımlı kamyonculuğa doğru yeni bir 
yolcuğun başlangıcı olup taşımacılık 
sektörünü değiştirmemizde ihtiyaç 
duyduğumuz platformu sağlayacak”.

Pilli elektrikli Nikola TRE: Sıfır 
salınımlı bölgesel taşımacılık
Etkinlikte sergilenen Nikola TRE 4x2 

çekici prototipi, bölgesel görevlerde 
400 kilometreye kadar menzil ve 
dizel eşdeğerine denk ya da daha 
iyi dinamik performans sunuyor.
Araç, toplam kapasitesi 720 kWs’ye 
ulaşabilen modüler bir pil sistemi 
sunarak müşterilerin farklı görevlerine 
göre konfigüre edilebiliyor. Elektrik güç 
aktarma organları sürekli olarak 480 kW 
güç çıkışı sağlıyor ve 1,800 Nm torka 
ulaşabiliyor. Nikola TRE aynı zamanda 
şehiriçi dağıtım ve belediye görevleri 
için ağırlığı 18 ilâ 26 ton arasında 
değişen 2 ve 3 akslı rijit versiyonlara da 
sahip olacak.

Yeni nesil tescilli bilgi-eğlence 
ve navigasyon sistemi
Nikola TRE, Nikola’nın tescilli işletim 

sistemi üzerine kurulu, bilgi-eğlence, 
navigasyon ve aracın özelliklerinin 
kontrolünü bir araya getiren yeni bilgi-
eğlence sistemini barındırıyor. Sistemin 
özellikleri arasında klima kontrolü, 
ayna ayarlaması, süspansiyon yükseklik 
ayarlaması, 360 derece kamera sistemi, 
navigasyon, bluetooth ses sistemi, 
gelişmiş araç ayarları ve yönetici araç 
tanılama özellikleri bulunuyor.

Araç, bluetooth’un düşük enerji 
teknolojisinden faydalanmasıyla araç ve 
müşterinin mobil cihazı arasında güvenli 
bir bağlantı kurarak gerçek anlamda eller 
serbest bir medya deneyimi sunuyor. 
Bu, aynı zamanda akıllı anahtarsız 
sistemle sürücünün araca yaklaştığında 
kilidin açılmasını da mümkün kılıyor. 
Sistem, sürüş yüksekliği, araç içi sıcaklık 
gibi ayarları sürücünün tercihine göre 
ayarlayabiliyor.

Yakıt hücreli elektrikli ağır 
kamyona giden köprü
IVECO, FPT Endüstriyel ve Nikola, 

Avrupa pazarı için geliştirdikleri elektrikli 
araçlarında endüstri için eşsiz olan 
modüler bir yaklaşım benimsediler. 
Nikola’nın yakıt hücresi, elektrik pilinin 
tasarımı için başlangıç noktası; böylece 
Nikola TRE Pilli Elektrikli Araç (BEV), yakıt 
hücresi teknolojisine çevrilebilecek. Bu 
yaklaşımla ortaklar BEV ve Yakıt Hücreli 
Elektrikli Aracı (FCEV) önümüzdeki 
birkaç yılda piyasaya sunarak uzun 
vadede iki teknolojiyi de pazara getirmiş 
olacaklar. Bu yaklaşım, ortakların Nikola 
TRE’yi IAA 2020 ticarî araç fuarında ve 
Nikola World 2020’de pazara sunması 
ve müşterilere ilk teslimlerin 2021’de 
gerçekleştirilmesi, FCEV’in de 2023’de 
müşterilerle buluşmasını sağlayacak.
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Kahramankazan Belediyesi, hizmet 
aracı filosuna kendi öz kaynaklarıyla 
değeri 4 milyon TL olan 10 adet yeni araç 
ekledi. Kahramankazan Belediye Başkanı 
Serhat Oğuz, belediyede araç kiralama 
yoluna gitmeyeceklerini belirterek, 
“Kahramankazanımıza ve kıymetli 
hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramankazan Belediyesi, hizmet 
aracı filosuna kendi öz kaynaklarıyla 
değeri 4 milyon TL olan 10 adet yeni 
araç ekledi. Belediyenin filosuna katılan 
yeni hizmet araçları, 3 adet çöp toplama 
aracı, 2 adet vakumlu yol süpürme aracı, 
1 adet çöp taksi, 1 adet arazöz, 1 adet 
karla mücadele aracı ve 2 adet kamyonet 
olmak üzere toplam 10 araçtan oluştu. 
Yeni hizmet araçları Kahramankazan 
Kent Meydanı’nda düzenlenen 
törenle vatandaşlara tanıtıldı. 
Vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği törende, yeni hizmet 
araçları için Kuran-ı Kerim 
okunarak, kurban kesildi.

Araç kiralama olmayacak
Kahramankazan Belediye 

Başkanı Serhat Oğuz, başkan 
seçildiği günden bu yana 
ilçelerine kazandırdıkları 
hizmetlere bir yenisini daha 
eklemenin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirterek, 
“Bugün Kahramankazan 
Belediyesi’nin araç filosuna 
10 tane yeni araç ekliyoruz. 

Bunların maliyeti 4 milyon Türk Lirası’dır. 
Kahramankazanımıza ve çok kıymetli 
hemşehrilerimize hayırlı uğurlu 
olsun. Allah hep birlikte omuz omuza, 
yürek yüreğe nice hizmetler yapmayı 
bizlere nasip etsin. Bizler samimiyetle, 
gayretle ve tevazuyla üzerimizdeki 
bu emaneti hakkıyla taşımaya gayret 
ediyoruz. Sizlerin duası, bize olan 
inancı ve güveni bizim en büyük 
desteğimizdir. Bu kardeşiniz, hangi 
adımı atıyorsa atsın bilin ki milletimizin 
ve devletimizin menfaati için atıyordur, 
şahısların menfaati için değil” diye 
konuştu. Oğuz, bundan sonra ki süreçte 
belediyede hizmet aracı kiralama yoluna 
gidilmeyeceğini kaydetti. 
Tamamı yerli ve milli olacak.

Başkan Oğuz ayrıca, geçtiğimiz 
günlerde tanıtımı yapılan ve 2022’de 
yollarda olacağı açıklanan yerli otomobil 
TOGG’u da hizmet aracı filosuna katmak 
için sabırsızlandıklarını ifade ederek, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan geçen hafta yerli aracımızı 
anons etti ve hepimizin göğsü kabardı. 
2 yıl sonra da ‘yerli aracımız TOGG 
sahalarda olacak, yollar da olacak’ dedi. 
Allah nasip ederse 2 yıl sonra, kendi 
kullandığım hizmeti aracı da dahil olmak 
üzere Kahramankazan Belediyesi’ndeki 
tüm binek araçlarımız yüzde 100 
yerli ve milli araçlarımızdan oluşacak. 
Bu vesileyle Kahramankazan’dan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a selam olsun. Onun yerli ve 

milli duruşu, hepimize güç veriyor. 
Biz de elimizden geldiği kadar 
onun arkasında hizmet etmeye var 
gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan direksiyonda
Törenin ardından yeni hizmet 

araçlarının vatandaşlara tanıtılması 
için yeni hizmet araçlarından oluşan 
konvoy, ilçenin ana arterlerinde bir 
süre tur attı. Başkan Oğuz da çöp 
toplama kamyonlarından birinin 
direksiyonuna geçerek, aracı kendi 
kullandı. Vatandaşlar güzergâh 
boyunca Başkan Oğuz’a sevgi 
gösterilerinde bulundu. Araçlar 
tanıtımın ardından resmen hizmet 
vermeye başladı.

TAZE KAN
Kahramankazan Belediyesi araç filosuna
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Efsane Teknik Direktör Didi 
döneminden beri Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün karayolu resmi ulaşım 
sponsoru olan Gürsel Turizm; Mercedes-
Benz Türk iş birliği ile özel tasarlanan; 
en yüksek teknoloji, konfor ve güvenlik 
standartlarına sahip Mercedes-Benz 
Tourismo 15 RHD’yi, düzenlenen tören 
ile kulübe teslim etti.  Fenerbahçe Spor 
Kulübü Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde 
düzenlenen teslimat törenine, Fenerbahçe 
Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Gürsel Turizm 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, 
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 
Süer Sülün, Fenerbahçe Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Gürsel Turizm 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fenerbahçe 
Futbol Takımı Oyuncuları katıldı. 

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi Burhan Karaçam törendeki 
konuşmasında;  

“Gürsel Turizm ve Fenerbahçe’nin 
bağı, yarım asırlık ortaklığımız süresince 
bambaşka bir seviyeye ulaştı. Yirminci 
şampiyonluk yolculuğumuzda Gürsel 
Turizm’in Fenerbahçe ailesi için özel 
olarak tasarımını yaptığı Mercedes-
Benz Tourismo otobüsümüzle maçlara 
gitmek bizim için ekstra motivasyon 
kaynağı olacak. Bu yeni otobüsümüzle 
zirve yolundaki başarılı yolculuğumuzun 
güvenle devam edeceğine inancım 
sonsuz. Bu yolculuğumuzda her 
zaman bize olan güven ve bağlılığıyla 
desteklerini esirgemeyen Gürsel Turizm 
ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Gürsel Turizm’den Fenerbahçe
Spor Kulübü’ne özel tasarım 

Mercedes-Benz Tourismo
Fenerbahçe Futbol Takımı için özel 
olarak tasarlanan Mercedes-Benz 
Tourismo 15 RHD otobüs, yapılan 

tören ile kulübe teslim edildi. 
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün karayolu 
resmi ulaşım sponsoru Gürsel Turizm’in 

Mercedes-Benz Türk ile yaptığı iş 
birliği sonucu, takımın konforunu ve 

güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak 
şekilde tasarlanan 1 adet Tourismo 
15 RHD’nin teslimatı; Fenerbahçe 

Samandıra Tesisleri’nde Fenerbahçe 
Spor Kulübü Yöneticileri, Gürsel Turizm 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Mercedes-
Benz Türk Yöneticileri ve futbolcuların 

katılımıyla düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi.
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Umuyorum ki önümüzdeki sezon bu 
muhteşem tasarımı dördüncü yıldızı 
yerleştirmek için yenileyeceğiz.” dedi. 

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Birant ise, “Gürsel Turizm 
ve Fenerbahçe Spor Kulübü arasında 
yarım asırdır güçlenerek devam eden ve 
gönül bağıyla yaptığımız bu sponsorluk 
süreci, bu yıl bizim için biraz daha 
farklı, biraz daha özel. Heyecanımız 
ve mutluluğumuz daha da yoğun. 
Bu sezon da destek olmaktan gurur 
duyduğumuz, değerli yol arkadaşımız 
Fenerbahçe; Gürsel Turizm’in tamamen 
Fenerbahçe’ye özel üretilen otobüsünü 
farklı bir şekilde ele aldı, otobüsümüze 
tamamen duygu ve ruh yüklü, manevi 
yönleri ağır basan çok özel bir tasarım 
hazırladılar. Otobüsümüzün her bir 
karesinde tüm Fenerbahçelileri etkileyen, 
duygularına hitap eden Fenerbahçe 
değerlerini, bağlılığını işaret eden bir 
tasarım yaratıldı. Gürsel Turizm olarak 
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda emin 
adımlarla yürürken, bu şekilde onlara 
destek olmaktan gurur duyuyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün ise törende yaptığı 
konuşmada, “Sektörün öncülerinden 
Gürsel Turizm ile iş birliğimiz uzun 
yıllara dayanıyor. Mercedes-Benz 
Türk olarak sektöre yeni, konforlu ve 
en önemlisi güvenli araçlar sunarak 
katkıda bulunuyoruz. Fenerbahçe’nin 

karayolu resmi ulaşım sponsoru Gürsel 
Turizm’e, teknolojinin tüm imkânlarını 
kullanarak ürettiğimiz otobüsümüzü 
teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Sarı-lacivertli takımın tüm güvenlik 
ve konfor ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde tasarlanan Tourismo’nun, onları 
yeni zaferlere taşıyacağına inanıyor, 
Fenerbahçe Futbol Takımı’na canı 
gönülden başarılar diliyorum.” dedi.

Tourismo’da konfor ön planda 
2018 Ocak ayında lansmanı 

gerçekleştirilen ve piyasaya sunulan 
Tourismo 15 RHD’nin koltukları, 
Fenerbahçe takım otobüsüne özel olarak 
sarı-lacivert kumaş döşeme ile kaplandı. 

Hem sürücüsüne hem de yolcusuna 
en üst düzeyde konfor sunan Tourismo 
15 RHD; 3,7 metre olan dış yüksekliği ve 
12,3 metre olan uzunluğu ile ferah bir 
seyahat ortamı sağlarken, çift bölge (dual 
zone) kontrollü klima sistemi, otobüsün 
içerisindeki atmosferi daha da konforlu 
hale getiriyor. Isıtma ve iklimlendirme 
için kullanılan ön ve arka kontrol 
bölgeleri, aracın içinde homojen bir 
sıcaklık dağılımı sağlayarak, sporcuların 
rahat bir yolculuk yapmalarına olanak 
tanıyor.

Yenilenen monokrom kokpitinde, 
çok fonksiyonlu direksiyon simidi, 
yüksek çözünürlüklü renkli ekrana sahip 
gösterge paneli ve elektronik anahtar 
sistemi bulunan Tourismo’ya, Fenerbahçe 

Spor Kulübü’ne özel olarak uydu anteni 
ve tuvalet dahil edildi.

OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi) 
motor ve aerodinamik yapı sayesinde 
yakıt ekonomisi ve ekolojik kazanım

Euro 6 BlueTec OM 470 FE (Yakıt 
Verimliliği Paketi) motora sahip Tourismo 
15 RHD, egzoz emisyonlarını düşürürken 
daha düşük yakıt tüketimini de 
beraberinde getiriyor. 

Tourismo asistan 
sistemleriyle de maksimum 
güvenlik sunuyor

Tourismo’nun güvenlik ve 
sürüş destek sistemleri sayesinde, 
Fenerbahçe Futbol Takımı’nın 
güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor. 
Tourismo, gelişmiş güvenlik 
sistemleriyle ticari araç sınıfında 
standartları yeniden belirliyor. Bu 
özelliklerden bazıları şu şekilde:

• Bir çarpışma durumunda 
çarpışılan aracın otobüsün altına 
girmesini önleyen, tüm sürücü 
bölmesini özel bir çerçeve yapısı 
içinde komple arkaya doğru iterek 
sürücünün korunması sağlayan Ön 
Çarpışma Koruyucu Sistemi (FCG),

• Önde yavaş giden veya duran 
araca arkadan çarpma riskini azaltan, 
bir tehlike algıladığı anda, sürücüyü 
uyarıp frenleme uygulayarak 
arkadan çarpma riskini veya kaza 
kaçınılmazsa yaşanan kazanın 
verebileceği hasarı azaltan, yayaların 
aniden aracın önüne çıkması 
durumunda şehir içi düşük hızlarda 
yayaları algılayarak frenleme yapan 
Aktif Acil Fren Sistemi 4   (ABA 4),

• Aracın istem dışı şerit 
değiştirdiğini algıladığı takdirde, 
sürücü koltuğunu şerit ihlali yapılan 
tarafa doğru hissedilir bir şekilde 
titreterek sürücüyü uyaran Şerit 
Takip Asistanı (SPA), 

• Tekerleklerin frenleme anında 
kilitlenmesini engelleyen Antiblokaj 
Fren sistemi (ABS),

• Savrulmayı önleyerek virajlarda 
ve ani manevralarda güvenliği 
sağlayan Elektronik Stabilite 
Programı (ESP),

• Hızlanma anında çekici 
tekerleklerin kaymasını engelleyerek 
buzlu yollarda bile güvenli kalkış 
imkânı sağlayan Patinaj Önleyici 
Sistem (ASR),

• Her koşulda dengeli frenlemeyi 
sağlayan Elektronik Fren Sistemi 
(EBS) ve Fren Destek Sistemi (BAS).
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2020
FUAR TAKVİMİ

FUARIN ADI  BAŞLAMABİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN FİRMA

AĞIR VASITA 11 ŞUBAT 2020 TAİD, TREDER VE SHERATON PRIDE İLETİŞİM
ZİRVESİ  ARÜSDER’İN  GRAND
  İŞBİRLİKLERİ İLE  İSTANBUL
  ÇEKİCİ, KAMYON,  ATAŞEHİR
  TREYLER VE ÜSTYAPI  HOTEL
  SEKTÖRÜNÜ KAPSAYAN 
  AĞIR VASITA ZİRVESİ

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

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

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

AUTOMECHANIKA  02-05 NİSAN 2020 OTOMOTİV ÜRETİM,  TÜRKİYE -  İSTANBUL FUARCILIK
İSTANBUL  DAĞITIM VE  TÜYAP IST
  TAMİR FUARI
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Prometeon’un dünyadaki 4 ana 
bölgesinden birinin merkezi olarak, 75 
ülkenin yönetim üssü rolünü üstlenen 
Prometeon Türkiye, 2020 için yurt 
çapındaki iş ortakları ve satış ekipleri ile 
buluşarak hazırlıklarını tamamladı. 

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, 
Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar 
CEO’su Alp Günvaran, Ticaret Direktörü 
Gökçe Şenocak, Pazarlama Müdürü Ali 
Yılmaz’ın ev sahipliğinde “köklü geçmiş, 
güçlü gelecek” mottosuyla gerçekleşen 
toplantıda 2019 yılının değerlendirmesi 
yapılırken 2020 hedef ve planları 
paylaşıldı. Gerçekleşen etkinlikte 
Prometeon’un 2020’de sunulacak yeni 
ürünleri, yenilikçi filo yaklaşımları, 
iş modelleri, “ProTruck” kapsamında 
sunduğu filo çözümleri, pazarlama 
programları ve büyüme stratejileri 
hakkında önemli bilgiler aktarıldı.  

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Prometeon Türkiye, Orta Doğu, 
Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar 

CEO’su Alp Günvaran “Büyük Prometeon 
Ailesi’nin çok değerli üyeleri olan iş 
ortaklarımızla, 2019’un zorlu şartlarına 
göğüs gerdik ve başarıya ulaştık. 
Daralan pazara rağmen büyüdük ve 
güçlendik. Pirelli markasının mirası ve 
Türkiye’de 2020’de 60. Yılını kutlayacak 
İzmit fabrikamızın köklerinden aldığımız 

güçle sürdürülebilir başarımızı devam 
ettirmeye ve Prometeon olarak 2020’de 
daha da güçlenerek geleceğe koşmaya 
hazırız” dedi.  

Türkiye, Prometeon Grubu için 
kritik öneme sahip
İzmit’te kurulan ilk lastik fabrikasını 

da yöneten Prometeon Türkiye, bugün 
Türkiye’de 60 yıla yakın Pirelli mirası ile 
çok ciddi bir deneyim ve bilgi birikimine 
sahip bulunuyor. Prometeon’un 
dünyadaki 4 üretim tesisinden biri 
olan Türkiye İzmit fabrikası, sektörün 
ilk Ar-Ge sertifikasına sahip olan ve 
Türkiye’deki ilk lastiği üreten tesis 
olarak faaliyetlerine devam ediyor. En 
yeni teknolojiye sahip ticari lastiklerin 
üretimi Türkiye’de yapılıyor. Prometeon 
Türkiye’nin bağlı bulunduğu Prometeon 
Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel 
lastik odaklı tek şirket olarak, Pirelli 
markasıyla premium endüstriyel 
ve ticari lastikleri üretiyor ve satışa 
sunmaya devam ediyor.

Dünyanın endüstriyel lastik 
odaklı tek şirketi, Pirelli 

marka premium endüstriyel 
ve ticari lastiklerin lisanslı 

üreticisi Prometeon Türkiye, 
2020 yılına girmeden önce 

yurt çapındaki iş ortakları ile 
buluştu. “Köklü geçmiş, güçlü 

gelecek” teması ile düzenlenen 
toplantıda iş ortakları ile 

2019 değerlendirmesi yapıldı 
ve 2020 hedef ve planları 

paylaşıldı.

Prometeon
Türkiye İş Ortakları 2020

planları için bir araya geldi
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Akıllı Şebeke ve Şehirler ve Akıllı 
enerjiye dair çözüm önerilerinin global 
ölçekte ele alındığı ve  gündemin 
belirlendiği en büyük organizasyon, 
8.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler  
ve  Şehirler Kongre Ve Fuarı ICSG 2020 
8-9 Nisan 2020 tarihlerinde Lütfi Kırdar 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Sosyal inovasyonu teşvik 
etmek,işbirlikleri kurmak ve iş 
fırsatlarını belirleyerek global 
şehirler ve kent sakinleri için daha 
iyi bir gelecek yaratmak amacıyla  
güvenlikten bilgi erişimine kadar bir 
çok konuyu içine alan ICSG 2020’ye 
davetlisiniz… ‘’Akıllı Şebeke ve 
Akıllı Şehir ‘’ konseptiyle  kentlerin 
karşılaştıkları sorunları çözmeyi ve 
kent paydaşlarının hayat kalitesini 
artırmayı amaçlayan akıllı şehir, 
şebeke ve akıllı enerjiye dair çözüm 
önerilerinin global ölçekte ele alındığı 
en büyük organizasyon ICSG 2020 
gündemi belirlemeye devam edecek. 

ICSG 2020 KAYNAK TÜKETİMİNİN 
AZALTILARAK OPTİMUM FAYDA 
SAĞLAYACAK ÇÖZÜMLERE EV 
SAHİPLİĞİ YAPACAK
Viyana Belediye Başkanı Michael 

LUDWIG, Barcelona Belediye Başkanı 
Ada Colau BALLANO, EMTA Başkanı 
Laurent PROBST, GVB Genel Müdürü 
Alexandra Van HUFFELEN’in açılış 
seremonisine davetli oldukları ICSG 
2020 8.Uluslararası Akıllı Şebekeler 
ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda 
kentsel hizmetin kalitesi, performans 
ve etkisinin artırılması, kent 
maliyetlerinin ve enerji de dahil olmak 
üzere kaynak tüketiminin azaltılması 
yönündeki çözümler global çerçevede 
ele alınıyor. 

ICSSG 2020 TÜM SEKTÖRLERİ 
YÖNLENDİRECEK
ICSG 2020 kapsamında 8-9 Nisan 

2020 tarihleri arasında bir araya 
gelecek sektör paydaşlarının dağılımı 
ise şu şekilde: Elektrik Dağıtım 
Firmaları, Gaz Dağıtım Firmaları, 
IT Uzmanları, Operasyonel Hizmet 
Sağlayıcıları, Bakım & Onarım Hizmet 
Sağlayıcıları, Yapı-İnşaat Müteahhitlik 
Firmaları, Ekipman Denetim ve 
Onarım Firmaları, Şehircilik ve 
Planlama Şirketleri, Telekomünikasyon 
Firmaları, Ulaştırma & Ulaşım Sektörü 
Temsilcileri, Enerji Üretim, Dağıtım ve 
Depolama Firmaları, 
Kentsel 

Çözüm Üreticileri, Taşıma Sektörü 
Temsilcileri, Yerel Yönetim Üst 
Düzey Temsilcileri, İnsan Kaynakları 
Yöneticileri, Ar-Ge Kuruluşları, 
Proje Geliştiriciler, Güç Tesisleri 
Tasarımcıları ve Proje Ofisleri, Güç 
Endüstrisi Danışmanlık Firmaları, 
Şehircilik Danışmanlık Firmaları, 
Teknoloji Firmaları, OEM’ler, Ekipman 
Tedarikçileri, Bağımsız ve  Yardımcı 
Güç Üreticileri, Bankalar ve Finans 
Kuruluşları, Yatırım Firmaları, 
Yenilenebilir Enerji Proje Geliştiricileri, 
Yenilenebilir Enerji Projeleri Entegre 
Şirketleri, Otomotiv Sektörü 

Temsilcileri, Alternatif 
Enerji Şirketleri. 

HAZIRLANIN!
DEĞİŞİM BAŞLIYOR
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Yedek parçaların merkeze giriş 
operasyonlarında kullanılan etiketlerin 
kaldırılmasıyla da yılda 1 tona yakın 
kâğıt tüketiminin, yani 15 adet ağacın 
kesilmesinin de önüne geçiliyor. 50 yılı aşkın 
bir süredir Türkiye’deki yatırımlarına devam 
ederek sektörde inovasyon alanındaki 
öncülüğünü koruyan Mercedes-Benz 
Türk, Yedek Parça Dağıtım Merkezi’ni 
genişletti. Genel Müdürlük Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen açılış törenine Mercedes-
Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
Kamyon ve Otobüs Müşteri Hizmetleri 
Direktörü Can Balaban, Mercedes-Benz Türk 
Yöneticileri ve proje ekibi katıldı. 

Süer Sülün: “Türkiye’nin En 
Büyük Yedek Parça Dağıtım 
Merkezleri’nden birini hizmete aldık”
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 

Süer Sülün açılış töreni sırasında yaptığı 
konuşmada; “34.500 m2 ile Türkiye’nin 
en büyük otomotiv yedek parça dağıtım 
merkezlerinden biri haline gelen tesisimiz, 
gerçekleştirilen inovatif çalışmalarla 
süreçlerin en hızlı, verimli ve eksiksiz bir 
şekilde tamamlanmasını sağlamak üzere 
tasarlandı. Mercedes-Benz Türk olarak 
yaklaşık 15 aylık bir sürede faaliyete 
geçmeye hazır hale getirdiğimiz bu merkez; 
Daimler AG’nin parça çıkış operasyonunda 
Dinamik Raf Sistemi ve Konveyör Sistemi’nin 
olduğu, alanında ilk örneklerden biri 
konumunda. Şirket olarak böyle gurur verici 
bir merkezi devreye almaktan ve bu açılışın 
Türkiye’deki mimarı olmaktan mutluluk 
duyuyoruz.” dedi.

8 milyon Avro’yu aşkın yatırım
Genel Müdürlük Kampüsü’nde 

bulunan Yedek Parça Dağıtım Merkezi’ni 
hem Daimler AG’de gerçekleşen yeniden 
yapılanma hem de artan sevkiyat hacmine 
uygun olacak şekilde baştan tasarlayan 
Mercedes-Benz Türk, proje kapsamında 
kullanılan hacmi maksimize etmek adına 8 
ve 10 metre olan raf yüksekliğini 12 metreye 
çıkardı. Şirket ayrıca depolama kapasitesini 
genişleten dar koridor raf sistemleri 
inşa ederek hem birim metrekarede 
depolanabilen hacmi iki katından fazla 
artırdı; hem de 180 derece çatal döndürme 
özelliğine sahip özel ekipmanlar ile bu dar 
koridorlarda çalışma imkânı sağladı. 

Yedek Parça Dağıtım  
Merkezi’nin genişletilmesi ile 
kapasite % 90 arttı
Yedek Parça Dağıtım Merkezi’nde 

büyük hacimli parçalar için 12.000 adet 
ambar gözü bulunan şirket, “Genişleme 
Projesi” ile birlikte göz sayısını 10.800 
adet artırarak 22.800’e ulaştı. Bu da 
hacimli parça depolama kapasitesinin % 
90 oranında artış göstermesine olanak 
sağladı.

Daimler bünyesindeki diğer Yedek 
Parça Dağıtım Merkezleri’nde kamyon, 
otobüs, otomobil ve hafif ticari araç 
ürün grupları için ayrı ayrı depolama 
merkezleri bulunurken Mercedes-Benz 
Türk, tüm ürün gruplarına tek bir Yedek 
Parça Dağıtım Merkezi’nden hizmet 
vererek hem sinerji yaratıyor hem de 
dünyadaki diğer örneklerinden ayrışıyor. 

Mercedes-Benz Türk’ten
8 milyon Avro’yu aşkın yatırım

Mercedes-Benz Türk, 
yürüttüğü “Genişleme Projesi” 
kapsamında; Genel Müdürlük 
Kampüsü’nde bulunan Yedek 

Parça Dağıtım Merkezi’ni 
27.500 m2’den 34.500 m2’ye 

çıkararak, Türkiye’nin en 
büyük otomotiv yedek parça 

dağıtım merkezlerinden 
birinin açılışını gerçekleştirdi.
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Can Balaban: “Yeni Barkod Sistemimiz 
hem akıllı hem de çevreci!”
Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs 

Müşteri Hizmetleri Direktörü Can Balaban 
ise törende yaptığı konuşmada; “Mercedes-

Benz Türk’e özgü geliştirilen Barkod Sistemi 
sayesinde; 2020 yılı itibarıyla yedek parça 
envanter kontrol sistemi ile raf sistemlerinin 
tam entegrasyonu gerçekleştirilecek. 34.500 
m2’lik alanın tamamı kablosuz internet 
altyapısı ile donatılarak görevlilerin son 
teknoloji dokunmatik el terminalleri ile 
tüm stok ve lokasyon bilgilerine ulaşması 
sağlanacak. Giriş operasyonlarında 
parçaları depolamak için kullanılan 
etiketler kaldırılarak yılda 1 tona yakın kağıt 
tüketiminin, yani 15 adet ağacın kesilmesinin 
önüne geçilmiş olacak. Bu sayede depolama 
süreci hem daha verimli hem de daha çevre 
dostu hale getirilecek. Depoya girişinden 
çıkışına kadar geçen tüm süreçte yedek 
parçaların takip edilebilirliğini sağlayacak bu 
sistem ile çevik yedek parça dağıtım merkezi 
optimizasyonu uygulamasının da altyapısı 
oluşturulacak.” diye konuştu.

Her adımda teknoloji
Bu yatırımlar kapsamında 

gerçekleştirilen Dinamik Raf ve Konveyör 
Sistemi ile Mercedes-Benz yedek 
parçalarının rota önceliğine göre önce hangi 
parçaların paketlenmesi gerektiğine karar 
verilecek ve harcanacak eforu minimize 
edecek şekilde iş istasyonlarına görev 
ataması yapılabilecek. Ayrıca bu sistem; 
yaya yolu ve forklift yolunu birbirinden 
ayırarak görevlilerin daha ergonomik ve 
güvenli bir ortamda çalışmalarına olanak 
sağlayacak. Bütün bu teknolojik gelişmelere 
ek olarak; 2019 yılında hayata geçirilen 
Akıllı Bakiye Takip ve Raporlama Projesi 
kapsamında da müşterilerin yurt dışından 
gelmesini bekledikleri parçaların sevkiyat 
durumu, temin zamanı gibi bilgiler sistem 
üzerinden hiçbir aracı ile görüşmeye gerek 
kalmadan görüntülenebilecek.

Müşteri odaklı yapılan 8 milyon Avro’luk 

teknoloji ve inovasyon yatırımıyla 

Mercedes-Benz Türk, artan araç 

çeşitliliğine paralel olarak yedek parçaları 

araç sahiplerine çok daha hızlı ve eksiksiz 

bir şekilde ulaştırarak Satış Sonrası 

Hizmetler’de öncü olmaya devam ediyor. 

Mercedes-Benz Türk, yapılan yatırımlar ile birlikte büyük hacimli 
parçalar için mevcutta 12.000 adet 
olan ambar gözü sayısını 22.800’e çıkararak Yedek Parça Dağıtım Merkezi’nin depolama kapasitesini % 90 artırdı.
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Nemrut
KRALLARIN VE TANRILARIN TAŞLAŞTIĞI YER

Adıyaman ili Kahta ilçesi sınırları içe-
risinde bulunan, yüksekliği on metreyi 
bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce 
uzunluktaki kitabeleriyle Kommagene 
Krallığı’nın kutsal alanı olarak nitelendi-
rilen Nemrut Dağı, 1987 yılında UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde kültürel varlık 
olarak yerini almıştır. Nemrut Dağı, Anado-
lu’da Helenistik Dönem’e ait en görkemli 
kutsal kalıntıları barındırır. Yazıtlara göre 
I. Antiochos tanrılara ve atalarına minnet-
tarlığını göstermek için görkemli bir anıt 
mezar, mezar odasının üzerine kırma taş-
lardan oluşan bir tümülüs ve tümülüsün 
üç tarafını çevreleyen kutsal alanlar inşa 
ettirmiştir. Doğu, Batı ve Kuzey terasları 
olarak adlandırılan bu alanlardan Doğu ve 
Batı teraslarında büyük boyutlu heykeller, 
kabartmalar ve yazıtlar bulunmaktadır. 

Tanrıların tasvir edildiği beş heykelin 
arasında I. Antiochos’un heykeli de yer 
almaktadır. Heykel sırası bir aslan ve kar-
tal heykeli ile başlar. Aslan yeryüzündeki 
gücü, tanrıların habercisi olan kartal ise 
göksel gücü temsil etmektedir. Doğu 
Terası ise Tanrılar Galerisi, Atalar Galerisi 
ve Sunak’tan oluşmaktadır. Doğu teras 
ile batı teras heykel dizileri aynıdır. Ancak 
Doğu terastaki tahtlar, batı terasta ise hey-
kel başları daha sağlamdır. Doğu ve Batı 
Terası’nda heykellerin tahtlarını oluşturan 
taş blokların arkasında Grekçe yazılmış 
237 satırlık uzun bir kült yazıtı (nomos) 
bulunmaktadır. I. Antiochos’un vasiyetna-
mesi niteliğindeki yazıtta bu kutsal alan 
hakkında bilgiler ve kültün uygulanması 
ile ilgili hükümler yer almaktadır. Tamam-
lanmamış stel ve kaidelerin bulunduğu 
Kuzey Terası ise Doğu ve Batı teraslarını 
birbirine bağlayan tören yoludur. 
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RAFADAN TAYFA 2: GÖBEKLİTEPE
Yönetmen : İsmail Fidan
Oyuncular : Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen
Ülke : Türkiye

Rafadan Tayfa 2 - Göbeklitepe, Rafadan Tayfa ekibinin, Göbeklitepe’de atıl-
dıkları gizemlerle dolu maceraları konu ediyor. Dünyanın gözü Göbeklite-
pe’nin üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı uyandırmıştır. Tam 
da Göbeklitepe’nin ilgi odağı olduğu dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı 
Veysi’den gizemli bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin için-
de ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır bir sini bulur. Paketi al-
dıktan sonra Veysi’nin panik halinde Akın’a ulaşması ve peşinde birilerinin 
olduğunu söylemesi, Akın’ın kafasını iyice karıştırır. Siniyi gören Rafadan 
Tayfa ekibi, kısa sürede sininin Göbeklitepe’yle ilgili olduğunu anlar ve onu 
Göbeklitepe’nin kâşifi Başkan Amca’ya göstermeye karar verir. Ekip, hem 
siniyi Başkan Amca’ya göstermek hem de Veysi’yi bulmak için Şanlıurfa’ya 
doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.

IP MAN 4: FİNAL
Yönetmen : Wilson Yip
Oyuncular : Donnie Yen, Chan Kwok-Kwan, Scott Adkins
Ülke : Hong Kong

On yılı aşkın süredir devam eden ve Doğu Dövüş Sanatları’nı beyaz 
perdede en iyi şekilde yansıtan, IP MAN serisinin son bölümü IP MAN 
4:Final, 1 Ocak’ta vizyona girdi! Dövüş sanatını kötüye kullananlara 
karşı savaş açan IP MAN güç, ustalık ve tevazuyu birleştirerek birçok 
öğrenci yetiştirmiş, yaşayan en büyük ustadır. Bruce Lee ile Ip Man 
3’teki karşılaşmalarının ardından büyük bir merak uyandıran ikilinin 
arasında yaşanacaklar son bölümde tüm sorulara cevap verecek. 50 
Milyon dolarlık bütçesiyle serinin son filmi IPMAN 4 Final sadece dö-
vüş sanatlarıyla değil, yaşam felsefesiyle de tüm dünyayı etkileyen Ip 
Man’in aksiyon dolu son macerasını konu alıyor.
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CADI AVCISI
Yazar : Virginia Boecker
Yayınevi : Yabancı

Tenime dağlanarak işlenmiş mühür. XIII. Beni koruyan ve ne olduğumu gösteren 
mühür. Ben On Üçüncü Yazıt’ın bir uygulayıcısıydım. Bir cadı avcısı. Korkulması 
gereken kişi bendim. En büyük düşmanınız dövüştüğünüz şey değil, korktuğu-
nuz şeydir. “İyi bir fantastik kitapta olması gereken her şey var: kılıçlar, zehir, kara 
büyü ve ihanet. Eğlenceli, kanınızın çekileceği, macera dolu bir ilk roman.”

HAVVANIN 3 KIZI
Yazar : Elif Şafak
Yayınevi : Doğan Kitap

Ben ne annem gibi dindarım, ne babam gibi kâinatın, beş duyumla kavradığım 
şeylerden ibaret olduğuna kaniyim. Öyleyse ben neredeyim? Ne mutlak dindarlı-
ğa, ne de mutlak akılcılığa dahil olmak isteyenler için bir başka yaklaşım, yeni bir 
varoluş şekli yok mu acaba? Bir üçüncü yol mesela? Kim bilir?

OZ
Yazar : Adam Fawer
Yayınevi : April Yayıncılık

Dorothy ilk defa öldüğünde on iki yaşındaydı. En azından bana söylediği 
buydu. Delirdiğini düşünmüştüm ama şimdi ona inandığım için esas deli 
ben miyim diye merak ediyorum. Öyleysem bunların hiçbirinin önemi yok 
demektir. Ama değilsem… Eh, o zaman dünya benim düşündüğüm gibi 
bir şey değil demektir. Üstelik tek bir dünya yok. Kafanız karıştıysa canınız 
sıkılmasın. Benimki de karışmıştı. Okuyun, anlayacaksınız. Sonra karar ve-
rirsiniz: Ben mi delirdim yoksa siz mi? Hortum seni sürükledi. Şimdi hikâye-
ye baştan başlayacaksın. 
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BULMACA
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Sudoku
 4 8 7  5   6
 9   4     3
 2  6  8 9 5
   4  1 5 6
 1     4  5
  7 8 2
      8  7
 7 5      3
  2   3 7 4 1

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

SOLDAN SAĞA
1. Okutman
2. Zeytinyağı, soğan ve maydanozla yapılan bir tür 

fasulye salatası
3. Yalvarma, merhamet dileme
4. Çarçabuk, anında
5. Kâğıtları bir arada tutturmaya yarayan çengel
6. Alaz, yalim
7. Lazer ışınları kullanılarak yaratılan üç boyutlu 

görüntü

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Siirt yöresine özgü, nohutlu ya da kıymalı ıspanak 

yemeği
2. Ses ya da çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi 

sağlayan yazılı ya da doğaçtan olan müzik parçası
3. Eski dilde çekinme, razı olmama
4. El tezgâhında bez dokuyan kimse
5. İki kişilik ve yelkenli bir yarış teknesi
6. Eski Türklerde ölüler için yapılan tören
7. Kara ordusu
8. Sapı siyah ve çatallı bir tür bıçak
9. Ortadoğu çöllerinde yaşayan ve Arapça konuşan 

göçebe bir halk.

1

1
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2

3

4

5

6

7

9
2
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6

7

8
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125 gr tereyağı 
1 Çay bardağı süt 
1 Çay barda sıvı yağ 
2 Çorba kaşı irmik 
1 Çorba kaşı yoğurt 
1 tatlı kaşığı kabartma tozu 
3-3,5 su bardağı un 
İri çekilmiş ceviz 

Şerbeti için 
3 su bardağı toz şeker 
3 bardağı su 
Çeyrek limon 

Öncelikle bir tencereye toz şeker ve suyu alarak ocakta 15 dakika kaynatın. 
Kaynadıktan sonra içine çeyrek limon sıkıp üç, dört dakika daha kaynatın ve 
sonra tamamen soğumaya alın. Ayrı bir kapta tereyağı, irmik, yoğurt, süt, 
sıvı yağı alıp iyice harmanlayın. Un ve kabartma tozu unu ilave edip güzel 
bir hamur yoğurun. Ceviz büyüklüğünde bezeler alıp şeklini beğendiğiniz 
herhangi bir kalıbın üzerinde çok ince olmayacak şekilde açıp içine iri 
çekilmiş ceviz koyup ağzını kapatın. Yağladığınız veya yağlı kağıt sermiş 
olduğunuz fırın tepsisine dizin ve 180°fırında üzeri kızarana kadar pişirin. 
Fırından çıkardıktan sonra soğuk şerbeti döküp şerbetini daha iyi çekmesi 
için üzerine bir tepsiyle örtün ve bekletin. Şerbetini çektikten sonra servise 
alabilirsiniz. Afiyet olsun.H
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Malzemeler
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Kalburabastı Tatlısı
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