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ok sevdiğim bir atasözüdür. Bir 
zamanlar azken, biriktirip biriktirip 
o azları, çok yapmak ne büyük bir 
gurur verir insana. Birken iki, ikiy-
ken üç, üçken çok olmak ne büyük 
bir mutluluktur. Hayır kast ettiğim 
para, arsa, tarla, altın gibi   ekono-
mik değerler değil. Çok daha önemli 
bir şey; güç. Tam olarak bunun 
karşılığı “ Güç ” Birlikten doğan en 
öneli değer. 

Ne zaman farkına varır da elimiz-
deki azı çoğaltmak istersek yapma-
mız gereken şey bu işte. Birleştirerek 
çoğaltmak. Kurumakta olan bir de-
reye dökülecek bir bardak suyun ne 
yararı olacak ki ? Tek başına bir işe 
yaramaz diye düşünsek bile yanımız-
daki bir dostun da bir bardak suyunu 
akıtabilirsek hatta o da yanındakinin 
o da bir diğerinin…İşte o ilk bardak 
suyu dökebilmektir asıl iş. 

Kuruyacağını düşündüğümüz o 
dere az ötedeki bir başka canlının 
yaşamasına vesile olacaktır. Daha da 
ötedeki bir tarlayı sulayacak, o tar-
lada yetişen sebzeyle nice canların, 
ekenin de yemeğinden yiyeninin 
de karnı doyacaktır. Bir akan suyun 
dibinde yeşeren bir ağacın gölgesin-
de bir insan soluklanacak, o ağacın 
meyvesiyle bir başkasının kanı sula-
nacaktır. Daha nice niceleri…

İşte bir dere misali azdan baş-
ladık bizler de. Her birimiz kendi 
sektörünün temsilciliği için cansi-
parane çalışan sivil toplum kuruluş-
larıydık. Gün oldu bir araya gelerek 
bu güç birlikteliğinin daha da kuv-
vetlenmesi için ortak projelere giriş-
meye karar verdik. Öyle ya;  Araç ve 
Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları 
Üreticileri Birliği Derneği (ARÜS-
DER) 20 yıllık muhteşem geçmişe 
sahip bir dernek, Treyler Sanayicile-
ri Derneği (TREDER) bu kadar güçlü 
ve etkili bir dernek,  Ağır Vasıta İma-

latçıları Derneği (TAİD) ise başarılı 
çalışmalara imza atmış ve  ortak 
kesişme alanımız iken bu güç birliği 
çok anlamlı olacak diye düşündük.

Kendilerini tamamen sektöre 
hizmet etmeye adamız üç başka-
nın önderliğinde yola çıkma kararı 
alındı. Yol haritaları çizildi ve 2 yıllı 
projeksiyon belirlenerek ilk etkinlik 
için kollar sıvandı. 11 Şubat’ta “Ağır 
Vasıta, Treyler ve Üst Yapı Zirvesi”. 
Muhtemelen 250 kişilik bir katılım-
la sektörün bir araya geleceği bir 
organizasyon planlandı.

Planlar, düşünceler ve çabalar 
öyle güzel sonuç verdi ki; 400’ün 
üzerinde paydaşın katılımı ile tüm 
gün süren buluşmada çok sıcak, 
samimi ve ümit veren yol arka-
daşlıkları yaşandı. O gün herkes 
ama herkes son derece pozitif bir 
biçimde, tüm içtenliği ile katılım-
dan ziyade katkı sağladıkları için 
muhteşem bir buluşma yaşandı. 

Malum dünya her geçen gün 
yaşanması zor bir yer haline geli-
yor. Savaşlar, ekonomik sıkıntılar, 
virüsler, azalan kaynaklar, küresel 
ısınma ve daha niceleri. Lakin tüm 
bunların yanında çok güzel şeyler 
de yaşanıyor ve gelecek için biraz 
daha umutla bakmamıza sebep 
oluyor.  11 Şubat bu anlamda çok 
önemli bir tarih oldu ve misyonu-
nu fazlasıyla yerine getirdi. İnanı-
yorum ki; önümüzdeki yıl çok daha 
geniş katılımlı çok daha güzel bir 
etkinlik olacak bu buluşma.

Bu duygu ve düşüncelerle; 
başta çok değerli iki derneğimizin 
başkanları Sn.Yalçın Şentürk ve 
Sn.İlhami Eksin olmak üzere, kat-
kıda bulunan, emeği geçen herkese 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, 
nice güzel organizasyonlarda bulu-
şabilmeyi diliyorum.
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TREDER, TAİD ve ARÜSDER işbirliği 
ile gerçekleştiren Ağır Vasıta Zirvesi’nde, 
Türkiye’yi ağır vasıta merkezi yapacak yol 
haritası çizildi. İlk adımın atıldığı zirvede, 
Treyler, üst yapı ve ağır vasıta üreticileri 
ve paydaşları bu hedefe tam destek 
vererek; ülkemizin, coğrafi konumu, 
teknolojisi, yetişmiş insan gücü ve 
kapasitesi ile bunu gerçekleştirebilecek 
altyapıya sahip olduğunu belirttiler. 

TREDER, TAİD ve ARÜSDER’in 
işbirliğiyle düzenlenen “Türkiye Ağır 
Vasıta, Treyler ve Üstyapı Zirvesi”, 11 
Şubat’ta Sheraton Grand İstanbul Ataşehir 
Hotel’de gerçekleştirildi. Zirvenin altın 
sponsorluğunu, Pirelli Prometeon ve 
BPW Otomotiv üstelendi. Shell, Vegatrans 
ve İntermobil gümüş sponsor;  Asco 
Soğutma, Aspöck, Atiz Lojistik, BASF, 
Çıvgın Boya, DYO, Gümaş, Kadesan, Knorr 
Bremse, Kozmaksan, Mobilite, Ak-Set, 

Turkish Machinery ise destek sponsorları 
olarak zirveye destek verdi. Zirvede; 
“Türkiye Avrupa’nın Treyler Üretim 
Merkezi Olacak”, “Üst Yapı Sektörünü 
Bekleyen Fırsat ve Tehditler”, “Ağır Vasıta 
Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği” 
konulu 3 ayrı panel düzenlendi.

Şentürk: Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika’nın en büyük treyler 
üreticisi olmak istiyoruz
Zirvenin açılış konuşmasında 

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) 
Başkanı Yalçın Şentürk, Türkiye’nin 100 
bin adetlik treyler üretim kapasitesine 
sahip olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’de 
üretilen treylerlerin 7 kıtada 65’ten fazla 
ülkeye ihracat edildiğini belirten Şentürk, 
mevcut kapasitenin yalnızca 5’te birinin 
kullanılabildiğini açıkladı. Şentürk, 
“İşte bu yeteneklerimizle kapasitemizi 

Türkiye ağır vasıta,
treyler ve üst yapı sektörleri 

tek ses oldu

TREDER Başkanı Yalçın 
Şentürk, sektörün yetenek 

ve kapasitelerini kullanarak 
Avrupa, Orta  Doğu ve 

Afrika’da Türkiye’nin treyler 
üreten en büyük ülke olması 

hedeflerini belirtti. 

TAİD Başkanı İlhami Eksin, 
sektörün Afrika’dan Avrupa’ya 
gurur verici hikayeler yazdığını 

dile getirerek; “Hayalimize 
doğru bir adım olan bu zirve, 

tüm sektöre ışık tutacak” dedi.

ARÜSDER Başkanı Burhan 
Fırat, sektörün her yıl rekor 
ihracat rakamları kırdığına, 
bu doğrultuda mevzuattaki 

engeller, teşvik ve kredilerdeki 
yetersizliklerin çözülmesini 

talep ettiklerine değindi.
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kullanarak, Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika’nın en büyük treyler üreticisi olmak 
istiyoruz” dedi.

Sektöre sağlanacak desteklerin 
önemine değinen Şentürk, treyler 
pazarının gerçek potansiyelinde tekrar 
büyümeye başlaması için, otomobil ve 
hafif ticari araçlara sağlanan kolaylıkların 
treylere de sağlanması gerektiğini 
söyledi. Şentürk, “Ülkemizin milli hedefleri 
doğrultusunda, üretim yapıyor ve 
uluslararası 100 yıllık şirketlerle rekabet 
ediyoruz. Yürüdüğümüz bu zorlu yolda, 
bizlere destek olacağınıza inanıyoruz” dedi. 

Eksin: Sektör, Afrika’dan Avrupa’ya 
gurur verici hikayeler yazıyor
Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) 

Başkanı İlhami Eksin,  20 yılda 16 ton 
üzeri çekici pazarı ortalamasının 25 bin 

adet olduğunu, geçtiğimiz son 4 yılda 
pazarın küçülerek 2019 yılında toplam 
7 bin 300 araç ile tamamlandığını 
belirtti. Otomotivdeki bu küçülmenin 
binlerce bayiyi, çalışanları, satış sonrası 
hizmetleri ciddi şekilde etkilediğini 
aktaran Eksin, zirvede çıkacak sonuçların 
sektörün önünün açılması için önemli 
olduğunu belirtti. 30 bin adetleri 
tekrar yakalayacaklarını aktaran Eksin, 
“Otomobil ve hafif ticari araçlara 
verilen desteklerin bizim sektörümüze 
de verilmesi gerekir. Üreticilerimiz, 
dünya standartlarında işler yapıyorlar, 
Afrika’dan Avrupa’ya gurur verici 
hikayeler yazılıyor. Hedeflerimize doğru 
ilerlemek için bu zirvenin sektöre ışık 
tutmasını temenni ediyorum” dedi. 

Fırat: Her yıl ihracat   
rekorları kırıyoruz
Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş 

Makinaları Üreticileri Birliği Derneği 
(ARÜSDER) Başkanı Burhan Fırat ise 
araç üstü ekipman sektörünün yıllık 
3 milyar dolarlık bir pazara sahip 
olduğunu söyledi. Sektörün dünyanın 
145 ülkesine üst yapı-ekipman 
ürettiğini belirten Fırat, her yıl ihracat 
rekorları kırdıklarını vurguladı. Fırat, 
“Dünya markası olabilmek yolunda çok 
önemli mesafe kat etmiş firmalarımız 
olmasına rağmen iç pazarda çok ciddi 

sıkıntılarımız var. Sadece daralan iç 
pazar değil, mevzuattaki engeller, 
teşvik ve kredilerdeki yetersizlikler, 
çözüm gerektiren temel sorunlarımız” 
şeklinde konuştu. 
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Tüzmen: Sektörün altyapısı 
sağlam, biraz destek gerekiyor
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 

3 yıl önce yapılan zirvede sektöre 4 
milyar dolarlık ihracat hedefi koyduğunu 
hatırlatıp bu hedefi yineleyerek; “Katma 
değeri yüksek bir sektöre sahipsiniz 
ve yaptığınız iş çok stratejik. Doğru 
kanallar açıldığında sektör, çok iyi yerlere 
gelebilecek kapasiteye sahip. 4 milyar 
dolarlık hedefi gerçekleştireceğinize 
inanıyorum” dedi. Tüzmen sektörün 
altyapısının sağlam olduğunu, biraz 
destek verildiğinde Türkiye’nin üretim 
merkezi olabileceğini söyledi.

ZİRVE KAPSAMINDA
3 FARKLI PANEL 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Açılış konuşmalarının ardından 

panel bölümlerine geçildi. “Türkiye 
Avrupa’nın Treyler Üretim Merkezi 
Olacak”, “Üstyapı Sektörünü Bekleyen 
Fırsatlar”, “Ağır Vasıta Sektörünün 
Mevcut Durumu ve Geleceği” 
başlıklarında düzenlenen üç farklı 

panelde, panelistler; sektörle 
ilgili önemli değerlendirmelerde 
bulundular. 

“Türkiye Avrupa’nın Treyler Üretim 
Merkezi Olacak” başlıklı ilk panelin 
moderatörlüğünü Ditaş Genel 
Müdürü Osman Sever yaptı. Sever 
panelistlere, ülkemizdeki treyler 
sektörünün durumu, geleceği ve 
lojistik üretim merkezi olma şansını 
nasıl gördüklerini sordu.

TREDER Başkan Yardımcısı Kaan 
Saltık, 2015 yılında 200 milyon 
dolar olan treyler ihracatının 
geçtiğimiz yıl, 500 milyon dolara 
yükseldiğini belirtti. Saltık; “Kurulu 
bir kapasitemiz var, bu kapasitemizin 
çok azını kullanabiliyoruz. Ne zaman 
iç satışlarımız artarsa o zaman 
ihracatımız da artacaktır. Bunun için 
hurda teşviki büyük rol oynuyor. 
Ayrıca yan sanayide güçlü şirketlerin 
Türkiye’ye yatırım yapmaları teşvik 
edilmelidir” dedi. 

Prometeon Türkiye, Rusya, Orta 
Asya-Kafkaslar Ticaret Direktörü 
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Gökçe Kemal Şenocak Türkiye’nin ağır 
vasıta üretim merkezi olma hedefi 
için tedarikçi olarak kendilerinin de 
sorumluluk almak istediğini söyledi. 

BPW Avrupa Satış Direktörü 
Dietmar Böser, Türkiye’yi stratejik 
ülke olarak gördüklerini belirterek, 

Türkiye’nin uzun vadede Avrupa’da 
treyler üretim merkezi olabileceğini 
kaydetti. 

İntermobil Genel Müdürü 
Rıfat Perahya treyler sektörünün 
teknolojik dönüşüme ayak uydurması 
gerektiğine değinerek; “Türkiye, 
çok yakın zamanda Avrupa’nın 
treyler üretim merkezi olacak. 5 yıl 
içinde Almanya ile birlikte en büyük 
üretim merkezinden biri olacağımıza 
inanıyorum” dedi. 

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 
Türkiye’nin Avrupa’nın treyler üretim 
merkezi olabilmesi için öncelikle 
rekabetçiliğe odaklanmak gerektiğini 
söyledi.

“Üstyapı Sektörünü Bekleyen 
Fırsatlar” konulu ikinci panelin 
moderatörlüğünü Göktan Güçlü 
yaptı. Güçlü, panelistlerden 
önümüzdeki dönemde ağır 
vasıta sektörünün önünde duran 
fırsatları, değişimleri ve gelişmeleri 
değerlendirmesini istedi.

ARÜSDER Yönetim Kurulu Üyesi 
A. Orhun Özkan sektörün teknoloji 
yatırımları yapması gerektiğini 
söyledi ve bunun için ortak  
Ar-Ge merkezi kurulması   

önerisinde bulundu. 
Konya Sanayi Odası ve OSBÜK 

Başkanı Memiş Kütükçü, üst yapı 
varsa aracın anlamlı hale geldiğini 
ve araç ile üst yapının ayrılmaz bir 
bütün olarak görülmesi gerektiğini 
belirterek; “Sektörün olmazsa olmazı 
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ekipman tanıtım kartıdır. Ne yapıp 
edip bu kartı çıkartmalıyız” dedi. 

TSE Merkez Grup Başkanı Mustafa 
Uz, standartların önemine vurgu 
yaparak, “İstediğimiz kadar Ar-Ge 
yapalım, ürün geliştirelim standartlara 
göre olmadığında bu ürün sayılmıyor” 
dedi. 

TSE Belgelendirme Müdürü Yusuf 
Beştek, 2015’te yapılan protokolle tip 
onay belgelendirmesi yaptıklarını, bu 
belgelerin bütün ülkelerde geçerli 
olduğunu söyledi. Beştek; “Ayrıca 
ekipman tanıtım kartı ile ilgili ciddi 
çalışmalar yaptık ve yapmaya devam 
ediyoruz. İlgili Bakanlıklarla birlikte bu 
konuyu çözmek konusunda işbirliği 
yapmalıyız” diye belirtti.

İstanbul Sanayi Teknoloji İl Müdürü 
Y.Mimar Ümit Ünal, “Endüstri 4.0, Ar-
Ge ve inovasyon, robot, otomasyon, 
istihdam yapısında değişimi sağlamak 
zorundayız” şeklinde açıkladı. 

ARÜSDER Kurucu Başkanı Ahmet 
Bazmanoğlu, ucuz rekabete girilmediği 
ve yapılan işe saygı duyulduğu sürece 
sektörünün önünün açık olduğunu 
söyledi. Bazmanoğlu, ihracatta toplam 
650 bin adet pazarı olan Orta Avrupa 

ülkelerine odaklanılması gerektiğinin 
altını çizdi.

“Ağır Vasıta Sektörünün Mevcut 
Durumu ve Geleceği” konulu panelin 
moderatörlüğünü ise TAİD Yönetim 
Kurulu Başkanı İlhami Eksin yaptı. Eksin, 
Türkiye ağır vasıta pazarının durumu ve 
sektörün önümüzdeki 5 yılda nasıl bir 
değişim yaşayacağı ile ilgili panelistlere 
görüşlerini sordu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Pazarlama ve Satış Direktörü Alper 
Kurt, ağır vasıta pazarının 3 yıl içinde 
normal konumuna döneceğini 
söyledi. Kurt, “2030 yılına kadar karbon 
emisyonunun yüzde 30 azaltılması 
isteniyor. Karbon ayak izlerinin 
vergilendirileceği bir döneme giriyoruz. 
Önümüzdeki 5 yıl, buna adaptasyonla 
geçecek” dedi.

Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak 
Hoşgören, ağır vasıta pazarındaki 
büyümenin çekici segmenti üzerinden 
gerçekleşeceğini söyledi. Hoşgören, 
“Datayı toplamak, bunu işlemek ve 
müşteriye sunmak önümüzdeki 5 yılda 
üzerinde çok fazla duracağımız bir 
konu olacak” dedi.

Iveco Türkiye Genel Müdürü 

Hakkın Işınak, 2020 yılında satışların 
artacağını, 2021 yılında sektörün daha 
iyi bir noktaya geleceğini söyledi. 
Işınak, önümüzdeki 5 yılın en önemli 
konusunun doğal gazlı, elektrikli ve 
hidrojenli araçlar olacağını belirtti. 

Kâssbohrer Yönetim Kurulu Üyesi 
İffet Türken, Avrupa’nın 5 yıllık büyüme 
döngüsünü tamamladığına ve 2020 
yılında satışların düşeceğini değindi. 
Türken, önümüzdeki 5 yılda treylerlerin, 
kütle ve boyutlarında artacağını dile 
getirdi.

Renault Trucks Türkiye Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu, 16 
ton üzeri ağır vasıta pazarının 15 
yıllık ortalamasının 24 bin 500 adet 
olduğunu, pazarın geçtiğimiz yıl 7 
bin 300 adet olarak gerçekleştiğini 
söyledi. Bursalıoğlu, “Önümüzdeki 5 yıl, 
araç emisyonunun yüzde 15 düşmesi 
gereken bir dönem. Bu firmaların 
üzerine büyük bir Ar-Ge maliyeti 
getirecek. Bununla beraber bu yeni 
teknolojinin, özellikle yakıt tüketimine 
de çok olumlu bir katkısı olacak. Petrol 
ithalatçısı bir ülke olarak düşük yakıt 
tüketimli araçların ekonomimize 
de katkısı düşünülerek mutlaka bu 
konuda teşvik getirilmelidir” dedi.
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Premium lastik üreticisi 
Hankook, Schmitz Cargobull 
ile ilişkisini daha da büyüterek 
Avrupa çalışma koşullarına 
uyarlanmış, gelişmiş ve 
özellikle ekonomik treyler 
lastiklerinden oluşan eksiksiz 
lastik portfolyosunu sektör liderine 
sunmaya devam ediyor. 2013 yılında 
başlayan ve  3 yıl daha uzayacak 
olan ilişkinin başarısı, treyler üreticisinin 
2017’de Hankook’a şimdiye kadarki tek lastik 
üreticisi olarak verdiği “stratejik ortaklık” ödülüyle 
ile de ortaya koyulmuştu. 

Hankook Lastikleri Avrupa Başkanı Sanghoon Lee ortaklıkla 
ilgili olarak; “Hankook, çok sayıda uluslararası itibara sahip 
otomobil ve ticari araç üreticisinin orijinal ekipman ortağıdır. Son 
yıllarda lojistik sektöründe görülen güçlü büyüme nedeniyle, 
ticari araçlar ve kamyon treyleri için lastik işindeki ortaklıklar 
gittikçe daha önemli hale geldi” diyor. Hankook Almanya 
Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dietmar 
Olbrich ise “Bir sektör lideri olarak Schmitz Cargobull, performans, 

verimlilik ve sürdürülebilirlik 
açısından gerçekten 
yüksek taleplere sahip ve 
lastiklerimizin bu gereklilikleri 

tamamen karşılamasından 
gurur duyuyoruz,” diye ekliyor.

Merkez ofisi Horstmar, 
Almanya’da bulunan Schmitz 

Cargobull AG, ticari araç segmentinde 
Avrupa pazarının lideri konumunda. 

Schmitz Cargobull için Hankook kamyon 
lastikleriyle orijinal ekipman ortaklığı, özellikle 

Avrupa pazarına odaklanmaya devam edecek. Şu 
anda bu ortaklık dahilinde, verimli Hankook e-cube Max 

serisinin mega treyler ebatı olan  455/40R22.5 dahil olmak 
üzere 19.5 ve 22.5 inç aralığında dokuz treyler ebatını mevcut.. 
Uluslararası uzun yol kullanımı için son derece yüksek kilometre 
performansına sahip e-cube Blue serisi ve Hankook SmartWork 
serisinin yol dışı kullanıma yönelik lastikleri de ortaklık 
kapsamında Schmitz Cargobull’a tedarik ediliyor. Bunların yanı 
sıra bölgesel taşımacılığa yönelik geliştirilmiş SmartFlex serisi ve 
SmartControl ağır vasıta kış lastiği serisi de portfolyoya dahil. 

Hankook ve Schmitz Cargobull 
stratejik işbirliğini uzatıyor

Lastik üreticisi Hankook, Avrupa’nın öncü ticari 
araç treyleri üreticisiyle stratejik ortaklığını 

2022’ye kadar uzattı. Sözleşmen, Ocak ayı başında 
Neu-Isenburg’da uzatıldı. Treyler ve motorlu araç 

gövdeleri için yarı treyler üretiminde 
uzmanlaşan Schmitz Cargobull,  yenilikçi 

ürün ve hizmetleri sayesinde, verimli 
taşımacılık çözümleri için 

referans olarak 
değerlendiriliyor.
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Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim 
Müdürlüğü görevine Şubat 2020 itibariyle 
Miray Kutlu atandı. Miray Kutlu Demirel, 
görevi Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş. Bayi 
Ağı Yönetimi Müdürlüğü görevine atanan 
Ezgi Yıldız Kefeli’den devralıyor.

2011 yılında Mercedes-Benz Türk’te 
Bayi Yönetimi departmanında göreve 
başlayan Miray Kutlu, Bayi Ağı Geliştirme 

departmanı içinde farklı alanlarda 
görev aldıktan sonra 2019 yılında aynı 
birime Grup Müdürü olarak atanmıştı. 
Miray Kutlu, Avusturya Lisesi ve Sabancı 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü mezunu, evli, bir çocuk annesi, 
İngilizce ve Almanca biliyor.

Ocak 2020’de yeni görevine 
atanan Ezgi Yıldız Kefeli, Mercedes-

Benz Otomobil ve Hafif Ticari araçlar 
operasyonlarını sürdüren, Mercedes-
Benz Otomotiv A.Ş’de Bayi Ağı Yönetimi 
Müdürü olarak kariyerine devam edecek. 
2006 yılından bu yana Mercedes’in 
dünya ve Türkiye operasyonlarında farklı 
birimlerde çeşitli kademelerde görev 
alan Kefeli, son 3 yıldır Kurumsal İletişim 
Müdürü olarak görev yapıyordu. 

Mercedes-Benz
Otomotiv A.Ş. ve

Mercedes-Benz Türk’te 
yeni atamalar 
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IVECO’nun İstanbul 
yetkili satıcılarından 
Istanbul Fiat Otomotiv 
satışını gerçekleştirdiği 
17 adet Stralis AS440S48 T/P 
çekicileri Sittnak Uluslararası 
Nakliyat firmasına törenle teslim 
etti. Teslimat törenine İstanbul 
Fiat Bayi sahibi Cem Arı ev sahipliği 
yaparken, törene Sittnak firma 
sahipleri  Ahmet Kınacı, Melih Kınacı 
ve satınalma müdürü Murat Çulhacı, 
IVECO Araç genel müdürü Hakkı Işınak, 
IVECO Araç bölge müdürü Yusuf Pekel, 
IVECO  2.El, OK Turcks satış müdürü 
Haluk Korucan katıldılar. Firma Sahibi 
Ahmet Kınacı, özellikle garanti 
şartlarının kapsamı ve Toplam Sahip 
Olma Maliyeti konusunda sınıfının en 
iyilerinden birisi olması sebebiyle 
IVECO markasını tercih ettiklerini 
dile getirdi. Törende bir konuşma 
yapan Hakkı Işınak, Sittnak 
Uluslararası Taşımacılık ile 
gerçekleşen işbirliğinden 
duyduğu memnuniyeti 
ifade etti.

IVECO’dan Sittnak’a 17 adet Stralis çekici teslimatı

IVECO yetkili satıcısı
İstanbul Fiat Stralis çekicileri 

Sittnak’a teslim etti
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Türkiye taşımalı doğal gaz 
pazarının (CNG: Sıkıştırılmış 
Doğal Gaz / LNG: Sıvılaştırılmış 
Doğal Gaz) önde gelen oyuncuları 
arasında yer alan Naturelgaz, 
SOCAR Turkey LNG’nin yüzde 
100’ünü almak üzere hisse satın 
alım sözleşmesi imzaladı. 

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan 
Tahsin Turan, “SOCAR Turkey LNG’nin 
devralınmasıyla bünyemize 2 adet yeni 
Endüstriyel CNG dolum tesisi, 8 adet 
Oto CNG istasyonu katmakla 
birlikte stratejik hedeflerimiz 
doğrultusunda sıvılaştırılmış 
doğal gaz (LNG) alanında 
da aktif olmak üzere önem-
li bir adım atıyoruz.” dedi. 
Hizmet verdikleri toplam 
10 Endüstriyel CNG dolum 
tesisine Ordu ve Denizli 
tesislerinin de ekleneceğini 
söyleyen Turan, ticari yükler-
in taşınmasında yoğun 
kullanılan rotalar üzerindeki 
8 Oto CNG istasyonunun 

da ağlarına dâhil olmasıyla birlikte, 
büyük potansiyeli bulunduğuna 
inandıkları Oto CNG alanında önemli 
bir pozisyon kazanacaklarını söyledi. 

LNG’de de aktif olacağız 
Türkiye taşımalı doğal gaz 

pazarının (CNG/LNG) önde 
gelen oyuncularından old-
uklarını ifade eden Naturel-
gaz Genel Müdürü Hasan 
Tahsin Turan, “SOCAR Turkey 
LNG’nin devralınmasıyla 
birlikte sıvılaştırılmış doğal 
gaz (LNG) alanında da aktif 

olacağız” dedi. Halen ana oda-
klarının fabrikalar, enerji üretim 
tesisleri, oteller, asfalt üretim 
tesisleri gibi müşterilerine 

Endüstriyel CNG dağıtımı yapmak olduğunu 
hatırlatan Turan, “Aynı zamanda ekonomik 
veya coğrafi kısıtlamalar nedeniyle doğal 
gaz boru hattına erişimi olmayan ilçelerdeki 
yerel gaz dağıtım şirketlerine de CNG ikmali 
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. 

Hizmet verilen bölgelere Ordu ve 
Denizli de katılacak 
Mevcut durumda Naturelgaz’ın Türkiye 

genelindeki 10 Endüstriyel CNG dolum tesisi 
ile 49 ile hizmet verebildiğini söyleyen Turan, 
“SOCAR Turkey LNG’nin devralınmasının 
ardından Ordu ve Denizli tesislerinin de 
eklenmesi ile birlikte hizmet verebileceğimiz 
il sayısı 59’a yükselecek’ şeklinde konuştu. 

8 yeni oto CNG istasyonu 
SOCAR Turkey LNG’nin Türkiye’nin ticari 

yüklerin taşınmasında yoğun kullanılan 
rotalar üzerinde 8 Oto CNG istasyonunun 
bulunduğunu ifade eden Turan, “Bu istasyon-
ların ağımıza dâhil olmasıyla birlikte, toplam 
11 adet istasyonumuzla büyük potansiyeli 
bulunduğuna inandığımız ticari taşımacılık 
sektörüne Oto CNG satışında önemli bir 
pozisyon kazanmış olacağız” değerlendirme-
sinde bulundu. 

Güçlenmiş CNG’ye ek LNG altyapısı 
Naturelgaz, satın alma ve birleşme işlemi 

sonrasında toplam 12 Endüstriyel CNG 
dolum tesisi, 11 Oto CNG istasyonu, 345 CNG 
karayolu tankeri ve 67 CNG kompresöründen 
oluşan bir CNG altyapısı ile hizmet verecek. 
Ayrıca 44 LNG tankı ve 6 LNG karayolu tan-
kerini altyapısına kazandıracak. 

Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin
LNG ve CNG dağıtım 
operasyonlarını
devralıyor

Hasan Tahsin Turan
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Henüz dört yaşında olan küçük Hakkı olanın 
bitenin farkında olmasa da, Örnekoğlu ailesi 
İzmir’de çok zor günler geçirmektedir. Ağırlıklı 
olarak göçmenlerin yaşadığı bugünkü Yenişehir 
semtine yerleşen aile, tek odalı bir evde, Eskişe-
hir’den ve akrabalarından gelen yardımlarla 
yaşam mücadelesi verir. İlkokulu bitirdikten 
sonra ticaret lisesine yazılan Hakkı Örnekoğlu, 
zor şartlar altında yaşayan ailesine destek olmak 
için bir yandan okula giderken bir yandan da tor-
na atölyelerinde çıraklık yapmaya başlar. Başarılı 
bir öğrenci olmasına rağmen, maddi sıkıntılar 
yüzünden bir süre sonra okulu bırakmak zorun-
da kalır. İzmir Özel Türk Koleji’nin ve Tatiş Hold-
ing’in kurucusu Bahattin Tatiş o yıllarda Hakkı’nın 
matematik öğretmenidir ve okulu bırakmasını 
hiç istemez. Hatta evlerine kadar gelip aileyi ikna 
etmeye çalışsa da sonuç alamaz ve Hakkı Örne-
koğlu’nun öğrenim hayatı bu şekilde son bulur. 
Askere gidinceye kadar çeşitli atölyelerde çalışan 
Hakkı Örnekoğlu, askerlik dönüşünde İzmir’in 
önemli sanayi kuruluşlarından Taç Sanayi ve 
İzmir Pamuk Mensucat fabrikalarında torna tes-
viye ve bakım görevlisi olarak çalışır. İyi ustaların 
yanında yetişen Hakkı Örnekoğlu kısa sürede 
herkes tarafından sevilir ve tanınır. 

1957 yılı, Hakkı Örnekoğlu’nun yaşamın-
da ilk önemli değişimin gerçekleştiği yıl olur. 
Hayatını Remziye Hanım’la birleştirir ve bu evli-
likten beş çocukları olur. Annesinin Hakkı Örne-
koğlu’nun başarısında büyük katkısı olduğunu 
belirten Hakan Örnekoğlu, “Annem babamızın 
yaptığı tüm yatırımlarda hep arkasındaydı. 
Biriktirdiği tüm parayı, kolundaki bileziği bile 
sorgusuz sualsiz işe verebilen bir yapısı vardır. 
Bir şeyler alırken bize destek olanlardan biri de 
annemdir. Hep anlatır, ‘Babanın işleri vardı, bir 
makine alması lazımdı. Ben sabahleyin bütün 
bileziklerimi verdim, baban peşinatı yatırdı. Üç 
ay sonra bana daha fazlasını aldı!’ diye. Babam 
gece 10’a kadar çalışırken annem beş çocuğa 
bakar, asla kapris yapmazdı. İşten kaçta gelinirse 
gelinsin yemek hazırlardı. İşe destek olmak için 
çimento kağıdından kese kağıdı yapıp sattıkları 
bile olmuş. ‘Montaj yapılacak parçaları biz evde 
yapalım!’ derdi, yaz tatillerindeki işleri annemin 
konu komşuyla beraber yaptığı oluyordu.” diyor.   

BEKÇİ GELİRSE ÇIRAK ISLIK ÇALAR VE 
KEPENKLER KAPATILIR
Hakkı Örnekoğlu’nun çalışma hayatını 

değiştiren olay ise 1960 yılında gerçekleşir. 
Musevi bir makine satıcısının “Hakkı oğlum, sen 

bir tane makine al, ben sana kredi de açacağım, 
vade de yapacağım!” demesi üzerine kendi 
atölyesini açmaya karar verir. Kahramanlar’da 
bir evin altında, 20 metrekarelik küçük bir atölye 
kiralar ve çalışmaya başlar. Bu küçük atölyede 
komşularından biri de Dirinler Makine’nin 
kurucusu, “Kovancı” lakabıyla tanınan Cemal 
Dirin’dir. İzmir’de torna ustasının az bulunduğu 
bir dönemde atölyesini açan Hakkı Örnekoğ-
lu; traktör parçaları, tuğla fabrikalarına yedek 
parçalar, bozulan araç gereçlerin parçaları, ithal 
makinelerin parçaları ve tekstil makinelerinin 
tornalık parçalarını yaparak çalışmaya başlar. 
İmkanların kıt olduğu o yıllarda elektrik sıkıntısı 
nedeniyle geceleri çalışma yasağı vardır. İşleri 
yetiştirmek için geceleri de çalışan Hakkı Örne-
koğlu, çırağına köşe başında nöbet bekletip 
atölyede çalışır. Bekçi gelirse çırak ıslık çalar 
ve kepenkler kapatılır. Bekçi gittikten sonra 
yeniden çalışmaya başlanır.

YAN SANAYİ ÜRETİMİYLE BÜYÜRLER
1960’lı yılların başında Atatürk Stadı’nın 

karşısında İzmir 1. Sanayi Sitesi’nin yapımına 
başlanır. 1960’ların sonlarında açılan bu yeni 
sanayi sitesine ilk yerleşenlerden biri de Hakkı 
Örnekoğlu olur. Burada kiraladığı 100 me-
trekarelik dükkanı için üç tane Bulgar torna 
alır ve bu tornalarla çalışmaya devam eder. Bu 
yıllar aynı zamanda İzmir’de Metaş Demir Çelik 
ve BMC gibi yeni fabrikaların kurulduğu bir 
dönemdir. Bu yeni fabrikalar torna ve diğer işleri 
için yan sanayi aramaktadırlar ve Hakkı Örne-
koğlu’yla anlaşırlar. Bu fabrikalara yan sanayi 
üretimine başlayınca yeni alınan tornaların yanı-
na yeni matkap ve testereler de alınır, çalışan 
sayısı da beşe çıkar. Bir süre sonra Basmane’deki 
garaj da yeni sanayi sitesinin olduğu bölgeye 
taşınınca çevre il ve ilçelerde parça yaptıracak 
olanlar da 1. Sanayi Sitesi’ne gelmeye başlar. 
Yine bu dönemde Tofaş’la yan sanayi anlaşması 
yapılır ve Murat 124’lerin el freni kollarının 
yapımına başlanır. 

BMC İÇİN PRES VE KALIP İŞLERİ
1970’li yıların başında Arçelik’te yan sanayi 

üretimi yapılan firmalar arasına girer. 1974’ten 
sonra özellikle BMC’nin istekleri doğrultusun-
da yavaş yavaş pres ve kalıp işlerine başlayan 
Hakkı Örnekoğlu, aynı zamanda mobilyacılara 
ve iş makinesi imalatçılarına da torna ve pres 
parçaları yapmaya başlar. Henüz standart bir 
üretimin olmadığı, siparişlere göre üretim 
yapıldığı bu yıllarda, özellikle BMC’nin yan san-

İşinin hakkını verdi herkesin Hakkı Usta’sı oldu

“ÖRNEK MAKİNA”
Balkan Savaşı mübadelesinde 
Anadolu’ya göç eden binlerce 

aileden biri de Örnekoğlu 
ailesidir. Romanya Köstence’den 

zorluklar ve yokluklar içinde 
Anadolu’ya göç eden aile 

Eskişehir’e yerleşir. Dört çocuk 
sahibi Halil ve Sıdıka çiftinin en 
küçük çocuğu Hakkı Örnekoğlu 

da 1933 yılında Eskişehir’de 
dünyaya gelir. Tatlı imalatıyla 

uğraşan Halil Bey’in erken yaşta 
vefat etmesi üzerine aile 1937 

yılında İzmir’e göç eder...

Makina Hikayeleri 

HAKKI ÖRNEKOĞLU’NUN OĞLU HALİL - 1969

PLANYA TEZGAHININ BAŞINDA - 1971
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ÇINARLI KÜÇÜK ATÖLYE - 1967 KOLLU REVOLVER MAKİNESİ İLE - 1983

ayi işleri ağırlık kazanır. Yine bu dönemde bir de 
yedek parça satış yeri açılır. Yerli araçların mam-
ul parçalarının satışı yapılan toptan oto yedek 
parça işi 1980 yılına kadar sürer ve 24 Ocak 
kararlarının ardından kapatılır. 

İNŞAATIN ÇATISINI KAPATMAYA  
PARASI YETMEZ
1970’li yılların ikinci yarısı aynı zamanda 

ikinci kuşağın görev almaya başladığı yıllar olur. 
Lise öğrenimini tamamlayan Halil Örnekoğlu, 
o yıllarda yaşanan siyasal çatışmalar nedeniyle 
yüksek öğrenime devam etmez ve babasının 
yanında çalışmaya başlar. 1977 yılında Çam-
dibi’nden bir arsa alan Hakkı Örnekoğlu, bu 
arsaya 1979 yılında  650 metrekarelik bir tesis 
yapmaya çalışır, fakat 12 Eylül İhtilali ve ülkede 
yaşanan krizler nedeni ile inşaatın çatısını 
kapatmaya parası yetmez. Bunun üzerine ar-
sanın 200 metrekaresini satarak geri kalan 450 
metrekarenin çatısını kapatabilir. Çamdibi’nde 
yapılan tesis o zamana göre büyük bir yer olsa 
da, şehir içinden çıkınca piyasadan uzak kalınır 
ve çok zor günler yaşanır.

“ARÇELİK BİZE HEM ANA  
SANAYİ KÜLTÜRÜNÜ HEM KALİTE 
KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRETTİ”
1980-1990 yılları arası daha çok Arçelik, 

BMC ve Ege Fren için yan sanayi üretimi ile 
geçer. Kalıp imalatının da devam ettiği bu 
dönemde piyasadan ziyade Pınarbaşı’nda-
ki Efes Pilsen ve Tuborg gibi fabrikalara iş 
yapılır. Ana sanayiyle çalışmaya başlamamız 

işleri yoluna koydu diyen Hakan Örnekoğlu, 
“1980’lerden sonra Arçelik’e çalışmak bize çok 
şey kazandırdı. Arçelik bize hem ana sanayi 
kültürünü hem kalite kültürünü öğretti. Banta 
mal vermeyi, kalite standardımızı yükseltmeyi 
öğrendik. Preslerimizin sayısı arttı, 10-12 prese 
çıkıldı. Torna talaş kaldırma işinden uzaklaş-
maya başladık. Daha çok kalıp ve pres işlerine 
yoğunlaştık. O yıllarda CNC teknolojisi Türki-
ye’ye çok uzaktı. Talaş kaldırmayla ilgili üretim-
lerde çok zorlanılmaya başlandı” diyor. 

BABA VE OĞULLAR BİRLİKTE ÇALIŞIR
Hakan Örnekoğlu 1991 yılında üniversite 

öğrenimini bitirir ve babasının yanında çalış-
maya başlar. İki oğlu da yanında çalışmaya 
başlayan Hakkı Örnekoğlu, 1992 yılında fir-
manın adını “Hakkı Örnekoğlu ve Ortakları” 
yapar ve  ortaklığa çevirir. Firmanın yapısı 
değiştikten sonra abisiyle birlikte firmada yüzde 
25’er hisse sahibi olduklarını belirten Hakan 
Örnekoğlu, “Bu bizim için büyük motivasyon 
oldu, işyerine daha da bağlandık. Babam, 
ağabeyim ve ben beraber çalışmaya başladık. 
Çok keyifli zamanlardı onlar. Güçlerin birleştiği 
dönemlerdi. Daha fazla iş alıp, daha aktif çalış-
maya başladık” diyor. Çocukların işe iyice hakim 
olmaya başladığı bu dönemde Hakkı Örnekoğ-
lu yavaş yavaş geri plana çekilmeye başlar. 

KENDİLERİ HARİÇ    
ÜÇ ÇALIŞANLARI KALIR
Bu dönemde firma büyümeye devam eder; 

üretim ve çalışan sayısı artar, 20 kişilik bir ekip 

oluşur. İşlerin yolunda gittiği bu dönem 1994 
yılında yaşanan ekonomik krizle son bulur. Ana 
firmaların tamamının üretimi azaltması işleri 
bir anda durma noktasına getirir. Dokuz ay 
kadar neredeyse hiçbir şey üretmeden bütün 
çalışanların maaşları ödense de işler düzelmez 
ve çalışanlar ayrılmaya başlar. Bu süreç sonunda 
kendileri hariç üç çalışanları kalır. Böylesi zor bir 
sürecin ardından aldıkları bir işle tekrar toparlan-
maya başladıklarını belirten Hakan Örnekoğlu, 
“Biz ana sanayiye çalışan firma olduğumuz için 
ana sanayinin bütün krizlerini yaşadık. Fakat 
finansal riskimiz olmadığı için tekrar iş yapa-
bilme yeteneğimizi kaybetmedik. Siparişe göre 
çalıştığımız için çok borçlu yakalanmadık. Sıkıntılı 
dönemlerde kenardaki birikimimizle yaşamımızı 
sürdürdük. Tekrar işler açıldığı zaman hazırdık. 
Alacaklarımız olur, borcumuz olmazdı” diyor.

PLASTİK ENJEKSİYON İŞİNE GİRERLER
1994 ekonomik krizinin ardından yavaş 

yavaş toparlanmaya başlayan Örnek Makina, 
1998 yılında Arçelik için yaptığı işlerin çoğal-
masıyla yeniden büyümeye başlar. Standart 
işlerin dışında bir de plastik enjeksiyon işine 
başlanır. Bu iş için bir ortakla birlikte Akay 
Plastik Montaj şirketini kurarlar. Pınarbaşı’nda 
kurulan 2 bin metrekarelik tesiste 45 çalışanla 
üretime başlanır. Bu işle Halil Örnekoğlu ilg-
ilenirken, Örnek Makine’nin işleriyle Hakan 
Örnekoğlu ilgilenir. Arçelik’in 2002 yılında 
fabrikasını Çerkezköy’e taşımasının ardından 
kendi hisselerini diğer ortağa devrederek 
plastik enjeksiyon işini bırakırlar.

ÖRNEK MAKİNA ÇALIŞANLARI - 1974HAKKI ÖRNEKOĞLU ÇALIŞANLARIYLA - 1985
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TEL EREZYON MAKİNESİ İLE İŞLER AÇILIR
Plastik enjeksiyon işini devretmelerinin 

ardından o işten elde ettikleri gelirle çok pahalı 
bir yatırım yapmaya karar verirler. İzmir’de pek 
fazla olmayan bir tel erezyon makinesi alırlar ve 
kalıp işlerine daha çok önem verirler. Bu yatırımı 
çok doğru bir zamanda yaptıklarını belirten 
Hakan Örnekoğlu, “İzmir’de birçok firmaya kalıp 
ve tel erezyon kesimi yapmaya başladık. Bu 
bizim hem bilinirliliğimizi hem işimizi artırdı. 
İzmir’de kalıp yapan tüm firmalara iş yapmaya 
başladık. Dört sene içerisinde dört makineye 
çıktık.” diyor. Örnek Makina, tel erezyon ve kalıp 
işleri sayesinde 2001 krizini yara almadan atlat-
mayı başarır. Sadece üç tezgah çalışanların gid-
erlerini karşılamaya yeter. Bu dönemde de gece 
gündüz çalışırlar. 2003 yılında Organize Sanayi 
Bölgesi’nin denize kıyısı olan bölümlerinde yeni 
parseller açılır ve bu parseller için ihale düzen-
lenir. Bu parsellerden bir arsa alarak yeni fabrika 
inşaatına başlanır. 2005 yılında inşaat biter ve 
yeni fabrikaya taşınırlar. 

“LAKABI HAKKI USTA’YDI”
2006 yılına gelindiğinde Örnek Makina’nın 

kurucusu Hakkı Örnekoğlu hayata gözlerini 
yumar. Babasının 2005 yılına kadar işe gidip 
gelmeye devam ettiğini belirten Hakan Örne-
koğlu, “Çok iyi bir torna ustasıydı; 2004 yılında 
hasta ve yorgun haliyle bile tornada presin 
ana milini tamir edebiliyordu. Personeliyle 
tatlı sert bir ilişki kurardı. Kendisi de işin içinde 
olduğu için hataya toleransı çok azdı. Bugün 
1. Sanayi Sitesi’nde alışveriş yapamayacağımız 
hiçbir firma yoktur. Herkesten istediğimiz kadar 
limitsiz alışveriş yapabilme sermayesini bıraktı 
bize. Hakkı Usta’nın oğlu olmanın avantajını 
hep yaşadık, yaşıyoruz. Çabuk öğrenirdi, çözüm 
odaklıydı ve çok çalışkandı. O paydos etmeden 
kimse paydos etmezdi. Çok çırak yetiştirmiştir, 
yetiştirdiği bütün çıraklar çok iyi yerlerde çalıştı 
ya da kendi işyerlerini açtılar. Lakabı Hakkı Us-
ta’ydı. Ben ona çok önem verirdim. İnsana Hakkı 
Bey, Hakkı Ağabey diyebilirsiniz ama herkesin 
ona Hakkı Usta demesi onun adına önemliydi. 

Büyükler de küçükler de, firma sahipleri de 
satın almadaki çalışanlar da, mühendisler de 
Hakkı Usta derlerdi. Bize en önemli öğüdü; 
‘Bir: İşyerimizde çalışanın parası ödenecek; iki: 
Devletin parası ödenecek; üç: Firmaya borçlar 
ödenecek, kalanı sizindir. Küçük esnafı asla iki 
kere para istemeye getirtmeyeceksiniz. Gerekli 
gereksiz yere çalışana sertlik yapmayacaksınız. 
Çalışma şartlarını çalışana uygun hale getire-
ceksiniz!’ derdi. Eski yıllarda yemeğini herkes 
kendi evinden getirirdi. İşyerinde yemek veren 
ilk firmalardanız. Temkinliydi, çok risk almadan 
çalıştık. Bilgimiz ve sermayemiz arasında hareket 
ettik. Bilmediğimiz işe çok girmedik. Paramızın 
yetmediği işe de burnumuzu sokmadık. O da 
öyleydi. Bu aslında bizim büyümemizi yavaşlattı 
ama en azından iş yapabilme yeteneğimizi hiç 
kaybetmedik. Aile yaşantımızı hiç bozmadık. 
Kendinden emin olduğu için birçok yerde dik 
dururdu. Bu kimi zaman kalite, kimi zaman da 
ücret konusunda böyleydi, tavizkar hareketler 
yapmazdı. İşyerinde dolaşmaya başladığında 
çocuklar ‘Makinelerin sesi değişti!’ derlerdi. 
Çok zayıf, ufak tefek bir adamdı ama yanında 
kimse sigara içmez, sakız bile çiğnemezdi. Bizim 
yanımızdan emekli olan ustabaşı yanımızdayken 
kan ter içinde kalırdı. 40 yıldır yaptığı işi yap-
arken bile çekinirdi. Onlarla beraber bütün gün 
çalışır, maç biletleri alır, hep beraber maça gi-
derdi. Ağabey kardeş ilişkisi vardı ama mesafeyi 
korurdu. Gezmeyi, görmeyi çok severdi. Cum-

huriyetin 50. yılında Türkiye turu yaptırdı bize. 
50. yılı Anıtkabir ve Ankara’da geçirdik. Duyarlı 
bir insandı, biri ondan bir yardım istediği zaman 
elinden geleni yapardı. Kendisi ilkokul mezunu 
olmasına rağmen 35 sene evvel mühendis 
çalıştırırdı yanında. Ve o mühendis bizden 
ayrıldıktan sonra PETKİM’e başmühendis olarak 
gitti. Almanya’da okumuş mühendis çalıştırırdı, 
o mühendisin şimdi kendi fabrikası var” diyor.

LAZER TEZGAHI İVME KAZANDIRIR
Yeni fabrikaya geçilir, fakat Çamdibi’ndeki 

yer kapatılmaz. Kalıphane ve tel erezyon işleri 
orada devam ederken, presler ve saç işleri 
Çiğli’deki yeni fabrikaya taşınır. Bu dönemde 
Hakan Örnekoğlu Çamdibi’nde, Halil Örnekoğlu 
ise yeni fabrikada çalışmaya devam eder. Bu 
süreçte eski firmalarının çoğuyla çalışmaya 
devam ederler. İş ilişkilerinin her zaman uzun 
soluklu olmasına önem verdiklerini belirten 
Hakan Örnekoğlu, “İş ilişkilerimiz genel olarak 
uzun sürelidir; eklenenler oluyor fakat pek 
kopma olmaz. Ancak çalıştığımız fabrikalar 
kapanırsa yapabileceğimiz bir şey olmuyor” 
diyor. 2007 yılında kalıp ve pres işlerinin yanına, 
gelişen lazer teknolojisi de eklenir ve CNC lazer 
kesim tezgahı alınır. Bu dönemde personel 
sayısı 30’a kadar yükselir. Lazer tezgahı Örnek 
Makina’ya yeni bir ivme kazandırır. Tel erezyon 
sayesinde oldukça gelişen kalıp yeteneği ile Kli-
masan firmasıyla da çalışmaya başlarlar. Yine bu 
dönemde yapılan abkant yatırımı ile firmanın 
sac işleme alanındaki yeterliliği artırılır. Bu sırada 
diğer yan sanayi işleri de devam eder.

Örnek Makine, 2007’den 2010 yılına kadar 
iki işletmede çalışmalarına devam eder. 2010 
yılına gelindiğinde var olan işletmeler artık 
yetersiz kalmaya başlar ve Çiğli Organize San-
ayi Bölgesi’nde 5 bin metrekare içinde 2 bin 
750 metrekarelik kapalı alana sahip bugünkü 
tesislere taşınılır. Çalışan sayısı 40’a kadar yük-
selir. Diğer iki yer kiraya verilir ve kalıphane 
boşaltılarak tek çatı haline gelinir. Örnek Makina 
bugün teknolojiyi kullanan tecrübeli personel 
yapısı ile tam zamanında üretim, en ekonomik 
fiyat  ve yüksek  kalite standardı ile yıllık 1500 
tona ulaşan sac işleme kapasitesi olan İzmir’in 
en eski ve köklü yan sanayi firmalarından biri 
olarak  çalışmalarına devam ediyor.
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1500 metrekarelik kapalı, 12 bin 
metrekarelik açık alana sahip tesisin 
açılış törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 
Akdeniz Belediye Başkanı M.Mustafa 
Gültak  ve Mezitli Belediye Başkanları 
Neşet Tarhan, Akdeniz Kaymakamı Muhit-
tin Pamuk ve birçok STK’nın başkanları 
katıldılar. Erman Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Deniz ve Genel Müdürü 
Emrah Deniz’in ev sahipliğinde Renault 
Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine ve Türkiye 
Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu’nun bu-
lunduğu açılışa çok sayıda Mersin merkezli 
lojistik firması ve iş ortakları da katıldı.

Erman Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Deniz, törende yaptığı açıklam-

ada; “Grup şirketleri bünyemizde, lojistik 
alanında derin bir deneyimine sahibiz. 
Dolayısıyla lojistik şirketlerinin ihtiyaç 
ve beklentilerine son derece hakimiz. 
Renault Trucks’ın toplam çözümleri ile 
sektörün ihtiyaçlarını en üst noktada 
karşıladıklarını bizzat kullanıcı olarak da 
deneyimledik. Bu nedenle farklı bir açılım 
ve yatırım yaparak Renault Trucks ile iş 
birliğimiz doğrultusunda bölgemizdeki 
lojistik hizmetlerine katkı sağlamayı 
hedefledik” diye belirtti. 

Renault Trucks Dünya Başkanı 
Bruno Blin, açılış için Mersin’deydi
Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno 

Blin, Mersin’de bulunmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. 

Renault Trucks’ın
Erman Ticari Araçlar ile

Mersin çıkarması

Renault Trucks’ın Mersin’deki 
yeni satış ve satış sonrası yetkili 

bayi Erman Ticari Araçlar’ın 
tesis açılışı, Renault Truck 

Dünya Başkanı’nın katılımı 
ile gerçekleştirdi. Lojistik 

hizmetleri de dahil olmak üzere 
farklı iş kollarını bünyesinde 
bulunduran Mersin merkezli 
Erman Grup, Renault Trucks 
yetkili bayisi olarak yeni bir 

yatırım gerçekleştiriyor. Mersin 
ve bölgesinde Renault Trucks 

markası ile satış ve satış sonrası 
yetkili bayi anlaşması yapan 
Erman Ticari Araçlar’ın tesisi, 
Renault Truck Dünya Başkanı 

Bruno Blin’in de katılımı ile 
hizmete sunuldu. 
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Türkiye’nin 16 ton ve üzeri ağır ticari 
araçlar pazarında Avrupa’da ön sıralarda 
yer aldığının altını çizen Blin, Mersin’in 
de Türkiye ticari araçlar pazarındaki 
bölgesel önemine de dikkat çekti; “Tür-
kiye, Avrupa ve Orta Doğu bölgelerimizi 
göz önünde bulundurduğumuzda bi-
zim için stratejik önemi olan bir pazar. 
Mersin ise lojistik merkezi yatırımları ile 
dünyada örnek şehirlerden biri. 21 yıldır 
Türkiye’deki yatırımlarımızı geliştirirken 
Renault Trucks Türkiye’nin Mersin bölge-
sinde gösterdiği başarılarla gurur duyuy-
oruz. Ailemizin büyümesinden oldukça 
memnunuz ve Erman Ticari Araçlar’a 
markamızın güçlü ağına katıldıkları için 
teşekkür ediyoruz” şeklinde açıkladı. 

Mersin, lojistik firmaları ile 
İstanbul’dan sonra ikinci sırada 
Mersin ve bölgesinin ticari araçlar 

sektörü için kilit bir merkez olduğunu 
belirten Renault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine; “Mersin, limanı, ser-
best bölgesi, demiryolu ulaşımı, güçlü 
araç filosu ile tam bir lojistik şehri. Türki-
ye’de uluslararası taşımacılık yapan firma-
ların dörtte biri Mersin’de bulunuyor. Bu 
anlamda Mersin, firma sayısı bakımından 
İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. 
İstanbul’dan sonra en çok çekici satışının 
gerçekleştirildiği il ve dolayısıyla çok yük-
sek bir araç popülasyonu da var” açıklam-
asında bulundu. 

Delepine, Türkiye’nin lojistik üssü Mer-

sin’in her zaman öncelikli bölgelerinden 
biri olduğuna değindi; “Uzun yol nakliyesi 
için sunduğumuz T serisi çekicilerimiz, 
Mersin’de de büyük ilgi görüyor. Çekici 
segmentinde Türkiye’de ithal markalarda 
üçüncü sırada yer alıyoruz ancak ticari 
araçlar da konu satış ile bitmiyor, aslında 
başlıyor. Bu nedenle bayilerimiz ile bir-
likte yatırım yapıyor ve müşterilerimize 
daha da yakın olmak için satış sonrası 
ağımızı güçlendiriyoruz. Mersin’de Erman 
Ticari Araçlar ile gücümüze güç kata-
cağımıza şüphemiz yok. Bundan sonra 
bölgede Renault Trucks çekicilerini daha 
da fazla göreceksiniz.” 

İlimizin lojistik altyapısı için  
her türlü yatırım çok kıymetli
Mehmet Deniz açıklamasında; “Mersin 

merkezli firmalar, Türkiye lojistik sektöründe-
ki yükün  yüzde 50’sini taşıyor. Ülkemiz yaş 
sebze-meyve ihraç taşımalarının büyük 
bölümü, Mersinli firmalar tarafından 
yapılıyor. Başta gıda ürünleri olmak üzere 
hem yurt içi hem de Ortadoğu ve Orta Asya 
pazarına giden transit malların da transferleri 
Mersin üzerinden gerçekleşiyor. Bu büyük 
döngüde Renault Trucks’ın sunduğu avanta-
jları, daha fazla Mersin firmasının deneyim-
lemesini hedefliyoruz” şeklinde belitti. 650 
uluslararası ve 400 ulusal nakliye firması ile 
Türkiye’deki lojistik firmalarının yüzde 30’u 
Mersin merkezli. Mersin’de şubesi veya faali-
yeti olan 1000 firma ve 275 adet gemicilik fir-
maları ile birlikte bu oran, yüzde 75’e ulaşıyor. 
Frigorifik taşımalar özeline baktığımızda ise 
Türkiye’deki her 10 frigorifik aracın 9’u Mer-
sin ve Hatay’da merkezli. 50.000 üzerindeki 
tanker de Mersin’deki dolum tesislerinden 
tüm Türkiye’ye akaryakıt taşıyor. 

Mersin’de Renault Trucks 
çekicilerin popülasyonu artacak 
Erman Grup Genel Müdürü Emrah Den-

iz; “Mersin’deki yeni tesisimizde, hem satış 
hem de satış sonrası hizmetleri sunuyor 
olacağız. Renault Trucks yaklaşık 130 yıllık 
köklü bir geçmişi olan bir araç üreticisi. Bu 
doğrultuda bölgedeki varlıklarını, 2020 
yılında en az yüzde 25 oranında arttırmayı 
planlıyoruz. 

Mehmet Deniz
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Renault Trucks Dünya Başkanı 
Bruno Blin’in Türkiye ziyareti sırasında  
Renault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine, Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, Bayi Ağı Geliştirme 
ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü 
Özgür Fırat’ın katıldığı bir değerlendirme 
toplantısı düzenlendi.  

Renault Trucks Dünya Başkanı 
Bruno Blin, yaptığı açıklamada 21 
yıldır Türkiye’de ürün ve hizmetlerini 
sunduklarının altını çizerek; “Renault 
Trucks olarak tüm pazarlarda büyüme 
ivmesi yaşıyoruz ancak Türkiye, payımızın 
ortalamanın üzerinde büyüdüğü, 

bizler için çok özel bir bölge. Türkiye’de 
son üç yılda pazar payı en hızlı artan 
marka olduk. 16 ton üzeri ticari araçlar 
pazarında payımız yüzde 9’a, çekici 
pazarında yüzde 16’ya yükseldi” diye 
belirtti.

Türkiye’de ticari araçlar pazarında 
yaşanan daralmaya rağmen güçlü bir 
varlık sergilediklerini belirten Bruno Blin; 
“2019 yılı daralan pazar nedeniyle zorlu bir 
yıl oldu ancak tüm bu zorluklara rağmen, 
Renault Trucks olarak pazar payımızı 
arttırmayı başardık. Bu performans 
Renault Trucks Türkiye ekibinin, Türkiye 
bayi teşkilatı ile gerçekleştirmiş olduğu 

Renault Trucks 3 yılda
pazar payını dünya

ortalaması üzerinde artırdı

Renault Trucks Dünya 
Başkanı Bruno Blin, 

Türkiye ziyareti sırasında 
kamyon ve çekici pazarını 
değerlendirdi. Türkiye’de 

Renault Trucks olarak 
pazar paylarının tüm 
dünya ortalamasının 

üzerinde arttığını belirten 
Blin, pazarda yaşanan 

daralmanın son bulmasını ve 
gerçek hacmine dönmesini 

beklediklerine değindi.
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mükemmel işbirliğinin bir sonucu. Tüm 
ekonomik dalgalanmalara rağmen, 
Türkiye’de gücümüzü çok sağlam 
temellere dayandırarak pazar payımızı 
arttırıyoruz” dedi.

Kendileri için en önemli unsurun 
müşteriler olduğunu vurgulayan Blin, 
müşterilerin kendi işlerinde başarılı 
olmasına odaklanıldığına değindi. 
Müşterilerin çalışma şartlarının giderek 
zorlaştığını ve ileride daha karmaşık hale 
geleceğini aktaran Blin, müşterilerin bu 
durumdan karlı çıkmalarını sağlamak 
adına çözümler ürettiklerini dile getirdi. 

Renault Trucks yeni Ar&Ge merkezi 
33 Milyon €’luk bir yatırım ile Fransa 

Lyon’da yeni bir Ar-Ge merkezinin 
yatırımını yaptıklarına belirten Bruno 
Blin; “Lyon’da bulunan ve bünyesinde 
1,400 mühendisin çalışması planlanan 
bu Araştırma & Geliştirme Merkezi, 
Fransa’daki en önemli 10 merkezden biri, 
Volvo Group’un da en büyük ikinci merkezi 
arasında yer alacak” şeklinde açıkladı. 

Çevre çok önemli
Bruno Blin, ticari araç üreticileri 

olarak en önemli zorluklarının başında, 
Avrupa Birliği CO2 regülasyonunu 

karşılayacak yeni teknolojileri geliştirmek 
olduğunu belirtti; “2025 ve 2030 için 
AB Regülasyonları için önemli yol kat 
etmemiz gerekiyor. Bu yönetmelikler, 
araç üreticileri için kısıtlayıcı gibi 
gözükmelerine rağmen müşterilerimizin 
kârlılıklarını arttırmaları için de muazzam 
bir fırsat olarak da düşünülmelidir. Daha 
düşük CO2 emisyonu daha az yakıt 
tüketimi ve müşterilerimiz için de daha 
fazla kârlılık demek. Regülasyon, mevcut 
salım oranlarına göre 2025’de yüzde 
15 azalmayı,  2030’da ilave yüzde 30 
azalmayı daha öngörüyor.”

Dizelin yerine geçebilecek yakıt 
tipleri üzerinde çalışıyoruz
Avrupa’da bir çok şehrin sıfır emisyon 

bölgeleri oluşturma konusunda karar 
aldığını ve bunun da elektrikli araçlar 
çözümünün önünü açtığını ifade eden 
Blin, “Renault Trucks olarak bundan 10 
yıl önce elektrikli araçlarımızı sunduk. 
Konu enerjiye geldiği zaman burada tüm 
sorunlara ya da ihtiyaçlara yönelik tek bir 
çözüm yok. Dolayısıyla bütün farklı enerji 
kaynaklarını kullanacağımız bir çözüm 
paketi oluşturacağız. Bunun için de zaten 
dizelin yerine geçebilecek yakıt tipleri 
üzerinde çalışıyoruz ki karbondioksit 
hedeflerine ulaşabilelim. Burada CNG ve 
elektrikli motor çözümleri, çok önemli bir 
pay sahibi olacak. Öte yandan ekonomik 
ve çevresel açılardan dizel, uzun yol 
taşımacılığı için şu anda ve yakın gelecekte 
en iyi çözüm olacaktır. Bu sebeple, dizel 
araçlarımızda yakıt tüketimini düşürmeye 
devam ediyoruz” dedi. 

Elektrikli araç gamımız olan 
Z.E.’nin satışları artacak
Elektrikli araçlar üzerinde yoğun 

çalışmalar yaptıklarına ve yakın gelecekte 
şehir içi dağıtımda söz sahibi olabilmek 
için kesinlikle elektrikli araçlara ihtiyaç 
duyacaklarına dikkati çeken Blin, 
“Elektrikli ‘Z.E.’ gamımızı geliştirmek için 
çok ciddi zaman ve kaynak yatırımına 
devam ediyoruz. Z.E. gamımız 3,1 
tondan 26 tona kadar uzanan bir 
yelpazede ticarileşmiş ve satışa sunulmuş 
durumda. Siparişler alıyoruz ve artarak 
devam ediyor. İsviçre›de çok önemli ve 
çok büyük bir grupla elektrikli araçlar 
üzerinden bugüne kadar yapılmış 
en büyük satış kontratını da yapmak 
üzereyiz” dedi.

Bruno 
Blin; “Aynı 

zamanda, müşterilerimiz, 
şehir merkezlerinde sıfır 

emisyon bölgelerinin hayata 
geçirilmesi gibi daha zorlu 

yerel yönetmeliklerle de karşı 
karşıya. Biz Renault Trucks olarak, 

bu yönetmeliklere olumlu 
yaklaşıyoruz ve elektrikli araç 

ihtiyaçlarının da artacağını 
öngörüyoruz” dedi. 
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Pazarın gerçek hacmine geri 
geleceğine eminiz 
Renault Trucks Türkiye Başkanı 

Sebastien Delepine, “Türkiye’de 2017’de 
hedefimiz yüzde 10 pazar payına sahip 
olmak ve ilk 3 markadan birisi olmaktı. 
Son üç yılda pazarda en hızlı büyüyen 
marka Renault Trucks oldu. Bu üç sene 
sürecinde 16 ton pazarında, yüzde 3 
pazar payından neredeyse yüzde 9 pazar 
payına ulaştık. 2019 yılında geçtiğimiz 
yıla oranla pazar, yüzde 36 daraldı ancak 
Renault Trucks olarak Türkiye pazarında 
en iyi lojistik çözümlerini sunarak ön 
plana çıkmayı başardık.  T serimiz, 
pazarda en çok satılan ithal çekici oldu. 
16 ton üzeri ticari araçlar pazarında 
payımız yüzde 9’a, çekici pazarında yüzde 
16’ya yükseldi. 2019 senesi pazar payı 
anlamında Renault Trucks’ın bu bugüne 
kadar Türkiye’de geldiği en iyi nokta oldu” 
diye belirtti. 

Son dönemdeki gerilemeye rağmen 
Türkiye pazarına güvenmeye devam 
edeceklerini vurgulayan Delepine, 
“Pazarın gerçek potansiyeline geri 
döneceğine eminiz. 80 milyonun 

üzerinde insanın yaşadığı bir ülke, bir 
dinamizm var. İnsanlar devamlı hareket 
ediyor, mal hareket ediyor. Sürekli  lojistik 
ihtiyacı var. 2020’de pazarda bir gelişme 
göreceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla 

müşterilerimize yakın olma ve ürünü iyi 
anlatma odağımıza devam edeceğiz. 
Hala da pazar payı hedefimiz yüzde 
10’nun üzerine çıkmak” dedi.

Türkiye pazarında 13 litrelik 
çekicilerimiz artacak
Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü 

Ömer Bursalıoğlu ise pazarın en iyi yakıt 
tüketimi seviyelerini yakaladıklarını ve 
bunun da toplam maliyete katkı yaptığını 
belirtti ; “Pazarın küçük olmasına rağmen 
13 litre segmentinde bir dinamizm 
yaşanıyor. Toplam sahip olma maliyeti 
sadece bizler tarafından değil, lojistik 
firmaları tarafından da hesaplanır hale 
geldi. 13 litre araçların yakıt tüketimi, 
ikinci el değeri ve daha uzun motor ömrü 
sunması talebi artırıyor” dedi.

İyi sürücü bulabilmenin ve memnun 
edebilmenin, lojistik firmaları için büyük 
önem taşımaya başladığını belirten 
Bursalığolu; “Bu alanda da 13 litrelik 
yüksek kabinli versiyonumuz büyük bir 
etki yarattı. Sürücüler, özellikle bu aracı 
tercih ediyorlar. Yüksek kabin araçlarda 
çok yüksek bir marka imajına da sahibiz” 
şeklinde açıkladı.

Ömer Bursalıoğlu  - Bruno Blin - Sebastien Delepine  - Özgür Fırat

Bruno Blin
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Türkiye ile Avrupa ülkeleri 
arasında parsiyel ve komple taşımalar 
gerçekleştiren Intermax Logistics, 
kimyasal maddelerin emniyetli bir şekilde 
taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve 
geçici olarak depolanması konusundaki 
deneyimini bir kez daha kanıtladı. Avrupa 
Kimya Endüstrisi Konseyi tarafından 
belirlenen kriterleri başarıyla tamamlayan 
şirket, SQAS sertifikasını 3 yıl süreyle 
yeniledi.

2013 yılında kurulan ve 
kısa sayılabilecek sürede 
kimyasal madde ve soğuk zincir 
taşımacılığı konusunda önemli 
adımlar atan Intermax Logistics, 
bu alanlardaki başarısını Avrupa 
kriterleriyle de perçinliyor. 

3 yıl önce kimyasal madde 
taşımacılığındaki tecrübesini 
SQAS sertifikası ile taçlandıran 
şirketin bu alandaki güncel 
durumu yeniden değerlendirildi. 
Tamamlanan süreç sonunda 
Intermax Logistics’in sertifikası 3 
yıl süreyle uzatıldı.

Konuyla ilgili konuşan 
Intermax Logistics Yönetim 
Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, 
tehlikeli ve kimyevi madde 
taşımacılığında yalnızca 
dikkatli olmanın yetmediğini, 
kalite, emniyet ve güvenlik 

gibi unsurların süreklilik arz etmesi 
gerektiğini ifade etti. Bu maddelerin 
taşınmasıyla ilgili önlemlerin dönemlik 
bir durum olmadığına gerektiğine dikkat 
çeken Çelikel, “Her türlü önlemi bir 
süreklilik olarak görmek gerekiyor. Anlık 
iyileştirmeler yetersiz kalır. Bu nedenle 
taşımalarımızda ve geçici depolama 
işlemlerimizde güvenlik, emniyet ve kalite 
gibi kriterleri bir bakış açısı haline getirdik.” 
ifadelerini kullandı. 

Süreçler Başarıyla Tamamlandı
SQAS denetimlerinde tüm süreçleri 

başarıyla tamamladıklarını aktaran Çelikel, 
“Bu sayede kalitemizi tekrar kanıtlarken, 
müşterilerimizin bize karşı olan güvenini 
de boşa çıkarmadık. Hâlihazırda Türkiye’de 
de Avrupa ülkelerinde de bu belgeye 
sahip olan firma sayısı oldukça az.” 
değerlendirmesinde bulundu. Kimyevi 
ve yanıcı ürünlerin taşınacağı firma 

seçiminde güven unsurunun 
oldukça önemli olduğuna 
değinen Çelikel, müşterilerine 
sundukları hizmetle birçok şirket 
tarafından tercih edilir hale 
geldiklerini sözlerine ekledi.
SQAS Sertifikası Nedir?

Merkezi Belçika’da bulunan 
ve Avrupa Kimya Endüstrisi 
Konseyi tarafından verilen 
emniyetli ve güvenli taşıma 
belgesi SQAS (Safety & Quality 
Assessment for Sustainability), 
tehlikeli maddelerin taşınmaları 
ve depolanması gibi faaliyetleri 
gerçekleştiren firmalara 
verilen bir kalite standardı 
özelliği taşıyor. Firmalar SQAS 
denetiminde kimyasal madde 
depolama, kalite, emniyet, 
güvenlik ve çevre performansı 
gibi kriterlerden sorumlu 
tutuluyor.

Intermax  Logistics
kimyasal taşımalardaki 
kalitesini bir kez daha 
kanıtladı

Savaş Çelikel
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Scania tarafından 2016 yılında tanıtımı yapılan 
yeni nesil S serisi Scania araçlarda ticari isim 
değişikliği gerçekleşti. Scania ile özdeşleşen 
seri harfi ve beygir gücü değeri olarak R 
450 gibi isimlendirme, S serisinde 580 S 
örneğinde olduğu gibi önce beygir gücü 
ardından model harfi olarak yer alacak.  
Tersine adlandırma, yalnızca düz zemine 
sahip S kabin modellerinde gerçekleşti. 

Scania’nın Premium modeli olarak tanıtılan 
Yeni S serisi, uzun mesafeli sürüş konusunda 

lüksü, tamamen yeni bir seviyeye çıkartıyor. S kabin, 
sürücü ortamına, kabin içi alana, güvenliğe 

ve güvenilirliğe odaklanarak en üstün 
konfor ve tasarım için geliştirildi. Scania S 
serisinde 370-730 beygir gücü arası motor 
seçenekleri sunuluyor. Yakıt verimlilikleriyle 
öne çıkan bu motor seçenekleri, 
geliştirilmiş enjektörler ve yanma odaları 

ile birlikte yeni arka dingil oranı, hem motor 
devrini düşürmeye hem de yakıt tüketimini 

yüzde 3 oranında azaltmaya katkıda bulunuyor.

Scania S Serisi isim değiştirdi

Scania’dan
otonom sürüş için önemli adım

Otonom araçlar ve gelişmiş 
sürücü destek sistemleri, güvenilir 
operasyonlar sağlamak için 
sağlam ve hassas konumlandırma 
gerektirir. Scania ve iş ortakları 
ProPART projesi kapsamında, 
Galileo küresel navigasyon uydu 
sistemi üzerinden hassas ve sağlam 
konumlama geliştirerek otonom 
sürüşler için önemli bir eşiğin 
aşılmasını sağladı. 

‘Santimetre düzeyinde’ 

konumlandırma
Proje çalışmaları İsveç’teki bir 

otoyolda, otonom Scania araç 
ve iki insanlı binek otomobil 
ile gerçekleşti. Test sırasında 
Scania otonom sürüşlü araç, 
trafikte güvenli ve verimli bir şerit 
değişikliği gerçekleştirdi. Manevra, 
algı sensörleri verileriyle 
birlikte santimetre düzeyinde 
konumlandırmaya dayanarak yeni 
sistem tarafından yönetildi.

Test sonunda otonom aracın 
konumunun on santimetre 
hassasiyetle tespit edilebilmesinin 
mümkün olduğu görüldü. Veriler, 
kamyonun kamerasından, ön ve yan 
radarlardan elde edilen verilerin 
yol kenarı birimlerine monte edilen 
radarlarla birleştirilmesiyle elde 
edildi. Test çalışmaları sırasında 
konumlandırmaya ek olarak, 
sisteme araç-araç iletişimi de 
eklendi. 
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Yaptığı yenilikler ile sektöründe lider 
marka olma yolunda ilerleyen OKT, “Ge-
leceğe Daha Yakın!” mottosunu açıkla-
yarak 2020 yılında Dünya’da ses getirecek 
yeni ürünü için start verdi. Mottodan da 
anlaşılacağı gibi OKT Trailer bu yıl IAA 
2020 Hannover Fuarında görücüye çıka-
racağı; farklı çizgisiyle estetik görünümlü, 
ayrıcalıklı, alışılmışın dışında, kullanıcı 
ergonomisini ön planda tutan, oldukça 
iddialı, görsel tasarımı ile farklı, geleceğe 
bakış açısı ile treyler modasını değiştire-
cek bir ürünü; geleceğin treyler modelini 
üretmeye hazırlanıyor.

“2019 YILI TEKONOLOJİK 
GELİŞMELERE AĞIRLIK 
VERDİĞİMİZ BİR YIL OLDU”
2019 yılı için genel değerlendirmede 

bulunan OKT Trailer Genel Müdürü Hakan 
Maraş; “Müşterilerimizden gelen özel 
taleplere hızlı ve esnek cevap verebilme 
kabiliyetimiz ile 2019 yılı, teknolojik 

gelişmeleri daha yakından takibe al-
dığımız, farklı coğrafyalara özel çözümler 
ve ürünlerle sektör bazında değer kazan-
dırdığımız bir yıl oldu.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz 2 yıl dünya 
genelinde ekonomik dalgalanma süreci 
yaşadık. Bu dönemde gelecek bakış açımız 
ile ön görüde bulunarak yaptığımız farklı pa-
zar araştırmalarını uygulamaya alarak 2018 
yılındaki üretim adetlerimizi 2019 yılında 
aynı ölçüde yükselttik ve daralan piyasada 
çalışmalarımızı aynı ivmede devam ettirdik.

Ekonomik konjonktürün yaşandığı 
dönemde kaybımızın olmamasındaki en 
önemli husus öncesinde gerçekleştirmiş 
olduğumuz çalışmalar ve pazar araştır-
malarının başarıyla sonuçlanmasıdır. İlgili 
çalışmalar neticesinde yeni coğrafyaları 
bünyemize ekleyerek, Türkiye eksenindeki 
konumumuzu ihracat tarafına kaydırdık 
ve kapasitemizin % 80’ini dış pazar payı 
olarak sürdürdük.”

OKT Trailer
rotasını geleceğe yöneltti

Treyler ve araç üstü 
ekipmanları sektörünün öncü 
firması OKT Trailer, 2019 yılını 
değerlendirerek 2020 yılında 
yapacağı çalışmalar hakkında 

bilgilendirmede bulundu.

Hakan Maraş
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“ÖNCELİĞİMİZ; AR-GE 
ÇALIŞMALARI”
2019 Yılında hayata geçirdikleri önemli 

projelerden bahseden Hakan Maraş; “Ku-
rulduğumuz günden bugüne meraklı yapımız 
ve daha iyiye ulaşma heyecanımız ile sürekli 
yenilik arayışı içerisinde olduk. Araştırma & 
geliştirme faaliyetlerine her dönem öncelik 
vererek; bilgisayar destekli ürün geliştirme 
çalışmalarımız sonucunda hem ürettiğimiz 
ürünlerden hem de sağladığımız sürdürüle-
bilir ihracat katma değerinden elde ettiğimiz 
ciro ile %100’ünü kendi geliştirdiğimiz projel-
erden sağlayarak devlet fonuyla desteklenen 
Ar-Ge lisansını almaya hak kazandık. OKT 
Trailer, Curiostiy Center (Ar-Ge Merkezi) ile 
Türkiye’de sayılı, araç üstü ekipman ve treyler 
sektöründe ender firmalardan biri olmuştur. 
Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında; dünyanın 
en büyük petrol üreticilerinden ARAMCO 
firmasının duyurduğu ADR sertifikalı ve 
SASO standartlarına uygun tanker yenileme 
projesinden onaylı Dünya’da ender Türki-
ye’de ilk ‘Shining Star’ ürününü ürettik. Ar-Ge 
çalışmalarımız içerisinde yürütülen farklı 
projelerimiz ile sektöründe Dünya’da sayılı 
markalar arasında yer alma yolunda çalışma-
larımız devam etmektedir.” diye konuştu.

“GELECEĞİN TREYLER MODELİ İLK KEZ 
2020 IAA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK”
Son iki yılda durgun geçen piyasanın 

bu yıl oldukça hareketli olacağı düşüncesi-
ni dile getiren OKT Trailer Genel Müdürü 
Hakan Maraş, 2020 yılında yapacak old-

ukları çalışmaların süreçlerinden bahsetti; 
“Teknolojiye dair her şeyi merak ediyoruz, 
Dünya pazarında sahip olduğumuz güçlü 
konumun en önemli dayanağı Ar-Ge 
çalışmalarımız ve ürünlerimizin yenilikçi 
tasarımlar olmasıdır. 2020 yılı teknolojinin 
konuştuğu, daha pratik, daha ergono-
mik tasarımların ön planda olacağı, ino-
vasyonun daha çok önem arz ettiği bir 
yıl olacaktır. Biz de teknolojik gelişmeleri 
karşılamak ve hatta öncesinde harekete 
geçmek için geleceğe yönelik çalışıyor ve 
ürünlerimizi değişen teknolojiye uygun 
olarak geliştiriyoruz. Değişen ve yenilenen 
teknoloji ile birlikte uzaktan yönetilebilir IoT 

ile gelişen, birbiri ile konuşan akıllı treyler-
lerin üretileceği döneme doğru ilerliyoruz. 
Adını meraktan alan Curiosity Center, Ar-Ge 
merkezimizde bu teknolojiyi uygulay-
abilmek için gerekli çalışmaların alt yapısını 
oluşturuyoruz. İlgili çalışmalarımızın ilk 
çıktısı treylerin modasını değiştirmek oldu. 
Tasarımını gerçekleştirdiğimiz tank/silo 
grubunda yer alan ürünümüz ile geleceğin 
treyler modelini üreteceğiz. Alışılmışın 
dışında, kullanıcı ergonomisini ön planda 
tutan, benzeri görülmemiş oldukça iddialı 
özel tasarım ürünümüz ilk kez dünyanın 
en büyük ticari araçlar fuarı olan IAA 2020 
Hannover’de görücüye çıkacak. “
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2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 
toplam üretim yüzde 6 ve otomobil 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam üretim 1 milyon 
461 bin 244 adet, otomobil üretimi 
ise 982 bin 642 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 23 azalarak 491 
bin 909 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde otomobil pazarı ise 
yüzde 20 oranında azaldı ve 387 bin 
256 adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2019 yılı 
Ocak-Aralık döneminde üretim 
yüzde 9 seviyesinde daralırken, 
ağır ticari araç grubunda yüzde 18, 
hafif ticari araç grubunda yüzde 8 
oranında azaldı. 2018 yılı Ocak Aralık 
dönemine göre ticari araç pazarı 
yüzde 33, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 32 ve ağır ticari araç pazarı 
yüzde 38 azaldı. 

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı 
adet bazında yüzde 5 oranında 
azalırken, otomobil ihracatı yüzde 5 
oranında azaldı. Bu dönemde, toplam 
ihracat 1 milyon 252 bin 586 adet, 
otomobil ihracatı ise 828 bin 744 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı Dolar 
bazında yüzde 3 azalırken, Euro 
bazında ise geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 31,2 Milyar 
$ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 4 azalarak 11,9 Milyar $ 
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında 
otomobil ihracatı ise yüzde 1 artarak 
10,6 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6 oranında azalarak toplam  
1 milyon 461 bin 244 adet taşıt aracı 
üretildi.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 1 milyon 485 bin 143 adet 
olarak gerçekleşti. 

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

- K. Kamyonda yüzde 47 
- Midibüste yüzde 24 
- B. Kamyonda yüzde 23 
- Kamyonette yüzde 10 

oranlarında azaldı, 
- Minibüste yüzde 8 
- Otobüste yüzde 8 oranlarında 

arttı.
2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 

otomobil üretimi, 2018 yılına göre 
yüzde 4 oranında azalarak 982 bin 
642 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 
traktör üretimi yüzde 37 oranında 
azalarak 23 bin 899 adet oldu.

2019 yılı Ocak-Pazar döneminde 
toplam satışlar 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 23 azalarak 491 
bin 909 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz,
2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 

otomobil satışları, 2018 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 20 oranında 
azaldı ve 387 bin 256 adet oldu.

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

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 

toplam otomobil satışları yüzde 20 
, ithal otomobil satışları yüzde 29 
ve yerli otomobil satışları yüzde 4 
oranlarında azaldı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 

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

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları yüzde 
32 , ithal hafif ticari araç yüzde 36 ve 
yerli hafif ticari araç satışları yüzde 27 
oranlarında azaldı.

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

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ağır ticari araç pazarı yüzde 38 
azalarak bin 12 bin 849 adet, kamyon 
pazarı yüzde 35 oranında azalarak 10 
bin 737 adet, midibüs pazarı yüzde 
48 oranında azalarak bin 420 adet ve 
otobüs pazarı ise yüzde 49 oranında 
azalarak 692 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 
toplam pazar yüzde 42 , otomobil 
pazarı yüzde 35, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 57 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 65 oranlarında düşüş 
gösterdi.

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

828 bin 744 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 86’sını 
oluşturan 1 milyon 252 bin 586 adet 
taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Aralık 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 5 azaldı. 

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2019 YILI  “ARALIK” 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

yüzde 5 oranında azalırken, ticari 
araç ihracatı yüzde 4 oranında azaldı. 
Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre 
yüzde 5 artarak 15 bin 844 adet 
olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Aralık 
döneminde toplam ihracat, 2018 

yılına göre yüzde 3 oranında azaldı ve 
31,2 milyar $ oldu. Euro bazında ise 
yüzde 2 artarak 27,9 milyar € olarak 
gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 3 oranında 
azalırken, yan sanayi ihracatı da 
yüzde 2 oranında azaldı.

Tablo1.2’de görebilirsiniz

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
verilerine göre, toplam otomotiv 
sanayi ihracatı, 2019 yılı Ocak-Aralık 
döneminde yüzde 17 pay ile ihracat 
sıralamasında ilk sıradaki yerini 
korudu.
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Lojistik sektörünün köklü geçmişe sa-
hip markalarından Fevzi Gandur Logistics, 
2019 yılını belirlediği hedeflere ulaşarak 
kapattı. Karayolu, denizyolu, havayolu, yurt 
içi taşımacılık ve satış-pazarlama alanların-
da hizmet ağını büyüten ve birçok yeni ak-
tif müşteri kazanmayı başaran şirket, 2020 
yılı için yeni pazar stratejileri ve yatırım 
hedefleri belirledi.

Havada ve denizde % 38 büyüdü
Yoğun taşıma gerçekleştirdikleri hava 

ve denizyolu alanlarında belirledikleri 
hedefin oldukça üzerinde büyüme göster-
diklerine dikkat çeken Fevzi Gandur Lo-
gistics Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, 
“2018 yılındaki dalgalanmayı gördükten 
sonra hava ve deniz taşımalarında 2019 yılı 
için yüzde 20’lik bir büyüme hedeflemiş-
tik. Hedefi aşarak yüzde 38’lik bir büyüme 
oranıyla yılı kapattık.” dedi.

İstanbul Havalimanı’ndaki depo yatırım-
larının da etkisiyle, taşıma sayılarında bir 
önceki yıla göre iki kat artış yakaladıklarını 
belirten Dündar, 2020 yılında hava ve deni-
zyolu taşımacılığında yüzde 100’e yakın bir 
büyüme oranı hedeflediklerini açıkladı. 

5000’in üzerinde ihracat-ithalat seferi!
Karayolu ile ağırlıklı olarak Avrupa 

ülkeleri ile Türkiye arasında parsiyel ve 
komple taşımalar gerçekleştirdiklerini 
hatırlatan Fahri Dündar, “Özellikle ithalat-
ta yaşanan düşüşe rağmen 2019 yılında 
yüzde 9 oranında büyüme gerçekleştirdik. 
İhracat ve ithalat taşımalarında 5000’in 
üzerinde sefer yaptık.” diye konuştu. Araç 
filolarını yenilediklerini ve filoyu genişlet-
mek üzere planlamalar yaptıklarını belirten 
Dündar, 2020 yılında uluslararası karayolu 
taşımacılığı hacimlerinde yüzde 30’luk 
büyüme öngördüklerini söyledi.

Yurt içinde 50.000’e yakın sefer 
gerçekleştirdi
Yurt içinde 81 ile dağıtım yapabildikler-

ini belirten Fahri Dündar, “2019 yılında bu 
alanda 49.227 adet sefer gerçekleştirerek 
yüzde 15’lik büyümeye ulaştık. Ayrıca yurt içi 
taşımalarında ciromuzu yüzde 40 oranında 
artırdık ve Türkiye’nin öncü markalarından 
4 büyük müşteriye aktif hizmet vermeye 
başladık.” değerlendirmesinde bulundu. 

Aktif müşteri sayısı % 55 arttı
Müşterilerinin birçoğuna uzun yıllardır 

hizmet verdiklerini aktaran Dündar, aktif 
müşteri sayılarını 2019 yılında yüzde 55 
oranında artırdıklarını ifade etti. “CRM te-
knolojileri konusunda ciddi yatırımlar yaptık 
ve müşterilerimizi daha iyi tanıdık.” diyen 
Dündar, ERP ve CRM entegrasyon süreçlerini 
2020’de tamamlayacaklarını, müşterilerinin 
ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi analiz ede-
bileceklerinin altını çizdi.

2020’de Mikro Dağıtım ve Anadolu 
öncelikli olacak!
Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılanma-

larını güçlendirdiklerini ve pazar paylarını 
artırdıklarını açıklayan Dündar, 50 adetlik 
dedike araç yatırımı yaparak şehir içi düzenli 
dağıtım operasyonlarını gerçekleştirmeye 
başladıklarını bildirdi.  “2020 yılında dedike 
araç filomuzu genişletmeyi hedefliyoruz.”  
ifadelerini kullanan Dündar, Anadolu Bölge 
Müdürlüğü organizasyonu kurarak bölgesel 
mikro dağıtım hizmetleri sunmayı plan-
ladıklarını sözlerine ekledi.

Fevzi Gandur Logistics
2019’da büyümeyi sürdürdü

Lojistik sektöründe 
71 yılı geride bırakan Fevzi 
Gandur Logistics, 2019 yılında 
hizmet verdiği tüm alanlarda 
büyüme başarısı gösterdi. Şirketin
Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, hava ve 
denizyolunda yüzde 38, uluslararası karayolu 
taşımacılığında yüzde 9, yurt içi taşımacılıkta 
yüzde 40, satış ve pazarlama açısından da 
yüzde 55 oranında büyüdüklerini açıkladı.
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3 yıldır Volvo Trucks’ın Tür-
kiye›deki satış ve satış sonrası 
hizmetler faaliyetlerini üstlenen 
Temsa İş Makinaları, güçlü yetkili 
servis ağı ve iç pazardaki bilgi 
birikimi ile Volvo Trucks’ın Türki-
ye pazarındaki varlığını daha da 
güçlendirdi. 2019 yılında 16 ton 
üzeri ağır ticari araç pazarında 
satılan araç sayısı %38 azalırken, 
Volvo Trucks daralan pazara 
rağmen pazar payını Ocak ayı 
itibariyle %7’ye çıkarmayı başardı.

Temsa İş Makinaları Genel 
Müdürü Eşref Zeka konuyla ilgili 
açıklamasında stratejik ortaklığın 
geçmişine değinerek şunları 
söyledi: “Volvo Trucks ile 3 yıl önce 
iş birliğimizi başlatan kriterlerden 
en önemlisi aynı vizyona sahip 
olmamızdı. Volvo Trucks, müşteri-
yi odağına alan, onlara çözüm 
sunma hedefiyle teknolojilerini 
geliştiren ve sektöre yön veren bir 
marka ve biz de Temsa İş Mak-
inaları olarak hizmet odaklı bakış 
açımız ile müşterilerimizin uzun 
soluklu çözüm ortağı olmak için 
çalışıyoruz. Satış ve satış sonrası 
hizmetlerimizin yanı sıra, finans-
man çözümlerini de bir bütün 
olarak ele alıyor ve müşterilerim-
izin bütçelerini rahatlatıyoruz. On-
lara hem Türk Lirası hem de Euro 
bazlı avantajlı kredi seçenekleri 
sunarak destek oluyoruz. Bununla 
beraber, genişleyen yetkili satıcı 
ağımızla takas ve ikinci el hizmetlerinde 
daha esnek çözümler sunabiliyoruz. 
Önümüzdeki dönemde Volvo Trucks 
markamızda kiralama hizmeti de sunmayı 
hedefliyoruz. Volvo Trucks markasının gücü 
ile Temsa İş Makinaları’nın geniş yetkili 
servis ağını ve Türkiye pazarındaki uzun 
yıllara dayanan deneyimini birleştirerek, 3 
yıl içinde Türkiye’de yeni bir değer yarat-
tık. Volvo Trucks ile Ar-Ge ve inovasyonda 
farkını ortaya koyan, her türlü hava şartı 
ve çalışma koşuluna uygun, dayanıklılığı, 
güvenliği kanıtlanmış, yüksek konforlu ve 
çevreci araçlar sunarak Türkiye’nin mega 

projelerinde yer aldık ve ülkemizin 
ekonomik büyümesine katkıda 
bulunduk. Bundan sonra da Volvo 
Trucks ile çift haneli pazar pay-
larına ulaşacağımıza ve birlikte 
sektörde fark yaratmaya devam 
edeceğimize inanıyoruz.”

Volvo Trucks Başkanı Roger 
Alm de Türkiye pazarına duyduk-
ları güveni dile getirerek şunları 
söyledi: “Türkiye’de büyümeyi 
hedefliyoruz ve bunu ortağımız 
Temsa İş Makinaları ile birlikte 
yapacağız. Volvo Trucks olarak 
bugün olduğu gibi gelecekte de 
müşterilerimize en güvenli, yakıt 
açısından en verimli ve en üretken 
nakliye çözümlerini sunmayı 
taahhüt ediyoruz. İnovasyonlarımı-
zla oyunun kurallarını yeniden 
yazıyoruz. Uzun vadede otonom 
ve elektrikli taşımacılıkta büyük 
bir potansiyel görüyoruz ve kısa 
bir süre önce kentsel ulaşım için 
elektrikli kamyon satışına başladık. 
Ancak, elektrikli kamyonlar tüm 
ulaşım zorluklarını çözmeyecektir. 
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve 
biyogaz ile çalıştırılabilen yanmalı 
motorlar, emisyonların ve verimli 
dizel motorların azalmasında 
önemli bir rol oynayacak. İhtiya-
ca yönelik gelişmiş çözümler ve 
esneklik, teslimatlarda hassasiyet 
ve üretkenliğe katkıda bulunarak 

müşterilerimiz için değer yaratmaya de-
vam edeceğiz”

Volvo Group, otonom kamyon çözüm-
leri için yeni bir iş birimi oluşturdu ve 
şimdiye kadar birçok otonom nakliye 
çözümünü ortaya koydu. Volvo Group’un 
ilk ticari otonom çözümü de şu anda 
Norveç’te bir madencilik şirketinde faaliyet 
halinde. Grubun, bir diğer öncü yeniliği 
ise otonom, bağlantılı ve elektrikli aracımı 
Vera. Vera’nın ilk işi, entegre bir çözümün 
parçası olarak bir lojistik merkezinden al-
dığı yükü İsveç’in Göteborg şehrindeki bir 
liman terminaline taşımak olacak.

Volvo Trucks
Türkiye’de büyüyor

Volvo Trucks Başkanı Roger 
Alm gerçekleştirdiği Türki-
ye ziyareti sırasında, 2017 

yılından bu yana Volvo 
Trucks’ın Türkiye›deki dis-

tribütörlüğünü yürüten Temsa 
İş Makinaları ile olan güçlü 
ortaklığı sayesinde, Volvo 

Trucks’ın 3 yılda Türkiye’de ya-
kaladığı hızlı büyümeyi daha 
da artırarak ileriye taşımayı 

hedeflediğini belirtti.
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“DAF International   
Dealer of the Year 2020”
DAF Trucks Yönetim Kurulu Başkanı 

Harry Wolters ödül töreninde yaptığı 
konuşmada “DAF International Dealer of 
the Year” olarak aday gösterilebilmek için 
bir bayinin olağanüstü bir performans 
sergilemesi ve işin her alanında uzman 
olması gerekir” dedi. “Ödülü kazanmak için 
müşteri memnuniyeti, hizmet ve işletme 
yönetimi alanlarında en yüksek kaliteyi 
sunmanız gerekir. En iyi DAF bayisi, hem 
yeni hem de ikinci el kamyonların satış 
ve bakımında mükemmel performans 
gösteren ve PACCAR Parts ile PACCAR 
Financial tarafından sunulanlar gibi 
hizmetlerle müşterilere performanslarını 
en üst düzeye çıkarmalarına nasıl destek 
sağlanacağını herkesten iyi bilen bayidir.” 

“Birleşik Krallık’ta bulunan Ford & Slater 
bayi grubu müşteri deneyimini iyileştirm-
eye yoğun bir şekilde odaklanmakta ve 
DAF Connect aracılığıyla proaktif müşteri 
desteği sağlayarak, daha fazla servis 
istasyonuna ve teknisyenleri için eğitime 
yatırım yaparak faaliyet kapsamını sürekli 
genişletmeye çalışmaktadır. Grup ayrıca, 
müşterilerine yalnızca en iyi hizmetin 
sunulduğu 11 farklı DAF konumunda da 
atölyelerinin verimliliğini artırdı. Ford & 
Slater yıllardır diğer bayilere en güzel 
şekilde örnek oldu. Bu İngiliz bayi grubu, 
her yıl iyileştirme sağlama tutkusuna sahip 
olan ve buna kendini adayan profesyo-
nel ve yetenekli bir ekibe sahip. Bunu, 
yüksek düzeydeki müşteri memnuniyeti 
de gösteriyor. Bu ekibin bir parçası olan 
herkesi tebrik ederim!” 

DAF, “International 
Dealers of the Year 2020” 

ödülüne layık görüldü
İngiliz bayi grubu Ford & Slater, 
Portekiz’in Vilamoura kentinde 

düzenlenen DAF Uluslararası Bayi 
Toplantısında “DAF International 
Dealer of the Year 2020” ödülüne 

layık görüldü. Ford & Slater, müşteri 
hizmetleri alanında uzmandır ve 
Birleşik Krallık’ta kamyon, yedek 

parça ve Finansal Hizmetler pazarında 
lider firmalardan biridir. Fransa’da 
bulunan Groupe LeFevre “PACCAR 

Parts Europe International Dealer of 
the Year” seçilirken Alman EBB Truck-

Center “PACCAR Financial Europe 
International Dealer of the Year” 

ödülünü aldı. Litvanya’da bulunan 
Centrako, yeni “Used Truck Dealer of 
the Year” kategorisinde birinci oldu.

DAF 2020 Uluslararası Yılın Bayisi ödülü, DAF Trucks başkanı Harry Wolters (sağ) ve DAF Satış ve Pazarlama Direktörü Richard Zink (sol) tarafından Ford ve Slater (UK)’ın sahibi Nigel ve Tim Strevers’e (ortada)  verildi.

French Groupe Lefevre’nin sahipleri Alexis and Fabrice Lefèvre, 

PACCAR Parts 2020 Uluslararası Yılın Bayisi ödülünü, PACCAR Parts 

Avrupa Genel Müdürü Dick Leek’ten (sağ) aldılar.
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“PACCAR Parts International  
Dealer of the Year 2020”
“Groupe LeFevre bayi grubu, müşterile-

rine her zaman yedek parça bulabilecekler-
ine dair güven sunmak amacıyla Fransa’da 
13 konumda faaliyet gösteriyor. Bu da 
kuruluşu mükemmel hizmetin önemli bir 
örneği haline getiriyor,” diyor PACCAR Parts 
Avrupa Genel Müdürü Dick Leek. “Akıllı 
e-Ticaret çözümlerinin yanı sıra benzersiz 
parça bulunabilirliği sayesinde Groupe 
Lefevre, müşterilerinin en yüksek verimlilik 
ve çalışma süresi seviyelerine ulaşmalarını 
destekler. Groupe LeFevre sürekli olarak 
yeni fikirler arıyor ve müşteri memnuni-
yetini daha da yüksek seviyelere çıkarmak 
için PACCAR Parts girişimlerini benimsem-
eye her zaman istekli. Örnekler arasında, 
Vesoul’daki TRP servis konumu ve uluslar-
arası filolar için PACCAR Parts Fleet Services 
programına verilen aktif destek yer alıyor.”

“PACCAR Financial Europe 
International Dealer of the Year 2020”
PACCAR Financial Avrupa İdari Direktörü 

Gerrit-Jan Bas’a göre, Almanya’da bulunan 
DAF bayisi EBB Truck-Center, “PACCAR Finan-
cial International Dealer of the Year” unvanını 
sonuna kadar hak ediyor. “Bu bayi, müşter-

inin başarı yolunda için tam olarak neye 
ihtiyaç duyduğunu biliyor. EBB Truck-Cen-
ter’da müşteri her zaman en yüksek değeri 
görür. Ekip, net bir finansal plan ile kişiye özel 
onarım ve bakım sözleşmeleri aracılığıyla işe 
en uygun kamyonu sunar. Başka bir deyişle, 
müşteri için maksimum getiriyi garanti eden 
eksiksiz taşıma çözümleri sağlar.”

“DAF Used Truck International 
Dealer of the Year 2020”
“DAF Used Truck International Dealer 

of the Year” adlı yeni kategorideki ilk 
ödül, Litvanya’da bulunan DAF bayisi 
Centrako’ya verildi. Aynı zamanda DAF 
İkinci El Kamyon programından sorum-
lu olan PACCAR Financial Avrupa İdari 
Direktörü Gerrit-Jan Bas, görüşlerini 
şu ifadelerle belirtti: “İkinci el kamyon 
satışı özel ilgi ve odaklanma gerektirir. 
Müşterinin taşıma gereksinimleri için 
mümkün olan en iyi çözümü bulmak 
istersiniz. Centrako bu yaklaşımı benim-
seyerek profesyonel bir İkinci El Kamyon 
kuruluşu oluşturdu. Uzun vadede 
başarılı olmak ve yeni kamyon satışı 
yapmak açısından da gerekli olan şeyin 
tam olarak bu olduğunun farkındalar. 
Centrako, araç ve kullanım arasında 
mükemmel uyumu garanti eder ve özel-
likle İkinci El Kamyonlar için hizmetlerin 
geliştirilmesinde de etkin şekilde yer 
alır; böylece yeni ürün sahibinin yatırım-
larından maksimum getiriyi garanti elde 
etmesine olanak sağlar. Ayrıca Centrako, 
bayiliklerle ilgili neredeyse tüm diğer 
beklentileri de karşılar.”

“International Dealer of the 
Year Awards 2020” ödülüne ek 

olarak aşağıdaki bayiler, her 
açıdan mükemmel performans 

sunmalarıyla “Gold Award” 
ödülü kazandı: 

• Turbo’s Hoet Group, 
Bulgaristan

• Ciron, Fransa  

• Hiltl Fahrzeugbau, Almanya  

• De Burgh, Hollanda  

• Van Tilburg-Bastianen
Group, Polonya 

PACCAR 2020 Uluslararası Finansal Bayisi Almanya’dan EBB Truck-
Center seçildi. Fotoğrafta : Genel Müdür  Manuel Dreher, Thorsten 
Dreher, Reinhard Bayer var Claus Karsch (sol), PACCAR Finans Avrupa 
Genel Müdürü Gerrit-Jan Bas ile birlikte.

DAF 2020 Uluslararası İkinci El Bayisi ödülü Litvanya’ya gitti.  DAF 
Bayisi Centrako’nun Genel Müdürü Audrius Grazenas (sağ) ödülü 

DAF Trucks Direktör Gerrit-Jan Bas’den aldı.



46 RADÜS DERGİSİ   2020

“Sürücüye en yüksek kon-
for seviyesini nasıl sunabili-
riz?” sorusuyla çıkılan yolda 
1984’de DAF 3600 Space 
Cab pazara sunulmuştu. Bu 
model, iç alanı ve yükseltilm-
iş tavanı sayesinde sürücü 
konforunda çıtayı yükseltmiş-
ti. DAF 1994’te daha da ileri 
giderek Super Space Cab’i 
üretti. DAF bu modelle de 
yeni standartlar belirledi.

Sürüş için ideal yer 
En yeni DAF XF Super Space 
Cab’in kabini, her sürücünün 
çalışıp yaşayabileceği ve 
uyuyabileceği en ideal yerdir. 
Güzel bir şekilde dekore edilmiş kabin, 
benzersiz bir ergonomiye ve oldukça geniş 
bir alana sahiptir. Hacmi en az 12,6 m3 
olan kabin, pazardaki en geniş kabindir. XF 
Super Space Cab, 2,23 metrelik etkileyici bir 
yüksekliğe sahiptir ve en az 925 litrelik de-
polama alanı sunar. Kabinde iki adet geniş 
yatak mevcuttur. 80 cm genişliğinde ve 2,20 
metre uzunluğundaki alt yatakta standart 
olarak derin Xtra Comfort şilte vardır. DAF 
XF siparişlerinin yarısı bu gibi nedenlerle 
Super Space Cab olarak verilmektedir.

DAF XF Super Space Cab 
Celebration Edition, 4x2 
FT ve 6x2 FTG çekici mod-
ellerinde ve tüm kamyon 
yapılandırmalarında mevcut-
tur. Güç ünitesi açısından 330 
kW/450 hp güce sahip PAC-
CAR MX-11 veya 355 kW/480 
hp ya da 390 kW/530 hp güç 
değerlerine sahip PACCAR 
MX-13 motor seçilebilir.

Bu “özel” modelin iç 
döşemesi ülkeye özeld-
ir: Her model, yerel 
müşteri tercihlerine göre 
yapılandırılmıştır. Yine de 
her bir Celebration Edition, 

göz alıcı konyak renkli deri paketi de 
dahil olmak üzere Exclusive iç tasarıma 
sahiptir. Üstelik maksimum uyku konforu 
için her yatakta DAF’ın 15 cm derin-
liğindeki Xtra Comfort şiltesi bulunur. 
Ayrıca hızlı DAF TNR navigasyon sistemi, 
arka duvardan çalışma özelliği bulunan 
en kapsamlı klima kontrolü ve DAF’ın et-
kileyici büyüklükteki buzdolabı standart 
olarak sunulur. DAF XF Super Space Cab 
Celebration Edition şimdi tüm resmi DAF 
bayilerinde mevcuttur.

DAF, üretilen 250.000’inci
Super Space Cab’i

özel bir sürümle kutluyor

DAF Trucks, XF Super Space 
Cab Celebration Edition’ı sunar. 

Pazardaki en büyük ve en 
konforlu kabinin özel çizgilerle 
tasarlanmış bu lüks sürümüyle 
DAF, DAF XF Super Space Cab 

modelinin 250.000’inci üretimini 
kutluyor. Sürücülere konyak 

renkli standart deri paketin yanı 
sıra lüks döşemelerle işlenmiş bir 

iç alan sunulmuştur.

DAF XF Super Space Cab Celebration Edition, 
4x2 FT ve 6x2 FTG çekici modellerinde ve tüm 

kamyon yapılandırmalarında mevcuttur.

DAF Trucks, DAF XF Super Space Cab modelinin 
250.000’inci üretimini kutlamak için özel çizgilerle tasarlanmış 

lüks Super Space Cab Celebration Edition’ı sunar.
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Üretimdeki 40 yılı aşkın tecrübesini AR-
GE ve inovasyonla güçlendiren HİDROMEK, 
ürün yelpazesini sürekli genişletiyor. Yeni-
likçi ürünlerini uluslararası fuarlarda küresel 
pazarla buluşturan HİDROMEK, 21-25 Mart 
tarihleri arasında İtalya’nın Verona şehrinde 
düzenlenecek olan 31’nci Samoter Uluslar-
arası İş Makinaları Fuarı’nda da (Samoter 
2020) yerini alacak. 

HİDROMEK’E İNOVASYON VE TASARIM 
KATEGORİLERİNDE ÖDÜLLER VERİLDİ 
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve 

Samoter Fuarı’nın bir parçası olan Samoter 
İnovasyon Ödül Töreni’nde, çeşitli kate-
gorilerdeki ödüller sahipleriyle buluştu. 
Bugüne kadar Red Dot, If Design, German 
Design, Automotive Brand Contest ve Good 
Design gibi uluslararası tasarım ödüller-
inin de aralarında bulunduğu toplam 18 
tasarım ödülünün sahibi olan HİDROMEK, 
23’üncü Samoter İnovasyon Ödülleri’nde iki 
ödül kazandı. HİDROMEK, yeni H4 serisine 
ait HMK 230 NLC paletli ekskavatörü ile 
‘Teknik İnovasyon Ödülü’ ve ‘Özel Tasarım 
Ödülü’nün sahibi oldu.  

DAHA HIZLI, DAHA ÜRETKEN VE 
DAHA VERİMLİ: YENİ H4 SERİSİ
Yüksek performans sunan HİDROMEK’in 

yeni H4 Serisi ekskavatörleri seriliği ile ön 
plana çıkıyor. Geliştirilmiş hidrolik tasarımı 
ile daha hızlı, daha üretken ve daha verimli 
şekilde üretilen H4 Serisi, daha az yakıtla 
daha fazla iş üretiyor. Bu sayede, HİDROMEK 
ekskavatörler artık her zamankinden daha 
fazla kazanç sağlıyor.

Tasarım sürecinde operatörün makineyi 
kolay kullanması amaçlanan H4 Serisi’nde, 
kapasitesi artırılan elektronik sistem ile 
makine durum tespiti ve ilave donanımların 
entegrasyonu kolaylaşıyor. ROPS & FOPS 
standardına sahip H4 kabinleri maksimum 
güvenlik ve dayanıklılık sunmak üzere 
tasarlanıp, üretiliyor. İş güvenliğine özel 
önem verilerek tasarlanan H4 Serisi, sağ ve 
arka kameralarda kör noktayı en aza indire-
rek mükemmel görünürlük sağlıyor. Ayrıca, 

Bugün 100’den fazla ülkede 45 binden 
fazla makinesi çalışan HİDROMEK, 
Samoter 2020 Fuarı kapsamında 

bu yıl 23’üncüsü düzenlenen 
ve uluslararası bir inovasyon 

yarışması olan Samoter 
İnovasyon Ödülleri’nden iki 
ayrı ödülle döndü. Yenilikçi 

H4 serisine ait HMK 230 
NLC paletli ekskavatörü 

ile ‘Teknik İnovasyon 
Ödülü’ ve ‘Özel Tasarım 
Ödülü’nün sahibi olan 
HİDROMEK, yarışmada 

iki ödül birden 
kazanan tek firma 

olarak adından 
söz ettirdi.

Hidromek
Samoter İnovasyon Ödülleri’nden

iki ödülle döndü
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LED 
farları ile 

gece görüş kapasitesi-
ni önemli ölçüde iyileştiriyor. Yeni 

seri makinelerde bulunan kırmızı renkli 
tutamaklar ve uyarı etiketleri de operatör 
güvenliğini üst seviyeye taşıyor. 

HİDROMEK YENİLİKÇİ   
ÜRÜNLERİNİ SAMOTER   
2020’DE SERGİLEYECEK
HİDROMEK, Samoter 2020 Fuarı’nda, 

ödül kazanan HMK 230 NLC ile birlikte H4 
serisine ait HMK 145 LC SR, HMK 310 NLC 
ve HMK 390 NLC paletli ekskavatörleri F 
holünde 5-8 numaralı standda sergileye-
cek. HMK 635 WL lastik tekerlekli yükleyici 
de HİDROMEK’in fuarda sergileyeceği bir 
diğer ürün olacak.   

HMK 145 LC SR İLE 
MAKSİMUM PERFORMANS

Dinamik ve keskin çizgileri ile Hİ-
DROMEK’in tasarım dilini yansıtan HMK 
145 LC SR kısa kuyruk paletli ekskavatör, 
sahip olduğu güçlü ve dinamik tasarımıyla 
dikkat çekiyor.  Şehir içi ve dar alanlarda 
hem güçlü hem de hassas çalışmak, tüm 
alanlarda ve koşullarda güvenliği artırmak 
için üretilen HMK 145 LC SR, iki parçalı bom 
tipi ve kompakt yapısıyla kısa bir dönüş 
yarıçapına sahip. Bu sayede, inşaat, peyzaj, 
malzeme döşeme ve tesviye işleri için özel-
likle dar alanlarda tercih ediliyor. HMK 145 
LC SR ayrıca farklı ataşman seçenekleriyle 
kullanıcısına çok yönlü kullanım sağlıyor. 

Kompakt yapısı ve güçlü şasisi ile 
HMK 145 LC SR maksimum performans 
sunuyor. Kompakt olduğu kadar rahat 
olan kabini ROPS özelliği ile operatör için 
güvenli bir alan sağlıyor. 

Operatörün kendisini ofisteki gibi konforlu 
ve rahat hissetmesi, ayrıca makineyi kolay 
kullanması amacıyla Opera Kontrol Sistemi 
kullanılan HMK 145 LC SR, ergonomik olarak  
tasarlanmış büyük dokunmatik ekranı ve 2 
joystik konsolu ile kolay ve güvenli kullanım 
sunuyor. Mükemmel bir kabin görüşüne 
sahip HMK 145 LC SR’nin kolay servis ve 
bakım imkanı sunan kalkar kabini, hidrolik 
ekipmanlara hızlı erişim sağlıyor. 

HMK 635 WL İLE YÜKSEK VERİMLİLİK 
ve DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
Yüksek motor gücü, performans değer-

leri ve ağır çalışma koşullarında seriliği ile 
dikkatleri üzerine çeken HMK 635 WL, Faz-5 
motoruyla daha çevreci ve daha üretken bir 
yapıya sahip. HMK 635 WL, MTU Mercedes 
motoru ile çevrim süresini kısaltıyor ve kısa 
sürede yüksek yükleme olanağı sunuy-
or. Yüksek verimlilikle çalışan ve az yakıt 
tüketen HMK 635 WL, yüksek koparma kuv-
veti, kaldırma kapasitesi ve çekiş gücü ile 
öne çıkıyor. HMK 635 WL sıklıkla maden ve 
taş ocağı işletmelerinde, beton santralleri 
ve endüstriyel uygulamalarda kullanılıyor.

HMK 635 WL’nin ROPS / FOPS sertifi-
kasına sahip ergonomik operatör kabini, 
güvenliği ön planda tutuyor. HMK 635 
WL; sarsıntısız yol yürüyüş sistemi, koltuk 
ısıtması, geri görüş kamerası, dokunma-
tik ekranı, elektrik kontrollü ve ısıtmalı 
aynalarıyla operatöre konforlu bir çalışma 
ortamı ve kullanım kolaylığı sunuyor.
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Yeni Actros’un üstün özellikleri ile do-
natılan Mercedes-Benz çekici ailesinin yeni 
üyeleri Actros 1845 LS, 1848 LS ve 1851 LS; 
artırılmış motor güçleriyle yüksek perfor-
mans ve verimliliği bir arada sunuyor.

Mercedes-Benz Türk tarafından; 
Türkiye’de ilk defa 2008 yılında piyasaya 
sunulan ve 2010 yılında Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretimine başlanan Actros, 
Euro 6 motorlarla üretilmeye başlandığı 
2016 yılından sonraki en büyük değişimini 
yaşıyor. Üstün yakıt ekonomisi ve eşsiz bir 
konfor sunan; örnek niteliğindeki güvenlik 
donanımları ve ileri teknolojik özellikler ile 
donatılan Yeni Actros çekiciler, “Hepsi bir. 
O benzersiz.” sloganıyla Türkiye’de satışa 
sunuluyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarla-
ma ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Mer-
cedes-Benz Türk olarak, ürünlerimizi pazar 
ihtiyaçları doğrultusunda yeniliyoruz. Buna 
istinaden şimdiye kadarki en teknolojik 
kamyonumuz Yeni Actros ile yenilediğimiz 
ürün gamımızı ülkemize sunmaktan gurur 
duyuyoruz. Güvenlik, konfor ve düşük 
işletme maliyetleriyle Türkiye kamyon 
pazarında yıllardır tercih edilen Actros 
çekicilerimiz; 2020 itibarıyla yenilenen 
yüzü, yeni teknolojileri ve avantajlarıyla bir 
kez daha ‘En’leri ve ‘İlk’leri gerçekleştiriyor. 
Seri üretim kamyonlarda dünyada bir ilk 
olan, geleneksel yan aynaların yerini alan 
MirrorCam sayesinde; %1.3’e varan yakıt 
tasarrufu sağlıyoruz; ayrıca aracın ön ve 
arkasındaki kör nokta alanlarında ideal bir 
görüş sunuyoruz. Bir diğer teknolojimiz, 
Öngörülü Sürüş Sistemi sayesinde ise 
otoyollarda, şehirler arası ve şehir içi yol-
larda %5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyoruz. 
Mesafe Kontrol ve Şerit Takip gibi ayrı 
güvenlik asistanlarının fonksiyonlarını eşsiz 
bir biçimde birleştiren Aktif Sürüş Asistanı 
sayesinde ise bugünden itibaren kısmi 
otonom sürüşü mümkün kılıyoruz. Farklı 
motor güçlerinde tasarruflu ve güvenilir 
Euro 6 motor seçeneklerini Powershift 
şanzımanlar ve optimize edilmiş arka aks 
tahvil oranları ile destekleyerek Yeni Actros 
ile bir kez daha standartları belirliyoruz. 
Milyonlarca kilometrelik zorlu testleri 
ardında bırakarak yollarla buluşan Yeni 
Actros çekicilerimizin geliştirilmesinde 

ve üretilmesinde emeği olan tüm ark-
adaşlarımıza teşekkür ediyor; sadece 
Türkiye’de değil, tüm dünyada kendi 
sektöründe ilk defa kullanılan kapsamları 
ile Yeni Actros ailesinin pazar liderliğimizi 
pekiştireceğine inanıyoruz.” dedi.

Yeni Actros ile çekici ailesi 
tamamen yenilendi
Sürücülerin yükünü hafifletmeyi aynı 

zamanda; daha hızlı ve daha güvenli bir 
karayolu taşımacılığını mümkün kılmayı 
hedefleyen Mercedes-Benz Türk, Yeni 
Actros ile birlikte çekici ailesini de tama-
men yeniliyor. Yeni Actros çekici ailesi; 
yakıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik ve 
konfor odaklı yapılan standart donanım 
değişiklikleri ile pazarda ön plana çıkıyor. 
Yapılan değişiklikler sonucu araçların mo-
tor güçleri ve performansları artırılırken; 
sahip oldukları MirrorCam ve Öngörülü 
Sürüş Sistemi gibi donanımları, Economy/
Power sürüş programı ve optimize edilmiş 
arka aks tahvil oranları ile yakıt ekono-
misi sağlanıyor. Aktif Fren Asistanı 5, LED 

Mercedes-Benz
Yeni Actros Türkiye’de

Mercedes-Benz Türk, en 
teknolojik kamyonu Yeni 

Actros ile ürün gamını yeniledi. 
Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üretilen 

Yeni Actros çekiciler; “Hepsi bir. O 
benzersiz.” sloganı ile Türkiye’de 

satışa sunuluyor.

Yeni Actros; teknoloji, ekonomi, 
güvenlik ve konfor konularında 

sektörde benzeri olmayan 
yenilikler sunuyor. MirrorCam ve 
Öngörülü Sürüş Sistemi gibi ileri 
teknolojik özellikleri sayesinde 

%6.3 yakıt ekonomisi sağlarken; 
Aktif Fren Asistanı 5 gibi 

rakipsiz güvenlik donanımları 
ve sunduğu eşsiz konfor ile hem 

sürücünün hem de araç sahibinin 
beklentilerinin üzerinde bir 

performans sağlıyor.
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Gündüz Sürüş Farı ve Elektronik Park 
Freni tüm Yeni Actros çekici ail-
esinde standart olarak sunuluyor.

Yurt içi kullanıma özel olarak 
tasarlanan Yeni Actros 1845 
LS’de ayrıca; 570 litre yakıt 
tankı, ADR paketi, 2,3 me-
tre genişliğinde çift yataklı 
StreamSpeace kabin, renkli 
ve dokunmatik ekran da stan-
dart donanımlar arasında yer 
alıyor. 450 beygir gücünde-
ki motoru ile daha yüksek 
performans sunan araç; 2,53 
tahvil oranı ile daha düşük yakıt 
tüketimi sağlıyor.

Yeni Actros 1848 LS, stand-
art donanımları arasında yer alan; 
MirrorCam, Öngörülü Sürüş Sistemi, 
üst ve yan rüzgârlıklar sayesinde yakıt 
ekonomisine katkıda bulunuyor. 2,5 metre 
genişliğindeki çift yataklı, düz zemin 
StreamSpace sürücü kabininde bulunan; 
buzdolabı, ısıtmalı koltuk ve Multimedya 
Kokpit ile kullanıcıya konfor sunan araç; 
standart donanımı içinde yer alan 520 kW 
gücündeki retarderi, 480 beygir gücünde-
ki motoru ve 1.000 litre yakıt tankı ile 
uzun yolda yüksek performanslı ve 
güvenli sürüş imkânı sunuyor. Uluslararası 
taşımacılık sektörünün beklentilerini tam 
anlamıyla karşılayan Yeni Actros 1851 LS 
ise yeni çekici ailesinin en konforlu ve en 
donanımlı üyesi olarak pazardaki yerini

alıyor. Çekici ailesinin en yüksek “Gi-
gaSpace” kabinine sahip olan araçta, 1848 
LS’e ek olarak kabin içinde; park kliması, 
krom kaplamalı ve deri direksiyon, kon-
forlu alt yatak minderi, elektrikli ve camlı 
Sunroof yer alırken; Xenón farlar, yan etek, 
elektrohidrolik kabin devirme ve aks yükü 
ölçüm cihazı da Yeni Actros 1851 LS’de 
standart olarak sunuluyor. Standart 1,150 
litre yakıt tankı ile sunulan araç ayrıca; 510 
beygir gücündeki motoru ve 2,41 tahvil 

oranı ile kullanıcıya performansı ve 
verimliliği yüksek bir sürüş sağlıyor. 

Üstün yakıt ekonomisi 
sayesinde daha fazla verimlilik

Mercedes-Benz Yeni 
Actros’ta yan aynaların yerini 
alan MirrorCam teknolojisi, 
seri üretim kamyonlarda 
dünyada bir ilk olma özelliğini 
taşıyor. MirrorCam; kamyon-
larda alışılagelmiş aynaların 
yerine, aracın iki yanına monte 

edilen aerodinamik tasarıma 
sahip kameralardan ve kabin 

içerisinde yer alan A sütunları-
na entegre 15,2 inçlik (38,6 cm)  

ekranlardan oluşuyor. Geniş açılı 
kameralar ve yüksek çözünürlüklü 

ekranlar, aynalara kıyasla çok daha geniş 
bir görüş alanı sunuyor. MirrorCam, 
gece görüş özelliğine ek olarak; kamera 
görüntüsünün otomatik hareket ettir-
ilmesini sağlayarak manevra yaparken, 
dönüşte ve şerit değişiminde daha fazla 
emniyet sunuyor. Otomatik ve manuel 
ayarlanabilen ekran parlaklığının yanı 
sıra ısıtmalı kamerası sayesinde kötü 
hava koşullarında da üstün bir görüş 
imkânı sunuyor. Sahip olduğu aerodin-
amik tasarımı ile hava direncini düşüren 
MirrorCam, bu sayede %1.3’e varan yakıt 
tasarrufu da sağlıyor.

Yolun topoğrafyasını önceden algıla-
yarak aracın hızını ve vites geçişlerini has-
sas bir şekilde ayarlayan Öngörülü Sürüş 
Sistemi ise; otoyollarda, şehirler arası ve 
şehir içi yollarda %5’e varan yakıt tasarrufu 
sağlıyor. Sistem ayrıca gereksiz fren, hızlan-
ma ve hatta vites değişiminin de önüne 
geçiyor. Farklı motor güçlerinde tasarruflu 
ve güvenilir Euro 6 motor seçenekleri, 
Economy/Power sürüş programı sunan 
Powershift 3 şanzımanı ve optimize edilm-
iş arka aks tahvil oranları da Yeni Actros’un 
yakıt ekonomisine katkı sağlayan diğer 
özellikleri arasında yer alıyor. 

Teknolojide ve konforda   
bir adım önde
Mercedes-Benz, MirrorCam’e ek olarak; 

Yeni Actros’un iç mekânındaki en dikkat 
çekici yenilik olan Multimedya Kokpit ile 
de ileri teknolojiyi ve konforu müşterile-
rine sunmaya devam ediyor. Araç fonksi-
yonlarının büyük bölümü, dokunmatik 
ekran veya yeni tasarıma sahip direksiyon 
üzerindeki dokunmatik kontrol tuşları 
üzerinden yönetilebiliyor. Araç ile sürücü 
arasında benzersiz bir bağ kurarak daha 
fazla sürüş ve çalışma konforu sağlayan 
Multimedya Kokpit; 10,2 inç (26 cm) 
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büyüklüğündeki birincil ve ikincil ekran-
dan ve MirrorCam görüntülerinin ak-
tarıldığı 15,2 inç (38,6 cm) büyüklüğünde-
ki 2 adet renkli ekrandan oluşuyor.

Hız, devir ve yakıt göstergesine sahip 
alışılagelmiş gösterge panelinin yerini 
birincil renkli ekran alıyor. Sürücü, bu 
ekran üzerinden sürüş, işletim durumu 
ve araç ile ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyor. 
Söz konusu ikincil dokunmatik ekran 
üzerinden kamyona ait entegre radyo ve 
bilgi eğlence sistemi, iç ve dış aydınlatma, 
iklimlendirme gibi tüm fonksiyonlara 
erişim sağlanabiliyor. Bluetooth arayüzü 
üzerinden araca aynı anda 2 mobil cihaz 
bağlanabiliyor, ayrıca sunduğu Apple Car-
Play ve Android Auto desteği sayesinde 
bu cihazlara ait birçok fonksiyon da bu 
ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. 

Geliştirilen güvenlik  
özellikleri ile artırılan sürücü,  
araç ve yük emniyeti
Yeni Actros sahip olduğu yenilikçi 

asistan sistemleri sayesinde kaza riskini 
azaltarak; sürücünün, aracın ve yükün 
emniyetini artırıyor. Yeni Actros’un 
standart özellikleri arasında sunulan 
Aktif Fren Asistanı 5 ile Mercedes-
Benz, ağır ticari araçların güvenliği 
hususunda da öncü konumunun altını 
çiziyor. Sahip olduğu radar ve kamera 
sistemi sayesinde 50 km/s hıza kadar 
olan sürüşlerde Aktif Fren Asistanı 5, 
yayaları da algılayarak otomatik frenleme 
gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 90 km/s hıza 
kadarki sürüşlerde; sabit ve hareket 
halindeki nesneleri algılayarak olası bir 
çarpışma riski öngördüğünde sürücüyü 

uyarıyor ve sürücünün reaksi- yon 
göstermemesi halinde otomatik fren 
müdahalesinde bulunuyor. Sürücünün 
manuel olarak tepki vermemesi halinde 
ise sistem, gerektiğinde aracı tamamen 
durduruyor ve eş zamanlı olarak 
Elektronik Park Freni’ni devreye sokuyor. 
Yeni Actros çekicilerde standart olarak 
sunulan Aktif Fren Asistanı 5, sağladığı 
seyir emniyeti sayesinde sektördeki 
rakiplerinden ayrışıyor.

Aktif Sürüş Asistanı da Yeni Actros’un 
en önemli özelliklerinden biri olarak 
dikkat çekiyor. Belirli bir hızdan sonra 
devreye giren diğer sistemlerin aksine 
yeni Aktif Sürüş Asistanı tüm hızlarda 
yarı-otonom sürüş özellikleriyle 
sürücüyü destekliyor. Seyir halindeyken 
öndeki araca yaklaşılması halinde aracı 
yavaşlatan ve öndeki araç uzaklaşmaya 
başladığında belirlenen hıza kadar 
yeniden hızlanmayı sağlayan Aktif 
Sürüş Asistanı alt yapı olarak; dur-
kalk özelliğine sahip Mesafe Kontrol 
Asistanı, Aktif Fren Asistanı 5 ve Şerit 
Takip Asistanı’nı kullanıyor. Sistem 
ayrıca sürücünün aktif şekilde manevra 
yapmasına gerek kalmadan aracın şerit 
içerisinde seyretmesini sağlıyor. Aktif 
Sürüş Asistanı sayesinde sürücünün işi; 
hafif virajlı yollar, sıkışık dur-kalk trafik, 
yoğun akıcı yollar ve otoyollar gibi pek 
çok farklı sürüş koşulunda kolaylaşıyor.

Yeni Actros’un karakteristik 
özellikleriden bir diğeri olan LED Gündüz 
Sürüş Farı, araca sadece benzersiz ve şık 
bir görünüm kazandırmakla kalmıyor 
ayrıca en zorlu yol koşullarında bile 
aracın görünürlüğünü artırarak sürüş 
güvenliğine katkı sağlıyor.
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YAŞAM iÇiN...
FOR LIFE...
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OPET ile Cem Yılmaz 
15 yıl sonra yeniden birlikte

Müşteri 
memnuniyetindeki 
liderliğiyle akaryakıt 
sektörünün en sevilen 
markası olmaya devam 
eden OPET, 15 yıl önceki 
marka yüzü Cem Yılmaz 
ile yeniden bir araya 
geliyor. OPET Genel 
Müdürü Cüneyt Ağca 
“OPET hep daha fazlasını 
yapan vizyoner ve gelişim 
odaklı bir marka. Cem 
Yılmaz gibi çok yönlü 
bir sanatçı ile yaptığımız 
işbirliği ile işlerimizde 
yarattığımız farkı yaratıcı 
ve ilgi çekici bir şekilde 
duyuracağız” dedi.

Türkiye genelindeki 
1600’ü aşkın istasyonu, 

ürün ve hizmetleri, 
sürdürülebilir sosyal 

sorumluluk projeleri ile 
akaryakıt sektöründe 
değişimin ve yeniliğin 

öncüsü olan OPET, 
sanatçı Cem Yılmaz 

ile 15 yıl sonra bir kez 
daha bir araya geliyor. 

“OPET Yapar Her Şey 
Değişir” sloganıyla 

müşteri memnuniyeti 
odaklı projelere imza 
atan OPET ile sanatçı 

Cem Yılmaz arasındaki 
işbirliği Rahmi M. 

Koç Müzesi’nde 
düzenlenen basın 

toplantısı ile açıklandı. 
11 Şubat 2020 tarihinde 

gerçekleştirilen 
toplantıya Cem Yılmaz 

ile OPET Genel Müdürü 
Cüneyt Ağca ve OPET 

Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı 

Murat Zengin katıldı.
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OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, 
toplantıda yaptığı konuşmada, OPET’in, 
akaryakıt istasyonlarında araçların 
her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı 
sıra müşterilerine sunduğu alternatif 
hizmetler ve toplumsal ihtiyaçlardan yola 
çıkarak oluşturduğu sosyal sorumluluk 
projeleriyle müşteri memnuniyetinin 
zirvesindeki yerini koruduğunu söyledi. 

Ağca, “Bir akaryakıt dağıtım markası 
olmanın ötesinde müşterilerimizin 
hayatında kalıcı bir yere sahibiz. Çünkü 
müşterilerimizi dinliyor, beklentilerine 
yönelik uygun koşulları hazırlıyor ve 
sektörde yapılamayanları yapıyoruz. 
Aldığımız geri bildirimlerle mevcut 
standartlarımızı koruma ve üzerine çıkma 
hedefiyle çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 

“2019 yılında akaryakıt dağıtım pazarında 
en yüksek büyümeyi gerçekleştirerek, 
pazar payımızı yüzde 19’un üzerine 
çıkardık” şeklinde devam eden Ağca, 
2020 yılında OPET’in yüzde 4 büyüyerek, 
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yüzde 19.5’luk pazar payına ulaşmasını 
hedeflediklerini belirtti.   

Cem Yılmaz ile 15 yıl önce yaptıkları 
işbirliğinin OPET markasının yükselişinde 
büyük etkisi olduğunu ve tüm Türkiye’nin 
konuştuğu bir reklam kampanyasına 
imza attıklarını dile getiren Ağca, “Cem 
Yılmaz ile markamızın birçok ortak 
noktası var. Cem Yılmaz da markamız gibi 
vizyoner ve yenilikçi bakış açısına sahip 
ve değişimin öncüsü olarak Türkiye’nin 
en sevilen isimlerinden biri.  Cem 
Yılmaz ile geçmişte oluşturduğumuz 
güçlü bağı bu kez günümüzün beklenti 
ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 
kurguluyoruz. Bu yeni işbirliği ile ana 
stratejilerimizle uyumlu başarılı projelere 
imza atacağımıza inanıyoruz” diye 
konuştu. Ağca, “Faaliyetlerimizde ülkemiz, 
müşterilerimiz ve sektörümüz için daha 
farklı ve daha çağdaş ne yapabiliriz diye 
düşünüyor, odak noktamıza bu soruyu 
alıyoruz, böyle baktığımızda ise OPET hep 
daha fazlasını sunan ve fark yaratan marka 
olarak yoluna sağlam adımlarla devam 
ediyor” dedi. 

OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Zengin ise 
kampanyanın detaylarına ilişkin şu 

bilgileri verdi: “OPET yapar, her şey değişir” 
markamızın yeni sloganı… Bu slogan 
markamızı çok başarılı bir şekilde özetliyor. 
OPET kurulduğu günden bu yana ülkemiz 
akaryakıt sektörünü dönüştürüyor 
çünkü OPET gerçekten insan odaklı 
ve sosyal bir marka… Tüketicilerimize 
tüm mesajlarımızı bu slogan üzerinden 
vereceğiz. Cüneyt Bey’in de aktardığı 
gibi bugün OPET sayesinde hepimizi 
mutlu eden tuvalet standardına sahibiz. 
Bu dönüşüm hikayesi, son yıllarda kadın 
istihdamına katkı sunan Kadın Gücü 
Projesi ile başka bir dönüşüm hikayesi 
içeriyor. Keza OPET’in marketçilikteki yeni 
lansmanı Ultramarketler de bambaşka bir 
dönüşüm hikayesi… Bu hikayelerimizi, 
OPET’in neleri değiştirdiğini anlatmak için 
tarihimizin en kıymetli noktalarından biri 
olan, ülkemiz reklamcılık tarihinin de en 
başarılı izlerinden olan 2005 dönemimizi 
kerteriz aldık. Sevgili Cem Yılmaz’la 
tam 15 yıl sonra 2’nci dönem çalışmaya 
başlamamızın sebebi bu dönüşüm 
hikayesini geçmişten geleceğe taşımak. 
Geçtiğimiz 15 senede değişmeyen tek 
şey olan müşteri memnuniyetindeki 
liderliğimizi nasıl sürdüreceğimizi, 
önümüzdeki 2 yıllık dönemde ülkemizin 
yetiştirdiği en kıymetli sanatçıların başında 

gelen sevgili Cem Yılmaz ile anlatacağız.”

Cem Yılmaz ise OPET ile bir gönül bağı 
olduğunu altını çizerek “OPET Yapar Her 
Şey Değişir” diyerek söze başladı ve şöyle 
konuştu:  “Bir ürünü, hizmeti tanıtırken eğer 
özgüvenli bir marka ile çalışıyorsanız bu çok 
önemli bir konfor ve bir mutluluk. OPET ile ilk 
çalıştığım yıllarda yaptığımız o güzel filmler 
hep bu özgüvenin eseri oldu. Muhatabını 
ciddiye alan bulunduğu sektöre değer katan, 
standart belirleyen profesyonellerle çalışmak 
beni hep daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. 
OPET az ile yetinmeyen çalışkan insanların 
markası.15 yıl sonra tekrar birlikte olmak 
benim için bir gurur vesilesi… Her şeyi 
değiştirmeye geliyoruz.”

İmza töreninde iki yıl boyunca OPET 
reklamlarında yer alacak olan Cem 
Yılmaz’la basın toplantısına özel olarak 
çekilen ve geçmişle bugün arasında köprü 
kuran film de gösterildi. “Asfalt ağladı… 
Alırım anahtarını… Araba konuştu” gibi 
hala çok konuşulan repliklere gönderme 
yapan filmde Rahmi Koç Müzesinde 
sergilen GITT (Güzel İnsan Taşıma Taşıtı) 
ve Mike da yer alıyor.  Basın toplantısı, 
OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve 
Cem Yılmaz tarafından işbirliğine ilişkin 
imzaların atılmasıyla sona erdi.
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Şehirler arası otobüs 
pazarının tercihi

yine Mercedes-Benz

Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz

Türkiye’de 
üretilen her 2 otobüsten 
biri Mercedes-Benz Türk 

Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan 
çıkarken, Türkiye’den ihraç edilen 

her 10 otobüsten 6’sı ise yine 
Mercedes-Benz Türk’e ait. Mercedes-

Benz Türk 2019 yılında da şehirler 
arası otobüs pazarının en çok tercih 

edileni olarak; şehir içi ve şehirler 
arası olmak üzere toplamda 

223 adet otobüs satışı 
gerçekleştirdi.

Mercedes-
Benz Türk Hoşdere 
Otobüs Fabrikası, 

2019 yılında üretimine 
kesintisiz devam ederek 

toplamda 4.134 adet, 
1968 yılından bu yana 
ise 93.000 adedi aşkın 

otobüs üretti.

Mercedes-
Benz Türk, 2019 

yılında Türkiye’de ürettiği 
otobüslerin ihracatından 548 

milyon avroluk gelir elde ederek 
ülke ekonomisine katkısını aralıksız 
sürdürdü. Şirket, üretimin yaklaşık 
%96’sını başta Batı Avrupa olmak 

üzere 70’ten fazla ülkeye ihraç 
ederek, 2019 yılında 3.985 

adetlik otobüs ihracatı 
gerçekleştirdi.
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Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında 
başlayan Mercedes-Benz Türk, 2019 
yılında yeniden yapılanma çalışmalarını 
tamamlayarak 2020 yılında iki ayrı 
şirket üzerinden müşterilerine hizmet 
vermeyi sürdürüyor. Şirket, otobüs ve 
kamyon faaliyetlerini yeniden yapılanma 
kapsamında Mercedes-Benz Türk adı 
altında sürdürmeye devam ediyor. 2019 
yılını başarılarla tamamlayan şirket, Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda üretimini aralıksız 
sürdürerek 90 bininci otobüsünü geçtiğimiz 
yıl mayıs ayında banttan indirdi. Sadece 
2019 yılında 4.134 adet otobüs üreten 
Mercedes-Benz Türk, üretiminin yaklaşık 
%96’sını 70’ten fazla ülkeye ihraç ederek, 
geçtiğimiz yıl 3.985 adetlik otobüs ihracatı 
gerçekleştirdi. Şirketin 2019’daki iç pazar 
satışı; 40 adet şehir içi, 183 adet de şehirler 
arası olmak üzere toplamda 223 adet 
olarak gerçekleşti. Mercedes-Benz Türk bir 
kez daha şehirler arası otobüs satışlarında 
en çok tercih edilen marka olma unvanını 
korudu. Zorlu pazar koşullarına rağmen 
marka, şehirler arası otobüs satışlarını 2018 
yılına oranla %5,8 oranında arttırdı. 

İhraç edilen her 10 otobüsten 6’sı 
Mercedes-Benz imzasına sahip
Yıllık 4.500 adetlik üretim kapasitesine 

sahip Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, yaklaşık 3.500 kişiye istihdam 
sağlayarak günde ortalama 16 otobüs 
üretiyor. 1995 yılında açılan Hoşdere Otobüs 
Fabrikası ile üretim ve ihracat adetlerinde 
artış sağlayan Mercedes-Benz Türk, 2020 
itibarıyla toplam 93.000 adedin üzerinde 
otobüs üretirken, 1970’ten günümüze ihraç 
edilen otobüs sayısı ise 58.000 adedi geride 
bıraktı. Mercedes-Benz Türk, 2019 yılında 
Türkiye’de ürettiği otobüslerin ihracatından 
548 milyon avroluk gelir elde ederek ülke 
ekonomisine katkısını aralıksız sürdürdü. 
Günümüzde Türkiye’de üretilen her 2 
otobüsten biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’ndan çıkarken, ihraç edilen 
her 10 otobüsten 6’sı ise yine Mercedes-
Benz Türk’e ait. 

Türkiye ekonomisine ihracat 
katkısı ve yeni yatırımlar 
Mercedes-Benz Türk, kamyon ve 

otobüs üretimi ve ihracatı haricinde, “AR-

GE ve Bilişim Teknolojileri” alanlarında 
yurt dışına sağladığı hizmetlerle de 
Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı 
tutarına yaklaşık 67 milyon avroluk katkı 
sağladı. Şirket 2019 yılında, Daimler’in 
Çekya’daki Holýšov Otobüs Fabrikası’nın 
karoser üretim hattındaki yan duvar 
iskeleti kaynak tertibatlarının üretim ve 
ihracat faaliyetlerini gerçekleştirerek 
farklı bir alanda daha Türkiye 
ekonomisine katkı sağlarken toplamda 1 
milyon avroluk ihracat geliri elde etti. 

Ayrıca şirketin 2019’da 
gerçekleştirdiği başlıca yatırımlar 
arasında Türkiye’nin en büyük yedek 
parça dağıtım merkezlerinden biri 
bulunuyor. 8 milyon avroluk teknoloji 
ve inovasyon yatırımıyla Aralık 2019’da 
faaliyete alınan yeni Yedek Parça 
Depolama Merkezi’nde ağırlıklı olarak 
otobüs ürün grubu olmak üzere, tüm 
ürün gruplarına yönelik kapsamlı stok 
barındırılıyor ve hacimli parça depolama 
kapasitesi %90 oranında artmış 
bulunuyor.
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Osman Nuri Aksoy: “Kusursuz 
müşteri memnuniyeti için 
çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürdük”
Mercedes-Benz Türk Otobüs 

Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri 
Aksoy: “2019 yılı, hem dünyada hem 
de Türkiye’de otomotivin her alanında 
olduğu gibi otobüs pazarında da 
daralmanın yaşandığı bir yıl oldu. Bunu 
kendi ürün gruplarımızda da yaşadık. 
Buna rağmen şehirler arası otobüs 
pazarında bu yıl da üstün başarımızı 
sürdürdük. Mercedes-Benz Türk olarak 
2019 senesinde toplamda 223 adet 
otobüs satışı gerçekleştirdik. Adet olarak 

daralma yaşanmış olsa da her alanda 
pazar payımızı korumayı hedefledik. 
Kusursuz müşteri memnuniyeti için 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve 
bu alanlara yatırım yapmaya devam 
ettik. Geçtiğimiz aylarda açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin en büyük 
yedek parça dağıtım merkezlerinden 
biri de bunun bir göstergesi. Ayrıca 2019 
yılında üretimimizin %96’sını yani; 3.985 
adet otobüsümüzü başta Batı Avrupa 
olmak üzere 70’ten fazla ülkeye ihraç ettik. 
2019 yılının en olumlu etki yarayan teşviği, 
Kamu Bankaları tarafından sunulan Yerli 
Üretim Araçlara Özel Kredi Kampanyası 
oldu. Bu kampanyanın 2020 yılının 

sadece ilk 3 ayında değil tamamında 
sürdürülmesini temenni ediyoruz. 
Mercedes-Benz Türk olarak daralan 
pazarda kendi hedeflerimize Aralık 
ayı itibariyle ulaştığımızı söyleyebiliriz. 
Sektörün de yakın gelecekte kendisini 
toparlayıp tekrardan büyüyeceğini 
düşünüyoruz. 2020 toplam otobüs 
pazarının geçen senekiyle benzer, 600 
adet civarında tamamlanabileceğini 
öngörüyoruz.” 

Mercedes-Benz Türk Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nde üretilen 
modeller
Mercedes-Benz’in global ayağında 

önemli bir yere sahip olan, Daimler’in en 
entegre otobüs fabrikası olan Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda; Mercedes-Benz 
Travego, Tourismo, Intouro ve Conecto 
modelleri ile Setra markasının modelleri 
üretiliyor. Bu modellerden Mercedes-
Benz Travego, Tourismo ve Conecto ise 
Türkiye’de satışa sunuluyor:

Mercedes-Benz Tourismo: Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda üretilen ve 2018 
yılında yenilenen Tourismo’da tasarım, 
güvenlik ve konfor alanında birçok 
yenilik mevcut. Kendi segmentindeki 
otobüslerden çok daha güvenli, ekonomik 
ve konforlu olan Tourismo’da ilk olarak 
aracın arka tarafındaki asimetrik tasarım, 
aerodinamik optimizasyon ve ağırlık 
azalması, ön çarpma koruyucusu, 
yenilenen kokpit ve yenilenen klima 
sistemleri dikkat çekiyor. Tourismo hem 
şehirler arası hem de turizm segmenti 
için 41 koltuktan 54 koltuğa varan 
kapasitesiyle verimli ve ekonomik 
çözümler sunmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Travego: Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda üretilen ve 2018 
yılında yenilenen, Türkiye şehirler arası 
otobüs pazarının amiral gemisi Mercedes-
Benz Travego; aerodinamik tasarımı ile 
yakıt tasarrufu ve verimliliğe katkı sağlıyor. 
2 akslı, 13 metre uzunluğunda olan 
Travego 16 SHD (2+1); 41 yolcu kapasiteli 
ve 335 kW gücünde, Euro 6 normuna 
uygun 6 silindirli dik motora sahip. 

Mercedes-Benz Conecto: 2016 yılında 
yenilenen Mercedes-Benz Conecto, Euro 
6 motoru, reküperasyon modülü ve ileri 
teknolojisi ile yakıt ekonomisinde sınıfının 
standartlarını belirliyor. Alçak tabanlı bir 
otobüs olan Conecto’da körüklü ve solo 
olmak üzere iki farklı kasa tipi ile Doğalgaz 
ve Dizel motor seçenekleri bulunuyor.
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MAN’dan
Ankara’da BelKo Air’e İstanbul’da Altur’a
Lion’s Coach teslimatları
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Altur 10 adetlik MAN Lion’s 
Coach siparişinin ilk 3 adedini 
teslim aldı
İstanbul’da düzenlenen ilk törende, 

taşımacılık sektörünün önemli 
firmalarından Altur, 2020 yılında 
yapacağı 10 adetlik MAN Lion’s Coach 
yatırımının ilk 3 adedini Ocak ayında 
teslim aldı. Önemli firmalara personel 
taşımacılığı hizmeti veren, İstanbul 
merkezli Altur, “Coach of the Year 2020 – 
Yılın Otobüsü” seçilen MAN Lion’s Coach 
otobüslerini, tercih etti. Teslim edilen 
12 metre 2+2 koltuk düzenine sahip 
otobüslerin personel taşımacılığında 
kullanılacağını belirten Altur yetkilileri, 
Lion’s Coach’ı hem modern tasarım ve 
rahat koltukları hem de yakıt ekonomisi 
nedeni ile tercih ettiklerini vurgulayarak, 
sürdürecekleri yatırımlarına da MAN ile 
devam edeceklerini belirttiler.

Ankara’daki havalimanı 
transferlerinde MAN Lion’s 
Coach konforu 
Ocak ayı sonunda MAN’ın Ankara 

Akyurt’taki tesislerinde gerçekleştirilen 
törende ise havalimanı transferi yapan 

BelKo Air’e (Ankara Şoförler A.Ş.) 3 adet 
MAN Lion’s Coach teslim edildi. Teslimat 
töreninde konuşma yapan MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Grup 
Müdürü Can Cansu; “Ankara da havaalanı 
yolcu taşımacılığında önemli bir marka 
olan BelKo Air için Ankara Şoförler 
A.Ş.’nin Ankara üretimi MAN Lion’s Coach 
otobüslerini tercih etmesinden çok 
gururluyuz. Umarız 2020 sonuna kadar 
tüm filoları, yeni ve ekonomik MAN 
araçlarından oluşacaktır” dedi. 

BelKo Air, 2020 yılında MAN 
işbirliğine devam etmek istiyor
“2020 Yılı Yılın Otobüsü” seçilen 

MAN Lİon’s Coach’u tercih ettiğimiz 
için mutlu olduklarını belirten BelKo 
Air Yönetim Kurulu Başkanvekili Hasan 
Bilgili ise; “Tercihimizdeki en önemli 
faktörler, otobüsün güvenlik, konfor ve 
teknoloji anlamında beklentilerimizi 
fazlasıyla karşılaması oldu. Ankara 
firması olarak şehrimizde üretilen 
MAN Lion’s Coach otobüsleri ile 
yolcularımıza hizmet edecek olmamız, 
bizi ayrıca gururlandırıyor. Euro 6d 
motor teknolojisi, yüksek performans 
ve yakıt tasarrufu ile hem yolcular hem 
kaptanlar hem de işletmeler için ideal 
avantajları bir arada sunuyor.2020 
yılında MAN ile başlayan iş birliğimize 
devam etmek istiyoruz” dedi. 

Törende ayrıca, Ankara Şoförler 
A.Ş. ortaklarından Sami Canpolat, 
Finans müdürü Yiğit Yalçın ve MAN 
Otobüs Bölge Satış Yöneticisi Emrah 
Albustanoğlu da hazır bulundular. 

MAN, otobüs teslimatlarına 
hız kesmeden devam 

ediyor. MAN’ın seyahat 
segmentindeki amiral 

gemisi Lion’s Coach, yine en 
çok tercih edilen otobüsler 

arasında öne çıkıyor. 
MAN’ın birbiri ardına 

düzenlediği iki teslimat 
töreninde de müşterilerin 
tercihi Lion’s Coach oldu.



66 RADÜS DERGİSİ   2020

       

2020
FUAR TAKVİMİ

FUARIN ADI  BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN FİRMA

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

ERBIL  11-14 MART 2020 8. ULUSLARARASI  IRAK - ERBİL PYRAMIDS
AUTOSHOW  OTOMOTİV,   FUARCILIK
  OTOMOTİV YAN 
  SANAYI 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

HANNOVER 20-24 NİSAN 2020 ULUSLARARASI  ALMANYA –  HANNOVER MESSE
MESSE  SANAYİ FUARI HANNOVER
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Bu önemli gelişmenin açıklandığı 
toplantıda konuşan Koç Holding 
Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, 
TürkTraktör’ün sektörünün en büyük 
üreticisi ve ihracatçısı konumunda 
olduğunu belirtirken, “Uzun yıllardır 

traktör üretimimiz, pazar liderliğimiz ve 
ihracat performansımızla ispat ettiğimiz 
gücümüzü, iş makineleri alanında da 
geliştirecek ve bu sektörde de en iyiyi 
hedefleyeceğiz” dedi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut 

Özüner de, “Bu yeni girişimimizle, 
birçok ilklere imzamızı attığımız traktör 
pazarında olduğu gibi, iş makineleri 
sektörüne de yön vermeyi amaçlıyoruz” 
diye konuştu.

Koç Holding ve CNH Industrial’ın 
ortaklığı olan TürkTraktör, 2013 yılında 
girdiği iş makineleri sektöründe, 2020 
itibariyle üretime de başlıyor. TürkTraktör, 
Ankara’da bulunan fabrikasına 
gerçekleştirdiği yatırımla artık Case ve 
New Holland markalı kazıcı yükleyici 
iş makinelerini Türkiye’de üretecek. İş 
makineleri alanında başlanan üretim 
çalışmaları kapsamında TürkTraktör 
Genel Müdürü Aykut Özüner’in ev 
sahipliği, Koç Holding Otomotiv Grubu 
Başkanı Cenk Çimen ve CNH Industrial 
İş Makineleri Başkanı ve Asya, Ortadoğu 
ve Afrika Genel Müdürü Stefano 
Pampalone’in katılımı ile bir lansman 
toplantısı gerçekleştirildi. TürkTraktör İş 
Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç 
Ertekin’in açılış konuşması ile başlayan 
etkinlikte Ankara’da üretilen iş makineleri 
de gösterildi.

TürkTraktör
Ankara’daki fabrikasında
iş makinası üretimine başlıyor

TürkTraktör, 
2013 yılında Case 

ve New Holland marka 
iş makinelerinin Türkiye 

distribütörlüğünü operasyonuna 
katarak iş makineleri sektöründeki 

yerini almıştı. Şirket, 2020 yılı ile 
birlikte bu alanda yeni bir adım 
atıyor. TürkTraktör Case ve New 
Holland markalı kazıcı yükleyici 

iş makinelerini Ankara’daki 
fabrikasında üretmeye 

başlıyor.

Aykut Özüner
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TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner 
2020’nin hemen başında iş makineleri 
alanında yerli üretime başlamanın 
heyecanı içinde olduklarını belirterek 
konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye 
traktör pazarının öncü ve son 13 yıldır da 
kesintisiz lideri olan şirketimiz, bundan 6 
yıl önce CASE ve New Holland marka iş 
makinelerinin Türkiye distribütörlüğüne 
başlayarak, yeni bir sayfa açmıştı. Geçen 
süre zarfında, kuvvetli satış ve satış sonrası 
ağımız, tecrübeli çalışanlardan oluşan 
ekiplerimiz ve genişleyen ürün gamımız ile 
bu alanda büyümeye devam ettik. Bugün 
de iş makineleri sektörünün geleceğine 
duyduğumuz güven ile önemli bir yeniliğe 
adım atıyor ve yerli üretime başlıyoruz” dedi. 

Aykut Özüner başlattıkları yerli 
üretim çalışmalarıyla ilgili bilgiler 
vererek sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Ankara’daki fabrikamıza yaptığımız 
ek yatırımla artık kazıcı yükleyiciler, 
TürkTraktör’ün son teknoloji üretim 
hattında ‘yerli üretim’ olarak kullanıcılara 
sunulacak.”

Türkiye’de iş makineleri alanında hem 
esnek üretim tekniklerini hem de AGV 
(otomatik yönlendirmeli araç) sistemini 
kullanan ‘ilk şirket’ de olacaklarını 
vurgulayan Özüner, açıklamalarını 
şöyle tamamladı. “Bu yeni girişimimizle; 
uzun yıllardır birçok ilklere imzamızı 
attığımız traktör pazarında olduğu gibi, 
iş makineleri sektörüne de yön vermeyi 
hedefliyoruz. Yerli üretime başlamamız 
ile birlikte müşterilerimiz, üretim 
esnekliğimiz, ürün ve yedek parçada 
maliyet avantajlarımızdan daha fazla 
yararlanabilecekler” diye açıkladı. 

Koç Holding Otomotiv Grubu 
Başkanı Cenk Çimen: “TürkTraktör, 
artık iş makineleri alanında da katma 
değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke 
ekonomisine hizmet sunacak.”
Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı 

Cenk Çimen, “TürkTraktör, ülkemiz 
otomotiv sektörünün halen faaliyette 
olan en eski üreticisi. Ayrıca traktör 
pazarının en büyük üreticisi ve ihracatçısı 
konumunda. Tarım sektörü gerek milli 
ekonomiden aldığı pay, gerek istihdama 
sağladığı katkı ile ekonomimiz için 
stratejik bir öneme sahip. Türkiye traktör 
pazarı ise, şu anda Avrupa’nın en büyük 
3’üncü pazarı konumunda bulunuyor. 
Biz de böylesi büyük ve önemli bir 
pazarda, 65 yıllık köklü geçmişimizle ve 
bu sene 13. yılına taşıdığımız kesintisiz 
liderliğimizle, ilk günden beri sektöre 

yön veren bir şirket olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Türkiye traktör pazarında 
yüzde 45 oranında paya sahibiz. 
Türkiye’deki pazar liderliğimizin yanı 
sıra, Türkiye’nin traktör ihracatının yüzde 
90’ını gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır iş 
ortağımız olan CNH Industrial ile birlikte 
traktörlerimizi Amerika ve Avrupa başta 
olmak üzere 130’dan fazla ülkeye ihraç 
ediyoruz” dedi. 

TürkTraktör’ün traktör üretimi, sektör 
liderliği ve ihracat performansı ile ispat 
ettiği gücünü, iş makineleri alanına 
da taşıyacağını belirten Cenk Çimen, 
“Gerek iç gerekse de dünya pazarlarında 
geleceğe daha da umutlu bakmamızı 
sağlayan başarılı performansımızdan güç 
alarak, 2013 senesinde faaliyet alanımızı 
genişletmeye karar verdik. Önemli bir 
potansiyeli olduğunu gördüğümüz iş 
makineleri sektörüne girdik. Kullanım 
sahaları düşünüldüğünde, iş makineleri 
sektörü oldukça geniş bir pazara hitap 
ediyor. Türkiye iş makineleri sektörü, 
pazar büyüklüğü olarak Avrupa’da 7’nci, 
dünyada ise 11’inci sırada yer alıyor. Pazarın 
yaklaşık yüzde 30’unu teşkil eden ve en 
çok talep edilen ürünler arasında olan 
kazıcı-yükleyicileri, Case ve New Holland 
markaları ile, Ankara fabrikamızda üretmeye 
başlayacağımız için gururluyuz. Böylece, 
TürkTraktör, artık iş makineleri alanında 
da katma değeri yüksek yerli ürünleriyle 
ülke ekonomisine hizmet sunacak. Koç 
Holding Otomotiv Grubu bünyesinde yer 
alan tüm Topluluk şirketlerimizle üretim 
sanayine, otomotiv sektörüne ve daha da 
önemlisi ülkemizin ekonomisine katkımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.
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Kurulduğu 2003 yılından bu yana 
istikrarlı büyüyerek bugün Türkiye’nin 
ilk 100 şirketi arasında yer alan Netlog 
Lojistik, Türkiye’den çıkan bir dünya 
markası olmak üzere emin adımlarla 
ilerliyor. Yurt dışındaki yatırımlarının 
yanı sıra yurt içinde de hızlı büyümesini 
sürdüren Netlog Lojistik, 2020’de ilk 
yatırımlarını Renault Trucks ile araç filosu 
için yaptı. Netlog, 150 adet Renault Trucks 
T 480 çekici alımı ile filosunu güçlendirdi.

Sektörde de yılın ilk büyük araç 
yatırımı olarak dikkat çeken teslimata 
Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Şahap Çak, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökalp Çak, Ticari Operasyonlar 
Başkanı Olcay Sunucu ile Renault Trucks 
Dünya Başkanı Bruno Blin, Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine, Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu katıldı. Yöneticiler, yeni 
araçların teslimat töreninde aynı zamanda 
sektörün gündemini de değerlendirdi.

Ülkemizin geleceğine olan 
inancımızın en somut göstergesi
Düzenlenen teslimat töreninde 

konuşan Netlog Lojistik Ticari 
Operasyonlar Başkanı Olcay Sunucu, 
lojistik alanında bir dünya markası olma 
hedefiyle çıktıkları yolda yatırımlarına hız 
kesmeden devam ettiklerinin; bugün yük 
taşımacılığı ve lojistik hizmetleri alanında 
Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçısı 

olduklarının altını çizerken, “Bu hayalin 
peşinden koşarken her zaman en büyük 
önceliğimiz, ülkemiz ekonomisine katkıda 
bulunmak oldu. Bugün attığımız bu 
imzalar ve gerçekleştirdiğimiz bu teslimat 
töreni de aslında Netlog’un Türkiye 
ekonomisine olan güveninin; ülkemizin 
geleceğine olan inancımızın en somut 
göstergesi” dedi.

Yurt içinde günde 6 bine yakın 
TIR hareketini yönetiyoruz
Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada 

taşımacılık sektörünün ekonomilerin 
can damarı olduğunu ifade eden Olcay 
Sunucu, “Bu anlamda sektörde yaptığımız 
her yatırımla bir anlamda ekonomik 
faaliyeti destekliyoruz. Bugün Netlog 
olarak yurt içinde her gün 6 bine yakın 
TIR hareketini yönetiyoruz” dedi. Lojistik 
şirketlerinin en büyük maliyet kaleminin 
yakıt olduğunu hatırlatan Olcay Sunucu 
şöyle devam etti: 

YILIN İLK BÜYÜK TESLİMATI
SEKTÖRE CANLILIK GETİRDİ

Renault Trucks Netlog Lojistik’e
150 adet çekici teslim etti

Türkiye’nin en büyük entegre 
lojistik şirketi ve soğuk zincir 
lojistiği lideri Netlog Lojistik 
2020 yılındaki ilk yatırımını 
Renault Trucks ile yaptı. İki 
şirket arasındaki iş birliği 

kapsamında, 150 adet Renault 
Trucks marka çekici,Netlog 

Lojistik filosuna katıldı.

Soldan Sağa: Olcay Sunucu, Netlog Ticari 
Operasyonlar Başkanı – Gökalp Çak, 

Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – 
Şahap Çak, Netlog Yönetim Kurulu Başkanı 

– Bruno Blin, Renault Trucks Dünya 
Başkanı Sebastien Delepine, Renault 

Trucks Türkiye Başkanı – Ömer Bursalıoğlu, 
Renault Trucks Satış Direktörü.
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“Bu denli büyük bir operasyonda 
katma değerli hizmet sunmanın ve hizmet 
kalitesinin yanı sıra maliyet tasarrufları 
da rekabet esaslarımızda önem taşıyor. 
Renault Trucks çekicileri 2008’den, T 
serisi çekicileri ise 2015’ten bu yana 
kullanıyoruz. Bu yeni nesil çekicilerle 
birlikte bir yandan maliyetlerimizi aşağı 
çekip müşterilerimize daha kaliteli hizmet 
sunarken diğer yandan da çevrenin 
korunmasına katkıda bulunacağız.”

Netlog Lojistik, bizim için global 
bir lojistik markası
Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno 

Blin de Türkiye’yi ziyaret ederek bu önemli 
teslimata katıldı. Blin, Türkiye pazarının 
Renault Trucks için önemini belirterek 

şu şekilde açıkladı; “Renault Trucks’ın 
Türkiye’deki hedefleri her yıl büyürken 
2020 yılına Netlog Lojistik’in teslimatı ile 
başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Netlog Lojistik gibi global ölçekte önemli, 
daha önce Renault Trucks araçları kullanan 
müşterilerimizin tekrar çekicilerimizi 
tercih etmesi bizim için başarımızın bir 
göstergesi oluyor.”

Netlog Lojistik, 2008’den bu 
yana Renault Trucks çekicileri 
kullanıyor
Teslimat töreninde açıklamada 

bulunan Renault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine; “Netlog Lojistik’in 
sektöre öncülük eden atılımlarını ve 
açılımlarını her zaman yakından takip 

edip, takdir ediyoruz. 10 yılı aşan 
iş ortaklığımızda markamızı tercih 
etmeleri, filolarını hem genişletirken 
hem de yenilerken yeni alımlarındaki 
yatırımlarını yine Renault Trucks 
araçlar ile gerçekleştirmeleri önemli bir 
referans. Netlog Lojistik’in araçlarımızın 
performans ve verimlilikleri kadar 
yakıt tasarruflarından da çok memnun 
olduklarını biliyoruz. Ticari araçlar söz 
konusu olduğunda ana konu, araçların 
yüksek performans ile kesintisiz 
yolda olması ve toplam sahip olma 
maliyetleridir. Netlog Lojistik gibi büyük 
operasyonlar gerçekleştirdiğinizde toplam 
sahip olma maliyetleri, sunduğunuz 
hizmetin rekabetçiliği ve kalitesi 
anlamında önem taşıyor. Bu konuda her 
zaman sadece araçlarımız ile değil toplam 
çözümlerimiz ile müşterilerimizin yanında 
olmaya çalışıyoruz” diye belirtti.

Renault Trucks T serisi çekiciler ile 
Türkiye’deki pazar paylarını arttırdıklarını 
belirten Renault Trucks Türkiye Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise; “Uzun 
yol T serimiz, segmentinde çok özel bir 
konuma sahip. Araçlarımız, son teknolojik 
özellikleri, yüksek performansı, yakıt 
tasarrufu ve konforu ile hem lojistik 
firmalarının operasyonlarına hem de 
sürücülerin konfor ve verimliliklerine katkı 
sağlıyor. Tüm sunduğumuz avantajların 
Netlog Lojistik tarafından takdir 
edilmesinden son derece memnunuz. İlk 
teslimatımızı, bu denli büyük bir yatırım 
ile Netlog Lojistik’e yapmak bizim için 
çok özel bir yıl başlangıcı oldu” şeklinde 
açıkladı.
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Palandö
ken

TÜRKİYE’NİN KAYAK CENNETİ

Palandöken Dağı, Doğu Anadolu Bölge-
sinde, Erzurum ilinde bulunan, 3125 metre 
rakımlı, tektonik bir dağdır. Başköy mevkiinde 
bir kayak merkezi bulunmaktadır. Erzurum 
şehrinin 10 kilometre kadar güneyinde 
bulunan zirvesiyle çevrenin en yüksek nok-
tası olma özelliğine sahiptir. Erzurum şehir 
merkezinin 1950 metreyi bulan yüksekliğin-
den ve kütle olarak bir sıradağ olmasından 
dolayı ülkemizin 3000 metrenin üzerindeki 
diğer dağları gibi heybetli görünmez. Ancak 
mitolojide bilhassa da Anadolu`da ki birçok 
efsanede ismi geçer.

Palandöken, kış mevsiminde kuzey ya-
macında barındırdığı kar miktarı, kalitesi ve 
Türkiye`nin en uzun pistine sahip olan kayak 
merkezi ile en gözde kayak merkezi unvanına 
sahip olmuştur. Dağın ismi hakkında pek çok 
rivayet vardır. Bunlardan en kabul göreni, 
pala deviren, dayandırmayan anlamında pal-

adöken isminin zaman içinde Palandöken`e 
dönüşmesiyle meydana gelmiş olanıdır. 

Erzurum şehir merkezinden 3271metrelik 
zirveye giden en iyi ve en rahat yol kayak 
merkezinden geçer. Erzurum şehir merkez-
ine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olan 2100 
metre rakımdaki oteller mevkiinde her türlü 
ihtiyaç giderilebilecek imkanlar bulunmak-
tadır. Güvenlik açısından jandarma 24 saat 
görev yapmaktadır. Kamp için de bu mevkii 
idealdir. Devam eden karayolu ile daha 
yukarıda bulunan oteller mevkiine ulaşılır. 
Burası ise 2450 metre yüksekliktedir ve bu se-
viyeden sonra telesiyej hattı takip edilerek sırt 

üzerinden zirveye ulaşılır. Diğer yol ise dağın 
güney yamacında bulunan Başköy köyünden 
zirveye ulaşılan yoldur. Bu rota da teknik bir 
tırmanış zorluğu içermez. 

Palandöken Dağları`nın en yüksek noktası 
Büyükejder Tepesi olarak isimlendirilir. Bura-
da, iletişim vericileri ve özel bir işletmeye ait 
kafeterya bulunmaktadır ve kayak sezonunda 
telesiyej vasıtasıyla da zirveye ulaşılabilmek-
tedir. Zirveden inen hat üzerinde, 2500 metre 
irtifada Ejder Lifti`nin bitiminde de özel kafe-
teryalar bulunmaktadır. Sadece Palandöken’e 
özgü bir çiçek olan Palandökenensis Mayıs 
ayında bulunabilmektedir.
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ELTİLERİN SAVAŞI
Yönetmen : Onur Bilgetay
Oyuncular : Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ
Ülke : Türkiye

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekiş-
melere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan 
iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini 
tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, 
kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih 
de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sos-
yal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan’ın evlilik hayatlarına 
odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih’i nasıl etkile-
dikleri de gözler önüne seriliyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın 
oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme 
alıyor. Filmin kadrosunda Özay’a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygı-
laroğlu eşlik ediyor.

JUDY
Yönetmen : Rupert Goold
Oyuncular : Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock
Ülke : ABD

Judy, ünlü oyuncu ve şarkıcı olan Judy Garland’ın hayatına odaklanı-
yor. 1968 kışında, Judy Garland’ın “Oz Büyücüsü”ndeki ikonik Doro-
thy rolünü oynamasının üzerinden 30 yıl geçmiştir. Talk of the Town 
performansları için çalkantılı Londra’ya gelen Garland, arkadaşlarıy-
la ve hayranlarıyla yeniden bir araya gelmenin coşkusunu yaşarken, 
bir yandan da gece kulübünün yönetimiyle çatışmaktadır. İleride 5. 
kocası olacak Mickey Deans’in hayatına girişiyle birlikte, Garland için 
her şey daha parlak görünmeye başlar. Ancak 47 yaşının 45 yılında 
çalıştıktan sonra, çok yorgun ve hassas bir hale gelir. Hollywood’a feda 
edilen çocukluğunun anıları ve çocuklarının yanına, eve dönme isteği 
Garland’ın zihnine gölge düşürür.
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ÇOK YARAMAZ KEDİ
Yazar : Abeer Al-Taher
Yayınevi : Nar Çocuk

Yaşlı bir adamla bir kedinin hikayesidir bu.
Aralarından oluşan bağın gitgide samimi bir dostluğa dönüştüğü bir hikaye…
Fakat bu dostluk, birçok sürprizlerle ve olaylarla karşılaşır. Peki, tüm sürprizlere ve 
olaylara rağmen dostlukları devam edecek midir?
Bu hikaye, aynı zamanda, bir yalnızlık duygusunun, dostluğun, içtenliğin ve bizim 
dışımızdakileri kabullenebilmenin hikayesidir.
Nice şirin sahneyle dolu ve nice içten ve sıcak duygularla örülmüş bir hikaye...

ANTİKACI DÜKKANI
Yazar : Charles Dickens
Yayınevi : Ema Kitap

Yaşlı bir insan olmama rağmen, genellikle geceleri yürürüm. Yazın sabahları erkenden evden 
çıkar; bütün gün kırlarda, sokaklarda dolaşırım, hatta günlerce, haftalarca ortalıkta gözük-
mem. Köyde bulunduğum zamanlar dışında hava kararmadan pek dışarı çıkmam. Bir akşam, 
şehirde bir süre dolaşmış, aklımdan bir sürü şey geçirerek, her zamanki yolumda ilerliyor-
dum. Bu sırada anlamını birdenbire kavrayamadığım bir soruyla karşılaşmıştım. Dirseğimin 
dibinde, güzel bir küçük kız vardı. Bulunduğumuz yerden epeyce uzakta bulunan bir yere 
nasıl gidileceğini soruyordu.

KUTLU İLE MELİNDA
Yazar : Ahmet Efe
Yayınevi : Nar Genç 

Molla Kutlu, dalgaları kıyıya çarpıp dönen şu uğultulu deniz gibi üzgün ve çaresizdi. Ne adımla-
rını atacak bir yer ne de sığınacak bir kuytusu vardı. Yüreğini yangın yerine çeviren gelgitler ço-
ğaldıkça benzi sararıyor; güçten, kuvvetten düşüyordu. Artık sayfalarını bir solukta ezberlediği 
kitapları kaybetmiş, okuduğu bütün metinler, kargacık burgacık hale gelmişti. Dönüp baktığı 
her yerde aynı hayali görüyor, ondan hiçbir yere saklanamıyordu. Sanki amansız bir gölgenin 
peşine düşmüştü. Kovaladıkça kaçan ve asla yakalanamayan bir gölge. Adına “aşk” denilen ağu. 
Hep bu zehri içip sarhoş olmak, hep bu denizde boğulmak istiyordu. Rüzgarda savrulan bir ku-
run yaprak gibiydi işte. yahut kumsalda hiçbir iz bırakmayan küçük bir dalga. Solmaya başlamış 
bir çiçek, kanatları kırık bir kelebek belki. Aşığı kim tarif edebilmişti ki şimdiye kadar?
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BULMACA

80 RADÜS DERGİSİ   2020

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

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

SOLDAN SAĞA
1. Manavgat Çayı’nın Akdeniz’e dökülürken 

oluşturduğu, doğal güzelliğiyle tanınmış göl
2. Aletler bütünü
3. Çanakkale ilinde ünlü bir antik kent
4. Tanıtma filmi
5. Halk dilinde küçük çömleğe ya da güveç 

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

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

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Mantıkta verilen bir önermeden çıkarsama 

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

getirilmiş
5. Eğimölçer
6. Tek tohumluk kuru meyve
7. Jüpiter gezegenine verilen bir ad
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• 8 adet patates
• 1 tutam dereotu
• 1 tutam maydanoz
• Tuz
• Karabiber
• Kırmızı toz biber
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• 1 kâse yoğurt
• 1 diş sarımsak
• 1 çorba kaşığı mayonez

Patatesleri haşlayın, soyun ve ezin. İçine zeytinyağı, limon, tuz, 
karabiber ekleyin. Daha sonra yoğurun. Ceviz büyüklüğünde 
parçalar kopartın. Çok ince kıyılmış maydanoz ve dereotu 
içinde yuvarlayarak bulayın. Ortalarını parmağınızla 
çukurlaştırıp içine mayonezli ve sarımsaklı yoğurt doldurun. 
Kırmızı toz biber serperek süsleyin.
Afiyet Olsun.

Ta
ri

fi

Malzemeler
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Patates Yuvası

Yapılışı
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