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öyle bir düşünün; sıfırdan başladık 
diyelim…Hani milat diyorum. 
2020 yıllık dünya tarihinde bizim 
kısacık ömrümüze bu dönem denk 
düştü. Yani şu an ne yaşıyorsak o.

Elbette hiçbirimiz aklımıza 
dahi getiremezdik, filmlerde 
izlerken gördüğümüz 
sahneleri gerçek hayatta 
yaşayabileceğimizi. Tüm dünyada 
tüm insanlık alemini bu kadar 
can derdine düşerek bir ilettin 
başımıza musallat olacağını! 
Kapımızı en sevdiklerimize 
dahi kapatmak zorunda 
kalabileceğimizi, yediğimiz 
içtiğimizden korktuğumuz, gözle 
göremediğimiz bir canavardan bu 
kadar uzak kalmaya çalıştığımız 
günleri yaşayacağımızı.

Ama gerçek şu ki; durum 
çok ciddi ve biz hayatta 
kalabilmek için tedbiri asla 
elden bırakmamalıyız. Sosyal, 
toplumsal ve ekonomik sonuçları 
düşündüğünüzde an itibarı ile hiç 
iyi şeyler gelmiyor akıllarımıza. 
Ancak gerçek olan tek şey hayatta 
kalmalıyız. İlk önceliğimiz 
bu. Hayatta kalabilmek için 
evlerimizde kalmalıyız. Mecburen 
evden çıkmak zorunda kalırsak 
da sosyal mesafeleri koruyarak, 
kişisel izolasyona dikkat ederek, 
açıklanan kurallara harfiyen 
uymak zorundayız.

Hayatta kalabilmek, hayatı 
devam ettirebilmek için 
tedbir aldıktan sonra bir şeyi 
unutmamalıyız; umut!  Her ne 
yaşıyorsak yaşayalım, gün bugün 
ve keşkesi, aması yok. Öyleyse 

hayat devam etmeli. Umutla, 
inançla ve çabayla.

Tırtıl tam dünyanın sonunun 
geldiğini düşünmüştür ki; 
kelebeğe dönüşür! Zira, Umut hiç 
bitmeyen bahar mevsimidir. İçine 
kar da yağar, fırtına da kopar ama 
çiçekler hep açar.

Başta da dediğim gibi, geçmiş 
dünya tarihinde dünyada ne 
savaşlar ne felaketler ne dönemler 
yaşandı. Ama gün geldi tüm 
yaralar sarıldı ve hayat devam etti. 
Hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor. 
Mutluluk da mutsuzluk da. Bunu 
da atlatacağız, inanıyorum. 

Yeter ki; umudu elden 
bırakmayalım. Tedbirlerimizi alıp, 
kurallara uyalım ve çalışmaya 
devam edelim. Gökyüzünü kara 
bulutlar kaplasa da ardından 
güneşin parlayacağından 
umudunu kesmeyelim.

Gün birlik, beraberlik günü. 
Gün birbirimizi çok daha iyi 
anlama günü. Gün toplumsal 
sorumluluklarımızın olduğunu 
daha fazla anlama günü. 

Hepimiz birbirimize daha 
sıkı sarılmalı ve dayanışma 
içerisinde olmak durumundayız. 
Biz millet olarak bunu yapabilecek 
genlere sahibiz. Devletimizin 
üst düzeydeki çabaları, bizlerin 
desteği ve sorumluluklarımızı 
yerine getirerek bu sıkıntıyı da 
en az hasarla atlatacağımıza 
gönülden inanıyor,

Sağlıklı, umutlu ve dayanışma 
içerisinde güzel yarınlar diliyorum.
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ünya yeni ve hiç görmediği bir süreçten 
geçiyor. Bir ülke değil bir bölge değil, tüm 
dünya top yekün bir bela ile uğraşıyor. Ne 
acıdır ki; bu sıkıntı birçok insanı öldürüyor ve 
herkes birbirinden sakınıyor. 

Sağlığın her şeyin başında geldiğini 
evren bize bir kez daha hem de çok güçlü bir 
biçimde hatırlatıyor. İşte bu noktada; maddi 
değerlerin ne kadar önemsiz olduğunu tekrar 
tekrar görüyor, yaşıyoruz. 

Yapabileceğimiz yegâne şey; mümkün 
olduğunca evde kalmak, izole olmak ve 
tedbirli davranmak. Çünkü söz konusu 
olan kendimiz değil, sosyal çevremizde (en 
yakınızdan başlayarak) yer alan herkesin 
sağlığı… Hasta olmaktan ötesi taşıyıcı olup 
birçok insana bulaştırmamak.

Tüm dünya şaşkın tüm dünya tedirgin. 
Çok şükür ki; biz ülke olarak daha tutarlı 
ve dikkatli davranarak, birlik-beraberlik 
içerisinde çok daha az hasarla atlatacağız.

Birey olarak hepimize düşen çok önemli 
görevler. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı 14 
madde bunların başında geliyor.

Ancak, bizim ARÜSDER olarak çok daha 
önemli sorumluluklarımız var. Çünkü 
biz; sektör olarak ağırlıklı olarak “Kamu 
Araçları” üretiyoruz. Yani; şu dönemde en 
büyük öneme sahip hizmet araçlarını…
Ambulansları, çöp ve temizlik araçlarını, 
polis araçlarını, askeri araçları, lojistik-taşıma 
araçları ve daha nicelerini. 

Dolayısı ile bizim durma şansımız yok. 
Bu araçların yeniden üretilmesinden ziyade 
şimdilerde hizmet verebilir durumda olmaları 

ve hizmetin devamlılığı bizim en büyük 
sorumluluğumuzdur. Bu nedenle biz durursak 
hayat durur. 

Biz bu sorumluluğun bilincinde olarak; 
çalışmaya, hizmet vermeye devam ediyoruz. 
Tüm üyelerimiz nezdinde gereken tüm 
tedbirleri alarak, son derece dikkatli 
davranarak gerek sosyal hayatta gerek 
toplumsal hayatta gerek se ekonomik hayatta 
var olmaya devam ediyoruz. Sektörümüz 
sorumluluğu gereği çalışmak zorunda. 

Çok şükür ki; tüm üyelerimiz istihdamı 
azaltmadan, ümidini kaybetmeden ve 
yorulmadan yoluna devam ediyor. 

Şu an tüm sektörlerin, ekonomik hayatın 
tüm bileşenlerinin ciddi daralmalar yaşadığını 
biliyoruz. Ekonomik gücünü ihracattan temin 
eden sektörümüzün mevcut durumda en 
fazla etkilenen sektörlerin başında olduğu 
bir gerçektir. Mümkün olduğunca kendi 
imkanları ile bu krizde dayanabildiği yere 
kadar kriz şartlarına direnen sektörümüzün 
bu fedakâr duruşu da ayrıca takdir edilmesi 
gereken bir husustur.

Bir kez daha, tüm ulusumuza birlik 
ve beraberlik çağrısı yapıyor, hep birlikte 
üstesinden geleceğimize duyduğumuz inancı 
ifade etmek istiyoruz. Bizim sorumluluğumuz 
elbette çok fazla ama tedbiri elden 
bırakmadan hizmet vermeye devam edeceğiz. 
Unutmayalım; Biz Bize Yeteriz Türkiye’m.

Saygılarımızla...  

Burhan FIRAT
Yönetim Kurulu Başkanı

D
BASIN BÜLTENİ
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BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN

Yeni Daily: İşe bakış açınızı değiştirecek devrimsel bir evrim yaşadı. İşinizin verimliliğini ve kârlılığını arttıran yeni motor seçenekleri. 
Tamamen yeni bir sürüş deneyimi için üretken bir çalışma alanı ve yeni sürüş yardım teknolojisi. Yeni Daily sizin tüm ihtiyaçlarınızı 
karşılayan taşımacılık çözümünüz, sizin işiniz için özel olarak üretildi.

EN YÜKSEK  
PERFORMANS

2.3 ve 3.0 litrelik motorlar,  
210 beygire ve  

470 Nm’ye varan güç

HER ZAMANKİNDEN  
DAHA VERİMLİ

%10’a varan yakıt tasarrufu

Daha düşük bakım masrafları

STRESSİZ SÜRÜŞ  
DENEYİMİ VE GÜVENLİK

Yeni elektrikli direksiyon sistemi  
ve sürüş yardım teknolojisi

RAKİPSİZ TAŞIMA 
KAPASİTESİ

Sınırsız çok yönlülük  
ile 4,9 tona varan taşıma  
kapasitesi, 7,2 ton AYA
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IVECO Türkiye, yeni ürün gamını Antalya’daki etkinlikte tanıttı...

“Bizi Kimse
Durduramaz”

Diğer yandan işe bakış açınızı 
değiştirecek Yeni Daily hafif ticarî 

araç, sürüş deneyiminde yeni 
standartlar belirleyerek otonom 

sürüş ve güvenlik konularında 
önemli adımlar atıyor.

IVECO Türkiye, Antalya Belek’te 
düzenlediği basın toplantısıyla 

uzun yol taşımacılığı için 
tasarlanan yeni IVECO S – WAY’i 
ve hafif ve orta segmentte yeni 

standartları belirleyen yeni 
Daily’yi tanıttı.

Uzun yol 
taşımacılığı için 

tasarlanan IVECO S-WAY 
çekici ve ağır segmentte yer 
alan yeni IVECO WAY serisi 

sürücüye, sürdürülebilirliğe 
ve üst düzey kişiselleştirilmiş 

hizmetlere odaklanan tam 
bir donanım

sunuyor.
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Etkinlikte IVECO Türkiye genel müdürü 
Hakkı Işınak şunları söyledi; “Bugün sizlere 
hafif, orta ve ağır segmentteki ürünler-
imizdeki büyük değişikliği sunuyoruz. 
Ağır sınıf IVECO WAY serisi, Stralis’in ve 
Trakker’ın yerini alıyor. IVECO WAY serisi 
son teknoloji özellikleriyle gelecek on 
yılın kamyonu. Öte yandan amiral gemisi 
modelimiz Daily’nin hafif ve orta seg-
mentteki versiyonları yenilendi ve son 
derece kişiselleştirilmiş, müşterinin kul-
lanımına göre şekillendirilmiş, taşımacılık 
gereklerini karşılayacak bütüncül bir 
çözüm sunan hizmetlerle geliyor. Ürün 
gamımızdaki bu büyük değişim ile Bizi 
Kimse Durduramaz” diyoruz.

IVECO Türkiye pazarlama ve ürün 
geliştirme genel müdür yardımcısı Tansu 
Giz ise konuşmasında; “Yeni IVECO WAY 
serisi, müşterilere ekonomik ve çevresel 
olarak sürdürülebilir, dolayısıyla ürünün 
çevresindeki hizmetlerin üründen daha 
önemli olduğu bütünleşik bir taşımacılık 
çözümüne evirilmeyi simgeliyor. Diğer 
yandan Yeni Daily, sürücünün artan mik-
tarda çoklu görev gerektiren işine odak-
lanmasını sağlayan ve güvenliği artıran 
kapsamlı İleri Sürücü Yardımcı Sistemleri 
barındırıyor. Yeni Daily, kabinde yaşam ve 
sürüş deneyimi konusunda yeni standar-
tlar belirlerken otonom sürüş ve gelişmiş 
güvenlik özellikleri konusunda önemli 
adımlar atıyor” dedi.

IVECO S – WAY: Gelecek on yılın 
IVECO ağır kamyonu
IVECO S – WAY, önceki nesillerin tüm 

gelişmelerinin üzerine sürücü ve araç 
sahibinin ihtiyaçlarına yönelik tama-

men baştan tasarlanan yeni bir kabin 
ekliyor. Sıkı rekabetin yaşandığı lojistik 
sektöründe operatörler, araçlarında, 
yüksek çalışma süresine, verimliliğe ve 
üretkenliğe ihtiyaç duyuyorlar. Yeni IVE-
CO S – WAY bu ihtiyacı sürücü odaklı, 
sürdürülebilir ve “Toplam Sahip Olma 
Maliyeti”ni azaltmaya yönelik özellik ve 
hizmetler barındıran bütüncül bir paket 
ile karşılıyor. Bir üründen fazlası: Aracın 
tüm yaşam döngüsünü kapsayan ve IVE-
CO’nun müşterilerinin, kendi müşterileri-
nin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı 
olan bir iş modeli sunuyor.

Mükemmel sürüş ortamı
Yeni kabinin tasarımı, ideal sürüş 

pozisyonu ile başlamak üzere sürücülerin 
ihtiyaçları düşünülerek gerçekleştirildi. 
Ayarlanabilir koltuğun bazası alçaltılıp 
minderin kalınlığı ve ileri geri hareket 
mesafesi artırılarak sürücüye konforlu bir 

pozisyon ve ideal görüş alanı sağlandı. 
Direksiyonun alt kısmı düz tutularak 
sürücülere daha fazla alan bırakıldı ve 
konfor artırıldı. Kontrollerin ergono-
mik yerleşimiyle tüm ana özellikler 
sürücünün kolayca erişebileceği nokta-
lara yerleştirildi ve aracın daha konforlu 
ve verimli yönetimi sağlandı.

22 buton barındıran çok fonksiyonlu 
direksiyon, “Yardımcı Sürüş Sistemleri” 
dahil olmak üzere tüm gerekli özellikleri 
sürücünün parmaklarının altına koyuyor. 
Bu, sürücünün dikkatinin dağılmasını ve 
ellerini direksiyondan kaldırma ihtiyacını 
engelleyerek güvenlik ve konforu 
artırıyor.

Ön konsol ve merkez, konfor ve ver-
imliliği artırmak üzere baştan tasarlandı 
ve yeni yerleşim biçimi fonksiyonelliği 
maksimum düzeye taşıdı. 7 İnç dokun-
matik ekran, son teknoloji bilgi – eğlence 
sistemine erişimi sağlıyor ve sürücünün 
dijital hayatını Apple Car Play ile tele-
fonunu eşleyerek araca getirmesine 
olanak veriyor. Ek olarak eller – serbest ve 
müzik yayını için Bluetooth, DAB radyo, 
ses tanıma, kamyon navigasyon sistemi 
ve de çeşitli donanım ile siber güvenlik 
de dâhil olmak üzere yazılım geliştirm-
eleri bulunuyor. Sürücü 7/24 Servis ve 
Uzaktan Servis Hizmetleri ile Sürüş Tarzı 
Değerlendirme sistemine de erişebiliyor.

Merkezde yer alan çok sayıda buton, 
olası kombinasyonları artırırken aracın 
gövdesi veya treyleri kontrol etmek üzere 
fazladan boş butonlar bırakıyor.

Yeni Dur/Kalk butonu ve tümleşik 
uzaktan kontrollü elektronik anahtar yeri 
ön panelde DNR (otomatik vites kontrol-
leri) alanının yanına uygun bir şekilde 
konumlandırıldı.
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Geniş, iyi donanımlı yaşam alanı
Yeni kabin konsepti hareket kolaylığı için 

oldukça boş alan bırakan geniş bir yaşam 
ortamı sunuyor. Yeniden tasarlanan tavan, 
alt tünel ve şekillendirilmiş üst raf, kabinin 
ortasında 2,15 metrelik konforlu bir ayakta 
durma alanı sunarken üst yatay kullanılabilir 
alan ise önceki modele kıyasla 35 santim 
daha geniş ve üst yatak ile bölmelere daha 
kolay erişmeyi sağlıyor.

Merkezde sürücü ve yolcunun konforu 
için kullanışlı özellikler yer alıyor: Hepsi gece 
kullanımı için arkadan ışıklandırılmış şişe ve 
bardak tutacaklı raf, USB ve 12V soketleri 
ve yeni A4 dosyası konulabilen belgelik. Ön 
konsolda yolcu koltuğunun önünde yer alan 
katlanan masa yemek ya da masa başı işler 
için konforlu ve ergonomik.

Hacmi yüksek bölmeler kabine uygun bir 
şekilde yerleştirilmiş, sürücünün tüm sakla-
ma ihtiyacını karşılayacak düzeyde ve hepsi 
kolayca erişilebilir. Yan kapıdaki açık eldiven 
bölmesi aynı zamanda 1,5 litrelik şişe tuta-
cağına da sahip. Yeniden tasarlanan üst raf 
250 litrelik bir saklama kapasitesi sunuyor. 
Bunların yanı sıra hem sürücü hem de yolcu 
tarafında yer alan saklama kutuları toplam 
375 litrelik bir kapasiteye erişebiliyor.

Yemek ve içecekler için buzdolabı ve 
soğuk tutma kutuları seçenekleri çeşitli 
ihtiyaçları karşılıyor. Buzdolabının te-
pesindeki göz kapağı sürücünün içecek için 
buzdolabının kapağını tamamen açmadan 
içeceğini almasına olanak tanıyor. IVECO, 
iç mekân aydınlatma sisteminde her türlü 
koşulda görsel konforu artırmak, doğru 
kalite ve parlaklığı, yerinde ve ihtiyaç du-
yulduğunda sağlamak, her türlü kullanımda 
kabini mükemmel bir şekilde aydınlatmak 
için kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Yeni 
tamamen LED ayarlanabilir tavan ışıkları gece 
sürüşü veya ortam aydınlatması için ihtiyaç 
duyulan biçimde arka aydınlatma sağlıyor. 

Tamamen LED iki okuma ışığı sürücü ve 
yardımcısı için yeterli aydınlatma sağlıyor. 
Ek olarak uygunca konumlandırılmış 
bağımsız butonlar ve döner kontrol butonu 
sürücünün üzerinde yer alan rafta ve tüm 
aydınlatma sistemini kontrol ediyor. Gece-
leyin, akıllı aydınlatma için kapı engelleyici, 
kapı açıldığında tüm ışıkların birden yan-
masına engel oluyor.

Yüksek konforlu uyku alanı
Yeni IVECO S – WAY’in kabini, dinlenme 

veya gece uykusu sırasında sürücü kon-
forunu maksimize etmek için tasarlandı. 
Gece alanının T şekilli alt ranza ile simetrik 

yerleşimi, cep bölmeleri, ranzanın iki ucun-
da yer alan USB girişleri sürücünün istediği 
tarafta yatmasına olanak veriyor. Yatak 
modülü arka duvarın merkezine konum-
landırılmış ve ihtiyaç duyulabilecek -ısıtma, 
aydınlatma, radyo, kapı kilidi gibi- kontrol-
lere kolayca erişilebilen bir yerde.

Tek parçalık alt ranza yatağı 14 santim 
kalınlığında 2 farklı konfor seviyesine sa-
hip bir şilte barındırıyor. Üst ranzada ise 
farklı ihtiyaçlara göre iki çözüm mevcut: 8 
Santim kalınlığında şilte ile katlanabilir ve 
bavul alanı olarak kullanılabilen 60 santim 
genişliğinde Akıllı Ranza veya 10 santim 
kalınlığında şilte ve merdiveniyle 70 santim 
genişliğinde Konforlu Ranza.

Gece güvenlik kilitleri olası dışarıdan 
girmelere karşı her iki kapıyı da koruyor.Her 
zaman mükemmel iç iklimlendirme oluştur-
an klima sistemi, tümleşik park soğutucusu 
ve ısıtma sistemleri her türlü hava koşulun-
da, seyir halinde veya dururken ideal iç iklim-
lendirmeyi sağlıyor.

Hakkı Işınak Tansu Giz
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Yakıt verimliliğini    
artırmak için tasarlandı
Kabinin dış kısmının her detayı hava 

direncini minimize etmek için incelikle 
tasarlandı. Yeni çatı mükemmel bir biçimde 
aracın ön bitişine eklemlendi ve düz bir 
yüzey yaratarak sürtünmeyi minimize etti. 

Ön cama erişimi kolaylaştıran katlanabilir 
ön merdiven kullanılmazken tamamen 
kayboluyor. Yüksek yarıçaplı köşelere ve 
yan bitişlere sahip ön ızgara, tümleşik kafa 
lambaları, tümleşik yansıtıcılı yeni tampon 
tasarımı, teker kemerleriyle birlikte hava 
akışını optimize eden akan hatlar sunuyor 
ve araca kendine özgü bir ifade veriyor.

Aracın aerodinamik performansı 
boşlukları kapayan ek özelliklerle daha 
da geliştirildi. Bu, optimize aerodinamik 
kiti ile çekici ve yarı – treyler arasındaki 
boşluğu kapatmak için kauçuk uzatmalı 
etekleri içeriyor. Kapı, yeni tasarımıyla 
ikinci basamağa kadar iniyor ve kabinin 
yanlarında yumuşak bir yüzey yaratarak 
hızın yarattığı türbülansı azaltıyor.

Yeni tasarım unsurları bir arada üstün 
aerodinamik performansa erişirken ürün 
ailesinin ayırıcı özelliği olan sıra dışı yakıt 
tasarrufunun üzerine belirgin miktarda ek 
yakıt tasarrufu sağlıyor.

“Toplam Sahip Olma Maliyeti”ni 
kısmak için tasarlandı
IVECO S – WAY’in kabininin yeni 

tasarımında maliyeti azaltmak için tek 
parça tampon yerine yalnızca etkilenen 
parçanın değişmesini sağlayan çok – 
parçalı tampon gibi çeşitli özelliklerle her 
tasarruf fırsatı değerlendirildi. IVECO veril-
erine göre bu, özellikle filolarda meydana 
gelen ufak çaplı kazalarda belirgin ölçüde 
daha düşük tamir masrafı sağlayacak.

Belirgin ek tasarruf ise tümleşik park 
soğutucusundan geliyor: Yalnız bayi 
tarafından takılan alternatif kitten daha 
verimli olmasıyla değil, aynı zamanda 
aracın aerodinamik performansı üzerinde 
hiç etkisi olmamasıyla da tasarruf sağlıyor.

Sürücü güvenliği için tasarlandı
IVECO S – WAY’in geliştirilme sürecinde 

ana odak sürücüydü; kabin ECE R29.03 
kabin çarpışma standartları ile uyumlu 
mekanik direnç ile yüksek pasif güvenliğe 
sahip. Ek olarak ön aksa yapılan ince ayar-
la fren mesafesi % 15 kısaltılarak genel 
güvenlik geliştirildi.

Yeni tasarım aynı zamanda sürücü için 
tek parça yan camlar ve dikiz aynalarıyla 
geliştirilmiş doğrudan görüş sağlıyor.  
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Ek olarak IVECO S – WAY sınıfı tam LED 
farlara sahip, bu farlar daha uzağı aydınla-
tan keskin huzmeleri ile görüşü ve engel 
algılamayı % 15 artırarak düşük ışık koşul-
larında güvenliği daha da yükseltiyor.

Ek olarak IVECO S – WAY İleri Sürücü 
Destek Sistemleri dizisi ile sürücüye aracı 
verimli ve güvenli bir biçimde yönetmesi-
ni sağlayarak yol yorgunluğunu azaltıyor.

Kabin aynı zamanda güvenlik 
konusunda da yeni tasarıma sahip: Yeni 
kapının tasarımı son basamağa kadar 
iniyor ve kabinin içinde ek mekanik kapı 
kilidi barındırıyor. Sürücü odaklı yeni kabin 
tasarımı birinci sınıf yaşam ve çalışma 
koşullarını; geniş ortam, sıra dışı sürüş 
ergonomisi, iyi planlanmış; fonksiyonellik 
ve konforu bir araya getiren yerleşimi ile 
sağlıyor. Tasarım aynı zamanda güçlendir-
ilmiş yapısıyla (ECE R29.03 kabin çarpışma 
uyumlu) sürücü güvenliğini sağlarken, her 
koşulda daha iyi görüş ortaya koyuyor.

Kabin baştan tasarlanırken IVECO, 
müşterinin karlılığını artırmak adına 
maliyet azaltıcı ve üretkenlik artırıcı her 
fırsatı kullandı. Yeni tasarım aerodinamik 
performansı optimize ediyor ve halihazır-
da mükemmel olan yakıt verimliliğini % 
4’e kadar yükseltiyor. Toplam Sahip Olma 
Maliyetine etki eden tasarım unsurları ise 
tamir maliyetlerini dramatik olarak azaltan 
çok – parçalı tampon gibi yalnız etkilenen 
parçanın değişmesini sağlayan özellikler.

IVECO S-WAY: 
Sürdürülebilir kamyon
Yeni IVECO S – WAY, markanın ağır 

segmentinin sıra dışı sürdürülebilirlik 
performansının üzerine inşa edildi ve par-
tikül madde, nitrooksit ve karbondioksit 
salınımlarında daha da ileri bir düşüş 

sağladı. Mirasına uygun olarak düşük 
Toplam Sahip Olma Maliyetiyle düşük 
salınımı bir araya getirdi. Bu, seçkin HI-
SCR son-işlem sistemi ve gelişmiş motor 
teknolojisi ile, Hi – Tronix vitesin sıra dışı 
yakıt tasarrufu ile mümkün oldu.

Yeşil bir filo işletmek isteyen lojistik 
operatörleri için IVECO S – WAY Natural 
Power 460 beygir gücüyle 1.600 kilometreye 
kadar menzil sunan tek LNG kamyon olma 
özelliğini sürdürüyor. Bu araçla doğal gazın 
tüm avantajlarından yararlanırken şimdilik 
mevcut tek alternatif olan dizel araçlara 
kıyasla % 99 daha az partikül madde, % 90 
daha az nitrooksit ve biyometan ile % 95 
daha az, yani neredeyse sıfır karbondioksit 
salınımı gerçekleşmiş olacak.

IVECO WAY Sınıfı:  “Müşteri odaklı” yol
IVECO WAY sınıfı, yeni adıyla markanın 

bağlanabilirlik olanaklarını tamamen 
kullanmasını simgeliyor; müşterinin her 
adımını, aracın yaşam döngüsü boyunca 
ve ötesinde destekleyecek yeni bir ‘müşteri 
odaklı’ yol. Müşteri odağı sürücüye de etki 
ederek araçtaki yaşam kalitesini yükselti-
yor. Aracın kârlılığını garantilemek adına 
yeni bir operasyon ve birlikte çalışma yolu 
sunarken, bunu da “IVECO. DRIVE THE NEW 
WAY.” sloganı ile ifade ediyor.

Yeni IVECO WAY sınıfı, IVECO S – WAY’in 
öncüllerinden gelen yenilikçiliğin zirve 
noktası; % 11 yakıt tasarrufu, sektördeki 
ilk gerçek gazlı uzun menzil çözüm ve 
hafif off-road görevler için X – WAY ailesi. 
Taşımacılık sektörünü etkisi altına alan 
eğilimleri takip eden bir araç; araç ve 
hizmetler arasındaki ayrımın azaltılması, 
gelişmiş bağlanabilirlik, yetenekli profesy-
onel sürücüleri etkileme ve sürdürülebilir-
lik konusundaki artan talepleri karşılama.

YENİ DAILY...
Yeni Daily: “İşe bakış açınızı 
değiştirecek” ticari araç 
              Yeni Daily kabinde yaşam ve sürüş 

deneyimi konularında yeni standartlar be-
lirledi ve otonom sürüş ile ileri güvenlik özel-
liklerine yönelik önemli adımlar attı.

Bugün Yeni Daily, öncüllerinin perfor-
mans, sürdürülebilirlik, yakıt verimliliği ve 
düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti gibi 
müşterilerinin kârlılığını artıran özelliklerinin 
üzerine inşa edildi. Kapsamlı İleri Sürücü 
Destek Sistemleri ile gelişmiş güvenlik 
özellikleri barındıran araç, sınıfındaki en iyi 
kabinde yaşam ve sürüş deneyimini sunuyor.

Destekli sürüş ve   
ileri güvenlik ile teknoloji, 
sürücünün hizmetinde
Yeni Daily sunduğu kapsamlı İleri Sürücü 

Destek Sistemleri ile sürücünün artan 
miktarda çoklu görev gerektiren işine oda-
klanmasını sağlıyor ve güvenliği artırıyor. 
Bu özellikler geliştirilirken IVECO özel olarak 
sürücülere kent içi görevlerde yardımcı ol-
maya odaklandı.

İleri Acil Frenleme Sistemi ve City Brake 
PRO 50 KM/S altındaki hızlarda çarpış-
mayı engelliyor ve daha yüksek hızlarda 
da çarpışmanın etkisini azaltıyor. Otonom 
olarak potansiyel çarpışmayı öngören 
sistem, sürücü müdahale etmediği takdirde 
devreye girerek sürücünün güvenliğini 
sağlıyor. Yeni Daily, City Brake PRO ile bir 
adım daha ileri giderek 5 KM/S altındaki 
hızlarda da kazaları engelliyor. Yeni Daily aynı 
zamanda sürücünün stres seviyesini düşüre-
cek teknolojiler de kullanıyor. Ağır trafiğin 
yaşandığı kentsel görevlerde Trafik Kuyruk 
Yardımı öndeki aracı takip ederken yavaş 
ilerleyen trafikte dur – kalk stresini ortadan 
kaldırıyor. Yeni Daily, Trafik Kuyruk Yardımı ile 
City Brake Pro özelliklerini barındıran ilk 7.2 
tonluk araç.

Dahası, Ayarlanabilir Hız Sabitleyici, Trafik 
Kuyruk Yardımı ile birlikte ayarlanan hız ve 
öndeki araçla güvenlik mesafesini koruyor, 
Proaktif Şeritte Kalma Desteği de aktif di-
reksiyon desteğiyle aracın istem dışı olarak 
şeritten çıkmasını engelliyor.

Güçlü yan rüzgârlar durumunda Yandan 
Esen Rüzgâr Desteği, aracın şeritten çıkma-
masına yardımcı olur.

Yeni Daily, Elektrikli Park Freniyle araç 
park ettiğinde aktive olarak ve sürücü yola 
çıkmaya hazır olduğunda deaktive olarak 
yorgunluğu azaltırken üretkenliği artırıyor. 
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Paket teslimatları gibi kent içi çok duraklı 
görevlerde söz konusu özellik koldaki 
tekrarlayan hareketlerin yarattığı rahatsızlığı 
azaltıyor ve ayda 5 saate kadar zaman ka-
zandırdığı tahmin ediliyor, sürücünün üret-
kenliği de artmış oluyor. Bu özellikle, el freni 
ortadan kalktığından sürücü kabininde daha 
fazla boş alan yaratılmış oluyor.

Yeni LED ışıklar çok daha keskin huzme-
siyle ışığı daha öteye götürüyor, görüşü ve 
engel algısını % 15 oranında artırarak düşük 
ışıklı ortamlarda güvenliği daha da yüksel-
tiyor. Şehir Modu direksiyonu yumuşatarak 
tekerleği çevirmek için % 70’e kadar daha 
az güç gerektiriyor ve şehir sokaklarında 
manevra yapmayı kolaylaştırıyor.

Yeni Daily aynı zamanda zorlu sürüş 
koşullarında; yokuş aşağı yavaşça ve 
güvenli bir biçimde inmeye yardımcı olan 
Yokuştan İniş Kontrolü ve kum, çamur ya 
da kar gibi kaygan zeminlerde sağlam bir 
tutuş sağlayan Traction Plus gibi özelliklerle 
sürücüye yardımcı oluyor.

Yeni Daily her görevde en yüksek 
performans ve verimliliği sunuyor
Yeni Daily, kazandığı üne sadık kapsamlı 

ürün gamıyla: Sınıfında her görevde en iyi 
performansı sunmak üzere optimize edilmiş 
iki motor sunan tek araç.

2,3 litrelik F1A motoru şimdi hem hafif 
hem de ağır homologasyonda 116 beygird-
en 156 beygire değişen güçlerde mevcut.

3 litrelik heavy – duty F1C motoru 160 
ilâ 210 beygir arasında değişen üç farklı güç 
oranı sunmakta, motorun, sıkıştırılmış doğal 
gazla çalışan Natural Power versiyonu da 

mevcut. Yeni Daily, bir kere daha sürdürüle-
bilirlikte Euro 6D/Temp (WLTP & RDE) ve 
Euro VI D salınım standartlarıyla uyumlu olan 
sınıfındaki ilk araç olarak başı çekiyor.

Kent içi görevlerde % 10’a kadar 
yakıt tasarrufu ve % 10’a kadar 
daha az bakım masrafı
Yeni Daily, çeşitli özelliklerinin getirdiği 

yakıt ekonomisiyle ön plana çıkıyor. Bu 
özellikler arasında 2,3 litrelik F1A motoru 
barındıran, Daily Hi – Matic de dahil, tüm 
modellerde yer alan Dur Kalk sistemi ve yal-
nız geçici koşullarda daha duyarlı değil, aynı 
zamanda daha da verimli olan yeni Elektron-
ik Kontrollü Değişken Geometrili Türbin var. 
Ek olarak Daily için özel olarak tasarlanan 
özel A Sınıfı Süper Eko lastikler ve yakıt 
tasarrufuna daha da katkı sağlamak için yeni 
220A (12V) alternatör bulunmakta.

Bu özellikler Yeni Daily’de tanıtılan teknik 
gelişmelerle bir araya geldiğinde % 10’a 
varan yakıt tasarrufu sağlamakta. Yeni Daily 
aynı zamanda gerçek zamanlı olarak lastik 
basıncını takip edip optimal seviyede tutarak 
yakıt tasarrufunu ve güvenliği geliştiren yeni 
Lastik Basıncı İzleme Sistemine sahip. Sınıfın-
da hem tekli hem de çiftli teker modelleri 
için bunu sunan tek araç.

Yeni Daily, bakım masrafları tasarrufunda 
da öne çıkıyor, ürünün iyileştirilmesi ve daha 
uzun yağ değişim aralıklarıyla kentsel görev-
lerde % 10’a kadar tasarruf sağlanabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak yeni, daha büyük 
ve uzun mesafe görevler için tasarlanan yağ 
karteri servis aralıklarını 25,000 kilometreye 
kadar çıkarıyor.

Sınıfının en iyi “kabinde yaşam ve 
sürüş deneyimi”
Tüm direksiyon sistemi baştan tasarlandı 

ve sürücü eksensel ve açısal düzenlemeleri 
mükemmel sürüş pozisyonunda yapabiliyor. 
Daha küçük, deri kaplamalı, çok fonksiyonlu 
direksiyon geniş kontrol imkânlarını parmak 
ucuna getiriyor ve bacaklar için daha fazla 
boşluk bırakarak genel konforu artırıyor. 
Daily aynı zamanda, sürücünün girdilerine 
çok hassas ve reaktif olan, titreşimi azaltan 
ve kayma ve tekerlek dengesizliklerini telafi 
eden, yumuşak bir sürüş deneyimi, denge 
ve kontrol hissi veren yeni Elektrikli Direk-
siyona sahip. Yeni gösterge grubu yüksek 
çözünürlüklü renkli TFT ekranla kullanıcı 
dostu, sezgisel bir ara yüzle aracın anahtar 
ayarları ve özelliklerini barındırıyor.

Fonksiyonel tasarım, konfor, güvenlik 
ve maliyet avantajları sunuyor
Daily, güçlü kimliğinin bir parçası olan 

tasarımıyla hemen tanınabilir. En önemlisi, 
Daily’nin sahip olduğu her bir parçanın 
tasarımının açık bir amacı vardır: Yük kapasi-
tesini optimize eden yeni hafif alaşım jantlar-
dan güvenliği artıran ve aracın ömrü boyu-
nca değişmesi gerekmeyerek maliyetleri 
azaltan LED farlara. Yeni ön ızgara, motoru 
ve radyatörü korurken havalandırmayı artır-
mak için genişletildi. Aynı zamanda sıcak 
damgalama yöntemiyle üretildiğinden son 
derece sağlam ve dayanıklı. Tasarım unsurları 
da Yeni Daily’nin düşük Toplam Sahiplik Mali-
yetine katkı sunuyor: Yeni tampon üç kısım-
dan oluşuyor, böylece özellikle kent içi görev-
lerde meydana gelebilecek ufak kazalarda 
tüm tampon yerine yalnız hasar gören ufak 
parça değiştirilebiliyor. Bu, belirgin biçimde 
daha düşük tamir maliyeti demek, özellikle 
de IVECO istatistiklerine göre bunun % 90 
oranında yaşandığı düşünülürse.

Yeni Daily: “İşe bakış açınızı 
değiştirin” reklam kampanyası
Daily, 40 yıllık başarı sürecinde kuv-

vetli bir yenilikçilik, güç ve harika müşteri 
memnuniyeti itibarı üzerine kurulu. Son 
modeliyle bir kere daha çıtayı yükseltiyor 
ve müşterinin aracı kullanımına ve işlerine 
yönelik özelleştirilmiş bütüncül bir yeni 
hizmetler dünyası sağlayarak satın almaya 
olan bakışı değiştiriyor: Sadece bir araç değil, 
bütüncül bir paket. Yeni Daily aynı zamanda 
sürücünün de günlük hayatını stresi azal-
tan, güvenliği artıran teknolojiler, sınıfının 
en iyi kabinde yaşam ve sürüş deneyimiyle 
değiştiriyor ve işe yeni bir bakış açısı sunuyor. 
İşte bu Yeni Daily’nin reklam kampanyasında 
yer alan ve aracı alışılmadık açılardan sunan 
“İşe bakış açınızı değiştirin” vaadi.
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IVECO yetkili satıcısı Şahinler Otomotiv IVECO S-WAY çekicileri
Erke lojistik ve Dnt Uluslararası Nakliyat firmalarına törenle teslim etti

IVECO’nun Denizli ve Güney Batı Ak-
deniz yetkili satıcısı Şahinler Otomotiv, 
toplam 8 adet  IVECO S-WAY AS440S48 
TP çekiciyi aynı gün 2 firmaya törenle 
teslim etti. Düzenlen törende Erke Lojis-
tik firması sahibi Kemal Yüksek plaketini 
IVECO Türkiye ağır vasıta satış müdürü 

Murat Uçaklı’dan teslim aldı. Denizli 
merkezli yurt içi ve yurt dışı nakliyede 
çalışan Erke filosunda çok sayıda IVECO 
çekici bulunduruyor.

2004 yılında kurulan ve hem yurt içi 
hem de yurt dışı nakliyede çalışan Deni-
zli merkezli Dnt firması ise 6 adet IVECO 

S-WAY AS440S48 TP çekici satın aldı. Plaket 
firma sahibi Önder Manisalı’ya IVECO Tür-
kiye genel müdürü Hakkı Işınak tarafından 
teslim edilirken törende firma ortağı Ab-
durrahman Manisalı ve yöneticisi Kemal 
Dülger hazır bulundular. Dnt firmasında 
halihazırda 70 adet çekici bulunuyor.

IVECO, ilk IVECO S-WAY

çekicileri törenle teslim etti
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Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 65. 
yılını kutlayan TürkTraktör, 2019 
yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. 
Sektörün lider üreticisi TürkTraktör, 
ürün geliştirmeden, üretim ve yurt 
dışı satışlara kadar birçok farklı alanda 
başarılı bir performans gösterdi.

Traktör devi yıl boyunca Ankara ve 
Erenler’de bulunan fabrikalarındaki 
üretim bantlarından toplam 22 bin 
745 adet traktör indirdi.  TürkTraktör 
bu sonuçlara göre, 2019’da 
Türkiye’nin toplam traktör üretiminin 
% 77’sini tek başına gerçekleştirdi.  

Şirket, yurt içinde toplam 10 bin 
903 adet traktör satışıyla, Türkiye 
traktör pazarındaki kesintisiz liderliğini 
13. yılına taşıdı.

TürkTraktör, yurt dışı satışlarını 
% 5 oranında artırarak 15 bin 207 
adede yükseltti. Türkiye’nin toplam 
traktör ihracatının % 90’ını tek başına 
gerçekleştirdi ve son 5 yılın en yüksek 
ihracat rakamına ulaştı. 

2019 senesini 3 milyar 806 milyon 
TL toplam ciro ile kapatırken, şirketin 
yurt dışı cirosu ise % 14 artarak 2 
milyar 158  milyon TL oldu.  Yurt dışı 
cirosunda elde edilen bu sonuçla yeni 
bir rekora imza atıldı.

TürkTraktör’ün 2019’daki brüt kârı 
549 milyon TL, brüt kâr marjı % 14,4 
olarak gerçekleşirken, faaliyet kârı 248 
milyon TL ve FAVÖK tutarı 374 milyon 
TL oldu. Şirketin faaliyet kâr marjı ve 
FAVÖK marjı ise sırası ile % 6,5 ve % 9,8 
olarak gerçekleşti. Şirketin net kârı ise 
112 milyon TL olarak kaydedildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut 
Özüner:

“Pazardaki yaklaşık her 2 
traktörden biri TürkTraktör 
fabrikalarından çıkıyor’

2019 yılına ait finansal sonuçlarını 
değerlendiren TürkTraktör 
Genel Müdürü Aykut Özüner şu 
açıklamalarda bulundu: “Zorlu pazar 
koşullarına rağmen, 2019 yılında 
da pazardaki kesintisiz liderliğimizi 

Zorlu pazar koşullarına
rağmen liderliğini koruyan 

TürkTraktör ihracatta da
REKORA KOŞTU

TürkTraktör, 
2019 yılında 

gerçekleştirdiği 
çalışmalarla Türkiye 

pazarındaki kesintisiz 
liderliğini 13. yılına taşıdı.  

Dünyada 130’dan fazla 
ülkeye traktör satışı yapan 

TürkTraktör, 2019’da 
son 5 yılın en yüksek 
ihracat rakamlarını 

yakaladı.

Aykut Özüner
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13.yılına taşıdık. Son 32 yılda tam 21 
kez pazarın lideri olmayı başardık, 
amacımız bu başarılı çizgimizi 2020 
yılına taşımak. Sahip olduğumuz 
% 45’lik pazar payıyla Türkiye’deki 
neredeyse her 2 traktörden biri bizim 
fabrikalarımızın bantlarından iniyor.”

Dünya pazarlarında da 
TürkTraktör imzasını taşıyan 
traktörler kullanılıyor 

Uluslararası pazarlara sundukları 
traktörlerin adedinin 2019’da % 
5’lik bir artış gösterdiğini ifade eden 
Özüner, “Yıl boyunca yurt dışına 
gerçekleştirdiğimiz satışlarımızla, 
üretimimizin % 67’sini dünya pazarına 
sunduk. İhracatta yakaladığımız bu 
artışla son 5 yılın en yüksek ihracat 
satış rakamına ulaştık. Dünyada 
daha fazla sayıda çiftçinin Türkiye’de 
üretilen traktörleri kullanması bizler 
için ayrı bir gurur kaynağı oluyor.” 

“Ar-Ge’sinden tasarım ve 
üretimine kadar, yerli üretimi 
her alanda güçlendirmeyi 
sürdürüyoruz”

2019 yılında akıllı tarım 
uygulamalarına öncelik verdiklerini  
ifade eden Aykut Özüner;  “Geçtiğimiz 

yıl özellikle çiftçilerimizi akıllı tarıma 
taşıyacak farklı ürün ve hizmetleri 
hem de yerli üretim olarak pazara 
sunduk. Bu bağlamda ise Türkiye’nin 

bir ilki olan yerli üretim yarı otomatik 
şanzımana ve yine yerli üretim olan 
uydu destekli otomatik dümenleme 
sistemine sahip traktörlerimizin 
lansmanını gerçekleştirdik. Bu 
teknolojiler ile  çiftçinin verimliliği 
artırmasına ve girdi maliyetlerini 
düşürmesine  destek oluyoruz. Yerli 
üretimle de çiftçilerimize teknolojik 
ürünleri daha uygun fiyatlı sunuyor 
ve bu ürünlerin kullanımının 
yaygınlaşmasını hedefliyoruz.” 

İş makinelerinde de   
yerli üretim başladı 

Aykut Özüner, açıklamalarının 
sonunda, 2013 yılından bu yana 
faaliyet gösterdikleri iş makineleri 
sektörüne de değindi. 

2019’da iş makineleri alanında da 
yerli üretim yapmak üzere Ankara’daki 
fabrikalarına ek bir yatırım yaptıklarını 
ifade eden Özüner, “Sahip olduğumuz 
yerli üretim vizyonumuzun bir parçası 
olarak, artık müşterilerimize New 
Holland ve Case marka yerli kazıcı 
yükleyicilerimizi sunacağız. Bu kararımız 
ile uzun yıllardır traktör üretimindeki 
gücümüz ve başarılı performansımızı bu 
alana da taşıdık” dedi.



18 RADÜS DERGİSİ   2020

Türkiye’nin en köklü şirketlerinden Türk-
Traktör, 2013 yılında attığı adım ile iş mak-
ineleri sektörüne pek çok ilki kazandıran 
Case İş Makineleri’nin distribütörlüğüne 
başladı. Bugün, İstanbul bölgesindeki 
varlığını 1965’ten beri faaliyette olan İs-
tanbul FİAT Otomotiv ile güçlendiriyor. 
İstanbul FİAT Otomotiv tarafından hizmete 
sunulan 3S Plaza ile Case İş Makineleri’nin 
satış ve satış sonrası hizmetleri tek bir nok-
tadan sağlıyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 

Büyükçekmece’de 59.000 m2 alana kurulu 
yeni tesisinin açılışını yapan İstanbul FİAT 
Otomotiv, alanlarında uzman ekipleriyle 
Case İş Makineleri müşterilerine hizmet 
vermeye başladı. 

Case’in köklü geçmişine vurgu yaparak 
konuyla ilgili açıklamalarına başlayan Türk-
Traktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü 
Boğaç Ertekin “Köklü geçmişinin kazan-
dırdığı birikim ve deneyimiyle geniş ve ye-
nilikçi ürün gamına sahip Case iş makineleri 

2013 yılından beri TürkTraktör güvencesiyle 
Türkiye’de. Geçen süre zarfında, kuvvetli 
satış ve satış sonrası ağımız, tecrübeli 
çalışanlardan oluşan ekiplerimiz ile bu alan-
da büyümeye devam ettik. Bu yıl başında 
da iş makineleri sektörünün geleceğine 
duyduğumuz güven ile önemli bir yeniliğe 
adım atarak yerli üretime başladık. Anka-
ra’daki fabrikamıza yaptığımız ek yatırımla 
artık kazıcı yükleyicilerimizi, TürkTraktör’ün 
son teknoloji üretim hattında ‘yerli üretim’ 
olarak kullanıcılara sunuyoruz. İş maki-
neleri alanında yeni iş ortağımız İstanbul 
FİAT Otomotiv bayimiz sayesinde İstanbul 
Avrupa Yakası’nda hayata geçirdiğimiz 3S 
Plaza ile müşterilerimize yerli üretim ve 
ithal iş makinelerimizi sunarken, servis ve 
yedek parça hizmetlerini de tek lokasyon-
da verme şansı yakalıyoruz. TürkTraktör 
olarak İstanbul FİAT Otomotiv’in, markamızı 
bölgesinde hem ticari performansı hem 
de sağladığı müşteri memnuniyetiyle en 
başarılı şekilde temsil edeceğine inanıyo-
rum. Markamıza ve müşterilerine güvener-
ek bu yatırımı yaptıkları için başta bayimiz 
sayın Nihat Arı olmak üzere tüm Arı ailesine 
ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor; 
bu yatırımın kendilerine bereket ve kazanç 
getirmesini diliyorum” dedi.

Case iş makineleri
İstanbul Avrupa yakasında

hizmete devam ediyor

Case İş Makineleri’nin satış,
yedek parça ve servis hizmetlerinin

tamamını tek çatı altında toplayan 3S Plazalarının bir yenisi
İstanbul FİAT Otomotiv tarafından Büyükçekmece’de hizmete açıldı.
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Çırak olarak girdiği atölyede bir patronu 
bir de ustası olan Yaşar, dükkânın ve maki-
nelerin temizliğinden sorumludur. Bir gün 
patron ve ustasının öğle yemeğine gittiği 
sırada atölyeye bir müşteri gelir ve elinde 
getirdiği bir parçaya diş açtırmak istediğini 
söyler. Ustası gelene kadar müşterinin gide-
bileceğini düşünen Yaşar hiç düşünmeden 
tezgâhın başına geçer. Parçayı istenildiği gibi 
işler ve müşteriye verir. “Borcum ne kadar?” 
diyen müşteriye, “Bunu ben bilemem yemek-
ten sonra patron gelecek ona verirsiniz!” der. 
Müşteri de “Tamam sen şimdilik şu parayı al, 
eksik olursa üzerini sonra tamamlarım!” der ve 
belli bir miktar para bırakarak gider. Yemekten 
dönen patron Yaşar’ın elindeki parayı görünce 
“Bu ne?” diye sorar. Yaşar da müşteri geldiğini 
ve işini yaptığı için bu parayı bıraktığını söyler. 
Bunun üzerine patronu, “Sen daha iki haftalık 
çıraksın, sen burada çalışamazsın!” der. Yaşar 
büyük bir şaşkınlıkla “Ben bir yanlış mı yaptım, 
size hakaret mi ettim ki beni işten çıkartıyor-
sunuz?” diye sorar. Patronu da “Yok!” der, 
“Ben seni daha iyi bir ustanın yanına vereyim. 
Çünkü istikbalin parlak, bu mesleği çok iyi 
yapacaksın!” der ve Yaşar’ı başka bir ustanın 
yanına verir. Diğer ustaya emanet ederken 
de pazarlık yapar ve “Bu çocuğa şu kadar 
para vereceksin!” der. Askere gidene kadar bu 
yeni atölyesinde çalışmaya devam eder Yaşar 
Başar ve burada gerçek bir usta olup çıkar.

İLK ATÖLYE: ŞENORTAKLAR
Of’ta iş imkanlarının sınırlı olması ned-

eniyle Samsun Bafra’ya giden Yaşar Başar, 
arkadaşı Seyfettin Caymaz ile birlikte bir 
atölye kurar. Sadece bir tezgâh alarak açtıkları 
40 metrekarelik atölyelerinin adını da “Şenor-
taklar” koyarlar. Bu küçük atölyede daha çok 
tarım aletleri ve römork tamiri yaparlar. 1961 
yılında İlk atölyesine sahip olan Yaşar Başar’ın 
ilk çocuğu da yine aynı yıl dünyaya gelir. Dört 
yıl kadar bu atölyede çalışan ortaklar, Seyfet-
tin Caymaz’ın ailesinin İstanbul’a gitmek iste-
mesi ve Bafra’da iş olanaklarının sınırlı olması 
nedeniyle İstanbul’a gitme kararı alır. 1965 se-
nesinde İstanbul’a gelen iki ortak Topkapı’da 
Kazım Dinçoğlu Sanayi Sitesi’nde yine 40 
metrekarelik bir atölye kiralar. Burada makine 

imalatına başlayan ikili, çevrenin de etkisiyle 
kauçuk sanayisine de iş yapmaya başlar.

Yaşar Başar, gördüğü şeyleri hemen 
hafızasına yazabilen ve pratik çözümler ürete-
bilen biridir. Bir gün Yaşar Başar ve ortağının 
atölyesinin üst katına bir dokuma atölyesi 
kurulur. Atölye işçilerinin döner makinelerden 
aldıkları örgü bobinlerini sırtlarında taşıyarak 
başka bir atölyeye götürdükleri gözünden 
kaçmaz Yaşar Başar’ın. O atölyede çalışanların 
bobinleri önce yarıp sonra tekrar sararak 
dokumacılara geri vermeleri dikkatini çeker. 
Bir gün dokuma atölyesine gider ve atölye 
sahibine bobinleri neden diğer atölyede 
açtırdıklarını sorar. Atölye sahibi, bobinleri yar-
ma atölyesine götürmek zorunda olduklarını 
söyler. Bunun üzerine bu işi daha basit şekilde 
çözebileceğini söyler Yaşar Başar. Dokuma 
atölyesinin sahibi ile birlikte yarma atölyesine 
giden Yaşar Başar, yarma makinesini bir süre 
inceler ve aynı makinenin daha iyisini yaparak 
dokuma atölyesine verir.

Bu arada işleri büyüten ortaklar, Derby ve 
Rekor gibi dönemin büyük lastik fabrikaları-
na kauçuk kalıplar yapmaya başlamışlardır. 
Yaşar Başar bir gün kalıp götürdüğü Rekor 
Lastik fabrikasında o dönem çok popüler olan 
“tokya terlik” imalatını izler. İşçilerin terlikleri 
tek tek deldiklerini ve sonra da elleriyle kes-
tiklerini görünce bu işi daha pratik şekilde 
yapacak bir makine yapmak ister. Atölyesine 
dönünce hemen işe koyulur ve makineyi kısa 
sürede bitirir. Daha sonra fabrikadan yetkilileri 
arayarak, 10-20 işçinin bir günde yaptığı işi bir 
saatte yapabilecek bir makine yaptığını söyler. 
Fabrika sahibi Yaşar Başar’ın bu sözünü pek 
ciddiye almaz. Bunun üzerine aynı işi yapan 
Derby Lastik fabrikasını da arar fakat sekreter 
firma sahibiyle görüşmesine izin vermez.

Bir gün iş yaptığı firmalardan bir arkadaşı-
na yaptığı makineyi ve yaşadıklarını anlatır. 
Bunun üzerine arkadaşı Derby Lastik’in sahibi-
yle görüşmesini sağlar. Yaşar Başar telefonda 
görüştüğü Derby Lastiğin sahibine yaptığı 
makineyi ve ne kadar iş yapabildiğini söyler. 
İsterseniz arabanızın arkasına biraz malzeme 
koyun getirin, burada test edelim işinize 
yararsa alırsınız der. Derby Lastiğin sahibi hiç 

Makina Hikayeleri 

Yarım asırdır güvenin adı 
olmayı başardılar
“BAŞAR MAKİNA”

Yaşar Başar, Trabzon’un Of 
ilçesinin köklü ailelerinden bir-
inin çocuğu olarak 1940 yılında 
dünyaya gelir. Babası berberlik 

yapan Yaşar Başar ilköğrenimini 
Of’ta tamamlar. Ailesi, henüz 14 
yaşındayken Yaşar’ı amcasının 
kızıyla evlendirir. Yaşar, çocuk 

yaşta da olsa artık evli biridir ve 
evine karşı sorumlulukları vardır, 

çalışıp para kazanması gerek-
mektedir. Babası berber, kayın-
pederi olan amcası ise lokantacı 

olan Yaşar, bu iki mesleği de yap-
mak istemez. Tam bu dönemde 

tanıdıkları bir sanat okulu hocası 
Yaşar’ı torna atölyesine çırak 
olarak verir. Bu torna atölyesi 
Yaşar Başar’ın geri kalan ha-

yatının da şekillendiği yer olur...

1967 YILINDAN...
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beklemez, yanında mühendisler ve malze-
meyle gelir. Malzemeleri yükleyerek makineyi 
bir saat kadar çalıştırırlar. Patron makineden 
çok memnun olur ve fiyatını sorar. Kendisi de 
tam olarak ne kadar edeceğini bilmeyen Yaşar 
Başar yaptığı harcamanın dört katı gibi bir 
fiyat söyler. Patron kabul eder ve dört makine 
daha sipariş eder. Fakat Yaşar Başar’a bu fiyat-
tan zarar edeceğini söyleyerek, yeni siparişler-
ini ilk makinenin iki katı fiyata alacağını söyler 
ve parasını da peşin verir.

MAKİNEYİ DUVARIN İÇİNE GÖMERLER
1970 yılında Bursa’dan Sarı Pala firması, 

“Menderesin Develeri” adıyla ürettikleri sırt 
kauçukları için bir makine yapmasını ister 
Yaşar Başar’dan. Yaşar Başar’ın yaptığı maki-
neyi o kadar beğenirler ki, kimse görmesin ve 
kopya etmesin diye makineyi duvarın içine 
gömerler. Yaşar Başar, Sümerbank ve Ülker’e 
de böyle orijinal makineler yapar. Cemal 
Başar, “Babam hep böyle orijinal makineler 
üretti. Daha önce gördüklerinin bildiklerinin 
mutlaka etkisi vardı, fakat asla ne kendisi 
kopya yaptı ne de bize tavsiye etti” diyor.

1970’li yıllarda Cemal Başar da yardım 
için atölyeye gidip gelmeye başlayarak, 
çocuk yaşlardan itibaren işlerin içinde büyür. 
Hafta sonlarında ve yaz tatillerinde sürekli 
babasının yanındadır. O yıllarda şimdiki 
üniversite sınavları gibi ilkokulu bitirme sınavı 
vardır. Öğretmenleri sınavdan çıkan öğren-
cilerine ileride ne olmak istediklerini sorar. 
Herkes öğretmen, polis hemşire olacağım 
derken Cemal Başar, “Ben makine mühendisi 
olacağım!” der. Tabi diğer çocuklar bu cevaba 
kahkahalarla güler. O dönemde ve özellikle o 
yaşta kimse makine mühendisliğinin farkında 
değildir. Atölyeye gelen makine mühendisler-
ini gördüğünü ve onlara özendiğini belirten 
Cemal Başar, “O zamanki mühendisler şim-
dikiler gibi bilgisayarda değil büyük ozalitlere 
elle çiziyorlardı projeleri.” diyor.

YENİ ORTAKLAR, YENİ ŞİRKET...
1973 yılına gelindiğinde Yaşar Başar daha 

büyük makineler yapmaya başlar. Aynı dönem-
de üçüncü bir ortak daha alırlar. Böylece hem iş 
yerini hem de işleri daha da büyütmek isterler. 

Fakat bir süre sonra ilk ortağı Seyfettin Caymaz 
ayrılarak kauçuk işine devam etmek istediğini 
söyler ve yollarını ayırırlar. Yaşar Başar yeni 
ortağıyla yoluna devam eder ve bir yıl sonra 
bir ortak  daha alarak yeni bir şirket kurar. Üç 
ortağın isimlerinin baş harflerinden (Yaşar, 
Adem, Yusuf) esinlenerek şirketin adını Yaymak 
Ağır Makine Sanayi koyarlar. Üç ortak kauçuk 
makineleri yapımına devam ederken, hemen 
yakınlarında olan Ülker Bisküvi fabrikasından 
da iş almaya başlarlar. Ülker Bisküvi fabrikası 
o yıllarda makinelerinin neredeyse tamamını 
yurt dışından temin etmektedir. Ülker için 
önce yedek parça yapmaya başlarlar. Çok 
hassas ve pahalı bir paketleme çenesini 
orijinalinden üç kat daha dayanıklı ve ucuza 
yaparlar. Yapılan işten oldukça memnun olan 
Sabri Ülker, bir süre sonra “Madem parça 
yapıyorsun makine de yap!” der Yaşar Başar’a. 
Bunun üzerine babasının hamur yoğurma 
makinelerini de yapmaya başladığını belirten 
Cemal Başar, “Babam hiç seri makine yap-
madı, sürekli farklı makineler yaptı. Uzun süre 
40 metrekarelik atölyede kalmalarının nedeni 
de bu, siparişe göre makineler yaptılar.” diyor.

Cemal Başar bu yıllarda öğrenimine de-
vam etmektedir. Orta okuldan sonra Sultan 
Ahmet Endüstri Meslek Lisesi’ne başlar. Liseyi 
bitirdikten sonra Balıkesir Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi’ni kazanır fakat kayıt için 
gittiklerinde siyasi olayların yoğun olduğunu 
görürler ve kayıttan sonra bir daha gitmez. Yaşar 
Başar, “Boşver sen okula gitme yabancı dillere 
devam et, Almanya’da oku.” der. Bunun üzerine 
yabancı dillere devam eder, fakat bir sene son-
ra bu kez de 12 Eylül darbesi olur. 15 Eylül’de 
Almanya’ya gidip kayıt yaptıracak olan Cemal 
Başar, darbe nedeniyle bir hafta yurt dışına çık-
ma yasağı gelince kayıt zamanını kaçırır. Yaşar 
Bey, “12 Eylül oldu, artık Türkiye düzeldi, sen de 
Türkiye’de okursun!” der ve tekrar sınava giren 
Cemal Başar İstanbul Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümünü kazanır. Diğer kardeşi 
ise ilkokuldan sonra tahsilini yarıda bırakır ve 
babasının yanında çalışmaya başlar.

YERLİ MAKİNELERLE KURULAN   
İLK ÇAY FABRİKASI
Cemal Başar okulu bitirmeden bir yıl 

önce Türkiye’de çay fabrikası furyası başlar. 
Türkiye’de yerli makinelerle kurulan ilk çay 

fabrikasını da Yaşar Başar ve ekibi projelendi-
rir. Bunun üzerine o dönemde bitirme tezini 
hazırlayacak olan Cemal Başar da çay soldur-
ma makinesi üzerine bir proje hazırlar. O 
dönemde Türkiye’de çay soldurma makinesi 
yoktur. Cemal Başar haftanın belli günlerinde 
okuldan izin olarak MKE Kurumu’na (Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu) gider ve oradan 
aldığı destekle projesini gerçekleştirir. O dö-
nem Çaykur’un makineleri Kırıkkale’de MKE 
Kurumu’nda yapılmaktadır. Çay makineleri 
işi başlayınca 40 metrekare olan atölyenin 
yanında 80 metrekare bir atölye daha ki-
ralanır. Orada da makine ve kurutma fırını 
üretimine devam ederler. O yıllarda MKE 
Kurumu’nda da kurutma fırını yapılmak-
tadır, fakat bu fırınlar çok eski teknolojilerle 
üretilmektedir. Yaşar Başar ve ortakları, MKE 
Kurumu’nun yaptığı fırınlardan çok daha 
modern fırınlar yapmayı başarır.

Cemal Başar, bu dönemde edindiği te-
crübelerle çay soldurma makinesini hazırlar 
ve imalata başlanır. Yaşar Başar ve ortakları 
bu makineyi yapınca rakip firmalar Karçay ve 
Akfa, kendilerine de fabrika kurmalarını ister. 
Fakat o günkü şartlarda, o iki küçük atölyede 
bu makinelerin yapılması mümkün değildir. 
Bunun üzerine artık yeni bir yer tutmaları 
gerektiğine karar verirler. Bu arada siparişler 
de gelmeye devam eder. Artan taleplerin 
mevcut atölyelerde ve üretim biçimiyle 
karşılanamayacağını anlayan Cemal Başar, 
üretimin bant üzerinde yapılması gerektiğini 
söyler. O zamana kadar sadece sipariş ile mak-
ine yapıldığı için bant üzeri üretim hiç denen-
memiştir. Bant sistemine geçme kararını 
aldıkları 1986 yılında Yenibosna Doğu Sanayi 
Sitesi’nde 400 metrekarelik bir yer tutarlar. Bu 
sırada çalışan sayısı da artmaktadır, 12 kişilik 
kadro yeni atölyeye geçildiğinde 35 kişiye 
kadar yükselir. 1989 yılında Cemal Başar ask-
erliğini yapar ve atölyeye geri döner. Çay fab-
rikası makinesi işleriyle doğrudan ilgilenmeye 
başlar. Bant sistemine geçen firma, daha önce 
altı ayda yaptığı makinelerden 15 günde beş 
tane yapmaya başlar. Bu hızlı gelişim nedeni-
yle atölye bir kez daha yer değiştirir ve 1990 
yılında Beylikdüzü Birlik Sanayi Sitesi’ndeki 
yere taşınırlar. Bu dönemde 25 tane büyük 
firmanın siparişlerini, dışarıya da iş vererek 
yapmayı başarırlar. Bu sayede 1992 yılına ka-

YAŞAR BAŞAR, SEYFETTİN CAYMAZ (ALTTA 
SOLDA) HASAN HACIMUSTAFAOĞLU VE 

CEMAL BAŞAR – 1967

1972 YILINDAN...

YAŞAR BAŞAR - 1965
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dar 46 tane çay fabrikası kurarlar. 1992 yılına 
gelindiğinde Türkiye’de irili ufaklı 300 tane çay 
fabrikası kurulmuştur ve çay piyasası bu nok-
tada durmaya başlar.

“DÜNYA CENNETSE BEN CENNETİ 
İSTEMİYORUM”
1991 yılı Yaşar Başar’ın çalışma hayatında 

bir dönüm noktası olur. O yıl bir çocuğunu 
kaybeden Yaşar Başar işten soğumaya başlar. 
Artık çalışma azmi ve zevki kalmamıştır, “Dün-
ya cennetse ben cenneti istemiyorum!” der ve 
1992 yılında ortakları ile birlikte şirketi kapat-
maya karar verirler. Rize’ye gidelim orada çay 
fabrikasında çalışalım diye düşünürler. Babası 
ve ortağı işi bırakmayı istediklerini söyleyince 
Cemal Başar, “Ben makine mühendisiyim, bu 
işten başka iş yapmam!” der. Sonunda ortağı 
ve Yaşar Başar işi bırakır. Üzgün ve moralsiz 
Yaşar Başar memleketine döner.

İşi bırakmak istemeyen Cemal Başar 
yalnız olarak bir yıl çalışır. 1993 yılında ortağı 
ve Yaşar Başar, işi bırakacaklarını, makineleri 
satacaklarını söylerler Cemal Başar’a ve ne 
yapmak istediğini sorarlar. Bunun üzerine 
makinelerin bir kısmını ayıran Cemal Başar, 
kardeşleri ile birlikte 1993 yılında “Başar Ağır 
Makina” adında üç ortaklı yeni bir firma kurar. 
Fakat bir süre sonra kardeşleri Cemal Başar’a 
bu işi yapmak istemediklerini, ticaret yapmak 
istediklerini söylerler. İki kardeş hırdavat işine 
devam ederken Cemal Başar, Başar Makina’da 
çalışmaya devam eder. O dönemde çay mak-
ineleri işi bitmiştir. Farklı projelere makine 
üreterek çalışmaya devam eder bir süre.

PLASTİK SEKTÖRÜNE GİRİŞ
Bir gün Cemal Başar’ın mühendis bir ark-

adaşı atölyeye gelir. Bir projesi vardır ve bazı 
makineleri yapmasını ister Cemal Başar’dan. 
Projeye kısaca göz gezdiren Cemal Başar, 
makineleri yapmanın zor olmadığını, fakat 
biraz daha geliştirilmeleri gerektiğini söyler. 
Bunun üzerine birlikte şirkete giderler ve 
Cemal Başar projeleri inceler. Makineleri kaça 
yapacağı sorulduğunda da son derece ucuz 
bir fiyat verir. Fakat rakamı az bulan firma 
Cemal Başar’ın teklifinin üç katı para vererek 
anlaşmayı yapar. Cemal Başar makineleri kısa 
süre içinde hazırlar. Cemal Başar makineyi 
teslim edeceği zaman, yaptığı makineye 

lisans veren Avrupalı firmanın tasarımcısı Tür-
kiye’ye gelir. Cemal Başar bundan sonrasını 
şöyle anlatıyor: “Tasarımcı makineye bakmaya 
geleceği zaman, Avrupa’daki makinelere göre 
bizim makine daha yavaş çalışır diye utanıyor-
dum ister istemez. Neyse, makineyi açtık ve 
malzeme koyup çalıştırmaya başladık. Daha 
kısa bir süre olmuştu ki Avrupalı tasarımcı 
‘sakın bu makineyi satma!’ dedi. Ben de 
‘neden satmayayım, bizden sipariş edildi ve 
biz de yaptık!’ dedim. Adam ‘makineyi onlara 
satma bana sat!’ diyor! Meğer onların yapmış 
olduğu makine dakikada beş metre üretirken, 
bizim makine 25 metre çalışıyormuş!” Bu 
makine Başar Makine için bir dönüm noktası 
olur ve böylece plastik sektörüne girerler. Bu 
makineden sonra, o zamana kadar sadece 
çay makinelerinde yapmış oldukları bant 
sistemine geçerler. O dönem tamamen 
plastik boru sektörüne imalat yaptıklarını 
belirten Cemal Başar, “O sistemle çok iş yaptık. 
Sağ olsun o dönem Kar Holding’te çalışan 
müdürler ve yöneticiler bizden sürekli yeni 
makineler istediler ve bizi de teşvik ettiler. Bu 
sayede iş hacmimiz oldukça arttı. Kadromuzu 
genişlettik ve yeni mühendisler aldık” diyor.

Başar Makina’nın ilk fuar deneyimi ve yurt 
dışına açılmasında Dizayn Teknik’in sahibi 
İbrahim Mirmahmutoğulları’nın payı büyük-
tür. İbrahim Mirmahmutoğulları ekibiyle 
birlikte Almanya’da K Fuarı’na giderken Cemal 
Başar da onlara katılır. Fuarda değişik ürünler 
gören Cemal Başar, plastikte farklı neler yapa-
biliriz diye düşünmeye başlar. Çalışmalarının 
sonunda, Türkiye hakları kendisine ait olan 
“Ayarlı Kalibre” adlı bir ürün yapar. Bu ürünün 
lisansıyla beraber hem Türkiye’de hem yurt 
dışında fuarlara katılmaya başlar. Fuarlarla 

birlikte yurt dışı pazarlarla tanışan Başar Maki-
na, günümüzde 68 ülkeye boru makineleri ve 
ekipmanları ihracatı yapmaya devam ediyor.

Başar Makine ilk ihracatını Amerika’ya 
yapar. Amerika’ya gönderdikleri ürün çok 
başarılı bulunur ve bir teşekkür yazısı alırlar. 
Dünyanın önde gelen bir markasından gelen 
bu teşekkür mektubu daha da kamçılar Başar 
Makina’yı. Başar Makina bugün, başta Güney 
Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyanın 
çeşitli bölgelerine makine ihraç ediyor. Yurt 
dışından oldukça fazla talep gören firma, 
kapasitesinin yüzde 60’tan fazlasını ihracat 
için kullanıyor.

“TEZGAHA GEÇMEK İSTEYENE SAKIN 
‘DUR!’ DEME, ÇÜNKÜ BEN 13 GÜNLÜK 
ÇIRAKKEN TEZGAHA GEÇTİM”
Başar Makina’nın bugün geldiği noktada 

babasının büyük payı olduğunu belirten 
Cemal Başar, “Babam hala fabrikaya gidip 
gelir ve bize destek olur. Yetiştirdiği pek çok 
usta, bugün farklı yerlerde çalışıyor. Babam 
bana, ‘Tezgâha geçmek isteyene sakın ‘dur!’ 
deme, çünkü ben 13 günlük çırakken tezgaha 
geçtim.’ der. Bizde yetişen çıraklara ben hiçbir 
zaman ‘şu parçayı kırdın, aman makineden 
uzak dur!’ demem. İsteyen olursa o tezgâhın 
başına geçer. Ben onlara hep sadece şunu 
söylüyorum; önce kendinize dikkat edin, mak-
ineye bir şey olursa yerine yenisi gelir, fakat 
giden bir can geri gelmez.” İş hayatında marka 
olmanın önemine dikkat çeken Cemal Başar, 
“Bir kurum, her zararı telafi edebilir, fakat adı-
na gelen zararı telafi edemez. Bazen maddi 
anlamda veya zaman olarak kayıplar olsa da 
bunlar telafi edilebilir, fakat markanın aldığı 
zarar asla telafi edilemez. ‘Ben Yaşar Usta’nın 
oğluyum!’ derken övünç duyuyorum. Oğlu-
mun da ‘Ben Cemal Başar’ın oğluyum!’ derken 
aynı övüncü duymasını isterim. Nereye gitsem 
ve ‘Ben Yaşar Usta’nın oğluyum!’ desem, bütün 
kapılar açılıyor. Sağ olsun tanıyanlarımız asla 
isteklerimizi geri çevirmez. ‘Sen Yaşar Usta’nın 
oğlusun, verdiğin sözü zamanında mutlaka 
yerine getirirsin!’ derler.” diye anlatıyor.

Bugün bir dünya markası olan Başar Ağır 
Makina, büyük yabancı şirketlerden ortaklık 
teklifi alan, ürünlerinin isim hakları satın alın-
mak istenen bir firma konumunda.

CEMAL BAŞAR, YAŞAR BAŞAR VE KEMAL 
BAŞAR İSTANBUL TÜYAP FUARINDA-2005

CEMAL BAŞAR VE TOLGA ALTUNDAĞ
K FUARI ALMANYA – 2007

CEMAL BAŞAR VE
TOLGA ALTUNDAĞ - K FUARI - 2010
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Ticaretin güçlü kahramanı yenilendi

Otokar yeni Atlas ile
ticaretin konforunu 

YÜKSELTİYOR
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ticaretin güçlü kahramanını Otokar Atlas 
kamyonunu yeniledi. Atlas’ın müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak 
tasarımından özelliklerine kadar tamamen yenilendiğini belirten Otokar Genel 
Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül; “Her hizmete uyarlanabilir esnek yapısıyla 7 yıl gibi 
kısa sürede farklı iş kollarındaki işletmelerin ilk tercihi olan Atlas, 
üstün standartlarına eklenen yeni özellikleriyle konfor 
ve güvenliği üst seviyeye taşıyor” dedi.



252020   RADÜS DERGİSİ

Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi 
şirketi Otokar, ticaretin güçlü kahramanı 
Atlas’ı yeniledi. Satışa sunulduğu 2013 
yılından günümüze güçlü özellikleriyle 
frigorifik araçtan çöp kamyonuna, hidro-
lik platformdan itfaiye aracına, damperli 
kamyondan nakliye aracına kadar farklı 
alanlarda kullanılan Atlas’ın tanıtım to-
plantısı Otokar Satış ve Pazarlamadan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı H. Basri 
Akgül, Satış Direktörü Murat Tokatlı, 
Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, Satış 
Müdürü Murat Torun ve Otokar yöneticile-
rinin katılımıyla gerçekleşti.

“KONFORU VE GÜVENLİK 
STANDARTLARIYLA FARKLI”
Otokar Atlas’ın 8,5 ton azami yük 

ağırlığı, uygun yatırım maliyeti, ekono-
mik yakıt tüketimi, düşük yedek parça 
ve bakım giderleri ile hafif kamyon 
segmentini hareketlendirdiğini belirten 
H. Basri Akgül, “Ticari araçlardaki 50 yılı 
aşkın deneyimimizi 7 yıl önce Atlas ile 
hafif kamyon segmentine taşıdık. İki farklı 
uzunluktaki şasisi ile farklı iş kollarında-
ki işletmelerin ve kamu kuruluşlarının 
büyük beğenisini kazanan Otokar Atlas’ı 
müşteri ihtiyaçları ve beklentileri doğrul-
tusunda tasarımından özelliklerine kadar 
tamamen yeniledik. Güçlü, uzun ömürlü 
ve ekonomik motorunun yanı sıra tam 
havalı fren sistemi, sağlam şasisi, yüksek 
istiap haddi ile ön plana çıkan Atlas, 

yenilenen versiyonunda üstün konforu 
ve yükseltilen güvenlik standartlarıyla 
ticaretin güçlü kahramanı olmaya devam 
edecek” dedi.

Toplantıda hafif kamyon pazarı hak-
kında da bilgi paylaşan Otokar Genel 
Müdür Yardımcısı Basri Akgül, 2019’da 
7,5-8,5 tonluk Türkiye hafif kamyon 
pazarının yüzde 25’in üzerinde dar-
aldığını söyledi. Otokar’ın Atlas kamyonu 
ile yaşanan daralmada satış adedini 
yüzde 16 artırdığına dikkat çeken Akgül; 
“Atlas, zor koşullara dayanıklı olması, 
yüksek güç ve performans özellikleriyle 
pekçok kurum ve esnafın ilk tercihi oldu. 
Yeni Atlas ile bu yıl satış adetlerimizi daha 
da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

HER DAİM KAZANÇ 
VADEDİYOR
Yüksek torklu, güçlü motoru ile en 

zorlu yol şartlarında en ağır yükleri kolayca 
taşımak üzere geliştirilen Atlas, yeniden 
tasarlanan güçlü ve keskin çizgilere sahip 
kupasıyla ön plana çıkıyor. Yeni ön panjur 
tasarımı ve farları ile daha göz alıcı bir çizgi-
ye kavuşan Atlas’ın üstün standartlarına 
eklenen yeni özellikleri; sürüş performansı, 
konfor ve güvenliği en üst seviyeye taşıyor. 

Yüksek taşıma kapasitesine sahip olan 
8,5 tonluk yeni Atlas, yakıt ekonomisiyle de 
fark yaratıyor. Düşük yakıt tüketimi, düşük 
bakım giderleri ve uygun yedek parça mali-
yeti ile kullanıcısının ekonomisine her daim 
katkı sağlayan Otokar Atlas’a eklenen EP 
(Ekonomi-Performans) tuşu ile her türlü yol 
koşuluna ve yüke uygun sürüş modu artık 
tek tuşla yönetilebiliyor. 

Otokar, Yeni Atlas’ta konforu ve güven-
liği artıran pek çok detayı da kullanıcılarıyla 
buluşturuyor. Sahip olduğu teknolojilerle 
yeni bir sürüş deneyimi vadeden Atlas, 
3,2 inç büyüklüğündeki dijital göstergesi 
aracılığıyla araç ile ilgili ayar, seyir ve uyarı 
bilgilerini kullanıcısına anlık olarak ver-
ebiliyor. Normal ve spor olmak üzere iki 
farklı görünüm seçeneğine sahip dijital ön 
göstergesi, kullanıcı tercihine göre değiştir-
ilebiliyor. Yeni Atlas’a eklenen bluetooth 
özelliği sayesinde kullanıcılar elini direksi-
yondan ayırmadan görüşmeleri güvenle 
yapabiliyor.

KONFOR STANDARTLARINI 
YENİDEN BELİRLİYOR
Teknolojinin ön planda olduğu Yeni 

Otokar Atlas, sürücü ön paneli, şık ve 
modern tasarımı, uyumlu renkleriyle 
dikkat çekerken, erişimi kolay ergonomik 
kontrol düğmeleri ile kullanıcısının konfo-
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runu artırıyor. Kabin içi yüksekliği artırılmış 
Yeni Otokar Atlas, geniş iç hacmi ve büyük 
camları ile ferah bir ortam yaratıyor.  Yük-
sekliği ayarlanabilen kafalıklara sahip şık 
ve ergonomik koltuklar, sürüş tercihine 
göre ayarlanabilir sürücü koltuğu, uzun 
süreli kullanımlarda dahi ergonomi ve 
konforu bir arada vadediyor. Direksiyon-
dan kumandalı araç bilgisayarı ile kul-
lanıcısının işini kolaylaştıran Atlas, ısıtmalı 
ve elektrikli kumandalı dış aynalarıyla 
daha güvenli ve konforlu bir sürüş imkânı 
sağlıyor. Aydınlatma sistemi de tama-
men yenilenen araç, karanlıkta otomatik 
yanan far sistemi ve sinyalle devreye giren 
yardımcı aydınlatmasıyla her koşulda 
güvenle seyahat sunuyor.

HER YOL KOŞULUNDA ÜST 
DÜZEY GÜVENLİK VADEDİYOR
Sensörlü kabin kilidi, gelişmiş aydınlat-

ma sistemi, güçlendirilmiş yan kapılar ve 
park sensörü gibi özelliklerle hafif kamyon 
segmentine yeni bir soluk getirecek Otokar 
Atlas, kullanıcısına geniş ön iz genişliği ile 
daha yüksek yol tutuşu ve daha güvenli 
sürüş imkânı sağlıyor. Hırsızlığa karşı motor 
ve elektrik sistemini kilitleyen Immobilizer’lı 
uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemine 
sahip Yeni Atlas’ta tam havalı fren sistemi, 
EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS, ESC ve ACC 
özellikleri de bulunuyor. Kısa ve uzun şasi 
olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan 
yeni Otokar Atlas, her hizmete uyarlanabil-
ir esnek yapısıyla, frigorifik araçtan çöp 
kamyonuna, hidrolik platformdan itfaiye 
aracına, damperli kamyondan nakliye aracı-
na kadar birçok farklı üstyapı seçeneğiyle 
kullanılabiliyor.

“OTOBÜSTE LİDERLİĞİMİZİ 
11’İNCİ KEZ PEKİŞTİRDİK”
Otokar, toplantıda aynı zamanda 2019 

yılı otobüs pazarını değerlendirerek Oto-
kar’ın faaliyetlerine de değindi. Türkiye oto-
büs pazarında son dört yıldır devam eden 
daralmanın 2019 yılında da sürdüğünü, 
pazardaki toplam daralmanın yüzde 40’ı 
aştığına dikkat çeken Otokar Genel Müdür 
Yardımcısı Basri Akgül, “Otokar’ın faaliyet 
gösterdiği alanlar olan 7-10 metre uzu-
nluktaki küçük ve orta boy otobüsler ile 
12-18 metre üstü şehir içi toplu taşımacılık 
otobüs segmentleri toplamında daralma 
yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. Yaşanan 
daralmaya rağmen faaliyet gösterdiğimiz 
segmentlerin toplamında yılı, yine pazar 
lideri olarak kapattık. Türkiye’de satılan her 
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3 otobüsten biri Otokar markalı oldu. Elde 
ettiğimiz bu başarıyla pazar liderliğimizi 
11’inci kez pekiştirdik” dedi. 

Küçük ve orta boy otobüs segmentinde 
yenilenen Sultan ile büyük beğeni 
topladıklarını kaydeden Akgül; “Tek 
araçla üç işi birden yapabilme imkanı 
sunan Sultan Comfort hem turizm hem 
öğrenci hem de personel taşımacılığı 
yapan müşterilerimizin büyük beğenisini 
kazandı. Turizm sektöründeki canlanma ile 
yüksek yolcu ve bagaj kapasitesiyle dikkat 
çeken Sultan Mega, kullanıcıların öncelikli 
tercihleri arasında yer aldı. Otokar, 2019 
yılında küçük ve orta boy otobüs segmenti 
özelinde de yılı lider olarak tamamladı. 
Türkiye’de satılan her 3 küçük ve orta 
boy otobüsten biri Otokar markalı oldu” 
açıklamasını yaptı. Akgül ayrıca 2019 yılında 
Türkiye’nin dört bir yanında belediyelerin 
toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre 
dostu araçlarıyla güçlendirdiklerini, 12-18 
metre şehir içi toplu taşıma otobüs 
pazarında Otokar’ın payını 9 puan 
artırdığını söyledi.

ULUSLARARASI 
RAKİPLERİNİ  
GERİDE BIRAKTI
Otokar’ın iç pazarda 

yakaladığı başarıyı ihracatta 
da sürdürdüğüne, 50’den fazla 
ülkede milyonlarca yolcuya 
hizmet veren Otokar’ın otobüs 
ihracatını adet bazında yüzde 
29 artırdığına dikkat çeken 

Basri Akgül şöyle konuştu: «Ülkemiz 
otomotiv sanayiini yurt dışında başarılı 

bir şekilde temsil eden Otokar olarak, 
2019 yılında da uluslararası pazarlarda 
ülkemizi temsil etmeye devam 
ettik. Hedef pazarlarımızdan olan 
Avrupa’da Fransa’nın yanı sıra 
Malta, Romanya, İtalya, Sırbistan 
başta olmak üzere pek çok ülkede 
Otokar otobüs ürün parkı büyüdü. 
Sadece Fransa’daki toplam araç 

parkımız 2 bin 200 adedin üzerine 
çıktı. Otokar otobüslerinin yoğun 

olarak kullanıldığı Malta’dan 4’üncü 
kez sipariş aldık; Malta caddelerindeki 

Otokar markalı otobüs sayısı 240’ı aştı. 
Geçtiğimiz yıl Bükreş Belediyesi siparişinin 
teslimatlarını da başarıyla tamamladık.”

YENİLİKTE HIZ KESMEDİ
Otokar’ın ürün tasarımı ve geliştirme 

çalışmalarında öncülüğünü sürdürdüğünü 
belirten Akgül, alternatif yakıtlı araçlar 
konusunda önemli çalışmalara imza 
attıklarını söyleyerek; “Global pazarlarda 
büyüme stratejimizi hayata geçirirken, yeni 
teknoloji ve uygulamaları da ürünlerimize 
yansıttık. 2019 yılında Ar-Ge’ye 136 milyon 
TL harcadık. Ar-Ge ekibimizin geliştirdiği 
12 metrelik yeni elektrikli Kent ELECTRA 
otobüsümüzü ilk kez İsveç’teki Toplu 
Taşımacılar Birliği (UITP) Konferansı’nda 
kullanıcılara tanıttık. Tasarım ve 
teknolojideki iddiamızı bir kez daha ortaya 
koyduğumuz yeni elektrikli otobüsümüz 
Avrupa’da tam not aldı” dedi.
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Kahve dükkanı 
açarken dikkat 

edilmesi gerekenler
S

Yılmaz KAYA
info@radusdergisi.com

on yıllarda kafamızı nereye çevirsek 
orada bir kahve dükkanı görüyoruz. 
Adını ilk defa duyduğumuz kahve 
dükkanlarının bile birden çok farklı 
yerde olduklarını sonradan öğre-
niyoruz. İşte kahve dükkanı açmak 
için A’dan Z’ye ihtiyacınız olan tüm 
bilgiler:

1. Sağlam bir iş planı hazırlayın
Kahve dükkanı açmak için 

yapmanız gereken en önemli ve 
öncelikli şey sağlam bir iş planı ha-
zırlamaktır. Hazırlayacağınız iş pla-
nınızda tüm detayları en anlaşılır ve 
ayrıntılı biçimde açıklamalısınız.

Nasıl kar elde edeceksiniz? Müş-
teri tabanınız kimlerden oluşacak? 
Rakipleriniz kimler? Büyüme pla-
nınız ne? Sorun anında problemi 
çözmek için nasıl bir strateji izleye-
ceksiniz? Kapsamlı ve sağlam bir iş 
planı ile yola çıkarsanız hedefleri-
nize ulaşmanız ve başarılı olmanız 
kaçınılmaz olacaktır.

 2. Doğru lokasyonu bulmak için 
zaman ayırın
Başarılı olmada doğru lokasyo-

nun önemi çok büyüktür. Müşterile-
rin rahat ulaşabileceği ve arkadaşla-
rıyla kolaylıkla bir araya gelebileceği 
merkezi bir lokasyon bulmak hayati 
öneme sahiptir ve  böyle bir yeri 
bulmak kolay olmayacağından en 
çok zamanı doğru lokasyonu bul-
mak için harcamalısınız.

3. Kat planı oluşturun
Kahve dükkanı açarken her de-

tayı düşünmelisiniz. Kat planı da bu 
detaylardan en önemlileridir. Kahve 
dükkanınız self-servis olacaksa, 
müşterilerinizin kahvelerini rahat 
alabileceği ve ileride mekanınızın 
popüler olma durumuna karşın 
rahat sıraya girebilecekleri bir alan 
yaratmalısınız.

Eğer siparişleri garson aracılı-
ğıyla alacaksanız, masalar arasında 
garsonların rahat dolaşabileceği ve 

siparişleri hızla mutfağa ulaştırabi-
lecekleri alan oluşturmalısınız.

4. Muhasebecinizi ayarlayın
Kahve dükkanı açarken hiçbir 

prosedürü atlamamak ve resmi 
işlemleri kolay yürütmek için bir 
muhasebeciyle anlaşmalısınız. Tec-
rübeli bir muhasebeci bulmanız ba-
şarılı olma şansınızı artıracağından 
mutlaka deneyimli bir muhasebeci 
ile çalışmalısınız.

Ayrıca, başlangıçtan itibaren 
sağlam bir muhasebe kaydı oluştu-
rursanız dönemsel olarak gelir-gider 
durumunuzu ve bilançonuzu takip 
etme şansınız olur. Böylece, imka-
nınız olduğunda finansal verileriniz 
ile ilgili muhasebecinizle zaman 
zaman bir araya gelerek durum de-
ğerlendirmesi yapabilirsiniz.

5. Yatırım alın
Hazırladığınız iş planınızı arka-

daşlarınıza veya ailenize anlatarak 
onların finansman desteğini alabi-
lirsiniz. Hatta işletmenize doğrudan 
yatırım yapmalarını sağlayabilir-
siniz. Kuruluş aşamasında epey 
sermayeye ihtiyacınız olacağından 
doğru kişilerden doğru yatırım ala-
rak sağlam adımlarla ve kaynaklarla 
pazara girebilirsiniz.

Destek veya yatırım alabileceği-
niz kimseyi bulamazsanız kredi için 
bankaya başvurabilirsiniz. Kredinin 
maliyeti yüksek olabileceğinden 
başlangıç aşamasında kredi konusu-
nu iyi düşünmelisiniz.

6. Kişisel giderleriniz için  
para ayırın
Kahve dükkanı açmak için gere-

kecek olan bütçeniz dışında en az 
altı aylık bir sürede kişisel harcama-
larınızı karşılayacak miktarda para 
ayırmalısınız. Başlangıç aşamasında 
tüm zamanınızı ve enerjinizi 
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kuracağınız iş için harcayacağı-
nızı ve bu süreçte belki de 6-7 ay 
boyunca artıya geçemeyeceğinizi 
varsayın ve buna göre bütçenizi 
ayarlayın.

 7. Alışveriş yapın
Kahve dükkanı açmak için ihti-

yacınız olacak her şeyi liste halin-
de hazırlayın. Alacağınız şeylerin 
fiyatlarını farklı mağazalar ile 
mutlaka karşılaştırın ve en uygun 
olan yerden alışverişinizi yapın. 
Kahve makinaları ve servis için 
gerekli malzemeleri internet orta-
mında daha uyguna bulabileceğinizi 
unutmayın.

8. Network oluşturun
Network oluşturmak için kullana-

cağınız ilk yöntem müşterileriniz ile 
konuşmaktır. Çok fazla sıkmayacak 
şekilde zaman zaman müşterileriniz 
ile muhabbet etmeye çalışın. Onların 
ne düşündüklerinin sizin için çok 
önemli olduğunu hissettirin. Müşte-
rileriniz ile iyi bir bağ kurduğunuzda 
başkalarına da tavsiye edileceğinizi 
bilmelisiniz. Müşteri deneyimine 
gerekli özeni göstermelisiniz.

Network oluşturmak için bir diğer 
yöntem ise bağlı bulunduğunuz sek-
tör veya iş kolu ile ilgili odalara kayıt 
olup diğer üyeler ile irtibat halinde 
olmaktır.

9. Açılıştan önce pazarlama 
çalışmalarına başlayın
Eğer pazarlama çalışmalarına 

kahve dükkanınızı açtığınız gün 
başlamayı düşünüyorsanız bir adım 
geride başlayacağınızı bilmelisiniz. 
Açılış günü aklınızda olması gereken 
tek şey heyecanla müşterilerinizi 
beklemek olmalıdır.

Pazarlama çalışmalarına mutlaka 
birkaç ay öncesinden başlama-
lısınız. Aşağıda pazarlama çalış-
manızı kolaylaştıracak önerileri 
bulabilirsiniz.

Markanızın isminin ve açılış 
gününüzün yer aldığı bir afiş ile 
birlikte işletmenin yakın çevresin-
de ücretsiz kahve dağıtmak.

Sosyal medya hesapları oluş-
turmak ve ilgili mecralarda reklam 
yatırımı yapmak. Çevredeki etkin-
liklerde ücretsiz kahve dağıtabile-
ceğiniz standlar açmak.

10. Dış dekorasyona özen gösterin
Müşterilerinizi kahve dükka-

nınızın içine çekebilmek için ön-

celikle dışına özen göstermelisiniz. 
Daha önce gördüğünüz işletmeleri, 
kafeleri aklınıza getirin. Hangi işlet-
melere girmek sizi heyecanlandırı-
yorken hangileri hızla oradan uzak-
laşma isteği uyandırıyordu hatırlayın.

Aydınlatma, tabela, renk uyumu, 
peyzaj gibi tüm detaylara özen gös-
terirseniz çevrenizde markanızın 
konuşulmaya başlanacağına emin 
olabilirsiniz.

11. Olumlu bir tutum sergileyin
Her işletmede olabileceği gibi 

kahve dükkanı açarken de birçok zor-
luklarla karşılaşacaksınız. Zorluklar 
karşısında olumsuz düşünmeyin. Her 
zaman olumlu bir tutum sergileyin. 
Başlangıçta zorlansanız da zamanla 
olumlu olmayı kendinize öğretebi-
lirsiniz.

12. Personel alımını   
yavaş yavaş yapın
Kahveleri yapacak ve bunları 

müşterilere ulaştıracak personellere 
ihtiyacınız olacaktır ancak başlangıç 
aşamasında çok fazla personel alma-
malısınız. Gerekirse kendiniz 3 farklı 
işi yapmalısınız.

Başlangıçta önünüzü görmek 
adına maliyetleri minimum düzey-
de tutmak için elinizden gelen her 

şeyi yapmalısınız. Personel mali-
yetlerini asgari seviyede tutmak 
önünüzü daha net görene kadar 
yapmanız gereken bir şeydir.
13. İş akışlarını ve görev 
dağılımlarını belirleyin

İkiden fazla çalışanın olduğu 
her işletmede olduğu gibi siz de 
iş akışlarınızı oluşturmalısınız. 
Birçok işletmenin iş akışlarını 
oluşturmadığını kabul edelim ama 
biz başarılı olmak istiyoruz değil 
mi? Öyleyse onlardan bir farkımız 

olsun ve iş akışlarımızı netleştirelim. 
Her bir çalışan yapacağı işi bilsin ve 
süreçleri içselleştirsin.

Kahveyi kim hazırlayacak, servi-
si kim yapacak, hesabı kim alacak, 
masaları kim toplayacak gibi soru-
ların cevabı net olursa herkes görev 
dağılımını çok iyi bilir ve iş süreçleri 
düzgün ilerler.

14. Kaliteli hizmet sunun
Kafamızı çevirdiğimiz her yerde 

kahve dükkanı olduğundan bahset-
miştik. Peki bazı yerlerde oturacak 
yer bulamıyorken bazıları neden 
kapanma noktasına geliyor? Bunun 
en önemli nedeni sunulan hizmetin 
farklılığıdır.

Hizmet sektörüne giriş yaptığı-
nızın bilincinde olun ve en kaliteli 
hizmeti sunun. Eğer diğer kahve dük-
kanlarından çok farklı bir ürün suna-
mıyorsanız yapabileceğiniz tek şey 
sunduğunuz hizmeti farklılaştırmak-
tır. Müşterilerinize kaliteli hizmet 
sunun ve başarı merdivenlerini hızla 
tırmanmaya hazırlanın.

15. İddialı ve sabırlı olun
Kahve dükkanı açmak sıkı çalışma 

gerektirir. Sıkı çalışmanın meyvesini 
almak için sabır gösterin ve her za-

man en iyisi olacağınız konusunda 
iddialı olun.
16. En önemlisi Franchise 
alacaksanın alacağınız Franchise’yi 
çok iyi araştırın!!! 

(Alacağınız markanın birkaç 
şubelerini ziyaret edin firma ile 
ilgili kafanıza takılan soruları 
işletme müdürleri ve çalışan gar-
sonlara sorun işin sonunda mağ-
dur olmayın) 
17. Take away markalarını tercih 
ederseniz işçi maliyetleriniz 
düşer,usta gerektiren işlerden 
kaçının ,devlet desteklerini 
araştırın destek alın.
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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, müşteriyi 
odağına alan, onlara çözüm sunma 
hedefiyle teknolojilerini geliştiren ve 
sektöre yön veren bir marka ve biz de 
Temsa İş Makinaları olarak 
hizmet odaklı bakış açımız 
ile müşterilerimizin uzun 
soluklu çözüm ortağı olmak 
için çalışıyoruz. Satış ve satış 
sonrası hizmetlerimizin yanı 
sıra, finansman çözümlerini 
de bir bütün olarak ele 
alıyor ve müşterilerimizin 
bütçelerini rahatlatıyoruz. 
Onlara 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 yarattık. 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 paylarına ulaşacağımıza ve 
birlikte sektörde fark yaratmaya devam 

edeceğimize inanıyoruz.”
Volvo Trucks Başkanı Roger Alm de 

Türkiye pazarına duydukları 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. İnovasyonlarımızla 
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. İhtiyaca 
yönelik gelişmiş çözümler 
ve esneklik, teslimatlarda 
hassasiyet ve üretkenliğe 
katkıda bulunarak 
müşterilerimiz için değer 
yaratmaya devam edeceğiz”

Volvo Group, otonom 
kamyon çözümleri 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 aldığı yükü İsveç’in 
Göteborg şehrindeki bir liman terminaline 
taşımak olacak. 

Volvo Trucks
Türkiye’de büyüyor

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm 
gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti 
sırasında, 2017 yılından bu yana 

Volvo Trucks’ın Türkiye’deki 
distribütörlüğünü yürüten 

Temsa İş Makinaları ile olan güçlü 
ortaklığı sayesinde, Volvo Trucks’ın 

3 yılda Türkiye’de yakaladığı hızlı 
büyümeyi daha da artırarak ileriye 

taşımayı hedeflediğini belirtti. 

3 yıldır Volvo Trucks’ın 
Türkiye›deki satış ve satış sonrası 
hizmetler faaliyetlerini üstlenen 
Temsa İş Makinaları, güçlü yetkili 

servis ağı ve iç pazardaki bilgi 
birikimi ile Volvo Trucks’ın Türkiye 

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.
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2019 yılını büyüme ile kapatan Volvo 
Trucks, 2020 yılında da teslimatlarına 
hız kesmeden devam ediyor. Şirketler, 
sunduğu güvenli, konforlu ve tasarruflu 
araçlar ile müşteri odaklı satış sonrası 
hizmet anlayışı nedeniyle Volvo Trucks 
markasını ve Temsa İş Makinaları iş birliği-
ni tercih etmeye devam ediyor. 

Uluslararası taşımacılık firması Mes-
tur Nakliyat, Volvo Trucks’ın Türkiye 
distribütörlüğünü yürüten Temsa İş 
Makinaları’ndan, 15 adet Volvo Trucks 
FH500 teslim alarak, filosundaki Volvo 
markalı kamyon sayısını 98’e yükseltirken, 
dayanıklılığı, rakipsiz güçlü motor freni ve 
yüksek verimliliği ile öne çıkan Volvo FMX 
8x4 460 HP kamyonları tercih eden AGK 
İnşaat’ın filosundaki araç sayısı 40’a ulaştı.  
Araç filosunun tamamı Volvo markalı araçlar-

dan oluşan Özakar Nakliyat ise 10 adet 
yeni nesil Turbo Compound motorlu Volvo 
FH500 HP ile filosunun gücüne güç kattı.

Tasarrufun yeni adresi Turbo 
Compound motorlu Volvo FH500 
2800 Nm torka sahip bu yeni 

modeller, uzun yol taşımacılığında yüksek 
performans ve konforuna ek olarak 
sunduğu verimliliği ile öne çıkıyor; önceki 
araçlara kıyasla %7 oranında yakıt avantajı 
sağlıyor. Yeni nesil Turbo Compound 
motorlu bu çekiciler, yol için uyarlanmış 
yüksek güçlü uçak motorlarında 
bulunan Turbo Compound teknolojisini 
kullanıyor ve Turbo Compound ünitesi, 
kamyonun egzoz gazlarındaki aşırı ısı ve 
enerjiyi yeniden kullanabildiği için Volvo 
Trucks’ın bugüne kadarki en yüksek yakıt 
tasarruflu kamyonu olma özelliğine sahip. 

Sağladığı yüksek yakıt tasarrufunun 
yanı sıra sürüş güvenliği ve kolaylığı da 
sunan Volvo Trucks FH500, uzun yolda 
şoförü yormayan konforlu XL kabini, park 
halinde kullanılabilen kliması ve güvenliği 
destekleyen Active Cruise Control gibi 
donanımları ile de öne çıkıyor. 

Dayanıklılığı ve güçlü performansı 
ile Volvo FMX 8x4 460 HP 
Tüm Volvo markalı kamyonlar 

gibi yüksek dayanıklılığı ve güçlü 
performansı ile öne çıkan Volvo FMX 
8x4 460 HP kamyonlar ise 8+5 mm’lik 
İsveç çeliği çift şasisi, 50 ton teknik aks 
kapasitesi, 375 kw’lık rakipsiz güçlü 
motor freni ile farklılaşıyor. Volvo FMX 
8x4 460 HP kamyonlar ayrıca düşük 
devirde yüksek tork ile minimum yakıt 
tüketimi sağlıyorlar.

Volvo Trucks
hız kesmiyor

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş 
Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, 

uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyet 
gösteren Mestur Nakliyat’a 15 adet Turbo 

Compound motorlu Volvo FH500 satışı, inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren AGK İnşaat’a 25 adet Volvo FMX 8x4 460 HP kamyon 

satışı ve uluslararası taşımacılığın yanı sıra, ithalat, akaryakıt ve 
sigortacılık sektörlerinde de faaliyet gösteren Özakar Nakliyat’a 10 

adet Turbo Compound motorlu Volvo FH500 HP satışı gerçekleştirdi.
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Türkiye’nin Lider Uluslararası Oto-
motiv Endüstrisi Fuarı geçen sene 37 
ülkeden 1.397 katılımcı ve 130 ülkeden 
48.737 ziyaretçi ağırlayarak bir rekora 
imza atmıştır. Bu yıl da hem ziyaretçi hem 
de katılımcı rakamlarında yeni rekorlar 
kırması beklenen fuarın, her ne kadar 
Türkiye’de bir tehlikeye rastlanılmamış 
olmasına karşın, maalesef dünyada son 
dönemde sağlık alanında yaşanan ve 
Dünya Sağlık Örgütü’nce (“WHO”) salgın 
olarak tanımlanan ve öngörülmesi müm-
kün olmayan bir coğrafi alana büyük bir 
hız ile yayılan COVID-2019 (Coronavirus) 
nedeniyle, sektörün önde gelen dernekleri 
ve Automechanika Istanbul’un paydaşları 
ile yapılan görüşmeler sonucunda ve 
fuar katılımcıları ve derneklerin talepleri 
doğrultusunda kamu sağlığı gözetilerek, 
hem katılımcı hem de ziyaretçiler adına 
herhangi bir mağduriyet ya da hak kaybı 
yaratmamak için 25-28 Haziran 2020 tari-
hlerine ertelenmesine karar verilmiştir.

Türkiye’nin Lider Uluslararası Oto-
motiv Endüstrisi Fuarı’nı 02-05 Nisan 
2020 tarihleri yerine 25-28 Haziran 
2020 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecektir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu-
laşıcı hastalık olarak tanımlanan Corona-
virus salgını öngörülemeyen bir şekilde 
ve hız ile ortaya çıkmış ve bu salgının 
sebebiyet verdiği son dönemde dünya 
çapında sağlık ve ekonomi alanında 
yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle, 
hem uluslararası hem de ulusal otoriteler 
tarafından kamu sağlığı açısından yüksek 
seviye risk teşkil ettiği ortaya konmuştur.  
Bu doğrultuda gerek uluslararası seya-
hatler hem de Türkiye Cumhuriyeti’ne 
yapılacak seyahatler bakımından potan-

siyel ziyaretçiler ve katılımcı firmalar 
için artan seyahat kısıtlamaları da göz 
önünde bulundurularak ve kamu sağlığı-
na yönelik risklerin giderilmesine ilişkin 
yükümlülükleri çerçevesinde, sektör 
muadili birçok uluslararası fuarda old-
uğu gibi, katılımcı ve ziyaretçilerin daha 
verimli ve başarılı bir fuar geçirebilmeleri 
adına fuar tarihlerinde değişiklik yapıl-
masına karar verilmiştir.

Yeni Tarih: Automechanika Istanbul, 
25-28 Haziran 2020’de gerçekleşecek

Dünyanın en büyük üçüncü, Türkiye’nin 
ise lider uluslararası otomotiv endüstrisi fuarı, 
25-28 Haziran 2020 tarihleri arasında Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 14. kez düzen-
lenecektir. 2019 yılında 1.397 katılımcının 
dünyanın dört bir köşesinden gelen 48.737 
ziyaretçi ile buluştuğu Automechanika Istan-
bul rekor sayılarla sonuçlanmıştır. 

Automechanika İstanbul Fuarı 
25-28 Haziran 2020’ye ertelendi



352020   RADÜS DERGİSİ

3 gün boyunca konferans 
oturumlarında güvenliğe dair en 
güncel konuların ele alındığı ve fuar 
alanında sektörün son teknoloji 
ürünlerinin sergilendiği ISAF Exclusive, 
2020 yılında bir kez daha katılımcısının 
yüzünü güldürdü. ISAF Exclusive Fuar 
ve Konferansı’nda en çok dikkatleri 
çeken ise Corona Virüsü (COVID-19) 
tespitinde kullanılan termal kameraların 
tüm etkinlik girişlerinde aktif olarak 
kullanılması oldu!

Emniyet Teşkilatı Yetkilileri, Türk 
Silahlı Kuvvetleri Mensupları, Daire 
Başkanları ve birçok önemli sektör 
temsilcisinin yoğun ziyaretleri ile 
gerçekleşen ISAF Exclusive’de katılımcı 
firmalar ürünlerini yakından tanıtma 
fırsatı buldu. Birçok iş görüşmesinin 
gerçekleştirildiği ISAF Exclusive’de 
güncel olayların etkisi, yapılan 
ciddi ziyaretçi çalışmaları ve alınan 
önemli hijyen önlemleri sonucunda 
etkinlik ziyaretçi katılımı korunmuş 
oldu. Firmaların ziyaretçi kalitesinden 
% 95 üzerinde memnuniyet duyduğu 
ISAF Exclusive şimdiden birçok katılımcı 
ve ziyaretçinin 2021 planlamalarında 
yerini aldı. ISAF Exclusive aldığı önlemler 
ile katılımcı ve ziyaretçilerinden %100 
takdir topladı. Etkinlik alanı girişinde 
dağıtılan ve etkinlik alanına yerleştirilen 
dezenfektanlar, stantlarda kullanılmak 
üzere dağıtılan maske ve eldivenlerle 
üst seviyede alınan tedbirler eşliğinde 
sağlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Güvenliğe dair gelişmiş 
teknolojilerin tamamının sergilendiği 
ISAF Exclusive’de özellikle termal 
kameralar, plaka tanıma sistemleri ve 
geçiş kontrol sistemleri ziyaretçilerin 
yakından ilgilendiği ürünler olarak 

göze çarptı. Her yıl sektörün ana 
gündem maddelerini ele alan konferans 
oturumları ile sektör profesyonelleri için 
adeta aydınlatıcı bir rol üstlenen ISAF 
Exclusive Konferansı’nda sektör “Akıllı 
Yönetim, Akıllı Şehirler ve Güvenlik” 
başlığı altında derinlemesine incelendi. 
Alanında uzman isimlerin sunumları, 
sohbetleri ve oturum konuşmaları ile 
dahil olduğu konferans dolu dizgin 
geçti. Türkiye’nin güvenlik alanında 
en özel buluşması olan ISAF Fuar ve 
Konferansı, Ankara’da gerçekleştiği 
3 gün boyunca tüm sektörden ve 
ilgililerden tam puan aldı. Bir sonraki 
ISAF Exclusive Güvenlik Fuarı ve 
Konferansı hazırlıklarına 2021 yılında 

Ankara’da yeniden düzenlenmek üzere 
şimdiden başlandı.

Sektörün en seçkin 
buluşması ISAF Exclusive 

Fuar ve Konferansı, 4. yılında 
üst düzey katılımcı firmaları, 

özel ziyaretçileri ve ilgili 
kamu personellerinin yoğun 

ziyaretleri ile Sheraton 
Ankara Hotel&Convention’da 

gerçekleşti.

Sektörün yerli ilk
Confex Fuarı ISAF Exclusive 

2020 yılında da
ilklerin etkinliği oldu
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2020 yılı Ocak ayında toplam 
üretim bir önceki yılın aynı 
dönemine göre aynı seviyede 
kalırken, otomobil üretimi yüzde 
6 oranında arttı. Bu dönemde, 
toplam üretim 109 bin 783 adet, 
otomobil üretimi ise 75 bin 396 
adet düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak ayında toplam 
pazar geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 89 artarak 28 bin 25 
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil pazarı ise 
yüzde 101 oranında arttı ve 22 bin 
16 adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2020 
yılı Ocak ayında üretim yüzde 11 
seviyesinde azalırken, ağır ticari 
araç grubunda yüzde 43, hafif 
ticari araç grubunda ise yüzde 9 
seviyesinde azaldı. 2019 yılı Ocak 
ayına göre ticari araç pazarı yüzde 
55, hafif ticari araç pazarı yüzde 
55 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 
59 arttı. 

2020 yılı Ocak ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre, 
toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 4 oranında 
azalırken, otomobil ihracatı yüzde 
3 oranında arttı. Bu dönemde, 
toplam ihracat 89 bin 962 adet, 
otomobil ihracatı ise 60 bin 438 
adet düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre, 
toplam otomotiv ihracatı Dolar 
bazında yüzde 4 artarken, Euro 
bazında ise yüzde 6 arttı. Bu 
dönemde toplam otomotiv 
ihracatı 2,5 Milyar $ olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihracatı 
yüzde 27 artarak 1 milyar 33 
Milyon $ seviyesinde gerçekleşti. 

Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 31 artarak 930 Milyon € 
seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak ayında, önceki 
yılın aynı ayına göre aynı seviyede 
kalarak toplam 109 bin 783 adet 
taşıt aracı üretildi.

2020 yılı Ocak ayında traktör 
üretimi ile birlikte toplam 
üretim 112 bin 298 adet olarak 
gerçekleşti. 

2019 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 
2020 yılı Ocak ayında yüzde 11 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim: 

- B. Kamyonda yüzde 59 
- Midibüste yüzde 49 
- Otobüste yüzde 11 
- Kamyonette yüzde 9 
- Minibüste yüzde 3 

oranlarında azaldı.
2020 yılı Ocak ayında otomobil 

üretimi, 2019 yılına göre yüzde 6 
oranında artarak 75 bin 396 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak ayında traktör 
üretimi yüzde 137 oranında 
artarak 2 bin 515 adet oldu.

2020 yılı Ocak ayında toplam 
satışlar 2019 yılı aynı ayına göre 
yüzde 89 artarak 28 bin 25 adet 
seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak ayında otomobil 

satışları, 2019 yılı aynı ayına göre 
yüzde 101 oranında arttı ve 22 bin 
16 adet oldu.

2020 yılı Ocak ayında otomobil 
pazarında ithalatın payı yüzde 62 
olarak gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak ayında geçen 
yılın aynı ayına göre toplam 
otomobil satışları yüzde 101 , ithal 
otomobil satışları yüzde 102 ve 
yerli otomobil satışları yüzde 98 
oranlarında arttı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak ayında hafif 

ticari araç (minibüs + kamyonet) 
pazarında ithalatın payı yüzde 45 
olarak gerçekleşti.

2020 yılı Ocak ayında geçen 
yılın aynı ayına göre toplam hafif 
ticari araç satışları yüzde 55 , ithal 
hafif ticari araç yüzde 53 ve yerli 
hafif ticari araç satışları yüzde 56 
oranlarında arttı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak ayında; bir 

önceki yılın aynı ayına göre ağır 
ticari araç pazarı yüzde 59 artarak 
752 adet, kamyon pazarı yüzde 
73 oranında artarak 590 adet, 
midibüs pazarı yüzde 75 oranında 
artarak 100 adet ve otobüs pazarı 
ise yüzde 17 oranında azalarak 62 
adet düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2020 yılı Ocak ayında toplam 
pazar yüzde 16 , otomobil pazarı 
yüzde 2 , hafif ticari araç pazarı 
yüzde 42 ve ağır ticari araç pazarı 
yüzde 57 oranlarında düşüş 
gösterdi.

Tablo1.1’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak ayında 60 bin 

438 adedi otomobil olmak üzere, 
toplam üretimin yüzde 82’sini 
oluşturan 89 bin 962 adet taşıt 
ihraç edildi. 2020 yılı Ocak ayında 
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 
2019 yılı aynı ayına göre yüzde 4 
azaldı. 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2019 YILI  “OCAK” AYI 

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

 

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

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

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

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 3 oranında artarken, ticari 
araç ihracatı yüzde 15 oranında 
azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 
yılına göre yüzde 32 artarak bin 
468 adet olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 

verilerine göre, 2020 yılı Ocak 
ayında toplam ihracat, 2019 yılına 
göre yüzde 4 oranında arttı ve 
2,5 milyar $ oldu. Euro bazında 
ise yüzde 6 artarak 2,2 milyar € 
olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında 
ana sanayi ihracatı yüzde 6 

oranında artarken, yan sanayi 
ihracatı yüzde 1 oranında azaldı.

Tablo1.2’de görebilirsiniz
Türkiye İhracatçılar Meclisi 

verilerine göre, toplam otomotiv 
sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak ayında 
yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında 
ilk sıradaki yerini korudu.
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Leyland, fabrika çıkışı kasası
olan 10.000’inci DAF 
kamyonunu üretti

Leyland Trucks, Birleşik Krallık üretim 
tesisinde özel bir üretim hattı üzerinde 
birleştirilen, fabrika çıkışı 10.000’inci 
“PACCAR kasa” modelini üretmiştir. Bu; 
premium kasanın, Aerobody’nin ve 

tenteli kasaların tasarımını, üretimini 
ve kurulumunu içeren şirket içi kasa 
programı için önemli bir kilometre taşıdır.

Kamyon üreticileri arasında 
benzersiz bir teklif olan PACCAR 

kasa programı, DAF LF ve CF model 
serilerindeki 4x2 sabit kasalı kamyon 
şasilerinde mevcuttur. Royal Mail gibi 
lider müşteriler, 2007’de piyasaya 
sürülmesinden bu yana fabrika kasa 
programından yararlanmaktadır.

Bu fabrika çıkışı programda kasa, 
Aerobody ve tenteli modeller bulunur. 
Uzunluk, yükseklik ve genişlik, arka 
liftler ve aydınlatma gibi pek çok 
seçenek vardır. Ayrıca, aracın tamamen 
boyanması ve logo vb. uygulamalardan 
kapsamlı araç cilasına kadar müşteriye 
özel gereksinimler de dahildir.

Sheffield’daki BK operatörü Hallam 
Express, 12,0 tonluk DAF LF 180 tenteli 
bir araç olan 10.000’inci aracın alıcısıdır. 
Hallam Express Genel Müdürü David 
Simpson: “DAF bayimiz aracılığıyla 
komple kasalı aracın teknik özelliklerini 
belirleme ve bu aracı satın alma 
olanağından son derece memnunuz.”, 
diyerek şöyle devam etti: “Fabrika çıkışı 
kasa çözümü mükemmel kalite sunar 
ve tedarik süresini önemli ölçüde azaltır. 
Bu, gerçek bir tek noktadan alışveriş 
hizmetidir.”

Hallam Express Genel Müdürü David 
Simpson (soldaki), Leyland Trucks Genel 
Müdürü Brennan Gourdie’den (sağdaki) 
fabrika çıkışı 10.000’inci PACCAR kasalı 

yeni kamyonunun anahtarını alıyor.

Leyland Trucks, Leyland tesisinde 
10.000’inci PACCAR kasasını üretti. 

Kamyon, Sheffield’daki Hallam Express 
tarafından kullanılacak.
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Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, 
müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği ürünleriyle lojistik firmalarının 
ilk tercihi olmaya devam ediyor. Büyüme 
hedefleri doğrultusunda yatırımlarını 
hızlandıran Kocaeli merkezli Akar Lojistik, 
tercihini yine Türkiye’nin güvenilir lideri 
Tırsan’dan yana kullanarak filosunu 
50 adet Tırsan Tenteli Maxima Plus 
ile güçlendirdi. Tırsan’ın Adapazarı 
fabrikasında gerçekleştirilen teslimat 
törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, Akar Lojistik 
Yönetim Kurulu Üyesi Azizcan Sarısu, 
İthalat Müdürü Furkan Arslan ve Tırsan 
Treyler Satış Yöneticisi Recep Öndal 
Demirci katıldı.

“Müşterilerimizin Değişen 
İhtiyaçları Doğrultusunda En 
Verimli Çözümü Sunmak İçin 
Durmadan Çalışıyoruz”
Teslimat töreninde açıklamalarda 

bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Türkiye’nin lider 
treyler üreticisi olarak, verimlilik odaklı 
ürün gamımız ve hizmetlerimizle lojistik 
firmalarının rekabet gücünü artırmaya 
devam ediyoruz. Müşterilerimizi dinliyor, 
onların değişen ihtiyaçları doğrultusunda 

en verimli ve en kaliteli çözümü sunmak 
için durmadan çalışıyoruz. Tırsan Tenteli 
Perdeli Maxima Plus araçlarımız da 
sunduğu hız ve verimlilik avantajı ile 
Akar Lojistik’in isteklerini tam olarak 
karşılıyor. Akar Lojistik ile iş birliğimizin 
uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum” 
açıklamalarında bulundu.

“Treyler Yatırımlarımızda   
Tek Tercihimiz Tırsan”
Akar Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi 

Azizcan Sarısu, konuşmasında Tırsan’ın 
verimlilik odaklı ürünlerine ve hizmet 
kalitesine vurgu yaparak, “Filomuzda, 
en donanımlı ve verimli ekipmanları 
kullanıyoruz. Bu nedenle treyler 
yatırımlarımızda tek tercihimiz Tırsan. 
Satış sonrası hizmetleriyle de her zaman 

yanımızda olan Tırsan ile kurduğumuz 
başarılı iş birliği, ilerleyen dönemlerde de 
devam edecek” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima 
Plus T.SCS X+ Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, 

patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin 
en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. 
Televre üzerindeki her biri 2,5 ton 
kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama 
noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme 
kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli 
Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve 
perdeleri Code XL standartlarına %100 
uyum sağlıyor.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, 
sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma 
sistemi sayesinde; 2.750, 2.800, 2.850 
ve 2.900 mm iç net opsiyonları ile 
maksimum yükleme imkânı sunuyor 
ve yükleme esnasında 500 mm ekstra 
kaldırma özelliği ile operasyonel hız 
ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 
7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı 
taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima 
Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-
elektron metoduna göre kataforez (KTL) 
kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl 
pas yürümezlik garantisi altına alıyor.

Tırsan’dan Akar Lojistik’e 
50 adetlik treyler 
teslimatı

Uluslararası parsiyel ve 
kombine taşımacılığında 
önde gelen firmalardan 

Akar Lojistik, filosuna 50 
adet Tırsan Tenteli Maxima 

Plus kattı. Son yapmış 
olduğu yatırım ile birlikte 

firmanın filosundaki Tırsan 
araç sayısı 150’ye ulaştı.
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Scania, daha önce sektörü tanıttığı 
acil frenleme sistemi, elektronik denge 
programı, kabin yan hava yastığı gibi 
uygulamaları ile güvenliğe verdiği 
önemi bir kez daha ispatlıyor. 

“Kör Nokta Algılama Uyarısı’’
Scania yeni güvenlik sistemi 

kör nokta algılama uyarısı ile kör 
noktada bulunan araç ve yayalar için 
trajik sonuçları ortadan kaldırmayı 
hedefliyor. Yan Algılama işlevi 

Scania’nın en son güvenlik özelliği 
olarak öne çıkıyor. Sistem, kör 
noktada yaya, araç, bisiklet gibi bir 
hareket sezdiğinde kabin içerisinde 
sesli sinyal ile sürücüyü uyarıyor. 

Yeni nesil Scania araçlarının 
geliştirilmesi sırasında, çarpışma 
simülasyonları ve çarpışma testi için 
40’tan fazla araç kullanılırken, test 
mankeni olarak dünyanın en gelişmiş 
çarpışma testi mankeni Thor gibi en 
son teknolojiler kullanıldı. 

Scania’dan
trafik güvenliğinde devrim

Scania’nın güvenlik 
çalışmalarının odak noktasını 

pasif güvenlik (bir kaza 
meydana geldiğinde sürücüyü 

ve diğer yol kullanıcılarını 
koruma) ve aktif güvenlik 
oluşturuyor. Bu vizyonu 
doğrultusunda güvenli, 
ergonomik kabinler inşa 

etmenin yanı sıra akıllı donanım 
çözümleri ve akıllı destek 
sistemleri de geliştiriyor.
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Şirket, Kocaeli Fabrikası’nda Nesnelerin 
İnterneti (IoT) ve endüstri 4.0 destekli ilk 
Yüksek Hızlı İşleme Merkezini kullanıma 
alırken, elektrikli araç üretimine yönelik 
çalışmaları kapsamında da endüstri 
4.0 uyumlu aluminyum ve çelik sac 
şekillendirme yeteneği olan yeni pres 
hattını devreye aldı. Bu gelişmeyle Ford 
dünyasında öncü fabrika konumunu daha 
da sağlamlaştıran Ford Otosan, Kocaeli 
Fabrikası’nda devreye aldığı tüm makineleri 
birbirine bağlayan bir yazılım platformu 
üzerinde yapay zeka algoritmaları ile 
veriden değer yaratmayı hedefliyor.  

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi 
Ford Otosan, Kocaeli Fabrikasındaki akıllı 
fabrika çalışmalarında kilometre taşı 
niteliğinde bir ilerlemeye daha imza attı. 
Şirket, endüstri 4.0 destekli ilk Yüksek 
Hızlı İşleme Merkezini ve elektrikli araç 
üretimine de hizmet edecek alüminyum 
parçaları üretebilen yeni ve en hızlı robotik 
otomasyonlu pres hattı ‘Hat 30’u devreye 
aldığını duyurdu. 

Yeni Yüksek Hızlı İşleme Merkezi, 
Sensör ve yazılımlarla uzaktan 
izleme ve erişim, 7/24 çalışma 
imkanı sağlıyor
Ford Otosan Kocaeli Fabrikası’ndaki 

Yeni Yüksek Hızlı İşleme Merkezi sayesinde 
akıllı sensörler ile anlık olarak tüm 
süreçlerin koordinasyon ve takibi gerçek 
zamanlı olarak sağlanacak. Geliştirilen 
algoritmalar adaptif bir üretim süreç 
yönetimine imkan sunarken, sistemde 
oluşabilecek arızalar daha erken teşhis 
edilebilecek. Tesiste geniş bant aralığına 

sahip kablosuz haberleşme teknolojisi 
sayesinde tüm makine ve enstrümanların 
uzaktan erişim ve kontrolü mümkün 
olacak. Otomatik üç boyutlu kalibrasyon 
sistemi ile geometrik doğruluğun sürekliliği 
sağlanacak, yeni nesil motor ve sürücüler 
ile de enerji tüketimi %10 azalacak.  

11,2 milyon avroluk yatırımla 
pres kapasitesi yıllık 500 bin 
araca yükseliyor
Ford Otosan’ın elektrikli araç üretimine 

katkı sunmasını da amaçladığı, 11,2 milyon 
avroluk yatırımla devreye alınan yeni pres 
hattı ‘Hat 30’ ise Kocaeli Fabrikası’nda pres 
kapasitesini yıllık 500 bin araç üretimini 
destekleyecek noktaya ulaştırdı. Büyük 
Pres parçalarının üretiminde dış kaynak 
kullanımını azaltan ‘Hat 30’ projesi ile 
geleceğin otomotiv trendlerine hizmet 
edecek yeni elektrikli araç projelerinin 
aluminyum sac parça üretim ihtiyaçlarının 
karşılanması öngörülüyor.

Yenigün: “4. Sanayi Devrimini  
en ön saflarda yaşıyoruz.
Endüstri 4.0 uygulamaları ile otomotiv 

sanayinde üretim ve rekabetin hızla 
dönüştüğünü yeni bir sürece girdiklerini 
vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, şunları kaydetti:

“Ford Otosan olarak, akıllı fabrika olarak 
adlandırdığımız ‘Endüstri 4.0’ çalışmalarımızı 
uzun soluklu yaptığımız yatırımlarla 
sürdürüyoruz. Bu yatırım ve çalışmalarımız 
sonucunda Kocaeli Fabrikamız, Türkiye’de 
bir ilk olarak, geçtiğimiz yıl Dünya Ekonomik 
Forumu’nun (WEF) dünyada kabul ettiği ilk 
16 fabrikadan biri olarak “Global Lighthouse 
Network” ağına katıldı. Ford’un tüm 
dünyada bu listeye giren ilk fabrikası olan 
Kocaeli Fabrikamızda şimdi de endüstri 
4.0 uyumlu yeni pres hattımız ve Yüksek 
Hızlı İşleme Merkezimizi devreye almanın 
gururunu yaşıyoruz. Her iki proje için de 
otomotiv sektörünün sadece bugünkü 
değil, gelecekteki üretim taleplerini de 
karşılayabilecek, Endüstri 4.0’a uyumlu bir 
geliştirme süreci yürüttük. Bu gelişmeleri 
paylaşmaktan dolayı çok heyecanlı ve 
mutluyuz.”

Ford Otosan Kocaeli Fabrikası 
yapay zeka ile veriden  
değer katacak 
Kocaeli Fabrikası’nda, gerçek ve anlık 

veriden değer yaratma stratejisi ile tüm 
ekipmanları birbirine bağlayan bir yazılım 
platformunu geçtiğimiz yıl başında 
devreye alınmıştı. Ford Otosan; toplam 
faydaya odaklanma hedefiyle yürüttüğü 
çalışmalarında bütün tedarikçileri ile bağlı 
hale gelmeyi ve oluşan büyük veriden 
yapay zeka sayesinde değer yaratmayı 
amaçlıyor.

Ford Otosan, Endüstri 4.0’ı destekleyen 
yeni “Pres Hattı ve Yüksek Hızlı İşleme 

Merkezi”ni devreye aldı

‘Endüstri 4.0’ ve akıllı fabrika 
uygulamaları ile Dünya Ekonomik 

Forumu’nun (WEF) “Global 
Lighthouse Network” listesine 

girmeye hak kazanan Türkiye’deki 
ilk, dünyadaki 2. otomotiv firması 

olan Ford Otosan, Endüstri 
4.0’a yönelik gerçekleştirdiği 

çalışmalarda çok önemli bir adımı 
daha tamamladı.
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Dünyada 150’den fazla ülkede, 
otomotiv, endüstri, taşımacılık, tarım, inşaat 
ve denizcilik sektörlerine ürün tedariği 
yapan TOTAL’in Türkiye iştiraki Total Turkey 
Pazarlama, sektör profesyonelleriyle 
gerçekleştirdiği toplantılara devam ediyor. 
Kasım ayında Bursa’da tekstil sektöründen 
temsilcileri ağırlayan Total Turkey Pazarlama, 
bu kez İş Makinaları Mühendisleri Birliği’yle 
(İMMB) Ankara’da buluştu. 2019 yılı sonunda 
Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleştirilen 
etkinliğe, İMMB üyesi 120 kişi katıldı. 
Etkinlikte, TOTAL’in ANAC Pro Analiz Hizmeti 
ve TOTAL Filo Çözümleri tanıtıldı.

Total Turkey Pazarlama ve Teknoloji Direk-
törü Fırat Dokur, amaçlarının iş makinelerinin 
ömürlerini verimli bir şekilde sürdürmeleri için 
geliştirdikleri çözümleri anlatmak olduğunu 
söyledi. Dokur, “Total Turkey Pazarlama olarak 
İş Makinaları Mühendisleri Birliği’yle bir araya 
gelmekten son derece memnunuz. Bu tür 
etkinlikler müşterilerimizle bağımızı daha da 
güçlendirmenin yanı sıra potansiyel müşter-
ilerimizin de bizi yakından tanımasına, iş 
birliği kurmamıza imkân tanıyor. İş makineleri 
sektörünün yanında olduğumuzu her fırsatta 
göstermek istiyoruz” dedi.

“Makinelerin ömrünü uzatıyor”
Dokur, “TOTAL ürün gamı müşterilere 

makine ömrünü uzatan, olası arızaların 
önüne geçen, verimliliği artıran ve işletme 
maliyetlerini azaltan olağanüstü bir 
performans sağlıyor. Sektörde ihtiyaç 
duyulan tüm uluslararası standartlara ve 
onaylara uygun olan geniş ürün gamı 
içerisinde RUBIA WORKS serisi motor 
yağları, manuel ve otomatik şanzımanlar 
için DYNATRANS ve FLUIDE serileri, hidrolik 
sistemler için HYDROFLO, EQUIVIS ZS ve 
AZOLLA ZS serileri ve soğutma sıvıları ve 
antifrizler grubunda COOLELF ve GLACELF 
ürünleri bulunuyor” diye konuştu. Yoğun 
bir katılımın olduğu seminer sonrası İMMB 
Dernek Başkanı Mustafa Silpağar tarafından 
TOTAL adına Pazarlama ve Teknoloji 
Direktörü Fırat Dokur’a plaket takdim edildi.

Türkiye’de madeni yağ sektöründe 
30 yıldır faaliyet gösteren sektörün 

lider şirketlerinden TOTAL, İş 
Makinaları Mühendisleri Birliği 
üyeleri ile Ankara’da buluştu. 

TOTAL’in makinelerin ömrünü uzatan 
ANAC Pro Yağ Analiz Sistemi’nin ve 
TOTAL Filo Çözümleri’nin tanıtıldığı 

etkinlikte konuşan Total Turkey 
Pazarlama ve Teknoloji Direktörü 

Fırat Dokur “Total Turkey Pazarlama 
olarak iş makineleri sektöründe 

ihtiyaç duyulan çözümleri sağlayarak 
sektörün yanında yer alıyoruz” dedi.

TOTAL, iş makineleri
sektörünün yanında
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Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider mar-
kası PETLAS, dünya tarım sektörünün ülkemizdeki en 
önemli yıllık buluşması AgroExpo İzmir Uluslararası Tarım 
ve Hayvancılık Fuar’ında, üstün nitelikli ürünleriyle yer 
aldı. Alanında ülkemizin en büyük, Avrupa’nın en büyük 
dört fuarından biri olan ve geçtiğimiz yıl 70 ülkeden 854 

katılımcı firmayı 337.240 ziyaretçiyle 
buluşturan AgroExpo Fuarı’nda bu yıl ser-
gilenen traktör ve ekipmanların çoğunda 
PETLAS’ın yerli sermaye, yerli mühendis-
lik ve yerli iş gücü ile ürettiği tarım las-
tikleri kullanıldı. Bu traktör markalarının 
arasında, New Holland, Case, Tümosan, 
Erkunt, Mahindra, Massey Ferguson ve 
Hattat da yer aldı.

Farklı coğrafyalarda 110’dan fazla 
ülkeye, yılda 210 Milyon Dolar ihracat 
gerçekleştiren ve Türkiye’nin en büyük 
lastik ihracatçısı olan PETLAS, tarım 
lastikleri sektöründe küresel rekabetin 
başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. 

PETLAS, Mısır, Tunus, Cezayir ve Fas’ta zirai lastiklerde 
sektör lideri olma özelliği taşıyor. AgroExpo PETLAS 
fuar standı ziyaretçileri arasında, Kongo Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Luc Joseph Okio da yer aldı.

PETLAS’ın AgroExpo Fuarı’na büyük beklentilerle 
katıldığını belirten PETLAS Kurumsal İletişim Yöneticisi 
Alper Şahin “Günümüzün ve geleceğin sürdürülebilir 
tarım trendlerinin tüm gereksinim ve beklentilerini en iyi 
şekilde karşılayan mükemmel ürün ve çözümlerimizle 
küresel rekabetin içerisinde yer almaktan heyecan duyuy-
oruz. Bu fuar gerek yurt içi gerekse ihracat pazarlarımızı 
büyütmek için önemli bir adım. Türkiye’de son yıllarda 
durgun olan zirai ekipman ticaretinin bu yıl büyümesini 
öngörüyoruz. Özellikle Türkiye’nin en büyük zirai havzası 
olan Ege Bölgesi’ndeki çiftçilere, zirai ekipman üreticile-
rine ve aynı zamanda yabancı ülkelerden gelecek satın 
alım heyetlerine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası 
PETLAS, dünya tarımının ülkemizdeki buluşma noktası 

olarak tanımlanan, Türkiye’nin en büyük uluslararası tarım ve 
hayvancılık fuarı İzmir   AgroExpo’da gövde gösterisi yaptı.

PETLAS, Ülkemizin En Önemli Tarım Ticaret Fuarında Ürünlerini Sergiledi

Türkiye’nin en büyük
tarım fuarında Petlas rüzgarı
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Anlaşma kapsamında Otokar, IVECO 
BUS’ın uluslararası pazarlara hitap eden 
mevcut otobüslerinin yanı sıra Doğu 
Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya’daki 
pazarlara yönelik geliştirilen otobüs 
modelinin de üretimini Türkiye’de 
yapacak. FPT Industrial’ın motorları ile 
güçlendirilecek ilk modellerin üretiminin 
2021 yılı içinde yapılması planlanıyor. 

IVECO BUS, Otokar ile yapılan 
anlaşmayla üretim kabiliyetlerini 
arttırırken, mevcut üretim tesislerindeki 
düzenli faaliyetlerine de devam edecek.

Sakarya’daki fabrikasında Otokar 
markalı otobüslerin yanı sıra, IVECO BUS 
otobüslerinin de üretilecek olmasından 
mutluluk duyduğunu belirten Otokar 

Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Sahip 
olduğu teknoloji, mühendislik ve üretim 
kabiliyetleriyle Otokar’ın, toplu taşıma 
sektöründe dünya çapında tanınmış bir 
marka tarafından tercih edilmesinden 
gurur duyuyoruz. Global çapta 
büyümemizi sürdürürken, Otokar markalı 
otobüslerimizi yurt dışı pazarlarına 
sunmaya devam edeceğiz. Mevcut 
fabrikamızı IVECO BUS otobüslerinin 
üretimi için de kullanarak verimliliğimizi 
arttıracağız. Bu üretim ve tedarik 
anlaşmasını, uzun soluklu bir işbirliğinin 
çok önemli ve stratejik bir ilk adımı olarak 
değerlendiriyoruz” dedi.

Birçok fırsatı beraberinde getiren 
bu yeni iş ortaklığı sebebiyle heyecanlı 
olduklarını belirten CNH Industrial 
Global Otobüs Bölüm Başkanı Sylvain 
Blaise şunları söyledi: “Bu işbirliği 
sayesinde, mevcut ve gelecekteki 
pazar taleplerini yanıtlayarak sürekli 
büyümemizi destekleyecek olan üretim 
kapasitemizi arttıracak; gelecekteki 
portföy genişlemesi üzerinde de birlikte 
çalışma fırsatı bulacağız. Otokar’ın 
sektördeki 60 yıla yakın deneyimi, 
otobüs üretimi ve mühendisliğindeki 
saygın uzmanlığı ile birlikte IVECO’nun 
DNA’sının temellerini oluşturan servis 
ağı ve bağlı hizmetleri sayesinde; 
müşterilerimiz sınıfının en iyisi 
performans, kalite ve toplam sahip 
olma maliyeti ile sektörün öncü 
sürdürülebilir ulaşım çözümlerini almaya 
devam edecek. Ayrıca, bu iş birliği 
kapsamında FPT Industrial bünyesinde 
geliştirilmekte olan geleceğin güç paketi 
teknolojilerinden de faydalanılacak.” 

Otokar ve IVECO BUS
üretim anlaşması imzaladı

Koç
Topluluğu 

bünyesinde yer 
alan, Türkiye’nin öncü 

otobüs üreticisi Otokar; 
faaliyetlerini CNH Industrial 
N.V. çatısı altında sürdüren 

küresel otobüs üreticisi IVECO 
BUS ile, IVECO BUS markalı 

otobüslerin Otokar’ın 
Sakarya’daki fabrikasında 

üretilmesine yönelik 
bir anlaşma 

imzaladı.
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Truck & Bus ile
standartları
yeniden belirlediMAN

Yeni geliştirilmiş dönüş 
yardımı da dahil olmak 
üzere yardım sistemleri 
yol güvenliğini artırıyor. 
MAN istikrarlı bir şekilde 

“Simplifying Business” 
uygulamasına yeni kamyon 

neslini dahil ediyor.

Yeni nesil MAN kamyon ve 
çekiciler, sürücü oryantasyonu, 

yardımcı sistemler ve dijital 
ağ oluşturmada standartları 

belirliyor. Yakıt tüketimi yüzde 
sekize kadar düşürüldü ve CO2 

emisyonu ciddi oranda azaltıldı.
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Ulaştırma endüstrisinin değişen 
ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen 
yeni nesil MAN kamyon ve çekicileri, 
diğer nitelikleri ile birlikte özellikle 
yardımcı sistemler, sürücü oryantasyonu 
ve dijital ağ oluşturma alanlarında da 
yeni standartları belirliyor. 

Yeni nesil kamyon ve çekicileri, MAN 
Truck & Bus’ın araç üreticisinden akıllı 
ve sürdürülebilir ulaştırma çözümleri 
sağlayıcısına evrilmesini de temsil ediyor. 

Yeni jenerasyon MAN kamyon ve 
çekiciler, yüzde sekiz yakıt tasarrufu ile 
sunduğu ekonomik avantajın yanı sıra 
CO2 oranlarında da ciddi düşüş sağlıyor. 

Yeni geliştirilmiş dönüş yardımı, 
şehir trafiğinde ciddi kazaları önlüyor. 
Şerit değiştirme asistanı yan şeritlerdeki 
araçlar konusunda sürücüyü uyarıyor. 

MAN, yeni nesil kamyon ve çekicilerin 
geliştirilmesine, ilk günden beri 
müşterileri ve sürücüleri de dahil ederek, 
onların ihtiyaçları ile bunlara yönelik en 
ideal çözümleri yeni araçlarına da taşıdı. 

“Müşterilerimizin işlerini daha kolay, 
daha verimli ve dolayısıyla daha başarılı 

yapıyoruz. Simplifying Business – bu 
bizim iddiamız, verilmiş sözümüz. Yeni 
MAN kamyon ve çekici nesli, bizim bunu 
her zamankinden daha kapsamlı bir 
şekilde yerine getirmemizi mümkün 
kılıyor.”

Joachim Drees, MAN Truck & Bus 
SE Yönetim Kurulu Başkanı
Yeni kamyon ve çekici nesli, MAN’ın 

efsane serilerinin ayak izlerini takip 
ediyor. 2000 yılında tanıtılan MAN TGA, 
kamyon yapısını biçimlendirmişti. Yeni 
MAN kamyon ve çekici nesli, eskilerin 
izinden gitmekle kalmadı, konfor, 
güvenlik, randıman, güvenilirlik ve 
hizmetin yanı sıra ağ bağlanabilirliği ve 
dijitalleşmede de yeni bir seviyeye çıktı. 

“Simplifying Business” - 
değişen ulaştırma endüstrisi
Bugün ulaştırma endüstrisinin 

tüm alanlarındaki gereksinimler, her 
zamankinden çok daha çeşitli ve 
karmaşık. Geleceğe ilişkin tahminler 
ise endüstrinin temel dönüşümünün 
“tam gaz” ilerlediğini gösteriyor. Bu da 
beraberinde büyük zorluklar getiriyor. 

Sadece AB’de ulaştırma hacminin, 
önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 40 
artacağı öngörülüyor. Aynı zamanda, sıkı 
kanuni düzenlemeler CO2 emisyonunu, 
2025’e kadar yüzde 15, 2030’a kadar 
da yüzde 30 azaltmayı amaçlıyor. Tüm 
bunların üstüne bir de giderek artan 
sürücü bulma sıkıntısı, işleri daha da 
zorlaştırıyor. Yeni istatistiklere göre, 
Almanya’da sadece önümüzdeki iki 
yıl içinde yaklaşık 150.000 kalifiye 
profesyonel sürücüye ihtiyaç duyulacak. 
Ek olarak, tüm lojistik süreçlerde giderek 
daha kapsamlı hale gelen dijitalleşme, 
ulaştırma firmalarını hızlı bir tempoya 
sokuyor. 

Bu durumu “Müşterilerimiz bizden 
haklı olarak bu sorulara cevap bulmamızı 
bekliyor” şeklinde özetleyen MAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Joachim Drees, 
“Onlar için tüm doğrudan ve dolaylı 
etkileriyle bu değişikliklerin bir adım 
önünde olmalıyız. Bu, çok büyük ama 
aynı zamanda olağanüstü heyecan verici 
bir görev, yani ürünlerimizin üreticisi 
olarak farklı, yeni boyutlarla düşünmemiz 
gerekmektedir. Biz bunu, yeni nesil 

MAN Truck & Bus, son 20 yıl içinde ilk kez tamamen yenilediği
yeni nesil kamyon ve çekicilerini, 10 Şubat 2020’de İspanya’nın

Bilboa kentinde yapılan muhteşem bir prömiyer ile tüm dünyaya tanıttı.
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kamyon ve çekicilerimizle yapıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Bu nedenle MAN yeni nesil kamyon 
ve çekiciler, müşterilerin ve sürücülerin 
MAN kamyonlarında her zaman değer 
verdiği ve beklediği her şeyi, hem de 
daha iyi bir şekilde sunuyor. Giderek 
karmaşıklaşan koşullara rağmen 
taşımacılarının ve sürücülerinin yükünü 
azaltmak ve günlerini kolaylaştırmak 
amacıyla MAN’ın bu yeni jenerasyonu, 
denenip onaylanmış özellikleri ile 
tamamen geleceğe dönük gelişmeleri bir 
araya getiriyor. MAN, bu doğrultuda dört 
ana konuya odaklandı; kabindeki sürücü, 
araç randımanı ve güvenli kullanımının 
yanı sıra müşteriler için güçlü ve işinin 
ehli bir ortak. 

“Sürücüye mükemmel uygunluk” 
– sürücü odak noktası
İş alanını en uygun hale getirmek 

ve sürücünün günlük ihtiyaçlarını 
daha iyi karşılayacak şekilde ayarlamak 
için sürücülerinin performansları ve 
motivasyonları en öne konulmalıdır. 
Her şeyden önce, bir taşımacılık 
firmasının ekonomik başarısı için en 
belirleyici yapı taşları ise sürücülerin 
bağlılığı ve memnuniyetidir. Bu 
nedenle, yeni nesil MAN kamyon 
ve çekiciler, kullanıcı dostluğu, en 
uygun ergonomi, daha sezgisel ve 
güvenilir operasyon, dijital araçlarla ve 
uygulamalarla ağ oluşturmada referans 
çizgisini oluşturmaktadır. Bunların 
yanı sıra en uygun alan kullanımı, iyi 
düşünülmüş bir depolama kavramı ve 
mükemmel uyku rahatlığı konularında 
da standartları belirlemektedir. 
Tüm bunlar, deneyimler temelinde 
belirlenen ihtiyaçları gidermek için 
ayarlanmıştır. Çünkü MAN sürücülerin 
ve işletmecilerin geri bildirimlerini 
ve uzmanlıklarını, sürekli olarak tüm 
geliştirme sürecine dâhil etmiştir. Yeni 
geliştirilen dönüş yardımı, trafik sıkışıklığı 
yardımı ve şerit değiştirme yardımı gibi 
modern yardım sistemleri, sürücünün 
gerginliğini azaltmakta, trafikte güvenliği 
arttırmaktadır. 

“Yüksek randıman & ekonomi”
2019 yılında tanıtılan Euro 6d motor, 

yeni nesil MAN araçlarla birlikte tam 
randımanlı potansiyeline erişmektedir. 
Ünitelerin, yeni geliştirilmiş tüketim 
azaltıcı güç aktarma organları ve yazılım 

bileşenleri ile mükemmel etkileşimi 
de, geleceğin serilerine çığır açan bir 
randıman seviyesi kazandırmaktadır. 
Bu şekilde, yeni MAN kamyon ve 
çekici nesli, klasik uzun yol taşımacılığı 
uygulamalarında Euro 6c’nin önceki 
versiyonu ile karşılaştırıldığında yüzde 
sekize kadar yakıt tasarrufu yapmakta ve 
bu şekilde CO2 oranında net bir azalma 
sağlamaktadır. Yeni araç tasarımının 
gelişmiş aerodinamiği de bu azalmada 
rol oynamaktadır. 

Ayrıca MAN, sürücüleri daha 
randımanlı sürüş yöntemleriyle 
desteklemek amacıyla dijital 
uygulamalarla hedefli ve uygulama 
odaklı ek eğitim ve öğretim seçenekleri 
de sunmaktadır. 

Bileşenler ile bakım ve onarım 
alanlarındaki kapsamlı ürün 
iyileştirmeleri, hizmet süresi maliyetini 
azaltmaktadır. Benzer şekilde, bu yeni 
nesil, ağırlığa duyarlı uygulama sektörleri 
için de önemli ticari yük avantajları 
sağlamaktadır. 

“Optimize çalışma süresi” – tüm 
hizmet süresi boyunca en üst 
seviyede kullanılabilirlik 
Bir kamyonun kullanımdayken 

ne kadar “iyi” olduğu, büyük oranda 
taşımacılık görevini ne kadar etkin ve 
kolay bir şekilde yerine getirdiğine 
bağlıdır. Buradaki önemli bir parametre 
de güvenilirliktir. MAN, TÜV raporunda 
da defalarca teyit edilen köklü ürün 
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kalitesini gelecekte de sürdürebilmek 
amacıyla, yeni kamyon ve çekici 
neslinde daha da iyi hale getirmeye 
çalışmaktadır. Kamyon ve çekicilerin 
işlevselliğini önemli ölçüde geliştirecek 
ve genişletecek olan yeni geliştirilmiş, 
basitleştirilmiş, güçlü ve geleceğe dönük 
elektronik mimarisi de buna önemli bir 
örnektir. 

Ek olarak, kapsamlı bir şekilde daha 
da geliştirilmiş, dijitalleştirilmiş bakım 
yönetim sistemi, yeni MAN TG araçları 
için maksimum kullanılabilirliği garanti 
altına almakta ve işletme maliyetlerini 
azaltmaktadır. Filo yönetimi ve sürücüler, 
sayısız dijital işlevlerle ve hizmetlerle 
desteklenmektedir. 

“Güçlü ortak” – ehil ve  
kişisel ortaklık
MAN, yeni kamyon ve çekici nesli ile 

birlikte, tamamen müşteri ihtiyaçlarına 
odaklı bir danışma ve arz sistemi de 
getirmektedir. Bu, sürekli uygulama 
profiline odaklı bir üretim mantığı 
izlemektedir. Bu da yeni bir MAN TGX, 
TGS, TGM ya da TGL’in, kapsamlı şekilde 
ayarlanabilir ve esnek konfigürasyon 
seçeneklerinin kullanımı ile söz konusu 
taşımacılık görevine tam uyumlu bir 
kamyon olarak bir araya getirilmesine 
imkan vermektedir. Tüm bunlar da 
yeni jenerasyonu, koordineli bakım, 
finans ve dijital hizmetlerle birlikte 
bütünsel, entegre bir ulaştırma çözümü 

yapmaktadır. Tüm bunlar, uzman kişisel 
irtibat ortaklarıyla tek bir kaynaktan 
gelmektedir. Dahası, MAN Individual, 
aracı geliştirmek ve müşteriye, özgün 
fabrika teslimi uyarlamalar yapmak 
için kapsamlı portföy seçenekleri 
sunmaktadır. 

Müşteriden ürüne
Yeni MAN kamyon ve çekici neslinin 

“Simply my Truck” iddiası, sadece bir 
slogan değil, aynı zamanda gelişme için 
de önemli bir temeldir. Öncelikle bir 
kamyon ya da çekicide ideal iş ve yaşam 
alanlarının nasıl tasarlanması gerektiğini 
bulmak amacıyla MAN geliştiricileri, 
700’ün üzerinde sürücüye (kamyon 
durakları ve hizmet istasyonlarına 
ziyaretler de dahil olmak üzere) farklı 
prototip çözümleri sundular. Bu 
profesyonellerin geri bildirimleri ve 
kişisel istekleri ise yeni serinin doğrudan 
bir parçası oldu. 

Bunun dışında MAN, yeni bir araç için 
en önemli gereksinimleri atölyelerde 
birlikte tanımlamak amacıyla 16 ülkeden 
300 ulusal ve uluslararası müşteriyi 
Münih’e davet etti. Geliştiriciler, bu 
farklı girdileri sürücü geri bildirimleri 
ile karşılaştırdı ve ortaya çıkan temel 
fikirleri ise, bu yeni neslin sayısız inovatif 
özelliğine dönüştürdü. 

MAN, aynı zamanda, Satış ve 
Satış Sonrası Hizmetler alanlarının 
performansını da sürekli olarak daha da 
geliştirmektedir. Yılda 40.000’in üzerinde 
kişisel müşteri araştırması doğrultusunda, 
yeni MAN TGX, TGS, TGM ya da TGL’lerin 
en faydalı şekilde kullanımına yardımcı 
olacak yeni hizmetler ve ürünler yaratıldı. 

Üretim ve satış süreçlerinde 
kapsamlı iyileştirmeler
Yeni kamyon ve çekici nesli, MAN için 

salt bir araç değildir, üretim ve satışta 
kapsamlı iyileştirmeler de içermektedir. 

MAN, yeni neslin seri üretiminin 
başlamaya hazır olması ve 2020 sonuna 
kadarki geçiş döneminde daha önceki 
modellerle aynı zamanda sunabilmek 
amacıyla yatırımlar gerçekleştirdi. 
Örneğin sadece Münih’teki tesislerinde 
yaklaşık 100 milyon avro yatırım yaptı. 
Orada, kapsamlı yeni kamyon nesilden 
ve eski TG serisinden günde 500 adete 
kadar kamyon kabini üretilmektedir 

85 milyon avroya çıkan ek yatırım 
ise, artan kabin üretimini hiç sorunsuz 
karşılayabilecek ana fabrikanın yeni 
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kabin boya atölyesine yapıldı. Bu fabrika, 
Avrupa’nın en gelişmiş teknolojili ve 
çevre dostu fabrikalarından birisidir 
ve MAN’ın kendini başarmaya adadığı 
“yeşil fabrikaya” doğru atılmış bir başka 
adımdır. 

TGL ve TGM serilerinin üretim 
hattından çıkmaya devam ettiği 
Avusturya’nın Steyr kentindeki 
fabrikadaki yeni ve son teknoloji boya 
atölyesi de hizmete girdi. Tüm MAN 

üretim ağı için bütün plastik eklemeler, 
gelecekte sadece burada yapılacak. 

MAN, yeni kamyon nesli ile, 
üretimin yanı sıra sunum sürecini de 
yeniden yapılandırdı. Bunun temelinde, 
yeni konfigürasyon süreçlerinde 
ve araçlarında kendisini gösteren, 
üretim mantığındaki temel yöntem 
değişikliği yatmaktadır. Arz yaratırken 
buradaki anahtar düşünce; müşterinin 
bireysel taşımacılık görevini en öne 

yerleştirmektir. Bu da, tamamen entegre 
kamyon ve çekici serisi, Satış Sonrası 
hizmetleri, finansal ve dijital hizmetlerle 
birlikte pazarla ve müşteriyle daha 
uyumlu bir portföy ile sonuçlanmaktadır. 
Dolayısıyla konfigürasyon ve arz süreci, 
sadece daha hızlı olmakla kalmayıp, aynı 
zamanda müşterinin taşımacılık görevi 
için mükemmel aracı bir araya getirirken 
yararlanabileceği yüksek düzeyde bir 
esneklik de sağlamaktadır.

Yeni MAN kamyon ve çekici nesli - sayılarla proje
• Yeni MAN kamyon ve çekici nesli, firmanın 20 

yıl içinde yaptığı en iddialı proje konumunda: 
• Proje için 12.000.000 çalışma saati harcandı
• Pazara sunulmasına kadar 4.000.000 kilometre 

test sürüşü yapıldı
• 2.800.000 satır kod yazıldı 
• Yeni araç tasarımı için 167.000 çalışma saati 

harcandı

• Yaklaşık 22.000 yeni kalem tüm birimlere  
entegre edildi

• 3.000 kabin rengi standart olarak sunuldu
• 2.100 MAN çalışanı projeye direkt dâhil oldu
• Yeni MAN kamyon ve çekici nesli için 8 farklı 

boyutta kabin sunuldu
• Yüzde 8’e kadar daha az yakıt tüketimi 

sağlandı
• 4 Seri: TGX, TGS, TGM ile TGL 
• 1 Ekip: 36.000 MAN Truck & Bus çalışanı
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Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık 
alanında hizmet veren Kuzeyhan Lojistik, 
25 adet 2015 model Actros 1841 LSnRL ile 
filosunu genişletti. Mercedes-Benz Türk 
Genel Müdürlük Kampüsü’nde bulunan 
TruckStore tesislerinde gerçekleştirilen 
törende araçlar; Mercedes-Benz Türk 
2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü 
Didem Daphne Özensel ve TruckStore 
Grup Müdürü Kıvanç Aydilek tarafından 
Kuzeyhan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Haldun Kabaoğlu ve Genel Müdürü Cenk 
Kabaoğlu’na teslim edildi. 

Mercedes-Benz 2.El Kamyon ve Otobüs 
Satış Direktörü Didem Daphne Özensel 
törende gerçekleştirdiği konuşmada; 

“TruckStore ve BusStore’un10. yılını kut-
ladığımız 2019 yılında Mercedes-Benz Türk 
olarak; Türkiye kamyon pazarının en fazla 
tercih edilen markası olduk. 2020 yılında da 
bu başarımızı tekrarlamak hedefiyle faa-
liyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda; 
Kuzeyhan Lojistik ile 2019 yılında başlayan 
iş ortaklığımıza yeni bir anlaşma eklemenin 
haklı gururunu yaşıyoruz. Kendilerine 0 km 
araç alımlarında sağladığımız hizmetleri, 
2.El’de de sunarak TruckStore markamızın 
avantajlarını yaşatıyoruz. Teslimatını 
gerçekleştirdiğimiz 25 adet Mercedes-Benz 
Actros 1841 LSnRL çekicimizin Kuzeyhan 
Lojistik’e hayırlı uğurlu olmasını ve bol ka-
zançlar getirmesini diliyoruz.” dedi.

Kuzeyhan Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Haldun Kabaoğlu ise, “1954 yılında 
yurt içi taşıma sektöründe hizmet vermeye 
başlayan Akarnak Lojistik’e ek olarak; 2019 

yılında, yurt içinin yanı sıra Avrupa’da 
da taşıma hizmeti sunan Kuzeyhan Lo-
jistik’i faaliyete geçirdik. Müşterilerimize 
güvenli taşımacılık hizmeti sunarken Mer-
cedes-Benz kamyonlarının ve TruckStore 
markasının güvenini de yanımıza almak 
istedik. Uluslararası taşımacılık sektöründe 
kullanmak üzere teslim aldığımız bu 
araçlarla birlikte, 50 adetlik filomuzda Mer-
cedes-Benz yıldızı taşıyan çekici sayımızı 
35 adede yükselttik. Mercedes-Benz Türk’e 
ve TruckStore markasına, şimdiye kadar 
sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür 
ediyor, iş ortaklığımızı ilerleyen dönemle-
rde yeni filo alımlarımızla devam ettirmeyi 
planlıyoruz.” dedi.

TruckStore, Kuzeyhan Lojistik’e 25 adet 
Mercedes-Benz Actros teslim etti

Mercedes-Benz Türk’ün 
güvenilir 2.El markası 

TruckStore tarafından, 
Kuzeyhan Lojistik’e 25 

adet Mercedes-Benz Actros 
1841 LSnRL çekici teslimatı 
yapıldı. Kuzeyhan Lojistik, 
yeni teslim aldığı 25 adet 
Actros çekici ile yurt içi ve 

Avrupa’daki taşımacılık 
ağını genişletiyor.
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1990 yıllarında Zeki Dağlı tarafından 
ilk adımları atılan, 2000 yılında Zekeriyya 
Dağlı ve Zekai Dağlı’nın da şirkete 
katılımıyla Limited şirket unvanını 
alan Zeki Gıda, filosuna 10 adet 2020 
model Mercedes-Benz Yeni Actros 1851 
LS çekici ekledi. Balıkesir’in Gönen 
ilçesinde bulunan Zeki Gıda tesislerinde 
gerçekleşen teslimat töreninde Yeni 
Actros araçlar; Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Satış Operasyonları Grup 
Müdürü Murat Kızıltan ve Mengerler 
Bursa Kamyon Satış Müdürü Afşin Yücel 
tarafından Zeki Gıda Genel Müdürü Pınar 
Çelik, Zeki Gıda LTD. ŞTİ. Sahibi Zeki Dağlı 
ve Şirket Ortakları Zekerriya Dağlı ile 
Zekai Dağlı’ya teslim edildi. Zeki Gıda, 
bu teslimat ile 15 adetlik araç parkındaki 
Mercedes-Benz yıldızı taşıyan araç 
sayısını 11 adede çıkardı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış 
Operasyonları Grup Müdürü Murat 
Kızıltan törendeki konuşmasında; 
“1990 yılında üretim hayatına başlayan, 
2000 yılındaysa yeni iş ortaklarının da 
katılımıyla büyük bir ivme yakalayan 
‘Tarım ve Gıda’, ‘Üretim ve İşleme’, 
‘Paketleme ve Satış’ sektörlerinde sayısız 
başarılara imza atan Zeki Gıda’yla yeni bir 
iş ortaklığına başlamanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. Bu teslimat ile Mercedes-Benz 
Türk Aksaray Kamyon Fabrikamızda 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik, 
‘terzi dikiş’ kişiselleştirme imkânları 

ile yerli olarak ticari araç ürettiğimizin 
altını çizmek isteriz. Bugün teslimatını 
gerçekleştirdiğimiz 10 adet 2020 model 
Mercedes-Benz Yeni Actros 1851 LS 
çekicilerimizin tamamında, müşterimizin 
talep ve ihtiyaçları çerçevesinde, seri 
üretim kamyonlarda dünyada ilk olan 
yeniliklere imza atıyoruz. Yeni Actros’ta 
geleneksel yan aynaların yerini alan 
MirrorCam teknolojisini sunuyoruz. 
Otoyollarda, şehirler arası ve şehir içi 
yollarda yüzde 5’e varan yakıt tasarrufu 
sağlayan Öngörülü Sürüş Sistemi, 
sektörde ilk ve tek olan yaya algılama 
özelliğine sahip Aktif Fren Asistanı 5 
donanımı ve araç ile sürücü arasında 

benzersiz bir bağ kuran Multimedya 
Kokpit de yeni modelimizde mevcut. 
Tercihlerini; yakıt tüketimi, performans, 
teknoloji, güvenlik ve konfor alanlarında 
tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
tasarlanmış Yeni Actros araçlarımızdan 
yana kullanan ve yerli üretimi 
destekleyen Zeki Gıda’ya araçlarının 
hayırlı uğurlu ve bol kazançlı olmasını 
diliyorum.” dedi.

Zeki Gıda Genel Müdürü Pınar Çelik, 
teslim aldıkları Yeni Actros çekiciler ile 
ilgili; “Bugün tercihimizi; sundukları 
kaliteli ürün, hizmet, satış, satış sonrası 
hizmetleri ve yaygın servis ağı imkânları 
sebebiyle Mercedes-Benz Türk’ten 
yana kullanıyoruz. 2020 model Yeni 
Actros araçların, ‘Topraktan Sofranıza’ 
sloganıyla ürettiğimiz gıdaların 
nakliyesinde, beklentilerimizi bütünüyle 
karşılayacağına inancımız tam. Mercedes-
Benz Türk kalitesiyle Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda yerli olarak üretilen 
Yeni Actros’un; düşük yakıt sarfiyatı, 
düşük bakım masrafları, yüksek 2.El 
değeri ve GigaSpace kabin özelliği 
tercih sebeplerimiz arasında yer alıyor. 
İhtiyaç ve taleplerimiz doğrultusunda 
en doğru araçlarla bizi buluşturan ve 
üretimini gerçekleştiren Mercedes-Benz 
Türk’e ve bu satışın gerçekleşmesindeki 
katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Mengerler Bursa’ya teşekkür 
ederiz.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk’ten
ilk Yeni Actros teslimatı

Mercedes-Benz Türk,
Zeki Gıda’ya 10 adet 2020 

model Mercedes-Benz Yeni 
Actros 1851 LS çekiciyi 

Balıkesir’de düzenlediği 
tören ile teslim etti. 

Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda, Zeki 
Gıda’nın talep ve ihtiyaçları 

doğrultusunda üretilen 
araçlar, Mercedes-Benz 

Finansal Hizmetler’in 
sağladığı avantajlı kredi 

imkânları ile şirket
filosuna katıldı.
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Frigo Nevnak, büyüme stratejileri 
yönünde filosunu da Renault Trucks çe-
kiciler ile güçlendiriyor. Nevnak’ın yeni 
teslim aldığı 5 adet Renault Trucks T 480 
ile filosundaki Renault Trucks araç sayısı 55 
çekiciye yükseliyor. 

Yeni çekicilerin Koçaslanlar Hadımköy 
tesisinde gerçekleştirilen teslimat törenine 
Frigo Nevnak Kurucu Başkanı Hacı Kah-

raman Gözkaya, Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik Gözkaya, Genel Müdürü Kahraman 
Gözkaya, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz 
Çiray katılırken Renault Trucks Satış Direk-
törü Ömer Bursalıoğlu, Bölge Satış Müdürü 
Arda Girgin, Koçaslanlar Hadımköy Şube 
Müdürü Ahmet Sezer bulundular. 

Nevnak, başta İspanya, Portekiz, Fransa, 
Almanya, İtalya olmak üzere Avrupa ülkel-

erine taşımacılık faaliyetlerini sürdürüyor. 
Otomotiv yedek parça, tekstil, kuru gıda 
ve frigo taşımacılık ağırlıklı olmak üzere 
farklı yükleri taşıdıklarını belirten Frigo 
Nevnak Kurucu Başkanı Hacı Kahraman 
Gözkaya, “2003 yılından bu yana Renault 
Trucks çekicileri kullanıyoruz. Sürücülerim-
iz, araçlarımızdan oldukça memnun. Hem 
sürücülerimizin konforu hem de operasyo-
nel olarak sağladığımız yüksek yakıt tasar-
rufu ve düşük bakım-onarım giderlerinden 
dolayı Renault Trucks’ı tercih ediyoruz. 
Frigo Nevnak olarak her yıl büyüyerek faa-
liyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda 
filomuzu Renault Trucks çekiciler ile tek 
markalı araç filosuna dönüştürmeyi hede-
fliyoruz” şeklinde belirtti. 

Teslimat töreninde açıklama yapan 
Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu; “Frigo Nevnak ile uzun 
yıllara dayanan bir çözüm ortaklığımız 
var. Araçlarımızın yakıt tasarrufundan 
ve satış sonrası hizmetlerimizden 
memnuniyetlerini biliyoruz. Renault 
Trucks olarak her zaman yanlarında 
bulunarak operasyonlarını kolaylaştırmak 
ve verimliliklerini arttırmak için tüm 
desteğimizi vermeye devam edeceğiz” 
açıklamasında bulundu.

FRİGO NEVNAK, Renault Trucks ile 
yakıt tasarrufunu artırıyor

Filosunun yüzde 80’i 
Renault Trucks çekicilerden oluşan 
Frigo Nevnak, yeni alımlarıyla tek markalı filoya sahip olma yolunda ilerliyor.



632020   RADÜS DERGİSİ



64 RADÜS DERGİSİ   2020

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hay-
vancılık Fuarı, 6-9 Şubat 2020 tarihleri 
arasında İzmir’de, Fuar İzmir - Gaziemir 
Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. 
Geçen sene ABD, Almanya, Fransa, Rusya, 
Hollanda, Çin gibi 41 ülkeden 854 firmanın 
katıldığı fuarı 337 binden fazla kişi ziyaret 
etmişti. Bu sene de fuardaki yerini alan 
HİDROMEK’in B-4040 numaralı standında 
sergilediği HMK 62 SS mini kazıcı yükleyici, 
HMK 102 S SUPRA kazıcı yükleyici ve tasarım 
ödüllü HMK 145 LC SR kısa kuyruk paletli 
ekskavatör modelleri ziyaretçiler tarafın-
dan büyük ilgi gördü. Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) 
tarafından açıklanan verilere göre, yurt 
içindeki pazar liderliğini 2019 yılında kazıcı 
yükleyicide 11’inci, hidrolik ekskavatörde 
8’inci ve motor greyderde 2’nci yılına taşıyan 
HİDROMEK, uzun yıllardır pazar lideri old-
uğu ürünlerini Türkiye’den ve yurt dışından 
tarım sektörünün temsilcileri ile buluşturdu.

HMK 62 SS ŞEHİR İÇİ VE  
TARIM UYGULAMALARINDA 
FARKINI ORTAYA KOYUYOR 
Kompakt boyutları, kendi ekseni 

etrafında tek noktada 360 derece döne-
bilme yeteneği, yükleme kolaylığı ve farklı 
ataşmanlarla kullanılabilme özelliği ile çok 

yönlü kullanım sağlayan HMK 62 SS mini 
kazıcı yükleyici, özellikle şehir içi ve tarım 
uygulamalarında farkını ortaya koyuyor. 
Sıra dışı ön yükleyici performansı ile öne 
çıkan HMK 62 SS’in güçlü kol ve kova ko-
parma kuvveti, makinenin zorlanmadan 
yüke girmesini sağlıyor. Ağır şartlara göre 

Hidromek
pazar lideri ürünlerini

tarım sektörüyle buluşturdu
HİDROMEK, yenilikçi 
ve sektöre yön veren 

ürünlerini İzmir’de tarım 
sektörüyle buluşturdu.

Bu yıl 15’incisi düzenlenen 
Agroexpo Uluslararası 
Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı’nda yerini alan 

HİDROMEK, pazar lideri 
ürünlerini sergiledi.
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tasarlanan güçlü bom konstrüksiyonuna 
sahip olan HMK 62 SS, yüksek manevra 
kabiliyeti ve sabit dört tekerden çekiş 
özelliği ile operatöre mükemmel çekiş 
gücü sağlayarak dar alanlarda bile yüksek 
üretkenlikle çalışma imkanı sunuyor.

HMK 102S SUPRA ZORLU ŞARTLARDA 
YÜKSEK PERFORMANS SUNUYOR
Zorlu ve uzun çalışma şartlarına göre 

tasarlanan HMK 102S SUPRA kazıcı yük-
leyici, düşük yakıt tüketimi ve yüksek 
performans sağlayarak iş verimliliğini 
artırıyor. HMK 102S SUPRA’da hem yük 
taşıma gücünü hem de dayanıklılığı artır-
mak amacıyla ağır hizmet tipi akslar kul-
lanılıyor. Mükemmel ağırlık dağılımına ve 
geniş denge ayaklarına sahip HMK 102S 

SUPRA, engebeli arazilerde stabil bir kazı 
imkanı sağlıyor. HMK 102S SUPRA, tarım 
uygulamalarının yanı sıra, hafriyat, alt-üst 
yapı inşaat işleri ve mermer ocakları gibi 
alanlarda da işleri kolaylaştırıyor.

TASARIM ÖDÜLLÜ HMK 145 LC SR 
ÇOK YÖNLÜ KULLANIM SAĞLIYOR
Dinamik ve keskin çizgileri ile Hİ-

DROMEK’in tasarım dilini yansıtan tasarım 
ödüllü HMK 145 LC SR kısa kuyruk paletli 
ekskavatör, 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’nin, iki parçalı 
bom tipi ve kompakt yapısıyla kısa bir 
dönüş yarıçapı bulunuyor. Ürün inşaat, 
peyzaj, malzeme döşeme ve tesviye işleri 
için özellikle şehir içi ve dar alanlarda ter-
cih ediliyor. Kompakt yapısı ve güçlü şasisi 
ile maksimum performans sunan HMK 
145 LC SR farklı ataşman seçenekleriyle 
kullanıcısına çok yönlü kullanım sağlıyor.
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2020
FUAR TAKVİMİ

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

AUTOMECHANIKA  25-28 HAZİRAN 2020 OTOMOTİV ÜRETİM,  TÜRKİYE -  İSTANBUL FUARCILIK
İSTANBUL  DAğITIM VE  TÜYAP IST
  TAMİR FUARI

AUTOMECHANIKA  08-12 EYLÜL 2020 ULUSLARARASI  ALMANYA- MESSE FRANKFURT
FRANKFURT  OTOMOTİV  FRANKFURT
  YEDEK PARÇA VE 
  AKSESUARLAR FUARI

IAA 24-30 EYLÜL 2020   ULUSLARARASI  ALMANYA– VDA
  TICARİ ARAÇ VE  HANNOVER
  YAN SANAYİİ FUARI

4 X 4 FEST 09-11 EKİM 2020   19. ÖZEL ARAÇLAR,  İTALYA- CARRARA FIERE
  DÖRT ÇEKER ARAÇLAR,  CARRARA
  TAŞIMA ARAÇLAR, 
  SPOR ARAÇLAR FUARI

AUTOCOMPLEX 16-18 MART 2021   27. TİCARİ ARAÇLAR,  RUSYA- ACS EXPO
  İSTASYON  MOSKOVA
  KURULUMU VE SERVİS 
  MALZEMELERI FUARI

66 RADÜS DERGİSİ   2020
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Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle 
şehirlere modern çözümler sunan yerli üreti-
ci Karsan, Bursa Güzel Gemlik Kooperatifi’ne 
28 adet Jest+ teslimatı gerçekleştirdi. Gemlik 
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzen-
lenen teslimat etkinliğinde Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik 
Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 
kooperatif yönetimi ile Karsan Satış Müdürü 
Adem Ali Metin ve Karsan bayii temsilcisi 
Mahmut Koçaslan hazır bulundu. Bu tesli-
mat ile birlikte Bursa ve çevresine 
teslim edilen Jest+ sayısı 
300’ü 
aştı.

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mo-
bilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözüm-
leri sunan yerli üretici Karsan, filolarını ye-
nileyen kentlerin tercihi olmayı sürdürüyor. 
Karsan son olarak, Gemlik ilçesinin toplu 
taşıma araçlarının yenilenmesi kapsamında 
Bursa Güzel Gemlik Kooperatifi’ne 28 adet 
Jest+ teslimatı gerçekleştirdi. Gemlik 15 
Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzen-
lenen teslimat etkinliğinde Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 

kooperatif 
yönetimi 

ile Kar-
san 

Satış Müdürü Adem Ali Metin, Karsan Bölge 
Satış Yöneticileri Celal Yalnız ve Coşkun 
Tokan, Karsan bayii temsilcisi Mahmut 
Koçaslan ile birlikte katılım gösterdi. 

Karsan adına konuyu değerlendiren 
Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı 
Muzaffer Arpacıoğlu, Gemlik Güzel Kooper-
atifi teslimatı ile birlikte Bursa ve çevresine 
toplamda 300 adedin üzerinde Jest+ teslim 
ettiklerini ve kent ulaşımına sağladığı kat-
kılardan dolayı aracın tekrar tercih edildiğini 
vurgularak; “Fabrikamızda ürettiğimiz Jest+ 
araçlarımız, kentlere uygun dinamik tasarımı, 
motor performansı, ideal yakıt tüketimi, 
servis-bakım kolaylıkları ve arkasında Karsan 
güvencesinin olması ile bir kez daha Bursa 
bölgesinde tercih edildi. Bir kez daha bölge 
halkına konfor, Bursa Güzel Gemlik Koop-
eratifi’ne ise işletme avantajları sağlayacak 
olmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.  

Kent ulaşımında Jest+ ayrıcalığı!
Yokuş kalkış desteği ve şerit takip 

sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar 
sunan Jest+, engelli kullanımına uygun ola-
cak şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön 
plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle 
de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük 
dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en 

sıkışık trafikte bile en zor manevraların 
üstesinden kolayca geliyor.

Bursa’nın tercihi yine 

Karsan Jest+

Karsan’dan 
Bursa Güzel Gemlik
Kooperatifi’ne 28 Adet Jest+!
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Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında 
düzenli taşımalar gerçekleştiren ISD 
Logistics, hem ithalat hem de ihracat 
taşımalarındaki hacmini artırmaya devam 
ediyor. Şirket, Doğu Avrupa ülkelerindeki 
pazar payını artırabilmek amacıyla 
bölgenin en önemli lojistik şirketleriyle 
biriyle iş birliğine gitti. ISD Logistics 
CEO’su Korkut Koray Yalça, “Hali hazırda 
Türkiye ile Batı Avrupa ülkeleri arasında 
ithalat ve ihracat taşımalarımız yoğun 
şekilde karşılıklı olarak devam ediyor. 
2020 yılında Doğu Avrupa pazarında 
%50 büyümeyi hedeflemiştik. Yaptığımız 
iş birliği anlaşmalarıyla, özellikle Çekya 
ve Slovakya’daki faaliyetlerimizi, taşıma 
hacmimizi önemli ölçüde artırıyoruz. 
Yıllık hedefimizin önemli kısmına yılın ilk 
yarısında ulaşmayı bekliyoruz.” dedi. 

Doğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye 
arasındaki ticaretin sürekli artış 
gösterdiğini ifade eden Yalça, “Türkiye’nin 
ihracatı artarken, bu bölge ülkelerine 
yaptığı ihracat da paralel olarak artış 
gösteriyor. Anlaşmalar ile bu pazar 
için erişebileceğimiz araç ve ekipman 

havuzumuzda bir anda 4 kat  artış oldu. 
Karşılıklı taşımalarda daha rahat 
hareket edebileceğiz.” dedi.
Avrupa’ya Tren ve   
Karayolu ile Taşıyor
Bölge ülkelerine ağırlıklı olarak 

karayolu üzerinde taşımalar 
gerçekleştirdiklerini belirten 

Yalça, güzergahtaki 
gelişmelere ya da 
müşterinin talebine 
göre demiryolu ve 
karayolunu entegre bir 
şekilde kullandıklarını 
da belirtti. Karayolu 

taşımalarıyla Doğu Avru-
pa ülkelerine, Ekspres 

veya Süper Ekspres teslimat 
seçenekleriyle, 3 ila 5 gün 
arasında ulaşabildiklerini 
söyleyen Yalça, tekstil, 
otomotiv, mobilya, gıda ve 
kimya başta olmak üzere 
birçok sektöre hizmet ver-
diklerini sözlerine ekledi.

ISD Logistics
Doğu Avrupa’ya
odaklandı

Türkiye ile Avrupa ülkeleri 
arasında parsiyel ve 
komple taşımacılık 
hizmetleri veren ISD 
Logistics, 2020 yılında 
Doğu Avrupa’daki 
pazar payını artırmaya 
odaklandı. Bu yıl Çekya 
ve Slovakya’da en az 
%50 büyüme 
hedeflediklerini 
belirten, şirketin 
CEO’su Korkut 
Koray Yalça, 
bölgenin 
en önemli 
lojistik 
şirket-
leriyle 
acentelik 
anlaşması 
imzaladıklarını 
ve iş birliğine 
gittiklerini 
açıkladı. Korkut Koray Yalça
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Corona) virüsünün önce Uzakdoğu, ardından Or-
tadoğu ve Avrupa kıtalarında görülmesi ve çok hızlı bir şekilde yayılarak ciddi kayıplara 
yol açması üzerine Dünya Sağlık Örgütü, içinde bulunulan durumu “epidemik” statüsünde 
değerlendirerek ciddi bir küresel tehdit unsuru olarak ele almış ve pek çok ülke acil ön-
lem protokolleri yayımlayarak özel önlemler alınmıştır. Ülkemiz de 81 ilimize gönderilen 
genelge ile risk unsuru ihtiva eden İran sınırımızın kapatılması ve diğer sınırlarımızda da 
özel sağlık uygulamaları yapılmasına yönelik talimatı ile olağan üstü uygulamalara geçen 
ülkelerden biri olmuştur.  

Ne yazık ki, tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkileyen bu durum  Avrupa’da ICSG gibi çok 
uluslu ve küresel pek çok organizasyonun  ertelenmesine yol açmış durumdadır. ICSG 
2020’nin an itibariyle Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güney Kore, Almanya, İsveç, 
Hollanda, İspanya, İtalya gibi ilgili virüsün görüldüğü ve kontrol altına alınması için yoğun 
çabaların sarf edildiği pek çok farklı ülkede katılımcıları, ziyaretçileri ve alım heyetleri 
bulunmakta; ancak, gerek ziyaretçi, gerek katılımcı gerekse Keynote Speaker olarak ağır-
layacak olduğumuz paydaşlarımızın tehdit altında bulunan dünya ülkeleri tarafından alı-
nan seyahat engeli, uçuş yasağı ya da karantina gibi ekstra güvenlik tedbirleri nedeniyle 
Nisan ayında ellerinde olmayan nedenlerle bizlerle olamayacak olduğu görülmektedir.  

Bugüne kadar sektörün ulusal ve uluslararası paydaşlarını bir araya getirerek pazarda hem 
ticari hem de akademik işbirliklerine vesile olmuş olan ICSG, yabancı katılımcıları ve ulus-
lararası kongre içeriği ile sektörde küresel bir marka olarak anılan çok uluslu bir organi-
zasyon haline gelmiştir. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fu-
arı ICSG’nin “uluslararası kongre ve fuar” olması nedeniyle İlgili Bakanlıklarımız eliyle 
tahsis edilmiş olan Devlet desteklerinden faydalanmasının sürdürülebilmesi için, düzenle-
nen kongre ve fuar organizasyonuna yurt dışı katılım, ziyaretçi ve yabancı heyet oranları-
nın yüksek olması gerekmektedir. ICSG 2020’nin uluslararası haklarının kaybedilmemesi 
ve üretmiş olduğu akademik literatüre giren küresel donelerle birlikte uluslararası bir 
vitrin olma hüviyetinin kaybolmaması adına Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve 
Şehirler Kongre ve Fuarı’nın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.  

8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG, 10-11 Mart 2021 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek  ve katılımcı ve ziyaretçilerini İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı – ICEC’te ağırlayacaktır.  

Tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Fulya Mah. Vefa Deresi Sokak. No: 9 Şişli 34394 - İSTANBUL - TURKEY  Tel: +90 212 356 00 56 pbx  Fax: +90 212 356 00 96 e-mail: info@expotim.com
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Petrol Ofisi’nin madeni yağlar alanında 
elde ettiği bu başarının tesadüfi olmadığı-
na vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim 
Şiper, “Bu başarı, liderlik sorumluluğu 
ile her alanda attığımız, doğru ve güçlü 
adımların bir sonucu. Hayata geçirdiğimiz 
sistemimiz, stratejimiz ve çalışmalarımızla 
ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin bir 
göstergesi olarak, bizler için ayrı anlamlar 
da taşıyor” açıklamasında bulundu. 

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 

Sezgin Gürsu, “Elde ettiğimiz bu gelenek-
sel başarının temelinde, hep daha iyiyi 
arayan, tutkuyla ve birbirine kenetlenmiş 
bir takım olarak çalışan arkadaşlarımız ile 
her bölgede Petrol Ofisi bayrağını gururla 
dalgalandıran iş ortaklarımızın imzası bu-
lunuyor. Bununla birlikte, başta Maxima ve 
Maximus ailesi olmak üzere tüm sektörlerin 
ihtiyacını karşılayan zengin ürün port-
föyümüz, yaptığımız sürekli geliştirmeler ve 
müşterilerimizin işlerini kolaylaştırıp verim-
liliklerini artıran hizmetlerimiz başarımızın 
en önemli unsurları oldu. Petrol Ofisi’ne 
yakışır şekilde bu liderliği gelecek yıllara da 
taşımak öncelikli hedefimiz” dedi. 

2019’da 4 kıtada 33 ülkeye 11 bin tona 
yakını ihracat olmak üzere, toplamda 120 
bin tonu aşan satış rakamına ulaşan Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar’ın Kocaeli Derince’de, 
ileri teknolojiye sahip bir fabrikası bulunuy-
or. Yıllık 144 bin tonluk üretim kapasitesine 
sahip Petrol Ofisi Madeni Yağ fabrikasının, 
15 bin ton bitmiş ürün, 50 bin ton ham ve 
yarı madde olmak üzere toplam 65 bin 
ton depolama kapasitesi bulunuyor. Petrol 
Ofisi, alanında Türkiye’nin yanı sıra geniş bir 
coğrafyanın en gelişmiş merkezi konumun-
daki Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – PO-

TEM ile çok önemli bir Ar-Ge ve teknoloji 
gücüne sahip. 84’ü TÜRKAK’tan akredite 
olmak üzere ulusal ve uluslararası meto-
tlarla toplam 155 farklı test yapılabilen 
POTEM’de yılda ortalama 150 bin adet test 
gerçekleştiriliyor. Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 
ileri teknolojisi ve üstün Ar-Ge gücü ile baş-
ta Maxima ve Maximus olmak üzere üret-
tiği 350’nin üzerinde ürün ile Türkiye’nin 
madeni yağ alanındaki hemen hemen tüm 
ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabiliyor. 

Türkiye madeni 
yağlar pazarının 

tartışmasız lideri: 
Petrol Ofisi

Petrol Ofisi, 
Türkiye madeni yağlar ve 

kimyasallar pazarında 
2010’dan bu yana 

üstlendiği liderliğini yüzde 
28,6’yı (*) bulan pazar payı 

ile 10’uncu yılına taşıdı. 
Ayrıca, sadece madeni 

yağlar pazarında da yüzde 
27’yi (*) aşan pazar payı ile 
liderliğe erişti. Petrol Ofisi, 

otomotivden sanayiye, 
denizcilikten, havacılığa, 

tarımdan inşaata kadar 
tüm sektörlerin hizmetine 

sunduğu ürünleri ve 
sektörel çalışmalarıyla, 

değer yaratmaya devam 
ediyor.

Selim Şiper Sezgin Gürsu



732020   RADÜS DERGİSİ

Selim Şiper: “Atılan adımların 
sonuçlarını almaya başladık”
Petrol Ofisi olarak her alanda hayata 

geçirdikleri önemli geliştirmelerin, atılan 
adımların sonuçlarını kısa sürede almaya 
başladıklarını belirten Petrol Ofisi CEO’su 
Selim Şiper, “Yönetimsel süreçlerden or-
ganizasyonel yapımıza, IT altyapımızdan 
ürünlerimize, hizmetlerimize kadar birçok 
alanda önemli geliştirmeleri hayata 
geçirdik. Petrol Ofisi gibi dev bir yapıda 
eş zamanlı olarak birçok alanda attığımız 
bu önemli ve güçlü adımlar, kısa sürede 
ilk sonuçlarını vermeye başladı. Madeni 
yağlar pazarında elde ettiğimiz bu önemli 
başarı da, kaydedilen bu gelişmelerin 
en güncel ve en güzel göstergelerinden 
biridir. Petrol Ofisi, hâlihazırda madeni 
yağlar ve kimyasallar pazarında 2010 
yılından bu yana liderliği aralıksız şekilde 
sürdürüyordu. Bununla birlikte bu mevcut 
güçlü konumunu, üründen dağıtım ağına 
kadar her alandaki çalışmalarıyla daha 
da geliştirerek madeni yağ pazarında 
liderliğe ulaştı. Bu başarının altında önce-
likle Madeni Yağlar Direktörlüğü’ndeki 
arkadaşlarımızdan, iş ortaklarımıza kadar 
birçok kişinin imzası bulunuyor” dedi. 

Sezgin Gürsu: “Her alanda yaptığımız 
geliştirmeler başarıyı getirdi”
Yaygın dağıtım ağı ile tüm Türkiye’ye 

ürün ve hizmet ulaştırdıklarına vurgu ya-
pan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsu, elde ettikleri başarıya ilişkin 
şu açıklamalarda bulundu:  “Türkiye’nin 
her bölgesine ulaşan distribütörlerimiz ve 
Petrol Ofisi’nin yaklaşık 1.770 istasyonunun 
yanı sıra 16 bin satış noktası ile ülkemizin en 
büyük ve yaygın dağıtım ağına sahibiz. Tür-
kiye’nin en büyük altyapılarından birine, PO-
TEM gibi alanındaki en gelişmiş merkezine, 
79 yıllık bir bilgi birikimine ve ileri teknoloji-
ye sahibiz. Ar-Ge gücümüzle, sürekli geliştir-
meler yapıyor, yenilikçi ürünler çıkarıyoruz. 
Kazanılan yeni kurumsal müşterilerimizle 
portföyümüzü daha da güçlendirdik. Oto-
motiv segmentinde önde gelen markalarla 

servis anlaşmaları gerçekleştirdik. Ayrıca ori-
jinal ekipman üreticileri ile de ilk dolum ve 
servis anlaşmalarımızı geliştirdik. Her zaman 
müşterilerimizin yanında ve yakınında ol-
maya devam ettik. Titizlikle yürüttüğümüz 
müşteri memnuniyeti anketlerinden çıkan 
her sonucu tek tek değerlendiriyoruz ve 
müşterilerimizi dinliyoruz. Bu sayede onların 
bugünkü ve gelecekteki beklentilerine yöne-
lik ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriy-
oruz. Bunun yanı sanayi tarafındaki kurumsal 
müşterilerimizle de büyük bir koordinasyon 
içindeyiz, ürün geliştirme aşamasında dahi 
birlikte çalışıyoruz. Sonuç itibari ile tüm bu 
yoğun çalışmalarımız neticesinde aldığımız 
sonuçlar, bize 2019 yılında Türkiye madeni 
yağlar pazarı liderliğini getirdi.” 

(*) Kaynak: PETDER 2010-2019 Toplam 
Madeni Yağ ve Kimyasallar Verisi
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Borabay Gölü
AMASYA’DA SAKLI CENNET

Borabay Gölü, Amasya’nın Taşova 
ilçesine yaklaşık 25 km uzaklıkta ve Bo-
rabay köyünün batısında olan, doğal 
bir heyelan gölüdür. Bir doğa harikası 
olan Borabay gölü, doğa yürüyüşü, pi-
knik ve kamp için son derece uygun bir 
seçenektir. Denizden 800 m. (1050 rakım) 
yükseklikteki krater gölü olarak bilinen 
göl aslında küçük bir akarsuyun etraf-
tan gelen yıkıntılarla tıkanması sonucu 
oluşmuş, doğal bir set gölüdür.

Etrafında  kayın, sarıçam, sedir, kes-
tane ağaçlarının yetiştiği Borabay Gölü, 
T.C. Bakanlar Kurulu tarafından turizm 
alanı ilan edilmiştir. Berraklığı ve doğal 
yansımalarının güzelliği nedeniyle “Aynalı 
Göl” adı verilen Borabay`ın etrafında çok 
sayıda piknik, kamp alanı ve bungalov ev 
bulunur. Gölde kayık ile tur atılabilmekte 
ve göl etrafında temiz hava ortamında 
yürüyüş yapılabilmektedir. Belediye 
tarafından işletilen orman içi dinlenme 
tesisleri vardır.

Kamp yaparsanız, kuş cıvıltıları arasın-
da uyanırsınız. Havada bildik bir nem 
kokusu. Mis gibi orman havası dolar bir 
anda ciğerlerinize. Tabiat sabah mahmur-
luğundadır... Göl kıyısına doğru yürüyebil-
irsiniz. Yeni yeni yükselen güneş, ağaçların 
gölgesini suya yansıtır. Ağaçların boyları 
daha bir uzun. İşte o an, Borabay gölüne 
neden ‘aynalı göl’ denildiğini anlarsınız.

Gölün çevresini dolaşan orman içinde-
ki patikayı gözünüze kestirebilirsiniz. Bir 
yükselip bir alçalarak ilerleyen toprak 
yolda gölün farklı açılardan manzaralarını 
yakalayıp fotoğraf makinesine yansıtabil-
irsiniz. Ormanın tüm renkleri suyun 
yüzeyindedir... Göl, ormanı yansıtıyor... 
Kestane ağaçlarının sarı-beyaz püsküllü 
çiçekleri, çamların yeşilden maviye doğru 
değişen farklı tonları; kuzeye bakan ya-
maçlarda gürgen, kayın, kestane, güneyde 
ise sarıçam ve karaçam ağaçları... Kimisi 
yarı beline kadar suyun içine gömülmüş.

Ağaçların altı ise kır çiçekleri, yosun 
ve mantarlarla bezeli... Dağlardan 
doğup gelen Çatağın deresi, taşıdığı 
alüvyonlarla gölün bu kısmını bir batak-
lığa dönüştürmüş zamanla. Bu gidişatı 
tersine çevirmek için bölge 1990 yılında 
ağaçlandırılmış. Bir bölümü sazlıklarla 
kaplı mekân küçük bir kuş cenneti aynı 
zamanda...
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ADANIŞ KUTSAL KAVGA
Yönetmen : Emir Khalilzadeh
Oyuncular : İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan
Ülke : Türkiye

FFP Media adına Şenel İlhan’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Adanış: 
Kutsal Kavga’, İstanbul’un fethinin ardından bir yarısı soylu Julius 
Ailesi’nde, diğer yarısı ise gizemli ‘Adanmış’larda kalan efsanevi ha-
ritanın etrafında şekillenen soluk kesici bir aksiyon filmi. İsmail Filiz, 
Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, 
Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan ve Dilek 
Serbest gibi yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘Adanış: Kutsal 
Kavga’nın ikinci tanıtımı, Baki İlhan’ın aksiyon sahnelerindeki ma-
haretini gözler önüne seriyor.

RAN
Yönetmen : Akira Kurosawa
Oyuncular : Tatsuya Nakadai, Masayuki Yui, Mieko Harada
Ülke : Japonya, Fransa

Akira Kurosawa’nın başyapıtı Ran, açgözlülük, güç hırsı ve intikam üze-
rine kurulu bir hikayeyi temel alıyor. Toprak ağası Yüce Lord Hidetora 
Ichimonji, kenara çekilmeye ve hükümdarlığını üç oğlu Taro, Jiro ve 
Saburo arasında paylaştırmaya karar verince tek istediği kalan sene-
lerini, oğullarının şatolarında saygın bir misafir olarak geçirmektir. İki 
oğlu babalarını övgüye boğarken üçüncü oğul babasını uyarmaya ça-
lışmaktadır; üç kardeş asla bir arada hareket edemeyecektir ve iktidar 
hırsı onları bölecektir. Lord Hidetora en genç oğlunun uyarısıyla kızgın-
lıktan deliye döner ve babası tarafından sürülür. Ancak tıpkı oğlunun 
uyardığı gibi, kısa süre içerisinde diğer iki oğlu, babalarının elinden, 
ünvanı da dahil her şeyi almak üzere planlar yapmaya başlayacaktır.
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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...

KUTLU İLE MELİNDA
Yazar : Ahmet Efe
Yayınevi : Nar Genç 

Molla Kutlu, dalgaları kıyıya çarpıp dönen şu uğultulu deniz gibi üzgün ve çaresizdi. Ne 
adımlarını atacak bir yer ne de sığınacak bir kuytusu vardı. Yüreğini yangın yerine çevi-
ren gelgitler çoğaldıkça 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 saklana-
mıyordu. Sanki amansız bir gölgenin peşine düşmüştü. Kovaladıkça kaçan ve asla ya-
kalanamayan bir gölge. Adına “aşk” denilen ağu. Hep bu zehri içip sarhoş olmak, hep 
bu denizde boğulmak istiyordu. Rüzgarda savrulan bir kurun 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?

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 ortalık-
ta gözükmem. Köyde bulunduğum zamanlar dışında hava kararmadan pek dışarı çık-
mam. Bir akşam, şehirde bir süre dolaşmış, aklımdan bir sürü şey geçirerek, her zamanki 
yolumda ilerliyordum. Bu sırada anlamını birdenbire kavrayamadığım bir soruyla karşı-
laşmıştım. Dirseğimin dibinde, güzel bir küçük kız vardı. Bulunduğumuz yerden epeyce 
uzakta bulunan bir yere nasıl gidileceğini soruyordu.
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BULMACA
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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   8
     8   7 9

SOLDAN SAĞA
1. Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle 

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

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

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

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

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

toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir 

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

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

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

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

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

uygunluk
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Hamuru için malzemeler
500 gr. un, 1 su bardağı su
½ su bardağı süt, 10 gr. yaş maya
1 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı sıvıyağ, Tuz

Kıymalı harç için malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
350 gr. kıyma, 2 tane kuru soğan
2 tane yeşil sivri biber
6-7 adet domates
1 yemek kasığı domates salçası
1 yemek kasığı biber salçası
1,5 su bardağı su
Pul biber, Tuz, Karabiber

Su, süt, şeker, maya ve sıvıyağı bir kaba alıp maya eriyinceye kadar 
karıştırın. Unu yavaş yavaş katarak yumuşak bir hamur elde edin. Tuzu 
ekleyip yoğurun. Yoğurduğumuz hamuru mayalanması için yaklaşık bir 
saat kadar dinlendirin. İç harç için, tüm malzemeleri yemeklik doğrayın. 
Tavayı ateşe alıp ısıtın ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince soğanı tavaya 
alın ve iyice pişirin. Ardından kıymayı ekleyin kavurun, sırasıyla biberi 
ekleyin. Domatesler ve salçaları ekleyip, salçaların kokusu çıkana kadar 
kavurun. Son olarak baharatlar ve suyunu ekleyin. Tüm sebzeler yumuşayıp 
su yarı yarıya çekinceye kadar pişirin. Harcınızın biraz ıslak kalmasına özen 
gösterin. Mayalanan hamurdan 12 beze çıkartın. Bezelerin her birini un 
serpilmiş tezgâhta pasta tabağı büyüklüğünde açın. Yağsız tavada her bir 
hamuru önlü arkalı pişirin. Hamurun birisini servis tabağınıza alın. Üzerine 
kıymalı harçtan sürün. Diğer hamuru üzerine yerleştirin bu şekilde bir kat 
hamur bir kat kıyma olacak şekilde kat kat yerleştirin. 4 dilim olacak şekilde 
keserek servis edin. Dilerseniz yanında yoğurt ile de servis edebilirsiniz.

Malzemeler
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Yapılışı

Kayseri Yağlaması
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YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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