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Değerli okurlar,
ok şükür ki; ülkemiz bu ciddi 
sıkıntılı dönemi başarılı bir biçimde 
atlatmakta. Elbette kolay değil 
öyle hemen oldu geçti denilecek 
türden değil. Elbette, daha bir süre 
yaşayacağız etkileri ve bırakmayacağız 
tedbirleri. Malum, insanlık aleminin 
gördüğü en büyük felaketlerden biri 
bu yaşadığımız.

Genellikle, her büyük olay 
esnasında bir şok dalgası yaşanır. 
Hele ki; daha evvel görmediğiniz, 
yaşamadığını türden bir felaketse 
hele de belirli bir lokasyon değil 
tüm dünyayı etkiliyorsa bu durum 
çok normaldir. Bin bir türlü senaryo 
üretilir, farklı kararlar alınır, 
uygulamalar, tedbirler tartışılır vs…

Ancak her zaman sakinlik, aklı 
selim davranmaktır esastır. Biz devlet 
olarak bunu başardık. Bakınız İtalya, 
ABD ve bilhassa İngiltere örneklerine, 
Allah muhafaza… Geç alınan kararlar, 
toplumsal bağışıklık denemesi, sağlık 
sistemi ve dirayetsiz yönetim anlayışı 
on binlerce cana mal oldu.

Çok şükür ki; biz ülke olarak, 
devlet-millet el birliği ile çok az 
hasarla atlatmaktayız. Dilerim bu 
kadarıyla geçmiş gitmiş olur. Elbette 
bitecek…Peki ya sonra?

Dünya’nın artık o eski dünya 
olmayacağı kesin. Ticarette, sosyal 
hayatta işin kitap yeniden yazılacak 
ve birçok rol değişecek. Rollerin 
aynı kaldığı noktada ise oyuncular 
değişecek. Birçok firma bir daha 
geri gelmemek üzere iş aleminde 
silinirken; yeni firmalar, şirket 
evlilikleri ve stratejik ortaklıklar 
doğacak. Hatta şimdiden bunun 
sinyalleri gelmeye başladı bile.

Mesela Çin…Hali hazırda 
dünyanın en büyük ekonomisine 
sahip olan ülke salgının ilk başladığı 
yer olmasına karşın ilk toparlanmaya 
başlayan ülke konumunda. Neden? 
Çünkü hayat devam etmek zorunda. 

Bu kadar nüfusu doyurabilmek, 
o büyüklükteki ekonomiyi 
canlandırmak için çalışmak, üretmek 
zorundalar. Ama bunun ölçeği yok. 
Her ülke kendi büyüklüğünce bu ilkeyi 
korumak zorunda.

Şimdiden Çin’in en büyük hasar 
gören Avrupa ülkelerindeki firmaları 
satın alma ya da ortak olma çabası 
bunun en somut göstergesi. Başta 
İtalya ve İspanya olmak üzere bazı 
ülkelerde bu agresif tarzı uyguladığı 
biliniyor. Hatta Asya ülkelerinin 
bundan böyle batılı ülkelere göre daha 
ciddi hamleler yapacağı beklentisi 
hâkim olmaya başladı. Çünkü dünya 
artık eskisi gibi olmayacak.

Ham madde kaynaklarının 
değeri bir kez daha ve çok net 
biçimde anlaşıldı. Ezberler bozuldu. 
Petrolsüz hayat olmaz diyenler 
yanıldı. Alternatif kaynakların önemi 
keşfedildi. Tarımın ve gıdanın; 
savunma ve silah sektörlerinden çok 
daha önde yer alması gereği iyice 
anlaşıldı. Hal böyle olunca; tedarik 
zincirleri ve üretim anlayışı da büyük 
bir değişime girdi. Motor fabrikaları 
sağlıkla ilgili cihazlara, muhtelif 
fabrikalar maske imalatına döndü. 
Bundan sonra dahası da olacak elbette.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, 
dünya ile entegre olmak, şimdiden 
değişime uyum sağlamak için tedbir 
almak gereği apaçık ortada. Tedarik 
zincirinin içerisine girmek, yeni 
ortaklıklar yapmak, verimliliği iki 
değil üç kez daha arttırmak ve global 
düşünmek için tam da doğru zamandır. 
Gördük ki; dünyanın bir ucundan 
birisi aksırdığında öbür ucundaki 
hasta oluveriyor. Yani demek istediğim 
aslında dünya çok büyük de değil. 
Ulaşmak istenildiğinde her tarafa 
ulaşılabiliyor. İnternet, akıllı telefon 
ve bilgisayar sağ olsun. Yeter ki; bizim 
bu saydıklarımıza dair niyetimiz, 
niyetimize dair çabamız olsun. 

Dünya var olsun, canlarımız sağ 
olsun, işlerimiz bereketli olsun.
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Yeni Mercedes-Benz
Vito’nun dijital dünya 
lansmanı gerçekleşti

Mercedes-Benz
Hafif Ticari Araçlar, Türkiye’de son 5 yılın
9 kişilik araç sınıfı lideri Vito modelini yeniliyor.

Mercedes-Benz
Vito yenilendi



72020   RADÜS DERGİSİ

AIRMATIC havalı süspansiyon, 9G-TRONIC 
otomatik şanzıman ve 239 HP’lik yeni güç 
seviyesi gibi özelliklerle yeni Mercedes-
Benz Vito’nun 2020’nin üçüncü çeyreğinde 
Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Mercedes-Benz Vito, satışa sunulduğu 
günden bu yana 9 kişilik araç dünyasına 
yön veriyor. İspanya’da üretilen Vito’nun 
üçüncü nesli 2014 yılının sonbaharında satışa 
sunuldu ve o tarihten günümüze 530.000 
adet satıldı. Mercedes-Benz Vito çok yönlü 
kullanım özellikleriyle gerek farklı ölçeklerde 
işletmelerin en iyi mesai arkadaşı gerekse de 
geniş ailelerin en iyi yol arkadaşı oldu. 

Yeni dört silindirli turbo dizel motor 
ailesinden OM 654, yüksek verimlilik 
seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini 
bir arada sunuyor. Havalı süspansiyon 
AIRMATIC daha konforlu bir sürüş sunarken, 
DISTRONIC ve Aktif Fren Yardımcısı gibi sürüş 
yardımcıları güvenliğe katkı sağlıyor. Mevcut 
duruma göre bir ileri seviyeye taşınan geri 
görüş kamerası, dijital iç dikiz aynası, yeni 
bilgi-eğlence sistemi ve daha kaliteli iç mekan 
sürüş konforunu desteklerken; yeni ön ızgara 
aracın tasarımını daha modern bir seviyeye 
getiriyor. 

Güçlü ve yüksek verimlilik 
seviyesine sahip dokuz farklı  
motor seçeneği
Yenilenmeyle birlikte tüm arkadan itişli 

Mercedes-Benz Vito versiyonları, verimlilik 
ve emisyon açısından optimize edilmiş, 
tamamen Mercedes-Benz teknolojisi ile 
üretilen, OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik 
turbo dizel motorla sunuluyor. Dört farklı güç 
versiyonu ile sunulan motor, giriş seviyesinde 
136 HP (100 kW) güç ve 330 Nm tork (Yakıt 
tüketimi karma 6,6-5,8 lt/100 km, CO2 
emisyonu karma 173-154 gr/km) değerine 
sahip Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor. Bir üst 
seviyede 163 HP (120 kW) güç ve 380 Nm tork 
(Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 
emisyonu karma 169-156 gr/km) değerine 
sahip Vito 116 CDI var. En üstte ise 190 HP 
(140 kW) güç ve 440 Nm tork (Yakıt tüketimi 
karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 
169-154 gr/km) değerine sahip Vito 119 CDI 
bulunuyor.

Buna ilave olarak yeni nesil ile birlikte 
sınıfının en güçlü motoru Vito 124 CDI da 
sunuluyor. Bu motor seçeneği, 239 HP (176 
kW) güç ve 500 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 
6,4-6,3 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 168-
166 gr/km) üretiyor. Hızlanma anında mevcut 
500 Nm’ye ek olarak 30 Nm “Overtorque” 
devreye giriyor. Vito 124 CDI, 0’dan 100 
km/s hıza 7,9 saniyede ulaşıyor ve 210 km/s 
maksimum hız yapıyor.

Yeni OM 654 motor nesli, OM 651 ile 

kıyaslandığında çok daha verimli ve çevre 
dostu. Ayrıca daha sessiz ve daha titreşimsiz 
bir sürüş sunuyor. Alüminyum gövde ve çelik 
pistonlu kombinasyon, kademeli yanma 
işlemi ve sürtünmeyi azaltmaya yönelik silindir 
yatağı kaplaması NANOSLIDE ve motora yakın 
egzoz gazı arındırma sistemi gibi gelişmiş 
teknolojilerle yakıt tüketimini düşürürken, bir 
başka açıdan emisyonları azaltmaya yardımcı 
oluyor. Motora yakın konumu sayesinde 
egzoz gazı arındırma sistemi az ısı kaybıyla 
en uygun çalışma koşullarında görevini 
yerine getirebiliyor. Tüm bu gelişmeler ile 
birlikte; örneğin Vito 119 CDI versiyonunda 
eski versiyona göre yüzde 13 yakıt tasarrufu 
sağlanabiliyor. 

Konfor ve verimliliği arttıran 
9G-TRONIC otomatik şanzıman
Tüm arkadan itişli Vito versiyonlarında 

9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor. 
Bugüne kadar sadece Vito Tourer 
versiyonlarında bulunan yüksek verimlilik 
seviyesine sahip tork konvertörlü otomatik 
şanzıman, 7G-TRONIC’in yerini alıyor. Sürücü, 
DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden 
“Konfor” ve “Spor” sürüş modlarından birini 
seçerek vites değişim zamanını ayarlayabiliyor. 
Sürücü ayrıca “Manuel” modu seçerek 
direksiyon üzerindeki kulakçıklarla manuel 
olarak da vites değiştirebiliyor. 

AIRMATIC havalı süspansiyon ile 
ister sportif, ister konforlu 
Ekim 2020 itibarıyla ilk kez Vito 

modelinde sunulacak olan AIRMATIC havalı 
süspansiyon, kendini yol ve sürüş şartlarına 
uyarlıyor. Artırılan yerden yükseklik sayesinde 
sürüş konforu dalgalı yol yüzeylerinde de 
korunuyor. Sistem, sürüş ve yol koşuluna 
bağlı olarak her bir tekerlekte kendini 

bağımsız olarak ayarlıyor. Bu, sönümleme ve 
basma olmak üzere iki adet bağımsız supap 
sayesinde son derece hızlı gerçekleşiyor. 

Sürücü, DYNAMIC SELECT seçim düğmesi 
üzerinden üç farklı sürüş modundan birini 
seçebiliyor. 30 km/s hıza kadar normal 
sürüş seyrinde 35 mm kadar yükselen Vito, 
daha yüksek hızlarda normal yükseklik 
seviyesine geriliyor. Konfor modunda 
standart yüksekliğini koruyan Vito, aracın 
110 km/s ve üzerinde hızlara çıkmasıyla 
tüketimi dengelemek için 10 mm kadar 
alçalıyor. Sport sürüş modunda araç hızından 
bağımsız olarak Vito 10 mm alçalıyor. Ayrıca 
seçilen sürüş programından bağımsız olarak 
pnömatik yükseklik ayarı tam otomatik ve yük 
durumuna göre de çalışıyor. Bu aynı zamanda 
römorklu kullanımda da daha sabit bir sürüş 
sağlıyor.

Güvenlik ve sürüş yardım sistemleri
Aktif Fren Yardımcısı, DISTRONIC ve dijital 

iç dikiz aynası gibi özelliklerin eklenmesiyle 
daha önce 10 adet olan güvenlik ve sürüş 
yardım sistemi sayısı 13 adede ulaşıyor. 
Vito böylece sınıfının en güvenli aracı olma 
geleneğini sürdürmeye devam ediyor. 
Vito’nun kapalı kasa versiyonu hava yastıkları 
ve sürücü ve ön yolcu için emniyet kemeri 
uyarısını standart olarak sunan ilk ticari araç 
oluyor. Vito ayrıca Yan Rüzgâr Yardımcısı ve 
dikkat dağınıklığı yardımcısı ATTENTION 
ASSIST’i bundan beş yıl önce sunarak sınıfının 
güvenlik standartlarını yeniden tanımlamıştı. 

Aktif Fren Yardımcısı ve DISTRONIC
Yeni Aktif Fren Yardımcısı öndeki araç ile 

olası bir çarpışma riskini algılıyor. Sistem önce 
görsel ve işitsel bir uyarı ile sürücüyü uyarıyor. 
Sürücünün tepki vermesi halinde sistem 
fren desteği ile sürücüyü destekliyor. Ancak 
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sürücünün tepki vermemesi halinde sistem 
aktif fren manevrası uyguluyor. Sistem ayrıca 
şehir içi trafiğinde hareketsiz nesneleri ve 
yoldan karşıya geçen yayaları da algılıyor. 

Vito’da ilk kez kullanıma sunulan 
DISTRONIC, bir aktif takip yardımcısı. Sistem 
sürücü tarafından belirlenen mesafeyi 
koruyarak öndeki aracı takip ediyor ve 
sürücüyü otoyol veya dur-kalk trafikte 
önemli oranda rahatlatıyor. Öndeki araç ile 
güvenli takip mesafesini korumak üzere 
çalışan sistem, kendi kendine hızlanıyor veya 
yumuşak bir şekilde fren yapıyor. Sert bir fren 
manevrası algılayan sistem önce sürücüyü 
görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve ardından 
otonom olarak fren yapıyor. 

Her zaman arkayı rahatlıkla 
gösteren dijital ayna 
Yeni Vito, dijital ayna özelliği ile sürücünün 

hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 
Sistem, arka camdaki HDR kameranın 
yakalamış olduğu görüntüyü geleneksel bir 
dikiz aynası olarak da kullanılabilen iç dikiz 

aynasına aktarıyor. Böylece sürücü, Vito’nun 
arkası tavana kadar yüklü bile olsa iç dikiz 
aynasından arkayı görebiliyor. Ayrıca camın 
iç kısmına monte edilen kamera, geleneksel 
bir dikiz aynasına kıyasla iki kat daha geniş 
bir görüş açısı sunuyor. Yüksek çözünürlüklü 
kamera, kapalı garaj gibi yerler dışında 
yağmurlu havalarda da net bir görüntü 
sağlıyor ve bu görüntüyü 1.600 x 320 Pixel 
TFT-LCD ekrana aktarıyor. Sürücü tek bir 
düğme hareketiyle dilediği zaman geleneksel 
ayna ile dijital ayna arasında geçiş yapabiliyor. 

Zengin eğlence çözümleri ve   
yeni görünüm
Yenilenen Vito’da sunulan bilgi-eğlence 

sistemlerinin de kapsamı genişliyor. Giriş 
seviyesinde Audio 10 dâhil yeni Vito’nun 
tüm radyo seçeneklerinde dijital radyo 
(DAB+) kullanıma sunuluyor. Böylece uzun 
yolda da radyo yayını net ve berrak bir 
şekilde dinlenebiliyor. Bunun dışında Audio 
10’da Bluetooth üzerinden eller serbest 
telefon görüşmesi veya müzik aktarımı gibi 
fonksiyonlar da sunuluyor ve akıllı telefon USB 
girişi üzerinden şarj edilebiliyor. 

Yeni bilgi-eğlence sistemi Audio 30 
ve Audio 40 ile birlikte 7 inç dokunmatik 
ekran ile birlikte Apple CarPlay ve Android 
Auto akıllı telefon entegrasyonu devreye 
giriyor. Audio 40 versiyonunda ayrıca 
entegre navigasyon da ekran üzerinden 
yönetilebiliyor. Bunun dışında Audio 30 ve 
Audio 40 versiyonlar, 180° açılı geri görüş 
kamerasının ekranı olarak görev yapıyor. 

Yeni ön ızgara ve daha kaliteli iç mekân
Mercedes-Benz Vito’nun karakteristik ve 

dinamik tasarımı yeniden yorumlandı. Yeni 
Vito, DISTRONIC ile Aktif Fren Yardımcısı gibi 
isteğe bağlı donanımlar veya gövde renginde 
ön tamponlarla bütünleşen tamamen yeni 
ön ızgarasıyla hemen fark ediliyor. Izgaranın 
ortasında konumlandırılan “Mercedes Yıldızı” üç 
adet siyah çıta tarafından çevreleniyor. Ayrıca 
tüm Vito versiyonlarında opsiyonel olarak 
tamamen krom bir ön ızgara da sunuluyor. 

Yeni Vito’nun iç mekânı da güncellendi. 
Daha önce kullanılan “Tunja” kumaş yerini 
esnek bir yapı ve şık bir görünüm sunan 
“Caluma” kumaşa bırakıyor. Ön konsolun 
sol ve sağ ucunda sportif bir görünümü 
beraberinde getiren yeni türbin görünümlü 
havalandırma ızgaraları devreye giriyor. İsteğe 
bağlı olarak sunulan Krom Paket kapsamında 
sunulan Parlak Piyano Siyah orta konsol, 
kalite algısını daha da yükseltiyor. Söz konusu 
opsiyon ile birlikte havalandırma ızgaralarının 
çevresinde de krom uygulanıyor.
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Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin 
operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak 
geliştirdiği en geniş ürün gamı ile 
firmaların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. 25 
yılı aşkın tecrübesi ile kimya sektörünün 
öncü firmalarından Koray Kimya, filo 
yatırımında yine Tırsan’ı tercih etti. 
Türkiye’nin tüm bölgelerine ve Balkan 
ülkelerine kimyasal ürün taşımacılığı 
gerçekleştiren şirket, filosuna 6 adet Tırsan 
Tank Konteyner Taşıyıcı ekledi. Tırsan’ın 
Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen 
teslimat törenine; Koray Kimya Yönetim 
Kurulu Üyesi Koray Uras, Berkay Uras ve 
Tırsan Treyler Yurt İçi Satış Yöneticisi Osman 
Keleş katıldı.

“Tırsan Araçları ile Kimyasal 
Ürünlerimizi Güvenli Şekilde 
Taşıyoruz”
Teslimat töreninde açıklamalarda 

bulunan Koray Kimya Yönetim Kurulu Üyesi 
Koray Uras, Tırsan ürünlerinin verimliliğine 
vurgu yaparak, “Kimyevi maddelerin 
kaliteli, hızlı ve kesintisiz tedariği 

endüstriyel üretim için hayati önem 
taşıyor. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere 
1992 yılında İstanbul’da kurulan firmamız, 
donanımlı iş gücü ve ileri teknolojiden 
yararlanan kalite odaklı çalışma sistemiyle 
bugün sektörün öncü markalarından biri 
oldu. Bu nedenle filo yatırımlarımızda 
bize en güvenli ve en hızlı çözümü sunan 
Tırsan ile çalışmayı tercih ediyoruz. Tırsan 
araçları hafif gövde yapısı sayesinde 
operasyonlarımızın verimliliğini artırıyor. 
Tırsan ile olan güçlü iş birliğimizin uzun 
yıllar devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Koray Kimya Yönetim Kurulu Üyesi 
Berkay Uras ise konuşmasında, Tırsan’ın 
sahip olduğu geniş satış sonrası servis 
ağı ve güvenilir hizmetlerine duydukları 
güvenin altını çizdi.

Tırsan Tank Konteyner Taşıyıcı  
T.SHF T Araç Özellikleri
Tırsan Tank Konteyner Şasi aracı, 

güvenli sıvı taşımacılığı sağlarken, hafif 
gövde yapısı sayesinde hem daha fazla 
yük alıyor hem de akaryakıt tüketimini 

düşürerek karlılığı artırıyor. Toplam 
3.250 kg ağırlığıyla Türkiye’nin en hafif 
ürünü olan T.SHF T 20 ft Tank Konteyner 
Şasi ADR mevzuatlarına uygun 
donanımı ile tehlikeli yüklerin güvenle 
taşınmasını sağlıyor.

Patentli esnek X cross şasi yapısı, 
şasi üzerinde bulunan yüksek gerilimi 
azaltmaktadır. X cross’lar, cıvatalı yapısı 
sayesinde kolay servis avantajı da 
sunmaktadır. Araç, yere yakın kimyasal 
atıkların toplandığı paslanmaz çelikten 
kullanıcı dostu bir havuza sahiptir. Ayrıca 
ekstra donanım olarak alüminyum yan 
yürüme yolları, 4 adede kadar 6 metre 
160 mm çapında hortum taşıyıcı, 2’şer 
adede kadar topraklama kablosu ve 
çubuğu sunulmaktadır. Havuz alanındaki 
geniş alan sayesinde tank konteynerler, 
kolay boşaltım avantajı sağlamaktadır. 
Tırsan Tank Konteyner Şasi, sahip olduğu 
özellikleriyle kimyasal madde nakliye 
hizmetlerinin kolay, güvenli ve verimli 
şekilde yapılmasına imkân sunmaktadır.

Koray Kimya filosunu
6 Tırsan tank

konteyner
ile güçlendirdi

Kimya sektörünün öncü firmalarından 
Koray Kimya, tercihini yine güvenilir 

lider Tırsan’dan yana kullanarak 
filosuna 6 adet Tırsan Tank

Konteyner Taşıyıcı kattı.
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DRIVE THE NEW WAY

DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ
Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz. Şimdiye 
kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her görevde 
en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.
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En önemli kurumsal hedeflerinden 
biri olarak küresel çevre sorunlarını 
çözmek üzere proaktif çalışmalar 
yapan Toyota ve Hino, 2050 yılında 
CO2 emisyonlarını düşürmek için 
geniş bir kullanım alanına hizmet 
sunacak elektrikli araç teknolojileri 
geliştiriyorlar. Japonya’da toplam CO2 
salınımının yüzde 60’ının ticari araçlara 
ait olması, bu girişimin önemini daha 
da ortaya koyuyor. Ağır ticari araçların 
yaygın olarak elektrikli kullanımı için 
ise hem çevresel performans hem 
de iş kapasitesi anlamında yeterli 
sürüş menzili, yükleme kapasitesi gibi 
birçok gerekliliği karşılaması gerekiyor. 
Bu nedenle hidrojen yakıt hücreli 
araçlar elektrikli araçlara göre daha 
yüksek enerji yoğunluğuyla verimli bir 
performans sunabiliyorlar.

Hino Profia modeli üzerine yapılacak 
yakıt hücreli ağır ticari araç, Toyota ve 

Hino’nun uzun yıllar boyunca elde ettiği 
deneyimle birlikte geliştiriliyor. Şasi, yakıt 
hücreli aracın optimum yerleşimi için 
özel olarak tasarlandı ve yeterli yükleme 
kapasitesi için kapsamlı bir ağırlık 
azaltma çalışması yapıldı. Güç ünitesi 
olarak ise, Toyota’nın yeni nesil Mirai 
için geliştirdiği iki yakıt hücresi sistemi 
yer alacak. Bununla birlikte Hino’nun 
geliştirdiği ve hibrit ağır ticari araç 
teknolojisinde uygulanan araç kontrol 
sistemleri kullanılacak. 

Toyota ve Hino hidrojeni gelecek için 
önemli bir enerji kaynağı olarak görüyor. 
Birlikte çalışarak teknolojiler geliştirecek 
iki üretici, 2003 yılında birlikte yakıt 
hücreli araç çalışmasına başlamalarından 
bu yana geçen 15 yılda yenilikçi yakıt 
hücreli araçlar geliştirdi. Toyota ve Hino, 
hidrojen toplumunun gerçek olması 
adına işbirliğini güçlendirmeyi ve 
çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Toyota ve Hino, 
hidrojen yakıt hücreli 

ağır ticari araç 
geliştirmek için işbirliği 
yapıyor. Bu kapsamda 

hidrojen yakıt 
hücreli ticari aracın 
doğrulama testleri 

ve pratik kullanımına 
yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilecek. 

600 kilometrelik sürüş 
menzili sunacak yakıt 

hücreli ağır ticari 
araç, hem çevresel 
performansta hem 

de pratik kullanımda 
yüksek standartlar 

sağlayacak.

Toyota ve Hino 600 KM 
menzilli hidrojen yakıt hücreli

ağır ticari araç geliştiriyor
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YAŞAM iÇiN...
FOR LIFE...
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Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye’de 
faaliyetlerini sürdüren dünyanın önde gelen soğutucu 
markası Thermo King, kullanıcılarının yaz aylarına bakımlı 
girmeleri için satış sonrası hizmetlerde özel fırsatlar sunuyor.

Thermo King müşterileri, servis hizmetlerinde yedek 
parçadan işçilik ücretlerine kadar birçok fırsat sunan farklı 
kampanya seçeneklerinden yararlanabiliyor. 31 Ağustos 2020 
tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında tüm dizel 
treyler ve kamyon ünitelerinin bakım parçaları olan kayış, filtre, 
alternatör fırçası, yağ, kasnak, rulman ve işçilik ücretlerinde 

yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor. Thermo King, orijinal 
yedek parça kullanımının önemine dikkat 

çekerek, birimin gerçek performansını 
ortaya koyabilmesi adına orijinal 

yedek parça kullanımının 
en önemli kriter olduğunu 

belirtiyor. Yatırımı koruyan 
ve ilk günkü performansın 
korunmasını sağlayan 
orijinal yedek parçalar, 
Thermo King birimlerinde 
olduğu gibi en zorlu 
testlerden geçiriliyor. 
Uzun ömürlü bu parçalar 
işletme maliyetlerini 

minimuma indirirken, 
birimden azami performans 

elde edilmesini sağlıyor.

Thermo
King’ten serin
tutan kampanya
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DAF Trucks, günlük kullanımda 
deneyim kazanmak amacıyla CF 
Hybrid’in saha testine başlamıştır. 
Hollandalı taşıma operatörü Peter 
Appel, Hollanda’nın kalbinde 
süpermarketlere ürün tedarik ederken 
bu yenilikçi kamyonlardan iki tane 
kullanıyor. DAF CF Hybrid, şehir içinde 
%100 elektriklidir ve kırsal alanlarda 
temiz dizel teknolojisini kullanır. 
Bu yenilikçi kamyon şehir içinde 
“sıfır emisyon” sürüş özelliğinin yanı 
sıra kırsal alanlarda uzun mesafe ve 
esneklik sağlayarak her iki tarafın en iyi 
özelliklerini bir araya getirir.

DAF CF Hybrid Innovation 
kamyonları; son derece verimli 10,8 litre 
PACCAR MX-11 dizel motor (330 kW/450 
hp), ZF elektrik motoru  
(75 kW/100 hp, azami güç: 130 kW/175 
hp) ve hibrit güç aktarma organları için 
özel ZF TraXon şanzımanla donatılmıştır.  

Sürüş sırasında veya şarj 
istasyonunda şarj etme
Elektrik motoru, enerjisini dizel 

motor kullanılırken şarj olan 85 kWh 
gücündeki bir akü grubundan alır. Dizel 
motor çalışır durumdayken elektrik 
motoru bir jeneratör görevi görerek 
akü grubuna enerji sağlar. İleride bu 
aküler bir (hızlı) şarj istasyonunda da şarj 
edilebilecektir.

Akünün şarjı tamamen doluyken 
DAF CF Hybrid, kamyon ile römorkun 
toplam ağırlığına bağlı olarak egzoz 
borusu emisyonu üretmeden 30 - 50 
kilometre aralığında bir elektrikli 
menzile sahiptir. Bu aralık şehir içine 
gidip gelmek için fazlasıyla yeterlidir.

Akıllı enerji yönetimi
Kırsal alanlarda CF Hybrid, uzun 

mesafe sunan temiz ve verimli PACCAR 
MX-11 dizel motordan güç alır. Ayrıca, 
hibrit teknolojisi akıllı enerji yönetimi 
sayesinde yakıt tüketiminde ekstra 
tasarruf sağlar. Elektrik motoru, dizel 
motoru desteklemek için egzoz freni 
ve Yokuş Aşağı Hız Kontrolü tarafından 
üretilen enerjiyi kullanır. Bu, hem yakıt 
tüketimi hem de CO2 emisyonları 
açısından faydalıdır. 

Uzun yolculuklar için uygun
Toplam 680 kamyonla çalışan Peter 

Appel Transport’un filo yöneticisi Marcel 

Pater bu konuyla ilgili şu açıklamaları 
yaptı: “Müşterimiz Albert Heijn ile 
birlikte her zaman CO2 ayak izimizi 
azaltmanın yollarını arıyoruz. Şehir içi 
dağıtım için elektrikli kamyonlar ideal 
olmakla birlikte uzun yollar için hibrit 
teknolojisi tercih edilmektedir. DAF CF 
Hybrid şehir içinde tamamen elektrikli 
olarak çalışır ve kamyonun dizel motoru 
sayesinde Hollanda ve yurt dışındaki 
farklı dağıtım merkezleri arasında 
sorunsuz bir şekilde yolculuk yapılabilir.”

Müşterilerin günlük kullanımı
Ürün Geliştirme Müdürü Ron 

Borsboom ise şöyle açıkladı: “Hedefimiz 
daha temiz bir gelecek olduğunda, çok 
çeşitli taşıma gereksinimlerini ele alırken 
bunlara tek bir teknolojik çözümle 
yaklaşmak DAF için mümkün değildir. 
İşte bu nedenle farklı teknolojileri 
test ediyoruz. Kamyonların tamamen 
elektrikli olması şehir içi dağıtım için 
iyi bir alternatif. Temiz dizel teknolojisi 
ise kısmen yeni yakıt türleri nedeniyle 
de uzun mesafeler için mükemmel bir 
seçenek. Ayrıca uzun vadede hidrojen 
ile ilgili planlarımız da var. CF Hybrid’in 
saha testiyle yalnızca kamyonun 
elektrik/dizel teknoloji performansını 
değil, aynı zamanda müşterilerimizin 
günlük kullanımı açısından ne kadar 
uygun olduğunu da değerlendirmek 
istiyoruz.”

Şehir içinde sıfır emisyon ve kırsal alanlarda uzun menzil

DAF, CF Hybrid’in saha testine
başlıyor

Hollandalı nakliye şirketi Peter 
Appel ile birlikte DAF Trucks, 

tamamen elektrikli ve şehir içi 
bölgelerde sıfır emisyon üreten 

kamyonun özelliklerini yol 
üzerinde incelemek amacıyla 

CF Hybrid’in saha testine 
başlamıştır.
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Friedrichshafen. ZF sektörün 
ilk Elektrikli Ön Park Freni ile EPB 
sistemleri ürün portföyünü genişletiyor 
ve teknolojinin daha fazla araca 
uygulanabilmesini mümkün kılıyor. Bu 
çözümle, üreticiler artık küçük otomobil 
tasarlarken konvansiyonel el fren kolu 
yerine çağdaş ve çok daha az yer tutan bir 
fren sistemi sunabilecekler.    

Orta, büyük ve lüks segment araçlarda 
görmeye alışık olduğumuz Elektrikli Park 
Freni (EPB) daha önce tasarımcılar 
tarafından küçük otomobillere 
uygulanamıyor ve gereksiz 
yer tutan el fren kolundan 
vazgeçilemiyordu. Endüstrinin 
ilk Elektrikli Ön Park Freninin 
seri üretime başlamasıyla, 
ZF artık bu teknolojinin 
küçük otomobillere de 
uygulanabilmesini 
mümkün kılıyor. Yerini 
ufak bir düğmeye 
bırakan el fren 
kolu, ayrıca kabin 
içerisinde yer 
tasarrufu sağlıyor. 
Yeni teknoloji, 
Kore’de ve Çin’de 
seri üretimdeki 
otomobillerde 
önümüzdeki 
günlerde 
devreye 
alınacak. 

ZF Aktif 
Güvenlik 
Bölümü başkan 
yardımcısı 
Manfred Meyer 
“ZF’nin yeni Elektrikli 
Ön Park Freni 
teknolojisi gerçek 
bir endüstri yeniliği. 
Küçük ve mini segment 
otomobil üreticileri bu teknolojiyi 
tüm avantajlarıyla kullanabilecek, 
müşterileri ise artırılmış güvenlik ve sürüş 
konforundan faydalanabilecek” dedi. 

ZF’nin yeni Elektrikli Ön Park 
Freni ile küçük otomobillerde 
ileri konfor
EPB, klasik el freni fonksiyonuna ek 

olarak Auto-Hold özelliği ile yokuşta kalkış 
desteği sunuyor. Stop-and-go özelliği ile 
ise yoğun şehir trafiğinde sürüş konforunu 
hissedilir derecede iyileştiriyor. Ayrıca, ön 
akstaki yüksek statik yük dağılımı, aracı 
eğimli yüzeylerde güvenli şekilde park 
etmeyi kolaylaştırıyor. 

ZF’nin ön aksta kullandığı EPB, 
konvansiyonel el frenlerinin arka 

kampana ve disk 
frenlerdeki bileşenlerini 
elimine ederek, ön 
aks fren kaliperlerine 

küçük değişiklikler, 
entegre edilen 

elektronik 
devreler ve 
ESC kontrol 
modülüne 
yeni bir 
yazılım 
gerektir-

mektedir. 
Manuel el 

freni sisteminin 
ortadan 

kalkmasıyla araç 
ağırlığında da 

hissedilir iyileştirme 
sağlanmaktadır.

Araçların güvenlik 
seviyesini ve verimliliği 

artırmak amacıyla 
mevcut bir teknolojiyi 

güncel pazar koşulları 
ve müşteri beklentileri 

doğrultusunda adapte eden ZF, 
elektrikli fren sisteminin avantajlarını yeni 
araç segmentlerine ulaştırıyor.

2001 yılında Elektrikli Park Freni 
teknolojisinin geliştirilmesine öncülük 
eden ZF, bugüne kadar dünya yollarında 
gezen 75 milyondan fazla araca EPB temin 
etmiştir. 

ZF, ilk Elektrikli Ön Park 
Fren (EPB) teknolojisini 

piyasaya sürüyor. Elektrikli 
Ön Park Freni özellikle 

küçük otomobiller için ileri 
güvenlik ve sürüş konforu 

sunuyor.

ZF, ilk elektrikli
ön park frenini otomotiv 

sektörüne sunar
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Sağlamlığı ve kalitesiyle 
dünyanın en çok tercih edilen 
forklift markalarından Komatsu’nun 
farklı ihtiyaçlara göre farklı 
kapsamlarda hazırlanan 3 farklı 
bakım paketi ile müşterilerinin 
yükünü hafifletiyor.

1983 yılından beri Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan 
distribütörlüğünü Temsa İş 
Makinaları’nın yürüttüğü Komatsu, 
dizel, LPG ve akülü forkliftleri için 
hazırladığı Altın, Gümüş ve Bronz 
bakım paketleri ile müşterilerine 
destek olmaya devam ediyor. Temsa 
İş Makinaları’nın uzman teknik 
ekipleri tarafından gerçekleştirilen 
ve Komatsu’nun orijinal ürünlerinin 
kullanıldığı bakımlar hem uzatılmış 
garanti süresi avantajıyla hem 
de cazip ödeme fırsatlarıyla 
kullanıcılarının yükünü ve bakım 
maliyetlerini azaltıyor.

Altın Paket ile dizel ve LPG 
forkliftlerin garanti süresi 5 yıl / 
5000 saate, akülü forkliftlerin 4 
yıl / 4000 saate çıkarken; Gümüş 
Paket ile dizel ve LPG forkliftlerin 
garanti süresi 4 yıl / 4000 saat, akülü 
forkliftlerin ise 3 yıl / 3000 saate 
uzatılmış oluyor. 

Dizel ve LPG’li forkliftler için 
Bronz Paket 3 Yıl / 3000 saat garanti 
ve 10 bakım sunarken, akülü 
forkliftler için ise 2 yıl / 2000 saat 
garanti ve 5 bakım sunuluyor.

Her üç paket için peşin 
ödemelerde %10 indirim seçeneği 
tanınırken ayrıca bakımdan bakıma 
ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Kullanıcılar Komatsu bakım 
paketleriyle ilgili bilgiyi WhatsApp 
Hattı: 0530 918 0 846’dan veya 
www.komatsu.com.tr adresinden 
alabilecekler.

Komatsu forkliftler için 
uzatılmış garanti ve 
bakım paketi fırsatı
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Babası bakkallık yapan Halil Kaya Gedik, 
küçük yaşlardan itibaren ticaretin içinde 
bulur kendini. Henüz okula başlamadan 
babasının bakkal dükkanına gidip gelmeye 
başlayan küçük Halil, kısa süre içinde 
kasada durmaya başlar. 1940 yılında Uşak 
Müjde Mektebi’nde ilkokula başladıktan 
sonra da bakkalda çalışmaya devam eder 
Halil, fakat artık bir görevi daha vardır: 
Askerden gönderilen mektupları okumak. 
O yıllarda sayısı az olduğu için okur yazar 
olanlar toplumda saygı görmektedir. Asker 
mektupları okuyarak birçok aileye yardımcı 
olan küçük Halil böylece “Halil Paşa” olur.

ERKEK SANAT ENSTİTÜSÜ İLE 
MESLEĞE ATILIR
Halil Kaya Gedik’in ilkokulu bitirdiği 

yıllarda, Uşak’ta yeni açılan Erkek Sanat 
Enstitüsü büyük ilgi görmektedir. Tulumlarını 
giymiş öğrenciler, “Mazimiz parlak, bilmeyiz 
yılmak. Aslan sanatkarın heybetine bak!” 
diye marşlar söyleyerek Uşak sokaklarında 
gezmektedir. Bu öğrencilere heves eden 
Halil Kaya Gedik de sanat okuluna gitmeye 
karar verir. 1945 yılında Uşak Erkek Sanat 
Enstitüsü Torna Tesviye Bölümü’ne yazılan 
Halil Kaya Gedik, tüm öğrencilik yaşamında 
olduğu gibi burada da sürekli iftiharla geçer 
sınıflarını. Uşak Erkek Sanat Enstitisü’nden 
mezun olan Halil Kaya Gedik, 1951 yılında 
Yıldız Teknik Okulu Makine Teknikerliği 
Bölümü’ne başlar ve 1953 yılında mezun 
olur. Makine teknikerliğini bitirdikten 
sonra eğitimine Almanya’da devam eden 
Halil Kaya Gedik, 1956 yılında Konstanz 
Devlet Üniversitesi Makine Mühendisliği 
ve Frankfurt`ta Alman Kaynak Cemiyetinin 
Kaynak Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
olur. İkinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkan 
Almanya’da iş olanakları sınırlıdır. Fakat 
başarılı olduğu için Halil’i çok seven 
öğretmenleri, okulunu bitirene kadar MAN 
fabrikasında staj yapmasını sağlarlar. MAN 
fabrikasında tanıştığı bazı Rus ve Doğu 
Alman mühendisler Halil Kaya Gedik’e 
kaynak mühendisi olmasını telkin eder. 
Mühendislerin telkinleri ve dünyada yeni 
yeni gelişen bir alan olması nedeniyle kaynak 
mühendisi olmaya karar verir Halil Kaya 
Gedik. Geceleri kaynak kurslarına giderek 
belge alır ve makine mühendisliğinin 

yanında kaynak mühendisi de olmayı başarır.
TÜRKİYE’NİN İLK DİPLOMALI 
KAYNAKÇILARINDAN
Eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen 

Halil Kaya Gedik, 1957 yılında Eskişehir 
Devlet Demiryolları Fabrikaları Kaynak 
Grubu’nda çalışmaya başlar. Türkiye’nin ilk 
diplomalı kaynakçılarından olan Halil Kaya 
Gedik iyi bir ücretle işe başlar. Aynı yıl vatani 
görevi için Ankara Dışkapı’daki yedek subay 
okuluna gider. Eğitim döneminin ardından 
Çorlu’ya tayin edilir. Çorlu’da İnşaat Emlak 
Taburu’na binbaşı tayin edilir ve askerliğini 
demir yolarında sivil olarak tamamlar. 

Askerliğin ardından çalışmaya devam 
eden Halil Kaya Gedik, 1958 yılında Uşak’ın 
ileri gelen ailelerinden Hacim ailesinin kızı 
Vala Hanım ile evlenir. Vala ve Halil Kaya 
Gedik çiftinin Hakkı ve Hülya isminde iki 
çocukları olur. Demir yollarında çalışmaya 
devam eden Halil Kaya Gedik aynı zamanda  
Türkiye’nin ilk yerli montaj arabası olan 
Devrim Projesi’nde görev alır.

FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ TEKLİFİ 
1963 yılına gelindiğinde Halil Kaya Gedik 

hayatının geri kalanını etkileyecek önemli 
bir teklif alır. Perşembe Pazarı tüccarları 
ve Avrupalı bir şirket ortaklığıyla kurulan 
fabrikada müdür olması teklif edilir. İşi gereği 
tanıştığı pek çok Perşembe Pazarı tüccarı, 
çalışkanlığını ve titizliğini bildikleri Halil Kaya 
Gedik’in bu görevi üstlenmesini ister. Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde 
Kartal’da kurulan bu fabrika ile Halil Kaya 
Gedik’in sanayicilik serüveni başlamış olur.

Kaynak elektrot üretimi ile faaliyetlerine 
başlayan fabrika, zaman içinde gelişen 
teknolojik şartlar gereği kaynak teli imalatına 
da başlar. Kaynak elektrotu, belli çapı ve 
uzunluğu olan bir ürün olmasına karşın, 
kaynak teli makaralara sarılı ve kullanım 
sürekliliği daha uzun olan bir üründür. 
Kaynak teli imalatı, 1970’li yıllarda hız 
kazanan köprü ve gemi yapımı işlerine 
sunduğu avantajla Türk sanayisinin 
gelişimine de katkıda bulunur. Halil Kaya 
Gedik bir yandan fabrikanın gelişimi için 
çalışırken bir yandan da kaynak eğitimleri 
vermeye başlar. Sanayideki tüm kaynakçıları 
fabrikasına davet eder ve onlara 7-15 günlük 

“Çalışmak ibadettir” 
diyerek geçen bir ömür

Makina Hikayeleri 

Milli mücadele yıllarında 
Anadolu halkı büyük 

yokluklara ve acılara tanık 
olur. Bu sıkıntılı dönemin 

tanıklarından biri de Uşak’ın 
Buğdaylı köyünde yaşayan 

Gedik ailesidir. Savaş yıllarında 
evi yakılan Gedik ailesi, yine o 
yıllarda Yunanlılardan kalma 
kısmen yıkıK bir eve sığınır. 

Ailenin ilk çocuğu Halil Kaya 
Gedik 1933 yılında bu evde 

dünyaya gelir...

BÖHLER FABRİKASINDA 
PRATİK KAYNAK
EĞİTİMİ - 1971

CER ATÖLYESİ - 1961

“GEDİK”
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eğitimler verir. Gidiş geliş masraflarına 
kadar tüm harcamaları üstlenen Halil Kaya 
Gedik, Milli Eğitim Bakanlığı’yla işbirliği 
içinde verdiği bu kurslar sayesinde yüzlerce 
diplomalı kaynakçı yetişmesini sağlar. 
Böylece Türk sanayisinin gelişimine destek 
olurken aynı zamanda kendi ürünlerini de 
tanıtma fırsat yakalar.

TERMO VANA İLE DÖKÜM 
SEKTÖRÜNE GİRİLİR
Bu süreçte Halil Kaya Gedik’in başarılı 

yönetimini gören Perşembe Pazarı 
sanayicileri, kendilerinin kurduğu Termo 
Vana fabrikasını da almasını teklif eder. 
Bu teklife olumlu bakan Halil Kaya Gedik 
hisseleri alarak 1967 yılında vana ve döküm 
sektöründe de çalışmaya başlar. Kuruluşunda 
beş dönümlük bir arazi üzerinde faaliyete 
geçmiş olan Kartal’daki fabrika zaman 
içinde 30 dönüme kadar büyür, fakat ürün 
çeşidinin ve kapasitenin sürekli artması 
sonucunda yetersiz kalmaya başlar. Bunun 
üzerine Pendik Yayalar’da 120 dönümlük 
arazi alınır ve üretim buraya taşınır. Pendik’e 
gelindiğinde de Kartal fabrikasındaki kaynak 
elektrotu üretimi devam eder. Pendik 
tesislerine geçildikten sonra kaynak elektrotu 
ve kaynak telinin yanında, yüzde 100 Türk 
sermayeli fakat Avusturya lisanslı bir şirket 
kurulur. Bu şirket ile GeKa markalı kaynak 
makinesi üretimi başlar. Yine bu yıllarda bazı 
yabancı firmaların kendi markaları ile üretim 
yapılması talepleri olur, o işler de yapılır. 1979 
yılında İstanbul ve İzmir’de kurulan hassas 
döküm fabrikaları ile savunma, otomotiv 
ve tıp sanayilerinin ithalata dayalı hassas 
parçalarının üretimi ile Türkiye’de ilk kez 
hassas döküm teknolojisi üretim faaliyetleri 
başlar.

ŞİRKETLER GEDİK HOLDİNG ÇATISI 
ALTINDA TOPLANIR
1983 yılında ise Kaynak ve döküm 

arasındaki tamamlayıcı bazı şirketlerin de 
kurulmasıyla holdingleşme ihtiyacı ortaya 
çıkar. İstanbul Fındıklı ve Perşembe Pazarı 
bölgesinde yerleşim temin edilir ve 1983 
yılında bütün şirketler Gedik Holding çatısı 

altında toplanır ve aynı tarihte ikinci elektrot 
fabrikası olan Kartal Kaynak faaliyete geçer. 
Gedik Holding, kaynak elektrotuyla başlayıp, 
kaynak teli ve kaynak makinesi ile devam 
eden üretimlerine, dünya pazarlarında 
yaşanan gelişmeler ışığında toz altı 
kaynak tozu, özlü tel gibi değişik kaynak 
malzemelerini de ekler. 

Müdür olarak geldiği fabrikada başarılı 
çalışmalara imza atan Halil Kaya Gedik, 
ortakların ısrarı ile hisse sahibi olur. İlerleyen 
süreçte Avrupalı ortakla yapılan görüşmeler 
sonucunda hisselerin tamamını alır ve 1985 
yılında şirket yüzde 100 Türk sermayeli 
bir şirket halini alır. Holding bünyesindeki 

şirket sayısı bir dönem 26’ya kadar çıksa da, 
1990’lı yılların sonlarına doğru benzer işleri 
yapan şirketler birleştirilir ve Gedik Holding 
bugünkü halini alır.

DÜNYA KAYNAK SEKTÖRÜNDE 
GEDİK MARKASI
Gedik Holding 1989 yılında ihracat 

departmanını kurar ve kısa zamanda 
dünyanın dört bir yanına ürün ihraç 
etmeye başlar ve dünya standartlarında 
yaptığı ürünlerle kısa sürede kendine 
yer edinmeyi başarır. İhracat hamlesi ile 
kurduğu dış ilişkiler ve kaynak üzerindeki 
uzmanlığı sayesinde Gedik Kaynak, önce 
Dünya Kaynakçılar Birliği’ne üye olur daha 
sonra da yönetim kurulunda yer alır. Gedik 
Kaynak, Dünya Kaynakçılar Birliği üyeliği 
ile kuruluşundan bugüne önem verdiği 
kaynak eğitimi çalışmalarını da uluslararası 
standartlara taşır. Birlik üyesi olarak kaynak 
eğitimi verme yetkisi alan Gedik Kaynak, 
2008 yılından itibaren uluslararası kaynak 
mühendisliği eğitimi ve diploması verebilen 
bir eğitim kurumuna sahip.

GEDİK YATIRIM MENKUL KURULUR
Gedik Holding, 1992 yılında Gedik Yatırım 

Menkul şirketini kurar. Bu gelişmeyle birlikte, 
o güne kadar satış ofisi olarak Türkiye’nin 
çeşitli illerinde alınmış olan bürolara yeni 
bürolar eklenir ve böylece satış teşkilatı 
daha da güçlendirilirken bu mülklerde 
Gedik Yatırım Menkul şirketinin şubeleri de 
açılmış olur. Kısa süre içinde büyük başarı 
sağlayan Gedik Yatırım Menkul, 2010 yılında 
bankalardan sonra işlem hacminde yedinci, 
karlılıkta ve öz sermayede birinci, müşteri 
sayısında ise üçüncü sırayı alır. Bugün Gedik 
Yatırım Menkul SPK’ya tabii 100 şirket içinde, 
ilk işlemin cinsine göre birinci ve üçüncü 
sıraları paylaşan bir konumda.

2 GRAMDAN 20 KİLOGRAMA 
KADAR DÖKÜM
1980’li yıllarda başlayan hassas döküm 

alanının geliştirilmesi için 1990’lı yılların 
başında çalışmalar yoğunlaşır. Hassas döküm 
sanayisinin kuruluş amacı savunma sanayisi, 

CER ATÖLYESİ TARAFINDAN ÜRETİLEN İLK YERLİ LOKOMOTİF KARAKURT - 1961

HALİL KAYA GEDİK - 1982

ALMANYA - 1955

ESKİŞEHİR CER ATÖLYESİ - 1961
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uçak sanayisi ve medikal sanayisinde 2 
gramdan 20 kilograma kadar işlemesiz mal 
üretmektir. Döküm ve diğer sınai faaliyetler 
için yapılan yeni yatırımlarla birlikte Pendik’te 
ki fabrikalar yetersiz duruma gelince Sakarya 
Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesinde 270 
bin metrekare arazi satın alınır. İlk etapta 110 
bin metrekarelik bu alanda tek parça halinde 
25 bin metrekarelik bir fabrika kurulur ve 
böylece Pendik’teki hassas döküm ve kum 
döküm tesisleri Hendek’e taşınır.

BİR EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ
Başarılı bir sanayici olan Halil Kaya 

Gedik, eğitim alanında da büyük hizmetler 
verir. Gedik Holding tarafından 1994 yılında 
kurulan Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı (GEV), ülke eğitimine ve Türkiye’de 
kaynak teknolojisinin gelişimine önemli 
katkılarda bulunur. Gedik Eğitim ve Sosyal 
Yardım Vakfı kuruluşundan bugüne; Vala 
Gedik Uşak İlköğretim Okulu, Vala Gedik 
Uşak Ortaöğretim Kız ve Erkek Öğrenci 
Yurtları, Vala Gedik İstanbul Tuzla İlköğretim 
İş Okulu, Vala Gedik Uşak Lisesi, Halil Kaya 
Gedik Uşak 1 Eylül Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi ve Halil Kaya Gedik Pendik 
Anadolu Meslek Lisesi gibi birçok eğitim 
projesine imza atmış bulunuyor. Halil 
Kaya Gedik bu okulların sadece yapımını 
üstlenip devlete devretmekle yetinmez, 
okulların sorunlarıyla daima ilgilenir ve 
çalışmalarını kontrol eder. Bir eğitim 
gönüllüsü olan Halil Kaya Gedik, çalışma 
hayatının son yıllarını Gedik Üniversitesi’nin 
yapımı ve geliştirilmesi çalışmalarına adar. 
Üniversitenin kuruluşunun ardından 2011 
yılında Gedik Holding kurumsal dergisine 
verdiği bir röportajda, “Her gün işime büyük 
bir hevesle ve çalışma azmiyle geliyorum. 

Kendimi şimdi daha çok eğitimci olarak 
tanımlıyorum ve mesaimin büyük kısmını 
okulla ilgili işlere ayırıyorum” der ve Gedik 
Üniversitesi öğrencilerine şu mesajı verir, 
“Gerçekten azmeden, çalışan, bizimle aynı 
duygu ve düşünceyi, heyecanı taşıyan 
gençlere her türlü imkanı sunmaya hazırız. 
İnsan kendine güvenirse başarmayacağı şey 
yoktur. Benim her zaman gençlere tavsiyem, 
çok çalışmalarıdır” der.

BAYRAĞI KIZINA TESLİM EDER
2007 yılına gelindiğinde Gedik 

Holding’de bayrak değişimi yaşanır. Halil 
Kaya Gedik fahri başkan olarak yönetimi kızı 
Hülya Gedik’e devreder. Babası tarafından 
küçük yaşlardan itibaren işlerin başına 
geçmesi için yetiştirilen Hülya Gedik, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni 
bitirdikten sonra Gedik Holding bünyesinde 
çalışmaya başlar. Ağırlıklı olarak dış ticaret 
birimlerinde görev almakla birlikte holdingin 
hemen her kademesinde çalışarak yönetim 
kurulu başkanlığına yükselen Hülya Gedik, 
babasının vefatından bu yana;  Gedik 
Holding, Gedik Kaynak, Gedik Döküm 
ve Vana, Gedik Eğitim Vakfı ve Gedik 
Üniversitesi’ni de yönetiyor. Kardeşi Hakkı 
Gedik ise Gedik Menkul Değerler, Gedik Art 
Bilişim ve Gedik Flora Tarım’dan sorumlu 
olarak çalışıyor. 2011 yılında kaynak robotu 
alanında çalışmalar yapmaya başlayan Gedik 
Holding, yurt dışından tedarikçilere işbirliği 
yaparak, robotik imalat bölümü açmış 
durumda. 

ARDINDA ONLARCA ESER BIRAKTI
1963 yılından bugüne Türk sanayisine 

ve eğitimine büyük hizmetler vermiş olan 
Halil Kaya Gedik 2012 yılının Ağustos ayında 
vefat eder... 79 yıllık yaşamına pek çok başarı 
sığdıran Halil Kaya Gedik, başarılı sanayici 
kimliğinin yanı sıra uzun yıllar boyu eğitime 
ve toplumsal sorunlara yönelik projelere 
verdiği destekle de takdir toplamış biridir. 
Eğitime verdiği destekten dolayı pek çok 
kurum tarafından ödüllere layık görülür. 
Özürlü okulları, atölye ve spor salonları, 
eğitim binaları, Uşak Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Ek Binası, hatıra ormanları ve Özürlü 
Yaşam Köyü projesiyle 2007 tarihinde TBMM 
tarafından üstün hizmet madalyasına layık 
görülür. Uşak Üniversitesi’nin Fahri Doktora 
verdiği Halil Kaya Gedik, 2010 yılında 
Uluslararası Kaynak Enstitüsü tarafından 
Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görülmüş, 
enstitü ayrıca her yıl bilim adamlarına 
dağıttığı ödüller arasına “Halil Kaya Gedik 
Ödülü”nü de eklemiştir. Hayatını işine adayan 
Halil Kaya Gedik, evine bağlı, müsrifliği 
sevmeyen ve çok titiz biridir. Lüksü sevmeyen 
ve tüm kazancını işletmelerine yatıran Halil 
Kaya Gedik aynı zamanda çalışanlarının tüm 

sorunlarıyla ilgilenir. Yanında çalışan herkesi 
“çalışma arkadaşım” diye tanıtır. Disiplinli ve 
ciddi çalışıldığı takdirde Türkiye’nin dünyada 
üretilen her şeyi yapabilecek güçte olduğuna 
inanan Halil Kaya Gedik, çalışmayı ibadet 
olarak görür. Bu yüzden holdinge bağlı tüm 
şirketlerin duvarlarına “Çalışmak ibadettir” 
yazısı astırır.

İKİ DÜNYA MARKASI: GEDİK 
KAYNAK VE GEDİK DÖKÜM 
Bugün Gedik Kaynak, İstanbul Pendik 

Şeyhli’ de 75 bin metrekarelik alana kurulu 
tesislerinde, kaynak sarf malzemelerinde 
GEKA, kaynak makinelerinde ise GeKaMac 
uluslararası ve tescilli markalarıyla çok geniş 
bir yelpazede ürünler sunmaya devam 
ediyor. Yıllık 90 bin ton örtülü kaynak 
elektrotları, gazaltı, tozaltı, özlü tip kaynak 
telleri, redresörler, gazaltı, tozaltı kaynak 
makineleri, inverter tip kaynak makineleri 
ve kaynak jeneratörleri üretimine devam 
ediyor. Şirket, robotik kaynaklı çözüm 
uygulamalarıyla kaynak otomasyonu 
konusunda da hem iç pazar hem dış 
pazara yönelik üretim ve satış faaliyetleri 
gerçekleştiren Türkiye’nin lider kaynak 
kuruluşu konumunda.

Türkiye’nin ilk vana üreticisi ve Sakarya 
Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 
bin metrekare kapalı alan, modern ve çevreci 
yeni dökümhanesiyle en büyük entegre vana 
üretim firması olan Gedik Döküm & Vana, 
1967’den bu yana ürettiği TERMO markalı 
vanalarla sanayimizin yıllar içinde değişen ve 
gelişen ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge çalışmaları 
yapmaya ve piyasaya yeni ürünler sunarak 
pazarını genişletmeye devam ediyor.

KAYNAK ATÖLYESİ - 1970

ELEKTROT ÜRETİM HATTI - 1968

KAYNAK ÜRÜNLERİ TEST AŞAMASI, 
OKSİJEN KAYNAĞI BÖLÜMÜ - 1959
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Pirelli marka kamyon, otobüs, 
tarım ve iş makinesi lastiklerinin 
lisanslı üreticisi Prometeon, 
yük veyolcu taşımacılığı yapan 
midibüslere ve  küçük kamyonlara 
yönelik geliştirdiği ‘R85 Plus’ serisi 
lastikler ile yüksek kilometre 
performansı vadederken, kesilme 
ve kopmalara karşı daha yüksek 
direnç garantisi sunuyor. 

Kesilme ve kopmalara karşı  
% 20 daha yüksek direnç, % 15 
yüksek kilometre performansı
Serinin bir önceki nesle göre 

güçlendirilmiş yanakları; darbelere 
ve aşınmaya karşı %20 oranında 
yüksek direnç sunarken, daha 
uzun karkas ömrü ve mükemmel 
kaplanabilirlik vadediyor. ‘R85 
Plus’, özel taban karışımı ve 4 adet 
çevresel kanalıyla üstün direksiyon 
kararlığı sağlıyor, aynı zamanda 
önceki nesle göre %15 daha yüksek 
kilometre performansıyla 

dikkatleri üzerine çekiyor.  
Artırılmış sırt genişliği 

sayesinde fren mesafesinin 
azaldığı seride, lamelli yapı lastik 
ömrü boyunca üstün tutunma 
ve düzenli aşınma sağlıyor. 
Devamlılık gösteren yeni merkez 
blok tasarımı; üstün çekiş, 
düzenli aşınma ve düşük gürültü 
özelliklerini bir arada sunuyor. 
Yanal bloklar  ise her koşulda üstün 
çekiş sağlıyor. 

Artırılmış karkas ömrü,  
üstün kaplanabilirlik ve  
daha uzun lastik ömrü
Pirelli patentli ‘çift katmanlı’ 

taban karışımı, yüksek 
silikalı hamur içeriğiyle ıslak 
zeminlerde maksimum tutunma 
gerçekleştiriyor. Öte yandan daha 
düşük dönme direnci ve yapısal 
bütünlük için düşük ısı oluşturan 

yapısıyla en düşük sıcaklıklarda 
dahi performansından ödün 
vermiyor. 

‘R85 Plus’ serisinin bütünüyle 
kauçuk kaplanmış kordları 
yorulmaya karşı direnç ve 
artırılmış karkas dayanıklılığı 
sağlıyor. Garantilenmiş düzenli 
aşınma, daha yüksek direksiyon 
hakimiyeti, artırılmış lastik ömrü, 
üstün kaplanabilirlik özelliğiyle 
en zorlu şartların dahi üstesinden 
gelebiliyor. Aynı zamanda daha 
konforlu bir sürüş deneyimi sunan 
seri, düşük gürültü seviye aralığı 
(68-72dB) ile de rakiplerine kıyasla 
üstünlük sağlıyor. ‘R85 Plus serisi 
hem ön hem çeker aks deseninde 
de sahip olduğu“M+S ve 3PMSF” 
markalamaları sayesinde  tüm 
mevsimlerde kullanıcılarına yüksek 
güvenlikve üstün performans 
sağlıyor. 

Prometeon tarafından midibüs 
ve küçük kamyonlar için 

geliştirilen ‘R85 PLUS’ serisi en 
zorlu şartlara meydan okuyor
Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi, Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin 

lisanslı üreticisi Prometeon’un midibüs ve  küçük kamyonlar  için şimdi daha da geliştirilen “R85 Plus” serisi özel 
taban karışımı ve artırılmış sırt genişliği ile bir önceki nesline oranla %15 daha yüksek kilometre performansı 

sunuyor. Serinin güçlendirilmiş yanakları, kesilme ve kopmalara karşı %20 daha üstün direnç sağlıyor.
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Ülkemizde 115 yıldır madeni 
yağların üretimi ve pazarlanması 
konusunda faaliyetlerini sürdüren 
Mobil Oil Türk A.Ş., ağır vasıta 
sürücülerine en kaliteli ve en güvenilir 
hizmeti Mobil Delvac Express servis 
zinciriyle sağlamaya devam ediyor. 
Hızlı, modern, temiz ve konforlu bir 
hizmet anlayışıyla Türkiye’nin 25 
noktasında yer alan Mobil Delvac 
Express, ağır vasıtaların kesintisiz 
operasyonlar gerçekleştirmeleri için 
deneyimli ustalarıyla yetkili servis 
kalitesinde eksiksiz bakım ve kontrol 
imkanı sunuyor.  

Ülkemizde 115 yıldır madeni 
yağların üretimi ve pazarlanması 
konusunda faaliyetlerini sürdüren 
Mobil Oil Türk A.Ş., en kaliteli bakım 
hizmeti ve yağ değişimini Mobil 
Delvac Express noktalarıyla ticari araç 
sahiplerine, ağır vasıta sürücülerine 
ve filo yöneticilerine sunmaya devam 

ediyor. Şirket, Türkiye’nin farklı 
noktalarında yer alan toplam 25 adet 
Mobil Delvac Express servisi ile, ağır 
vasıtaları kaliteli yağlarla buluşturarak 
araçların performansını artırırken 
bakım maliyetlerini minimuma 
indirmeyi hedefliyor. Mobil Delvac 
Express servis noktalarındaki deneyimli 
ustalar da, araçların tüm kontrollerini 
gerçekleştirirken aynı zamanda ticari 
araç sürücülerini bakımlar hakkında 
bilgilendiriyor. Mobil Delvac Express 
noktalarının dinlenme alanlarında ise 
ağır vasıta sürücüleri araç bakım ve 
kontrollerinin sona ermesini keyifle 
bekleyebiliyorlar.  

Ağır vasıtalara yetkili servis kalitesi!
Konuyla ilgili konuşan Mobil Oil Türk 

A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, Mobil 
Delvac Express servislerinde ağır vasıta 
sürücülerini yetkili servis kalitesinde bir 
hizmet anlayışıyla karşıladıklarını belirterek; 
“Mobil Delvac Express noktaları ile garanti 
kapsamından çıkan ağır vasıtaları için, 
yetkili servis kalitesinde bir hizmet anlayışı 
arayan ticari araç sürücülerinin ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ediyoruz. Sayıları 
25’e ulaşan Mobil Delvac Express’ler 
ile kalitemizi koruyarak hizmetlerimizi 
sürdürme gayesindeyiz. Bu noktalarda 
çalışan deneyimli ustalarımız ise hem 
sahip oldukları donanım hem de müşteri 
ilişkileri açısından Mobil Delvac’ı doğru 
temsil edebilecek şekilde özenle seçiliyor ve 
ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunuyorlar. Ağır 
vasıta sürücüleri, gerekli bakım ve kontrolleri 
Mobil Delvac Express noktalarında güvenle 
yaptırırken, en ağır yüklerde bile yüksek 
performansıyla motoru koruyan Mobil 
Delvac yağlarıyla araçlarını yeniliyorlar” dedi.

Mobil Delvac Express Servisleriyle  
ağır vasıtaları yolda bırakmıyor

Münci Bilgiç
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İtalya’nın en büyük otoyol ağı 
işletmecisi Autostrade per l’Italia S.p.A., 
ağırlığı 3,5 tonun üzerindeki kamyonlar 
için DKV BOX ITALIA ile dijital otoyol 
ücreti faturalandırma sözleşmesi 
imzaladı. 3.000 kilometrenin üzerinde 
yol ağına sahip Autostrade per l’Italia, 
İtalya’daki ücretli otoyolların yarısından 
fazlasını işletmektedir. Sözleşmenin 
imzalanmasıyla DKV Euro Service, 
sertifikalı bir servis sağlayıcı olarak 
İtalyan Otoyol ve Tünel Operatörleri 
Birliği (AISCAT) tarafından nihayet 

onaylanmıştır. Yakın gelecekte DKV 
BOX EUROPE da onaylanacaktır. 

DKV Euro Service Geçiş Ücretleri 
Genel Müdürü Jérôme Lejeune, 
“Bu şirketimizin tarihinde önemli 
bir kilometre taşıdır”, diyor. 
“Autostrade per l’Italia sayesinde 
müşterilerimize ağırlığı 3,5 tonun 
üzerindeki kamyonları için İtalya’daki 
geçiş ücretlerini kendi kutularımız 
üzerinden faturalandırma yolunda 
önemli bir adım atmış olmaktan 
mutluyuz.” Autostrade per l’Italia 

CEO’su Roberto Tomaside ise “DKV 
Euro Service, ağımızdaki en iyi piyasa 
katılımcıları arasında rekabeti teşvik 
ederek yönettiğimiz dijital hizmetlerin 
geliştirilmesi için önemli bir stratejik 
ortaktır. Başarılı bir iş birliği için 
sabırsızlanıyoruz.” İfadelerini ekliyor. 
İlgili İtalyan otoyollarındaki ödeme 
gişeleri, özellikle bu amaç için gerekli 
yazılım ve donanım ile donatılmıştır. 
Özel geçiş terminalleri, hangi gişede 
DKV BOX ITALIA’nın kullanılabileceğini 
gösteriyor.

DKV geçiş kutuları yakında İtalyan otoyollarında kabul edilecek

DKV otoyol kutuları 
yakında İtalyan 
otoyollarında
kabul edilecek
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Premium lastik üreticisi Hankook ve 
onun prototip ve üretim çözümleri şirketi 
olan Model Solution, Hankook’a ürün 
geliştirmede sektörden eşsiz içgörüler ve 
yeni konseptlerle destek verecek bir kurum 
içi yaratıcılık laboratuvarı olan ve ismi 
endüstriyel tasarımda renk (color), malzeme 
(material) ve son kat (finish) boyutunda etkili 
olan temel ilke ve süreçlerle ilgilenen alandan 

gelen CMF LAB’ı açıyor.. Hankook ve Model 
Solution arasında ortaklaşa gerçekleştirilen 
ilk projelerden biri yol koşullarına göre 
şeklini kendi kendine uyarlayabilen bir 
lastik prototipinin geliştirilmesi oldu. Model 
Solution tarafından yürütülen araştırmalar. 
lastiğin dönüşüm sürecinde dengesini 
başarıyla koruyabilmesini sağlıyor. Model 
Solution’in Seul’deki merkezinde kurulu 

CMF LAB, renk, malzeme ve yüzeyler 
konularındaki trendlerdeki gelişmeleri ve 
bunların ürünlerde olasi uygulamalarını 
araştırmak ve sınıflandırmaya yönelik bir 
merkez olarak faaliyet gösteriyor. Tasarım 
alanındaki en güncel trendlerden pantone 
renk skalasındaki trendlere ve önde gelen 
projelere kadar tasarımın CMF ile bağlantılı 
boyutlarını kapsayan altı alan üzerinden 
yapılanan bu oluşum çerçevesinde Model 
Solution, CMF LAB’ı, yeni alanlara geçişte 
yardımcı olacak stratejik bir sıçrama tahtası 
olarak kullanacak.

İngiliz tasarım stüdyosu Chris Lefteri 
Design ile işbirliği içinde çalışan CMF LAB 
retro, sürdürülebilirlik, his ve fantastik olmak 
üzere dört temayı kapsıyor olacak. “CMF 
Paket Kutusu” adı verilen bu tema paketi, 
emsalsiz içgörüler ve geleceğe dönük 
tasarım süreçleri ile tasarımcı ve şirketlere 
gelecekteki gelişmeler için kapsamlı içgörüler 
sağlayacak ve ilham verecek. Chris Lefteri 
Designmalzeme alanında uzmanlığıyla öne 
çıkan bir tasarım stüdyosu olarak otomotiv, 
elektronik ve spor gibi sektörlerde global 
şirketlere danışmanlık hizmetleri veriyor.

Hankook Technology Group, iş 
modelinin kapsamını genişletmek amacıyla 
Model Solution’ı 2018 mayısında satın 
aldı. O tarihten bu yana Model Solution, 
Hankook’un yenilikçi bir şirket olarak rekabet 
gücünü artırıp, grubun büyümesinde ve 
gelecekte büyümeyi getirecek faktörlerde 
konsolidasyon sağlıyor. CMF LAB’ın açılması, 
Model Solution’ın ürün geliştirme ve seri 
üretim alanlarındaki büyüme stratejisinin bir 
parçası. Burada amaç, tüketici elektroniği, 
robot teknolojileri, medikal ve sağlık cihazları 
ile otomotiv hizmetleri gibi geniş bir sektör 
yelpazesi için dünya standartlarında teknoloji 
ve platform çözümleri sağlamak.

Lastik 
üreticisi 
Hankook, 
“renk”,  “malzeme” 
ve “son kat” konula-
rındaki güncel tasarım 
trendleri alanında araştırma 
ve sınıflandırma konularına 
odaklanan bir veritabanı olan 
CMF LAB’ı açıyor. CMF LAB, lastik 
üreticisi Hankook Technology 
Group’a bağlı ve gruba geleceğe dönük 
yaratıcı projelerle destek veren bir 
şirket olan Model Solution bünyesinde 
oluşturulmuş. CMF LAB İngiliz tasarım 
stüdyosu “Chris Lefteri Design” ile 
birlikte faaliyet gösterecek.

Hankook Technology Group endüstriyel
tasarım alanında araştırmalar yürütmek üzere

CMF LAB’ı açıyor
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5 adet IVECO S-WAY AS440S51 TP  
çekicinin  teslim edildiği törene , Panpet 
Genel Müdürü-İnanç Kızılyazı, Panpet 
Ticaret Şefi Şenol Öğretir, Panpet Kademe 
İkmal Sorumlusu Emre Doğan katılırken 
IVECO yetkili satıcısı Gülsoylar’ı temsilen 
şirket yönetim kurulu başkanı Candan 
Gülsoy ve satış müdürü Doğan Şahin 
katıldılar. 

510 BG güç, AS geniş ve yüksek kabine 
sahip araçlar aynı zamanda full donanım 
paket ile teslim edilmiştir.

 “Panpet Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin bağlı 
ortaklığı olarak Kayseri’de kurulmuştur. 
Şirket’in ana faaliyet konusu, yurtiçi ve 
yurtdışı karayolu nakliye hizmeti, akaryakıt 
ürünlerinin perakende ve toptan satışı, 
şeker pancardan üretilmiş kristal şekerin 
toptan yurtiçi satışı, hayvan yemi olarak 
tüketilen melaslı pelet kuru küspe üretimi, 
hafriyat yükleme, taşıma ve boşaltma 
işleridir. Sürekli olarak taşımacılık filosunu 
yenileyen Kayseri Şeker, Panpet çekici 
filosunu her sene daha da genç hale 
getirmektedir.

Törende söz alan Gülsoylar yönetim 
kurulu başkanı Candan Gülsoy ise, 
Panpet’in IVECO ile olan daha önceki 
olumlu deneyimlerinden yola çıkarak 
tercihlerini tekrar IVECO’dan yana 
kullanmalarından çok memnun olduğunu 
söyledi. Tören sonrasında IVECO Kayseri 
Yetkili Satıcısı Gülsoylar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Candan Gülsoy  Panpet 
yetkililerine bir plaket takdim etti.

Yeni kabin: Mükemmel sürüş ortamı
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 arttırılarak sürücüye 
konforlu bir pozisyon ve ideal görüş alanı 
sağlandı. Direksiyonun alt kısmı düz 
tutularak sürücülere daha fazla alan bırakıldı 
ve konfor arttırıldı.

Kontrollerin ergonomik 
yerleşimiyle tüm anahtar özellikler 
sürücünün kolayca erişebileceği 
noktalara yerleştirildi ve aracın daha 
konforlu ve verimli yönetimi sağlandı.

Ön konsol ve merkez, konfor ve 
verimliliği arttırmak üzere baştan tasarlandı 
ve yeni yerleşim biçimi fonksiyonelliği 
arttırdı. 7 İnç kapasitif dokunmatik ekran, 
son teknoloji bilgi-eğlence sistemine erişimi 
sağlıyor ve sürücünün dijital hayatını Apple 
Car Play ile telefonunu 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 
geliştirmeleri mevcut. Sürücü 7/24 Servis 
ve Uzaktan Servis Hizmetleri ile Sürüş Tarzı 
Değerlendirme sistemine de erişebiliyor.

Merkezde yer alan çok sayıda düğme, 
olası kombinasyonları arttırırken aracın 
gövdesi veya treyleri kontrol etmek üzere 
fazladan boş düğmeler bırakıyor.

Yeni Dur/Kalk düğmesi ve tümleşik 
uzaktan kontrollü elektronik anahtar 
yeri ön panelde DNR (Otomatik vites 
kontrolleri) alanının yanına uygun bir şekilde 
konumlandırıldı. 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 

Panpet Taşımacılık, filosunu
IVECO S-WAY ile güçlendirdi

Iveco yetkili satıcısı 
Gülsoylar Kayseri Şeker 

Fabrikasının iştiraki olan 
Panpet Taşımacılık’a 

satışını gerçekleştirdiği 
5 adet S-WAY çekiciyi 

teslim etti.
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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 uygun.

Hacmi yüksek bölmeler kabine uygun 
bir şekilde yerleştirilmiş ve sürücünün 
duyabileceği tüm saklama ihtiyacını 
karşılayacak düzeyde ve hepsi kolayca 

erişilebilir. Yan kapıdaki açık eldiven bölmesi 
aynı zamanda 1,5 litrelik şişe tutacağına 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 
tepesindeki göz kapağı sürücünün içecek 
için buzdolabının kapağını tamamen 
açmadan içeceğini almasına olanak tanıyor.

IVECO, iç mekân aydınlatma sisteminde 
her türlü koşulda görsel konforu arttırmak, 

doğru kalite ve parlaklığı, yerinde ve 
ihtiyaç duyulduğunda 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. İki bağımsız tamamen 
LED okuma ışığı sürücü ve yardımcısı için 
aydınlatma sağlıyor. Ek olarak uygunca 
konumlandırılmış bağımsız düğmeler ve 
döner kontrol düğmesi sürücünün üzerinde 
yer alan rafta ve tüm aydınlatma sistemini 
kontrol ediyor. Geceleyin, akıllı aydınlatma için 
kapı engelleyici, kapı açıldığında tüm ışıkların 
birden yanmasına engel oluyor.

Yüksek konforlu uyku alanı.Yeni IVECO 
S-WAY’in kabini, dinlenme veya gece uykusu 
sırasında sürücü konforunu maksimize etmek 
için tasarlandı. Gece alanının T şekilli alt ranza 
ile simetrik yerleşimi, cep bölmeleri, ranzanın 
iki ucunda yer alan USB girişleri sürücünün 
istediği tarafta yatmasına olanak veriyor. 
Yatak modülü arka duvarın merkezine 
konumlandırılmış ve ihtiyaç duyulabilecek 
-ısıtma, aydınlatma, radyo, kapı kilidi gibi- 
kontrollere kolayca erişilebilen bir yerde.

Tek parçalık alt ranza yatağı 14 santim 
kalınlığında 2 farklı konfor seviyesine sahip 
bir şilte barındırıyor. Üst ranzada ise farklı 
ihtiyaçlara göre iki çözüm mevcut: 8 Santim 
kalınlığında şilte ile katlanabilir ve bavul alanı 
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olarak kullanılabilen 60 santim genişliğinde 
Akıllı Ranza veya 10 santim kalınlığında şilte 
ve merdiveniyle 70 santim genişliğinde 
Konforlu Ranza. Her zaman mükemmel iç 
iklimlendirme. Klima sistemi, tümleşik park 
soğutucusu ve ısıtma sistemleri her türlü 
hava koşulunda, giderken veya dururken 
ideal iç iklimlendirmeyi sağlıyor.

Yeni Kabin:Yakıt verimliliğini 
arttırmak için tasarlandı
Kabinin dış kısmının her detayı hava 

direncini minimize etmek için incelikle 
çalışıldı. Yeni çatı mükemmel bir biçimde 
aracın ön bitişine eklemlendi ve düz bir 
yüzeyle 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 oluşturuyor 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 yüzeyle hızın oluşturduğu 
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.

Yeni Kabin: Toplam Sahip 
Olma Maliyetini 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 verilerine göre 
bu, filolardaki çoğu olayda 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.

Yeni Kabin: 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 ayarla fren mesafesi %15 kısaltılarak 
genel güvenlik geliştirildi.

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

Ek olarak IVECO S-WAY İleri 
Sürücü Destek Sistemleri dizisi ile 
sürücüye aracı verimli ve güvenli bir 
biçimde yönetmesini 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 
güçlendirilmiş yapısıyla (ECE R29.03 
kabin çarpışma uyumlu) sürücü 
güvenliğine atıfta bulunuyor ve her 

koşulda daha iyi görüş sağlıyor.
Kabin baştan tasarlanırken IVECO, 

müşterinin kârlılığını arttırmak adına 
maliyet azaltıcı ve üretkenlik arttırıcı 
her fırsatı kullandı. Yeni tasarım 
aerodinamik performansı optimize 
ediyor ve hâlihazırda mükemmel olan 
yakıt verimliliğini % 4’e kadar arttırıyor. 
Toplam Sahip Olma Maliyetine etki 

eden tasarım unsurları ise tamir 
maliyetlerini dramatik olarak 
azaltan çok-parçalı tampon 

gibi yalnız etkilenen parçanın 
değişmesini sağlayan özellikler.
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2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 
toplam üretim yüzde 4 ve otomobil 
üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 8 oranında 
arttı. Bu dönemde, toplam üretim 
237 bin 665 adet, otomobil üretimi 
ise 162 bin 985 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 91 artarak 77 
bin 95 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde otomobil pazarı ise 
yüzde 98 oranında arttı ve 59 bin 
743 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2020 yılı 
Ocak-Şubat döneminde üretim 
yüzde 4 seviyesinde daralırken, 
ağır ticari araç grubunda yüzde 
16, hafif ticari araç grubunda 
yüzde 3 oranında azaldı. 2019 yılı 
OcakŞubat dönemine göre ticari 
araç pazarı yüzde 70, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 62 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 131 arttı.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 4 oranında azalırken, 
otomobil ihracatı yüzde 5 oranında 
arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 
192 bin 577 adet, otomobil ihracatı 
ise 134 bin 282 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı 
Dolar bazında yüzde 2 artarken, 
Euro bazında ise geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5 arttı. Bu 
dönemde toplam otomotiv ihracatı 
5 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 20 artarak 
2,1 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 

Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 24 artarak 1,9 Milyar € 
seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4 oranında artarak toplam 
237 bin 665 adet taşıt aracı üretildi.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 242 bin 930 adet olarak 
gerçekleşti.

2019 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 
yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 4 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim:

- B. Kamyonda yüzde 28 
- Kamyonette yüzde 3 
- Minibüste yüzde 2 
- Midibüste yüzde 1 oranlarında 

azaldı, 
- Otobüste yüzde 1 
- K. Kamyonda yüzde 300 

oranlarında arttı.
2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 

otomobil üretimi, 2019 yılına göre 
yüzde 8 oranında artarak 162 bin 
985 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 
traktör üretimi yüzde 95 oranında 
artarak 5 bin 265 adet oldu.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 
toplam satışlar 2019 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 91 artarak 77 
bin 95 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz.
2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 

otomobil satışları, 2019 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 98 oranında 
arttı ve 59 bin 743 adet oldu.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 

otomobil pazarında ithalatın payı 
yüzde 61 olarak gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 98 
, ithal otomobil satışları yüzde 97 
ve yerli otomobil satışları yüzde 99 
oranlarında arttı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz.
2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 

hafif ticari araç (minibüs + 
kamyonet) pazarında ithalatın payı 
yüzde 46 olarak gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları 
yüzde 62 , ithal hafif ticari araç 
yüzde 57 ve yerli hafif ticari araç 
satışları yüzde 66 oranlarında arttı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz.
2020 yılı Ocak-Şubat döneminde; 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ağır ticari araç pazarı yüzde 131 
artarak 2 bin 700 adet, kamyon 
pazarı yüzde 143 oranında artarak 2 
bin 239 adet, midibüs pazarı yüzde 
187 oranında artarak 339 adet ve 
otobüs pazarı ise yüzde 5 oranında 
azalarak 122 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 
toplam pazar yüzde 3, hafif ticari 
araç pazarı yüzde 29 ve ağır ticari 
araç pazarı yüzde 34 oranlarında 
düşüş gösterirken, otomobil pazarı 
yüzde 9 artış gösterdi.

Tablo1.1’de görebilirsiniz.
2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 

134 bin 282 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 81’ini 
oluşturan 192 bin 577 adet taşıt 
ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Şubat 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2020 YILI “ŞUBAT” AYI 

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

 

Grafik1.3: Hafif Ticari Araç 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: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)
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Kaynak: OSD

döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 4 azaldı.

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 5 oranında artarken, ticari 
araç ihracatı yüzde 19 oranında 
azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 

yılına göre yüzde 17 artarak 2 bin 
649 adet olarak gerçekleşti.

Tablo1.2’de görebilirsiniz.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 

verilerine göre, 2020 yılı Ocak-Şubat 
döneminde toplam ihracat, 2019 
yılına göre yüzde 2 oranında arttı 

ve 5 milyar $ oldu. Euro bazında ise 
yüzde 5 artarak 4,6 milyar € olarak 
gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 4 oranında 
artarken, yan sanayi ihracatı da 
yüzde 2 oranında azaldı.
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Volvo Trucks, sürücü 
odaklı yeni nesil ağır ticari 

araçlarının tanıtımını 
gerçekleştirdi

Volvo Trucks sürücü ortamına, güvenliğe ve verimliliğe güçlü 
bir şekilde odaklanan dört yeni kamyon sunar. Volvo Trucks Genel 

Müdürü Roger Alm, “Bu ileriye dönük büyük yatırımla gerçekten 
gurur duyuyoruz. Amacımız, müşterilerimizi daha da rekabetçi 

hale getirerek onların en iyi iş ortağı olmak ve gitgide 
zorlaşan bir pazarda en iyi sürücüleri şirketlerinde 
bulundurmalarına yardımcı olmaktır,” diyor. Dört 
farklı ağır ticari araç modeli olan Volvo FH, FH16, 

FM ve FMX, Volvo Trucks teslimatlarının 
yaklaşık üçte ikisini temsil etmektedir.
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Taşımacılığa yönelik beklenen 
artan talep, dünya çapında yetenekli 
sürücülerin bulunabilirliği konusunda 
baskı oluşturmaktadır. Örneğin 
Avrupa’daki hesaplamalar, tüm sürücü 
ihtiyacının yüzde 20’sinin boş olduğunu 
göstermektedir. Müşterilerin en iyi 
sürücüleri işe alıp elde tutmalarına 
yardımcı olmak için Volvo Trucks, nitelikli 
sürücüler açısından daha güvenli, daha 
verimli ve daha dikkat çekici olan yeni 
kamyonlar geliştirmeye odaklanmıştır.

Roger Alm sözlerini şöyle sürdürüyor: 
“Kamyonlarını güvenli ve verimli 
bir şekilde kullanan sürücüler, tüm 
nakliye şirketleri için paha biçilemez 
değerdirler. Sorumlu sürüş davranışı, 
hem CO2 emisyonlarının ve yakıt 
maliyetinin azaltılmasına hem de kaza, 
yaralanma ve planlanmamış duraklama 
riskini azaltmaya yardımcı olur. Yeni 
kamyonlarımız, sürücülerin çok daha 
güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasına 
yardımcı olacak ve en iyi sürücüleri 
şirketlerinde bulundurmak için rekabet 
eden müşterilerimize daha güçlü 
argümanlar sunacak.”  

Volvo Trucks ürün yelpazesindeki 
çeşitli kamyon modelleri, birçok farklı 
kabin modeliyle sunulur ve çok çeşitli 
uygulamalar için optimize edilebilir. 
Uzun yol kamyonlarında kabin 
genellikle sürücünün ikinci evidir. 
Bölgesel taşımacılık kamyonlarında 
kabin genellikle bir mobil ofis görevi 
görürken, inşaat kamyonları sağlam ve 
pratik çalışma ekipmanlarıdır. Bu nedenle 

görüş, konfor, ergonomi, gürültü seviyesi, 
manevra kabiliyeti ve güvenlik, tüm yeni 
kamyon modellerini geliştirirken kilit 
odak noktaları olmuştur. Kamyonun dış 
kısmı da yeni kamyonların özelliklerini 
yansıtacak ve çekici bir genel tasarım 
yaratacak şekilde geliştirilmiştir.

Daha fazla alan ve iyileştirilmiş 
görüş sunan yeni kabin – Volvo FM 
ve Volvo FMX
Yeni Volvo FM ve Volvo FMX’in 

yepyeni bir kabinin yanı sıra, tüm Volvo 
modellerinde bulunan aynı gösterge 
tablosu işlevlerinin birçoğu mevcuttur. 
Daha iyi konfor ve daha fazla çalışma alanı 

sağlamak için iç hacimleri bir metreküp 
kadar arttırılmıştır. Daha geniş pencereler, 
alçaltılmış kapı hattı ve yeni aynalar 
sayesinde görüş çok daha iyidir.

Direksiyon simidi, sürüş pozisyonunun 
daha büyük ölçüde ayrı ayrı ayarlanmasını 
sağlayan yatırılabilir kolon işlevi ile 
donatılmıştır. Yataklı kabin içindeki 
alt yatak öncekinden daha yükseğe 
yerleştirilmiştir, bu da daha fazla konfor 
sağlar ve yatağın altında ek saklama alanı 
oluşturur. Yataksız kabinde, arka duvardaki 
kabin içi aydınlatmayla birlikte yeni, 40 
litrelik saklama bölmesi bulunmaktadır. 
Soğuğu, sıcağı ve gürültü rahatsızlığını 
engellemeye yardımcı olan güçlendirilmiş 
yalıtım sayesinde kabin konforu daha 
da artırılırken, karbon filtreli algılayıcı 
kontrollü iklim ünitesi her koşulda iyi hava 
kalitesi sağlar.

Tüm modeller yeni bir sürücü 
arayüzü ile donatıldı
Sürücü alanı şimdi farklı işlevlerin 

gözden geçirilip yönetilmesini 
kolaylaştırmayı amaçlayan, böylece daha 
az stres ve dikkat dağınıklığına neden 
olan tamamen yeni bilgi ve iletişim 
arayüzüne sahiptir. Sürücünün ihtiyacı 
olan bilgiyi her an seçmesini kolaylaştıran 
12 inçlik bir ekranı bulunan gösterge 
tablosu tamamen dijitaldir. Sürücünün 
kolayca erişebileceği; infotainment, 
navigasyon, taşıma bilgileri ve kamerayla 
izleme özelliği sunan 9 inçlik ek bir yan 
ekran bulunmaktadır. İşlevler direksiyon 
simidi üzerindeki düğmeler aracılığıyla, 
sesle kumanda yoluyla veya dokunmatik 
ekran ve ekran kontrol paneli ile kontrol 
edilebilir.
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Kazaları önlemeye yardımcı 
olmak için geliştirilmiş güvenlik 
sistemleri
Volvo FH ve Volvo FH16’da güvenlik, 

adaptif uzun farlar gibi işlevlerle daha da 
geliştirilmiştir. Volvo Trucks, bu çözümü 
piyasaya süren ilk kamyon üreticisidir. 
Sistem, kamyon karşıdan gelen trafiğe 
veya başka bir araca arkadan yaklaşırken 
LED uzun farın seçilen bölümlerini 
otomatik olarak devre dışı bırakarak 
karayollarını kullanan tüm araçlar  için 
güvenliği arttırır.

Ayrıca aracın sürüşü, 0 km/saate kadar 
düşük hızlar için geliştirilmiş Adaptif 
Hız Sabitleyici (ACC) ve yokuş aşağı hızı 
korumak için ekstra fren gücü gereken 
durumlarda servis frenlerini otomatik 

olarak etkinleştiren yokuş iniş hız sabitleyici 
ile kolaylaştırılır. Acil Durum Fren Destekli 
Çarpışma Uyarısı ve Elektronik Stabilite 
Kontrolü gibi güvenlik özellikleri için bir 
ön koşul olan Elektronik Kontrollü Fren 
Sistemi (EBS) artık yeni kamyonda standart 
olarak sunulmaktadır. Şerit Koruma Yardımı 
ve Stabilite Yardımı güvenlik sistemleriyle 
birlikte Volvo Dinamik Direksiyon da bir 
seçenek olarak mevcuttur. Yol işaretlerini 
tanıma sistemi sollama kısıtlamaları, yol 
türü ve hız sınırları gibi yol trafik işaretlerini 
tespit eder ve bunları gösterge tablosunda 
görüntüler.

Görüş, kamyonun yan kısmı için yan 
ekranda tamamlayıcı bir görüş sunan 
bir yolcu köşe kamerasının eklenmesiyle 
daha da iyileştirilebilir.

Verimli motorlar ve alternatif 
yürüyen aksamlar
Nakliye şirketleri için hem çevre hem 

de ekonomi önemli faktörlerdir. Tüm 
iklim değişikliği sorunlarına yönelik tek 
bir enerji kaynağı olmayacağından ve 
farklı taşımacılık segmentleri ve işleri 
çeşitli çözümler gerektireceğinden dolayı, 
yakın gelecekte buna paralel olarak çeşitli 
yürüyen aksam türleri bulunmaya devam 
edecektir.

Birçok pazarda Volvo FH ve Volvo FM, 
Volvo’nun eşdeğer dizel kamyonlarıyla 
eşit yakıt verimliliği ve performansını 
çok daha düşük bir iklim etkisiyle 
sunan Euro 6 uyumlu, gazlı LNG motor 
seçeneğiyle sunulmaktadır. Gaz motoru, 
Volvo’nun eşdeğer dizel kamyonlarına 
kıyasla CO2 miktarını yüzde 100’e kadar 
kesen biyogazla veya CO2 emisyonlarını 
yüzde 20’ye kadar azaltan doğal gazla 
çalışabilir. Bu, depodan tekerleğe olarak 
bilinen, kullanım sırasında araçtan çıkan 
emisyonlarla ilgilidir.

Yeni Volvo FH, önemli miktarda yakıt 
ve CO2 tasarrufu sağlayan I-Save paketine 
dahil yeni, verimli Euro 6 dizel motorla 
da özelleştirilebilir. Örneğin uzun yol 
operasyonlarında, I-Save özelliği bulunan 
yeni Volvo FH, yeni D13TC motorla bir dizi 
özelliği bir araya getirir ve %7’ye* varan 
yakıt tasarrufu sağlayabilir. “

 *Yakıt iyileştirme talebi, Uzun Yol Yakıt 
Paketi bulunan D13TC Euro 6, D kademesi 
için dizel ve AdBlue maliyetlerini Uzun 
Yol Yakıt Paketi bulunmayan D13 eSCR 
Euro 6, D kademesi ile karşılaştırarak 
hesaplanır. Gerçek yakıt ekonomisi sürücü 
deneyimi, hız sabitleyici kullanımı, aracın 
teknik özellikleri, araç yükü, gerçek coğrafi 
özellikler, araç bakımı ve hava koşulları 
gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir.
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Otokar, Busworld 
Turkey’e 5 aracıyla katıldı

Türkiye otobüs pazarının 11 yıldır lideri olan 
Otokar, Busworld Turkey 2020’de geniş ürün 
yelpazesi ile yer aldı. Elektrikli ve alternatif 

yakıtlı araçlar konusunda sektörün öncüsü olan 
Otokar, fuara 5 aracıyla katılırken yeni 12 metrelik 

elektrikli otobüsü Kent Electra’yı da sergiledi.
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
57 yılı aşkın deneyimi ile ürettiği araçlarını 
bu kez Busworld Turkey 2020’de sergiledi. 
İleri teknolojiye sahip modern tasarımlı 
otobüsleriyle birçok ödüle layık görülen, 
elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlar 
konusunda öncü olan Otokar, 3 gün 
boyunca şehir içi ve turizm sektörü için 
geliştirdiği araçlarıyla kullanıcılarla buluştu. 

Türkiye’nin yanı sıra İspanya’dan 
Almanya’ya, Fransa’dan Belçika’ya kadar 
dünyanın 50 ülkesinde 40 binden fazla 
otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, 
güvenli seyahat imkânı sunan şirket, 
Busworld Turkey 2020’de geniş ürün 
yelpazesinden elektrikli otobüsü Kent 
Electra’nın yanı sıra Sultan LF, Sultan Mega, 
Sultan Comfort ve Doruk T otobüslerini 
sergiledi.

“LİDERLİĞİMİZİ 11’İNCİ KEZ 
PEKİŞTİRDİK”
Otokar Genel Müdür Yardımcısı H. 

Basri Akgül, İstanbul Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen basın toplantısında şirketin 
Türkiye ve yurtdışındaki konumunu 
değerlendirdi. Sektörde 57 yıllık 
tecrübesiyle şehir içi, turizm, okul ve 
personel taşımacılığı için geliştirdikleri 
araçların 50 ülkede kullanıldığını belirten 
Akgül, “Mühendislik kabiliyetimiz, geniş 
ürün gamımız ve müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda sunduğumuz özel 
çözümlerimiz sayesinde 2019 yılında 
da pazarda konumumuzu koruyup, 
Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs 
markası olduk. Global ölçekte yaşanan 
belirsizliklere ve iç pazardaki daralmaya 
rağmen kısa vadeli dalgalanmalardan 
etkilenmeden uzun vadeli hedeflere 

odaklandık. Stratejimizi, ihracatımızı 
artırma ve globalleşme olarak belirledik. 
Sürdürülebilir büyümemizi koruma 
hedefiyle yolumuza cesur adımlarla devam 
ediyoruz. 2019’da ciromuzu % 45 artışla 2,4 
milyar TL’ye ulaştırdık. İhracatımız yüzde 
78 artışla 340 milyon ABD doları olarak 
gerçekleşirken, ihracatın ciro içindeki payı 
ise yüzde 80’e ulaştı” dedi.

Otokar’ın faaliyet gösterdiği alanlarda 
7-10 metre uzunluktaki küçük ve orta 
boy otobüsler ile 12-18 metre üstü şehir 
içi toplu taşımacılık otobüs segmentleri 
toplamında daralma yüzde 50’nin üzerinde 
gerçekleştirdiğini kaydeden Akgül; 
“Yaşanan daralmaya rağmen faaliyet 
gösterdiğimiz segmentlerin toplamında yılı 
yine pazar lideri olarak kapattık. Türkiye’de 

satılan her 3 otobüsten biri Otokar 
markalı oldu. Elde ettiğimiz bu başarıyla 
pazar liderliğimizi 11’inci kez pekiştirdik” 
açıklamasını yaptı. 

“TÜRKİYE’DE SATILAN  
HER 3 OTOBÜSTEN 1’İ   
OTOKAR MARKALI”
Basri Akgül 2019 gelişmelerine 

ilişkin şunları söyledi; “2019’da Sultan 
comfort otobüsümüzü yeniledik. Tek 
araçla üç işi birden yapabilme imkânı 
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 yılı lider olarak tamamladı. 
Türkiye’de satılan her 3 küçük ve orta 
boy otobüsten biri Otokar markalı oldu. 
Turizm ve personel taşımacılığının yanı 
sıra geçen yıl Türkiye’nin dört bir yanındaki 
belediyelerin de toplu taşıma filolarını 
yenilikçi ve çevre dostu araçlarımızla 
güçlendirdik. 12-18 metre şehir içi toplu 
taşıma otobüs pazarında Otokar pazar 
payını 9 puan artırdı.”

“AVRUPA’DAKİ OTOBÜS ÜRÜN 
PARKIMIZ HIZLA BÜYÜYOR”
Otokar’ın iç pazarda yakaladığı 

başarıyı ihracatta da sürdürdüğüne, 
50 ülkede milyonlarca yolcuya hizmet 
veren Otokar›ın otobüs ihracatını adet 
bazında yüzde 29 artırdığına dikkat çeken 
Basri Akgül; “2019 yılında da uluslararası 
pazarlarda ülkemizi başarıyla temsil 



46 RADÜS DERGİSİ   2020

etmeye devam ettik. Avrupa’da hedef 
pazarlarımız arasında yer alan 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.”

2019’DA AR-GE’YE    
136 MİLYON TL AYIRDI
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. Son 10 yıldaki Ar-Ge 
harcamamız 1,1 milyar TL’nin üzerinde 
gerçekleşti” açıklamasını yaptı.

BUSWORLD STANDINDAKİ 
OTOKAR OTOBÜSLERİ
Türkiye otobüs pazarında bu yıl da 

öncü çalışmalara imza atıp liderliğini 
sürdürmeyi hedefleyen Otokar’ın 7 Mart 
tarihinde sona erecek Busworld Turkey 
2020’de sergilediği araçlar ise şöyle;

Kent Electra: Alternatif yakıtlı 
otobüsler konusunda önemli çalışmalar 
yürüten Otokar, Türkiye’nin ilk hibrit 
otobüsünü 2007 yılında üretti. Sektördeki 
ilklerine 2012 yılında Türkiye’nin ilk 
elektrikli otobüsüyle devam eden 
Otokar, yeni elektrikli otobüsü Kent 
Electra’yı 2019’da ürün ailesine ekledi. 

Otokar, yenilikçi tasarımı, sahip olduğu 
teknolojilerle büyük beğeni toplayan 12 
metrelik tam elektrikli şehir içi otobüsü 
Kent Electra ile şehirlerin sürdürülebilir 
kalkınmasına katkıda bulunmayı 
hedefliyor. 95 yolcuya kadar taşıma 
kapasitesine sahip Kent Electra, daha 
temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik, 
daha düşük işletme maliyetleri ve daha 
yüksek verimlilik sağlamak için tasarlandı. 
Dinamik, zarif ve modern tasarımı ile 
dikkat çeken Kent Electra; geniş iç hacmi 
ile yolcular için daha iyi görüş ve konfor 
sunuyor. 

Sultan LF: Otokar’ın yenilikçi tasarım 
anlayışını yansıtan Sultan LF; modern 
tasarımıyla şehir içi yolcu taşımacılığına 
yeni bir soluk getiriyor. Yüksek motor 
gücü ve hafif gövde yapısı ile güç ve 
ekonomiyi birlikte sunan Sultan LF, 8.3 
mt’lik uzunluğu, düşük devirlerde elde 
edilen yüksek tork değeri, geniş ön ve arka 

kapısı ve tam alçak tabanlı gövde yapısıyla 
dar sokaklı şehirler için modern bir çözüm 
sunuyor.

Sultan Mega: Kullanıcısına ve 
yolcusuna yüksek güç ve konfor sunan 
Sultan Mega, 35+1+1 kişilik yolcu 
kapasitesine sahip. Turizm taşımacılığının 
en beğenilen araçları arasında yer alan 
araç, 129kW motor gücü, 682 Nm’lik tork 
değeri ve üstün çekiş performansıyla ön 
plana çıkıyor. Turizm sektörü için özel 
donanımlarla üretilen araç, düz ve geniş 
yolcu koridoru, geniş koltuk arası mesafesi 
ile yolculara keyifli bir yolculuk sunarken, 
yüksek bagaj hacmi ile dikkat çekiyor.

Sultan Comfort: Ünü sınırları aşan 
Sultan Comfort, yeni özellikleriyle artık üç 
işi tek araçta yapabiliyor. Turizm, öğrenci ve 
personel taşımacılığında kullanılmak üzere 
yenilenen Sultan Comfort, 29+1 kişilik 
yolcu kapasitesi, düşük işletme giderleri, 
üstün performansı ve dayanıklılığıyla 
dikkat çekiyor. Tek araçla hem çok kazanç 
hem de üst düzey güvenlik vadeden Sultan 
Comfort, standart olarak sunulan güvenlik 
özellikleri, yenilenen teknik özellikleri, 
dış ve iç tasarımıyla taşımacılıkta konfor 
tanımını yeniden belirliyor.

Doruk T: Satışa sunulduğu ilk günden 
itibaren 10 metre sınıfında şehirlerarası 
ve turizm taşımacılığının en gözde 
araçlarından biri olmayı başaran Otokar 
Doruk T’nin 39+1+1 ve isteğe bağlı 43+1+1 
yolcu taşıma kapasite seçeneği bulunuyor. 
Yüksek bagaj hacmi, ferah iç mekânı ve 
yolcu konforunun ön planda tutulduğu 
araçta tam kuru havalı disk fren sistemi, 
ABS, EBS gibi güvenlik sistemlerine ilave 
olarak şerit takip sistemi (LDWS), gelişmiş 
AEBS fren sistemi, ASR, ESP gibi özellikleri 
de standart olarak sunuyor.



472020   RADÜS DERGİSİ



48 RADÜS DERGİSİ   2020

Otobüs endüstrisinin en eski ve en 
saygın fuarı olan uluslararası Busworld 
5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde kapılarını açtı. Türkiye’nin önde 
gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu 
Isuzu, uluslararası otobüsü endüstrisi ve yan 
sanayiini bir araya getiren Busworld Turkey 
2020’de 4 aracıyla 4. Hall ve B-24 numaralı 
standında ziyaretçileriyle buluştu. Busworld 
Turkey 2020’ye, bulunduğu pazarların 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak geliştirdiği 
çevreci ve sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan 
Citiport 12 CNG, Novociti Life, Novo Lux ve 
elektrikli Novociti Volt araçlarıyla katılan 
Anadolu Isuzu geleceğin toplu taşıma 
trendlerine ışık tuttu.

Fuar standındaki basın toplantısında 
konuşma yapan Anadolu Isuzu Genel 
Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu 
Isuzu olarak hedefledikleri pazarların 
ihtiyaçlarını doğru belirlediklerini, bu 
doğrultuda ürün ve hizmet sunduklarını 
dile getirdi. Arıkan, “Attığımız güçlü 
adımlarla ihracat rakamlarımızı artırmaya 
devam ediyor, markamızı dünyada 
da güçlendiriyoruz. İhracatta son 
yıllarda gösterdiğimiz agresif büyüme 
performansı risklerimizi daha iyi 
yönetmemizin ve sağlıklı büyümemizin 
en önemli kaldıraçlarından birisi oldu 
ve olmaya da devam edecek. Bugün 
42 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023’te 

Anadolu Isuzu Busworld’de 
geleceğin toplu ulaşım 

trendlerinin gösterimini yaptı
Türkiye’nin ticari araç üreticisi 

Anadolu Isuzu, 5-7 Mart 
2020 tarihlerinde İstanbul’da 

düzenlenen Busworld 
Türkiye 2020’ye 4 aracıyla 
katıldı. Çevreci modelleri 
Citiport 12 CNG, Novociti 

Life, Novociti Volt (Elektrikli), 
Novo Lux araçlarıyla fuarda 

boy gösteren Anadolu Isuzu, 
büyük ilgi gören modelleri 
ile geleceğin toplu ulaşım 

trendlerine ışık tuttu.
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bu rakamı 60’ın üzerine çıkarmayı 
hedefliyoruz. 15 yıldır midibüste ihracat 
şampiyonuyuz. Avrupa belediyeleri Türk 
mühendisleri tarafından üretilen, yerlilik 
oranı %70’in üzerine çıkan araçlarımıza 
büyük ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 
Avrupa’da toplu taşıma ihalelerinin 
aranılan ismi olduk” dedi. Isuzu Novociti 
Life ile Polonya, İtalya, Yunanistan ve 
Fransa’dan sonra Gürcistan’a da giriş 
yaptıklarını belirten Arıkan, geçen yıl 
Tiflis Belediyesi’ne yapılan 16.9 milyon 
Euro tutarındaki midibüs teslimatı ile 
midibüs segmentinde Türk otomotiv 
tarihinin en büyük midibüs ihracatını 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Arıkan, 
geleceğin toplu taşıma dünyasındaki 
ihtiyaç ve trendleri öngörerek 
geliştirdikleri çevreci ve konforlu araçları 
Citiport 12 CNG, Novociti Life, Novociti 
Volt, Novo Lux ile dünya otobüs devlerinin 
yer aldığı Busworld’de bulunmaktan 
heyecan duyduklarını kaydetti. 

Isuzu Novociti Life Avrupa’nın 
gözdesi olmaya devam ediyor
Yeni Isuzu Novociti Life, alçak 

tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına 
yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne 
çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki 
otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs 
konseptiyle dar sokaklı şehirleri de 
hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı 

yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun 
sosyal hayata daha fazla katılımını 
da destekliyor. Anadolu Isuzu’nun 
otobüs ürün grubunda bulunan 9,5 
m. uzunluğundaki Citibus modeli ile 
7,5 m. uzunluğundaki Novociti modeli 
arasında 8 m. uzunluğuyla yeni bir 
segment oluşturan Novociti Life, midibüs 
boyutlarında otobüs görünümüyle 
dikkat çekiyor. Novociti Life’ın alçak 
tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya 
konumlandırılan FPT marka NEF4 model 
motoru, 186 beygir güç ve 680 Nm tork 

üretiyor. FPT’nin EGR (egzoz gazı geri 
çevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 
6D emisyon normlarını karşılayabilen 
motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği 
ile düşük yakıt tüketimi sağlarken, bu 
sayede Avrupalı belediyelerin ihtiyacı 
olan normları sağlamış oluyor.   Hem 
yolcuların konforu hem de aracın 
servis hizmetlerini minimum sürede 
gerçekleştirmek için özenle tasarlanan 
Isuzu Novociti Life 1 yılda hem 
Türkiye hem de Polonya ve İtalya’daki 
otoritelerden toplam 3 ödül birden aldı. 
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Yüzde 100 elektrikli Isuzu 
Novociti Volt Busworld’e 
damgasını vurdu 
Emisyon kurallarının gittikçe 

katılaştığı dünyada, midibüs 
segmentinde yüzde 100 elektrikli olarak 
tasarlanan Isuzu Novociti Volt Busworld 
fuarına damgasını vurdu. Novociti Life’ın 
elektrikli versiyonu olan Novociti Volt,  
tam elektrikli sürüş sistemi ile oldukça 
sessiz olmakla beraber tamamen sıfır 
karbon emisyon seviyesi sayesinde 
çevre dostu araçlar kategorisinde yer 
alıyor. AVAS (Acoustic Vehicle Alerting 
Systems) sayesinde yayaların güvenliği 
için, gürültü kirliliği yapmayan yapay 
bir motor sesi çıkaran Novociti Volt, bu 
sayede yayaların aracı fark etmesini 
sağlayarak riskli durumları engelliyor.

Kullanıcıya 2 farklı batarya kapasitesi 
sunan Novociti Volt, 140 kWh’lık batarya 
kapasitesi ile araca 210 km’ye kadar 
menzil imkanı sağlarken, 268 kWh’lık 
batarya kapasitesi ile araca 400 km’ye 
kadar menzil imkanı sağlıyor. Bu sayede 
NovoCITI VOLT, farklı ihtiyaçlara göre 
esnekliğini koruyor, ihtiyaca göre 

kullanıcılara seçenekler sunmaya 
devam ediyor. Pil paketlerinin tavanda 
pozisyonlandırılması sayesinde, aracın 
menzilinin artırılıp azaltılması kolaylıkla 
projelendirilebiliyor. Aracın arka tarafında 

konumlandırılmış olan elektrik motoru 
ise 255 kW’lık motor gücü ve 2355 Nm’lik 
tork değerine sahip. Garanti kapsamında 
pil ömrünün 5 yıl veya 250.000 km 
boyunca %70 oranının altına inmeyeceği 
garanti ediliyor.  

Düşük maliyetli ve çevreci 
Citiport 12 CNG 
Tüm dünya şehirlerinde düşük 

emisyon salınımı ve çevreye duyarlı araç 
kullanımının teşvik edilmesi çalışmaları 
doğrultusunda geliştirilen, CNG 
(Compressed Natural Gas – Sıkıştırılmış 
Doğal Gaz) sistemine sahip alt yapısıyla 
düşük tüketim ve çevre dostu olan 
Citiport 12 CNG, fuarda büyük ilgi 
gördü. Citiport 12 CNG, sıkıştırılmış 
gaz yakıt sistemiyle hem düşük işletim 
maliyetlerine sahip, hem de sıradan bir 
toplu ulaşım aracına göre çevreye verilen 
zararı azaltıyor.

Novo Lux yüksek   
konforuyla servis ve  
turizm şirketlerinin tercihi
Novo S ile aynı platformu paylaşan 

Novo Lux, iç tasarımı ve standart olarak 
sunduğu donanımlar ile daha yüksek 
bir konfor sunuyor. Donanım seviyesi 
ve engelliler için özel versiyonlarından 
2+1 koltuk dizilimi gibi konforlu farklı 
birçok opsiyonu sayesinde çok yönlü 
kullanıma uygun olan Nova Lux, özellikle 
yolcularına daha konforlu bir seyahat 
deneyimi sunmak isteyen servis ve 
turizm taşımacılarına hitap ediyor. 
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Allison Transmission, geniş 
yelpazedeki tam otomatik şanzıman 
ve tahrik sistemleri ürün yelpazesini 
Busworld’de sundu. Elektrikli hibrid 
sistemlerinden, yeni e-aks ürünleri, 9 
vitesli şanzımanına kadar farklı ürün 
yelpazesini tanıtan Allison fuarda, T2100 
xFETM ve T3270 xFETM tam otomatik 
şanzımanlarını sergiledi. 

Allison Transmission Türkiye ve 
Ortadoğu Bölge Direktörü Atak Talas; 
“Allison, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip. 
Geçmişindeki pek çok önemli kilometre 
taşlarından biri ise 2003 yılında H40/50 
EPTM Hibrid ürünlerin otobüs pazarına 
sunulması. Allison, elektrikli otobüs 
pazarında 17 yıllık bir deneyime sahip. 
Edindiğimiz deneyim ve teknik bilgi 
birikimini geleceğe taşıyoruz” diye 
belirtti. 

Allison, 2003’ten bu yana 
dünya çapında yüzlerce şehirde 
faaliyet gösteren otobüsler 
için 8.000’den fazla hibrid 
tahrik sistemi sundu. Son 
olarak 15 kilometreye kadar 
arttırılmış menzilli hibrid 
sistemi H 40/50 Flex EV ile 
elektrikli ürün portföyünü 
genişletti. Şehir içi 
otobüs ve toplu taşıma 
uygulamaları için ideal 
olan sistem, daha sessiz 
ve daha temiz bir çevre 
için yolcu duraklarına 
yaklaşırken, dur-kalk 
esnasında bile motor kapalı 
olarak sıfır emisyon sağlıyor.  

Atak Talas, açıklamasında; 
“Flex EV ürünümüz, özellikle 
Avrupa’da başlayan ve bazı 
büyük şehir merkezlerinde 
devreye alınan sıfır emisyon 

bölgeleri için çok uygun biz çözüm. 
Bu ürünümüzle araç, ek şarj ihtiyacı 
olmadan sıfır emisyon bölgelerinde 
sadece elektrik ile çalışabiliyor, bu 
bölgenin dışına çıktığında ise hibrid 
modunda kendini şarj edebiliyor,” dedi. 

Allison Transmission, yakın zamanda 
entegre elektrikli aks çözümleri 
de dahil olmak üzere AxleTech’in 
elektrikli araç sistemleri bölümü ile 
elektrifikasyon, batarya ve uzaktan 
kontrol sistemlerinde uzman Vantage 
Power’ı şirketlerini devralınmasıyla ticari 
araçlarda elektromobilite uyarlamalarını 
geliştirmek için mevcut yeteneklerini 
genişletti. 

Allison bünyesinde birden fazla 
elektrikli çözümün şu anda test 
edildiğini ve geliştirildiğine değinen 
Talas; “Çok-hızlı ve merkezi olarak 
konumlandırılmış EV motor sistemleri, 

genişletilmiş menzilli elektrikli 
hibrid tahrik sistemleri, 
entegre e-akslar, sistemler 

ve batarya 

Allison Transmission 
Busworld’de en yeni ürün 

yelpazesini tanıttı
Tahrik

çözümlerinde lider
olan Allison Transmission, 
Busworld’de midibüsler, 
şehir içi ve şehirlerarası 
otobüsler için sunduğu

en gelişmiş
teknolojilerini

tanıttı. 
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yönetimi, şanzıman entegre jeneratörleri ve 
aksesuarların elektrifikasyonu için güç dağıtımı 
üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde 
belirtti. 

Allison’ın yüksek tabanlı otobüsler ve 
kamyonlar için yeni ürünü; AXE

Standart şasiye aks boyunca uyacak şekilde 
tasarlanmış tam entegre bir elektrikli güç 
aktarma sistemi olan AXE Serisi’nde, 
elektrik motorları, 2 hızlı vites kutusu, yağ 
soğutucular ve pompalar entegre olarak 
sunuluyor. Ayrıca, eksiksiz bir aktarma 
organı çözümü için güç elektroniklerini 
de kapsıyor. 2 vitesli şanzıman olması, 
elektrik motorlarının verimliliğini 
arttırıyor ve pil paketi boyutundan 
tasarruf ederek, daha fazla 
kullanılabilir alan sağlıyor. Alan, tam 
elektrikli araç tasarımında en önemli 
noktalardan biridir.

Atak Talas açıklamasında; “Özetle 
AXE aksımız, tekerleklere 40000 Nm 
tork, 400KW kesintisiz güç ve 550KW 

maksimum güç sağlıyor. Soğutma ve şanzıman dahil 
tamamen entegre bir sistem. Geri kazanımlı frenleme 
sistemiyle, fren esnasındaki torkun yüzde 100’ü 
kullanılabiliyor. AXE Serisi’nin tam entegrasyonu, 
dahili soğutma sayesinde üstün verimlilik ve sınıfının 

en iddialı kesintisiz güç aktarımını sunuyor” dedi. 

Alçak tabanlı otobüsler için konsept ürün; ABE 

Ultra-alçak tabanlı elektrikli otobüs tahrik 
sistemleri alanındaki ilk e-aks olan ABE, 

geleneksel aktarma organları sistemini, 
mevcut olan en kompakt ve güçlü 
elektrikli tahrik sistemi ile değiştiriyor. 

ABE Serisi, çift elektrik motorlarını, 
tek veya çok vitesli bir şanzımanı 
(e-aks modeline bağlı olarak), yağ 
soğutucularını, pompaları ve güç 
elektroniklerini mevcut şasideki tüm 
geleneksel güç aktarma sisteminin 
yerine tak-çalıştır bir sistemde bir 
araya getiriyor. Allison ABE Serisi, 
normal otoyol hızlarında ve izin 

verilen tüm eğimlerde kısıtlama 
olmadan çalışabiliyor. Sistem, geri 

Atak Talas
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kazanımlı frenleme anında torkun yüzde 
yüzünü kullanabiliyor. Aks gücü 13 tona 
kadar olan sistem, sektörde alanındaki 
diğer e-aktarma sistemlerinden daha fazla 
güç ve tork sağlıyor. Çift motor ile 536 
beygir gücünde (400 kilowatt) kesintisiz 
aks çıkış gücüne ve 738 beygir gücünde 
(550 kilowatt) maksimum çıkış gücüne 
sahip. Tek vitesli bir e-aks seçeneği 
de bulunuyor. Özel soğutma sistemi 

sayesinde endüstrinin en iyi, kesintisiz 
motor gücünü sunuyor ve aracın daha 
uzun süre boyunca maksimum güce 
yakın çalışmasını sağlıyor. 

Elektrifikasyon alanına ek olarak 
Allison, günümüz tahrik sistemleri 
için de yeni çözümler sunmayı 
planlıyor. Yeni 9 hızlı ürün, günümüz 
uygulamalarında daha fazla verimlilik 
ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

Sektöre yön veren ilk vites-son 
vites oran kapsamıyla Allison 9 
vitesli şanzıman

Allison 9 vitesli şanzıman, tork 
konvertörünün birinci viteste erken 
lock up yapmasını sağlayan yüksek 
verimli dişli tasarımı sayesinde 
önemli bir yakıt tasarrufu sunuyor. 
Ayrıca motor yeniden başlatıldığında 
şanzımanın direkt devreye girmesini 
ve aracın aynı pozisyonda tutulmasını 
sağlayan entegre dur-kalk sistemini 
kapsıyor. 

Allison 9 vitesli şanzıman, aynı 
platformda 2000 Serisi™ altı vitesli 
ticari tam otomatik şanzımanların 
kanıtlanmış dayanıklılığını bir üst 
seviyeye taşıyor. Bu özel şanzıman, 
Allison 2000 Serisi ile PTO konumu, 
tork konvertör gövdesi, soğutma 
portları gibi birçok ortak özelliğe 
sahip. Böylece 1000-2000 serisi ile 
piyasaya sürülen araçlara entegrasyon 
kolaylığı sunarak önceki altı vitesli 
modelden kolay geçiş sağlanıyor. Atak 
Talas, konuyla ilgili olarak; “Allison’ın 
7-8 metre otobüslerde halihazırda 
sunduğu benzersiz performansı 9 
vites teknolojisi ile bir ileri seviyeye 
çıkarmayı ve gelişmekte olan 
pazarlardaki otomatikleşme trendini 
iyileştirilmiş verimlilik, daha yüksek 
yakıt ekonomisi ve kullanım kolaylığı 
ile daha da hızlandırmayı hedefliyor,” 
diye belirtiyor. 

Atak Talas; “Türkiye gibi gelişmekte 
olan pazarlardaki en büyük sorunlardan 
biri de eğitimli ve deneyimli sürücülerin 
eksikliği. Allison’ın şu anki 6 vitesli 
ürünü, servis ve turizm filoları için bu 
sorunun üstesinden geliyor ve sarsıntısız 
vites geçişi ile yolcu konforunu artırıyor. 
Buna ek olarak Allison teknolojisi, 
sürücü üzerindeki stres seviyesini 
azaltıyor. Uzun yıllardır bu alandaki 
deneyimlerimize dayanarak kolayca 
söyleyebiliriz ki; otobüste mutlu sürücü 
mutlu yolcu anlamına geliyor. Allison 
9 vites şanzıman, OEM’lerin ve son 
kullanıcıların, önemli yakıt ekonomisi 
avantajları ve iyileştirilmiş dişli oranları 
ile geliştirilmiş kalkış performansı ve 
sera gazı düzenleme gereksinimlerini 
karşılamalarına yardımcı olarak bunu bir 
adım öteye taşıyacak” diye belirtti.
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54.098 satış adediyle Renault Trucks, 
2019 yılının ilk yarısı çok dinamik geçen, 
ikinci yarısında ise yavaşlayan çalkantılı 
ticari araç pazarında pozisyonunu korudu. 
Renault Trucks, 6 ton üzeri araç pazarında, 
Avrupa’da istikrarlı pazar payını (% 8,5) 
sürdürdü ve % 27,9 ile Fransa’daki hakim 
pozisyonunu korudu.

Bölgelere göre satış dağılımı 
Fransa: 24.621 adet araç (+% 2)
Avrupa: 24.544 adet araç (-% 9)
Diğer Uluslararası Pazarlar: 4.933 
adet araç (+% 10)
Tonaja göre satış dağılımı
Ağır ve orta segment ürün gamları: 
35.950 adet araç 
Özel hizmet ticari araçlar: 18.148 adet 
araç 

Çalkantılı Avrupa pazarında satış 
hacimleri korundu
Renault Trucks, ilk yarısı çok dinamik 

geçerek % 15 artış ile seyreden ve ikinci 
yarısında hız kaybedilerek % 18 düşüş 
görülen inişli çıkışlı Avrupa pazarında 
satış hacimlerini korudu. Avrupa’daki 6 
ton üzeri araç pazarında Renault Trucks, 
2018’e kıyasla stabil kalarak % 8,5’lik bir 
paya sahip oldu.

16 ton üzeri Avrupa pazar payında, 
0,1 puan gibi küçük bir düşüş görülürken, 

6-16 ton arası orta segment araç 
pazarında ise 0,3 puanlık bir pazar payı 
artışı elde edildi.

Uluslararası pazarlarda % 10’luk 
bir satış hacmi artışı
Uluslararası diğer pazarlarda 4.933 

araç adedi ile satış hacminde % 10 artış 
gerçekleşti. % 28 düşüş gösteren zorlu 
bir pazarda Renault Trucks, tüm diğer 
ülkelerde pazar payını artırmış oldu. 

Özelikle Türkiye’deki 16 ton ve üzeri 
araç pazarında tarihi bir performansa imza 
atarak pazar payını 3 puan artırdı ve % 
8,8’e çıkarttı. 

İkinci el araç satış hacimlerinde 
rekor kırıldı
2019’da Renault Trucks ikinci el satışları, 

% 11 artışla 9.442 adede ulaştı. Piyasada 
çok fazla ikinci el araç olduğundan, zorlu 
bir rekabet ortamında Renault Trucks, özel 
modeller piyasaya sürerek stoklarını düşük 
seviyede tutmayı başardı:

2019’da Renault Trucks
çalkantılı pazarda 

pozisyonunu korudu

Bruno Blin
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200 kontrol noktasında denetlenen, 
yaşlarına ve kilometrelerine göre seçilen 
ve üretici garantisi kapsamındaki ikinci el 
araçları içeren T Sélection grubu. 

Renault Trucks T X-Road veya T P-Road 
gibi Bourg-en-Bresse’deki İkinci El Kamyon 
Fabrikası’ndan siparişe özel olarak 
üretilen, müşteri ihtiyaçlarını mükemmel 
bir şekilde karşılayan ve sıkı endüstriyel 
süreçlere uygun olarak kamyonlara 
dönüştürülen çekiciler,

T 01 Racing gibi Renault Trucks 
tasarımcıları tarafından tamamen yeniden 
tasarlanan orijinal versiyon özel seriler.

Son olarak 2019’da 23 tesise, “Used 
Trucks by Renault Trucks” (Renault Trucks 
İkinci El Kamyonlar) unvanı verildi. 
Bu etiket, ikinci el araçların yüksek 
standartlara göre seçilip hazırlandığını 
göstererek çok geniş bir araç ve hizmet 
çeşitliliğini garanti ediyor. Renault Trucks, 
2020 itibariyle 70 adet tesise daha bu 
unvanı vermeyi hedefliyor.

Satış sonrası hizmetler, 2019 
yılında da güçlü devam etti
Renault Trukcs, 2019 yılında taşıma 

faaliyetlerindeki düşüşe rağmen yedek 
parça satışlarını % 3 artırdı. 

Ayrıca 36 ayın üzerinde bakım 
sözleşmesine sahip araç portföyü de % 13 
artış gösterdi ve bu şekildeki sözleşmeli 
araç sayısı 35.000 adedi aşmış oldu.

2019 yılında ek olarak, önleyici bakım 
hizmeti Start & Drive Excellence Predict 
on beş Avrupa ülkesinde T ve T High 
ürün gamındaki araçlar için sunulmaya 
başlandı. 2020 yılında Renault Trucks, bu 
hizmeti on iki yeni ülkede ve C, K ve D 
ve D Wide Z.E modeller için de sunmaya 
başlayacak.

Elektrikli mobilite: Endüstriyel ve 
ticari bir gerçeklik
2019, elektrikli Renault Trucks 

kamyonların satışa sunulduğu yıl oldu. 
Renault Trucks 3,1 ila 26 ton araçlarda 
% 100 elektrikli eksiksiz ürün gamıyla, 
pazarın en geniş ürün gamını sunuyor. 
Carlsberg ile yirmi adet D Wide Z.E aracın 
teslimatı için yapılan tarihi anlaşma, 
müşterilerin Renault Trucks’a olan 
güvenlerini gösteriyor. 

2020’da Renault Trucks elektrikli 
kamyonların, Blainville-sur-Orne üretim 
tesisinde seri üretimine başlandı. 
Önümüzdeki dört yıl içerisinde Renalut 
Trukcs elektrikli mobiliteye 150 milyon Euro 
ek yatırım yapacak. 2025’te Renault Trucks 
elektrikli araç satışlarının, toplam pazarın % 
10’unu oluşturacağı öngörülüyor.
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IF Design Award’da dünyanın dört 
bir yanından gelen 78 bağımsız jüri 
üyesi tarafından 56 ülkeden 7 bin 298’in 
üzerinde başvuru değerlendirildi. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda ürün, 
iletişim, ambalaj ve hizmet tasarımı, 
mimarlık ve iç tasarım gibi geniş bir 
yelpazede ‘en iyi’ tasarımlar belirlendi. 

HİDROMEK’İN TASARIM ÖDÜLÜ 
SAYISI 19’A YÜKSELDİ
Türkiye’nin sayılı taşıt tasarım 

stüdyolarından birine sahip olan 
HİDROMEK, AR-GE alanındaki bilgi 
birikimiyle tasarım gücünü bir araya 
getiriyor. HİDROMEK, tasarım sürecinde 
sanal gerçeklik uygulamalarından 
da en üst seviyede faydalanıyor. IF 
Design Award tarafından bu yıl da 
ödüllendirilen HİDROMEK, yüzde 100 

elektrikli ekskavatörü HICON 7W ile 
IF Product Design Award 2020 (Ürün 
Tasarım Ödülü) ödülünü kazandı. Toplam 
ödül sayısını 19’a çıkartan HİDROMEK’in 
bugüne kadar kazandığı IF Design 
Award sayısı ise 6’ya ulaştı.  

HİDROMEK Tasarım Stüdyo Müdürü 
Hakan Telışık, kazandıkları yeni ödül ile 
ilgili şu sözleri dile getirdi:

“Dünyanın en prestijli tasarım 
ödüllerinden birini daha kazanmanın 
gururunu yaşıyoruz. Bu ödülle sahip 
olduğumuz ödül sayısını 19’a çıkarttık. 
‘HİDROMEK Design’ imzalı ürünlerin 
tasarım konusundaki kalitesini ve 
yenilikçilik iddiasını bir kez daha 
tescilledik. AR-GE ve tasarım gücümüzle 
daha nice ödülleri HİDROMEK’e 
kazandırmayı hedefliyoruz.”

GELECEĞİN ELEKTRİKLİ İŞ 
MAKİNESİ: HICON 7W
HİDROMEK’in geleceğin elektrikli iş 

makinesi kategorisinde uzmanlaşma 
hedefi ile geliştirdiği yüzde 100 
elektrikli ekskavatör HICON 7W;  akıllı, 
ekonomik ve çevre dostu oluşuyla 
ön plana çıkıyor. Sıfır emisyonlu 
olması ve kompakt boyutları ile 
şehrin birçok noktasında kolaylıkla 
kullanılabilecek olan HICON 7W, sahip 
olduğu “Güvenli Çevre Sistemi” ile 
de güvenli sürüş için arka ekranı ile 
çevresine bilgi aktarabilecek. HICON 
7W, daha önce Alman Tasarım Konseyi 
tarafından düzenlenen ve adayların 
jüri ile belirlendiği German Design 
yarışmasında “Winner” ödülünü 
kazanmıştı.

Hidromek’in
% 100 elektrikli
ekskavatörü
Hicon 7w
ikinci tasarım
ödülünü
kazandı

HİDROMEK, yüzde 100 elektrikli ve akıllı şehir ekskavatörü HICON 7W ile dünyanın en seçkin 
tasarım ödüllerinden IF Product Design Award 2020 ödülüne layık görüldü. Yeni ödülle 

HİDROMEK’in kazandığı uluslararası alanda prestije sahip tasarım ödülü sayısı 19’a yükseldi.
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MAN, otobüs teslimatlarına hız 
kesmeden devam ediyor. MAN’ın 
Türkiye’nin alanlarındaki öncü firmaları, 
tercihlerini yine üstün Alman teknolojisi 
ile üretilen MAN markasından yana 

kullandılar. Yurt içinin yanı sıra yurt 
dışında da 56 ülkeye ihraç yapan 
Türkiye seramik sektörünün en önemli 
firmalarından Yurtbay Seramik, 
bünyesine 2 adet TGX 18.500 4x2 BLS 

XXL kabin MAN çekici kattı. Lojistik 
ve nakliyat alanında faaliyet gösteren 
Yücehan Nakliyat ise, filosunu 1 adet 
TGX 18.470 4x2 BLS MAN çekici ile 
güçlendirdi.

Türkiye, ithal kamyon pazarının 
geleneksel lideri MAN, üstün özellikler 
ve ileri teknolojilerle donattığı araçları ile 
ülkemizin önemli firmalarının ilk tercihi 
olmaya devam ediyor. Yurtbay Şirketler 
Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, 
ülkemizin seramik sektöründeki öncü 
firmalarından biri olan Yurtbay Seramik, 
tercihini üstün Alman teknolojisinden 
yana kullandı. Yıllık 25 milyon metrekare 
üretim kapasitesi ile iç pazarın yanı sıra 
56 ülkeye de ihraç başarısı gösteren 
Yurtbay Seramik, düzenlenen törenle 
2 adet 2 adet TGX 18.500 4x2 BLS XXL 
kabin MAN çekici aldı.

MAN kamyon ve çekicileri üstün 
teknolojileri ile firmaların ilk tercihi 

olmaya devam ediyor
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Yurtbay Seramik olarak MAN 
markasına güveniyoruz
Teslim törenine MAN Kamyon 

ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış 
Koordinatörü Ataç Şeran, Yurtbay 
Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
Yurtbay ve satışa katkıda bulunan 
Lokman Koçaslan Otomotiv Genel 
Müdürü Müjdat Aras katıldı. Törende 
konuşan Yurtbay Seramik Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Yurtbay, MAN 
markasına duydukları güveni dile 
getirdi. Sağlamlık ve güvenilirlik, servis 
sonrası hizmetler ve yakıt tasarrufunun 
tercihlerinde etkili olduğunu belirten 
Zeki Yurtbay, bu konuda Alman 
teknolojisini güvendiklerini kaydetti.

MAN olarak her aşamada 
müşteri odaklı çalışıyoruz
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. 

Kamyon Satış Koordinatörü Ataç Şeran 
da, marka olarak her aşamada müşteri 
odaklı çalıştıklarının altını çizerek; “Bu 
anlayışımız, araçlarımızı üretilirken de 
atış sırasında da ve satış sonrasında da 
geçerli. Bizim için müşteri memnuniyeti 
her zaman ön plandadır. Bu nedenle iş 
birliklerimiz uzun soluklu oluyor” dedi.

Yücehan Nakliyat filosuna   
1 adet MAN kattı
MAN markasının tercih eden bir diğer 

firma ise, lojistik ve nakliyat sektörünün 
önemli firmalarından Yücehan Nakliyat 
oldu. Yücehan Nakliyat, araç filosunu 
1 adet TGX 18.470 4x2 BLS MAN çekici 
ile güçlendirdi. Teslim törenine MAN 
Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’den Kamyon 
Satış Koordinatörü Ataç Şeran, Lokman 
Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü 
Müjdat Aras ile Yücehan Nakliyat’tan 
Cihan Dalçın katıldı. Törende konuşan 
MAN Kamyon Satış Koordinatörü Ataç 
Şeran, müşterilerini iş ortakları olarak 
gördüklerini ifade ederek, “MAN araçları 
her zaman üstün performans ve yakıt 
tasarrufu ile öne çıkıyor. 

MAN olunca içimiz rahat oluyor
Yücehan Nakliyat’tan Cihan Dalçın ise 

konuşmasında, MAN’ı tercih etmelerinde 
bir değil, birden fazla sebebin etkili 
olduğunu altını çizdi ve şunları söyledi: 
“MAN her şeyden bir Alman markası. Bu, 
sağlamlık, güvenilirlik ve üstün teknoloji 
demek. Ayrıca satış sonrası verilen destek 
ve hizmetler de çok iyiler. Dolayısıyla 
MAN olunca içimiz rahat oluyor.”
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BP Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye 
destek amacıyla İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne ait ambulanslara ücretsiz 
akaryakıt temin edecek.

Koronavirüsün (Covid-19) etkileri 
dünyanın her yerini etkilerken BP, 
toplumlara yardım etmek için çalışıyor. 
Bu krize cevaben, hayat kurtaran 
çalışmalarına destek olmak amacıyla, 
İstanbul’da hizmet veren İl Sağlık 
Müdürlüğü ambulanslarına akaryakıt 
bağışlıyor.

BP Türkiye Ülke Müdürü Joe Murphy: 
“Bu dönem, toplumların ve şirketlerin 
beraber çalışmasını gerektiren daha 
önce eşi görülmemiş bir dönem. Tüm 

sağlık çalışanlarının verdikleri emekler 
için müteşekkiriz ve önümüzdeki ay 
boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
ait ambulanslara BP istasyonlarımızda 
ücretsiz akaryakıt desteği vererek küçük 
bir katkıda bulunmak istiyoruz.”

“BP Türkiye için önceliğimiz 

çalışanlarımızın ve müşterilerimizin 
emniyeti ve sağlığı. Gelişmeleri yakından 
takip ediyor ve Sağlık Bakanlığı’mızın ve 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uyarı ve 
tavsiyelerini dikkate alarak gerekli tüm 
önlemlerimizi alıyoruz.” 

Bu bağış, Nisan ayı boyunca 1 
milyon TL değerinde akaryakıt teminini 
kapsayacak. 

BP, İngiltere’de de benzer bir 
inisiyatifle acil servis araçlarına ücretsiz 
akaryakıt temin ederken BP Vakfı da 
DSÖ’nün Covid-19 Dayanışma Müdahale 
Fonu’na iki milyon dolar bağışladı. Fon, 
dünya çapında sağlık ekipmanı ve hayati 
yardım desteği sağlıyor.

BP Türkiye’den Sağlık 
Bakanlığı ambulanslarına 

akaryakıt desteği

Hollandalı nakliye şirketi Peter 
Appel ile birlikte DAF Trucks, 

tamamen elektrikli ve şehir içi 
bölgelerde sıfır emisyon üreten 

kamyonun özelliklerini yol 
üzerinde incelemek amacıyla 

CF Hybrid’in saha testine 
başlamıştır.
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Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve 
Hizmetleri Derneği (OSS), Koronavirüs 
salgınının otomotiv satış sonrası 
sektörüne olan etkileriyle ilgili bir anket 
gerçekleştirdi. Ankete göre, sektörün 
yüzde 48,8’i evden çalışma düzenine 
geçtiğini belirtirken, yüzde 56’sı vardiyalı 
olarak sosyal mesafe kurallarına uygun 
şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. 
Bu dönemde, Kısa Çalışma Ödeneği’ne 
başvuran otomotiv satış sonrası sektörü 
üyelerinin oranı ise ortalama yüzde 55 
oldu. Anket sonuçları, otomotiv satış 
sonrası sektörünün salgın nedeniyle Mart 
ayında yüzde 30 kayıp yaşadığını ortaya 
koyarken, bu kaybın Nisan ayında yüzde 
54’e çıkması bekleniyor. Öte yandan, 
sektör temsilcileri Koronavirüs nedeniyle 
sektörün yaşayacağı problemlerin 
Haziran ayı sonuna kadar sürmesini 
öngörüyor. 

Otomotiv ana sanayisinde çarkları 
yavaşlatan Yeni Tip Koronavirüs 
(Covid-19) salgını, satış sonrası 
sektörünü de etkiledi. Otomotiv satış 
sonrası kuruluşlarını aynı çatı altında 
toplayan Otomotiv Satış Sonrası Ürün 
ve Hizmetleri Derneği (OSS), salgının 
otomotiv satış sonrası sektörüne olan 
etkilerini araştırmak üzere özel bir anket 
gerçekleştirdi. Buna göre, ankete katılan 
OSS üyelerinin yüzde 48,8’i evden 
çalışma düzenine geçtiğini belirtirken, 
yüzde 56’sı vardiyalı olarak sosyal mesafe 
kurallarına uygun şekilde çalışmayı 
sürdürdüklerini bildirdi. Çalışmaya ara 
verdiğini ifade eden satış sonrası sektörü 
üyelerinin oranı ise yüzde 9,6 oldu. 

En büyük problem iş ve ciro kaybı
Bu süreçte, otomotiv satış sonrası 

sektörü için gözlenen en büyük 
problemlerin 

ciro kaybı, 
motivasyon 

OSS’den koronavirüs
etki araştırması

Otomotiv Satış Sonrasının 
Yüzde 49’u Evden, Yüzde 
56’sı Vardiyalı Çalışıyor! 

Mart’ta Yüzde 30 
Daralan Satış 

Sonrası Pazarı, 
Nisan’da Yüzde 

54 Daralma 
Bekliyor!
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düşüklüğü ve nakit akışı sıkıntıları 
olması dikkatleri çekti. OSS anketine 
göre, satış sonrası sektörünün yüzde 
92’si yaşadığı en büyük sorunun iş 
ve ciro kaybı olduğunu ifade etti. 
Çalışanların motivasyon kaybının en 
büyük problemler arasında yer aldığını 
belirten sektör üyelerinin oranı yüzde 
68, nakit akışında yaşanan sıkıntıların 
en büyük problem olarak görüldüğünü 
belirten üyelerin oranı ise yüzde 62,4 
oldu. Gümrüklerdeki sıkıntılar ile tedarik 
problemleri ise ağırlıklı olarak yaşanan 
diğer sıkıntılar arasında yer aldı. 

Nisan’da % 54 daralma bekleniyor
Otomotiv pazarında, Mart’ın ikinci 

yarısından itibaren hissedilen düşüş satış 
sonrası pazarında da gözlemlendi. Ankete 
göre, satış sonrası pazarı Mart ayında 
ortalama yüzde 30 kayıp yaşadı. Ankette 
Nisan ayı ve Mayıs ayı öngörülerini 
de paylaşan satış sonrası sektörü, asıl 
daralmanın Nisan ayında gerçekleşeceği 
noktasında birleşti. Buna göre, sektör 
üyeleri, Nisan ayında yüzde 54 pazar 
daralması ön gördüklerini belirtti. Üyeler, 
Mayıs ayında yaşanacak daralmayı ise 
yüzde 47 olarak tahmin etti. Ayrıca, 
Koronavirüs etkisiyle yaşanan daralmanın 
Haziran ayı sonuna kadar süreceğini 

belirten sektör temsilcilerinin oranı yüzde 
28,6 olurken, Haziran ayının sonrasını 
işaret eden sektör temsilcilerinin oranı 
yüzde 25,4 olarak gerçekleşti. 

Sektörün % 75’i önlemini aldı
OSS anketine göre, satış sonrası 

sektörü temsilcileri, Yeni Tip Koronavirüs 
salgının nakit akışında yaşatacağı 
sıkıntılar için önlemler almaya başladı. 
Buna göre, satış sonrası sektörünün 
ortalama yüzde 75’i nakit akışı sıkıntısına 

karşılık ek önlemler aldığını ifade etti. 
Yüzde 25’i ise henüz nakit akışı için bir 
önlem almadığını bildirdi. Diğer yandan, 
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında 
açıklanan İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’ne 
başvuran otomotiv satış sonrası sektörü 
üyelerinin oranı ise ortalama yüzde 55 
oldu. Üyelerin yüzde 45’i ise bu ödeneğe 
henüz başvurmadığını belirtti.

Ertelemede kapsam dışı kalan 
sektör acil düzenleme bekliyor
OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya 

Özalp, “Bu dönemde, sektörü rahatlatacak 
yeni teşvik paketlerinin açıklanması 
gerektiği yönünde üyelerimizden yoğun 
geri bildirimler alıyoruz. Sürecin Haziran 
ayı sonuna kadar uzama ihtimalinin 
güçlü olması nakit akışı ve lojistikte 
ciddi problemler yaşayacağımıza işaret 
ediyor. Özellikle, Muhtasar ve Katma 
Değer Vergisi’nin 6 ay ertelenmesine 
yönelik kararın yedek parça satışı 
gerçekleştiren firmaları kapsamaması, 
sektörümüzü çok ciddi şekilde olumsuz 
etkiliyor. Diğer yandan, KOBİ kredilerinin 
geri ödemelerinin minimum 90 gün 
ertelenmesi ve KOBİ’ler için yeni bir KGF 
paketi sunulması ise üyelerimizden gelen 
öncelikli beklentiler arasında özellikle yer 
alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ziya Özalp
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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
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Güvenliğin, ergonominin ve düşük 
ağırlığın odaklandığı kalabalık şehir 
alanlarında dağıtım, atık ve inşaat 
alanları için çözüm sunan L serisi, 
DC07 motor ile piyasaya sürülmesiyle, 
yük taşıma kapasitesi de 360 kilo 
arttı. 7 litre motorda 220, 250 ve 280 
beygir gücü olmak üzere 3 farklı güç 
seçeneği de sunuluyor.

2017’de L serisi kabinlerin piyasaya 
sürülmesiyle Scania, kent içi dağıtım 
segmentine güçlü bir giriş yaptı. 
Düşük kabin L serisi, gün içerisinde sık 
sık inip biniş yapan sürücü için büyük 
kolaylık sağladı. Aynı zamanda yoğun 
kenti içi trafikte görme ve görülme 
özelliği de arttı. 

Övgüler alan 7 litrelik motor
Scania DC07 ilk olarak 2017’de sadece 

Scania P serisi kabinler ile birlikte sunuldu. 
6,7 litre süpürme hacmine sahip, hafif, 
sağlam ve modern bir sıralı altı motor, 280 
hp güç ve 1050 dev / dak’dan 1200 Nm’ye 
kadar tork sunuyor. SCR teknolojisine sahip 
motor, performansı, düşük gürültü ve yakıt 
verimliliği nedeniyle medya ve müşteriler 
tarafından övgüyle karşılanmıştı. 

Şehiriçi için üretildi
L serisi kabinlerin düşük, normal 

ve yüksek olmak üzere üç farklı tavan 
yüksekliği bulunuyor. Kentsel uygulama 
rijitleri için tipik aks konfigürasyonları 
4×2 veya 6 × 2*4. Ağırlıklı olarak dağıtım 
hizmetlerinde kullanılan L serisi, artık 
birçok inşaat projesinde de yer alıyor.

Scania’nın kenti içi dağıtım 
hizmetleri için sunduğu 

düşük girişli Scania L 
serisi artık DC07 motor 
seçeneği ile sunuluyor. 
Başlangıçta, L serisine 

beş silindirli 9 litrelik sıralı 
motorlar ile daha ağır 

operasyonlar için tercih 
ediliyordu. Daha sonra 

taleplerin de oluşması ile 
daha hafif ve daha esnek 7 
litrelik motor seçeneği de 

sunulmaya başlandı.

Scania’nın L serisinde
7 litrelik motor seçeneği
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TAİD Başkanı İlhami Eksin, koronavirüs salgını nedeniyle 
hayatın durma noktasına geldiği bu günlerde yollarda çalışmak 
zorunda olan sürücülerin riski en aza indirmek için kabin 
dezenfeksiyonu uygulamalarını öneriyor. 

‘’Taşımacılığın Önemi’’
Yaşadığımız bu olağanüstü günlerde bazı 

sektörlerin hayati öneminin bir kez daha anlaşıldığına 
dikkat çeken Eksin, insanların evlerine kapandığı bu 
dönemde gıda, ilaç ve yardım gibi malzemelerinin bir 
yerden bir yere taşınması işlemlerinin aksamadan 
devam etmesi için pek çok fedakar insanın 
görevlerine devam ettiklerini belirtti.

“Hijyene önem verilmeli”
TAİD Başkanı İlhami Eksin yaşanan bu 

süreçte devletimizin her türlü tedbiri aldığını 
hatırlatarak “Başta sağlık çalışanlarımız olmak 
üzere bu süreçte pek göz önünde olmayan 
ama aslında çok önemli işler yapan gizli 
kahramanlar bulunmakta. Bu süreçte yollarda 
direksiyon sallayarak çalışmak durumunda 
olan sürücülerimizin yanısıra bu araçların 

yollarda gitmesi için her türlü desteği veren satış sonrası 
çalışanlarının gerek kendi gerekse yakın çevresi ve toplumun 

sağlığı açısından virüsün yayılmasını önlemek adına kendi 
tedbirlerini titizlikle uygulamalıdır.” şeklinde konuştu.

‘’Sürücülere ve Satış Sonrası ekiplerine tavsiyeler’’
Bu dönemde servislere gelen araçların dezenfekte 

edilerek işleme alınmasının önemini belirten Eksin, 
sürücülerin de araçlarını kullanırken kişisel hijyenin 
yanısıra özellikle kabinde sürekli ellerini temas 

ettirdikleri yerlerin temizliklerini yapmalarının 
öneminin altını çizmektedir. Eksin aynı 

zamanda direksiyon simidi, vites kolu, 
sinyal kolları, kapı açma yerleri, merdiven 
tutamaçları, torpido gözü açma-kapama 

kolu, yakıt deposu kapağı, treyler kapı 
kolları, kabin içi kontrol düğmeleri gibi 
sürekli temas halinde olunan yerlerin 
düzenli olarak dezenfekte edilmesinin 
yaşadığımız salgın sürecinin çok daha 

kısa sürede atlatılması için önemli 
olduğuna vurgu yaptı.

TAİD, sürücüleri
hijyen için uyarıyor

İlhami Eksin
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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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Koronavirüs (COVID-19) salgınının 
tedarik sanayisine olan etkileri artarak 
devam ediyor. Sektörün problemlerini 
gözler önüne sermek amacıyla 
çalışmalar yürüten Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği (TAYSAD), ikinci 
anket çalışmasını gerçekleştirerek, 
sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. 
25 Mart’ta düzenlediği anket ile salgının 
otomotiv tedarik sanayindeki 100 bin 
çalışanı etkilediğini gözler önüne seren 
TAYSAD’ın ikinci anketinde ise sektördeki 
iş ve motivasyon kaybının da yükselişe 
geçtiği ortaya çıktı. İlk ankette tedarik 
sanayicilerinin yüzde 63’ü İŞKUR Çalışma 
Ödeneği’ne başvururken, bu oran ikinci 
ankette artarak yüzde 75’e çıktı. Yeni 
yapılan anket, üyelerin Kısa Çalışma 
desteğine ihtiyaçlarının en az 3 ay daha 
devam edeceğini ortaya koyarken, iş ve 
ciro kaybının üyeler arasında halen en 
büyük problem olduğunu ortaya koydu. 

İlk ankette, bir sonraki hafta işleri 
komple durduracaklarını belirten 
üyelerin oranı yüzde 24 olarak 
belirtilirken, ikinci ankette 
ise bu oran yüzde 35’e 
yükseldi. Ayrıca üyeler, 
20 Nisan sonrasında 
komple duruşun 
azalacağı görüşünde 
olduklarını 
belirtti. Anket; 
krizin olumsuz 
sonuçlarının 2-3 
ay daha devam 
edeceğini ve 
sektördeki 
karamsar 
bakış açısının 
yükselişe 
geçtiğini 
gösterdi. 

Otomotiv tedarik sanayinin sosyal 
sorumluluğunun bilincinde ve sağlık 
sektörüne yardım etmek için can 
siparane çalıştığını ifade eden TAYSAD 
Başkanı Alper Kanca, salgının ardından 
ortaya çıkan sorunların giderilmesi için 
yeni desteklerin hazırlanması gerektiğine 
dikkat çekti.

Koronavirüs (COVID-19) salgını, birçok 
sektörü durma noktasına getirdiği gibi, 
200 binin üzerinde istihdam yaratan 
otomotiv sektörünün tedarik zincirini 
de derinden etkiledi. 460’a yakın üyesi 
ile Türkiye otomotiv tedarik sanayinin 
tek temsilcisi konumunu elde eden Taşıt 
Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği 
(TAYSAD) de salgının sektör üzerindeki 
etkilerini ve şirketlerin yaşadığı 
problemleri gözler önüne sermek için 

Sektördeki
iş ve motivasyon kaybı 

yükselişe geçti!

Alper Kanca

Üretimini
tamamen

durdurmayı planlayan 
şirket sayısı arttı, 
sektörün umudu 

Haziran ve 
sonrasında...
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düzenlendiği anket çalışmasının ikincisini 
gerçekleştirdi. İlki 25 Mart’ta yapılan 
anket çalışmasına 30 Mart’ta düzenlenen 
ikincisiyle devam eden TAYSAD, 5 günlük 
zaman zarfında sektörde yaşanan 
değişiklikleri ortaya koydu. TAYSAD 
üyelerinin katıldığı anket, salgının 
tedarik sanayi üzerindeki etkilerinin 
artarak devam ettiğini, krizin olumsuz 
sonuçlarının 2-3 ay daha süreceğini, 
sektördeki karamsar bakış açısının 
yükselişe geçtiğini gösterdi.

Kısa çalışma desteği ihtiyacı en az 
üç ay daha devam edecek!
İkinci ankete göre; salgının etkilerinin 

artmasına paralel olarak sektördeki iş 
ve motivasyon kaybı da yükselişe geçti. 
Ayrıca ilk ankette tedarik sanayicilerinin 
yüzde 63’ü “İstikrar Kalkanı” kapsamında 
açıklanan İŞKUR Çalışma Ödeneği’ne 
başvurduğunu belirtirken, söz konusu 
oran son ankette yüzde 75’e çıktı.  
Ankete göre kısa çalışma desteğine 
yönelik ihtiyacın en az üç ay daha devam 
edeceği belirlendi. İlk ankette, bir sonraki 
hafta işleri komple durduracaklarını 
belirten üyelerin oranı yüzde 24 olarak 
belirtilirken, ikinci ankette ise bu oran 
yüzde 35’e yükseldi. Kısmi çalışma 
gerçekleştirecek olanların benzer 
seviyelerde, yüzde 50’lerde seyrettiği 
görüldü. Ayrıca üyeler, 20 Nisan 

sonrasında ise komple duruşun azalacağı 
görüşünde olduklarını açıkladı.

Üretim hacmi düşecek!
TAYSAD üyeleri ankette, 06 Nisan ile 

başlayan bu hafta ortalama yüzde 41 
kapasite kullanım oranı ile çalışacağını 
belirtti. Kapasite kullanım oranının 
Mayıs ayının ilk haftasında yüzde 60 
seviyelerine çıkması bekleniyor. İlk 
ankette katılımcıların yüzde 58’i salgının 
etkilerinin “8-10 hafta” ve “daha uzun” 
süreceğini tahmin ettiklerini belirtirken, 
bu oran ikinci ankette yüzde 65’e 
yükseldi.

Tedarikçilerin yüzde 42’si nakit 
sıkışıklığı yaşayacak!
İkinci anketin sonuçları tedarik 

sektördeki karamsar tablonun geçtiğimiz 
haftaya göre daha fazla belirginleştiğini 
ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 
58’i Nisan sonunda nakit sıkışıklığı 
yaşanmayacağını düşünürken, yüzde 
88’i de nakit sıkışıklığına karşı önlem 
aldıklarını açıkladı. Böylece araştırma 
Nisan ayı sonuna kadar tedarikçilerin 
yüzde 42’sinin nakit sıkışıklığı 
yaşayacağını gözler önüne serdi.

Siparişler azaldı!
Katılımcılar, sorunların başında 

yüzde 92 ile iş ve ciro kaybının geldiğini 
vurgularken, yüzde 46 ile ithalatın 

gerilemesi ikinci sorun olarak dile 
getirildi. Tedarikçi teslimat problemleri 
de yüzde 46 ile diğer önemli bir sıkıntı 
olarak belirlendi. Yüzde 87’lik büyük 
bir kısım ise 23-29 Mart haftasında, bir 
önceki haftaya göre siparişlerin azaldığını 
ifade etti. Alacak tahsilatında sorun 
yaşandığını belirtenlerin oranı ise yüzde 
35 oldu.

Tedarik sanayisi koruyucu 
ekipman üretimi hazırlığında!
Tüm bunlarla birlikte ankette; 

otomotiv tedarik sanayisinin salgının 
etkilerine karşı toplum sağlığını korumak 
amacıyla fedakarca çalışan sağlık 
sektörüne yardımcı olmak amacıyla 
yürüttüğü faaliyetlere de yer verildi. 
Ankete göre; katılımcıların yüzde 17’si 
maske, solunum cihazı, sterilizasyon 
kabini, tulum, ventilatör, maske için 
plastik 3D üretimi, kapı açma aparatı, 
solunum cihazı hortumu gibi koruyucu 
ekipman üretimi konusunda girişimleri 
olduğunu belirtti. 

“Yeni destekler gerekiyor, 
özellikle de çalışanlarımızı 
mağdur etmemeliyiz”
Anket sonuçlarını değerlendiren 

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Otomotiv 
Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (TOSB) ortalama elektrik 
tüketiminin günlük 1,5 milyon kWh’tan 
0,6 milyon kWh seviyesine, yani yüzde 
60 düştüğüne dikkat çekerek, “Elektrik 
tüketimi gibi böylesine somut bir 
verinin dramatik düşüşü ortada olunca, 
durumun vehameti çok daha açık 
görülüyor” dedi. 

Üreticilerinin kısa çalışma ödeneği 
ile ilgili ciddi altyapı eksikliği olacağı 
yönünde endişeleri olduğunu vurgulayan 
Kanca, kısa çalışma ödeneğinin 3 
ayla sınırlı kalmaması gerektiğini 
vurgulayarak, “Korona virüsün etkisi 3 
ay içinde sona erse bile, etkilerinin en 
az 1 yıl süreceğini öngörüyoruz. Ayrıca, 
kısa süreli çalışma ödeneği gerçekten de 
özelikle mavi yakalılar için çok önemli 
bir destek olmasına rağmen, beyaz 
yakalı çalışanlara yeterli olmamaktadır. 
Bu sebeple beyaz yakalı çalışanlarımızın 
da yaşam standartlarının minimumunu 
karşılayabilmeleri için Kısa Çalışma 
Ödeneği’nde brüt asgari ücret bedelini 
net olarak 1,5 değil 3 katına çıkarmak 
doğru olacaktır” dedi.
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Kaz Dağları
OKSİJEN DEPOSU

Edremit bölgesinin kuzeyinde bulunan 
Kaz Dağları tertemiz havası, yemyeşil do-
ğası, zengin fauna ve florası ile ülkemizin 
en önemli doğal güzelliklerinin başında 
gelmektedir. Çanakkale ve Balıkesir illeri 
arasında yer alan Kaz Dağları büyük öl-
çüde Biga Yarımadası’nda uzanmaktadır. 
Kaz Dağları’nın en önemli özelliği ise 
Alpler’den sonra oksijenin en fazla olduğu 
yerler arasında bulunmasıdır. Denizden 
gelen nem ve yükselti gibi etkenler birle-
şip oksijen seviyesini artırınca Kaz Dağla-
rı’nda başka coğrafyalarda bulunmayan 
pek çok bitki türü ortaya çıkmıştır. 

800 farklı bitki türünden 32’si endemik 
bitkiyken 29 tanesi de millî park alanında 
görülebilmektedir. Bu endemik bitkiler 
arasında en önemlisi ise Kaz Dağı gök 
narıdır. Türkiye’de sadece Kaz Dağları’nda 
yetişen Kaz Dağı gök narının kozalakları 
çaya katılarak lezzeti artırılmakta ve özel 
bir aroma katmaktadır. 1.600 metreden 
daha yükseklerde yetiştirilen Kaz Dağı 
çayı da halkın severek tükettiği içecekler 
arasında yer almaktadır. Kaz Dağları’nın 
alt kesimlerinde makilik alanlar yer alırken 

yükseklere çıkıldıkça kestane, gürgen, 
karaçam, kayın ve meşe ağaçlarının zen-
ginliği dikkat çekmektedir. Oksijen miktarı 
yoğun olduğu için 5-6 saat uykuyla bile 
zinde hissetmek mümkündür. Hem kara 
hem deniz ikliminin özellikleri taşıyan 
Kaz Dağları’nda nemli bir iklim hakimdir. 
Yılın büyük bir bölümünün yağışlı geçtiği 
Kaz Dağları’nda Akdeniz ikliminin etkile-
rini görmek mümkündür. Ancak kuzey 
kesimlere geçildikçe Marmara 
iklimi kendisini göstermeye 
başlar. Yaz aylarında bile 
akşamları oldukça 
serin olan Kaz Dağ-
ları’na giderken 
yanınıza birkaç 
kalın giysi 
almanızda 
fayda var.Ta-
rihi, doğası, 
vadileri ve 
kanyonları, 
bol oksijen 
barındıran 
çam ağaçları 

içinde konumlanmış Kaz Dağları Yeşilyurt 
Köyü otelleri, yılın her mevsiminde misa-
firlerine sağlık dolu bir tatil sunuyor. Efsa-
nelere dahi konu olan güzellikleri ile Kaz 
Dağları’nın ünü artık yurtdışına yayılmış 

durumda. Bu sayede çok 
sayıda yerli ve yaban-

cı turist, yılın her 
dönemi Kaz 

Dağları’na 
geliyor.
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HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI
Yönetmen : Doğa Can Anafarta
Oyuncular : Giray Altınok, Toygan Avanoğlu, Hakan Meriçliler, 
   Deniz Akkaya, Altan Erkekli
Ülke : Türkiye

Kıbrıs’ta her yıl düzenlenen Liselerarası geleneksel yaz oyunlarına 
bu yıl Özel Çamlıca Lisesi de katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi 
Pinti Lütfullah bu yarışma için Fen Bölümünden dört öğrenci seçer. 
Fakat Hababam’ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine 
Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs uçağındaki yerlerini alırlar. 
Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil 
olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini 
anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir.

BOYALI KUŞ
Yönetmen : Václav Marhoul
Oyuncular : Stellan Skarsgård, Barry Pepper, Harvey Keitel
Ülke : Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Slovakya

Trajik bir şekilde kendi hayatına son veren Jerzy Kosinski’nin tartışmalar 
yaratan tanınmış romanı Boyalı Kuş’un ilk sinema uyarlaması dünya 
prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yaptı. Boyalı Kuş, İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonlarına doğru çorak, ilkel Doğu Avrupa’da bir yerde, yalnız bir 
çocuğu izliyor. Kimsesiz kalan Çocuk köyden köye çiftlikten çiftliğe geçiyor; 
cahil, hoşgörüsüz, acımasız sivil ve askerlerle karşılaşacağı sonu belirsiz bir 
yolculuk sürdürüyor. 35mm sinemaskop çekilen siyah-beyaz film, klişeler 
kadar melodramdan ve duygusal yönlendirmelerden de kaçınarak savaşın 
dehşetini insan ve doğa manzaralarıyla kahramanı Çocuk’un gözlerinden 
tarafsız kalarak aktarıyor. Filmi insan ruhunun karanlık derinliklerine doğru 
bir yolculuk olarak yansıtan Yönetmen Marhoul, Boyalı Kuş’un özünde şiir 
bulunduğunu, etrafı dehşetle sarılı olmasına rağmen Çocuk’un özününü 
güzel kaldığını söylüyor.
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KURT GÖLÜ
Yazar : John Verdon
Yazar : Koridor Yayıncılık

Gördüğünüz bir kabus, cinayet silahı olarak kullanılabilir mi? 
Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan dört kişinin tek ortak noktası; aynı rüyayı gördüklerini ve bu rüyada kurt 
başlı bir hançerle öldürüldüklerini söylemiş olmalarıdır. Dördü de bu ifadelerinden hemen sonra, bilekleri 
kesilmiş halde bulunur ve yanı başlarında hepsini ölüme götüren kurt başlı bir hançer duruyordur. Onları 
intihara götüren bu kabuslar mıydı? Bir anda tüm dikkatler, ürkütücü atmosfere sahip Kurt Gölü diye 
bilinen yerde, hipnoz terapileri yapan Psikolog Richard Hammond’a yönelir. Her bir kurban ölmeden kısa 
bir süre önce Hammond ile Kurt Gölü’nde hipnoz terapisi görmüştür. Kurt Gölü’nün şeytani esrarengiz-
liğinde en az onu tuzağa düşüren kar fırtınası kadar acımasız olan düşmanları, ne pahasına olursa olsun 
Gurney’i gerçeklerden uzak tutmaya kararlıdırlar. Duygusal açıdan kırılma noktasına gelen Gurney, şimdi-
ye kadarki en korkunç düşmanı ile kendini ölümcül bir oyunun içinde bulur.

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK
Yazar : Harper Lee
Yazar : Sel Yayıncılık 

1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, 
Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir ço-
cuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor.  Harper Lee, kullandığı yalın ama çarpıcı 
dil aracılığıyla adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi hâlâ güncel temaları, Scout’ın büyüyüş 
öyküsüyle birlikte dokuyarak, iyilik ve kötülüğü hem bireysel hem de toplumsal düzeyde mercek 
altına alıyor. Bir “zenci”nin haksız yere suçlanması üzerinden gelişen olaylar; önyargılar, riyakâr-
lık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen küçük Amerikan kasabasının sınırlarını aşıp, insanlar arası 
ilişkide adaletin ve dürüstlüğün önemini anlatan evrensel bir hikâyeye dönüşüyor. Etkileyici ger-
çekliği ile ürperten, “insani” vurgusuyla sarıp sarmalayan, çağdaş dünya edebiyatının en önemli 
örneklerinden biri olan bu klasik roman, Ülker İnce çevirisiyle tekrar Türkçede.  “İstediğin kadar 
saksağanı vur vurabilirsen ama unutma, bülbülü öldürmek günahtır.”

HARRY POTTER VE LANETLİ ÇOCUK
Yazar : John Tiffany
Yazar : Yapı Kredi Yayınları

Sekizinci Hikâye. On Dokuz Yıl Sonra...
Harry ait olduğu yerde durmayı reddeden bir geçmişle boğuşurken, en küçük oğlu Albus da is-
temediği bir aile mirasının yükünü omuzlarında taşımakta zorlanır. Geçmişle gelecek uğursuzca 
iç içe geçerken hem baba hem oğul tedirgin edici bir gerçeği, bazen karanlığın beklenmedik 
yerlerden geldiğini öğrenir. “Harry Potter ve Lanetli Çocuk”, J.K. Rowling, John Tiffany ve Jack 
Thorne’a ait yeni bir özgün hikâyeden yola çıkarak Jack Thorne’un yazdığı yeni bir oyun. Bu oyun 
sadece sekizinci Harry Potter hikâyesi değil, aynı zamanda tescilli olarak sahneye koyulan ilk 
Harry Potter hikâyesi. 30 Temmuz 2016’da Londra West End’de gerçekleşen prömiyerin hemen 
ardından Sahne Metni Özel Baskısı, dünyanın dört bir yanındaki okuyucuları Harry Potter, arka-
daşları ve ailesinin devam eden yolculuğuyla buluşturuyor.
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BULMACA
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Sudoku
  9 2    8 7
 6   4  7   2
 3   5  2   9
  7 1    5 2

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

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

SOLDAN SAĞA
1. Bal gibi yapışkanlı sütü olan bir ağaç
2. Benzeştirme
3. Opera, bale gibi müzikli sahne yapıtlarının 

sözlerini ya da konusunu içeren metin 
kitapçığı

4. Hakkâri ilinin eski adı
5. Marmara bölgesinde bir göl
6. Adım aralığı
7. Ham ipekten yapılmış astarlık kumaş
8. Ağ şeklinde yapılan örgü
9. Maden pisliği, balmumu

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ham ile olgun arası
2. Un elendikten sonra, elek üstünde kalan 

kabuk kırıntıları
3. Ordu iline özgü bir tür hamur tatlısı
4. Sabah namazını ortalık ağarıncaya kadar 

geciktirme
5. Üçüncü jeolojik çağın en son dönemi
6. On para değerinde olan sikke
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4 Adet Patlıcan
3 Çorba Kaşığı Tereyağı
3 Kahve Fincanı Un
3 Kahve Fincanı Süt
2 Kahve Fincanı Rendelenmiş Kaşar 
Peyniri
2 Çorba Kaşığı Tereyağı 
2 Adet Soğan
250 gr Yağsız Kıyma
4 Adet Domates
4 Adet Sivri Biber
3 Kahve Fincanı Et Suyu
Tuz

Patlıcanları ateşte közleyin. Sonra kabuklarını soyun ve bir çatal 
yardımı ile ezin. Geniş bir tavada 3 çorba kaşığı tereyağını eritin. 3 
kahve fincanı unu ilave edin. Pembeleşene dek kavurun. Sonra sütü 
azar azar ekleyin. 1-2 dakika çatalla ezilmiş patlıcanları, 2 kahve fincanı 
kaşar rendesini tavaya aktarın.
Ayrı bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağını koyun. Küçük doğranmış 
soğanları pembeleşene dek kavurun. Kıymayı ilave edin. 2-3 dakika 
sonra küçük doğranmış domatesleri, sivri biberleri, 3 kahve fincanı et 
suyunu ve tuzu ekleyin. 10 dakika sonra ateşten indirin. Beğendinin 
üzerine kıymalı harcı koyup, servis yapın.

Malzemeler
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Yapılışı

Ali Nazik
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PROFİMAK MAKİNE OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.
Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 53. Cad. No: 15 Kahramankazan/ANKARA

Tel: +90 312 441 61 72  73 Faks: +90 312 441 61 76   servis@profimak.com.tr  www.profimak.com.tr

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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