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ünya çapında yaklaşık 500 bin 
kişinin hayatını kaybetmesine 
yol açan ve yaklaşık 10 milyon 
kişiye bulaşan koronavirüsle 
ilgili son dakika haberlerine 
her geçen gün bir yenisi 
ekleniyor. Dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs salgını ile 
birlikte iptal olan fuarlar, sanal 
olarak yeniden düzenlenmeye 
başladı. 

Koronavirüsün ilk çıkmaya 
başladığı andan itibaren 
elbette en çok etkilenen 
alanlardan biri de kalabalık 
ortamlar oldu. Fuarların 
istenilen etkiyi yaratması 
için birinci temel şartın da 
ziyaretçi fazlalığı olması 
sebebiyle bir çok fuar askıya 
alındı. Ancak günümüz 
teknolojisi ve gelişen 
imkanlarla fuar şirketleri de 
bunu gerçekleştirmenin bir 
yolunu buldu elbette. 

Malumunuz salgın 
sürecinde ertelenen ya da 
iptal edilen fuarlar sanal 
ortama taşındı. Ticaret 
Bakanlığı, Selçuk Üniversitesi 
ve Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri desteğiyle 22-
26 Haziran tarihlerinde 
yerli ve milli yazılımın 
katkılarıyla ‘Agrivirtual-Sanal 
Tarım Makineleri Fuarı’ 
gerçekleştirilecek.

Gerekli tüm testlerden 
geçirilen, kapasitesi 2 
bin firma ve on binlerce 

ziyaretçiyi taşıyabilen yazılım 
sayesinde sektörel ticaretin, 
sanal platformda devam 
edebileceğini, aynı anda on 
binlerce ziyaretçinin online 
olarak fuarda gezebileceğini, 
sanal fuarda da her firmanın 
bir standının olacağını ayrıca 
firmaların istedikleri ürünleri 
görsellerle tanıtabileceği 
aktarılıyor.

Fuar katılımı için gerekli 
olan maliyetlerin minimuma 
inmesinin sanal fuarların 
en temel faydası olduğunu 
söyleyebilirim. Bunun yanı 
sıra ulaşım, harcama gibi 
giderler de ortadan kalkmış 
oluyor. Aynı zamanda 
firmaların ürünlerini daha 
çok kitlelere tanıtabiliyor 
olması, bire-bir görüşmelerin 
gerçekleştirilebilmesi; her 
bir firmaya özel bilgilerini, 
katalog dosyalarını, ürünlerini, 
firma tanıtım videosunu 
ekleyip güncelleyebilme 
imkanı sağlıyor olması da yine 
avantajları arasında sayılabilir.

Elbette malum pandemi 
sürecinde salgının yayılmasını 
engellemesi belki de en büyük 
artısıdır.

Ülkemiz adına temennimiz, 
bu sıkıntılı süreci gerek sağlık 
gerekse ekonomimiz açısından 
en az kayıpla atlatabilmektir.
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Karantina ve kısıtlama 
uygulamalarının  başlangıcından 
bu yana üretimdeki geçici kesintiye 
rağmen Renault Trucks, özellikle yedek 
parça tedarikini ve araç bakım-onarım 
hizmetlerini sürdürerek, müşterilerine 
mümkün olan seviyede hizmet vermeye 
devam etti. Bu doğrultuda toplum 
yaşamının sürekliliği için vazgeçilmez 
öneme sahip temel ihtiyaçlar, ilaç ve 
gıdaların taşınması gibi faaliyetlerin 
sürdürülmesine destek oldu.  

Bu sürecin ardından Renault Trucks, 
üretim faaliyetlerini yeniden başlatmak 

üzere gerekli hazırlıkları yapıyor. 
Fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi 
kademeli olarak gerçekleşecek ve 23 
Nisan 2020’de Vénissieux Motor fabrikası 
ile başlayacak. Diğer Renault Trucks 
fabrikaları, özellikle Bourg-en-Bresse ve 
Blainville-sur-Orne montaj fabrikaları, 
önümüzdeki haftalarda, normal 
kapasitelerinin yüzde 25’i seviyede 
yeniden çalışmaya başlayacak. Faaliyetler, 
yavaş ve emin adımlarla yeniden 
başlayacak ve müşterilerin taleplerine, 
tedarikçilerin bu süreçteki kapasitesine 
ve diğer Volvo grubu fabrikaları ile olan 
senkronizasyona bağlı olarak birkaç 

Renault trucks Fransa’daki 
fabrikalarını faaliyete 

geçirmeye hazırlanıyor

Makinelerin, iş istasyonlarının 
ve aletlerin dezenfekte 

edilmesi, maske, eldiven 
ve önlük kullanımı, sosyal 

mesafe, tüm ortak alanlarda 
organize hareket edilmesi... 
18 Mart tarihinden bu yana 
Fransa’daki fabrikalarında 
üretime ara veren Renault 

trucks, çalışanlarının sağlığını 
ve güvenliğini koruma ilkesine 

sadık kalarak fabrikalarının 
kademeli ve güvenli bir 

şekilde yeniden faaliyete 
başlaması için hazırlanıyor.
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haftaya yayılarak arttırılacak. 
Endüstriyel faaliyetlerin yeniden 

başlaması öncelikle her tesise özel 
olarak uyarlanan sağlık protokollerinin 
uygulanmasına bağlı olacak. Soyunma 
odasından iş istasyonuna kadar 
çalışanların bulunduğu tüm alanlar, şirket 
hekimleri tarafından değerlendirildi ve 
virüs ile her tür temas riskinin ortadan 
kaldırılması hedeflendi.  

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin, 
konuyla ilgili açıklamasında; “Üretim 
faaliyetleri, yalnızca sağlık koşulları 
kusursuz olursa yeniden başlayacak. 
Bundan taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla 
kademeli bir yeniden başlangıç 
planlıyoruz. İlk dönemde üretim 
artışından önce, sağlık protokollerinin 
yanı sıra tedarikçi ve lojistik zincirini 
test edeceğiz. Sektörümüzün yeniden 
faaliyete geçmesini desteklemek, bizim 
sorumluluğumuz” dedi.

Renault trucks fabrikalarında 
alınacak önlemlere birkaç örnek: 

•	 Çalışanlar	arasında	mesafe	kurallarının	ve	
koruyucu	önlemlerin	uygulanması,

•	 Alternatif	maskelerin	yaygın	kullanımı,
•	 Bir	metre	mesafe	kuralına	uymanın	
mümkün	olmadığı	durumlarda	FFP2	
maske,	gözlük	veya	siperlik	ve	eldiven	

kullanılması,
•	 Kapı	kollarıyla	teması	ortadan	kaldırmak	
için	kapıların	(yangın	kapıları	hariç)	açık	
tutulması,

•	 İş	istasyonlarının,	çalışma	araçlarının,	
lojistik	ekipmanların,	soyunma	odalarının	
ve	yemekhanelerin	temizlenmesi,	

•	 Tüm	ortak	alanlar,	soyunma	odaları,	geçiş	
bölgeleri	ve	yemekhanelerde	hareketlerin	
organize	edilmesi	ve	bu	alanların	açık	
olduğu	sürelerin	artırılarak	aynı	anda	
buralarda	bulunacak	kişi	sayısının	
sınırlandırılması,	

•	 Çalışanların	servis	araçlarında	yolcular	
arasında	boşluk	olmasının	sağlanması	
amacıyla	özel	bir	oturma	planı	
oluşturulması,

Bu arada şirket yönetimi önümüzdeki 
aylarda üretim miktarını en iyi şekilde 
düzenlemek amacıyla müşterilerinin, 
bayilerinin ve karoser iş ortaklarının taleplerini 
inceleyerek pazardaki eğilimleri analiz ediyor. 

Bruno Blin
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DFDS Akdeniz İş Birimi, tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de etkili olan yeni 
tip koronavirüs (COVID-19) salgınının 
önemli ölçüde etkilediği lojistik sektörünün 
kadın liderlerini dijital DFDS Akademi 
Platformu üzerinden bir araya getirdi. 

Ekol Lojistik Ülke Genel Müdürü Arzu 
Akyol Ekiz, UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık 
ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) 
Yönetim Kurulu üyesi Berna Akyıldız ve Tur 
Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı Şebnem 
Atabek Zeybek, lojistik sektöründe yeni 
normal tanımını DFDS Akdeniz İş Birimi 
Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga’nın 
moderatörlüğünde tartıştı. Konuşmacılar 
salgın sürecinin lojistik sektörünü nasıl 
etkilediğini, öngördükleri fırsatları ve 
sektördeki değişim üzerine konuştular. 
Panelde bu süreci en iyi atlatan şirketlerin 
dijital dönüşüm süreçlerini önceden 
tamamlayan şirketler olduğuna dikkat çekildi. 

Değerlendirmelerde teknolojiye 
yatırımın artacağı, ülkemizin genç 
nüfusunun dijital dönüşümle daha aktif 
hale geleceği, ülkemizin kilit noktadaki 
jeopolitik değeriyle yeni fırsatlar 
yakalayacağı da konuşuldu. Bu süreçte 
Çin’in hedef pazarlarına yeniden hitap 
edebilmesinin zaman alacağının ve 
proaktif davranan, üreten bir ülke olarak 
ülkemizin özellikle Afrika pazarında 

yeni fırsatlar yakalayacağının altı çizildi. 
Konuşmacılar ülkemizde bunun yanı 
sıra otomotiv ve tekstil sektörlerinde 
hareketlenme beklediklerini, global 
ticaretle beraber yerel ticaretin ve 
intermodal tedarik zincirinin önem 
kazanacağını belirttiler. Katılımcılar ayrıca 
korona günlerinde minimum insan teması 
ile ticaretin öne çıkmasıyla beraber yerel 
ticaret ve intermodal tedarik zincirinin 
değerinin artacağını eklediler. 

UTİKAD Yönetim Kurulu üyesi Berna 
Akyıldız, panelde şunlara dikkat çekti: “Bu 
süreçte teknolojik alt yapının önemini 
daha net gördük. Sektörde daralma 
olduğu halde dijitalleşme alt yapısını 
tamamlamış şirketler öne geçti. Elbette 

verimlilik düşüşü oldu ancak beraber 
çalışma yöntemlerine hız verdik. Gerekli 
tedbir ve önlemleri de alarak kesintisiz 
hizmet yolları bulduk. “

“küresel rekabetin şekil değiştirecek, 
rekabet geri plana atılacak”
Ekol Lojistik Ülke Genel Müdürü 

Arzu Akyol Ekiz de konuyla ilgili olarak 
tedarik zincirine dair değerlendirmelerde 
bulundu: “Salgınla birlikte tedarik 
zincirinin kolayca kırılabildiğini 
gördük. Şirketler şimdiye kadar sadece 
iklim değişikliği ve çevre konuları ile 
özleştirdikleri sürdürülebilirlik kavramının 
tedarik zincirlerinin sürekliliği için de ele 
alınması gerektiğini fark ettiler. Dijital 
çözümleri hızlandırmak sektördeki herkes 
için önem kazandı.”

Değerlendirmesinde satın alma 
alışkanlıklarının, üretim ve tüketim 
eğilimlerinin değişmeye başladığına 
değinen Tur Transit Lojistik İcra Kurulu 
Başkanı Şebnem Atabek Zeybek de 
şunları söyledi: “Bu süreçle birlikte küresel 
rekabetin şekil değiştireceğini, rekabetin 
geri plana atılacağını düşünüyorum. 
Tedarik zinciri için verimliliğin nasıl 
artırılabileceğine dair yeni ortak çözümler 
bulunacak. Teknoloji yatırımları artarak 
sürdürebilirlik projelerine hız verilecek.” 

DFDS Akdeniz
İş Birimi, lojistik sektörünün

kadın liderleri, video konferansta 
sektörde yeni normali

tartıştı

Denizcilik ve lojistik alanlarında 
Avrupa’nın lider firması DFDS, 

koronavirüs (cOVID-19) 
salgını nedeniyle dijital DFDS 

Akademi platformu üzerinden 
gerçekleştirdiği videokonferansta 

sektörün kadın liderlerini bir 
araya getirdi. katılımcılar tüm 

dünyayı ve ülkemizi etkisi altına 
alan koronavirüs salgını sürecinde 

önemli ölçüde dönüşüme 
uğrayan lojistik sektöründeki 

”yeni normali” tartıştı.



92020   RADÜS DERGİSİ



10 RADÜS DERGİSİ   2020

Marsilya, Fransa, 22 Nisan 2020 –
General Motors şirketi, tüm solunum 
cihazı üretim tedarik zincirinin 
yönetiminden sorumlu 4PL lojistik 
sağlayıcısı olarak CEVA Logistics ile 
çalışmaya başladı. GM şirketinin 
ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler 
Bakanlığı ile yaptığı sözleşme 
kapsamında CEVA Logistics, General 
Motors şirketinin Kokomo, Indiana 
fabrikasında üretilecek olan Ventec Life 
SystemsV+Pro yoğun bakım solunum 
cihazlarında kullanılacak yüzlerce 
parçanın teslimatından sorumlu olacak.  

tek lojistik sağlayıcısı 
CEVA Logistics ve General Motors, 

10 yıldan uzun bir süredir aralarındaki 
iş ilişkisini başarıyla sürdürmekte 
ve bu özel proje kapsamında CEVA 
Logistics, solunum cihazlarının üretimi 
için gereken tüm parçaların tedarikçi 
yönetimi, sipariş yönetimi, nakliye 
ve gümrük müşavirliği yönetimi ve 
izleme süreçlerinden sorumlu olacak. 
Bu projenin inbound aşamasındaki tek 
lojistik sağlayıcısı CEVA Logistics şirketi.      

ceVA kontrol kuleleri, globalin 
bound teslimatlarını yönetiyor 
Singapur, Houston ve Detroit’te 

yer alan CEVA Kontrol Kuleleri, tedarik 
zincirinin kesintisiz olarak devam 
edebilmesi için doğrudan bu projenin 
uygulama ve yönetim adımlarında 
yer alacak. Bu proje kapsamında CEVA 
Logistics personelinin bir kısmı, Detroit 
şehrinde görevlendirildi ve şirket 
personelimiziniyi korunabilmesi için 
kontrol kulelerinde son derece etkili 
sosyal mesafe önlemleri alındı. 

Son on yılda havayolu, denizyolu, 
karayolu ve sözleşmeli lojistik iş kollarını 
kapsayan geniş bir ABD operasyon 
ağına sahip olan CEVA, EGL markasıyla 

General Motors, solunum 
cihazı tedarik zinciri için
ceVA Logistics ile anlaştı

Dünyanın her yerinden GM şirketinin 

kokomo, Indiana’daki ABD üretim 

tesisine gönderilecek hayati önem 

taşıyan ürünlerin sevkiyatlarını, ceVA 

Logistics koordine ederek yönetiyor. 
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navlun yönetimi alanında global bir 
güç haline gelerek 15 yıl boyunca tüm 
ülkede lojistik hizmetlerini eksizsiz 
olarak sundu ve sonrasında TNT 
Logistics ile birleşerek CEVA çatısında 
faaliyetlerine devam etti.

Rekor sürede teslimat 
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada 

CEVA Logistics şirketinin CEO’su 
Mathieu Friedberg şunları söyledi: 
“CEVA Logistics, ABD’nin her yerinde 
hayat kurtaracak ve sağlık çalışanlarına 
destek olacak son derece önemli 
bu ekipmanın üretim sürecini 
desteklemekten gurur duyuyor. 
Hem otomotiv hem de sağlık tedarik 
zincirleri alanında sahip olduğu uzman 
bilgisi sayesinde CEVA, bu sorumluluğu 
üstlenerek görevi başarıyla 
yürütebiliyor. İçinde bulunduğumuz 
bu kriz ortamında General Motors 
şirketinin bu projede bize güvenmiş 
olması, güvenilirliğimizin ve 
uzmanlığımızın tartışılmaz bir kanıtı.

Hayati önem taşıyan bu solunum 
cihazlarının mümkün olan en kısa 
sürede üretilebilmesi ve tüm ABD’de 
hayat kurtarmaya başlayabilmesi için 
bütün nakliye aşamalarını izleyerek 
dünyanın her yerinde bulunan birçok 
tesisten çıkan ürünlerin zamanında 
teslim edilmesini rekor bir sürede 
sağladık. Bu projenin başarıya ulaşması 
için üzerimize düşen görevi yerine 
getirdiğimiz için mutluyuz ve proje 
süresi boyunca gereken her ürünü 
teslim etmeye devam edeceğiz”. 

GM şirketinin Global Üretimden 
sorumlu Başkan Yardımcısı Gerald 
Johnson: “Ürettiğimiz her bir solunum 
cihazı hayat kurtaracak ve GM şirketinin 
global tedarik üssü ve üretim ekipleri 
UAW ve Kokomo, bu görevi başarıyla 
tamamlamak için kararlılıkla ve 
sarsılmaz bir azimle çalışıyor” dedi 
ve ekledi: “Ventec’in yoğum bakım 
solunum cihazı üretim kapasitesini 
arttırabilmek için insanlar inanılmaz bir 
azimle çalışıyorlar. Kariyerim boyunca 
hiç böyle bir şeye tanık olmamıştım”.

Üretimin tamamlanmasından sonra 
ilk solum cihazı sevkiyatı, Kokoma’da 
tesisten yola çıkarak hızlıca Gary 
(Indiana), Chicago ve daha uzaklarda 
bulunan hastanelere ulaştırılacak.

ceVA Logistics ekiplerinin planlama, koordinasyon ve 

uygulama becerileri sayesinde General Motors ve Ventec Life 

Systems şirketleri, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı 

ile yapılan sözleşme kapsamında yoğun bakım solum 

cihazlarının seri üretimine başladı. toplamda üretilecek olan 

30,000 solunum cihazının 600’den fazlası bu ay sevk edilecek.
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Motul, 160 ülkede faaliyet gösteren, 
Fransa merkezli, madeni yağ alanında 
uzman bir üretici.  Otomotiv, motosiklet, 
ağır vasıta, marin yağları ve Motul Tech 
birimi aracılığı ile endüstriyel yağların 
formülasyonu, üretimi ve dağıtımında 
sektörünün lider markalarından. 165 
yıldan uzun süredir ürünlerinin kalitesi, 
yenilikçiliği ve motorsporlarındaki etkinliği 
ile tanınan Motul, ayrıca %100 sentetik 
yağ formülasyonunu Dünya’da ilk kez 
üreten marka. 

Motul tech teknolojisi 
Üreticilerin Yanında
Motul bu deneyim ve teknolojiyi 

Motul Tech endüstriyel yağları ile üreticiler 
ile buluşturuyor. Tesislerinin verimliliği 
ve sürdürülebilirliği için geliştirilen 
Motul Tech, üretim tesislerindeki özel 
uzmanlık gerektiren noktalarda; metal 
işleme yağları, özel kesme yağları, ısıl 
işlem ve form verme yağları, sentetik 
dişli yağları, sentetik kompresör yağları 
ve yüksek performans hidrolik yağları ile 
teknolojisini üreticilere sunuyor.

Motul Tech’in yüksek teknolojili 
endüstriyel yağları metallerin işlenmesini, 
nihai ürüne dönüştürülmesini ve 
endüstriyel ekipmanların zor koşullara 

dayanımını artırmak amaçlı geliştiriliyor. 
Ayrıca sürtünmeyi, aşınmayı ve arıza 
oranlarını azaltma fonksiyonu öncelikli 
olarak göz önünde bulunduruluyor. Motul 
Tech ürünleri sayesinde ürün işleme 
hassasiyeti optimize ediliyor ve verimlilik 
artarak, üretim ekipmanlarının ömrü 
uzuyor.  

Motul Tech, üretimin başlangıcından 
bitmiş ürüne kadar her aşamada, büyük 
veya küçük, endüstriyel tüm makineler 
için uygun bir ürüne sahip çözüm ortağı 
olarak tüm üreticilerin yanında olmayı 
amaçlıyor. Havacılık, uçak sanayi, kağıt 
fabrikaları, metal işleme endüstrisi, 
gıda üretim sektörü, otomotiv ve yedek 

parça üreticileri, çimento fabrikaları, 
enerji üretim tesisleri, raylı sistemler, 
madencilik ve inşaat sektörlerine hizmet 
veren Motul Tech, firmaların gelişimine 
ve sürdürülebilir büyümelerine destek 
oluyor. 

Motul tech türkiye’de Pazar 
Payını Artırmayı Hedefliyor
Motul Tech’in başarısı, dünya 

standartlarındaki yüksek performanslı 
ürün gamının yanı sıra, Motul Türkiye 
tarafından verilen teknik servis ve 
destekten geliyor. Motul Tech’in Türkiye 
birimi alanında uzman personeli ile 
metal işleme, ısıl işlem, ısı transferi ve 
özel gres ile üretim yapan firmalara, 
ayrıca elektrik üreten gaz motorları 
noktalarına da hizmet veriyor. 2020’de 
daha çok üretim tesisine hizmet sağlayıp 
servis yayılımını çoğaltarak daha da 
güçlenmeyi hedefleyen Motul Tech, 
Türkiye’de endüstriyel alanda pazar payını 
büyütmeyi planlıyor.

Bugün, Dünya’nın her kıtasında hizmet 
veren Motul Tech, üstün performans, 
verimlilik ve sürdürülebilir büyüme 
hedefindeki her üreticide bir Motul Tech 
ürününün kullanılması amacıyla, üretim 
ve ar-ge çalışmalarına devam ediyor. 

MOTUL TECH 
ENDÜSTRİYEL 
YAĞLARI
ÜRETİM 
VERİMLİLİĞİNİ 
ARTIRIYOR

Motul, madeni yağ 
alanındaki uzmanlığını, 

endüstriyel yağ 
markası Motul tech ile 

işletmelerin kullanımına 
sunuyor. Motul tech 

ürünleri, üretimin olduğu 
her noktada verimliliğin 
artmasına katkı sağlıyor.
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Yaşam İçin Önem Taşır

AMBULANSLAR
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DAF Trucks Turkey Genel Müdürü 
Gregor van der Mark “Müşterilerimizi 
ve organizasyonları için neden DAF’ ı 
seçtiklerini bildirmeyi seviyoruz.” dedi.

Uzun yıllardır enerji sektöründe 
Petrol Ofisi / Opet / BP / Türkiye Petrolleri 
ile birlikte endüstriyel madeni yağ ve 
kimya sektöründe Lukoil ve Polisan ile 
faaliyetlerini sürdüren Mertsan Petrolleri 
A.Ş. 2020 yılı başında,  bünyesine Ağır 
Vasıta sektöründe Avrupa’nın lider 
markalarından biri olan DAF Türkiye’nin 
ana bayiliğini almıştır Mertsan 
kuruluşundan bu güne uluslararası 
lider firmalar eşliğinde hızla büyüyerek 
günümüz kurumsal yapısına ulaşmıştır. 
Mertsan’ dan Tayfun Karahasan çok kısa 
bir sürede Türkiye’nin belli noktalarında 
servis ağının da faaliyete geçeceğini 
belirtmiştir. 

Ayrıca teslimat töreninde firma 
sahibi Birkan Makaroğlu, “Firmamız 
Makaroğlu Logistics olarak uluslararası 
taşıma alanında faaliyet göstermek 
üzere 2007 yılında Artvin / Hopa’ da 
kurulmuştur. Uluslararası gelişmeleri 
gözlemlemek, müşteri beklentilerini 
tanımlamak ve değişimlere uygun 
ataklar yapabilmek için 2008 

yılında İstanbul ve Bakü ofislerini 
oluşturmuştur. Karayolu taşımacılık 
hizmeti verdiğimiz Azerbaycan 
Gürcistan Rusya Kazakistan Özbekistan 
Ülkelerine komple ve parsiyel olarak 
taşımacılık hizmeti vermektedir.

Taşımasını yaptığımız ürünleri 
istenilen yer ve zamanda kaliteli 
bir şekilde teslim edilebilmesi ve 
hizmeti en düşük maliyetle yerine 
getirebilmesi, büyük oranda araç 
filosunu uygun ağır ticari araçlar ile 
oluşturmasına bağlıdır. Bu bağlamda 
filomuzda bulunan DAF markalı 
araçların bakım ve yakıt maliyetleri 
diğer markalı araçlarımıza oranla düşük 
olması filomuzun DAF markalı araçlar 
ile yenileme kararı almamızdaki en 
büyük etkendir.” dedi.

DAF trucks turkey Genel Müdürü Gregor van der Mark, Mertsan Genel Müdür Yardımcısı tayfun karahasan 
ve Mertsan Bölge Yöneticisi Alper Ata, Makaroğlu Logistics sahibi Birkan Makaroğlu ile birlikte araç teslimatı 

sırasında (soldan sağa: Alper Ata, Gregor van der Mark, Birkan Makaroğlu ve tayfun karahasan)

DAF trucks turkey Genel 
Müdürü Gregor van 
der Mark ve Mertsan 

Genel Müdür Yardımcısı 
tayfun karahasan Bölge 

Yöneticisi Alper Ata 
ile birlikte Makaroğlu 

Logistics’ e araç teslimatı 
gerçekleştirdi.

cOVID-19
nakliyat işletmelerini 

DuRDuRMuYOR
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Continental Türkiye, Covid-19 
tedbirleri kapsamında bayileriyle online 
gündem değerlendirme toplantısında 
bir araya geldi. Toplantının gündem 
maddesini pandeminin otomotiv 
ve lastik sektörüne etkisi oluşturdu. 
Toplantıda bayilere Continental’in 
pandemi sürecinde hayata geçirdiği 
eylem planlarından da bahseden 
Continental Türkiye Genel Müdürü 
Ali Okan Tamer, açılış konuşmasında 
Continental’in salgın sürecini yakından 
takip ettiğini ve yol haritasını da bu 
bilinçle oluşturduğunu belirtti. Tamer, “Bu 
süreçte başta çalışanlarımız olmak üzere 
herkesin sağlığını ve güvenliğini birincil 

önceliğimize alıyoruz. Bu doğrultuda 
yetkili kurumların aldıkları önlemleri ve 
kuralları eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz. 
Salgının bir an önce bitmesini ve 
herkesin sağlığına tekrar kavuşmasını 
umuyoruz” dedi. 

“continental türkiye olarak 
güçlü bir aileyiz” 
Pandeminin otomotiv ve lastik 

sektörüne etkisini değerlendiren 
Continental Türkiye Genel Müdürü Ali 
Okan Tamer, “Öncelikle salgının otomotiv 
ve lastik sektörünü olumsuz anlamda 
pek çok farklı sektörden daha fazla 
etkilediğini söyleyebiliriz. Salgının etkisiyle 

pazarda binek araçların satışlarında 
azalma ve sektörde bir daralma yaşıyoruz. 
Otomobil tarafındaki bu duruma paralel 
olarak, lastik sektöründe de bir daralma 
söz konusu. Bu durumun, salgının 
önümüzdeki dönemdeki seyrine ve hayatı 
neredeyse durdurma noktasına getiren 
tedbirlerin durumuna göre şekilleneceğini 
düşünüyoruz. Lastik sektörünün salgın 
sonrasında bir süre sektörün toparlanma 
sürecine gireceğini, zaman zaman 
dalgalanmalar yaşansa da eski günlerine 
kavuşacağına inanıyoruz” dedi. Tamer 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu içinden 
geçtiğimiz durum her birimizi karamsar 
düşünmeye itebilir. Ancak unutulmaması 

continental türkiye
bayileriyle online 

toplantıda buluştu

continental türkiye, her yıl gerçekleştirdiği geleneksel bayi toplantısını, 
salgın sebebiyle bu yıl online platforma taşıdı. continental türkiye 

Genel Müdürü Ali Okan tamer, ilk kez online olarak
gerçekleştirilen gündem değerlendirme

toplantısında, pandeminin otomobil ve lastik
sektörüne etkisini, bu süreçte hayata geçirdikleri

çalışmaları ve gelecek hedeflerini
bayilerle paylaştı.
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gerekiyor ki biz daha önce birçok krizi 
ele ele vererek atlattık. Bu salgını da hep 
beraber atlatacağımıza inancım tam. 
Biz Continental Türkiye olarak güçlü bir 
aileyiz. Bu süreçte göstermiş olduğunuz 
sabrınız, anlayışınız ve çalışma azminiz 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 
Belki günlük hayatta çok fark edemedik 
ama bu süreçte hayatımızın bir şekilde 
devamlılığını sağlayan yiyecek ve acil 
ihtiyaçlarımızı karşılayan kuryelerin ve 
tedarik araçlarının, emniyet görevlilerin, 
sağlık çalışanlarının kısaca dışarıda 
olmak zorunda olanların yolda güvenle 
ilerleyebilmeleri için çalışmaya devam 
ettiniz. Her şeyden evvel şahsım adına 
bunun için teşekkürü bir borç bilirim size.‘’

“continental türkiye olarak, 
mücadeleye destek için üç büyük 
ilimizdeki acil 112 ambulansları 
için Sağlık Bakanlığımıza lastik 
desteğinde bulunduk.”
Koronavirüsün ekonomik boyutunun 

yanı sıra toplumsal boyutunun da 
çok önemli olduğuna dikkkat çeken 
Continental Türkiye Genel Müdürü Ali 
Okan Tamer, “Bugünlerde koronavirüs 
salgınını durdurmak ve toplum sağlığını 
korumak için yardımlaşma ve dayanışma 
içinde olmak her zamankinden daha 

fazla önem taşıyor. Continental olarak bu 
zorlu günleri, umutsuzluğa kapılmadan 
el ele vererek atlatacağımıza gönülden 
inanıyoruz. Continental Türkiye olarak 
biz de Türkiye’nin içinden geçtiği bu 
süreci ve ülkemizin tüm ihtiyaçlarını 
yakından gözlemliyoruz. Bu süreçte 
mücadeleye bir katkımız olması 
adına üç büyük ilimizdeki (Ankara, 
İstanbul, İzmir) acil 112 ambulansları 
için Sağlık Bakanlığımıza lastik 
desteğinde bulunduk. Bunun yanı 
sıra İtalya’daki fabrikamızda İtalya’nın 
ihtiyacı olan tıbbi hortum için de üretim 
gerçekleştiriyoruz. Kendimizi pazarda 
‘teknolojiyi lastiklerine kodlayan’ lastik 
üreticisi olarak konumluyor, bu iddiamızı 
sürdüreceğimiz pazar araştırmaları ve 
üretimlerle yerimizi sağlamlaştırıyoruz. 
Pandeminin ardından değişecek 
dünyaya hazırız! Ayrıca bayilerimizin 
bu süreçten en az hasarla çıkmalarını 
sağlamak amacıyla yanlarında olmaya 
devam ediyoruz. Tedarik süreçlerimizi 
ise tüm hijyen ve güvenlik önlemlerini 
alarak sürdürmeye devam ediyoruz. 
Tüm sektör paydaşlarımızla birlikte bu 
günleri umutsuzluğa kapılmadan, yan 
yana değil ama gönülden gönüle destek 
olarak geride bırakacağımıza yürekten 
inanıyoruz ” dedi.

continental Hakkında
Continental insanların ve ürünlerinin 

sürdürülebilirliği ve birbiriyle bağlantılı 
hareketliliği sağlayan öncü teknolojiler 
ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 
yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, 
makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, 
verimli, akıllı ve ekonomik çözümler 
sunmaktadır. 2019 yılında 44,5 milyar 
euro satış rakamına ulaşan Continental, 
halen 59 ülkede yaklaşık 240.000 kişiyi 
istihdam etmektedir.

Continental Lastik Birimi dünya 
çapında 24’ten fazla üretim ve geliştirme 
merkezini bünyesinde barındırmaktadır. 
Continental, lastik birimindeki yaklaşık 
56.000 çalışanı ve 2018 yılında ulaştığı 11,4 
milyar euro satış rakamı ile sektörün önde 
gelen lastik üreticilerinden biridir. Lastik 
üretiminde teknoloji liderleri arasında 
yer alan Continental, binek, ticari ve özel 
amaçlı araçların yanı sıra iki tekerlekli 
araçlar için geniş bir ürün yelpazesi 
sunmaktadır. Ar-Ge’ye yaptığı sürekli 
yatırımlar ile Continental, güvenli, uygun 
maliyetli ve ekolojik açıdan verimli bir 
hareketliliğe büyük katkı sağlamaktadır. 
Lastik Birimi’nin portföyü arasında lastik 
ticareti ve filo uygulamaları için hizmetler 
ile ticari araç lastikleri için dijital yönetim 
sistemleri de yer almaktadır.

Ali Okan tamer
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Mevcut salgın şartlarından dolayı 
gerek Istanbul Fiat yetkilileri olsun gerekse 
HTG yetkilileri olsun teslim sırasında 
yetkililerin “sosyal mesafe” kurallarına 
uyarak bir araya gelmemeye özen 
göstererek örnek davranış sergilemişlerdir.

HTG firma sahipler Hakan, Turhan, 
Gökhan Kaya ve Istanbul Fiat yönetim 
kurulu başkanı Cem Arı, genel müdür 
Hikmet Yılgör, yöneticiler Alper Akbay, 
Cenkay Üstün, Oktay Isırgan gerçekleşen 
işbirliğinden memnuniyetlerini ifade 
etmişlerdir.

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 yaratıyor.

IVecO’dan HtG’e 3 adet 
S-WAY çekici teslimatı

IVecO’nun İstanbul 
yetkili satıcılarından 

Istanbul Fiat Otomotiv 
satışını gerçekleştirdiği 
3 adet S-WAY AS440S48 

t/P çekicileri HtG 
uluslararası nakliyat 
firmasına teslim etti.
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Yeniden tasarlanan tavan, alt tünel ve 
şekillendirilmiş üst raf, kabinin ortasında 
2,15 metrelik konforlu bir ayakta durma 
alanı sunarken üst yatay kullanılabilir alan 
ise önceki modele kıyasla 35 santim daha 
geniş ve üst yatak ile bölmelere daha 
kolay erişmeyi sağlıyor.

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

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.

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 olarak kullanılabilen 60 santim 
genişliğinde Akıllı Ranza veya 10 santim 
kalınlığında şilte ve merdiveniyle 70 
santim genişliğinde Konforlu Ranza.

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

Aracın aerodinamik performansı 
boşlukları kapayan ek özelliklerle daha 

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

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

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.

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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Makina Hikayeleri 
HALİL kAYA GeDİk - 1982

İlkokulu bitiren Ömer çok istediği halde okula 
devam edemez ve annesine İstanbul’a gitmek 
istediğini söyler. Başlarda annesi Ömer’i İstanbul’a 
göndermek istemez. Babası denizde çalışan bir ço-
cuk oralarda yalnız başına ne yapar, kimin yanında 
kalır, ihtiyaçlarını nasıl karşılar diye düşünür. Fakat 
sonunda annesini ikna eder ve köyden komşuları 
kunduracı Hasan ile İstanbul’a gitmek için izin alır. 
1952 yılının Temmuz ayında Hasan ağabeyi ile 
İnebolu’dan bindikleri Erzurum vapuru, Ömer için 
yeni bir hayata atılan ilk adımdır. Erzurum vapuru, 
yeni bir hayata doğru götürürken aynı zamanda 
bu hayatın zorluklarıyla da yüzleştirir Ömer’i. Gece 
olduğunda herkesin uyumak için kamaralarına 
gittiğini gören Ömer, Hasan ağabeyine, “Ben de 
kamarama gidip uyumak istiyorum, bizim yerimiz 
hangi numara?” diye sorunca, “Güvertede Ömerci-
ğim” cevabını alır. Paraları ancak güvertede yolcu-
luk yapmaya yetmiştir ve Ömer yeni takım elbisele-
riyle iki gece güvertede yatarak İstanbul’a varır...

“SAnA MAkİneYİ ÖĞReteceĞİM, 
MAkİnİStLİk YAPAcAkSIn”
Tophane’de vapurdan inerken bu kocaman 

şehirde yer etmek için çok çalışması gerektiğini 
düşünür Ömer, tabii önce babasını bulması 
gerekmektedir. Uzun bir yolculuk sonunda 
Küçükpazar Kantarcılar Caddesi’ndeki Va-
tan Kahvesi’nde bulur üç yıldır görmediği 
babasını. “Şakiroğlu” lakaplı Mehmet Dal-
gakıran çevresinde sevilen sözü dinlenen 
iyi bir kaptandır. Birlikte yemek yiyip 
sohbet ettikten sonra Beşiktaş’ta 
kum boşaltan bir gemiye giderler. 
Kumu boşalttıktan sonra tekrar 
Marmara Ereğlisi civarına açı-
lacak olan Mehmet kaptan 
Ömer’e sefere gelmek isteyip 
istemediğini sorar ve Ömer de 
bu teklifi memnuniyetle kabul 
eder. Mehmet Kaptan yolda oğluna, 
“Sana makineyi öğreteceğim, ma-
kinistlik yapacaksın” der. Gemi kum 
alınacak yere demir attıktan sonra, 
aralarında Ömer’in de bulundu-
ğu gemiciler kayıkla kıyıya çıkar, 
küreklerle sandala kum doldurur 
ve tekrar gemiye dönerek kumu 
güverteye boşaltmaya başlar. Kıyı 
ve gemi arasındaki bu zorlu gitgeller 
güverte kum dolana kadar devam eder. 
Bu iş daha ilk günden Ömer’in gözünü 
korkutur. Dönüşte babasına “Beni deniz 
tutuyor” diyerek bu işi yapmak istemedi-
ğini söyler. Mehmet Dalgakıran, “Benim 
gibi denizci adamın oğlunu deniz tutar 
mı?” dese de durumu anlar ve “Peki o za-
man seni yollamayacağım, benim genç 

bir arkadaşım var adı Fethi Karakaş, makinenin 
parçalarını yaptırıyorum ona. Perşembe Pazarı’nda, 
onun yanına götüreceğim seni!” der. Ve böylece 
Fethi Usta’nın yanında çırak olarak çalışma hayatı-
na atılır Ömer Dalgakıran. 

“PeRŞeMBe PAZARI ÜnİVeRSİteDİR,  
BİZİM DİPLOMAMIZ ORADAnDIR!”
Ömer Dalgakıran’ın çıraklığa başladığı bu 

atölye aynı zamanda; tornacıları, pik ve sarı dök-
mecileri, frezecileri, planyacıları, kaynakçıları, gemi 

makineleri tamircileri ve daha pek çok küçük 
işletmesiyle Türk makine sanayisinin efsanevi 
merkezi Perşembe Pazarı’ndadır. Perşembe 
Pazarı’nın hem kendisi hem de Türk sanayisi 
için öneminden bahseden Ömer Dalgakıran, 

“Bugün çocuğunuz İTÜ’yü kazandığında 
nasıl seviniyorsanız, o yıllarda da 

çocuğunuz Perşembe Pazarı’nda 
iyi bir ustanın yanında namus-
lu-dürüst bir işe girerse öyle 
sevinirdiniz. Bize düşen sesimizi 
çıkarmadan öğrenmeye çalış-
maktı. Orası Perşembe Pazarı 
üniversitesidir, bizim diploma-
mız oradandır.” diyor. 

“VAR OLMAk VeYA YOk 
OLMAk MeSeLeSİ”

O yıllarda Perşembe Paza-
rı’nda verilen mücadelenin sade-

ce kendisi gibi çırakların, kalfaların 
veya ustaların ekmek mücadelesi 

olmadığını, bunun aynı zamanda Türk 
sanayisinde Türklerin de en az diğer sa-
nayiciler kadar güçlenmesi için verilen bir 
mücadele olduğunun altını çizen Ömer 
Dalgakıran, “İkinci Dünya Savaşı yıllarında 
Türk sanayisinin altyapısının oluştuğu 
Perşembe Pazarı’nda iş hakimiyeti Rum 
ve Ermeni ustalar, Yahudi tüccarlar, kıs-
men de İngiliz ve İtalyan mühendislerin 

elindeydi. 1950’li yıllarda Türkler piyasa ha-
kimiyetini ele geçirmek için büyük müca-
dele vermişlerdi. Aslında Türk ekonomisini 

destekleyen bu mücadele bir çeşit “var olmak” veya 
“yok olmak” meselesiydi. İş bulmak başlı başına bir 
sorundu. Çocuklarını, meslek edinebilecekleri Rum 
ve Ermeni ustaların yanına işe sokmak aileler için 
inanılmaz bir mutluluktu. Ben sanayinin altyapısı 
olan bu yörede mücadele vermiş üçüncü kuşaktan 
sayıyorum kendimi. Birinci kuşak onca yokluk için-
de, zor koşullarda neredeyse işi kavrayabilmek için  
sürekli basit yöntemler üreterek, mucitlik yaparak 
Türk sanayisinin ilk tohumlarını atmıştır. İkinci 
kuşaksa, piyasa hakimiyetinin yüzde 60’ını ele 
geçirmiş, kendilerinin ve çevrelerindekilerin refah 
seviyesini artırmıştır. Mücadeleyi sürdüren üçüncü 
kuşak yalnız parça imalatı ve onarımıyla yetinme-
yerek teknolojik uzmanlaşmaya da önem vermiştir. 
Dördüncü kuşak pratiğin teoriyle sentezlendiği bu 
aşamada yoluna devam ederken, sahip olduğu 
yüksek imkanları daha da geliştirmektedir.” diyor.

Perşembe Pazarı’nda dostluk ve dayanışmanın 
önemini belirten Ömer Dalgakıran, “Perşembe 
Pazarı esnafı birbirine her işte destek olurdu, ek-
sikler giderilirdi. Perşembe Pazarı baştan sona bir 
entegre tesis niteliği taşıyordu. Biz bu sanayi belde-
sinde torna, tesviye, freze tezgahlarını kullanarak 
herhangi bir mekanik parça imal etmeyi öğrenme-
nin dışında, ustalarımızdan, büyüklerimizden, çok 
daha önemli şeyler öğrendik: Disiplin, saygı, sosyal 
yaşamın gerekleri, beşeri ilişkiler...” diyor. Perşembe 
Pazarı’nda edindiği tecrübelerin izleri, Ömer Dalga-
kıran’ın daha sonraki bütün iş ve sosyal hayatında 
kendini belli edecektir...

“tÜM DÜnYAnIn kuLLAnABİLeceĞİ BİR 
MAkİne nASIL YAPABİLİRİM?” 
Fethi Usta genç fakat çok iyi ve çalışkan bir 

ustadır. İş ne zaman biterse atölyeden o zaman 
ayrılır; tabi çıraklar da ona uymak zorundadır. Bu 
dönemde altı ay kadar hemşerileri Yusuf Ortaç’ın 
evinde misafir olur Ömer Dalgakıran. Bu evde 
kendisine çok iyi bakılır, fakat onlara daha fazla 
yük olmak istemez ve dört arkadaşıyla birlikte giriş 
katında bir ev tutarlar. Artık kendi evi olan Ömer 
Dalgakıran, işyerinde ve sosyal hayatta daha aktif 
olmaya başlar. Atölyeyi açmak için erkenden yola 
koyulan Ömer Dalgakıran, her gün kepenkleri 
kaldırdıktan sonra atölyeyi hazırlar, ustalar ve diğer 

30 M2’lik bir dükkandan doğan dünya markası

“DALGAkIRAn”
Ömer Dalgakıran 1938 yılında 

kastamonu’nun cide İlçesine bağlı 
İlyasbey köyünde denizci bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası 
İstanbul’da kum motorculuğu yapan 

Ömer, ekonomik zorluklar içinde 
bitirdiği ilkokuldan sonra babasının 
yanına, İstanbul’a gitmek ister. Fakat 

bunun nedeni babası gibi denizci OLMA 
İSteĞİ değil, limanda görüp özendiği 

ustalar gibi bir makineci olma isteğidir...

Ömer 
Dalgakıran
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çalışanlarla birlikte besmele çekerek çalışmaya baş-
lar. Atölyede torna tezgahı, planya, freze gibi takım 
tezgahları vardır ve gemi makinesi parçaları, bu 
parçaların bakım ve onarımı, otomatik inşaat vinci 
parçaları ve tamiri gibi çok yönlü imalat yapılmak-
tadır. Yoğun bir tempoda yaptığı farklı işler Ömer 
Dalgakıran’ın çok iyi bir tornacı olmasını sağlar. 
Fakat sadece atölyede değil, atölye dışında da çok 
çalışır Ömer Dalgakıran. Bekar odasında kaldığı 
zamanlar çoğu arkadaşı her gece sinemaya gider-
ken, o evde oturur, teknik kitaplar okur ve bilgisini 
daha da artırmak için çalışır. Akşamları teknik resim 
kurslarına katılır. Tophane ve Sultanahmet sanat 
okulundan tanıdığı hocalardan çok şeyler öğrenir. 
Kendini iyice geliştiren Ömer Dalgakıran bir süre 
sonra parça üretimi ve tamiriyle yetinmek isteme-
diğini fark eder. Aklında “Tüm dünyanın kullanabi-
leceği bir makine nasıl yapabilirim?” sorusu dönüp 
durmaya başlar...

kOMPReSÖR İŞİne nİkO İLe GİReR
Ömer Dalgakıran komple makine yapan bir 

işyerinde çalışmak istediğini mahalleden komşusu 
Yusuf ustaya da söyler. Yusuf usta da kompresör 
imalatı yapan Niko adlı birinin iyi bir tornacı ara-
dığını söyler ve Niko ile görüştürür Ömer Dalga-
kıran’ı. Ömer Dalgakıran’ı büyük bir muhabbetle 
karşılayan Niko, “Madem ki büyük iş yapmak 
istiyorsun, makine yapmak istiyorsun, bak işte biz 
burada kompresör ve şeker makineleri yapıyoruz, 
gel başlayalım!” der. Böylece kompresör imalatını 
öğreneceği yeni bir sayfa açılır Ömer Dalgakıran’ın 
hayatında, takvimler ise 1955 yılını göstermektedir. 
Artık hem daha yüksek maaş alacak hem de maki-
ne imalatı konusunda kendini geliştirebilecektir. Bir 
haftalık deneme sonunda yaşadığı şaşkınlığı şöyle 
anlatıyor Ömer Dalgakıran, “Bir haftalık deneme 
sonunda aldığım ücretle aylık ne kazanacağım 
konusunda bir kanıya varmıştım. Yeni haftalığım 
neredeyse Fethi ustadan aldığımın iki katı idi. Bu 
beni çok mutlu etmişti, zira ben ücret bile konuş-

madan işe başlamıştım. Çünkü amacım daha fazla 
iş öğrenmek ve kendimi daha da geliştirmekti. 
Niko bana yanlış ödeme yapıldığını söylediğinde 
biraz üzülmüştüm yine de. Meğer 20 lira eksik 
ödeme yapılmıştı kendileri bir haftalık işime bakıp 
bana bu ücreti layık görmüşlerdi. Bu olay beni 
daha da motive etti” diyor.

AtÖLYenİn BeLkeMİĞİ OLuR
Yeni iş yeri hem kendini geliştirme, hem farklı 

kültürleri tanıma anlamında çok faydalı olur Ömer 
Dalgakıran için. Her öğle paydosu ayrı bir şenliktir. 
Perşembe Pazarı’nın ünlü ithalatçı firma sahipleri, 
ustalar, bazı çalışanlar Varyemez’in kahvesinde 
toplanır. Oyunlar oynanır, eğlenilir, gülünür. O 
yılların hatıralarında büyük yeri olduğunu belirten 
Ömer Dalgakıran, “Rum, Ermeni, Musevi vatandaş-
larımız ve dostlarımızla yaptığımız her çalışma, her 
yarışma, her oyun büyük bir hoşgörü, samimiyet 
ve anlayış  içinde gerçekleşirdi. Sanki o büyük 
savaşların ardından bin yıl geçmişti” diyor. Niko, 
iyi bir insan ve iyi bir patrondur. Çalışanlarına karşı 
anlayışlı ve onları nasıl motive etmesi gerektiğini 
bilen biridir.  Bu yüzden tüm çalışanlar işe kendi 
işleri gibi bakar ve özenle çalışır. Ömer Dalgakıran 
artık deneyimli bir tornacı olduğu için zor işleri 
üstlenir. Bir-iki yıl sonra ise kendini iyice yetiştirir 
ve çalışanları koordine etmeye başlar. Niko, bütün 
projeleri birlikte planladığı ve atölyenin belkemiği 
haline gelen Ömer Dalgakıran’a imalat müdürü 
olmasını teklif eder. Fakat Ömer Dalgakıran’ın yap-
ması gereken önemli bir görevi daha vardır; 1958 
yılında askere gider.

ASkeRLİk DÖnÜŞÜ YenİDen İStAnBuL
Edremit’te yaptığı iki aylık acemiliğin ardından 

İstanbul 66. Piyade Tümeni Ordonat Bölüğü’ne, 
Rami’ye gelir Ömer Dalgakıran. 23 ay süren askerli-
ği boyunca ordonat bölüğü seyyar onarım atölye-
lerinde önemli işler yapar ve 27 Mayıs İhtilali’nden 
kısa bir süre sonra teskeresini alarak memleketine 
döner. Ailesini görüp hasret gideren Ömer Dalgakı-
ran, tekrar İstanbul’a döner. Fakat şartlar artık daha 
da zordur. İhtilalden sonra ekonomik sıkıntılar iyice 
artmış ve işyerleri neredeyse çalışanlarının üçte 
ikisini işten çıkarır hale gelmiştir. Askerliğinin ar-
dından eski patronu Niko işin başına dönmesi için 
Ömer Dalgakıran’a ısrar eder, fakat Ömer Dalgakı-
ran bu teklifi ilk başta kabul etmez. O dönemi şöyle 
anlatıyor Ömer Dalgakıran, “Niko işe dönmem için 
ısrar ediyordu ancak ben askerdeyken yerime al-
dıkları tornacı Ahmet’i işten çıkaracakları için teklifi 
kabul etmedim. Piyasanın o koşullarında aile sahibi 

olan birinin işsiz kalmasının ne anlama geleceğini 
çok iyi biliyordum. Ancak Niko, Ahmet ustanın 
işinden hiç memnun değildi ve ben olmasam da 
başka bir tornacı almayı kafaya koymuştu. Ahmet 
ustanın işsiz kalma sebebinin ben olmayacağıma 
inanınca iş teklifini kabul etim.”

eVLİLİk Ve ÇOcukLAR...
Askerlik görevini tamamlayan ve yeniden 

çalışmaya başlayan 23 yaşındaki bu delikanlı artık 
yalnızlığına son vermeye ve yıllardır hasretini çek-
tiği bir yuvaya sahip olmaya karar verir. Hemşehri-
lerinin de tavsiyesi üzerine memleketinden Öznur 
Hanım ile tanışır. Öznur Hanım, İstanbul’da doğup 
büyümüş, fakat annesini kaybettikten sonra ba-
basıyla birlikte memleketine yerleşmiştir. Bir kez 
bir araya gelir, konuşur ve o zamanın koşullarında 
birbirlerini tanımayı önlerindeki yıllara bırakarak 
1961 Ekim’inde evlenirler. Çağlayan’da bir ev kirala-
yan Dalgakıran çifti, sade fakat sıcak bir yuva kurar 
kendine. Dalgakıran çiftinin üç çocukları olur: 1962 
yılında Adnan, 1964’te Ayhan ve 1966’da Esen dün-
yaya gelir sırasıyla. Peş peşe dünyaya gelen çocuk-
lar hep birlikte okula gider ve birbirlerini korurlar.

30 MetRekAReDe BAŞLAR
1965 yılına geldiğinde Ömer Dalgakıran artık 

kendi iş yerini açmakla ilgili planlar yapmaya başla-
mıştır. Tecrübesine ve çalışkanlığına güveni tamdır, 
fakat kendi iş yerini açabilecek kadar parası yoktur. 
Küçük birikimine kardeşinin de yaptığı katkıyla bir 
torna tezgahının peşinatını denkleştirmeyi başarır, 
fakat o yıllarda Perşembe Pazarı’nda kiralık dükkan 
bulmak da önemli bir sorundur. Uzun zaman kiralık 
bir dükkan arar ve nihayet Arap Camii civarında 
ikinci katta 30 metrekarelik bir dükkan kiralar. Dal-
gakıran Kompresör’ün hikayesi işte bu dışı ahşap, 
içi betonarme küçücük dükkanda başlar; takvimler 
13 Eylül 1965 yılını göstermektedir. Dükkanı açma-
dan birkaç gün önce Niko Ömer Dalgakıran’ı yazı-
haneye çağırır ve “Senden sonra çok zor durumda 
kalacağız, senin yerini doldurması için birini bul-
duk. Senden ricamız 20 gün daha burada kalman 
ve ona işi öğretmen.” der. Ömer Dalgakıran, bunca 
yıllık dostlarına ve iş arkadaşlarına yüz çeviremez 
ve hazır olan atölyesini kapalı tutarak Niko’nun 
ricasını yerine getirir.

kOMPReSÖRLeR BÜYÜk İLGİ GÖRÜR
Başlangıçta DKÇ-100 ve DKÇ-200 tipi komp-

resörlerin imalatına ağırlık veren Ömer Dalgakıran 
dışarıdan gelen işleri de geri çevirmez. Çünkü 
sermayeye ihtiyacı vardır. Özellikle savaş yıllarından 
kalmış, Türkiye’de parçası bulunmayan makinelerin 
arızalanmış parçalarını tamir eder veya yeniden 
imal eder. Böylece hem kendi para kazanır hem de 
hurdalığa atılacak birçok makineye hayat vererek 
ufak da olsa Türk ekonomisine katkı sağlar. Yanına 
aldığı iki çırağıyla birlikte çalışmaya devam eden 
Ömer Dalgakıran, dükkanının alt katında maran-
goz makineleri satan dükkanın vitrinine teşhir 
amaçlı olarak DKÇ-100 tipi kompresörlerden birini 
koyar. Kompresör hemen ertesi gün 900 liradan 
alıcı bulur. Ardından gemiler için tasarladıkları DKK-
40 tipi yüksek basınç kompresörünü de üretmeye 
başlarlar. Deniz ticaret sektöründe kullanılan ve 
ana makinelerde marş görevi yapan bu kompre-
sörler çok ilgi görür. Bu kompresörler bugün dahi 
sektörde tercih edilmektedir.
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Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi

Gece gündüz demeden çalış-
maya devam eden Ömer Dalgakı-
ran, bir yandan işlerini bir yandan 
da çocuklarını büyütür. Çocukların 
tahsili konusunda çok titiz olan 
Ömer Dalgakıran, Beşiktaş Seren-
cebey’den bir ev alır ve ilkokulu 
Çağlayan’da okuyan Adnan’ı Gazi-
osmanpaşa Ortaokulu’na yazdırır. 
Bunun nedeni, o yıllarda Gazios-
manpaşa Ortaokulu’ndan mezun 
olan öğrencilerin hiçbir sınava 
tabii tutulmadan Kabataş Lisesi’ne 
alınmasıdır. Başarılı bir öğrenci 
olan Adnan, ortaokulun ardından 
Kabataş Lisesi’ne girer. Aynı dönemde Ayhan 
dördüncü, Esen ise birinci sınıfa gitmektedir. Lise 
çağına geldiğinde işlere yardımcı olur düşüncesiyle 
Ayhan’ı Maçka Endüstri Meslek Lisesi’ne gönderir 
Ömer Dalgakıran. Esen ise Beşiktaş Kız Lisesi’nde 
okur. Adnan Dalgakıran İstanbul Üniversitesi Kimya 
Fakültesi’nden, Ayhan Ekonomi Bölümü’nden ve 
Esen de Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’n-
den mezun olurlar.

AtÖLYeSİ MÜHÜRLenİR
1968 yılına gelindiğinde artık işler büyümüş-

tür ve 30 metrekarelik dükkana sığamaz olurlar. 
Yelkenciler Caddesi, Azapkapı’da yeni açılan bir iş 
yerinden 60 metrekarelik bir dükkan kiralar Ömer 
Dalgakıran. Bu yeni dükkana geçerken eski dostu 
Niko’dan da maddi destek görür. Bu dükkanda 
uzun süre çalışan Ömer Dalgakıran, kullanılan 
tezgah ve çalışan sayısının artması üzerine 1978 
yılında Perşembe Pazarı’ndan çıkar ve Topkapı 
Litros yolunda 150 metrekarelik yeni atölyesine 
taşınır. Fakat bu taşınma işlemi de pek kolay olmaz. 
Yeni atölyenin açıldığı ilk günlerde Zeytinburnu 
Belediyesi’nden gelen zabıta memurları herşey 
usule uygun olmasına rağmen işyerini kapatacak-
larını söyler. İşlemde olan fakat bürokrasinin ağır 
işlemesinden dolayı henüz alınamamış çalışma 
ruhsatı yüzünden 25 kişinin çalıştığı atölyeyi mesai 
bitiminde mühürlerler. Mali müşavirin şehir dışında 
olmasından dolayı meseleyle bizzat Ömer Dalgakı-
ran ilgilenir ve zor da olsa konuyu çözer. 

İkİ OĞLunun DeSteĞİYLe BÜYÜR
80’li yılların başında iki oğlunun da firmada 

aktif görev almaya başlaması Ömer Dalgakıran’a 
güç verir. Özellikle Adnan Dalgakıran’ın askerliğini 
bitirerek firmada görev almaya başlaması Dalga-
kıran Kompresör için önemli 
bir dönüm noktası olur. Adnan 
Dalgakıran, “Firma olarak öyle 
bir noktadayız ki, büyük firmalar 
bizim için çok güçlü rakip, küçük 
firmalardan ise daha iyi durum-
dayız. Fakat ortada olmak bize 
avantaj sağlamıyor. Bugünkü iş 
kapasitesi şirketin masraflarını 
karşılamaya yetmez. Baba bu işi 
büyütmemiz şart. İşle ilgili bazı 
planlarım var, eğer bunları ger-
çekleştirirsek şirketi hiç düşün-
mediğin noktalara getirebiliriz. 
Fakat, bulunduğun noktada  ağır 
ağır güvenle ilerlemeyi tercih 
edeceksen ben kendime başka 

bir iş bakacağım” der. İlk olarak, ay-
lık 20 adet olan pistonlu kompresör 
üretimini önce 60’a sonra da 100’e 
çıkarmaları gerektiğini söyler. Oğlu-
nu dikkatlice dinleyen Ömer Dalga-
kıran, yılar önce kum çekme işine 
tanık olduktan sonra babasının 
karşısına oturup denizde çalışmak 
istemediğini söylediği anı düşünür. 
Babası Ömer Dalgakıran’ı kaçırmış-
tır, fakat Ömer Dalgakıran’ın oğul-
larını kaçırmaya hiç niyeti yoktur. 
Farklı fakat birbirini tamamlayan 
özelliklere sahip iki oğul ve yılların 
tecrübesiyle uzmanlaşmış bir baba; 

Adnan, Ayhan ve Ömer Dalgakıran artık üç ortak-
mışçasına çalışmaya başlarlar. Kısa sürede iş hacmi-
ni büyüterek çalışan sayısını artırırlar. 

VİDALI kOMPReSÖRDe   
SektÖRÜnÜn LİDeRİ OLuRLAR
1980’li yılların başında artan iş hacmi ve per-

sonel sayısı Dalgakıran Kompresörü daha büyük 
bir yere taşınmaya zorlar ve 1985 yılında İMES’e 
taşınırlar. Dalgakıran Kompresör bu yeni yerde 
aynı zamanda stratejik bir karara da imza atar: 
Artık vidalı kompresör üreteceklerdir. Vidalı komp-
resör üretme kararı alınırken başta bazı çekinceleri 
olduğunu belirten Ömer Dalgakıran, “Vidalı komp-
resör işinin parça temini ayağı ve bunun getireceği 
maddi boyutla ilgili çekincelerim vardı. O zamana 
kadar tüm malzemesini yurt içinden temin edebil-
diğimiz pistonlu kompresör üretiyorduk. Adnan 
da bazen anlatırken ‘Babam benim vidalı komp-
resör üretimine geçmemi pek istemedi!’ der sağ 
olsun. Evet, doğrudur pek istemedim, fakat bunun 
da bir nedeni vardı: Başka vidalı kompresör üre-
ticileri de mevcuttu ve onlar Almanya’daki parça 
temin eden fabrika ile bağlantılarını kurmuştu. Biz 
ise bu parçaları ikinci elden alacaktık. Bu durum 
öncelikle bizim rekabet gücümüzü düşürecekti; 
daha da önemlisi, gün gelip kendisine rakip 
olduğumuz tedarikçimiz ‘parçaları vermiyorum!’ 
dediğinde ne yapacaktık? Karşı çıkmamdaki te-
mel neden buydu. Bu nedenle Adnan’dan önce 
dışarıdaki üreticilerle bağlantı kurmasını istedim. 
Bir süre yurt içi tedarikçilerle çalıştıktan sonra yurt 
dışına yöneldik.” diyor. O yıllarda vidalı kompresör-
ler Türkiye’de henüz yeni yeni üretilmeye başlan-
mıştır ve bu işi yapan az sayıdaki firma Dalgakıran 
Kompresör’ün bu pastadan pay alma şansının az 
olduğunu düşünür. Ancak Dalgakıran Kompresör, 
1965’ten o güne uzanan 20 yıllık tecrübesi ve 

geniş ürün yelpazesi ile kabul 
görmüş, güven kazanmış bir 
firmadır. Ömer Dakgakıran ve 
oğulları karamsar yorumlara 
aldırış etmez ve çalışmaya 
devam ederler. Kısa süre sonra 
vidalı kompresör sektörünün 
de lideri olmayı başarırlar. Ömer 
Dalgakıran elde edilen başarıda 
oğullarının büyük payı oldu-
ğunu söylerken eşi ve kızını da 
unutmuyor, “Şirketimizi tam bir 
aile şirketi yapan, her zaman 
yanımızda durarak bize destek 
veren kızım Esen ve eşim Öznur 
Hanım aile içinde oluşturdukları 
huzur atmosferi ile en büyük 
destekçimiz oldular.” diyor.

uLuSLARARASI FuARLARLA DÜnYAYA AÇILIRLAR
Vidalı kompresör imalatı şirketin iş hacmini 

oldukça artırır. 1990’lı yıllara gelindiğinde Dalgakıran 
Kompresör yurt dışı pazarlara açılmak için yabancı 
fuarlarda boy göstermeye başlar. İhracata atılma 
sebeplerini Türk ekonomisini çizdiği inişli çıkışlı gra-
fiğe bağlayan Ömer Dalgakıran, “Bu şartlara uyum 
sağlayabilmek pek kolay değil, büyük bir sermaye 
birikimine sahip olmanız gerekiyor. Bir kriz veya 
devalüasyon sonucunda bir bakıyorsunuz doların 
durumuna sizi bir yerden almış başka bir yere götür-
müş. Uluslararası platformda çalışırsak önümüz daha 
da açılacak, güç kazanacağız diye düşündük.” diyor.

Bugün yalnızca basınçlı hava sektörüne odak-
lanmış olan Dalgakıran Kompresör, müşterilerine 
bu sektörde oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunu-
yor. Müşterileri ve basınçlı hava sistemleri iş ortakla-
rı için; ağır hizmet tipi pistonlu ve vidalı hava kom-
presörleri, pistonlu ve vidalı buster kompresörler, 
yağlı ve yağsız hava kompresörleri, invertörlü direkt 
akuple vidalı kompresörler, seyyar vidalı komp-
resörler, gemi kompresörleri, denizcilik ve enerji 
istasyonlarına yönelik start havası kompresörleri, çi-
mento nakil kompresörleri üretip; hava tankları, her 
türlü basınçlı hava kurutma cihazları, basınçlı hava 
filtreleri ve basınçlı hava tesisatlarının kurulum ve 
tedarik hizmetlerini vermeye devam ediyor. Böyle-
sine geniş ürün yelpazesi ve güçlü üretim altyapısı 
ile yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da oluşan 
talebe doğru yanıt verebilmek ve yurt dışında kalıcı 
olabilmek için Rusya, Almanya, Ukrayna’da satış ve 
satış sonrası ofisler açarak distribütör ağları kurmuş 
olan firmanın ürünleri bugün 100’den fazla ülkede 
sorunsuz şekilde çalışmaya devam ediyor.

HeDeF: DÜnYAnIn İLk BeŞ kOMPReSÖR 
ÜRetİcİSİnDen BİRİ OLMAk
Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden Dalgakıran 

Kompresör, dünyada 100’ün üzerinde ülkede 
güvenle kullanılıyor. Farklı lokasyonlarda satış ve 
dağıtım kanallarına sahip olan firma, 35’in üzerinde 
exclusive bayisi ile ulaşılması en güç bölgelere da-
hil geniş servis ağı ile hizmet veriyor. Her yıl pazara 
iki yeni ürün sunan firma, yeni tesisler ile birlikte 
yurt içi ve yurt dışı müşteri hizmet noktaları açarak 
büyüme ve müşteriyle yakınlaşma stratejisi izliyor. 
Yurt dışına sektöründe gerçek anlamda marka 
olarak açılan ve buna yönelik stratejiler uygulayan 
Dalgakıran Kompresör’ün hedefi dünyadaki ilk beş 
kompresör üreticisinden biri olmak.

1952 yılında İnebolu Limanı’ndan kalkan bir 
vapurla yolculuğuna başlayan “Dalgakıran” mar-
kası, adına yakışır şekilde pek çok zorluk ve sıkıntı 
dalgasını azim ve kararlılıkla kırarak bugünlere 
gelmeyi başarmış. Karaköy’de 30 metre karelik bir 
atölyeden başlayıp dünya markası olmayı başaran 
Dalgakıran Kompresör, kararlı ve inançlı bir şekilde 
dalgaları kırarak yoluna devam ediyor.

Adnan 
Dalgakıran
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BP taşıtmatik ile sürücüler 
araçlarından inmeden, camı 
bile açmadan akaryakıt dolumu 
yapabiliyor. BP taşıtmatik tüm 
filo müşterilerine kolaylık, hız 
ve akaryakıt giderlerinde tam 
kontrol sağlıyor.

Türkiye’de 108 yıldır en iyi hizmeti 
vermek için öncü çalışmalarını 
sürdüren BP Türkiye, Taşıtmatik 
uygulamasıyla filo müşterilerine 
sunduğu hizmeti zenginleştirmeye 
devam ediyor. BP Türkiye, Taşıtmatik 
sistemi ile araçtan inmeden hatta 
camı bile açmadan ödeme imkânı 
sunuyor. Ayrıca; ikmal sırasında 
ödeme yapmadan akaryakıt 
giderlerinde tam kontrol, hatalı yakıt 
alımının önüne geçme, tek fatura 
imkânı, otomatik ödeme seçeneği, 
faturayla birlikte sunulan akaryakıt 
alım raporu ve limitlendirme gibi 
ayrıcalıklar sunuyor. 

BP Taşıtmatik üyeleri, www.
bptasitmatikonline.com sitesi 
aracılığıyla yakıt tüketimlerine 
ilişkin detaylı raporlar ve filo 
yönetim ekranlarının yanı sıra 
özel hazırlanmış BP FiloMaster’ın 
avantajlı kurumsal teklifleri 
görüntüleyebiliyorlar. 

BP Türkiye Taşıtmatik’li 
müşterileri için özel olarak 
hazırladığı BP FiloMaster ile, ayrıca 
şirketlerin günlük operasyonel 
maliyetlerini de düşüren teklifler 
sunuyor. Filomaster sayesinde filo 
müşterileri seyahat, sigorta, sağlık, 
ofis malzemesi, araç bakımı, araç 
kiralama, ofis temizliği, kurumsal 
eğitim gibi avantajlı kurumsal 
çözümlerden yararlanabiliyor.

BP taşıtmatik ile
araçtan inmeden 
akaryakıt temini
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Michelin Türkiye, tüm dünyayı 
olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına 
alan COVID-19 salgın hastalığı ile ilgili 
olarak sağlık çalışanlarının yürüttüğü 
olağanüstü mücadeleye bir nebze de 
olsa destek olmak amacıyla; Euromaster 
işbirliği ile sağlık çalışanları için başlattığı 
ücretsiz lastik bakım servisinin yanı 
sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
ambulanslar için lastik bağışında 
bulundu. 

Konuyla ilgili olarak Michelin 
Türkiye’den yapılan açıklamada; “Michelin 
Türkiye olarak, içinden geçtiğimiz 
bu zorlu sürecin etkilerini birlik ve 
dayanışma ile el birliğiyle atlatacağımıza 
inanıyoruz. Bu süreçte cephenin en 
önünde olağanüstü bir mücadele veren 
sağlık çalışanlarımızın yanında yer alıyor 
bir nebze de olsa katkıda bulunmak 
istiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın ilk 
günden itibaren sunduğu olağanüstü 
çabayı takdirle karşılıyor onlara 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi. 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
ambulans lastiği bağışında bulunan 
Michelin Türkiye, bir süre önce de 
Euromaster ile birlikte sağlık çalışanlarına 
destek olmak için 15 Mayıs 2020 tarihine 
kadar devam edecek olan bir kampanya 
başlatmış ve Euromaster noktalarından 
hizmet alacak olan İl Sağlık Müdürlükleri 
Ambulansları ve Sağlık Çalışanlarına 
Ücretsiz Lastik Sökme-Takma, Balans ve 
Lastik Tamiri için servis bakım hizmeti 
sağlayacağını açıklamıştı.

Michelin türkiye’den 
lastik bağışı ve ücretsiz 

lastik bakım servisi
Michelin türkiye, cOVID-19 

salgın hastalığı ile ilgili 
yürütülen mücadeleye destek 
olmak amacıyla, euromaster 
işbirliği ile sağlık çalışanları 
için başlattığı ücretsiz lastik 

bakım servisinin yanı sıra 
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
ambulans araçları için de lastik 

bağışında bulundu.
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Dünyanın önde gelen petrol 
şirketlerinden olan ve Türkiye’deki 
faaliyetlerine ise 27 yıldır devam eden 
Petronas, sahip olduğu distribütör ağıyla 
ürün yelpazesini Türkiye’nin birçok 
noktasına ulaştırıyor. Yurt genelindeki 23 
distribütörde toplam 180 kişilik çalışan 
kadrosunun 30’a yakını ise kadın üyelerden 
oluşuyor. Çatısı altında bulunduğu 
distribütörlerin başarılarına katkı 
sağlayan Petronas’ın gizli kahramanları 
kadın çalışanlar, “erkek egemen sektör” 
kavramının ortadan kalktığını da tekrar 
gözler önüne seriyor. Petronas’ın İç 
Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet 
gösteren distribütörü Model Otomotiv 
Satış Temsilcisi Meryem Sarsal da başarılı 
işlere imza atan kahramanlardan. Petronas 
Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak da bu 
başarıların örnek teşkil ettiğini ve sektörde 
özellikle sahada çalışan kadın sayısının 
artacağını belirtiyor.

Madeni yağ pazarındaki 
çalışmalarına 1912 yılında başlayan 
ve Türkiye’deki faaliyetlerini ise 27 
yıldır sürdüren Petronas, otomotiv 
ve endüstriyel alanlardaki 
ürünlerini, iş ortaklarından 

aldığı destek ile servislerle 
buluşturuyor. 

Petronas’ın sektörde elde 
ettiği konumda imzası 
bulunan distribütör ağı ise madeni yağ 
pazarında çalışan gizli kahramanlarıyla 
adından söz ettiriyor. Şirketin 180 kişiden 
oluşan distribütör ağında, 30’a yakın 
kadın çalışan yer alıyor. Petronas’ın İç 
Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet 
gösteren distribütörü Model Otomotiv’in 
Satış Temsilcisi Meryem Sarsal da bu gizli 
kahramanlar arasında yer alıyor.

“Bir hafta hasta olsam gene bir 
palet mal yazarım”
“Otomotiv grubu madeni yağ 

pazarında; diyalog, samimiyet ve 
özgüven şart” diyen Model Otomotiv 
Satış Temsilcisi Meryem Sarsal, 
“Otomobil, traktör, tarım, tesviyeciler, 
iş makineleri, beton firmaları ve toptan 
yağ satan firmalarla görüşüyorum. 
Osmaniye, Mersin gibi çevre illere 
de gidiyorum. Sanayi 
içerisinde çalışmamdan 
kaynaklı randevu 
almadan uğradığım 
servis sayısı bir hayli 
fazla. Kadın olmanın zor 
yanları var tabi ki. Ama 
işini güzel yaptıktan, 
özgüven sahibi 
olduktan, samimiyetini 
ve bilgi birikimini 
hissettirdikten sonra 
her şey rayına oturuyor” 
ifadelerini kullanıyor. 

Model Otomotiv’deki tek kadın 
çalışan olduğunu anlatan 
Sarsal, “Şirketimin bana ‘işin 
patronu sensin’ demesi ayrı 
bir özgüven sağlıyor aslında. 
İşini seven herkes başarılı 

olur. 8 ay önce bu mesleğime 
hakim değildim, ancak şimdi 

çok iyi işler 

yaptığımı düşünüyorum. Bir hafta 
hasta olsam, evde yatsam gene bir 
palet mal yazarım. Bu başarıda elbette 
Petronas markasının otomotiv madeni 
yağlarındaki bilinirliğinin ve güçlü 
imajının payı büyük” diye konuşuyor.

“kadınlar için rol-model oluyor”
Petronas Türkiye Genel Müdürü 

Burak Işıldak sundukları kaliteli hizmet ve 
ürünleri; ülke geneline daha fazla yaymak 
için çalıştıklarını belirterek, “Ürünlerimizin 
birçok noktaya erişmesinde iş ortaklarımız 
olan distribütörlerimizin ve onların 
kadrosunun önemli bir payı var. Onların 
desteğiyle; sanayi sitelerindeki değişim ve 
satış noktaları gibi alt başlıklardaki hedef 
kanallarımıza ulaşıyoruz. Bu destekte 
sahada bulunan kadın çalışanlarımızın 
da emekleri var. Petronas Türkiye’nin 30 

kişiden oluşan kadrosunda 
7, distribütörlerimizden 
sayıları 180’i bulan personeli 
arasında ise 30’a yakın 

sayıda kadın çalışan 
bulunuyor. Meryem 
Sarsal gibi arkadaşlarımız 
çalışmalarıyla adeta tüm 
kadınlar için rol model 
oluyorlar. Sektörde 
sahalarda çalışan 
kadınların daha da 
artacağını düşünüyoruz” 
açıklamasını yapıyor.

Petronas’ın gizli kahramanları

Meryem Sarsal

Burak Işıldak
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Otomotiv lojistiğinde lider olan 
GEFCO, son iki ay içinde üretim 
kesintilerini önlemek için turbo 
kompresörler, pistonlar, kontrol panelleri, 
kapılar ve şeritler dahil olmak üzere 750-
ton ana otomotiv yedek parçasını sekiz 
charter uçuşuyla Fransa’ya taşıdı.

Kapıdan kapıya uygulanan çözümler, 
Çin’de uzak lokasyonlarda bulunan çeşitli 
tedarikçilerden kamyonlar aracılığıyla 

parçaların toplanmasını da içeriyordu. 
Aciliyeti olan parçalar bir araya getirilip 
Fransa’nın Vatry ve Charles de Gaulle 
Havalimanına gönderilmeden önce Çin’in 
Şangay’daki kiralık kargo uçaklarına 
yüklendi.

Avrupa genelinde otomobil 
fabrikalarının faaliyetlerini durdurmasıyla 
birlikte, GEFCO, üretim yeniden 
başlandığında müşterilerinin hızlı erişimini 

sağlamak için parçaların yerel havaalanı 
depolarında saklanacağı bir çözüm 
üretti. Aynı zamanda GEFCO, üretime 
başlama konusunda müşterilerine daha 
fazla yardımcı olmak amacıyla merkezler 
yeniden açıldığında çalışanların sağlığını 
ve güvenliğini sağlamak için iki milyondan 
fazla maske tedarik etti.

Ayrıca GEFCO Avrupa’daki tüm 
fabrikalara hız ve verimlilik sağlayabilmek 
için bütün dokümantasyon, gümrük 
izinleri gibi işlemleri ve eksiksiz paletli 
çözümleri sağladı. 

GEFCO Hava ve Deniz Bölümü Genel 
Müdür Yardımcısı Paul-Henri Freret, 
“Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı her 
şeyden önemli. Uzaktan çalışırken bile bu 
büyüklükteki kontratları güvence altına 
alabilen GEFCO operasyon ekiplerimizin 
işlerine bağlılıklarıyla gurur duyuyorum. 

Müşterilerimizin Time Critical (Acil) 
gönderilerinde destek olmak için Çin ve 
Fransa’daki ekiplerimizin hava, depo ve 
karayolu operasyonları boyunca beraber 
çalışma kabiliyetleri, Partners Unlimited 
ruhumuzu mükemmel bir şekilde 
yansıtıyor.”

GeFcO, Avrupalı otomobil 
üreticilerini destekliyor
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Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 
İnsan Kaynakları uygulamalarında ortaya 
koyduğu başarılı ve etkin çalışmalar 
sonucunda, Great Place to Work 
Enstitüsü’nün kurum kültürleri ile fark 
yaratan şirketleri ödüllendirdiği Türkiye’nin 
En İyi İşverenleri araştırmasının, 50-250 
çalışan sayısı kategorisinde 2020’nin en iyi 
işverenlerinden biri olarak belirlendi.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in 
ödüle layık görülmesinde çalışanlar arası 
iletişimde şeffaflık, çalışan gelişimi adına 
verilen destek, çalışanların birbirine 
duyduğu güven ve sağlanan aile ortamı 
etkili oldu.

Marka 5. kez en iyi işveren seçildi
Daha önce 2014 ve 2015 yıllarında 

Avrupa İş Dünyası Ödülleri’nde Onur 
Kurdelesi Ödülü’nü alarak Avrupa’da “Yılın 
İşvereni” seçilen Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler Türkiye, 2013 ve 2014 yıllarında 
“Great Place to Work” ödülleri kapsamında 
üst üste iki yıl “Finans Sektörünün En İyi 
İşvereni” seçilmişti. 2018 yılında ise 50-
250 çalışan sayısı kategorisinde en iyi 
işveren markalardan biri olarak belirlenen 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, bu yıl 
aynı başarıyı bir kez daha elde etti.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 
Genel Müdürü Stefan Karrenbauer: “İyi 

bir işveren olmanın sürdürülebilirliği için, 
MBFH’de çalışan herkesin dikkatini sürekli 
olarak bu konuya vermesi gerekiyor. 
Biz esas olarak değer odaklı bir şirketiz. 
Diğer değerlerin yanı sıra, dürüstlük, 
açıklık ve saygı yaptığımız her şeyin 
merkezinde yer alır. Tüm bu iyi niyetli 
yaklaşımlara ek olarak, GPTW Enstitüsü 
tarafından sağlanan tarafsız bildirimleri 
talep etmenin bir zorunluluk olduğunu 
düşünüyoruz. Bu bakış açısı, kritik 
sorunları keşfetmemize, yıl içinde doğru 
konulara odaklanmamıza ve şirketimizi 
genel olarak doğru yönde ilerletmemize 
yardımcı oluyor.”

Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler 2020’nin en iyi 

işverenleri arasında yer aldı
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Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 
İnsan Kaynakları Müdürü Merve Şimşeker 
ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
“Hayata ve kendimize dair daha çok 
düşünme fırsatı bulduğumuz tarihi 
günlere tanıklık ediyoruz. Geleceğe 
yönelik kaygılarımız olsa da güvenin 
ilk tesis edildiği yerde; evlerimizde, 
ailelerimizleyiz. Aldığımız ödülün 
temeli de yüksek güven kültürüne 
dayanıyor. Şirketimizin 20. kuruluş 
yıl dönümünü kutladığımız bu yılda, 
özellikle de böyle bir dönemde bu 
ödülü almak ayrı bir gurur. Güzel kalbi 
ve güzel fikirleri olan bir ekip olarak 
GPTW tarafından tescillenen, çalışmak 
için harika bir yeriz. 139 kişilik çekirdek 
ekibimizle, çalışanlarımızın aileleriyle, 
marka ortağımızla, tedarikçilerimizle, iş 
ortaklarımızla, müşterilerimizle kocaman 
bir aileyiz. Bizlere bu ödülü layık 
gördüğünüz için sizlere ailemizle birlikte 
yürekten teşekkür ediyoruz.”

Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler hakkında
Daimler Finansal Hizmetler AG 

kuruluşu olarak 2001’de Türkiye’de 
faaliyete başlayan Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler, Türkiye’nin önde gelen markaya 
bağlı finansal hizmetler şirketlerinden 

biridir. Çatısı altında 4 şirket barındıran 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 
Mercedes-Benz markasına özel finansman, 
sigorta, finansal kiralama ve uzun dönem 
araç kiralama hizmetleri sunuyor.  

İnsan kaynakları alanında dünyanın 
en prestijli organizasyonlarından biri 
olan “Great Place to Work” ödülleri 
kapsamında Türkiye’nin “En İyi 
İşverenleri” ödüllendirilirken, 2013 ve 
2014 yıllarında “50-500 çalışana sahip 
şirketler” kategorisinde Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler “İkincilik Ödülünü” 
kazanıp, yine üst üste bu iki yılda “Finans 
Sektörünün En İyi İşvereni” seçilerek 
birinci oldu. 2014/2015 yılında Avrupa 
İş Dünyası Ödülleri’nde “Yılın İşvereni” 
seçildi. Çalışanı odak noktasına koyarak 
kazanılan bu başarı, pek çok iş çevresi 
tarafından da örnek alındı. Yönetici 
kadrosunda %63, şirket genelinde ise 
%57 oranında kadın çalışanı ile Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler, iş hayatında 
kadınlara verdiği değerle de önemli bir 
toplumsal örnek oluşturuyor. Çalışan ve 
müşteri odaklı yaklaşımı, etik standartları, 
“tutku, saygı, disiplin ve dürüstlük” 
ilkelerine sıkı bağlılığıyla Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler her geçen gün kendi 
başarısının sınırlarını zorluyor.

Great Place to Work enstitüsü 
tarafından türkiye’de sekizincisi 
gerçekleştirilen “türkiye’nin en 
İyi İşverenleri” araştırmasında 

Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler “2020’nin en İyi 

İşverenleri” arasında yer aldı.

Merve Şimşeker



34 RADÜS DERGİSİ   2020

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Radüs Dergisi 16.03.pdf   1   16.03.2020   15:30:20

DHL Express Türkiye, global İK 
analitiği ve danışmanlık firması Great 
Place to Work tarafından “Türkiye’nin 
en iyi işverenleri” arasında gösterildi. 

Kendi sertifikasyon programı 
aracılığıyla ulusal ve uluslararası 
düzeyde çalışanların iş deneyimlerini 
değerlendiren Great Place to Work 
tarafından Türkiye özelinde yapılan 
araştırmaya 192 şirket katıldı. İki 
aşamalı değerlendirme sürecinde 
çalışanların kurum kültürü algısını 
ölçen Güven Endeksi’nden ve insan 
kaynakları uygulamalarını inceleyen 
İşyeri Kültürü Analizi’nden başarılı 
sonuçlarla çıkan DHL Express Türkiye, 
500-2000 çalışanı bulunan şirketler 
arasında ikinciliği elde etti.  

DHL Express Türkiye İnsan 
Kaynaklarından Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Ayla Çetinbora, 

ödüle ilişkin değerlendirmesinde, 
“DHL’de insan kaynakları 
yaklaşımımızın temelinde müşteri 
memnuniyetinin, mutlu çalışanlardan 
geçtiği inancı yatıyor. Bu kapsamda 
tercih edilen işveren olma hedefiyle 
çalışanlarımıza her zaman keyifle 
işe geldikleri bir ortam sunmak için 
uzun yıllardır çalışıyoruz. Bunun 
insan kaynakları alanında prestijli 
organizasyonlar tarafından teyit 
edilmesi ise hem gurur veriyor hem 
de motivasyonumuzu artırıyor. DHL 
Express global olarak 3 yıldır en iyi 
25 uluslararası işveren ödülüne layık 
görülüyordu. Bu yıl Türkiye ofisimizle 
de bu ödülü kazanmaktan mutluluk 
duyuyoruz” dedi. 

DHL express türkiye’ye 
“en İyi İşveren” ödülü

DHL Express, 
Great Place to 
Work tarafından 
belirlenen Türkiye’nin 
en iyi işverenleri 
araştırmasında
500-2000 çalışanı 
bulunan şirketler 
arasında ikinci oldu.
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2020 yılı Ocak-Mart 
döneminde toplam üretim % 6 
ve otomobil üretimi bir önceki 
yılın aynı dönemine göre % 2 
oranında azaldı. Bu dönemde, 
toplam üretim 341 bin 136 adet, 
otomobil üretimi ise 235 bin 199 
adet düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Mart döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre % 41 artarak 
128 bin 674 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise % 45 oranında arttı ve 
99 bin 630 adet olarak gerçekleşti. 

ticari araç grubunda, 2020 yılı 
Ocak-Mart döneminde üretim 
% 14 seviyesinde daralırken, 
ağır ticari araç grubunda % 5, 
hafif ticari araç grubunda % 
14 oranında azaldı. 2019 yılı 
OcakMart dönemine göre ticari 
araç pazarı % 31, hafif ticari araç 
pazarı % 26 ve ağır ticari araç 
pazarı % 64 arttı. 

2020 yılı Ocak-Mart döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı 
adet bazında % 14 oranında, 
otomobil ihracatı % 9 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam 
ihracat 276 bin 348 adet, otomobil 
ihracatı ise 191 bin 608 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Mart döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı 
Dolar bazında % 10, euro bazında 
geçen yılın aynı dönemine göre 
% 7 azaldı. Bu dönemde toplam 
otomotiv ihracatı 7,1 Milyar $ 
olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı % 2 azalarak 2,9 Milyar 
$ seviyesinde gerçekleşti. euro 

bazında otomobil ihracatı ise % 1 
artarak 2,6 Milyar € seviyesinde 
gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Mart 
döneminde, önceki yılın aynı 
dönemine göre % 6 oranında 
azalarak toplam 341 bin 136 adet 
taşıt aracı üretildi.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 348 bin 589 adet olarak 
gerçekleşti. 

2019 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 
yılı Ocak-Mart döneminde % 14 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim:

•	 B. Kamyonda % 14 
•	 Kamyonette % 14 
•	 Minibüste % 13 
•	 Otobüste % 1 oranlarında 

azaldı, 
•	 Midibüste % 8 
•	 K. Kamyonda % 283 

oranlarında arttı.
2020 yılı Ocak-Mart döneminde 

otomobil üretimi, 2019 yılına göre 
% 2 oranında azalarak 235 bin 199 
adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde 
traktör üretimi % 57 oranında 
artarak 7 bin 453 adet oldu.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde 
toplam satışlar 2019 yılı aynı 
dönemine göre % 41 artarak 
128 bin 674 adet seviyesinde 
gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Mart döneminde 

otomobil satışları, 2019 yılı aynı 
dönemine göre % 45 oranında 

arttı ve 99 bin 630 adet oldu.
2020 yılı Ocak-Mart döneminde 

otomobil pazarında ithalatın payı 
% 63 olarak gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları % 45, 
ithal otomobil satışları % 55 
ve yerli otomobil satışları % 31 
oranlarında arttı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Mart döneminde 

hafif ticari araç (minibüs + 
kamyonet) pazarında ithalatın 
payı % 44 olarak gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Mart döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları % 
26 , ithal hafif ticari araç % 21 ve 
yerli hafif ticari araç satışları % 31 
oranlarında arttı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Mart 

döneminde; bir önceki yılın 
aynı dönemine göre ağır ticari 
araç pazarı % 64 artarak 4 bin 
271 adet, kamyon pazarı % 56 
oranında artarak 3 bin 401 adet, 
midibüs pazarı % 179 oranında 
artarak 505 adet ve otobüs pazarı 
ise % 51 oranında artarak 365 
adet düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2020 yılı Ocak-Mart döneminde 
toplam pazar % 15, hafif ticari 
araç pazarı % 35, ağır ticari araç 
pazarı % 45 ve otomobil pazarı % 
5 oranlarında düşüş gösterdi.

tablo1.1’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Mart döneminde 

191 bin 608 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin % 81’ini 

OtOMOtİV SAnAYİİ DeRneĞİ 
2020 YILI  “MARt” AYI 

SOnuÇLARInI AÇIkLADI
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Grafik1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2019/2018 toplam Satışlar (x1000)

 

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

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

tablo 1.1: 10 Yıllık Ortalamalara Göre
2019 Yılı toplam Pazar (x1000)   tablo 1.2: taşıt Araçları İhracatı (Adet)

38 RADÜS DERGİSİ   2020
kaynak: OSD

oluşturan 276 bin 348 adet taşıt 
ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Mart 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine 
göre % 14 azaldı. 

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 9, ticari araç ihracatı % 23 

oranında azaldı. traktör ihracatı 
ise 2019 yılına göre % 3 azalarak 3 
bin 643 adet olarak gerçekleşti.

tablo1.2’de görebilirsiniz
uludağ İhracatçı Birlikleri (uİB) 

verilerine göre, 2020 yılı Ocak-
Mart döneminde toplam ihracat, 

2019 yılına göre % 10 oranında 
azaldı ve 7,1 milyar $ oldu. euro 
bazında ise % 7 azalarak 6,5 
milyar € olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında 
ana sanayi ihracatı % 11 oranında, 
yan sanayi ihracatı da % 7 
oranında azaldı.
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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 
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 

TAYSAD’ın koronavirüs 
etki araştırmaları
devam ediyor

Üretimini tamamen 
durdurmayı planlayan şirket 
sayısı arttı, sektörün umudu 

Haziran ve sonrasında 
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. 
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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.

Alper kanca
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Scania, Stockholm Karolinska 
Üniversite Hastanesi ile gerçekleştirdiği 
işbirliği kapsamında mobil test 

laboratuvarlarında kullanılmak üzere 
Scania çekici tahsis etti. Scania’nın 
sağladığı çekiciler, Stockholm’deki en 

riskli bölgelerde hizmet verecek. Olası 
hastaların testleri mobil merkezlerde 
tane yoğunluğunun azaltılması 
hedefleniyor. Ayrıca hastanede 
görev yapan sağlık personelinin de 
virüse yakalanma riskinin azaltılması 
hedefleniyor. 

Sağlık ekipmanı   
tedarik desteği
Scania aynı zamanda Karolinska 

Üniversite Hastanesine sağlık ekipmanı 
temin ve lojistiğinde de destekte 
bulunuyor. Scania satın alma ve lojistik 
departmanından yaklaşık 20 uzman, 
sağlık çalışanları için koruyucu ekipman 
temini konusunda nakliye, lojistik ve 
satın alma desteği veriyor. 

Avrupalı   tedarikçilerden satın alınan 
maskeler, siperlikler, koruyucu giysiler, 
el spreyi ve yüzey dezenfektanı Scania 
araçları ile naklediliyor.

 tüm türkiye cOVID-19 salgını 
nedeniyle sosyal izolasyona devam 
ederken bu süreçte hayatlarını 
ortaya koyan sağlık çalışanlarına 
OPet istasyonlarında 500 tL’ye kadar 
akaryakıt alışverişlerinde geçerli 
yüzde 5 yakıt puan hediye ediliyor.

Gece gündüz demeden çalışan 
sağlık personeli için bir destek 
de OPet tarafından hayata 

geçirildi. Sağlık çalışanları, OPet 
istasyonlarında ve Paro 

Pod kurulu Sunpet 
istasyonlarında 
toplamda 

500 tL’ye kadar yapacakları 
akaryakıt alışverişlerinde % 5 yakıt 
puan kazanacaklar. Mayıs sonuna 
kadar geçerli olacak kampanyadan 
faydalanmak isteyen sağlık 
çalışanlarının 8 Mayıs’a kadar 
http://opetkampanya.paro.com.tr 
web sitesinden kayıt yaptırmaları 
gerekiyor. Sağlık çalışanları, 
kampanyaya kayıt oldukları 

cep telefonları ile 
yapacakları 

akaryakıt ödemelerinde, baz 
puan dahil yüzde 5 yakıt puan 
kazanacaklar. kampanya kapsamında 
kazanılan yakıt puanlar cep telefonu 
ile “cepten tanıma” uygulaması 
üzerinden benzin veya motorin 
alışverişlerinde harcanabilecek. 
Otogaz alımlarında geçerli olmayan 
yakıt puanların son kullanma tarihi 31 
Ağustos 2020.  OPet istasyonlarında 
sağlık çalışanları için bir de küçük 
ikram var. kampanya kapsamında 
sağlık çalışanlarına Dardanel satışı 

bulunan OPet istasyonlarında 
Dardanel Mister no sandviç 

hediye edilecek.

Sağlık çalışanlarına % 5 yakıt puan
OPET’ten küçük bir teşekkür:

Scania’dan covid-19’a karşı seyyar test laboratuvarı
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 “PACCAR, 2020’nin ilk çeyreği için 
iyi bir oranda kar ve net gelir bildirdi” 
diyor İcra Kurulu Başkanı Preston 
Feight. “İlk çeyrek kamyon teslimatları, 
24 Mart’ta başlayan hükümet 
koronavirüs yaptırımları sonucu 
PACCAR kamyon üretim tesislerinin 
geçici olarak kapatılmasından etkilendi. 
PACCAR Parts, bütün dünya halklarına 
tıbbi malzeme, gıda, altyapı malzemesi 
ve temel malların gönderilmesini 
destekledikleri için rekor sonuçlar 
elde etti. Çalışanlarımızın birbirlerini 
desteklemeleriyle ve müşterilerimize 
temel ürün ve hizmetleri sunma 
konusundaki kararlılıklarıyla gurur 
duyuyorum. ”

Feight, “PACCAR virüsle mücadelede 
birçok olumlu adım attı. Kamyon 
fabrikalarımızı geçici olarak kapattık 
ve sosyal mesafeyi artırmak için tüm 
tesislerimizi yeniden düzenledik. 
Her fabrika, ofis ve dağıtım merkezi 
derin temizlik, kademeli vardiyalar 

ve çalışanların aralıkları için en iyi 
uygulamaları hayata geçirdi. Binlerce 
çalışanımız mümkün olduğunca evden 
çalışıyor. ” diye ekledi.

İlk çeyrek 2020 gelirleri, 2019’un 
ilk çeyreğinde kazanılan 6.49 milyar 
$ ‘a kıyasla 5.16 milyar $’ dır. PACCAR, 
bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı 
döneminde kazanılan 629.0 milyon 
$ (seyreltilmiş hisse başına 1.81 $) 
seviyesine kıyasla 359.4 milyon $ 
(seyreltilmiş hisse başına 1.03 $) net 
gelir elde etti.

Başkan ve mali işler direktörü Harrie 
Schippers, “PACCAR ilk çeyrekte% 
12,3 ile Kamyon, Parça ve Diğer brüt 
kar marjlarını verdi. DAF, Kenworth 
ve Peterbilt üretim tesislerinin temel 
yetkinliği, endüstrimizdeki normal 
döngüsellikten elde edilen inşaat 
hızı dalgalanmalarını yönetmektir. 
Şirket, işletme maliyetlerini, sermaye 
yatırımını ve araştırma ve geliştirme 
maliyetlerini seçici olarak azaltmak 

da dahil olmak üzere değişen piyasa 
koşullarına titizlikle uyum sağlıyor. 
İlk çeyrek, ürün destek maliyetleri 
için daha yüksek tahakkuklar ve daha 
düşük kullanılmış kamyon sonuçları 
içeriyordu. Şirket, tüm iş döngülerini 
yöneterek 81 yıl boyunca kârlılık elde 
etti. ” dedi.

PAccAR’ın Güçlü Bilanço ve 
temettü İlanı
Yönetim Kurulu Başkanı Mark 

Pigott, “PACCAR mükemmel likidite 
ve A + / A1 yatırım düzeyinde kredi 
notlarıyla güçlü finansal konuma 
sahip” dedi. 31 Mart 2020’de nakit 
üretimi ve menkul kıymetler 4.3 milyar 
dolardı. Şirket ayrıca 3.0 milyar dolarlık 
taahhütlü banka olanaklarına da 
erişebiliyor.

PACCAR Yönetim Kurulu, 12 Mayıs 
2020 tarihli kapanışta ismi tecil edilen 
hissedarlara, 2 Haziran 2020 tarihinde 
ödenecek hisse başına otuz iki sent 

kenworth Robotik kabin Yapım Hücresi, chillicothe, Ohio

PAccAR ilk çeyrekte
iyi gelir ve kâr elde etti
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(0,32 ABD Doları) tutarında üç aylık 
nakdi temettü beyan etmiştir.

Önemli noktalar - İlk Çeyrek 
2020
2020 yılının ilk çeyreğinde PACCAR 

finansal sonuçlarının öne çıkan 
noktaları şunları içerir:
•	 Konsolide	net	satışlar	ve	5.16	milyar	$	
gelir.

•	 359,4	milyon	$	net	gelir.
•	 998,6	milyon	$	PACCAR	Parts	geliri	ve	
214,7	milyon	$	vergi	öncesi	kar.

•	 383,7	milyon	$	PACCAR	Finansal	
Hizmetler	geliri	ve	48,3	milyon	$	vergi	
öncesi	kar.

•	 71.0	milyon	dolarlık	araştırma	ve	
geliştirme	giderleri.

•	 177.1	milyon	dolarlık	sermaye	yatırımı.

•	 425,9	milyon	dolarlık	operasyonel	
nakit	akışı.

•	 4,3	milyar	$	nakit	ve	menkul	kıymet	
üretimi.

•	 9.64	milyar	$	Hisse	senedi	öz	
kaynakları.

kenworth, Peterbilt ve DAF, 
Belirsiz Global kamyon 
Pazarlarında Pazar Payı kazandı
Başkan yardımcısı Gary Moore, 

“Küresel ekonomiler ve kamyon 
pazarları için görünüm, koronavirüs 
salgını nedeniyle daha zayıf. 
Dünyadaki hükümetler, bireylere ve 
işletmelere yardımcı olmak ve nihai 
bir toparlanmaya hazırlanmak için 
mali ve parasal eylemler uygulamıştır. 
Bu belirsiz zamanda, Kuzey Amerika, 

Avrupa ve Güney Amerika’da 2020 
kamyon endüstrisi perakende 
satışlarını tahmin etmek zor. ”

Kenworth ve Peterbilt’in ABD ve 
Kanada Sınıf 8 kamyon perakende 
satış pazar payı 2020’nin ilk 
çeyreğinde % 30,4’e yükseldi. Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Darrin Siver, 
“Müşteriler, Peterbilt ve Kenworth 
kamyonlarının sektör lideri kalitesinin 
ve düşük toplam maliyetinin farkına 
varıyorlar.” dedi.

DAF, Avrupa’daki pazar payını bu 
yılın ilk çeyreğinde 16 tonluk segmentin 
üzerinde % 16,7’ye çıkardı. DAF başkanı 
Harry Wolters, “DAF kamyonları, 
üstün kaliteleri ve mükemmel yakıt 
verimleriyle müşterilere olağanüstü 
değer katıyor.” dedi.

kenworth Robotik kabin Yapım Hücresi, chillicothe, Ohio

Brezilya, Ponta Grossa’da PAccAR Parça Dağıtım Merkezi
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DAF Brasil’in pazar payı, 2019’daki % 
6.1 pazar payına kıyasla, 40 tonluk kamyon 
segmentinde % 8.7’ye yükseldi. Güney 
Amerika başkan yardımcısı Mike Kuester, 
“Müşteriler, dünyanın en zorlu çalışma 
ortamlarından biri olan Brezilya’daki 
DAF kamyonlarının dayanıklılığını ve 
güvenilirliğini takdir ediyor.” dedi.

PAccAR Parts Birinci Çeyrekte 
Mükemmel Satış ve Rekor kâr 
Gerçekleştirdi
PACCAR Parts’ın 18 parça dağıtım 

merkezi (PDC) 2.200’den fazla DAF, 
Kenworth ve Peterbilt bayilerinin araç ve 

yedek parça satışlarını ve servis hizmetlerini 
desteklemektedir. PACCAR Parts, 2020 
yılının ilk çeyreğinde 214.7 milyon $ 
üçer aylık vergi öncesi gelirini kazandı. 
Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 
kazanılan 207.6 milyon $ ‘dan% 3 daha 
yüksek. PACCAR Parts, geçtiğimiz yılın aynı 
döneminde bildirilen 1.0 milyar $ ‘a kıyasla 
998.6 milyon $’ lık ilk çeyrek gelirini elde 
etti. PACCAR başkan yardımcısı ve PACCAR 
Parts genel müdürü David Danforth, 
“PACCAR Parts, dağıtım ve yenilikçi 
teknolojiye yapılan yatırımlar, TRP marka 
parçalar ve TRP mağazaları gibi girişimler 
ve artan PACCAR araç popülasyonu 

nedeniyle sağlam sonuçlar elde ediyor.”
PACCAR Parts genel müdür yardımcısı 

Jim Walenczak, “PACCAR Parts uzun yıllardır 
e-ticaret platformuna yaptığı yatırımlar, 
müşterilerimize ve bayilerimize bu zorlu 
dönemde fayda sağlıyor.” PACCAR Parts 
lojistik ayak izini genişletiyor ve 2020’nin 
ikinci çeyreğinde Las Vegas, Nevada’da 
250.000 metrekarelik ve Brezilya’nın Ponta 
Grossa kentinde 160.000 metrekarelik yeni 
Parça Dağıtım Merkezleri (PDC) açmayı 
planlıyor.

PAccAR Finansal Hizmetler 
Sonuçları
PACCAR Finansal Hizmetler (PFS), 

toplam aktifleri 15.64 milyar dolar olan 
209.000 kamyon ve treyler portföyüne 
sahiptir. Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Avustralya’da 39.000 araçlık bir filoya sahip 
büyük bir kamyon kiralama şirketi olan 
PacLease bu segmente dahil edilmiştir. PFS 
2020’nin ilk çeyreğinde 383.7 milyon $ gelir 
ve 48.3 milyon $ vergi öncesi gelir elde etti. 
Başkan yardımcısı Todd Hubbard, “PACCAR 
Financial, zorlu pazar dikkate alındığında 
makul ilk çeyrek sonuçları elde etti. 
Portföyün yüksek kalitesi, ölçülü yüklenim 
ve alacakların eşleşmiş vadeli finansmanı ile 
desteklenmektedir. İkinci el kamyon pazarı, 
çoğunlukla Avrupa’da, sektör genelinde 
daha düşük araç değerleri yaşamıştır. 
PACCAR Financial, artan sayıda ikinci el 
kamyonu perakende fiyatlarla satmak 
için dünya çapında kullanılan kamyon 
perakende merkezi kapasitesine yaptığı 
yatırımlardan faydalanarak ikinci el kamyon 

PAccAR Fınancıal İkinci el kamyon Merkezi

DAF LF electric, cF electric ve cF Hybrid kamyonlar
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satış marjlarını artırmaktadır. PFS kısa süre 
önce Teksas’ın Denton şehrinde ikinci el 
kamyon satış merkezi açtı ve bu yıl Prag, 
Çek Cumhuriyeti ve Madrid, İspanya’da 
perakende olarak ikinci el kamyon satış 
tesisleri açmayı planlıyor.”

PACCAR Financial Corp. başkanı Craig 
Gryniewicz, “PACCAR’ın A + / A1 kredi 
notlarıyla tamamlanan güçlü bilançosu, 
PFS’nin Kenworth, Peterbilt ve DAF 
bayilerine ve dört kıtadaki 26 ülkedeki 
müşterilere rekabetçi perakende finansman 
sunmasını sağlıyor. PACCAR Financial 
Services, düzenli olarak ticari senet ihraç 
eden ve 2020 yılının ilk çeyreğinde 632 
milyon dolarlık üç ve beş yıllık vadeli 
tahviller ihraç eden borç piyasalarına 
mükemmel sürekli erişime sahiptir.” dedi.

Sermaye Yatırımları ve 
Araştırma ve Geliştirme
PACCAR’ın mükemmel uzun vadeli 

karları, güçlü bilançosu ve kalite, teknoloji 

ve üretkenliğe sürekli odaklanması, şirketin 
son on yılda yeni ve genişletilmiş tesislere, 
yenilikçi ürünlere ve yeni teknolojilere 7,0 
milyar dolar yatırım yapmasını sağladı. 
“PACCAR sermaye yatırımlarını ve Ar-Ge 
projelerini titizlikle gözden geçiriyor. 2020 
sermaye harcamasını 100 milyon dolar 
azaltarak 525-575 milyon dolara indirdik 
ve araştırma ve geliştirme giderlerini 45 
milyon dolar azaltarak 265- 295 milyon 
dolara düşürdük” dedi. 

Peterbilt, Kenworth ve DAF, Kuzey 
Amerika ve Avrupa’daki müşterileri ile 
elektrikli, hidrojen yakıt hücresi ve hibrid 
güç aktarma organlı kamyonlarını test 
ediyor. “PACCAR yenilikçi alternatif güç 
aktarma organı sayesinde ticari araçların 
geliştirilmesi ile çevre ve mühendislik 
konularında liderliğini büyütüyor,” diyor 
teknoloji sorumlusu Kyle Quinn.

PACCAR, 21 Nisan 2020’de Pasifik 
saatiyle 08: 00’de ilk çeyrek kazançlarını 

tartışmak için menkul kıymet analistleriyle 
bir konferans görüşmesi yapacak. İlgili 
taraflar aramayı PACCAR’ın ana sayfasında 
“1. Çeyrek Web Yayını” nı seçerek 
dinleyebilir. Web Yayını 5 Mayıs 2020 
tarihine kadar kayıtlı olacaktır. PACCAR 
hisseleri, PCAR sembolü olan Nasdaq 
Global Select Market’te işlem görmektedir. 
Ana sayfası www.paccar.com’dur.

Bu sürüm, Özel Menkul Kıymetler 
Dava Reformu Yasası kapsamında 
“ileriye dönük beyanlar” içermektedir. Bu 
ifadeler yönetimin mevcut beklentilerine 
dayanmaktadır ve belirsizlik ve koşullardaki 
değişikliklere tabidir. Gerçek sonuçlar, 
çeşitli faktörler nedeniyle bu sürümde 
bulunanlardan önemli ölçüde farklı olabilir. 
Bu faktörler hakkında daha fazla bilgi 
PACCAR’ın Menkul Kıymetler ve Borsa 
Komisyonu ile dosyalamalarında yer 
almaktadır.
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Coşkunöz Holding, tüm dünyayla 
birlikte ülkemizi de etkisi altına alan 
yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını 
nedeniyle, ilk günden bu yana çalışanları 
için aldığı tedbirlerin yanı sıra, zorlu 
koşullar altında verilen mücadeleyi 
güçlendirmek, devletin ve sağlık 
kuruluşlarının çalışmalarına destek 
olmak amacıyla önemli bir adım daha 
attı. Holding ve bağlı şirketlerindeki 
fabrikalarında İl Sağlık Müdürlüğü 
aracılığıyla pandemi hastanelerine 
göndermek üzere koruyucu 
ekipman ve yeni medikal 
cihazların üretimine başladı.

Hizmet verdiği sektörlerde 
Türk ekonomisine ve 
sanayisine katkı sağlayan 
Coşkunöz Holding, Coşkunöz 
Eğitim Vakfı iş birliğinde yeni 
tip koronavirüs salgını ile 
mücadele kapsamında ihtiyaç 
duyulan tıbbi ekipmanları 
üretmeye başladı. İl Sağlık 
Müdürlüğü aracılığıyla 

hastanelere gönderilmek üzere yeni 
medikal cihazlar ve koruyucu ekipman 
üretimine başlayan Coşkunöz Holding, 
fabrikalarında biyolojik örnek alma kabini, 

entübasyon kabini, siperlik, valf 
silikonları, sedye izolatörü, 
yarı profesyonel ventilatör, 
survent ventilatör 
ürünlerinin ilk numuneleri 
üzerinden testler yapıyor. 

Zorlu koşullar altında 
büyük bir özveriyle 

hastanelerde hizmet 
veren tüm sağlık 
çalışanlarının 
tedavi sırasında 
kullanabileceği 
ekipman ve 
medikal cihazlar, 
bu dönemdeki 
ihtiyaca katkı 
sağlayacak. 

Konu ile 
ilgili açıklama 

yapan Coşkunöz Holding CEO’su Erdem 
Acay, “Yaşadığımız bu küresel salgın 
karşısında, tüm sağlık kuruluşlarımız 
ve sağlık çalışanlarımız gece gündüz 
demeden çalışırken, kurum olarak bizim 
de büyük bir sorumluluğumuz olduğunun 
farkındayız. Bu zorlu süreçte, hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayarak devletimize 
ve milletimize destek olmak için üzerimize 
düşen sorumluluğu üstleniyoruz. Bu 
amaçla sağlık birimleri ile koordinasyonlu 
olarak tedavi ve operasyonlarda 
kullanılan ihtiyaçları tespit edip, tasarımını 
bitirdiğimiz yeni medikal cihazlar ve 
koruyucu ekipmanların ilk numunelerini 
ürettik ve denemelerine başladık. En 
kısa zamanda testleri tamamlayıp seri 
üretime geçecek ve ilgili sağlık birimlerine 
göndereceğiz. Ülke olarak verdiğimiz 
mücadeleden maddi ve manevi en 
az hasarla çıkmak için var gücümüzle 
çalışıyor, tüm imkanlarımızı seferber 
ediyoruz. Aynı zamanda canını ortaya 
koyan sağlık çalışanlarımıza ve ailelerine 
de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

erdem Acay

coşkunöz Holding yerli tıbbi 
ekipmanların üretimine başladı
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Yurtdışı pazarlardaki etkinliğini 
güçlendirmeye devam eden Anadolu 
Isuzu, Taiwanlı Taipei Triangle Motors ile 
47,7 milyon euro’luk satış anlaşmasına 
imza attı. Anlaşma ile Anadolu 
Isuzu, Isuzu’nun Asya’daki en büyük 
distribütörü konumunda bulunan, DAH 
CHONG HONG HOLDINGS bünyesinde 
Tayvan distribütörü olarak faaliyet 
gösteren Taipei Triangle Motors’a 2021-
2025 yılları arasında 450 adet Isuzu 
Citiport Dizel teslim edecek.Teslimatı 
yapılacak olan Isuzu Citiport Dizel araçlar 
Taiwan regülasyonlarına göre üretilecek.

türkiye’den taiwan’a ilk otobüs satışı
Coronavirüs nedeniyle imzaların 

online ortamda atıldığı anlaşma, 
Türkiye’den Taiwan’a ilk otobüs satışı 

özelliği gösteriyor. Anadolu Isuzu’nun 
Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve 
Busworld 2015’te, “Avrupa’nın En Konforlu 
ve Ergonomik Otobüsü” ödülünü kazanan 
Isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca 
ünlü tasarım yarışması A’Design Award & 
Competition’da, “Gold A’Design Award” 
tasarım ödülünü kazanarak konforunun 
yanı sıra tasarımını da tescillemiş oldu. 
Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekanın 
daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken 
aynı zamanda engelli yolcuların cam 
bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini 
de mümkün hale getiriyor. Isuzu 
Citiport’un yan kısmındaki kayar hat 
levhası görünürlüğü artırırken, dayanıklı 
malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi 
sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda 
maksimum konfor sunuyor.

Anadolu Isuzu taiwan 
ile 450 araçlık satış 

anlaşmasına imza attı

Anadolu 
Isuzu taiwanlı 
taipei triangle 

Motors ile toplam 450 
araç için 5 yıllık satış 

anlaşması imzaladı. 47,7 
milyon euro tutarındaki 

anlaşma kapsamında Isuzu 
Japonya distribütörü 

de olan taipei triangle 
Motors’a ilk sevkiyat 

2021 yılında 
gerçekleş-
tirilecek.



512020   RADÜS DERGİSİ



52 RADÜS DERGİSİ   2020

Ülkemizde 115 yıldır madeni yağların 
üretimi ve pazarlanması konusunda 
faaliyetlerini sürdüren ve 2019 yılını 
başarıyla tamamlayan Mobil Oil Türk 
A.Ş., orta ve uzun vadeli 2020 yılı öngörü 
ile hedeflerini açıkladı. Bu hedefler 
doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, 
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
salgını karşısında gereken tedbir ve 
önlemleri de aldıklarını belirten Mobil 
Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, 
oluşan pandemik durumdan dolayı 
bireysel araç sahipliğinin hem kısa hem 
de orta ve uzun vadede artacağını da 
öngördüklerini vurguladı. Bu öngörü 
ışığında 2. el araç satış ve bakım 
onarımlarında artış yaşanabileceğini, 
pazarda kademeli bir toparlanma 
beklediklerini belirten Bilgiç, “2020 
yılında da Mobil Oil Türk olarak etkili 
konumumuzu sürdüreceğiz. Son 
kullanıcılara hızlı ve modern bir şekilde 
yağ değişimi ve bakım hizmetleri verilen 
Mobil 1 Center özel servis ağımızla da, 

Türkiye’nin her yerinde araç sürücülerinin 
rahatlıkla ulaşıp, güvenilir ustalardan 
kaliteli yağ değişim hizmeti alabilecekleri 
yaygınlığa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Ülkemizde 115 yıldır madeni yağların 
üretimi ve pazarlanması konusunda 
faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk 
A.Ş., 2020 yılında sunduğu ürün ve 
hizmetlerini daha da ileriye taşımak adına 
çalışmalarına devam ediyor. Mobil Oil 
ürün ailesinden gerek otomotiv gerekse 
de endüstriyel kategorilerdeki en yeni 
ürünlerini Türkiye pazarıyla buluşturmayı 
sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş, aynı 
zamanda Mobil 1 Center ve Mobil Delvac 
Express hizmet noktalarına da yenilerini 
ekleyerek kusursuz müşteri memnuniyeti 
hedefinden taviz vermiyor.

Mobil Oil türk Ailesi önlemlerini aldı!
Zorlu 2019 yılını başarıyla geride 

bırakmalarının ardından 2020 yılına 
planlanan hedefler doğrultusunda 
girdiklerini, bununla birlikte insan 

hayatını ve ekonomiyi tehdit eden 
COVID-19 salgını karşısında da gereken 
önlemleri aldıklarını belirten Bilgiç; 
“Mobil olarak Türkiye’de 120 kişilik bir 
ekibiz. Bu süreçte iş açısından kritik 
bir zorunluluk olmadıkça tüm satış, 
pazarlama ve genel müdür birimleri 
evden çalışıyor. Fabrikamız sosyal 
mesafeyi oluşturabilmek adına mesai 
saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Şu 
an yaklaşık 2/3 oranında evden çalışılıyor. 
Bu tercihle distribütörlerimize ve diğer iş 
ortaklarımıza da örnek teşkil ettik” dedi. 
Bu süreçte şirket içi yazışmalarla değişen 
hayat koşullarına adaptasyonda yardımcı 
olması amacıyla rehber dokümanların 
da paylaşıldığını belirten Bilgiç, “Rehber 
dokümanlarımızla; çalışanlara günlük 
bir rutin oluşturmalarının, çalışma 
süresi ile serbest ev saati arasında 
ayrım yapmalarının önemi, muhakkak 
bir iş planı oluşturmaları ve en az 45-
60 dakikada bir molalar planlamaları 
öneriliyor. İş arkadaşlarıyla video 

Mobil Oil Türk 2020’de de 
etkili konumunu

sürdürecek

Mobil Oil Türk A.Ş. 
Genel Müdürü Münci Bilgiç:  
“2. El Araç Satış ve Bakım 
Onarımlarında Artışlar Yaşanabilir, 
Pazar Kademeli Olarak Toparlanacak”
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konferans, whatsapp sohbet grupları gibi 
uygulamalarla da iletişimde kalmaları, 
e-posta veya anlık mesajlaşma yerine 
aramayı denemeleri tavsiye ediliyor. 
Tabi ki ailelerine vakit ayırmaları 
aktarılan konular arasında yer alıyor. 
Ayrıca çalışanlarımıza, evde mesai 
dışı zamanlarda hoş vakit geçirerek 
kendilerini geliştirmeleri konusunda pek 
çok öneriler de mevcut” dedi.

İkinci el araç talepleri ve servis 
hizmetleri artacak
Türkiye’nin Mobil’in üretim 

gerçekleştirdiği 30 ülke arasında yer 
alması sebebiyle özel bir öneme sahip 
olduğunu belirten Bilgiç; “Türkiye’de şu 
anda 450 bin ton madeni yağ tüketiliyor. 
Bunun 250 bin tondan fazlası otomotiv 
motor yağı, geri kalanı ise müstahzarlar, 
sanayi yağları ve yardımcı ürünler. Mobil 
olarak sanayicilerin, ustaların ve son 
kullanıcının gözünde kaliteli bir ürün 
algısına sahip olan, Türkiye’de bu alanda 
faaliyet gösteren en köklü markalardan 
ve  halen en tercih edilen ilk 3 markadan 

biriyiz. 14 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda ihracatta daha da 
üst seviyelere gelmeyi hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü 
Münci Bilgiç, oluşan pandemik 
durumdan dolayı bireysel araç 
sahipliğinin hem kısa hem de orta 
ve uzun vadede artacağını da 
öngördüklerini vurguladı. Bu öngörü 
ışığında 2. el araç satış ve bakım 
onarımlarında artış yaşanabileceğini, 
pazarda kademeli bir toparlanma 
beklediklerini belirten Bilgiç,  “Bu araçlar 
yetkili servis garanti kapsamı sürelerini 
aştıkları için haliyle özel servis ve 
perakende noktalarına yöneleceklerdir. 
Bu sebeple önümüzdeki dönemde özel 
servis ve perakende tipi madeni yağ 
satışlarında bir miktar artış bekliyoruz. 
Dolayısıyla 2. el araç satışlarında 
ve araç bakımlarında orta ve uzun 
vadede talebin artacağını öngörüyor 
ve planlarımızı bu doğrultuda revize 
ediyoruz” dedi. 

Münci Bilgiç
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Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 
pandemisinin yayılmaması yönündeki 
tedbirleri doğrultusunda, Kocaeli 
Fabrikaları’nda üretim faaliyetlerine 
27 Nisan’a kadar ara verme kararı 
alan Ford Otosan, mevcut koşullar, 
uluslararası ticarette ve tedarik 
zincirinde yaşanan problemler 
sebebiyle üretim arasını şu anki şartlar 
doğrultusunda 4 Mayıs’a kadar daha 
kadar devam ettireceğini duyurdu.

Ford Otosan, üretimin yeniden 
başlama kararının ise salgının 
seyrine paralel olarak, operasyonel 
kısıtlamaların ve tedarik zincirindeki 

aksamaların düzelmesi, bayi ağının 
yeniden çalışma kabiliyetine 
kavuşmasına bağlı olarak 
alınacağı bildirdi. Şirket bu kararın, 
çalışanlarının sağlığı önceliğinde; 
ulusal ve uluslararası sağlık 
otoritelerinin açıkladığı güvenlik 
tedbirleri doğrultusunda alınacağını 
vurguladı. 

Ford Otosan, planlarını Sağlık 
Bakanlığı’nın açıkladığı, Ford Motor 
Company ve Koç Topluluğu genelinde 
uygulanmakta olan tedbirler 
doğrultusunda güncellemeye devam 
ettiğini belirtti.

Ford Otosan, üretimine 
verdiği araya devam 

etme kararı aldı

tüm 
dünyayı 

etkisi altına alan 
koronavirüs (covid-19) 
salgınıyla ilgili olarak, 

üretim operasyonlarına 
27 nisan’a kadar ara veren 

Ford Otosan, kocaeli 
Fabrikaları’nda üretime 

verdiği arayı şu anki 
şartlar doğrultusunda 
4 Mayıs’a kadar daha 

devam ettirme 
kararı aldı.
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28 Nisan 2020 – Türkiye traktör 
pazarının lideri TürkTraktör, koronavirüs 
salgınının Türkiye ve dünyayı etkilediği 
bu dönemde tüm ekipleri ile tarımsal 
faaliyetlerin aksamaması adına 
çalışmalarını sürdürüyor.

Salgın nedeniyle fiziksel mesafenin 
korunduğu bu günlerde TürkTraktör, tüm 
çiftçiler, iş makinesi operatörleri, bayi ve 
yetkili servislerinin de yararlanabileceği bir 
‘Uzaktan Eğitim Programı’ başlattı. 

Bu eğitim programı kapsamında 

eğitim alan herkes,  TürkTraktör’ün ürün 
gamında yer alan New Holland ve Case 
IH markalı traktörleri, doğru kullanımı ile 
verimliliği artıran tarımsal ekipmanları ve 
farklı saha çalışmalarıyla birlikte tarımsal 
faaliyetlerde de sıklıkla kullanılan iş 
makineleri konusunda bilgi düzeylerini 
daha üste seviyelere taşıyabiliyor. 

Her koşulda çiftçisinin ve ülke 
tarımının yanında olan TürkTraktör, 
uzaktan eğitim programı ile traktör, 
tarımsal faaliyetlerin sürekli kılınması ve 

böylece tarımsal verimliliğinin kritik önem 
taşıdığı bu dönemde ülke tarımına katkı 
sağlanması da hedefleniyor. 

eğitim içerikleri çiftçi ve 
servislerin geri bildirimleri 
dikkate alınarak zenginleştirildi
TürkTraktör sunduğu ürünler 

ve teknolojik çözümlerle, sadece 
mekanizasyon anlamında değil; hayata 
geçirdiği farklı proje ve çalışmalarla da 
ülke çiftçisini modern tarıma taşımak 

türktraktör ücretsiz sunduğu 
“uzaktan eğitim programı” ile

ülke tarımını destekliyor

türktraktör, tarımsal üretimin kritik önem 
taşıdığı salgın döneminde çiftçinin sahadaki can 
yoldaşı traktör, ekipman ve iş makinelerinden 
daha fazla verim almasını sağlayacak teknik 
bilgileri, ücretsiz olarak kullanıma sunulan 
‘uzaktan eğitim Programı’ ile paylaşıyor.
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adına çok geniş bir perspektifle 
çalışmalarını sürdürüyor.

TürkTraktör’ün uzaktan eğitim 
programı, bugüne kadar çiftçilere gerek 
TürkTraktör fabrikalarında ve ürün 
teslimatları sırasında, gerekse de Bilinçli 
Çiftçi Güvenli Tarım Projesi kapsamında 
tarlalarda uygulamalı olarak verilen 
eğitimleri kapsıyor. 

Eğitim içerikleri hazırlanırken çiftçiler 
tarafından saha, özel etkinlik ve aktiviteler 
gibi farklı platformlarda, saha ve eğitim 
ekiplerine yapılan geri bildirimler dikkate 
alındı. 

Böylelikle kullanım ve servis 
eğitimlerinde en çok bilgi alınmak 
istenen sorular, saha çalışmalarında en 
çok eksikliğine rastlanan ve anlık olarak 
talep edilen konu başlıkları da eğitim 
içeriklerine dahil edilmiş oldu.  

Programın iş makinesi tarafındaki 
içerik ve videolarla ise operatörlerin 

makinelerin fonksiyonlarıyla ilgili 
bilgi birikiminin artırılması; böylece 
daha yüksek performans ile etkin 
makine kullanımının yaygınlaştırılması 
hedefleniyor.

Çiftçiler ve operatörler eğitimlere 
ücretsiz olarak sosyal medya 
kanallarından ulaşabiliyorlar
Uzaktan eğitim programında ürünlerin 

en etkili şekilde kullanımını sağlamak 
ve verimliliği arttırmak için gereken tüm 
kumandalar, ayar noktaları ve bakım 
yerleri hakkında bilgilendirmeler de 
yapılıyor.  Anlatımlar içerisinde çiftçilerin 
saha çalışmalarında dikkat etmesi 
gereken ve aynı zamanda hayatlarını 
kolaylaştıracak markadan bağımsız genel 
bilgilere de yer veriliyor. 

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut 
Özüner uzaktan eğitim programı 
kapsamında şunları söyledi: “Tarımsal 
üretimin kritik önem taşıdığı bu 

salgın döneminde, çiftçimizin sahada 
çalışmalarında traktörleri, ekipman ve 
iş makinelerinden daha fazla verim 
almasını sağlamaları için farklı ne gibi 
katkıda bulunabiliriz diye düşündük. 
Bu noktada ise, daha önce bayilerimiz 
ve saha ekiplerimiz tarafından çiftçilere 
verilen eğitimlerde aktarılan tüm teknik ve 
genel bilgileri uzaktan eğitim programı ile 
sunabileceğimize karar verdik. 

Bu kapsamda bayi ve servislerimizin 
TürkTraktör Akademi üzerinden 
ulaşabildiği eğitim programlarımızı, 
her hafta eklenecek olan yeni traktör, 
ekipman ve iş makinaları videoları ile 
sürekli yenilenen bir yapıda; çiftçilerimizin 
ücretsiz olarak yararlanabileceği bir 
kaynağa dönüştürdük. Uzaktan eğitim 
programı kapsamındaki tüm eğitim 
içerikleri ve videolara, çiftçiler ve 
operatörler TürkTraktör’ün Youtube, 
Facebook ve Instagram hesapları 
üzerinden erişilebiliyorlar.” 
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Sürücülerin güvenliğini ve ihtiyaçlarını daima ön 
planda tutan Volvo trucks, tüm dünya ve ülke olarak 
içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte müşteri odaklı 
yaklaşımıyla kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. 

türkiye distribütörlüğünü temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü Volvo trucks hem global hem de ülke olarak 
zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde, gerekli tüm 
operasyonel ve hijyenik önlemleri alarak müşterilerine 
sunduğu kaliteli hizmeti kesintisiz sürdürüyor. Böylelikle; 
müşterilerinin güvenli ve kesintisiz şekilde taşımacılık 
hizmetlerini sürdürebilmelerine destek oluyor.

Yaygın ve donanımlı yetkili servis ağıyla en iyi 
hizmeti vermeyi hedefleyen Volvo trucks, aldığı tedbirler 
kapsamında türkiye’deki tüm yetkili servislerinde, düzenli 
temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor. ekiplerinin ve 
müşterilerinin sağlığına her zaman önem veren Volvo trucks 
tüm yetkili servislerinde, sosyal mesafe kurallarına da azami 
dikkat ediliyor. 

Sürücülerin güvenliğini her daim ön planda tutan 
Volvo trucks, içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde 
onlar için de ek önlemler alarak, servise giriş yapan 
araçları dezenfekte ediyor. Bakım ve onarımı tamamlanan 
araçları da teslimat öncesinde yeniden dezenfekte ederek 
müşterilerine teslim ediyor.

Volvo Trucks 
kesintisiz 

hizmet
vermeye

devam ediyor
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İTÜ ile iş birliklerinin geçmişine de 
vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim 
Şiper, “Salgına karşı mücadelede ülkemiz 
ve insanımızın yararına olan işlere destek 
olmak bizim için büyük önem taşıyor. 
İstanbul Teknik Üniversitesi, uluslararası 
prestije sahip, ülkemizin köklü ve önde 
gelen üniversitelerinden biri. Bu zorlu 
süreçte ve devamında koronavirüse karşı 
mücadelede İTÜ Çekirdek’in teknoloji 
gücü ve kabiliyeti ile birlikte yer almak 
bizler için çok önemli” dedi. 

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu 
Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca: “Girişimcilik Merkezimiz İTÜ 
Çekirdek’te yaklaşık üç hafta önce ‘İTÜ 
Çekirdek’te Geliştir, Dünyayı İyileştir’ 
diyerek #FightCOVID19 çağrısını 
açtık. Girişimcilerin ilgisi oldukça 
yoğun ilerliyor. Petrol Ofisi ile birlikte 
gücümüze güç katmanın ve daha 
fazla girişimciye daha etkili destek 
verecek olmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Kendilerine 
bize destek verdikleri ve İTÜ 
Çekirdek paydaş ekosistemine 
katıldıkları için çok teşekkür 
ederiz” dedi. 

Ülkemizin alanlarında 
lider iki köklü ve güçlü 
kurumu tarafından salgınla 
mücadele için önemli bir 
adım atıldı. Türkiye akaryakıt 
ve madeni yağlar sektörlerinin 
lideri Petrol Ofisi ile ülkemizin 
önemli girişimcilik ve inovasyon 
merkezlerinden İTÜ ARI Teknokent, 
Covid19’a karşı mücadelede güçlerini 
birleştirdi. İş birliği, dünyadaki üniversite 
girişimcilik merkezleri sıralamasında ilk 

5’te gösterilen İTÜ Çekirdek girişimcileri 
tarafından Türkiye’nin koronavirüs ile 
mücadelesi kapsamında yürütülen 
çalışmaların geliştirilmesini, üretilmesini 
ve dağıtılmasını kapsıyor. 

Türkiye’nin en önemli girişimcilik 
merkezlerinden biri olan ve 2012 
yılından bu yana yaklaşık 2.500 
girişime ve 5.500’e yakın girişimciye 
destek veren İTÜ Çekirdek, Covid19 ile 
mücadelede girişimcilere yeni bir çağrıda 
bulunarak, en çok ihtiyaç duyulan; 
dezenfektan, maske, koruyucu kıyafet, 
yoğun bakım ünitesi cihazları, ortam 
koşullarını iyileştirecek ekipmanlar, 
ilaç, aşı, pandemiyi etkileyecek bilişim 
uygulamaları, ventilatör (solunum cihazı) 
ve benzeri alanlarda araştırmalarını 
sürdüren girişimcileri destekliyor.

covid19’a karşı inovatif mücadele

Petrol Ofisi, iş birliği 
kapsamında İTÜ ARI Teknokent’in 

dijital üretim merkezi 
İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ 
tarafından başlatılan ve www.
destekbizden.org üzerinden 
hastane ve doktorlardan 
gelen taleplerin karşılandığı 
inisiyatifi de destekliyor. 
İlgili resmi kuruluşların da 
koordinasyonu ile yürütülen 

bu süreçte, ihtiyaçlar 
doğrultusunda geliştirilen; 

siperlik, entübasyon kutusu, dalgıç 
maskesinden sağlık personeli için 

PPG maske, koruyucu tulum ve UVC 
ışık ile oda ve hava sterilizasyon üniteleri 
gibi ürünler üretilerek dağıtımları 
sağlanıyor.

Petrol Ofisi ve İtÜ ARI 
teknokent, koronavirüs ile 

mücadelede güç birliği yaptı

Lider Petrol Ofisi’nden
insanlığı tehdit eden

küresel salgınla
mücadeleye önemli destek

Petrol Ofisi, İstanbul teknik 
Üniversitesi’nin teknoloji 
Geliştirme Bölgesi İtÜ ARI 
teknokent’in girişimcilik 
merkezi İtÜ Çekirdek’in, 
koronavirüs ile mücadele 

kapsamında, ürün ve hizmet 
geliştiren girişimlere sunduğu 

olanakların destekçisi oldu. 
Petrol Ofisi’nin söz konusu 
desteği kapsamında, İtÜ 
Çekirdek girişimcilerinin 

kullandıkları malzeme 
ve ürettikleri cihazların 
maliyetleri de yer alıyor.
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Doğrudan mücadeleye de imza attı
Türkiye’nin köklü ve en büyük 

şirketlerinden biri olarak Petrol Ofisi’nin 
İTÜ ile farklı alanlarda da iş birliği yaptığını 
hatırlatan Petrol Ofisi CEO’su 
Selim Şiper, 
“İstanbul 

Teknik 
Üniversitesi, 250 

yıla yaklaşan köklü geçmişi 
ile ülkemizin uluslararası prestije sahip 
güzide üniversitelerinden biridir. İTÜ 
ARI Teknokent bünyesinde yer alan İTÜ 
Çekirdek ise, bugüne kadar birçok alanda 
önemli çalışmalara imza atmış, teknoloji 
gücünü ve kabiliyetini kanıtlamış, en 
önemli küresel girişimcilik merkezleri 
arasında yer alıyor. Türkiye’nin Ofisi 
olarak biz de bu zorlu süreçte Türkiye’nin 
geleceğine yönelik yaptığımız desteklerin 
yanı sıra İTÜ ARI Teknokent gibi önemli 
bir paydaş ile Türkiye’nin koronavirüs ile 
mücadelesinde doğrudan kullanılacak 
malzeme ve cihazların geliştirilmesine, 

üretilmesine ve hatta dağıtılmasına 
yönelik bir iş birliğine imza atmaktan 
onur duyuyoruz. İş birliği ve desteğimiz 
ilerleyen dönemlerde de devam edecek” 
diye konuştu. Petrol Ofisi olarak, bu 
süreçte ülkemizin ve insanımızın yararına 
olan çalışmalara destek olmanın büyük 
önem taşıdığını ifade eden Selim Şiper, 
dünya ve Türkiye olarak, yeniden güzel ve 
sağlıklı günlere en kısa sürede ulaşılmasına 
dair inanç ve temennilerini dile getirdi.

‘İtÜ Çekirdek’te Geliştir,  
Dünyayı İyileştir’ 
Petrol Ofisi ile gerçekleştirilen iş 

birliğiyle ilgili açıklamada bulunan İTÜ 
ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı 
ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: 
“İTÜ olarak, Girişimcilik Merkezimiz İTÜ 
Çekirdek’te, yaklaşık üç hafta önce, 
‘İTÜ Çekirdek’te Geliştir, 
Dünyayı 

İyileştir’ diyerek 
girişimcilere yönelik 

#FightCOVID19 çağrısını açtık. O 
günden bu yana bu dikeydeki her türlü 
probleme girişimcilerin ilgisi çok yoğun. 
Hepsi birbirinden heyecan verici bu 
projeler arasında COVID19’dan doğrudan 
veya dolaylı etkilenen hastaları, sahadaki 
sağlık çalışanlarını ve enfekte olmaktan 
korunmaya çalışan milyonları ilgilendiren 
harika girişim adayları var. İlk etapta 100’den 
fazla girişimci grubu başvurdu ve bunların 
%80’ini İTÜ Çekirdek kapsamına alarak, 
COVID19 ile ilgili ürün ve çözümler sunan 
girişimcileri, diğer girişimcilerimizle birlikte 
desteklemeye karar verdik. 

Tam da bu süreçte, ülkemizin lider 
kuruluşlarından Petrol Ofisi, vizyoner 
bir yaklaşımla COVID19 ile ilgili ürün ve 
çözüm sağlayan ve çağrımıza yanıt veren 
girişimlere hibe sağlayarak destek olmak 

amacıyla paydaşımız oldu. Petrol Ofisi ile 
birlikte gücümüze güç katmanın ve bu 
önemli mücadelede daha fazla girişimciye 
daha etkili destek verecek olmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Kendilerine bize 
destek verdikleri ve İTÜ Çekirdek paydaş 
ekosistemine katıldıkları için çok teşekkür 
ederiz. COVID19 ile mücadele sürecinde 
bu girişimlerin hayata geçmesi noktasında 
tüm ilgili yatırımcıların ilgisi ve kurumsal 
şirketlerin destekleri çok kıymetli. Tıpkı 
Petrol Ofisi gibi vizyoner kurumları İTÜ 
Çekirdek’e bekliyoruz” dedi.

Başvurular açık 
COVID19 ile mücadele 

sürecinde teknolojik 
ürün veya 

hizmeti 
olan girişimler, İTÜ ARI 

Teknokent ve Petrol Ofisi desteğiyle 
İTÜ Çekirdek girişimcisi olmak için www.
itucekirdek.com adresinden başvurularını 
gerçekleştirebilirler.
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Lastik devi Pirelli’de online eğitimler 
hız kesmeden devam ederken önemli 
bir inovasyon daha tanıtıldı. Covid-19 
pandemisi günlük yaşam üzerindeki 
etkisini sürdürürken Pirelli, yetkili 
satıcıları ve satış ekibi için yenilenen 
dijital eğitim paketini devreye aldı. 
Pirelli’nin satış ekibi ve yetkili satıcıları, 
Nisan ayı itibarıyla yeni online eğitim 
oturumlarına katılabilirken bir 
yandan da Pirelli’nin tüketicilerle olan 
ilişkinin ve lastik konusundaki bilincin 
artırılmasında önemli görevler üstlenen 
“Tyre Campus Eğitim Platformu” ve 
Pirelli’nin kendi bünyesindeki Pirelli 
Akademi tarafından sunulan teknik 
e-öğrenme programını da takip 
edebiliyor. Böylece müşterilerle 
birlikte çalışmak için yeni bir yöntem 
kurgulanması amaçlanıyor zira lastik 
pazarının gelecekte bir ölçüde de olsa 
böyle işleyeceği öngörülüyor. 

Yetkili satıcılar için yenilenmiş 
dijital eğitim programı
Lastik satıcılarına yönelik bu girişim 

kapsamında her hafta interaktif 
e-posta gönderimi yapılacak. Bu 
gönderimlerde yetkili satıcıların 
evde kalma ve izolasyon döneminde 
bağlılığını sağlamak için en iyi satış 

stratejilerine odaklı içerikler, en yeni 
Pirelli lastik serilerinin özellikleri 
hakkında daha fazla bilgi, Pirelli 
kampanyalarını (sürdürülebilirlik, doğal 
kauçuk tedarik zincirleri ve marka 
değeri gibi) öne çıkaran aktiviteler, 
ayrıca satış ve servis yönetimini uyumlu 
hale getiren yeni süreçler gibi çeşitli 
konulara yer verilecek. 

Her ülkede kendi dilinde 
eğitimler sunuluyor
E-posta, B2B web sitesi, e-öğrenme 

platformu, webinar’lar ve sanal toplantılar 
gibi çeşitli dijital iletişim kanallarından 
yararlanılarak farklı konularda makaleler, 
kullanım kılavuzları, röportajlar, videolu 
eğitimler ve teknik kurslar yetkili 
satıcılara sunulacak. Böylece uzaktan 
bağlanarak diledikleri zaman eğitimleri 
alabilmeleri sağlanacak. Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu Pirelli’nin faaliyette 
bulunduğu tüm büyük pazarların kendi 
dillerinde sunulacak olan bu eğitim 
materyalleri, İtalya ile başlayıp diğer 
Avrupa ülkelerinde, Amerika ve Rusya’da 
yaygınlaştırılacak. Pirelli’nin e-öğrenme 
girişimleri, çok dilli interaktif bir program 
sayesinde 2019 yılında dünya çapında 
yaklaşık 6.000 lastik satıcısına ulaştı. 

Pirelli satış ekibi için dijital 
eğitim webinarları
Pirelli’nin satış ekibi ve ticaret 

departmanındaki diğer tüm çalışanlara 
yönelik beş dijital pazarlama ve müşteri 
yönetimi webinar’ı bulunuyor. Bu 
webinar’lar, tam kapasite çalışmaya 
dönüldüğünde yeni bir iş ilişkisi inşa etme 
hedefiyle mevcut kısıtlamalar sırasında 
bile müşteriyle etkileşim için dijital 
fırsatları maksimuma çıkarmayı mümkün 
kılıyor. Pirelli Ticari Operasyonlar Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Mattia Bussacchini 
şöyle konuştu: “Çalışma arkadaşlarımıza ve 
bayilerimize mevcut durumda da faydalı 
olacak dijital araçlar sunmanın önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Pirelli, daima en 
modern ve yenilikçi iletişim yöntemlerinin 
kullanımına yatırım yapmayı ve bunları 
iş ortaklarıyla paylaşmayı sürdürüyor. 
Bu girişim, satış ekibinin yanı sıra yetkili 
satıcıların da ürünlerimizi tanıtmak ve 
dijital olarak iş yapmak için yeni yollar 
keşfetmesini, müşterilerle ilişkilerini 
güçlendirmesini ve daha iyi hizmet 
sunmasını sağlayacak.”

Pirelli’den yetkili satıcılar ve 
satış ekibine özel 

“dijital eğitim programı”
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COVID-19 salgınıyla birlikte tüm 
dünya ticaretinde taşlar yeniden 
dizilirken “Temassız Operasyon” 
mottosunu benimseyen Arkas Lojistik, 
demir yolu taşımacılığında zaman ve 
maliyet avantajı yaratırken fiziki teması 
en aza indirerek hem iş ortaklarının hem 
çalışanlarının sağlığını ön plana alıyor. 

koronavirüs Açısından en Güvenli 
taşıma Modu  Demir Yolu 
Demir yolu taşımacılığında fiziki 

temasın diğer taşıma türlerine kıyasla 
daha az oluşu bu sistemi kara yoluna 
kıyasla daha tercih edilir hale getiriyor. 
Kara yolunda alınan önlemler nedeniyle 
oluşan uzun kuyruklar ve uzayan süreçler 
dünya ticaretinde demir yolu dönemini 

yeniden getiriyor. Demir yolu ile 40 
TIR’lık bir taşımayı tek seferde sadece 
iki makinist ile gerçekleştirebiliyor. Kara 
yolunda bu durum, en az 40 sürücü yani 
40 insan anlamına geliyor. Bu da temasın 
az olması gereken şu dönemde salgının 
yayılmasına engel olarak ticaretin ve 
taşımanın devam etmesi için çok önemli 
bir avantaj sağlıyor. 

Demir Yolu taşımalarında Öncü    
Demir yolu taşımalarının 

Anadolu’yu daha fazla geliştireceğine 
inançla uzun yıllardır demir yoluna 
önem veren Arkas, öngörülü yatırımları 
ile müşterilerine ihtiyacı olduğu anda 
en uygun çözümü  sunmaya hazır. 
Arkas Lojistik filosunda bulunan 

700’den fazla vagon ile Türkiye’nin en 
önemli sanayi kentlerinden limanlarına 
ithalat ve ihracat konteyner demir yolu 
taşımaları yapıyor. 

Halihazırda Mersin-Yenice ve 
İzmit-Kartepe’de iki kara terminali 
planı devam eden Arkas Lojistik, Bakü-
Tiflis-Kars (BTK) Demir yolu Hattı’nda 
Türkiye’den ilk treni yükleyerek tarifeli 
seferleri başlatan şirket konumunda. 
Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur 
Göçmez, “COVID-19 salgını nedeniyle 
kara yolunda gerçekleştirilen 
kontrollerin oluşturduğu kuyruklar 
ve aksamalar ticareti olumsuz yönde 
etkilemeye başlamışken demir yolu, 
temassız taşıma taşıma özelliği 
sayesinde bir kez daha sıkıntılı süreçlerin 

temassız operasyon
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çözümü konusunda en önemli modül 
konumuna geldi. Biz bu durumun geçici 
olmayacağını, salgın sonrasında da 
yük taşımalarında demir yolu payının 
artacağını düşünüyoruz” diyor. 

tcDD’ye Destek 
Bu kapsamda Kütahya Alayunt 

istasyonundan Derince Körfezi’nde 
bulunan Evyapport ve DP World 
Yarımca limanlarına Kütahya’daki 
sanayicinin yüklerini taşımaya başladık. 
Burada daha önce TCDD’nin vagonlarını 
kullanırken bu haftadan itibaren 10 
özvarlık vagonumuzda burada hizmet 
veriyoruz. Böylece buradaki vagon 
sayımızı da artırmış olduk” diyor. 
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nden 
Mersin Limanı’na ihracat ve ithalat 
taşımalarının da uzun zamandır devam 
ettiğine değinen Göçmez, Bu taşımaları 
da yine TCDD’ye ait vagonlarla 
gerçekleştirdiklerini, son dönemde 
bu bölgeye de 10 adet özvarlık vagon 

dedike ettiklerini söyledi. Kayseri’de 
de 77 adet öz varlık vagonlarının 
bulunduğu bilgisini veren Göçmez, 
B”öylece tüm bölgelerdeki özvarlık 
vagon sayımız 117’yi bulacak” dedi. 

Arkas Lojistik olarak vagon 
taleplerindeki artışla birlikte TCDD’nin 
tedarik sıkıntısına destek olmak için BTK 
hattında kendi vagonlarını da kullanıma 
sokma konusunda TCDD ile iş birliği 
yaptıklarını kaydeden Göçmez, “Bu hatta 
da 15-20 özvarlık vagonumuzu hizmete 
sokmayı planlıyoruz. BTK hattında 
halihazırda Türkiye’den CIS ülkelerine 
taşıdığımız yük 65 bin tonu geçti; hatta 
taşınan toplam yükün neredeyse yarısını 
yükleniyoruz. Haftada bir olan seferleri 
haftada ikiye çıkarmayı hedefliyoruz. 

İhracatçılarımızın artan taleplerini 
bu şekilde karşılayacak ve bu 
dönemde gerek sanayicimizin gerekse 
devletimizin yanında durmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

Arkas Lojistik, “Temassız Operasyon” 
mottosuyla tüm dünyanın COVID-19 virüsüyle 
savaştığı bu günlerde, uzun zamandır yaptığı 

demir yolu yatırımları sayesinde kara yolunda 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle talebi artan demir 

yolu taşımacılığında da aktif rol oynuyor.

Onur Göçmez
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2020
FuAR tAkVİMİ

FuARIn ADI  BAŞLAMA-BİtİŞ tARİHİ kOnuSu ŞeHİR - YeR DÜZenLeYen FİRMA

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 

AutOMecHAnIkA  8-11 NİSAN 2021 OTOMOTİV ÜRETİM,  TÜRKİYE -  İSTANBUL FUARCILIK
İStAnBuL  DAĞITIM VE  TÜYAP IST
  TAMİR FUARI

AutOMecHAnIkA  14-18 EYLÜL 2021 ULUSLARARASI  ALMANYA- MESSE FRANKFURT
FRAnkFuRt  OTOMOTİV  FRANKFURT
  YEDEK PARÇA VE 
  AKSESUARLAR FUARI

IAA EYLÜL 2022   ULUSLARARASI  ALMANYA– VDA
  TICARİ ARAÇ VE  HANNOVER
  YAN SANAYİİ FUARI
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Karsan ayrıca, fabrika girişinden 
başlayarak personel servisleri, 
yemekhaneler, soyunma kabinleri, 
mola ve çalışma alanları gibi tüm ortak 
alanlarda ise tedbirleri artırıyor. 

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) 
salgınının etkilerini azaltmaya yönelik 
alınan önlemler çerçevesinde 1 Nisan’da 
üretime ara verdiğini duyuran Karsan, 20 
Nisan 2020 tarihinden itibaren üretime 

kısmi olarak başlayacak. Bu süreçte, 
T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün tavsiyeleri doğrultusunda, 
üretim süreçlerini sosyal mesafe 
kurallarına göre yeniden düzenleyen 
Karsan, minimum çalışan sayısı ile üretimi 
günlere dağıtacak. Alınan önlemler 
çerçevesinde, personel servisleri, 
yemekhane, soyunma kabinleri, mola 
alanları gibi tüm ortak alanlarda ise 
tedbirler artırılıyor.

karsan 20 nisan’dan itibaren 
üretime yeniden başlıyor

Karsan’dan Üretime
Devam Kararı

1 nisan itibariyle üretime geçici 
olarak ara veren karsan, 20 nisan’da 

üretime kısmi olarak yeniden 
başlayacak. Bu süreçte, t.c. Sağlık 

Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 
tavsiyeleri doğrultusunda, üretim 

süreçlerini sosyal mesafe kurallarına 
göre düzenleyen karsan, aynı anda 
fabrikada bulunan çalışan sayısını 

minimumda tutarak üretimi günlere 
dağıtacak. 
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“Acil Durum eylem Planı 
oluşturuldu”
Pandeminin ilk anlarından 

itibaren Acil Durum Eylem Planı 
oluşturduklarını ve kurulan özel ekiple 
gündemi anlık olarak takip ettiklerini 
belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Mart 
ayı itibariyle tüm lokasyonlarımızda, 
çalışma ve ortak alanların sıklıkla 
dezenfeksiyonu, ziyaretçi yasağı, 
uzaktan online toplantı gibi birçok 
tedbiri hassasiyetle devreye almıştık. 
Riski minimize etmek için elimizden 
geleni yapmaya devam ediyoruz. 1 
Nisan’da verdiğimiz aranın ardından, 
20 Nisan itibariyle üretime aynı 
hassasiyetle kısmi olarak devam 
edeceğiz” dedi. 

“türkiye ekonomisi için 
üretmeye devam edeceğiz”
Üretime yeniden başlamak için resmi 

makamlarca önerilen gerekli önlemleri 
aldıklarını vurgulayan Karsan CEO’su 
Okan Baş sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Türkiye ekonomisi için üretmeye ve 
ürettiğimiz araçları toplumun ihtiyacına 
sunmaya devam etme bilinciyle hareket 
ediyoruz. Bunu yaparken insan sağlığı 
birinci önceliğimiz. Bu kapsamda, 
aldığımız tedbirlere ek olarak, kısmi 
olarak başlayacak üretimi günlere 
dağıtacağız ve aynı anda fabrikada 
çalışan sayısını azaltacağız. Türkiye olarak 
bu zorlu süreçten kısa süre içerisinde 
güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyor, 
herkese sağlıklı günler diliyoruz.”

Okan Baş
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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) salgını 
nedeniyle sınır kapılarında, 
gümrüklerde ve transit ülke geçişlerinde 
yaşanan yavaşlamalar uluslararası 
karayolu taşımalarını da etkilendi.  
Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında 
lojistik hizmetleri sunan ISD Logistics 
bu süreçte intermodal taşımalarını 5 
kat artırarak, ihracatçıları Avrupa’ya 
demiryolu-karayolu kombinasyonu ile 
ulaştırıyor. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs (Covid-19) salgını, 
uluslararası ticareti de olumsuz etkiledi. 
Birçok Avrupa ülkesi, kendi sınırlarından 
geçen sürücülere karantina zorunluluğu 
getirdi. Taşıma operasyonlarını sorunsuz 
sürdürmek isteyen lojistik şirketleri de 
intermodal taşıma türlerine yoğunlaştı. 

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında 
lojistik hizmetleri sunan ISD Logistics, 
Koronavirüs salgını öncesinde yoğun 
olarak gerçekleştirdiği karayolu 
taşımalarını bu süreçte yarıya düşürerek, 
intermodal taşımalarını 5 kat artırdı. 

karayolu taşımalarını azalttı
intermodali 5 kart artırdı
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ticaretin Aksamaması Gerekiyor
Bu dönemde ticaretin 

aksamamasının daha da önemli 
olduğuna dikkat çeken ISD Logistics’in 
CEO’su Korkut Koray Yalça, “Özellikle 
gıda ürünleri ve temizlik/hijyen 
ürünlerinin hammaddeleri olan 
kimyasal ürünlerin zamanında yerine 
ulaşması gerekiyor. Ancak hâlihazırda 
sürücülerin sınır kapılarında 14 
gün karantinaya alınması, karayolu 
taşımalarını yavaşlatıyor.” diye konuştu. 

Avrupa’ya İntermodal ile 
ulaşıyor
İntermodalin toplam taşımalarının 

%35’ini oluşturduğunu söyleyen 
Yalça, “Demiryolu ile Avrupa’ya ulaşıp, 
teslimatın yapılacağı ülkede lokal 
sürücüler ile çalışıyoruz. Bu sayede 
ticaret aksamıyor.” ifadelerini kullandı. 
Bu dönemde teslim sürelerinin daha 
da önemli hale geldiğini belirten Yalça, 
intermodal taşımacılığın yapısı gereği 
daha ön görülebilir termin süreleri 
verebildiklerini aktardı.

ISD Logistics olarak Koronavirüs 
kapsamında tüm önlemleri aldıklarını 
dile getiren Yalça, hem çalıştıkları lokal 
sürücüler hem de yönetim ekipleriyle 
tüm operasyonları sağlıklı bir şekilde 
yürütebildiklerini sözlerine ekledi.

koray Yalça
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KRALLARIN VE TANRILARIN TAŞLAŞTIĞI YER

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

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

Nemrut
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YARInA tek BİLet
Yönetmen : Ozan Açıktan
Oyuncular : Dilan Çiçek Deniz, Metin Akdülger
Ülke : Türkiye

Ozan Açıktan’in yönettiği, başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Metin 
Akdülger’in paylaştığı Türk romantik komedi filmi. 19 Haziran 
2020 tarihinde Netflix platformunda yayımlandı. Yarına Tek Bilet, 
Ankara’dan İzmir’e doğru çıktıkları yolculuklarında yolları kesişen 
iki yabancının hikayesini konu ediyor. Yolculuk sırasında tanışan ve 
birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan iki yabancı, başlarda 
sürekli atışsa da birbirlerini tanıdıkça aralarında farklı bir çekim 
oluşur. Hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen ikili, birlikte vakit 
geçirdikçe kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlar.

tHe LASt DAYS OF AMeRIcAn cRIMe
Yönetmen : Olivier Megaton
Oyuncular : Édgar Ramírez, Michael Pitt, Anna Brewster
Ülke : ABD

Rick Remender ve Greg Tocchini’nin aynı isimli çizgi romanından 
uyarlanan Last Days of American Crime, benzeri görülmemiş soygun 
planını konu ediyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte ABD hükümeti, 
suçun tam anlamıyla ortadan kalmasını sağlayacak bir plan üzerinde 
çalışmaktadır. Bu amaçla, insanların yasa dışı eylemlerde bulunmasını 
imkânsız hale getirecek sinyal yayan bir teknoloji geliştirilir. Bu sırada 
azılı bir soyguncu, bir daha soygun yapmasına gerek kalmadan 
uzak bir adada rahatça yaşamını sağlayacak kadar gelir elde 
edebileceği son bir soygunun hazırlığı içerisindedir. Hükümetin 
planından haberdar olan soyguncu, teknoloji devreye girmeden önce 
soygununu gerçekleştirmek zorunda kalır.
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cADI AVcISI
Yazar : Virginia Boecker
Yayınevi : Yabancı

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

HAVVAnIn 3 kIZI
Yazar : Elif Şafak
Yayınevi : Doğan Kitap

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

OZ
Yazar : Adam Fawer
Yayınevi : April Yayıncılık

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

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

SOLDAn SAĞA
1. Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle 

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

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

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

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

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

toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
YukARIDAn AŞAĞIYA
1. Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalık 

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

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

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

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

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

uygunluk
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• 8 adet patates
• 1 tutam dereotu
• 1 tutam maydanoz
• tuz
• karabiber
• kırmızı toz biber
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• 1 kâse yoğurt
• 1 diş sarımsak
• 1 çorba kaşığı mayonez

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

ta
ri

fi

Malzemeler

Patates Yuvası

Yapılışı
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YetkİLİ SeRVİSLİkLeRİMİZ
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