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itmez sanılan yollar, koskoca bir gök-
yüzü, göz alabildiğine araziler, binalar, 
denizler ve daha neler neler… Bu açıdan 
bakınca ne kadar büyük ne kadar engin 
görünse de aslında yaşadığımız dünya o 
kadar küçük ki!

Yaşadığımız topraklardan yaklaşık 
6.100 kilometre uzakta; elle tutama-
dığımız gözle göremediğimiz bir virüs 
dünyanın ne kadar küçük olduğunu 
anımsattı bir kez daha. Nerde? Nasıl 
taşıdığını bilemeden birimizden diğe-
rine bulaşarak öyle günler yaşattı ve 
yaşatıyor ki?

Tam da bahara hazırlanıyorken 
ve içimizde kıpır kıpır ümitlerle ilk 
çeyreğini yaşadığımız 2020’den çok şey 
bekliyorken bir anda her şey değişti ve 
dünyalar küçülüverdi. Bir tereddüt bir 
şaşkınlık içerisinde önce marketlere 
koştu insanlar, ne bulduysa almaya ça-
baladı. Neler neler aldılar ve neler neler 
söylendi… Çok geçmeden anlaşıldı ki; 
durum hiç de hafife alınacak gibi değil. 
Evlere kapanmak gerekti, dünyalar 
en yakınlarımızı bile dışarda bıraka-
cak şekilde küçüldü. Şehirler, koskoca 
meydanlar bir anda boşaldı ve yeni bir 
yaşama döndük. İlk günler bu şaşkınlık-
la geçerken herkes biraz daha anlamaya 
başladı ki; aile olmak, insanlık adına 
yaşanacaklar-yapılacaklar ve birey ola-
rak yalnızca kendimizden değil tüm in-
sanlıktan sorumlu olduğumuz gerçeğini 
biraz unutmuşuz. Kocaman dediğimiz 
dünyanın hızlı akışına öylesine kaptır-
mışız ki kendimizi, asıl değerlerimizi 
daha geri plana alıvermişiz.

Birbirimize dokunamaz, elini sıka-
maz, omuzuna elimizi koyamaz hale 
gelince anladık aslında birbirimize ne 
kadar da çok ihtiyacımız olduğunu. En 
özel günlerinde bile yanına gideme-
yince, bir dostça sohbeti edemeyince, 
camdan dahi kafamızı uzatamayınca 
anladık neleri ne kadar da çok özledi-
ğimizi. Bir süre daha geçince tamam 
dedik, artık insanlık bir şeyleri anımsadı 
ve artık dünya yeni bir dünya olacak. 

Planlar, hayat felsefeleri değişmeye baş-
ladı. Bundan böyle önce kendimiz ama 
özlemlerimiz, hasletlerimiz ve insan 
kalabilme değerlerimizle yaşayacağız.

6100 kilometre öteden gelip 16.500 
kilometre uzağa giden bir virüs yaşattı 
bize tüm bunları. Anladık ki; aslında 
dünya o kadar da büyük değilmiş. Birimiz 
değil hepimiz diyebilmek gerekiyormuş. 
Sadece en yakınlarımıza değil halka 
halka dağılan, durgun bir suya atılan taş 
misali insan olmanın sorumluluğu. Elle-
rimizi yıkamak yetmiyor, gönüllerimizi 
temiz tutmak ve yalnız ben demeden 
yaşıyor olabilmek önemli olan. Bir bu-
laşın ne kadar büyük kitlelere bir ufacık 
ihmalle yayıldığını gördük yaşadık, ya-
şıyoruz. Öyleyse elimizdekini değil gön-
lümüzdekini yayabilmek asıl meselemiz. 
Nice önemli değer, nice fedakâr insan bu 
süreçte bir başkasına yardımcı olabilmek 
için canını verdi. Sağlık çalışanlarımız, 
emniyet güçlerimiz, devletimiz ve 
hükümetimiz olağan üstü bir gayretle 
bu musibetten korunmak, kurtulmak 
için insan üstü çabalar verdiler. Hepsine 
şükranlarımızı sunuyor, minnet duygula-
rımızı ifade ediyorum. 

Bir başka teşekkür borcumuz da 
büyüklerimize ve gençlerimize. Aylarca 
evlerinde kalan, sabırla ve büyük 
bir fedakarlıkla dayanan 65 yaş üstü 
büyüklerimiz ve baharın coşkusunu, 
hayatlarının baharını evlerinde kendi 
içlerinde yaşayan gençlerimiz, çocukla-
rımız sizlere de tüm kalbimle teşekkür 
ediyorum. 

Yaşadıklarımızın, bundan böyle 
yaşanacaklara örnek teşkil ederek; 
daha fazla anlayış daha fazla hoşgörü 
daha fazla sevgi daha fazla sorumluluk 
duygusu ile yeni dünyanın kurulmasını 
ümit ediyorum. Ancak bu olursa dünya 
yaşanacak bir yer olur. Sonuçta çok da 
büyük değil dünya! İçine sığabilecek 
kadar büyük birlikte yaşayabilecek 
kadar küçük.
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Her türlü koşulda yüksek performans 
ve verimlilik sağlayan kamyonlarıyla 
gerek özel gerekse kamu sektörünün 
vazgeçilmez tercihi olan Volvo Trucks, 
satışı Nisan ayında Orman Genel 
Müdürlüğü’ne yapılan 4 adet Volvo FMX 
500 8x4 iş makinası taşıma kamyonu 
teslimatını gerçekleştirdi. Kamyon, çekici 
ve yangın arazözü olmak üzere filosunda 
toplam 1480 adet kamyon bulunan 

kurum, Volvo Trucks’ın müşterilerine her 
türlü çalışma koşuluna uygun, terzi usulü 
araç sunabilmesi nedeniyle markayı 
tercih etti. Orman Genel Müdürlüğü’ne 
teslim edilen araçlar, coğrafyasında 
zorlu dağ yollarını barındıran; Artvin, 
Trabzon, Giresun ve Zonguldak Orman 
İşletmeleri’nde gerek yangın gerekse 
yol yapımına destek olmak üzere hizmet 
verecek.

Volvo Trucks, Orman Genel 
Müdürlüğü’ne Devlet Malzeme 

Ofisi aracılığı ile 4 adet 
Volvo FMX 500 8x4 satışı 

gerçekleştirdi. Volvo FMX 500 
8x4 kamyonların, engebeli 

arazilerde ve yüksek tonajlarda 
maksimum hareket kabiliyetine 

sahip olması Orman Genel 
Müdürlüğü’nün tercihinde 

etkili oldu.

Filosunu 4 adet Volvo 
FMX 500 8x4 kamyonla 

güçlendirdi

Orman Genel
Müdürlüğü;
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En zorlu koşullarda, çamura 
saplanmadan ağır yükleri 
taşıyabilmek için tasarlanmış olan 
Volvo FMX, performans, dayanıklılık, 
güç ve yakıt tasarrufunda rakiplerini 
geride bırakıyor. Optimize edilmiş 
motor, otomatik çekiş kontrolü, 
yakıt tasarrufu sağlayan şasi ve 

akıllı şanzıman ile yakıt verimliliği 
sunarken engebeli ve zorlu arazi 
koşullarında da sürücü ve sürüş 
güvenliğinin yanı sıra konforu da göz 
ardı etmiyor. Ayrıca Volvo Trucks’a 
özel “Otomatik Çekiş Kontrolü, Volvo 
Dinamik Direksiyon Sistemi, 52 ton 
teknik kapasite, karınca vites gibi 

özellikleriyle zorlu arazi koşullarında 
dahi mükemmel hareket kabiliyeti 
sağlıyor. 

Orman Genel Müdürlüğü’nde 
yapılan teslimat töreninde, Volvo 
Trucks Üst Yapı ve Kamu Saha Satış 
Müdürü Emrah Kutlu ile Orman Genel 
Müdürlüğü yetkilileri yer aldı. 



8 RADÜS DERGİSİ   2020

Goodyear, COVID-19 salgını nedeniyle 
içinden geçtiğimiz bu günlerde, temel ihti-
yaç malzemelerinin ulaşımında önemli rol 
oynayan kamyon şoförlerine, lojistik çalı-
şanlarına, filo yöneticilerine ve bu süreçte 
emeği geçenlere teşekkürlerini sunmak için 
bir sosyal medya kampanyası başlatıyor. 
Goodyear EMEA tarafından yürütülen “Yol 
Kahramanları” Programı kapsamında, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün COVID-19 Dayanışma 
Müdahale Fonu’na her aday önerisi için 2 
Euro bağışlanıyor.

Goodyear, COVID-19 salgını nedeniyle 
içinden geçtiğimiz bu günlerde, temel ihti-
yaç malzemelerinin ulaşımında önemli rol 
oynayan kamyon şöförlerine, lojistik çalı-
şanlarına, filo yöneticilerine ve bu süreçte 
emeği geçenlere teşekkürlerini sunmak için 
bir sosyal medya kampanyası başlatıyor. Go-
odyear EMEA bölgesinde başlayan HighWay 
Hero programı Türkiye’de ‘Yol Kahramanları’ 
olarak sürdürülüyor.

Kampanya kapsamında Goodyear, 
EMEA bölgesindeki Facebook takipçilerini 
#yolkahramanları etiketiyle hikayelerini 
paylaşmaya davet ederken, lojistik sektörü 
çalışanlarının zorlu koşullarda gösterdikleri 
fedakârlık ve olağanüstü performansı bir 
kez daha vurguluyor.

Konu ile ilgili olarak Goodyear EMEA 
Ticari Lastikler İş Birimi yöneticisi Gregory 
Boucharlat, “Goodyear olarak, COVID-19 ile 
mücadele edilen günlerde, hayatın devam-
lılığını sağlayan tıbbi ve gıda malzemeleri 
başta olmak üzere temel ihtiyaç malze-
melerinin ulaşımında emek veren herkese 
gösterdikleri çaba için minnettarız. Bu kam-
panya da minnettarlığımızı ifade etmenin 
bir yolu” diye konuştu. Goodyear kampanya 
kapsamnda, Türkiye dahil olmak üzere, #yol-
kahramanı olarak aday gösterilen ilk 5.000 
kişi için Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 
Dayanışma Müdahale Fonu’na, 2’şer Euro 
bağışta bulunacak.

Goodyear, COVID-19 
salgını nedeniyle içinden 
geçtiğimiz bu günlerde, 

temel ihtiyaç malzemelerinin 
ulaşımında önemli rol 

oynayan kamyon şoförlerine, 
lojistik çalışanlarına, 

filo yöneticilerine ve bu 
süreçte emeği geçenlere 

teşekkürlerini sunmak için 
bir sosyal medya kampanyası 

başlatıyor. Goodyear EMEA 
tarafından yürütülen “Yol 
Kahramanları” Programı 

kapsamında, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün COVID-19 
Dayanışma Müdahale 

Fonu’na her aday önerisi için 
2 Euro bağışlanıyor.

Goodyear’dan
“Yol Kahramanları”na 

teşekkür
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Türkiye distribütörlüğünü 
Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü 
Komatsu, ekonomik koşulların 
zorladığı bu dönemde müşterilerinin 
ihtiyaçlarına destek olabilmek için 
FD-30T-17 dizel forklifte özel, 12 
ay sıfır faizli leasing kampanyası 
başlattı. 30 Haziran’a kadar devam 
edecek olan kampanya kapsamında 
Komatsu FD 30T-17 dizel forkliftlerin 
fiyatı 27.500 € olarak belirlendi. 

Hizmet odaklı bakış açısıyla 
faaliyetlerini yürüten Temsa İş 
Makinaları’nın distribütörlüğünü 

yaptığı Komatsu Forklift, 
dayanıklılığı ve zorlu koşullarda 
göstermiş olduğu performans 
sebebiyle kullanıcılar tarafından 
yoğun ilgi gören FD-30T-17 modeli 
için fiyat ve ödeme avantajı sunduğu 
bir kampanya başlattı. 

FD-30T-17 dizel forklift için 
27.500 € fiyatı üzerinden 12 ay 
sıfır faizle leasing imkanı sunan 
kampanyayı başlatan Komatsu, 
ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu 
bu dönemde müşterilerine destek 
olmayı hedefliyor. 30 Haziran’a 

kadar devam edecek olan kampanya 
leasing için anlaşmalı kurumlarla 
dosya masrafsız koşullar sunuyor. 

Gücü ve dayanıklılığıyla 
yıllara meydan okuyan ve arıza 
vermeden uzun yıllar kullanılabilen 
Komatsu FD-30T-17 dizel forklift, 
sunmuş olduğu yakıt verimliliği, 
düşük bakım maliyeti ve yüksek 
performansı sayesinde işletme 
maliyetlerini minimize ediyor. 
Komatsu fokliftler 3 yıl/3000 
saat garanti ve avantajlı bakım 
paketlerini de beraberinde sunuyor.

Komatsu dizel forklift
kısa bir süre için avantajlı satışta



112020   RADÜS DERGİSİ



12 RADÜS DERGİSİ   2020

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., 
ülkemizi de etkileyen küresel COVID-19 
pandemisi sürecinde online ve eğitim 
videoları ile çalışanlarını yeni sürece hazırladı. 
MAN Eğitim Akademisi ile “Geleceğin 
eğitimini bugünden veriyoruz” anlayışıyla 
yıllar önce altyapısını oluşturduğu online ve 
sanal sınıf eğitim platformlarını daha aktif bir 
şekilde kullanmaya başlayan MAN, pandemi 
döneminde de çalışan, servis ve bayilerine 
motordan, bakıma, sistem eğitimlerinden, 
yürür aksama  kadar birçok konuda eğitim 
vermeyi sürdürdü. İnteraktif olarak verilen ve 
çalışanların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerin 
sonunda ise, anket ve kısa sınavlar yapılarak 
çalışmanın sağladığı katkı ölçüldü.

Ticari araçların köklü ve güçlü markası 
MAN, pandemi koşullarında da çalışanlarına 
yönelik online eğitimlere devam ediyor. 
“We train the future – Geleceğin eğitimini 
bugünden veriyoruz” anlayışıyla yıllar önce 
altyapısını oluşturduğu online ve sanal sınıf 
eğitim platformlarını pandemi sürecinde de 
daha da aktif olarak kullanan MAN Eğitim 
Akademisi, servis-bayi ağının eğitimlerini bu 
dönemde de aralıksız olarak sürdürdü.

“MAN e-learning – Kendi kendine 
öğrenme portalı” ve canlı sanal sınıf 
seminer uygulamaları ile tüm servis-
bayi ağına yıllardır eğitim veren MAN, 
bu platformları aktif olarak kullanmanın 

verdiği tecrübe ile, pandemi sürecinde 
online eğitime hız verdi. Motordan,bakıma, 
sistem eğitimlerinden,yürür akasama  
kadar farklı başlıklar altında birçok 
konunun uzmanlarca işlendiği 
eğitimlerden yüzlerce çalışan faydalandı.

Anket ve sınavlarla eğitimin 
sağladığı fayda ölçüldü
MAN ayrıca izolasyon sürecinde 

mevcut online eğitim platformlarına ilave 
olarak, hazırladığı “Kısa-video eğitim”’ 
uygulamasıyla da çalışanlarına uzaktan 
eğitim verdi. Katılımcıların, cep telefonları 
ile dahi kolayca ulaşıp, katılabildiği 

interaktif online eğitimlerin sonucunda 
ise, anket ve kısa sınavlar yapılarak, verilen 
eğitimin sağladığı fayda ölçüldü. 

Sunulan online uygulamalar ile 
günümüzün popüler eğitim trendlerinden 
olan “Gamification – Oyunlaştırma” 
özelliklerinin de eğitimlerde kullanabilme 
imkanı yakalandığını belirten MAN Eğitim 
Akademisi Yöneticisi Levent Kireç, “Farklı 
uzmanlık alanına sahip çalışanlarımıza yönelik 
verdiğimiz eğitimlere, katılım oldukça yüksek 
oldu. Yoğun ilgi ve pozitif geri dönüşler 
bizlerde gelecekte de bu uygulamaları artan 
bir ivme ile devam ettirme yönünde bir 
inisiyatif oluşturdu”  dedi.

Ticari araçların köklü ve güçlü 
markası MAN, pandemi sürecinde 

eğitimi online sürdürüyor
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EN 1789:2007+2014

AMBULANCES

MOBILE HEALTH CARE VEHICLES

ISO 9001 ISO 13485 TS EN 1789+A2 TS EN 1865-1+A1 Gost-R
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EMS Mobil Sistemler A.Ş. 
1.Organize Sanayi Bölgesi Kırım Hanlığı Caddesi No:9 
06930 Sincan/Ankara/Turkey
Tel : +90 312 589 88 88 (pbx) 
Fax : + 90 312 267 18 66

EMS MOBILE SYSTEMS
Jebel Ali Free Zone South1 P.O. 
Box 261410 Dubai
United Arab Emirates
Tel : + 971 4 880 64 68
Fax : + 971 4 880 64 86   

ALMANYA ŞUBE BRANCH GERMANY
Kalkumer Straße 125
40468 Düsseldorf / GERMANY
Tel : + 49 211 680 20 53
Fax : + 49 211 680 20 55

www.ems.tc
 info@ems.tc
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Türkiye traktör pazarının lideri 
TürkTraktör, her yıl tesis gezisi ve 
etkinlikler organize edilen 14 Mayıs 
Dünya Çiftçiler Günü’nü, bu yıl ‘sosyal 
medyada canlı yayınlanan fabrika 
gezisi’ ile kutladı.

Anadolu’nun farklı bölgelerinden 
çok sayıda çiftçinin internet 
üzerinden canlı yayına katılımlarıyla 
gerçekleştirilen ve Avrupa’nın en 
büyük fabrikası olan Erenler Fabrikası 
gezisinde çiftçiler ile sosyal medya 
ortamında bir araya gelindi.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem 
Akyüz ile TürkTraktör Üretimden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi 
Doğan Özdögül’ün ev sahipliğinde 
gerçekleşen kutlamada; öncelikle 
çiftçilerin ülke tarımındaki yerleri ve 
dünyada giderek artan gıda ihtiyacının 
karşılanmasındaki rollerinin daha da 
önemli hale geldiğinin vurgulandığı 
kısa konuşmalar yapıldı. 

Konuşmalarda aynı zamanda 
gecelerini gündüzlerine katarak 
ürettikleri ve tarlalarından yoğun bir 
emeğin sonucu olarak sofralarımıza 
gelen ürünler için yaptıkları özverili 
çalışmalar için çiftçilere teşekkür edildi.

TürkTraktör’ün sosyal medya 
hesaplarından canlı yayınlanan 
gezi sırasında çiftçilere, Dünya 
Klasında Üretim (WCM- World 
Class Manufacturing) metodolojisi 
yaklaşımıyla açılışının 5. senesinde 
‘Gümüş Seviye’ alan Erenler 
Fabrikası’nın son teknolojiyle 
donatılmış üretim alanlarında farklı bir 
deneyim yaşatıldı.

TürkTraktör’ün odağında 
çiftçinin verimliliğini 
maksimuma taşımak var
Türkiye’nin öncü üreticisi 

TürkTraktör, çiftçileri ‘modern tarıma 
taşıma vizyonu’ kapsamında yeni 
teknolojiler ve bunların ürünlere 
adaptasyonu tarafında çalışmalarını 
aralıksız şekilde sürdürüyor.

TürkTraktör “Dünya Çiftçiler 
Günü”nü sosyal medya üzerinden  

canlı fabrika turu ile kutladı

TürkTraktör,  tarımsal üretimin baş 
kahramanları çiftçilerin  ‘Dünya Çiftçiler 

Günü’nü virüs salgını nedeniyle bu yıl, Erenler 
Fabrikası’nda sosyal medya üzerinden canlı 

olarak düzenlediği fabrika gezisi ile kutladı.
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Volkswagen Ticari Araç, koronavirüs salgını sürecinde 
1 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihlerinde garanti süreleri biten 
araç sahiplerinin garanti sürelerini 3 ay uzattı.

Volkswagen Ticari Araç, koronavirüs salgını nedeniyle 
uygulanan koruma önlemleri ve kısıtlamalar nedeniyle 
yetkili servislere gelemeyen müşterilerine yönelik, 
garanti süreleri salgın döneminde biten araçların, garanti 
sürelerini uzattı. Ücretsiz onarıma ilişkin garanti süresi 1 
Mart ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren tüm 
Amarok, Caddy, Transporter, Caravelle ve Crafter model 
ailelerinde geçerli olan uygulamayla süre 3 ay uzatıldı.

Garanti süresinin uzatılması uygulaması, garanti 
belgesinde belirtilmiş olan haklardan sadece “Ücretsiz 
Onarım Hakkı”nı kapsıyor ve garantileri uzayan 
müşteriler, garanti kapsamındaki işlemler için  
hiçbir ek ücret ödemiyor.

Volkswagen 
Ticari Araç 

garanti süresini 
3 ay uzattı
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IVECO yeni kamyonlarını 
tanıttı

Team Hahn 
Racing ve Team 
Schwabentruck’ın 
kullanacağı IVECO 
S-WAY R yarış 
kamyonlarının resmî 
tanıtımı IVECO’nun 
Almanya Ulm’de 
yer alan test pistinin 
bulunduğu tesisinde 
16 Mayıs 2020’de 
gerçekleşti.

Team Hahn Racing’den 
Jochen Hahn ve Team 
Schwabentruck’tan Steffi 
Halm, pistte yeni kamyonlarla 
yarışarak performanslarını ve 
kabiliyetlerini ortaya koydular. 
Hahn Racing ve Schwabentruck 
takımlarının yeni yarış kamyonları, 
2020 kamyon yarışı sezonunda 
yeni IVECO S-WAY tasarımlarıyla 
izlenebilir olacak.
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IVECO, 2020 yarış sezonuna Team 
Hahn Racing ve Team Schwabentruck 
için özel olarak hazırlanan IVECO S-WAY 
R yarış kamyonlarının resmî tanıtımı 
ile başladı. Etkinlik 18 Mayıs 2020’de 
IVECO’nun ağır kamyonlarının üretildiği 
ve ARGE merkezinin yer aldığı Ulm’daki 
yarış pistinde gerçekleşti. Mevcut durum 
nedeniyle tanıtıma küçük bir grup 
güvenlik ve hijyen önlemleriyle uyumlu 
bir şekilde katıldı.

Team Hahn Racing’den Jochen Hahn 
ve Team Schwabentruck’tan Steffi Halm 
yeni kamyonları test pistinde deneyimledi 
ve araçların güçlü performansını gösterdi. 

Etkinlik aynı zamanda IVECO’nun 
Facebook sayfasından canlı olarak 
yayınlandı ve takımların sponsorları, iş 
arkadaşları ve hayranlar tanıtımı, başarıyla 
geçen 2019 sezonuna kısa bir bakışı ve 
önümüzdeki sezonun fragmanını izleme 
şansına sahip oldu.

IVECO S-WAY R kamyonlarının 
tanıtımı 5 aylık geliştirme ve testlerin 
sonucu. Yeni yarış kamyonları 2019’ta 
tanıtılan IVECO S-WAY’in fonksiyonellik 
ve konfor sağlayan kabininden sürtünme 
katsayısını % 12’ye kadar düşürerek % 4’e 
kadar yakıt tasarrufu sağlayan optimize 
aerodinamiğine kadar tüm gelişmiş 

tasarım ve mühendislik özelliklerini 
barındırıyor. 6 Kez Avrupa Kamyon Yarışı 
Şampiyonasını kazanan Jochen Hahn, 
“Giulia” adını verdiği yeni kamyonu 
hakkında “IVECO S-WAY R – hiç abartısız 
– bugüne kadar ürettiğimiz en iyi ve en 
tarz yarış kamyonu. Bu “IVECO Boğası”nın 
kabiliyetlerini yarış pistinde görmek için 
sabırsızlanıyorum” dedi.

Schwabentruck takımının sürücüsü 
Steffi Halm, “Renklere gelince benim 
kamyonum Jochen’inkinden çok daha iyi 
görünüyor” dedi. “Ancak bu sezon pek fark 
etmeyecek, zira yalnız arkasını görecekler!”
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Mesut’u okula göndermek için çareler ara-
yan Ali Rıza Efendi, Uşak’a vaiz olarak atanan 
Hüseyin adlı arkadaşının teklifi ile rahatlar. Arka-
daşı, “Mesut bana gelsin, bizde kalır, hem bizim 
çocuklara da arkadaş olur” der. Bu teklif aileyi 
çok sevindirir ve Uşak’a giden Mesut Eren, orada 
ortaokula başlar. Mesut Eren’in orta ikinci sınıfa 
devam ettiği yıl, amcasının Ankara’ya tayini 
çıkar. Bunun üzerine babası, daha iyi bir eğitim 
alması için Mesut’u Ankara’ya amcasının yanına 
göndermeye karar verir ve okuldan tasdikna-
mesini alan Mesut bu kez de Ankara’nın yolunu 
tutar. Mesut Eren’in orta ikinci sınıfı bitirdiği yıl 
ikinci dünya savaşı başlamıştır. Alman ordu-
larının Avrupa’ya korku saldığı, Yunanistan’a 
kadar ilerlediği bir dönemdir. Bu durum üzerine 
babası, “Oğlum tasdiknameni al ve gel. Almanlar 
burayı da istila ederse Ankara’ya gidemezsin, 
burada bir yer bulalım sana” der. Bunun üzerine 
Mesut Eren bir kez daha tasdiknamesini alarak 
memleketine geri döner. Fakat memlekette 
uygun bir okul bulamayan babası, oğlunun 
okutmak için İzmir müftülüğüne tayinini ister ve 
tayini gerçekleşir. Böylece İzmir’e giden Mesut 
Eren ortaokulu ve liseyi İzmir’de bitirir. 

HOCA PAŞA CAMİİ’NDEN ÜNİVERSİTEYE
Çocukluğundan beri mühendis olmak iste-

yen Mesut Eren 1945 yılında İstanbul Teknik Üni-
versitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne başvu-
rur. Başvurusu kabul edilir, fakat o günkü mevzuat 
gereği makine ve elektrik kısmını kazanan öğ-
rencilerin öncelikle sanat okullarında altı aylık bir 
eğitim alması ve staj yapması gerekmektedir. Bu 
gereklilik aynı zamanda Mesut Eren’in sanayiyle 
tanışmasına da vesile olur. İzmir Sanat Okulu’nda 
altı aylık staja başlayan Mesut Eren, ilk kez burada 
dökümcülük, modelcilik ve tornacılık öğrenir. Sta-
jını bitiren Mesut Eren, babası ve arkadaşı Hakkı 
Anter ile birlikte Bandırma Vapuru’na binerek 
İstanbul’a gelir. O yıllarda üniversitelerin hemen 
hepsi İstanbul’dadır ve uzun süre araştırmalarına 
rağmen ne yurt binası ne kiralık bir yer bulabilirler. 
Bunun üzerine babası Sirkecideki Hoca Paşa Cami 
imamı ile konuşur ve çocukların bir süre camide 
kalarak okullarına gidip gelmelerini ister. Hocanın 
bu isteği kabul ettiğini belirten Mesut Eren, “Ca-
miye gittik, yatağımızı serdik. Sabah namazı olu-
yor ‘Allahu Ekber’ cemaat geliyor, yatsan bir türlü 
kalksan bir türlü. İstanbul Üniversitesi’nin karşı-
sında halk evi vardı, camide kaldığımız dönemde 
saat 10’a kadar oranın elektriğinden istifade 
ederek ders çalışırdık. Sonra gelirdik camiye ya-
tardık. Dersimiz varsa yapardık.” diyor. İlk yılı böyle 

geçirdikten sonra, ikinci sınıfta Halk Partisi’nin 
yurdunda bir yer bularak oraya geçerler. Zorlu bir 
yaşam savaşı vererek okuluna devam eden Mesut 
Eren 1951 yılında okulu bitirir.

TESİSAT MÜDÜRÜ OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAR
Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara’da iş 

arayan Mesut Eren 1952 yılında Deniz Kuvvet-
leri İnşaat Şubesinde tesisat mühendisi olarak 
çalışmaya başlar. Altı ay kadar burada çalıştıktan 
sonra askerliğini yapmak için işten ayrılır. Asker-
liği Konya Askerlik Şubesine çıkan Mesut Eren. 
burada da çalışmaya devam eder ve Konya’daki 
askerlik görevi sırasında Askeri Hastane’nin kalo-
rifer tesisatlarının yapımında görev alır. Askerlik 
görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönen 
Mesut Eren, üniversite son sınıfta burs aldığı 
İlbank şirketinden Kenan Bey’e “Hem maddi 
hem manevi borcumu ödeyebilmek için para 
mevzubahis olmadan bana verebilecek bir işiniz 
varsa çalışmak isterim.” diye mektup yazar ve 
böylece İlbank Temel Ltd’in İzmir’deki şantiye-
sinde işe başlar. İşe başlar fakat aslında yaptığı 
hiçbir iş yoktur. Bu duruma dayanamaz ve 
Kenan Bey’i arayarak, “İki aydır buradayım ama 
hiçbir iş yapmıyorum. Beni buradan alın veya 
ben ayrılacağım!” der. Bunun üzerine Kenan Bey 
işten ayrılmamasını, bir sonraki haftaya oraya 
geleceğini söyler. Sorunların çözümü için gön-
derdiği görevli de şantiye şefinin işine son verir 
ve şantiyeyi Mesut Eren’in idaresine bırakır. Bunu 
üzerine şantiyede şefi olan Mesut Eren makine 
mühendisi olduğu halde inşaat altyapı işlerinden 
müteşekkil Halkapınar şantiyesindeki projeyi altı 
ayda bitirir. İş bitiminde istifasını vererek ayrılır ve 
İstanbul’a döner. Zira hayatı boyunca sadık refi-
kası olacak Nezahat Hanım ile nişanlanacaktır.

“BİZİM DEVLETTEN RIZKIMIZ KESİLDİ”
İzmir’deki şantiyeden ve İlbank şirketinden 

ayrıldıktan sonra yeniden İstanbul’da Deniz 
Kuvvetleri İnşaat Şubesi’nde çalışmaya başlayan 
Mesut Eren 1954 yılında nişanlanır ve 1955 yılında 
evlenir. 1956 yılına kadar Deniz Kuvvetlerindeki 
Kontrol Mühendisliği görevine devam eder. Deniz 
Kuvvetlerinden 1956 yılında istifa edeninde Me-
sut Eren, eşine, “Bizim devletten rızkımız kesildi!” 
dediğinde eşi “Ben çocukken babam erkenden işe 
gider, gece yarısında işten dönerdi. Ben babamı 
göremedim, sen neden böyle yaptın? Senden 
kürk manto mu istedim, daireler, mücevherler mi 
istedim?”der. “İstemedin, isteseydin sen istedin 
diye yapmış olacaktım, keşke isteseydin!” diye 

Makina Hikayeleri 

Manisa’nın Demirci 
kazasında tarımla uğraşan 

Hacı Ali Rıza Efendi ve Zekiye 
çiftinin ilk çocukları Mesut 
Eren, 1926 yılında dünyaya 

gelir. İlkokulu bitirdikten 
sonra öğrenimine devam 

etmek ister, fakat o yıllarda 
Demirci’de ortaokul yoktur ve 

en yakın okul ise Demirci’ye 
45 kilometre mesafede 
bulunan Simav’dadır...

En iyi bildiğimiz işi
aldatmadan ve aldanmadan 

yapmaya çalışıyoruz “ERENSAN”

Ali Eren
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anlatıyor Mesut Eren. Aynı yıl Eren çiftinin ilk 
çocukları Ali Eren dünyaya gelir. İkinci çocukları 
Haluk Eren ise 1960 yılında dünyaya gelecektir. 

‘MESUT EREN’ ADIYLA KENDİ 
FİRMASINI KURAR
Deniz Kuvvetlerindeki görevinden sonra 

Özel sektörde şansını denemek isteyen Mesut 
Eren, deniz kuvvetlerinden tanıdığı Sebahattin 
Sunguroğlu’nun yanına gider ve işten ayrıldığını 
söyler. Sebahattin Sunguroğlu Mesut Eren’e 
aldığı bazı projeleri verir. Aldığı projeleri geceleri 
evinde çalışır. Projeleri aldıktan sonra bir elekt-
rikçi arkadaşıyla Karaköy’de Kayini Han’da küçük 
bir yazıhane tutarlar. Kapalıçarşı’dan ve bit 
pazarından satın alınan bir masa ve sandalyeler 
ile yazıhaneye yerleşirler. Böylece “Mesut Eren” 
adıyla kendi firmasını kurmuş olur. Dışarıdan da 
iş almaya başlayan Mesut Eren, İstanbul Üniver-
sitesi’nin 90 bin liralık kalorifer ihalesine girer ve 
25 firmanın girdiği ihaleyi kazanır. Teminat mek-
tubu için evini ipotek ettiği bu işten para kazanır. 

“DİKKAT ET, O SENİN KAZANI YAPAR, 
BAŞKASINA SATAR”
Böylece ısıtma ve tesisat müteahhitliğine 

adım atan Mesut Eren’in aldığı ikinci ihale, Ma-
nisa Kadınlar Akıl Hastanesi’nin tesisat işi olur. 
O dönemde bu işi almanın kendisi için büyük 
cesaret olduğunu belirten Mesut Eren, “O yıl-
larda radyatör ithal, boru ithal, boru bağlantı 
edevatları ithal, çimento ithal ve bütün müte-
ahhitler demirini, çeliğini, boyasını Perşembe 
Pazarı’ndan alırdı. Yabancı firmalarla ilişkileri 
Perşembe Pazarı’ndaki Rumlar, Ermeniler, Ya-
hudiler kurmaktaydı. Ayrıca o dönemlerde Milli 
Koruma Kanunu çıkmıştı. Ticaretin büyük kısmı 
faturasız olarak yapılıyordu. bu kanunla faturasız 
mal satanlara ciddi cezalar gelmişti. Haliç’te bir 
Rum asıllı kazan imalatçısı vardı. En iyi Kazanı 
o yaparmış dediler, gittim konuştum fiyatta 
anlaştık. Onun hakkında bana ‘Aman dikkat et, 
o senin kazanı yapar, takip etmezsen başkasına 
satar!’ dediler. İş yapılıyor mu yapılmıyor mu diye 
her gün Rum ustaya gitmeye başladım. Bir gün 
gittim benim kazanın çalışması durmuş. Bende 
ustaya bu işi bitirmezsem ceza alacağımı söyle-
dim. Hakikaten o kadar cezayı ödeyemezdim. 
Usta bana kazanın her şeyinin hazır olduğunu 
bir tek çelik boru bulamadığını söyledi. Onu da 
biz bulduk, işi yaptırıp bitirdik.” diyor. Kazan işini 
başka bir firmaya vermesine rağmen malzeme-
siyle kendi ilgilenmek zorunda kaldığını görün-
ce bu işe merak duymaya başlıyor. 

“SEN SANAYİ VEKİLİ OLDUN AMA 
BEN BURADA KÜÇÜK BİR ATÖLYE 
SAHİBİYİM”
Üretime başlanmasının ardından 60 metre-

karelik dükkan yetersiz gelmeye başlar. Bunun 
üzerine Çağlayan’da 300 metrekarelik bir yer 
bulunur. Çağlayandaki yeni yere geçildikten 
sonra çalışan sayısı da hızla artmaya başlar ve 
20 kişiye kadar yükselir. Kasımpaşa’da dışarıya 
yaptırılan işleri içeride yapmak için yeni makine-
ler de alınır ve tamamı olmasa da birçok parçayı 
kendileri imal etmeye başlarlar. Bu döneme 
ait bir anısını şöyle anlatıyor Mesut Eren: “Biten 
ürünleri koyacak yer kalmayınca, büyük buhar 
kazanını dışarıya çıkarmamız icap etti. Geniş bir 
kaldırım vardı, biz de çıkardık kaldırımın üzerine 
koyduk. Belediyeden zabıta geldi ve mühür-
ledi dükkanı. Artık dükkana ne girebiliyoruz 
ne çıkabiliyoruz. O zamanlar sınıf arkadaşım 
Makine Mühendisi Mehmet Turgut Sanayi Ba-
kanı’ydı. Aradım Mehmet Turgut’u ‘Sen sanayi 
vekili oldun ama ben burada küçük bir atölye 
sahibiyim. Yerim olmadığı için ürettiğim kazanı 
dışarı çıkardım. Belediye geldi mühürledi benim 
yerimi. İş yapmaya çalışıyorum. Bunu halletmen 
lazım!’ dedim. O da ‘Hemen halledeceğim!’ dedi. 
Kağıthane Belediye Reisine telefon etmiş ve 
durumu anlatmış. Bir-iki gün kapalı kaldık ama 
ama sonra açıldı atölyemiz.”

Bu dönemlerde Mesut Eren’in çocukları da 
büyümekte ve iş yerine gidip gelmektedirler. 
Ortaokul çağlarında hem Ali hem Haluk hafta 
sonları babalarının yanına gidip yardımcı olurlar. 
Yaz tatillerinde babalarıyla çalışan iki kardeş 
diğer işçilerden farksız şekilde çalışırlar. Sabah 
7’de işbaşı yapan kardeşler, işe babalarının ara-
cıyla değil dolmuşla gider gelirler. Çağlayan’daki 
atölyenin sıfırdan nasıl bir doluluk oranına ulaş-
tığına iki kardeş de şahit olur. 

“BU YOLA GİRME, HERKESİN ALDIĞI 
KLASİK KAZANI YAP”
Bu dönemde Erensan’ın kendi talebini ken-

dinin yarattığını belirten Mesut Eren, “İş yerinin 
muhasebesini, tahsilatını, pazarlamasını, teda-
rikini ve imalatını kendim yaptım ilk başlarda. Di-
ğer taraftan resmi işlerde zorlanıyorduk, çünkü 
şartnamelerde eski sistem kazanlar tarif ediliyor, 
bizimki daha verimli olmasına rağmen şartname 
dışı kalıyordu. Her ne kadar teknolojik olarak 
tarif edilse de bürokrasi laf anlamıyor, verimlilik 
seviyesine inanılmıyordu. Her kazanı yapar tes-
lim eder, ilk ateşlemeye ben giderdim. O sıralar 

YGNIS (ERENSAN) KAZAN FABRİKASININ AÇILIŞI
24 NİSAN 1970 (SOLDAN SAĞA 1. ATİLLA 

GALATALI, 3. FARUK HATIRNAZ, 8. MESUT EREN)

1951 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARI, İTÜ SON SINIF 
MALZEME DERSİ PROFESÖRLERİ REHBERLİĞİNDE YAPTIKLARI 

ANADOLU’DAKİ SANAYİ BÖLGELERİ GEZİSİ

‘YGNIS’ KAZANLARI   
DÖNÜM NOKTASI OLUR
İhalelere girerek tesisat işleri ya-

pan Mesut Eren’in gönlünde kazan 
imalatı yapmak vardı. Böylece hem 
dizayn hem üretim ile uğraşarak ma-
kine mühendisi olarak becerilerini 
kullanmak fırsatını yakalayabilecekti. 
Dönüm noktalarından biri 1968 yı-
lında İsviçre’nin “Ygnis” kazanlarıyla 
tanışması olur. Verim değeri çok yük-
sek olan bu kazanları inceleyince çok 
etkilendiğini söyleyen Mesut Eren, 
“Ygnis firmasının broşüründe ‘Yüzde 
90 randımanlı kazan’ deniyordu. Biz 
üniversitede en yüksek verimli kazanı 
yüzde 75 randımanlı olarak biliyor-
duk. Yüzde 90’ı görmek bizim bütün 
vizyonumuzu değiştirdi. İsviçre’ye git-
tik, gördük. Kendi kendime, pabucu-
mu satacağım ve bu işe başlayacağım 
dedim. Firma satış bazlı bir anlaşma 
yapmak istedi. Ancak o zamanlar itha-
lat çok zordu. Biz firmayı ikna ederek 
lisans anlaşması yaptık ve 1968’den 
itibaren bu kazanları Türkiye’de lisans 
altında imal etmeye başladık. Ygnis 
daha randımanlı, daha küçük ve 
üretim maliyeti diğer kazanlara göre 
daha ucuzdu. O zamanlar Türkiye 
pazarının Ygnis’ten haberi yoktu. An-
laşmayı yaptığımızda Kasımpaşa’da 
60 metrekarelik bir dükkanda Nihat 
Usta ile birlikte kazanları üretmeye 
başladık. Nihat Usta ve benden başka 
kimse yoktu. Kazanların bazı kısım-
larını fason yaptırıyorduk. İş için al-
dığım yüzde 30 avansla malzemeleri 
alabiliyorduk.” diyor.
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üstümde müthiş bir yük vardı. 60’ların sonları 
70’lerin ortalarına kadar zor zamanlar geçirdim. 
Ankara’ya sürekli gider gelirdim ihalelere girmek 
için. Tabi orada oluşmuş bir lobi vardı. O zaman-
lar aklımız ermezdi, bize karşı yeni teknoloji 
getirdiğimiz için düşmanca davranışlar içerisin-
deydiler. Üniversitedeki profesörler dahil üretti-
ğim kazanın verimliliğine inandırmak ve ihale-
lerde yer alabilmesini sağlamak için gitmediğim 
merci kalmadı.  Ortaya koyduğum test neticeleri 
karşısında hepsi kabullenmek zorundaydı ama 
bir türlü başaramıyordum. Bana “Mesut sen 
babadan görme kazan yapamaz mısın? Bu yola 
girme, herkesin aldığı klasik kazanı yap.” diyor-
lardı. O dönemler devlet en büyük alıcı ama tek 
alıcı değil, özel sektör de yavaş yavaş başlıyordu 
almaya. Konut sektörünün artmasıyla özel sek-
törde alıcı olmaya başladı” diyor.

Beş yıl kadar boyunca Çağlayan’da yoğun 
bir tempoda çalışmaya devam edilir. Mesut 
Eren’in deyimiyle “harıl harıl çalışılan” bir dönem 
olur. İmalatın hızla devam ettiği ve kapasitenin 
büyüdüğü bu dönemde yeterli sermaye biriktiri-
lince yeni bir yere taşınma ihtiyacı doğar. Bunun 
üzerine 1968 yılında Yenibosna’dan arsa alınır ve 
iki yıllık bir inşaat sürecinin ardından 1970 yılın-
da Çağlayan’dan Yenibosna’daki fabrikaya geçilir.

İKİNCİ KUŞAK İŞE DAHİL OLUR
1972 yılına gelindiğinde Erensan ilk ihra-

catını gerçekleştirir. Irak’a yapılan ihracat kısa 
zaman içinde farklı ülkelerle devam eder. 70’lerin 
ortalarında Mesut Eren’in kayınbiraderi Doğan 
Gürsoy da makine mühendisliğini bitirerek eki-
be dahil olur. 1984 yılına gelindiğinde Erensan 
yönetiminde ikinci kuşağın ağırlığı hissedilmeye 
başlanır. Boğaziçi Makine Mühendisliği Bölümü-
nü bitirdikten sonra ABD’de ekonomi lisansı ve 
yüksek lisans yaparak yurda dönen Ali Eren 1984 
yılında 20 kişinin çalıitığı firmada işbaşı yapar. İlk 
iş olarak yatırıma girişen Ali Eren, pazarlama ve 
planlama departmanlarını kurarak üretimden 
ayırır. Bu yıllar, Türkiye’de kooperatiflerin hızla 
yayılmaya başladığı ve büyük bir konut arzın 
gerçekleştiği Özal dönemidir. Kamu sektörü hala 
eski kazanları aladursun, özel sektör ve Müteah-
hitler Ygnis kazanının verimini algılamış, adeta 
kapıda sıraya girmiş bu kazanı istemektedirler. 

Yatırım yapılması gerekmektedir. Ali Eren, Sınai 
Yatırım Bankası aracılığı ile temasa geçtiği Dünya 
Bankasından temin ettiği bir kredi ile bugünkü 
Erensan’ın nüvesini teşkil eden makine parkını 
temsil eden üretim imkanlarını hayata geçirir. 
Bu yatırım kredisi kapsamında Erensan’ın üretim 
imkanları dünyadaki teknolojinin seviyesine 
getirilmiş olur. İkinci nesil Ali ve Haluk Eren’in de 
devreye girmek suretiyle yeni bir soluk getirdiği 
bu dönemi iyi değerlendiren Erensan, 1990 
yılına kadar ciro bazında sekiz kat büyütmeyi 
başarır. Bu dönemde ısıtmada kömür kazanları-
nın yaygın olarak kullanıldığı bir dönemdir. Eren-
san’ın yerel verimsiz kömürleri çok iyi ve kolay 
yakabilen yeni bir dizaynı vardır. Bu dizayn ile 
tüketici Erensan NA.K kazanları sayesinde döne-
min en ekonomik ısınmasını sağlayabilmektedir. 
1990 yılında ise kömür döneminin sonu, doğal-
gazın doğuşu gündemdedir. Rusya ile yapılan 
doğalgaz anlaşması Erensan’ın ikinci büyüme 
dalgasına zemin oluşturur. Bu dönemde Ankara 
ve İstanbu’a doğalgaz gelmiş olması bu defa 
kömürlü kazanların değişimini gündeme getire-
cektir. Artan talepleri karşılamak için doğalgaza 
yönelik üretim planlanır. Bunun için büyük bir 
Alman firması VAILLANT ile ortaklık kurulur. Ku-
rulan yeni şirketin Genel Müdürü de Haluk Eren 
olur. Bu yeni yapılanmada Erensan’ın mevcut 
bayi sisteminden de yararlanılır. Alman firmanın 
üretimleri de Türkiye’de satışa sunulur. Böylece 
Erensan’ın üretim ve satış kanalları da çeşitlendi-
rilmiş olur. Bu hamle ile gelişen kombi pazarında 
sağlam bir yer edinilir. 1990’lı yılların başları 
Erensan için oldukça hızlı bir gelişme dönemidir. 
Bu yılarda turizm ve menkul değerler gibi farklı 
yatırımlar da yapar Erensan. 1991 yılında İtalyan 
Riello ile distribütörlük anlaşması imzalanır. 

“EN İYİ BİLDİĞİMİZ İŞİ, ALDATMADAN VE 
ALDANMADAN YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Erensan hızla büyümeye devam ederken 

1994 ekonomik krizi yaşanır. Bu süreçte aile 
turizm, gıda, finans sektörlerinde çeşitli ya-
tırımlara girmiştir. 1994 krizi ile birlikte artan 
sermaye maliyetlerini de gözönüne alan aile 
mevcut yatırımları sadeleştirerek Erensan’ın ana 
faaliyet alanına ağırlık verme kararı almış. Ali 
Eren, “Finansal durumu, nakit akışını tekrardan 

merkezileştirdik. Babamın çok sevdiğim bir 
lafı vardır, ‘En iyi bildiğimiz işi, aldatmadan ve 
aldanmadan yapmaya çalışıyoruz!’ Biz de bu 
dönemde diğer tüm yatırımlardan çekilerek en 
iyi bildiğimiz işe ağırlık verdik.” diyor. 1995-1996 
yılını krizin etkileriyle mücadele ederek geçiren 
Erensan, 1997 yılından itibaren tekrar büyü-
meye başlar ve 1998 yılında Yozgat Fabrikası 
kurulur. Bu fabrikada sıcak su kazanları üretimi, 
endüstri kazanlarından ayrılarak yeni ve modern 
bir tesiste hat üretimi olarak başlar. Bu yıllarda 
üretimin yüzde 50’si ihraç edilmektedir. Erensan 
için kolay geçmeyen ikinci bir dönem de 2001 
krizi olur. Fakat şirketin finansal idaresini elinde 
bulunduran Ali Eren 1994 krizinden edinilen 
tecrübelerle bu krizleri aşmayı başarır. 2003 
yılından itibaren de Erensan yeniden büyümeye 
başlar. Bu dönemde Yozgat fabrikasına ağırlık 
verilir. Erensan,bir taraftan da Ali Eren vasıtasıyla 
Avrupa Birliği basınçlı kaplar direktifine göre 
uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin 
Türkiye de uygulanarak kazanlarda CE işareti 
kullanımının yasalaştırılmasına önayak olmakta-
dır. Nitekim, Türkiye’de kazanlarda CE Belgesine 
hak kazanan ilk kazan üreticisi olur. Ancak uzun 
bir süre başka bir kazancı CE Belgesi alamadı-
ğından belge denetimleri yapılamaz. Erensan 
bu belgeyi almış olmaktan büyük zarar gördüğü 
bir dönemi geçirmektedir. Bu süreç içerisinde 
CE belgelendirmesinin getirdiği üretim maliyet 
artışlarının getirdiği dezavantajlar ile iç piyasada 
geri düşen Erensan, ağırlığını ihracata vererek 
dış piyasalarda etkinliğini artırır. 

Erensan bu dönemde Avrupa’da İngiltere, 
Fransa, Almanya ve İspanya ve Romanya daki 
ihracatlarını artırarak kalite konusunda Avrupa 
liginde önemli bir yer sahibi olur. 2008 yılında 
Avrupa Isı Birliği’ne (EHI) kabul edilen Erensan’ın 
Genel Müdürü Ali Eren, Isıtma ve Kazanlar 
Komitesine davet edilir. Özellikle 2010 yılından 
itibaren Erensan özellikle Avrupa’da çok önemli 
projelere imza atar. Erensan Romanya, Erensan 
Echipante Termice S.R.L şirketi 2010 yılında açılır. 
Erensan Türkiye’de yüzde 24 pazar payı ile kazan 
sektörünün büyük şirketi haline gelir. 2011 yı-
lında Fransız Atlantic Group’un teklifi ile yapılan 
ortaklık Erensan’ın stratejik vizyonunda önemli 
bir merhale teşkil etmektedir. 

Erensan bugün, 14 bin metrekaresi kapalı 
olmak üzere toplam 45 bin metrekarelik Yozgat 
ve Yenibosna tesislerinde ısı kazanları, endüstri 
kazanları ve enerji kazanları üretimine devam 
ediyor. 2014 yılında 40 milyon euro ciro yapan 
Erensan Grubu, 55 ülkeye ihracat gerçekleştiren 
bir dünya markası olarak katma değer yaratma-
ya ve üretmeye devam ediyor.
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Mersin merkezli İmsan Group, İtalya, 
Ukrayna, Romanya, Polonya, Almanya, 
Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan 
güzergahlarında hizmet sunuyor. Tekstil, 
inşaat, makine ekipman, kuru gıda, 
otomotiv yedek parçaları, metal ve 
metal ürünleri, medikal ve ilaç taşımaları 
gerçekleştiren İmsan, ilk Renault Trucks 
çekicilerini 2019 yılında teslim almıştı. 
Araçların yakıt tasarrufu ve satış sonrası 
hizmetlerinden memnuniyetleri ile İmsan 
Group, yine Renault Trucks çekici alım 
kararı vererek filosunu güçlendirdi. 

Mersin’de Renault Trucks yetkili bayisi 
Erman Ticari Araçlar’dan çekicilerini teslim 
alan Kerem İmrak, mevcut durumu da 
değerlendirdi; “Maalesef Covid-19 salgını 
beklenmeyen bir şekilde bir çok ülkeyi 
hazırlıksız yakaladığından tüm hayatı ve 
iş dünyasını zorlayan bir dönem yaşadık. 
Sektörümüz de zor bir süreçten geçti. 
Başlarda şoförlerin ülkeye geçişlerindeki 

karantina uygulaması, sınırlardan transit 
araçları geçirirken uygulanan önlem 
kaynaklı uzun bekleme süreçleri zorlayıcı 
oldu. Yaşanan kaos ortamında ise lojistik 
firmalarının teslimatlarını zamanında 
yapması ve aynı zamanda çalışanlarının 
sağlığını gözetmesi gerekiyordu. Bu 
sürecin özellikle Avrupa’da karayolu 
taşımacılığının ve lojistik sektörünün 
önemini bir kez daha gösterdiğini 
düşünüyoruz” diye belirtti. 

İlk olarak geçen yıl Renault Trucks T 
460 çekicileri teslim alan İmsan Group, 
araçların yakıt tasarrufundan ve sürücü 
konforundan oldukça memnun. Kerem 
İmrak konuyla ilgili olarak; “İhracatta 
Mersin depo çıkışlı Almanya ve İtalya 
parsiyel servisimiz mevcut. İthalatta da 
Almanya ve İtalya’dan Türkiye ve transitte 
Irak’a düzenli bir parsiyel servis ağımız 
bulunuyor. Yeni Renault Trucks araçlarımızı 
İtalya ve Almanya güzergahında tenteli 

İmsan Group, Renault Trucks 
çekicileri ile taşımacılık 

operasyonlarını sürdürüyor
Uluslararası 
taşımacılık 

profesyoneli 
İmsan Group, yeni 
teslim aldığı 8 adet 

Renault Trucks T 460 
çekici ile filosundaki araç 

sayısını artırıyor. Tüm dünya-
nın zorlu bir süreçten geçtiğini 
belirten İmsan Group Ortağı ve 

Genel Müdürü Kerem İmrak, 
lojistik sektörü de Covid -19 

salgınından çok etkilense 
de operasyonlarının 

olabildiğince hızlı 
ve kesintisiz de-

vam ettiğini 
belirtiyor.
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yüklemeler için hem komplede hem de 
parsiyel servis hizmetinde kullanacağız. 
Geçen yıl İtalya güzergahında 
kullandığımız Renault Trucks çekiciler 
ile yüzde 27 ortalamada yakıt tüketimi 
yakaladığımız için araçlarımızdan oldukça 
memnun kaldık. Ayrıca şoförlerimiz 
de araçların performansı ve   

konforundan memnunlar” dedi. 
Renault Trucks yetkili bayi Erman 

Ticari Araçlar Genel Müdürü Emrah 
Deniz ise; “Lojistik sektörü, tabi ki 
pandemi sürecinden çok etkilendi 
ancak operasyonlarına da sahip çıkmaya 
çalıştı. Lojistik şirketleri tabloyu net 
göremedikleri için araç yatırımlarını 

erteledi bu da ticari araçlar sektörüne 
durgunluk olarak yansıdı. Ancak 
zorluklarına rağmen bu dönemin fırsata 
çevrilmesi önemli. Krizden güçlenerek 
çıkmak isteyen lojistik şirketlerinin 
yatırımları ile ticari araçlar sektörünün 
biraz da olsa hareket kazanacağına 
inanıyoruz” şeklinde açıkladı.
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Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Michelin 
Agilis CrossClimate lastiğinden sonra, hafif 
ticari araçlar için ürün yelpazesini genişleten 
Michelin, güvenlik, konfor ve mükemmel enerji 
verimliliği sunan Agilis 
3 ile yolda 
olmaya 
devam 
ediyor.

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, ürün 
gamını genişletmeye devam ediyor. Bu kez, yeni yaz 
lastiği ile yol tutkunlarının karşısına çıkan Michelin, 
Agilis 3 ile ıslak yolda yüksek düzeyde güvenlik ve yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Önceki modellerden 1 ila 1,7 kilogram 

arasında daha hafif olan Agilis 3 serisi, böylelikle 
hammadde ve kaynakların daha verimli 

kullanılmasıyla CO2 emisyonlarının 
azaltılmasını amaçlıyor. Lastik ağırlığı 

azaldıkça motorun lastikleri 
döndürmek için harcadığı 

güç ve buna bağlı olarak 
yakıt tüketimi de azalıyor. 

MICHELIN Agilis 3 
performansından ödün 

vermeden, hem yakıt 
tasarrufu hemde düşük 
karbondioksit salınımı 
sağlamış oluyor.
Kamyon lastiği 
teknolojisi hafif 
ticaride
Yenilikçi kauçuk 
bileşenin yanı 
sıra derin ve U 
biçimli kanallara 
da sahip olan Agilis 
3, böylelikle ıslak 
hava koşullarında 

da yüksek fren 
performansı ile 

güvenli ve konforlu bir 
yolculuk vaat ediyor. 

Kamyon lastikleri için 
geliştirilen ve ilk kez 

hafif ticari araç lastiğinde 
kullanılan aşınmaya karşı 

üstün direnç gösteren 
kauçuk bileşen ve lastik sırtına 

taş sıkışmasını engelleyen 
patentli teknoloji sayesinde 

Agilis 3, kullanıcılara uzun ömür ve 
sağlamlık sunuyor.

Michelin’den
Yeni Yaz Lastiği: Agilis 3
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Mercedes-Benz Türk, toplumun 
temel ihtiyaçlarının aralıksız 
sağlanabilmesinde hayati bir rolü 
olan kamyon sürücüleri ile Kapıkule 
ve Habur Sınır Kapıları’nda bir araya 
geldi. Bayramda ailelerinden uzak, 
yollarda, direksiyon başında olan 
yaklaşık 2.000 kamyon sürücüsü 
ile buluşan Mercedes-Benz Türk, 
içinde bayram şekeri, kolonya, 
maske, dezenfektan, havlu, şapka 
ve anahtarlık bulunan Mercedes-
Benz paketlerini 
kamyon 
sürücülerine 
hediye etti. 

Sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarına uygun olarak gerçekleşen 
bayramlaşmada Mercedes-Benz Türk 
ekipleri kamyon sürücülerine ayrıca 
üzerinde “Bu Bayram Mesafeleri 
Kalplerimizle Aşalım” yazan 
tebrik kartlarını da takdim ederek 
minnetlerini gösterdiler. 

Mercedes-Benz Türk, Mart 
ayından itibaren etkisini sürdüren 
koronavirüs (COVID-19) salgını 
sebebiyle toplumun ihtiyaçlarının 

sağlanabilmesinde 
büyük rolü olan kamyon 
sürücülerine aralıksız 
desteğini sürdürüyor.

Mercedes-Benz
Türk sınır kapılarındaki kamyon 
sürücülerinin bayramını kutladı

Mercedes-
Benz Türk, Kapıkule 
ve Habur’daki sınır 

kapılarında bir araya 
geldiği kamyon sürücülerinin 
bayramlarını kutladı ve temel 

ihtiyaçlarından oluşan paketlerin 
dağıtımını gerçekleştirerek 

tüm sürücülere 
emeklerinden dolayı 

teşekkür etti.
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Friedrichshafen, Almanya. ZF 
Friedrichshafen AG, gerekli tüm 
düzenleyici kurulların onayını alarak ticari 
araç teknolojisi tedarikçisi olan WABCO’yu 
bünyesine başarıyla resmen dahil etti. 
Daha önce New York Menkul Kıymetler 
Borsasında (NYSE) yer alan WABCO 
hisseleri derhal geçerli olacak şekilde 
halka açık işlemlerden kaldırıldı.

WABCO’nun ZF’ye entegrasyonunun 
başlangıcına işaret eden bu satın alım, 
iki endüstri liderini ticari araç teknoloji 
geliştiriminde müşteri odaklı bir güç 
merkezi olma vizyonunda birleştiriyor. 
WABCO’nun gruba katılımının ardından, 
ZF’nin odak noktasında müşteri 
beklentileri doğrultusunda ticari araç 
hizmet portföyünü genişletmek olacak. 

ZF, WABCO
alımını tamamladı

ZF grubu, tüm düzenleyici 
kurul onayları ardından 

WABCO’nun entegrasyonunu 
resmen başlattı. ZF ve WABCO, 

ticari araç teknolojisi sistem 
tedarikçiliğinde küresel bir lider 

olacak. WABCO, ZF’nin bünyesine 
“Ticari Araç Kontrol Sistemleri 

Bölümü” olarak katılacak. Dünya 
genelindeki müşteri portföyü, 

ileri düzey teknoloji inovasyonu, 
geniş ürün yelpazesi, üst düzey 
sistem entegrasyonu uzmanlığı 

ve genişletilmiş küresel kapsama 
alanından faydalanacak.

ZF Friedrichshafen, 
WABCO’yu Ticari Araç 

Kontrol Sistemleri Bölümü 
olarak ZF’nin bünyesine 
alarak WABCO’nun şirket 

alımını tamamlıyor.
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ZF Friedrichshafen AG’nin CEO’su 
Wolf-Henning Scheider, “İki başarılı 
firmanın birleşmesi sayesinde ticari 
araç sistemleri teknolojisi alanında 
inovasyon ve kapasite açısından 
yeni bir boyuta geçilecek. Birbirini 
mükemmel bir şekilde tamamlayan 
ürün gamımız ve yeterliliklerimiz 
sayesinde üreticilere ve filolara küresel 
çapta eşi benzeri görülmemiş çözümler 
ve hizmetler sunabileceğiz. Lojistik 
sektörünün büyük zorluklarını ve 
fırsatlarını birlikte ele alacak olmaktan 
dolayı heyecan duyuyoruz.” şeklinde 
konuştu. Sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu birliktelikle müşterilerimiz, 
çalışanlarımız ve hissedarlarımız için 
katma değer yaratacağız. Gerçekleşen 
bu satın alım, şirketimizin tarihindeki 
önemli bir kilometre taşı niteliğindedir. 
Bu sayede, ulaştırma alanlarındaki 
güç aktarımı ve dijitalleşme değişimi 

süreçlerini istikrarlı bir şekilde devam 
ettireceğiz.”

WABCO gelecek dönemde ZF 
Friedrichshafen AG’nin bağımsız 
Ticari Araç Kontrol Sistemleri Bölümü 
olarak faaliyetlerine devam edecek ve 
Almanya merkezli teknoloji şirketinin 
onuncu iş bölümü olacak. WABCO’nun 
ZF’ye entegrasyonu ile, ürün ve hizmet 
portföyünü genişletme ve müşteri 
beklentilerini karşılama hedefi şirketin 
odak noktasında yer almaya devam 
edecek.

ZF CEO’su Scheider, Covid-19 
salgını ve küresel etkisiyle ilgili olarak 
“Bu satın almayı benzeri görülmemiş 
bir sosyal ve ekonomik koşullar 
altında sonuçlandırıyoruz” dedi. “Şu 
anda çabalarımızı çalışanlarımızı 
güven altına alma, üretimi artırma 
ve şirketimizin likiditesini korumaya 
odaklıyoruz. Pandeminin etkilerini 

aştığımızda, bu kapsamlı şekilde 
hazırlanan ve sağlam bir şekilde 
finanse edilen satın alma bizi gelecek 
için uzun vadede daha güçlü hale 
getirecek.”

Dünya genelinde 45 noktada 
yaklaşık 12.000 kişiyi istihdam eden 
yeni Ticari Araç Kontrol Sistemleri 
Bölümü; ZF’nin mevcut Ticari Araç 
Teknolojileri ve Aftermarket bölümleri 
ve küresel Ar-Ge ekibi ile yakın 
ilişki içinde çalışacak. İlgili bölüm, 
görevinden ayrılmaya karar veren 
WABCO Başkanı ve CEO’su Jacques 
Esculier ardından, bugün itibariyle 
göreve atanan Fredrik Staedtler 
tarafından yönetilecek. ZF’nin Ticari 
Araç Teknolojileri bölümüne yakın 
tarihte başkanlık etmiş olan Staedtler, 
ticari araç sektöründe uzun yıllar 
boyunca edindiği kıymetli tecrübelerini 
bölüme kazandıracak. 

ZF Friedrichshafen AG’nin CEO’su Wolf-Henning Scheider ve 
WABCO Holding’in CEO’su Jacques Esculier,

WABCO’nun ZF tarafından alınmasının altına imzasını attılar.
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Ticari araç pazarı için
sistem tedarikçiliği
WABCO entegrasyonu ile birlikte ZF, 

“Ticari Araç Bilgi ve Tecrübesini Mobilize 
Etme” vaadini bağdaştırarak müşterilerine 
benzersiz bir ürün ve hizmet yelpazesi 
sunacak. Birleştirilmiş geniş kapsamlı 
ürün yelpazesi; yeni araç platformlarında 
teknolojik ayrışma arayışı içine giren 
orijinal ekipman üreticileri için geleneksel 
ve elektrikli tahrik sistemleri, şasi 
bileşenleri, kapsamlı sensör ekipmanları 
ve aynı zamanda tam entegre ileri düzey 
frenleme, yönlendirme ve sürücü asistanı 
sistemlerini içeriyor. ZF ek olarak, dijital 
filo yönetimi çözümleri ve ticari araçların 
satış sonrası hizmetleri için kapsamlı bir 
küresel ağı sunabilecek.

ZF, toplam işletim maliyetini (TCO) 
düşürürken karayolu trafiğinin güvenliğini 
artırma, araç verimliliğini iyileştirme ve 
emisyonları azaltma gibi konuları ele alan 
dijitalleşme sürecinden gittikçe daha fazla 
etkilenen bir ticari araç sektörünün birçok 
gerekliliğini karşılamaya her açıdan hazır. 
Filo yönetiminde dijital çözümlerin artan 
bir şekilde kullanımı, tüm sistemi optimize 
etme ve mal akışını verimli bir şekilde 
kontrol etme fırsatı sunuyor.
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Proje kapsamında her hafta ‘Maximus 
Adamlar’ olarak adlandırılan kamyon 
şoförlerinden biri ile telefonda görüntülü 
olarak konuşan Selim Yuhay, onların 
hayatlarına dokunuyor, dertlerini dinliyor 
ve moral veriyor. Daha sonra onlara 
sürpriz yapılarak evlerine, Maximus 
motor yağları, antifriz, cam suyunun yanı 
sıra aileler ve çocukların da unutulmadığı 
birer hediye paketi gönderiliyor.

Dünyayı tehdit eden küresel salgın 
milyonlarca insanı eve kapattı. Birçok 

meslek grubu gibi ağır vasıta şoförleri de 
bu zorlu dönemde yaşamın, ekonominin 
devamı için lojistik zincirinin aksamaması, 
eve kapanan insanların temel gıda ve 
ihtiyaç maddelerine ulaşabilmeleri için 
fedakârca çalışmaya devam ediyor. 
Türkiye’nin lider şirketi Petrol Ofisi, bu zor 
günlerde gece gündüz demeden büyük 
bir özveri ile çalışan ağır vasıta şoförlerini 
unutmadı. Ekranların sevilen mimarı 
Selim Yuhay ile kabinlerini yenilediği 
yolların kahramanları için bu kez de 
“Petrol Ofisi Maximus: Selim Yuhay ile 
#HerDaimYanındayız” projesini başlattı. 
Zor şartlarda fedakârca direksiyon 
sallayan ağır vasıta şoförlerinin 
yanlarında olmaya devam eden Petrol 
Ofisi, ünlü mimar ile birlikte onlarla 
doğrudan, iletişim kuruyor, hayatlarına 
temas ediyor. 

Evlere sürpriz Maximus  
hediye paketi
Proje kapsamında her hafta bir ağır 

vasıta şoförünü görüntülü arayan Selim 
Yuhay, yollarda yakaladığı ağır vasıta 
şoförlerinin araçlarını uygun bir yere 
çektirdikten sonra koyu bir sohbete 
başlıyor.  Karşılıklı sohbette ünlü mimar, 
yolların kahramanlarından yaşadıkları 
zorlukları, sevinçlerini, özlemlerini ve 
yarına dair hayallerini dinliyor, onlara 
moral verip destek oluyor. 

Asıl sürpriz ise, Petrol Ofisi’nin ağır 
vasıta şoförlerinin gücüne güç katmak, 
işlerini kolaylaştırmak, kazançlarını 
arttırmak için geliştirdiği Maximus 
paketi ile yapılıyor. Petrol Ofisi Madeni 
Yağlar tarafından hazırlanan ve 
içerisinde Maximus dizel motor yağı, 
antifriz ve cam suyundan oluşan paket, 
şoförün evine gönderiliyor. Petrol 
Ofisi’nin bu paketine, ailenin ya da 
çocukların ihtiyaçlarına göre çeşitli 
hediyeler de ekleniyor.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
Selim Yuhay ile,

yolların kahramanı ‘Maximus 
Adamlar’ın hep yanında

Türkiye akaryakıt ve madeni yağ-
lar pazarlarının lideri Petrol Ofisi, 
salgın döneminde lojistik zincirin 

aksamaması için zor şartlar altında 
çalışan ağır vasıta şoförlerine des-
teğini aralıksız olarak sürdürüyor. 
Ekranların sevilen mimarı Selim 
Yuhay ile şoförlerinin kabinlerini 

yenileyen Petrol Ofisi, bu kez de yol-
ların kahramanları için “Petrol Ofisi 
Maximus: Selim Yuhay ile #HerDa-
imYanındayız” projesini başlattı.
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Onlar, bizim ‘Maximus 
Adamları’mız
Devam eden proje kapsamında çok 

sayıda ağır vasıta şoförüne sürpriz yapıldı. 
Sürprizlerin bundan sonra da devam 
edeceğini belirten Selim Yuhay, “Onlar 
bizim ‘Maximus Adamlar’ımız, ‘Maximus 
Kahramanlarımız’. Birçok meslek gibi 
lojistiğin ne kadar önemli olduğunu, 
sanırım bu dönemde çok daha iyi anladık. 
Ağır vasıta şoförleri, bizim market 

raflarında her şeye kolayca ulaşabilmemiz, 
ihtiyaçlarımızı giderebilmemiz için, 
ekonominin, sanayinin, ticaretin 
çarklarının dönebilmesi için gece gündüz 
demeden çalışıyorlar. Onlar için daha önce 
Petrol Ofisi Maximus ile kabin yenileme 
projesi yapıyorduk. Bu zorlu dönemde 
de yine onları yalnız bırakmadık. 
Şimdi de onlarla ‘Petrol Ofisi Maximus: 
Selim Yuhay ile #HerDaimYanındayız’ 
projesini yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki, onların bu zorlu günlerdeki özveri ve 

fedakârlıkları teşekkürün de ötesinde çok 
daha fazlasını hak ediyor. Biz de onun için 
ulaşabildiğimiz kadar ağır vasıta şoförü 
ile birebir temas kurarak, hayatlarına 
dokunmaya çalışıyoruz. Hepsinin 
birbirinden farklı hikayeleri var. Dertlerini 
paylaşıp, sevinçlerine ortak oluyoruz. 
Petrol Ofisi ile onlarla destek olmaya, 
moral vermeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar 
ağır vasıta şoförlerimizden de inanılmaz 
bir ilgi var. Hep yanlarında olmaya devam 
edeceğiz” dedi. 
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2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 
toplam üretim % 28 ve otomobil 
üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre % 24 oranında azaldı. 
Bu dönemde, toplam üretim 352 bin 
309 adet, otomobil üretimi ise 244 
bin 869 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde toplam pazar geçen 
yılın aynı dönemine göre % 
27 artarak 155 bin 873 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil pazarı ise % 30 
oranında arttı ve 121 bin 455 adet 
olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2020 yılı 
Ocak-Nisan döneminde üretim 
% 36 seviyesinde daralırken, ağır 
ticari araç grubunda % 21, hafif 
ticari araç grubunda % 37 oranında 
azaldı. 2019 yılı OcakNisan 
dönemine göre ticari araç pazarı % 
16, hafif ticari araç pazarı % 12 ve 
ağır ticari araç pazarı % 40 arttı. 

2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında % 33 
oranında, otomobil ihracatı % 27 
oranında azaldı. Bu dönemde, 
toplam ihracat 286 bin 963 adet, 
otomobil ihracatı ise 200 bin 935 
adet düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar bazında % 27, Euro 
bazında geçen yılın aynı dönemine 
göre % 24 azaldı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 7,8 
Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı % 23 azalarak 3 
Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı 

ise % 21 azalarak 2,7 Milyar € 
seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde, önceki yılın aynı 
dönemine göre % 28 oranında 
azalarak toplam 352 bin 309 adet 
taşıt aracı üretildi.

2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde traktör üretimi ile 
birlikte toplam üretim 360 bin 759 
adet olarak gerçekleşti. 

2019 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 
yılı Ocak-Nisan döneminde % 36 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim:

•	 B. Kamyonda % 24,5 
•	 Kamyonette % 37,1 
•	 Minibüste % 33,7 
•	 Otobüste % 23,6 
•	 Midibüste % 6 oranlarında 

azaldı, 
•	 K. Kamyonda % 41,9 

oranlarında arttı.
2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 

otomobil üretimi, 2019 yılına göre 
% 24 oranında azalarak 244 bin 
869 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 
traktör üretimi % 22 oranında 
artarak 8 bin 450 adet oldu.

2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde toplam satışlar 
2019 yılı aynı dönemine göre 
% 27 artarak 155 bin 873 adet 
seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 

otomobil satışları, 2019 yılı aynı 
dönemine göre % 30 oranında arttı 
ve 121 bin 455 adet oldu.

2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde otomobil pazarında 
ithalatın payı % 65 olarak 
gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam otomobil 
satışları % 30, ithal otomobil 
satışları % 45 ve yerli otomobil 
satışları % 10 oranlarında arttı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Nisan 

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

2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam hafif ticari 
araç satışları % 12, ithal hafif ticari 
araç % 5 ve yerli hafif ticari araç 
satışları % 18 oranlarında arttı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Nisan 

döneminde; bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ağır ticari araç 
pazarı % 40 artarak 5 bin 13 adet, 
kamyon pazarı % 37 oranında 
artarak 4 bin 133 adet, midibüs 
pazarı % 88 oranında artarak 
523 adet ve otobüs pazarı ise % 
29 oranında artarak 357 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 
toplam pazar % 30, hafif ticari araç 
pazarı % 46, ağır ticari araç pazarı 
% 54 ve otomobil pazarı % 22 
oranlarında düşüş gösterdi.

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

200 bin 935 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin % 81’ini 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2020 YILI “NİSAN” 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 286 bin 963 adet taşıt 
ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Nisan 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine 
göre % 33 azaldı.

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 27, ticari araç ihracatı % 43 

oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 
2019 yılına göre % 19 azalarak 4 
bin 27 adet olarak gerçekleşti.

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

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

2019 yılına göre % 27 oranında 
azaldı ve 7,8 milyar $ oldu. Euro 
bazında ise % 24 azalarak 7 milyar 
€ olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı % 29 oranında, yan 
sanayi ihracatı da % 21 oranında 
azaldı.
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Ödüllü Ar-Ge merkezinde, 
müşterilerinin rekabet gücünü artırmak 
için geliştirdiği yenilikçi ve verimlilik 
odaklı ürünleriyle treyler sektörünü 
geleceğe taşıyan Tırsan; başarılarına 
her gün bir yenisini daha eklemeye 
devam ediyor. Tırsan; “Türkiye’nin 
Patent Haritası” raporunda, otomotiv 
teknolojileri alanında en fazla patent 
yayınlayan Top 10 Şirket Listesi’nde 3. 
sırada yer aldı. Türkiye’de tüm sektörler 
içerisinde ise 9. oldu. 2019 yılında 252 
patent başvurusu bulunan Tırsan, 
treyler sektöründen listeye giren tek 
firma oldu. Turkishtime’ın partner 
sponsorları arasında yer aldığı ve 
Patent Effect tarafından hazırlanan 206 
sayfalık raporda; 31 Aralık 2019 tarihine 
kadar olan yerli patentlerin analiz 
edilmesiyle firmaların, üniversitelerin 

ve bireysel buluşçuların liderlik tablosu 
ortaya çıkarıldı, 15 farklı teknoloji 
alanında en değerli yerli patentler 
sıralaması oluşturuldu.

Tırsan, İleri Teknoloji ve 
İnovasyon Alanında Aldığı 
Ödüller ile Gururlanıyor
Tırsan, 2009 yılında kurduğu 

Türkiye’nin ilk treyler Ar-Ge 
Merkezi’nde geliştirdiği en geniş 
ürün gamı ile 55’den fazla ülkedeki 
müşterilerinin sektörel ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ediyor. “Türkiye’nin 
Patent Haritası” raporunda tüm 
sektörler içerisinde 9. olan Tırsan, 2017 
yılında, “En İyi Ar-Ge Merkezleri’nin 
değerlendirildiği 6. Özel Sektör Ar-
Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde 
birincilik ödülü aldı. Taşıt Araçları 
Tedarik Sanayicileri Derneği’nin 

(TAYSAD) 2018 Patent 1’incisi seçilen 
Tırsan; Treyler İnovasyon ödül 
tarihinde de bir ilke imza atarak, 
Treyler İnovasyon 2019 Ödülü “Şasi” 
kategorisinin şampiyonu oldu. 
Bünyesindeki Talson markası ile 
‘Konsept’ kategorisinde 3. olan Tırsan, 
2018 yılında 2 kategoride derece yapan 
uluslararası tek üretici ve aynı zamanda 
ödülü arka arkaya kazanan dünyanın 
ilk 3 treyler üreticisinden biri oldu.

Tırsan, “Türkiye’nin
Patent Haritası” raporunda 

ilk 3’te yerini aldı
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Tırsan Ar-Ge Merkezi; 
Üniversiteler, Enstitüler ve 
Sistem Tedarikçileri ile Ortak 
Çalışmalar Yürütüyor
2019 yılında 51 farklı Ar-Ge projesi 

üzerinde çalışan Tırsan Ar-Ge merkezi; 
aralarında İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi, Kocaeli 
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Okan 
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, Uludağ 
Üniversitesi, Leibniz-Institut, Fraunhofer 
Institut (Almanya), RWTH Aachen 

Üniversitesi (Almanya), Atina Teknik 
Üniversitesi, Türk – Alman Üniversitesi, 
TÜV SÜD SZA, DEKRA, ECTA ve TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi’nin 
(TÜBİTAK MAM) de yer aldığı 15’ten 
fazla ulusal ve uluslararası üniversite, 
enstitü, kurum ve derneklerin yanı sıra 
sistem tedarikçileriyle de geliştirme 
projeleri yürütmektedir.

Güvenilir lider 
Tırsan; bu yıl ilk kez 

yayınlanan “Türkiye’nin 
Patent Haritası” raporunda, 

otomotiv teknolojileri 
alanında 3. sırada yer aldı. 252 
patent ile treyler sektöründen 

listeye giren tek firma olan 
Tırsan, Türkiye’de tüm 
sektörler içerisinde ise 

9. oldu.
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Yapılan araştırmalar CO2 
emisyonlarını azaltmak ve 
iklimi korumak için yalnızca 
kamyon üreticilerinin değil 
aynı zamanda filo operatörleri 
ve lastik yenileme pazarının 
dâhil olduğu tüm taşımacılık 
endüstrisinin harekete geçmesi 
gerektiğini söylüyor. Bu 
alandaki videolar, infografikler 
ve diğer arka plan bilgileri ise 
CO2 emisyonlarını azaltmada 
lastiklerin önemli bir rol 
oynadığını göstergesidir.  CO2 
emisyonlarına çok büyük 
etkisi olan lastikler filo işletme 
maliyetlerini % 40’a varan 
oranda etkiliyor.

Teknoloji şirketi ve premium lastik 
üreticisi Continental, kamyonlar 
için  VECTO  (Araç Enerji Tüketimi 
Hesaplama Aracı) adı verilen bir 
simülasyon aracı hakkında faydalı 
bilgiler içeren bir mikrositeyi yayına 
aldı. Paris Anlaşması uyarınca iklim 
değişikliğiyle mücadele etmek 
amacıyla, Avrupa Komisyonu 2019 
yılında yeni ağır vasıtalar (HDV) 
için hazırlanan ilk karbondioksit 
emisyon yönetmeliklerini (AB 
Yönetmeliği 2019/1242) yürürlüğe 
koydu. Bu, 2019 Temmuz- 2020 
Haziran referans dönemine kıyasla 
yeni ağır vasıtalardan çıkan ortalama 
CO2 emisyonlarının 2025 itibariyle 
yüzde 15, 2030 itibariyle de yüzde 30 
azalması anlamına geliyor. Avrupa 
Komisyonu, brüt ağırlığı 16 metrik 
ton üzerindeki 4x2 ve 6x2 kamyonlar 
için geçerli olan bu yönetmeliğin 
kapsamını gelecekte genişletmeyi 
düşünüyor. Avrupa Komisyonu 
bu azaltma hedeflerine ulaşmak 
için VECTO simülasyon aracını 
devreye soktu. Araçlardan çıkan CO2 

Continental
mikro siteyi yayına aldı
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emisyonlarında lastiklerin önemli bir 
faktör olduğu gerçeğinden yola çıkan 
Continental, bu aracı anlatan yeni 
web sayfasında filo yöneticilerine 
yeni yönetmelik ve bunun 
yansımaları hakkında bilgi vermeyi 
amaçlıyor. 

Mikrosite içerisinde VECTO 

simülasyon aracının nasıl çalıştığı ve 
ağır vasıtalar için tam olarak neyin 
hesaplandığını , sektör ve toplumun 
neden şimdi hareket geçmesi 
gerektiğini anlatan bir video, kamyon 
satın alırken yakıt verimliliği ve 
daha fazla şeffaflığa odaklanmanın 
filo operatörlerinin işlerine etkisi 

hakkında bilgiler, yeni yönetmelik 
hakkında kapsamlı bilgiler, VECTO 
aracının hesaplamaları nasıl yaptığı, 
bundan hangi araçların etkilendiği, 
yakıt tüketimini ve filo işletme 
maliyetlerini azaltmada lastiklerin 
rolü ve CO2 emisyonlarını azaltan 
diğer parametreler hakkında bilgiler 
yer alıyor.

Continental Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika (EMEA) Bölgesi Kamyon 
Lastikleri Yenileme Pazarı Müdürü 
Constantin Batsch, bu tür bir 
mikrosite için görünürde bir ihtiyaç 
olduğunu belirtti: “Müşterilerimizle 
yaptığımız görüşmelerde Avrupa’nın 
dört bir yanından filo yöneticilerinin 
yoğun ilgisini gözlemliyoruz. 
VECTO’nun sadece yeni bir kamyon 
alırken değil, aynı zamanda 
lastikleri değiştirirken de önemli 
olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, filo 
operatörlerine VECTO’nun işlerini 
nasıl etkilediğini ve VECTO’dan en 
iyi şekilde nasıl faydalanabilecekleri 
hakkında önemli bilgiler vermek 
istiyoruz. Doğru lastiği bulma ve 
lastik yöntemlerinin toplam işletme 
maliyetlerine ve CO2 emisyonlarını 
düşürmeye nasıl yardımcı olduğunu 
anlatmak istiyoruz. Kendimizi bu 
noktada hizmet danışmanları olarak 
görüyoruz” dedi.

Constantin Batsch
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Salgınla birlikte yaşanan 
ekonomik resesyonun süresi ile 
ilgili farklı olasılıklar bulunduğunu 
belirten Dinamo Danışmanlık 
Kurucu Ortağı, Kamu Özel Ortaklığı 
(PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı 
Fatih Kuran, “Virüsün yayılım hızı, 
alınan tedbirlerin ne derece işe 
yarayacağı, aşı ve benzeri tedaviler 
ile ilgili gelişmeler, evrim geçirip 
geçirmeyeceği gibi faktörlere bağlı 
olarak V,U ve L şeklinde bir ekonomik 
toparlanmadan bahsedilmekte. 
Ekonomik toparlanma için verilen 
süreler 3 ile 12 ay arasında değişiyor. 

Koronavirüs salgınının ekonomik 
etkilerini salgın süresince ve sonrası 
olarak iki kısımda incelemek 
gerekiyor. Salgın er ya da geç 
bittikten sonra da toplum, iş dünyası 
ve devlet politikaları üzerindeki 
etkilerinin uzun yıllar boyunca 
hissedilebileceğini gösteren 
gelişmeleri deneyimliyoruz. Mevcut 
durum itibari ile krizden olumlu 
ve olumsuz etkilenen sektörleri 
sıralayacak olursak. Olumsuz 
etkilenen sektörler; turizm ve 
eğlence, ulaşım (hava-deniz-kara), 
otomotiv, inşaat ve gayrimenkul, 
üretim (zorunlu tüketim hariç), 
finansal hizmetler, eğitim, petrol 
ve gaz. Nispeten olumlu etkilenen 
sektörlere baktığımızda ise; tarım, 
e-ticaret, bilgi ve iletişim teknolojileri 
(ICT), kişisel bakım ve sağlık, gıda ve 
perakende zincirleri, tıbbi malzeme 
ve hizmetler diyebiliriz.” dedi. 

“Yeni Normal”de    
7 Mega Trend
Fatih Kuran, mevcut durum 

tespitinden sonra COVID-19’un daha 
uzun vadeli olası etkilerini 7 madde 
de şöyle sıralıyor:  

1. Online platformların gelişmesi 
ve daha yaygın kullanımı

Beyaz yakalı iş hayatının önemli 
bir kısmı, ağırlıklı olarak evden 
çalışma iş modeline geçiş yaptı ve 
işlerinde önemli bir verim kaybı 
olmadan hatta kimi zaman da artış 
kaydederek bu şekilde çalışmayı 
deneyimlenmiş oldu. Bu durumun 
kriz sonrasında da etkilerinin devam 
edebileceği ve en azından bazı 
personellerin dönüşümlü olarak 
ofislere gelmesi sureti ile işverenin 
ofis kiraları ve ulaşım maliyetleri 
gibi unsurlardan tasarruf sağlaması 
beklenebilir. Mevcut ofis alanlarının 
en azından bir kısmının kullanım 
dışı kalması özellikle ofis kiraların 
düşmesine ve inşaat sektörünün de 
daralmasına neden olabilir. 

Aynı şekilde eğitim sistemi de 
online platformlar üzerine taşındı. 
Pek çok eğitim kurumunda hali 
hazırda var olan imkanlar kullanılmak 
sureti ile eğitim ülkeden ülkeye 
kalitesi değişmekle birlikte bir 
şekilde devam ediyor. Bu durum 
eğitimin de online platformlara 
kayışını hızlandıracak bir etki 
yapabilir. Gelişmelere bağlı olarak 
öğrencilerin okulda geçirecekleri 
zamanlar azaltılarak okulların öğrenci 
kapasiteleri arttırılabilir ve öğretmen 
ihtiyacı da zaman içinde azalabilir. Bu 
durum koronavirüs krizi öncesinde 
bile Kanada’nın Ontario eyaletinde 
hükümet ile öğretmen sendikaları 
arasında ihtilafa neden olmuş ve 
uzun süren grevler yaşanmıştı. 
Yaşadığımız sürecin gelişmeleri 
ivmelendirmesi beklenebilir.

Bankacılık ve alışveriş başta olmak 
üzere online sistemlerin kullanımı 
daha da yaygınlaşacak. Türkiye’deki 
online bankacılık sistemimiz dünya 

Koronavirüs sonrası 
olası 7 mega trend

Fatih Kuran, “Yeni Normal” 
olarak adlandırılan süreçte 
ve sonrasında hayatımızda 
olacak sosyal ve ekonomik 

gelişmeleri 7 maddede 
açıkladı.

Dünya çok uzun zamandır 
şahit olmadığı global bir 
salgın deneyimi yaşıyor. 

Çin’de başlayan koronavirüs 
COVID-19, Mart 2020 itibariyle 

bir pandemi haline dönüştü. 
Kimilerine göre salgın Haziran 

itibariyle yavaşlayacak 
kimileri ise sürenin daha 

uzun olacağını öngörüyor. 
Tüm dünyayı etkisi altına alan 

virüsün ekonomik etkileri, 
şirketler ve bireyler tarafından 
da yoğun biçimde hissediliyor.
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genelinde örnek gösterilebilecek bir 
gelişmişliğe sahip ve bu ülkemiz için 
yeni dönemde önemli bir avantaj. 
Ayrıca e-devlet uygulamasının 
verilen hizmetler kapsamının 
gelişmesi ile kalitesinin artırılması da 
gerekli olacak. 

2. Teknolojik gelişmelerin 
hızlanması ve yaygınlaşması

Pek çok işin online platformlar 
üzerinden daha fazla yapılmasına 
ihtiyaç duyulması ve daha da 
fazla duyulacak olması teknolojik 
gelişmelere olan ihtiyacın ve 
talebin artmasına neden olacak 
gelişim sürecini hızlandıracaktır. Bu 
süreçte Zoom gibi yaygın kullanılan 
platformların daha da gelişmesi 
ve görüntü iletiminde 3 boyut 
ve hologram gibi uygulamaların 
yaygınlaşması beklenebilir. Ayrıca, 
yapay zeka uygulamalarının da işin 
içine katılması ile verimlilik arttırılıp 
kullanıcı deneyimi geliştirilebilir. 
Olası salgın hastalıklardan 
etkilenmeyecek olmaları ve 
ekonomik sistemin aksamadan 
devamlılığını sağlayacak olması 
açısından robotların hayatımıza 
üretim sektörleri başta gelmek üzere 
dahil olma sürecinin hızlanmasını 

bekleyebiliriz. Yine olası salgın 
risklerini azaltacak olması nedeni 
sürücüsüz araçların trafiğe çıkması 
ve taksi gibi ulaşım araçlarında 
kullanımı yaygınlaşabilir. 

3. Uluslararası ticarette 
değişimler

Koronavirüs nedeni ile uluslararası 
tedarik zincirinde özellikle Ocak ve 
Şubat aylarında Çin kaynaklı önemli 
aksamalar yaşandı. Sonrasında bu 
durum diğer ülkeleri de etkiledi. 
Şirketlerin yeni dönemde tedarik 
zincirinde konsantrasyon riskinin 
yönetimine daha fazla dikkat 
edeceği ve tedarikçi portföylerini 
özellikle nicelik olarak geliştirmeye 
odaklanması beklenebilir. Söz 
konusu durum Türkiye açısından 
başta tekstil olmak üzere fırsatlar da 
yaratabilir. 

Yanı sıra ülke yönetimlerinin 
tarım, gıda ve sağlık malzemeleri 
gibi temel ihtiyaç maddelerinin 
tedariğinin kriz dönemlerinde bir 
daha problem teşkil etmemesi için 
bundan böyle ağırlıklı olarak yerel 
bazda temin edilmesi için tedbirler 
alması beklenebilir. ABD yönetimin 
kendi ülkesinin ihtiyaçlarında 
kullanılmasını garanti altına 

almak amacı ile maske ihracatını 
yasaklaması bu duruma iyi bir 
örnek teşkil etmektedir. Bu şekilde 
global ticaretin önünü kota ve 
vergi uygulamaları ile sınırlayacak 
uygulamalar geri gelip yerel 
üretimler teşvik edilebilir. 

4. Sağlık sektöründeki olası 
gelişmeler

ABD başta gelmek üzere bazı 
gelişmiş ülkelerde sosyal devlet 
anlayışı kapsamında temel sağlık 
hizmetlerinin devlet tarafından 
sağlanması söz konusu değil. 
COVID-19’un verdiği derslerden biri 
de sağlık alanında yaşanabilecek 
bir krizin toplumun tamamına 
etki edeceği ve herkesin sağlık 
konusunda aynı gemide olduğudur. 
Bu bağlamda yeni dönemde sağlık 
alanında sosyal devlet anlayışının 
kısmen de olsa yaygınlaşması 
beklenebilir.

5. Sosyolojik değişimler

Yaşanan sağlık krizinin travma 
sonrası etkilerinin de devam 
etmesi ile başta turizm ve eğlence 
sektörü olmak üzere ekonomik 
toparlanmanın daha uzun sürmesi 
beklenebilir. Benzer etkileri havacılık 
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sektörü başta olmak üzere ulaşım 
alanında da görülecektir. Bu 
sektörlerde koronavirüs krizi sonrası 
insan sağlığına daha fazla hassasiyet 
gösterecek tedbirler alınması ve iş 
yapış şekilleri ile verilen hizmetlerin 
evrim geçirmesi mümkündür. 
Yaşanan sağlık krizinin özellikle 
çekirdek aile üzerinde birleştirici etki 
yapması ve ileriye yönelik toplumsal 
dayanışmaya olumlu etki yapması 
da mümkün. Bu da krizin olumlu bir 
etkisi olarak nitelenebilir. 

6. Çevre konusunda   
duyarlılık artışı

Salgın ile birlikte küresel ısınma 
sorunu gibi tüm dünyanın geleceğini 
çok olumsuz etkileyebilecek felaket 
senaryolarının gerçekleşebileceği 
konusundaki bilincin artması 
beklenebilir. Başta yenilenebilir 
enerjinin daha da fazla kullanımı 
ve elektrikli araçların üretimin 
ve kullanımının arttırılması için 
teşvikler hızlandırılıp fosil yakıtların 
kullanımı giderek sınırlanabilir. Ayrıca 
vejetaryen beslenme biçiminin teşvik 
edilmesi ile bu alanda özellikle etin 
yerine geçebilecek ürünlerin daha 
da fazla gelişmesi ve yaygınlaşması 
beklenebilir. 
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7. Risk analiz ve yönetiminin  
önemi artacak
Yeni dönemde özellikle olumsuz 

etkilenenler başta olmak üzere 
şirketlerin bu konuya çok daha 
fazla önem vermesi gerekecek. 
Ekonomik ve toplumsal değişimler 
ile farklılaşan müşteri tercihleri 
şirketlerin bu dönemde ve gelecekteki 
olası gelişmelere bağlı olarak 
farklı senaryoları test etmesini bir 
zorunluluk haline getirmiş durumda. 
Nakit akışı projeksiyonları üzerinden 
stres testi çalışması yapılması çok 
önemli ve olası ihtiyaçlara bağlı olarak 
önceden tedbir almalarına imkan 
sağlayacak. 

Değişim hayatın ayrılmaz bir 
parçası. Hele bu büyüklükteki krizler 
muazzam bir değişime gebedir. 
Taşların yerinden oynamasını ve 
yeni bir dünya düzeni kurulmasını 
bekliyoruz. Değişime kendini en iyi 
şekilde adapte edebilen şirketler 
krizi fırsata çevirebilecek diğerleri ise 
doğal seleksiyonun bir parçası olarak 
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalacaklar.  Krizden güçlü ve sağlıklı 
çıkmayı hedefleyen şirketlerin mega 
trendleri takip etmesi ve kendilerini 
değişim sürecinin bir parçası olarak 
konumlandırması gerekiyor. 
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Geçen yılın ikinci yarısında 
250’den fazla şehir içi otobüs satışı 
ile Mercedes-Benz/Brezilya ve Allison 
Transmission, dünyadaki en yüksek 
nüfus yoğunluğundan birine sahip ve 
Güneydoğu Asya’daki önemli ülkelerinden 
biri olan Endonezya’daki pazar varlığını 
arttırdı. Şanzımanların yaklaşık yarısı, 
geçen Kasım ayında teslim edildi ve 
Mayıs ayında araçların faaliyete geçmesi 
bekleniyor. Allison T280R™ tam otomatik 
şanzıman donanımlı OH 1626 modeli, 
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da BRT 
(Metrobüs) sistemi ve yan hatlar için en 
çok tercih ettiği araçlardan biri. Allison 
T Serisi şanzımanlar ise şehir içi yolcu 

otobüslerine özel olarak 
üretiliyor. 

Mercedes-Benz Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika Satış ve İhracat Müdürü Alexandre 
Lasmar, konu ile ilgili açıklamasında; 
“Mercedes-Benz ve Allison arasındaki iş 
birliği, Endonezya’daki müşterilerimizin 
talebini karşılayabilmemiz için esastı. 
Son derece olumlu sonuçlar aldığımız 
projelerimiz var. Allison tam otomatik 
şanzıman donanımı ile hizmete 
sunduğumuz otobüsler, sürücü ve 
yolcular için ekstra konfor ve güvenlik, 
filolar için de düşük bakım maliyetleri 
ve süreleri gibi mükemmel sonuçlar 
getiriyor” diye belirtiyor. 

OH 1626 otobüslerdeki retarderli ve 
altı vitesli Allison tam otomatik şanzıman 
donanımı, aracın yakıt tüketimini daha 
da azaltmak için Allison’ın FuelSense® 2.0 
teknolojisine sahip. FuelSense 2.0, şehir 

içi toplu taşıma, atık toplama, 
inşaat ve dağıtım gibi dur-

kalkın fazla olduğu şehir 
içi uygulamalar için ideal 

çözüm oluyor. 
Allison’ın 

yazılımında 
sunulan 
optimizasyonlar 
sayesinde yeni 
FuelSense 2.0 
teknolojisi, sonsuz 

Endonezya’ya ihraç edilen 
Mercedes-Benz OH 1626 

modeli ile uyumlu T280R™ gibi 
“T” serisi şanzımanlar, özellikle 

yolcu taşıma araçları için 
tasarlanmış modellerdir.

2019’un ikinci yarısında satış 
anlaşması yapılan otobüsler, 
Mayıs ayında Endonezya’da 
hizmet vermeye başlayacak. 

Şehir içi toplu taşıma, 
şehirlerarası ulaşım ve 

Cakarta’daki BRT metrobüs 
sistemi için sunulan Mercedes-

Benz OH 1626 otobüsler, 
Allison T280R™ tam otomatik 
şanzıman donanımına sahip.

Mercedes-Benz ve Allison, 
Endonezya’ya tam otomatik 

şanzımanlı otobüs ihraç ediyor
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sayıda vites geçişi kombinasyonu için 
DynActive™ Vites  Değiştirme özelliğine 
sahip. Ayrıca FuelSense 2.0, yakıt 
ekonomisi ve performans arasındaki 
optimum dengeyi belirleyen gerçek 
zamanlı bir öğrenme algoritması 
kullanıyor. 

Allison Transmission Güney 
Amerika Direktörü Evaldo Oliveira; “Bu, 
Allison için çok önemli bir teslimat. 
Son derece kalabalık bir ülke olan 
Endonezya’nın geniş ve çok verimli bir 
toplu taşıma hizmet ağı bulunuyor. 
Asya ülkelerinin toplam otobüs pazarı, 

yılda 2.500 adete yaklaşıyor. Bu da 
Cakarta’da hala büyük potansiyel 
olduğunu ve temelde pazar lideri 
olan Mercedes-Benz / Brezilya ile iş 
birliğimiz doğrultusunda pazardaki 
varlığımızı daha da arttırabileceğimizi 
gösteriyor” şeklinde açıklıyor. 

Allison T280R™ tam 
otomatik şanzıman donanımlı 

OH 1626 model otobüsler, - T 
Serisi modelleri şehir içi yolcu 

taşıma otobüsleri için özel 
üretilir – başkent Cakarta’nın 

BRT (Metrobüs) sistemi ve 
besleyici yan hatları için 

favorilerdendir.
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Son 5 yıldır Shell & Turcas CEO olarak 
görev yapan Felix Faber, görevini uzun 
yıllardır Shell bünyesinde kariyerini 
başarıyla sürdüren Emre Turanlı’ya 
devrediyor. Shell’in uluslararası 
görevlendirmeleri doğrultusunda Felix 
Faber, Avrupa ve Güney Afrika’dan 
Sorumlu Shell Tedarik ve İkmal Genel 
Müdürü olarak atanırken, yerine 2018 
yılından bu yana Avrupa ve Güney Afrika 
Shell Filo Çözümleri Genel Müdürü 
olarak görev yapan Emre Turanlı 
getirildi. Felix Faber, Shell & Turcas CEO 
görevine 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 
devam edecek ve Emre Turanlı Shell & 
Turcas’ın ilk Türk CEO’su olarak atandığı 
yeni görevine 1 Haziran 2020 tarihinde 
başlayacak. 

Kariyerine 2003 yılında Shell 
Almanya’da Finansal Analist olarak 
baslayan Emre Turanlı, Almanya, 
İngiltere ve Türkiye’de strateji yönetimi, 

satış ve pazarlama alanlarında 
yönetici olarak görev aldı. 2014 yılının 
sonunda, Almanya, Avusturya ve 
İsviçreyi kapsayan bölgenin, Perakende 
Pazarlama Direktörü olan Turanlı, bu 
süreçte akaryakıt dışı gelirlerin artmasını 
hızlandırmanın yanı sıra Shell Küresel’in 
yeni enerjiler stratejisi kapsamında 
önemli yer tutan istasyonlarda elektrikli 
şarj ünitelerinin kurulması, hidrojen  
istasyon  ağının  geliştirilmesi gibi 
yenilikçi yatırımlara öncülük etti. Turanlı, 
2018 yılından bu yana Romanya, Baltık 
Ülkeleri, İtalya gibi önemli pazarların 
da dahil olduğu Güney Afrika’dan 
Polonya’ya kadar olan geniş bir 
coğrafyayı kapsayan, 21 ülkeden oluşan  
Shell Filo Çözümleri Genel Müdürü 
olarak görev yapıyor.  

Robert Koleji ve Boğaziçi 
Üniversitesi mezuniyetinin ardından 
Manchester Business School’dan MBA 

Shell & Turcas’ta 
bayrak değişimi

Shell & Turcas’da 5 yıldır 
CEO’luk görevini yürüten 

Felix Faber’in yerine 
Emre Turanlı atandı. Shell 

bünyesinde Avrupa ve 
Güney Afrika’dan Sorumlu 

Tedarik ve İkmal Genel 
Müdürü olarak atanan 
Faber’in yerine ilk Türk 

CEO olarak atanan Emre 
Turanlı yeni görevine 1 
Haziran 2020 tarihinde 

başlayacak. Emre Turanlı 
Shell bünyesinde son 

olarak, Avrupa ve Güney 
Afrika Shell Filo Çözümleri 

Genel Müdürü olarak 
görev yapıyordu.
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diploması alan Emre Turanlı, Hamburg 
Üniversitesi’nde pazarlama alanında 
ziyaretçi öğretim görevlisi olarak ders 
veriyor. Turanlı, aynı zamanda Almanya 
Pazarlama Direktörleri Konseyi 
üyesidir. Evli ve iki çocuk babası 
olan Turanlı, üniversite öğrenimini 
tamamlayana kadar milli sutopu 
oyuncusu olarak Türkiye’yi dünya ve 

avrupa şampiyonalarında genç takımlar 
düzeyinde  temsil etti. 

Felix Faber, profesyonel kariyerine 
1999 yılında Shell’de başladı. Enerji 
sektöründeki 21 yıllık tecrübesi boyunca 
Taşımacılık, Perakende, Akaryakıt, Filo 
Çözümleri ve Madeni Yağlar gibi birçok 
farklı iş kolunda küresel, bölgesel ve 
yerel rollerde görev aldı. Asya, Avrupa 
ve Orta Doğu’da satış, pazarlama, strateji 
alanlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 
2007 yılında Almanya, Avusturya ve 
İsviçre’yi kapsayan Shell Ticari Yakıtlar 
Müdürü ve Shell euroShell GmbH Genel 
Müdürü oldu. 

Ardından Avrupa’daki 14 ülkeden 
sorumlu Shell Madeni Yağlar Genel 
Müdürü olarak atandı. 2015 yılında Shell 
& Turcas Petrol A.Ş. CEO’su olan Faber, 
görev süresi boyunca birçok başarıya 
imza attı. 

Shell & Turcas, Türkiye’de 1000’i aşkın 
istasyonunda her gün 1 milyondan fazla 
misafirine akaryakıt, madeni yağ  ve 
akaryakıt dışı ürün ve hizmetler sunuyor. 
Faber’in liderliğindeki 5 yıllık süreçte 
de Shell & Turcas, akaryakıt, madeni 
yağ ve akaryakıt dışı ürün ve hizmetler 
konusunda pazara yön veren öncü bir 
konuma ulaştı.

Yeni yakıt teknolojilerine yatırım 
yaparak ve sürücüleri daha iyi tanıyarak 
en iyi ürün ve hizmetleri geliştirmek 

için çalışan Shell & Turcas, istasyonlarını 
ziyaret eden herkesin daha iyi bir 
yolculuk geçirmelerini sağlamayı 
amaçlıyor. Yeni yakıtlarını da rekabetçi 
fiyatlarla sunmaya büyük önem veren 
Shell & Turcas, teknolojik yeniliklerle 
ürünlerini sürekli olarak geliştirerek 
verimlilik ve performans artışı ile 
sürücülere katkı sağlıyor. 

Emre Turanlı 
Shell & Turcas Petrol 
A.Ş.’nin yeni CEO’su 
olarak atandı

Felix Faber Shell 
Avrupa ve Güney 
Afrika Tedarik ve 

İkmal Müdürü 
olarak atandı
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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.

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. 

General Motors
solunum cihazı tedarik 
zincirinin yönetimi 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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Son on yılda havayolu, denizyolu, 
karayolu ve sözleşmeli lojistik iş kollarını 
kapsayan geniş bir ABD operasyon ağına 
sahip olan CEVA, EGL markasıyla 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.  
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Crown akülü 
transpalet ve 

akülü istifleyicilere 
özel avantajlı 

fiyatlar
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Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü ve geniş ürün yelpazesiyle etkin depo çözümleri 
sunan Crown, tedarik zincirinin yoğun olduğu bu 
dönemde müşterilerinin ekipman ihtiyaçlarını kolaylıkla 
karşılayabilmeleri için akülü transpalet ve akülü 
istifleyicilerde avantajlı fiyatlar sunuyor. Haziran sonuna 
kadar devam edecek kampanya stoklarla sınırlı. 

Sadece satış değil bir hizmet şirketi olarak faaliyetlerini 
yürüten Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü 
yaptığı depo çözümleri uzmanı Crown, müşterilerine 
destek olmaya devam ediyor. Geniş ürün yelpazesiyle 
ve uzman kadrosuyla depolarda yaşanan sorunlara karşı 
etkin çözümler sunan Crown, içinde bulunduğumuz 
dönemde depolarında yoğunluk yaşayanlar için WP3000 
akülü transpalet ve WF3000 serisi akülü istifleyici için bir 
kampanya başlattı. 

WP 3000 serisi akülü transpaletler için 4.250 €’dan 
başlayan, WF 3000 serisi akülü istifleyiciler için ise 7.750 
€’dan başlayan avantajlı fiyatların geçerli olduğu kampanya 
ile Crown, lojistik ve depolama konusunda yoğun olan 
müşterilerine destek olmayı hedefliyor. Haziran ayının 
sonuna kadar sürecek olan kampanya hem kredi kartı hem 
de leasing için uygun ve kampanyada ayrıca 12 ay sıfır faiz 
imkanı da sunuluyor.

Kısıtlı yükleme boşaltma alanı olan veya son derece 
yüksek manevra kabiliyeti gerektiren yerler için tasarlanan 
arkadan kullanımlı WP 3000 serisi akülü transpaletler, 
operatör verimliliğini artıracak tüm özellikleri kapsayacak 
bir tasarıma sahip. ‘Good Design’ tasarım ödülü sahibi olan 
WP 3000 kompakt tasarımı sayesinde kamyon altında 
bulunan bölmelere dahi rahatlıkla konulabiliyor.

WF 3000 serisi akülü istifleyicilerde ise çatal tasarımı, 
kalabalık koridorlarda ve dar alanlarda, operatörlerin 
euro paletleri ve diğer malzemeleri kolaylıkla ve verimli 
bir şekilde taşımalarına olanak sağlıyor. Sunmuş olduğu 
dar dönüş 

yarıçapı ve Crown’un özel 
patentli X10 kontrol kolu sayesinde operatörler 
hassas manevraları gerçekleştirebiliyor. WF 3000 serisi 
akülü istifleyiciler, depolarda verimli dikey istifleme 
yapılmasında da operatörlerin en büyük yardımcısı.

Avantajlı bakım paketleriyle sunulan Crown depo 
ekipmanları kullanıcılara satış 
sonrasında da büyük kolaylık 
sağlıyor. 
Stoklarla 
sınırlı olan 
kampanya 
30 Haziran’a 
kadar devam 
edecek.
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Yaşadığımız bu olağanüstü dönem boyunca 
önlem olarak alışverişlerde çoğunlukla eve teslimat 
seçeneği kullanıldı. Tüketiciler raf ömrü uzun 
ürünlerin yanı sıra taze sebze, meyve, yumurta 
gibi gıdalarda da sorun yaşamadı. Bu gıdaların 
taşınmasında sürdürülen soğuk zincir taşımacılığı 
ürünlerin tazeliğinin bozulmadan müşteriye teslimini 
sağladı. Bu zorlu dönemde soğuk zincir taşımacılığının 
gıda sektörünün dışında sağlık sektörü için de önemli 
olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Thermo King Kampanyalarla   
destek veriyor

Thermo King, Eski dostlar olarak 
adlandırdığı kampanya 

ile ünite yaşı 3 ve üzeri 
tüm dizel tır ve kamyon 
ünitelerinde geçerli olan 
bakım, parça ve işçilik 
ücretlerinde yüzde 25’e 
varan indirim sağlıyor.  
Ayrıca, tüm dizel treyler 
ve kamyon ünitelerinin 
bakım parçaları olan 

kayış, filtre, alternatör 
fırçası, yağ, kasnak, rulman 

ve işçilik ücretlerinde yüzde 
20 indirim devam ediyor. 

Pandemi dönemi,
soğuk zincir 

taşımacılığının
önemini gösterdi
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Hizmet odaklı bakış açısıyla 
müşterilerinin işine değer katmak 
ve her zaman en iyi hizmeti sunmak 
için çalışan Temsa İş Makinaları, 
normal çalışma düzenine geçilene 
dek müşteri ihtiyaçlarını kesintisiz bir 
şekilde karşılamak adına “Görüntülü 
Destek Hizmeti” uygulamasını 
başlattı.

Her biri kendi alanında dünyanın 
lider konumunda olan Komatsu, 
Volvo Trucks ve Crown, Dieci ve Terex 
Finlay markalarının distribütörlüğünü 
yapan Temsa İş Makinaları, içinde 
bulunduğumuz zorlu dönemde 
müşterilerine destek olabilmek için 
hayata geçirdiği “Görüntülü Destek 

Hizmeti” uygulamasıyla sunduğu 
kesintisiz hizmeti geliştirmeyi 
hedefliyor.

COVID-19 salgınına karşı 
müşterilerinin sağlığı ve güvenliği 
için her türlü önlemi alan Temsa İş 
Makinaları, sosyal mesafe tedbiri 
nedeniyle gerçekleştirilemeyen 
birebir görüşmelere çözüm olarak 
geliştirdiği “Görüntülü Destek 
Hizmeti” uygulamasıyla, telefon, 
bilgisayar, tablet gibi dijital araçlar 
aracılığıyla yapacağı görüntülü 
görüşmelerle müşterilerine yardımcı 
olabilecek. Müşterilerin, ilgili 
markaların web sayfalarında yer alan 
formları doldurarak destek almak 

istedikleri zamanı, gün ve saat aralığı 
olarak belirtmeleri yeterli olacak. Bu 
talepler markaların ilgili satış ya da 
satış sonrası ekiplerine iletilecek ve 
ilgili ekipler de müşterilere dönüş 
yaparak randevuları oluşturacaklar.

İçinde bulunduğumuz bu 
süreçte bir yandan toplum sağlığını 
korumak, bir yandan da işin 
sürekliliğini sağlamak için üzerine 
düşen sorumluluğun bilinciyle 
çalışan Temsa İş Makinaları’nın, 
çözüm odaklı stratejisiyle hayata 
geçirdiği “Görüntülü Destek Hizmeti” 
uygulaması, koronavirüs tedbirleri 
tamamen kaldırılana ve ofis düzenine 
geçilene kadar devam edecek.

Temsa İş Makinaları’ndan 
kesintisiz hizmet için 

“Görüntülü Destek Hizmeti”
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Makine yüksek mühendisi Hasan Basri Boz-
kurt tarafından 1 Mayıs 1978 yılında Ankara’da 
kurulan ve faaliyetlerine tarım traktörleri için 
ataşman üretimiyle başlayan HİDROMEK, kuru-
luşunun 42’inci yıl dönümünü kutluyor. HİDRO-
MEK kurulduğu günden bu yana yatırımlarının 
tamamını öz sermayesi ile hayata geçiriyor.  

TÜRKİYE’NİN İLK İŞ MAKİNESİ 
HİDROMEK’TEN
Türkiye’de üretilen ilk iş makinesinin 

üreticisi HİDROMEK, başarılarla dolu geçen 

42 yılın ardından genişlettiği ürün gamıyla 
yurt içinde ve yurt dışında sahaya izini bı-
rakıyor. Dördü Ankara’da, biri İzmir’de, biri 
de Tayland’da bulunan altı üretim tesisinde 
kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli 
yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri 
üretimi gerçekleştiren HİDROMEK, Ankara 
Sanayi Odası 1’inci OSB’deki 1.4 milyon 
m²’yi aşkın sanayi parseli üzerine kurulmak-
ta olan HİDROMEK Üretim Üssü’nün inşaa-
tına da devam ediyor.

Tam 42 yıldır sahada 
Hidromek’in izi var

Shell Küresel iş makinesi 
sektörünün öncü 

isimlerinden HİDROMEK, 
kuruluşunun 42’inci yılında 
ilklere imza attığı sektörüne 
yön vermeye devam ediyor. 

AR-GE, tasarım ve inovasyon 
ile ürün gamını genişleten 

HİDROMEK, 6 kıtaya yayılan 
ihracat ağıyla iş makinesi 
ihtiyacını küresel ölçekte 

karşılıyor.
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ANA KOMPONENTLERİ  
BÜNYESİNDE ÜRETİYOR
Türkiye’de bir ilke daha imza atan 

HİDROMEK, daha önce ithal ettiği 
şanzıman, aks ve hidrolik redüktör gibi 
ana komponentleri, HİDROMEK Üretim 
Üssü’nde ilk olarak faaliyete geçirdiği 
komponent fabrikasında üretiyor. 
HİDROMEK, ayrıca dünyada iş makineleri 
üreten en büyük firmaların sıralandığı 
uluslararası “Yellow Table” listesinde yer 
alan ilk ve tek Türk makine üreticisi olarak 
da dikkat çekiyor. 

Yılların değişmeyen tercihi 
HİDROMEK, İMDER (Türkiye 
İş Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Birliği) 
tarafından açıklanan 
verilere göre, Türkiye’de 
son 11 yıldır kazıcı 
yükleyici, son 8 yıldır 
hidrolik ekskavatör 
ve son 2 yıldır 
motor greyder 
satışlarında pazar 
liderliğini koruyor.

YURT DIŞI OFİSLERİ VE BAYİLERİ İLE 
İHRACAT AĞINI GENİŞLETİYOR
İspanya’da HİDROMEK WEST, Rusya’da 

HİDROMEK RUS, Tayland’da HİDROMEK 
CE ve Japonya’da HİDROMEK JAPAN 
firmalarını kuran HİDROMEK, yurt 
dışı ofisleri ve bayileri ile ihracat ağını 
genişletmeye devam ediyor. 80’den fazla 
ülkede yetkili bayisi bulunan HİDROMEK, 
yurt dışında 

100’ün üzerinde satış ve servis noktası ile 
hizmet veriyor. Bugün 6 kıtada 100’den 
fazla ülkede 45 binin üzerinde HİDROMEK 
iş makinesi çalışıyor.

42 YILA 19 TASARIM   
ÖDÜLÜ SIĞDIRDI
Türkiye’nin sayılı taşıt tasarım 

stüdyolarından “HİDROMEK Design 
Studio”yu kuran HİDROMEK, yenilikçi 
tasarıma sahip iş makineleri ile öne çıkıyor. 
Tasarımdaki gücünü; aralarında Red Dot 

Best of the Best, If Design, German 
Design, Automotive Brand Contest 

ve Good Design ödüllerinin 
bulunduğu uluslararası prestije 

sahip 19 ödül ile tescilleyen 
HİDROMEK, sektöründe 

yeniliklere imza atmaya 
devam ediyor. 

Sektördeki 
teknolojik yenilikleri 
yakından takip 
eden HİDROMEK, 
geleceğin 
iş makinesi 
kategorisinde 
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Ahmet Bozkurt

uzmanlaşmayı da hedefliyor. Bu 
hedef doğrultusunda dünyanın ilk 
lastik tekerlekli yüzde 100 elektrikli 
ekskavatörünü  geliştiren HİDROMEK, 
iş makinesi sektöründe müşterilerinin 
ihtiyaçlarını tek marka altında karşılama 
hedefi ile yeni ürünler geliştirme 
çalışmalarını sürdürüyor. 

“42 YILDIR İLK GÜNKÜ 
HEYECANIMIZLA ÇALIŞIYORUZ”
HİDROMEK’in 42’inci kuruluş yıl 

dönümü vesilesiyle açıklamada bulunan 

HİDROMEK Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, 
şunları söyledi:

“Yaklaşık 2 bin kişilik ekibimizle, 
bayilerimizle, HİDROMEK makine 
sahipleri ve operatörlerimiz ile biz güçlü 
bir aileyiz. Başarının anahtarının azim 
olduğu inancıyla çıktığımız bu yolda 42 
yıldır, ilk günkü heyecanımızla odağımızı 
değiştirmeden iş makinesi üretimine 
devam ediyor, faaliyetlerimizi pusulamız 
olan şirket değerlerimiz doğrultusunda 
sürdürüyoruz.

Dünyada kabul gören iş makinesi 
üreticilerinden biri olarak, yurt dışında 
6 kıtaya genişlettiğimiz ihracat ağımızla 

HİDROMEK’in bayrağını 100’den fazla 
ülkede dalgalandırıyoruz. Ana hedefimiz 
olarak bir yandan bayi ağımızı genişletiyor, 
bir yandan da ürün gamımızı genişleterek 
ve üretimimizi artırarak müşterilerimizin 
taleplerini karşılıyor, küresel endüstrideki 
yerimizi sağlamlaştırıyoruz.

Bu vesile ile Kurucumuz Hasan Basri 
Bozkurt’u saygı, rahmet ve minnetle 
anıyor, onun açtığı yolda ve işaret ettiği 
doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. 
Ayrıca, Bozkurt ailesi olarak bu yolda her 
zaman birlikte yürüdüğümüz değerli 
çalışma arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza ve 
dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
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Karsan’ın
Otonom Otobüsü, 

Romanya’da
hizmet verecek

Karsan, Otonom Atak Electric’te ilk siparişi aldı
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Türkiye’de ürettiği elektrikli toplu taşı-
ma araçlarını dünyaya ihraç eden Karsan, 
otonom sürüş özellikleri kazandırmak 
için çalışmalara başladığını duyurduğu 
Otonom Atak Electric’te, ilk siparişi aldı. 
Romanya’nın lider teknoloji şirketlerinden 
BSCI, Ploeşti şehrindeki Endüstri Parkı 
içinde  kullanılmak üzere bir adet Otonom 
Atak Electric siparişi verdi. Proje kapsa-
mında tanımlanmış bir alanda pilot servis 
hizmeti verecek olan Otonom Atak Elect-
ric, yıl sonuna kadar BSCI firmasına teslim 
edilecek. Teknoloji alanında birçok önemli 
ilke imza atan Karsan, Romanya’ya gerçek-
leştireceği teslimatla birlikte, 8 metre sını-
fında Avrupa’da ilk otonom proje satışını 
gerçekleştirmiş olacak.

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayin-
de Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı 
araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, 
yine bir Türk şirketi olan ADASTEC ile ger-
çekleştirdiği işbirliği kapsamında, Seviye-4 
otonom sürüş çalışmalarına başladığı Atak 
Electric modelinde ilk siparişini kısa süre 
içerisinde aldı. Romanya’nın lider teknoloji 
şirketlerinden BSCI, ülkenin Ploeşti şehrin-
de yer alan Endüstri Parkı içinde kullanıl-
mak üzere bir adet Otonom Atak Electric 
siparişi verdi. Proje kapsamında, Endüstri 
Parkı içerisinde tanımlanmış bir alanda 
pilot servis hizmeti verecek olan Otonom 
Atak Electric, yıl sonuna kadar BSCI firma-
sına teslim edilecek. 

“Otonom Atak Electric’e 
Avrupa’dan ilk sipariş”
Dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koro-

navirüs (Covid-19) salgınına rağmen Kar-
san ailesinde yenilikçi üretim heyecanının 
sürdüğüne değinen  Karsan CEO’su Okan 
Baş, “Seviye-4 otonom sürüş özellikleri ka-

zandırmayı hedeflediğimiz Otonom Atak 
Electric’te, kısa süre içerisinde Avrupa’nın 
dikkatini çektik ve Romanya’nın önemli 
teknoloji şirketlerinden birisi olan BS-
CI’dan siparişimizi aldık. Bu sipariş, projeye 
olan inancımızı daha da kuvvetlendiriyor. 
Ağustos ayında prototipini tamamlayaca-
ğımız Otonom Atak

Electric, gerçek yol koşullarına uyar-
lanmış ilk otonom sürüş özelliklerine 
sahip elektrikli otobüs olacak. Ayrıca, 
yıl sonuna kadar teslim etmeyi planla-
dığımız bu siparişle, 8 metre sınıfında 
Avrupa’da ilk otonom proje satışını da 
gerçekleştirmiş olacağız. Sürdürülebilir 
ulaştırma çözümlerinde öncü yaklaşı-
mımızla çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam ederken, tüm dünyayı etkileyen 
salgını en kısa sürede atlatarak tekrar 

sağlıklı günlere kavuşmamızı temenni 
ederim.” dedi. 

Seviye-4 Otonom entegre edilecek
Karsan’ın Ar-Ge ekibi tarafından ger-

çekleştirilecek projede, Atak Electric’e Se-
viye-4 Otonom sürüş özellikleri kazandırı-
lacak. Proje kapsamında, otonom araçlarla 
ilgili çalışmalar gerçekleştiren Türk şirketi 
ADASTEC ile işbirliği yapan Karsan, proto-
tip seviyesindeki ilk Otonom Atak Electric 
aracını Ağustos ayında tamamlamayı 
planlıyor. ADASTEC tarafından geliştirilmiş 
olan Seviye-4 Otonom yazılımlarının Atak 
Electric elektrik-elektronik mimarisine ve 
elektrikli araç yazılımlarına entegrasyonu 
gerçekleştirilerek, otonom sürüş özellikleri 
kazandırılacak olan Atak Electric’in test, 
simülasyon ve validasyon çalışmaları ise 
yıl sonuna kadar devam edecek.
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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

IAA 7-12 EYLÜL 2021   ULUSLARARASI  ALMANYA– VDA
  OTOMOBİL FUARI MÜNİH 

AUTOMECHANIKA  14-18 EYLÜL 2021 ULUSLARARASI  ALMANYA- MESSE FRANKFURT
FRANKFURT  OTOMOTİV  FRANKFURT
  YEDEK PARÇA VE 
  AKSESUARLAR FUARI
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CNR Holding 
kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık 
tarafından düzenlenen, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB 
tarafından desteklenen 
ENTECH - Çevre Teknolojileri, 
Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık 
Fuarı, CNR Expo İstanbul Fuar 
Merkezi'nde ziyaretçilerine 
kapılarını açmaya hazırlanıyor. 
04 – 07 Kasım 2020 tarihleri 
arasında bu yıl ikincisi 
düzenlenecek olan fuarı 50 
binin üzerinde kişinin ziyaret 
etmesi bekleniyor. Fuarda 
katı atık, su atık teknolojileri, 
biyoenerji, atık toplama ve 
taşıma araçları, geri dönüşüm 
sistemleri, geri kazanım tesis ve 
ürünleri, kentsel çevre temizlik 
araçları, yenilenebilir ve solar 
enerji ürünleri tanıtılacak.

Sıfır Atık Forumu yine 
gündem oluşturacak
20 bin metrekarelik alanda 

düzenlenecek fuar Balkanlar, BDT 
Ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, 
Uzak Doğu, Batı Avrupa, Amerika ve 
Türkiye’den sektör profesyoneline ev 
sahipliği yapacak. Sıfır atık ile ilgili 
farkındalık oluşturmanın amaçlandığı 
fuar kapsamında, ayrıca tüm dünyanın 
dikkatle takip ettiği Sıfır Atık Forumu 
da düzenlenecek. Forumda geçen yıl 
olduğu gibi, bu yıl da ‘kaynakların verimli 
kullanılması’ konusuna dikkat çekilecek. 
ENTECH Fuarı, ayrıca rüzgâr, güneş ışığı, 
hidrogüç ve jeotermal enerji sektörlerine 
yönelik organize edilen “Enerji Özel 
Bölümü”yle de ilgi çekecek.

Doğa için düzenlenen  
en büyük organizasyon

Türkiye’de doğa için 
düzenlenen en büyük 
organizasyonlardan 
biri olan ENTECH Fuarı, 
İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (İSKİ), Atık Kağıt ve 
Geridönüşümcüler Derneği 
(AGED), Doğal Gaz Cihazları 
Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği (DOSİDER), Jeotermal 
Elektrik Santral Yatırımcıları 
Derneği (JESDER), Türkiye 
Bilişim Sanayiciler Derneği 
(TÜBİSAD), Türkiye enerji 
Vakfı (TENVA), Taşınabilir 
Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği (TAP), Akümülatör 
ve Geri Kazanım Sanayicileri 
Derneği (AKÜDER), Yeni Bir 
Dünya Sanayici ve İşadamları 

Derneği (YENİAD), Enerji Sanayicileri 
ve İş Adamları Derneği (ENSİA), Güneş 
Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), 
İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği 
(İGEDDER), Aydınlatma Gereçleri 
İmalatçıları Derneği (AGİD), Uluslararası 
Güneş Enerjisi Topluluğu (GÜNDER), 
Güney Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi 
Derneği (GENSED), Kimya Taşıma 
Araçları Temizleyicileri Derneği (KTTD), 
Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri 
Derneği (AKÜDER), Elektrik ve Elektronik 
Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği 
İktisadi İşletmesi (ELDAY), Çevre Koruma 
ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme 
Vakfı (ÇEVKO), İzmit Atık ve Artıkları 
Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. 
(İZAYDAŞ) tarafından da destekleniyor.

2020’de de gündemi 
Entech Fuarı 
belirleyecek

Çevre teknolojileri ve sıfır 
atık alanında Avrasya’nın en 
büyük organizasyonu olma 
hedefi bulunan ENTECH – 
Çevre Teknolojileri, Geri 

Dönüşüm ve Sıfır Atık 
Fuarı, 04 – 07 Kasım 2020 

tarihleri arasında ikinci kez 
sektör profesyonelleri ile 

buluşacak. Atık teknolojileri, 
geri dönüşüm sistemleri 

ve yenilenebilir enerji 
ürünlerinin sergileneceği 
fuarın 50 binin üzerinde 

sektör profesyoneline 
ev sahipliği yapması 

bekleniyor.

Atık teknolojileri ve geri 
dönüşüm sistemleri 

görücüye çıkıyor
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Türkiye’deki 31 ilin temiz hava eylem planlarının yenilenmesi ve bireysel 
farkındalığın artırılması için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından başlatılan Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu 
Farkındalığının Artırılması (City Air) Projesi, bir yılını geride bıraktı. 

5 Haziran Dünya
Çevre Günü Mesajı:

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, City Air 

projesi ile 31 ilin temiz 
hava eylem planını 

yenileyecek

Covid-19’un etkisi; azot dioksit konsantrasyon yoğunluğunun 
değişimi (Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/Türkiye’nin 
kovid-19 sonrası boş kalan meydanları uzaydan görüntülendi.
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Türkiye Cumhuriyeti ve AB 
tarafından finanse edilen proje 
kapsamında bir yılda Konya, 
Kahramanmaraş, Sinop ve 
İzmir’de 31 ilin yerel yönetimi ile 
dört büyük çalıştay gerçekleştiren 
Bakanlık, yeni dönemde şehirler 
ölçeğinde emisyon azaltma 
stratejilerinin geliştirilmesi ve 
toplumdaki farkındalığı artırarak 
hava kalitesini yükseltmeye 
yardımcı olacak yol haritalarını 
oluşturacak. 

Korona virüs (Covid-19) salgını 
ile birlikte temiz ve kaliteli hava 
ihtiyacı tüm dünyada gündem 
maddelerinin ilk sırasında yer 
almaktadır. Salgın kapsamında 
özellikle büyükşehirlerde nüfusun 
büyük bölümünün evde kalması 
ve trafiğe çıkan araç sayısının 
azalması, araçların yaydığı partikül 
madde ile azotdioksit kirliliğini 
önemli oranda azaltarak hava 
kalitesinin iyileşmesini sağladı. Bu 
durum Şekil-1 ve Şekil-2’de yer 
almaktadır. Mart ve Nisan aylarında 
özellikle büyükşehirlerde partikül 
madde ve azot dioksit kirliliğindeki 
azalma, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Uydu Haberleşme ve Uzaktan 
Algılama Merkezi (UHUZAM), Avrupa 
Birliği’nin Hava Kalitesi Gözlem 
Programının (CAMS-Copernicus 
Atmosphere Monitoring Service) ve 
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 
sağladığı haritalarda mevcuttur. 

Bu sonuçlar da gösteriyor ki, 
hava kalitesinin iyileştirilmesine 
yönelik yapılacak her çalışma, 
hepimizin yaşam kalitesinin 
yükselmesini sağlayacak. Bu vizyonla 
geçtiğimiz yıl Şehirlerde Hava 
Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu 
Farkındalığının Artırılması (CityAir) 
projesini hayata geçiren T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, bir yandan 
31 ilin temiz hava eylem planlarını 
yenilerken, diğer yandan bireysel 
farkındalığın artırılmasına yönelik 
çalışmalara hız verdi. 

Avrupa Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 
projenin ilk yılında, Kahramanmaraş, 
Sinop ve İzmir’de yerel yönetimler ve 
konuyla ilgili paydaşların katılımıyla 
çalıştaylar düzenleyen Bakanlık, Türkiye’nin Seçilen İllerinde Hava Kirliliği Haritası Ocak-Mart Değişimi (Kaynak: https://

www.aa.com.tr/tr/turkiye/Türkiye’nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği % 32 azaldı.
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ilgili illerin hava kalitesine ilişkin mevcut 
durumu ve gelecekteki planlamalarını 
masaya yatırdı. Proje kapsamında 
ayrıca çocuklara, hamilelere, yaşlılara ve 
risk altında olanlara yönelik broşürler 
hazırlandı. 

Eylül 2019’da Avrupa Hareketlilik 
Haftası kapsamında Türkiye’nin 
en fazla bisiklet kullanılan ili olan 
Konya’da geniş kapsamlı bir etkinlik 
düzenleyen Bakanlık, vatandaşları uzak 
mesafeler için toplu taşıma araçlarını 
kullanma, yakın mesafelerde ise 
yürüme ve bisiklete binme konusunda 
yönlendirmeyi amaçlıyor. 

Türkiye’de başlıca evsel ısınma, 
ulaşım ve sanayi kaynaklı kirleticilerin 
olumsuz olarak etkilediği hava 
kalitesinin, hem insan sağlığına hem 
de ekonomilere önemli oranda zarar 
verdiğini kaydeden CityAir Projesi 
uzmanlarından İstanbul Teknik 
Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri 

Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Alper Ünal, çıkarılacak eylem planlarının 
uygulamaya konması ve bireysel 
farkındalığın artmasının sağlayacağı 
faydaya dikkat çekti. 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü kapsamında projenin bir 
yılını değerlendiren Ünal, insanlarda 
hava kirliliğinin tek sebebinin sanayi 
tesisleri olduğuna dair yanlış bir algının 
mevcut olduğunu vurguladı. Ünal, şöyle 
devam etti: 

‘Korona virüs döneminde araçların 
trafikten çekilmesi ile birlikte hava 
kalitesinde yaşanan iyileşme, 
soluduğumuz hava üzerindeki bireysel 
sorumluluğumuzu da net bir şekilde 
ortaya koydu. İki ay gibi kısa bir zaman 
diliminde bile özellikle taşıtlardan 
yayılan partikül madde kaynaklı 
hava kirliliğinin yüzde 32 azaldığını 
gördük. Bu nedenle 31 ilde hava 
kalitesine esas teşkil eden envanter ve 

modelleme çalışmalarımızı sürdürürken, 
soluduğumuz hava üzerindeki bireysel 
sorumluluğa yönelik kamuoyu 
farkındalığı oluşturuyoruz”. 

Hava kirliliği 
küresel bir konudur
City Air projesi kapsamında üç 

yılın sonunda artan farkındalık ve 
etkin mücadele ile uzun vadede, 
hava kirliliğine ilişkin bilgi sahibi olma 
oranının önemli ölçüde artmasını 
hedeflediklerini kaydeden Ünal, 
“Düzenlenen çalıştaylarda yerel 
yönetimlerin ve konuyla ilgili tüm 
paydaşların konuyu vatandaşlarımıza 
nasıl anlatmaları gerektiğini aktardık. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
açıklanan, ‘2019’da dünyanın karşılaştığı 
en önemli sorunlar’ listesinde hava 
kirliliği de yer alıyor. Hava kalitesinin 
iyi olması, korona virüsle mücadelede 
etkin bir koruyucu olarak saflarımızı 
güçlendiriyor” şeklinde konuştu. 
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Kaçkarlar
Karadeniz’in bulutlara komşu dağ sırası 

Kaçkarlar, yaklaşık 51 bin 500 hektarlık bir 
alanı kapsıyor ve 1994 yılından bu yana 
“millî park” unvanı taşıyor. Tabiatın insana 
cömert bir armağanı olan Kaçkar Dağları 
Millî Parkı, gözün görebildiği her yerde ye-
şilin binbir tonunda ormanlar, çayırlar, şela-
leler, yaylalar, akarsular ve buzul gölleri ile 
çevrili bir diyar. Bölgeye özgü bitki ve hay-
van türlerini de burada keşfetmek mümkün.

Kakar Dağları Millî Parkı’nın 
oldukça büyük bir kısmı 
Rize’nin Çamlıhemşin, 
geri kalanı ise Art-
vin’in Yusufeli il-
çelerinin sınırları 
içinde yer alıyor. 
Kaçkarların 
eteklerinde 
ise büyüklü 

küçüklü onlarca yayla bulunuyor. Eskiden 
yaz aylarında köylerden yaylalara çekil-
mek üzere, yayla evinde kullanılacak eşya 
ve erzak katırlara yüklenir, sabah erken-
den yola düşülürdü. Yaylacılık kültürünün 
asıl amacı yağ, kaymak, peynir, minci 
gibi hayvansal ürünleri elde etmekti, 
günümüzde ise çay yetiştiriciliğinin geliş-
mesiyle hayvancılık eski önemini yitirmiş 
durumdadır. Yayla evlerinin de pek çoğu 

sayfiye amaçlı kullanılmaktadır. 
Yayla evlerinin en güzel ve 

ince işçilikli örnekleri 
Sal, Hazindağ ve Po-

kut yaylalarında 
görülebilmek-

tedir, ne var 
ki çoğu yüzü 
aşkın yaşla-
rında ve yıkık 

dökük durumdadır.
Kaçkar Dağları Millî Parkı’nın en ilgi 

çekici yerlerinden biri de şüphesiz Fırtına 
Vadisi’dir. Çamlıhemşin’den başlayarak 
Ardeşen’den Karadeniz’e dökülen Fırtına 
Deresi boyunca, bölgeye özgü kızılağaç, 
ladin, şimşir, kayın ormanları ve alpin ça-
yırlıkları uzanır. Fırtına Vadisi bitki örtüsü 
ve barındırdığı hayvan türleriyle dünya-
nın koruma öncelikli 100 ekolojik bölgesi 
arasında yer almaktadır. Üzerinde tarihî 
taş kemer köprüler barındıran ismiyle 
müsemma Fırtına; rafting, kano, yamaç 
paraşütü, doğa yürüyüşü, dağcılık, kaya 
tırmanışı, serbest dalış gibi adrenalin 
yüklü doğa sporlarına da kapı açıyor. Vadi 
boyunca uzanan yaylalara yürüyerek ve 
araçla ulaşım mümkün olmakla beraber, 
kamp ve pansiyon ile konaklama seçe-
nekleri de mevcuttur.

BULUTLARA KOMŞU TOPRAKLAR:
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ELTİLERİN SAVAŞI
Yönetmen : Onur Bilgetay
Oyuncular : Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ
Ülke : Türkiye

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

TRAFFIK
Yönetmen : Deon Taylor
Oyuncular : Paula Patton, Omar Epps, Roselyn Sanchez
Ülke : ABD

Araştırmacı gazeteci Brea Stephans, erkek arkadaşı John Wilson 
ile birlikte geçirecekleri güzel bir hafta sonu kaçamağı planlar. 
Romantik bir tatil yapmak isteyen çift, küçük ahşap kulübelerde 
kalacakları ormana doğru yola çıkar. Issız bir kamyon durağına 
geldiklerinde bir motor çetesi ile karşılaşırlar. Karşılarına çıkan 
grup karşısında tedirgin olan Brea ve John daha ne olduğunu 
anlayamadan ellerine bir telefon geçer. Telefonun içinde seks 
ticareti yapan çetenin işlediği suçların kanıtları vardır. Brea ve John, 
kimsenin olmadığı bu yerde, sırlarını korumak için her şeyi göze 
alan bu çeteye karşı kendilerini korumak zorundadır.
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SOKRATES’LE BİR AKŞAM YEMEĞİ
Yazar : Alan Ken Thomas
Yayınevi : Aylak Adam

Çağının en yenilikçi ve ileri görüşlü girişimcilerinden biri olarak gösterilen Steve Jobs, 
aforizma niteliğindeki sözleriyle ardından gelenlere ışık tutuyor. Kurduğu şirketle in-
sanların birbiriyle iletişim kurma alışkanlıklarını değiştiren ve teknoloji üzerine daha 
çok düşünmeye sevk eden Jobs’ın bu bilge sözleri, Alan Ken Thomas tarafından der-
lendi. Sokrates’le Bir Akşam Yemeği, Steve Jobs’ın yaşamı boyunca farklı yerlerde dile 
getirdiği veya yazdığı ifadelerden oluşan bir aforizmalar kitabı niteliği taşıyor.

KLON

Yazar : Geoffrey Girard
Yayınevi : Panama Yayıncılık

Kötülük genlerden mi miras kalır, yoksa yetiştirilme tarzından mı gelir?  Sorunun 
cevabını bu kitapta aramak, kanınızı donduracak. ABD Savunma Bakanlığı, yeni ne-
sil bir biyolojik silah üretme çalışmaları arasında, dünyanın en ünlü seri katillerinin 
genlerini kopyalar. Söz konusu genler, artık onların birer kopyası olan ve ülkenin 
çeşitli yerlerinde tutulmuş aileleriyle yaşayan çocuklardadır. Olaylar, en tehlikeli 
klonların gerçeği öğrenip salıverilmesiyle adeta bir kabusa dönüşecektir.

YARATICILIK A.Ş.
Yazar : Ed Catmull
Yayınevi : CEO Plus

Ed Catmull’un ekonomik kalkınma ile gelişmenin insana ve onun yaratıcılığına 
bağlı olduğunu, bu nedenle insana yatırım yapmak gerektiğini usta bir dille an-
lattığı Yaratıcılık A.Ş., New York Times en çok satanlar listesinde yer alıyor. Gel-
miş geçmiş en iyi iş dünyası kitabı olarak nitelendirilen eser, hem sanatsal hem 
de idari anlamda yaratıcılık konusuna ışık tutarak yöneticilerin çalışanlarından 
nasıl daha özgün ürünler alabileceği konusunda da fikirler sunuyor.
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BULMACA
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SOLDAN SAĞA
1. Elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretildiği 

teknoloji
2. Güdülenme
3. Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının 

düşeyini gösteren tahta
4. Ege ve Akdeniz de yaşayan eti lezzetli bir balık
5. Gerçekte var olmayıp var sanılan, var diye 

düşünülen, kuruntuya dayanan
6. Halk edebiyatına özgü, sekizli hece ölçüsüyle 

yazılan ve ilk dizesinde bre, be hey gibi bir 
ünleme yer verilen şiir türü

7. Açık yer, meydan, alan
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi
2. Cezayir menekşesi de denilen, pembe ya da 

beyaz renkli çiçekler açan bir süs bitkisi
3. Asma fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması 

için dikilen sırık
4. Sözsüz oyun biçiminde oynanan bir dram türü
5. Hazreti Muhammed’e ve onun soyundan 

gelenlere saygı bildirmek için okunan dua
6. Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken
7. Taneleri hayvan yemi olarak kullanılan ve 

mercimeğe benzeyen bir bitki
8. Savaşlarda giyilen zırh
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• İKİ SU BARDAĞI SÜT
• BİR ÇAY BARDAĞİ 

NİŞASTA
• 150 GR ÇİLEK
• BİR ÇAY BARDAĞI PUDRA 

ŞEKERİ
• 50 GR ÇİLEK ŞURUBU
• TAZE NANE BİR DAL

Süt, nişasta, pudra şekerini bir çay bardağı su ekleyerek kısık ateşte 
sürekli karıştırarak pişirin ve yoğun bir kıvama geldiğinde geniş bir 
tepsiye alarak ve yine sürekli karıştırarak beş dakika ılık bir kıvama 
gelmesini sağlayın. Daha sonra sunum yapacağınız kase veya kahve 
fincanı gibi bir kaba alıp buzdolabında iki saat dinlenmeye bırakın. 
Muhallebimiz dinlendikten sonra kenarına elle bastırarak çıkarın 
ve sunum yapacağınız tabağa alın. Dörde böldüğünüz çilekleri 
çilek şurubuyla karıştırıp muhallebinin üstüne görseldeki gibi 
dökebilirsiniz. Son olarak dekor olarak taze naneyi eklediğinizde 
tabağınız sunuma hazır. Yaklaşmakta olan yaz ayları için serinletici 
ve hafif bir tatlıdır. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

Patates Yuvası

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

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

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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