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lıştığımız tabiri ile “pandemi veya kü-
resel salgın” global ekonomi üzerinde 
de son derece derin etkiler bıraktı. 
Bundan sonrası için normalleşme 
sürecinin belli bir aşamaya gelmesi 
gerekiyor. Zira istihdam, üretim ve 
yatırım kararları gibi alanlardaki etki-
sini çok iyi ölçmek ve programlamak 
kaçınılmaz bir zorunluluk. 

Fiziki hareketliliğin kısıtlanma-
sı bir kilitlenme yaşattı kaldı ki; bu 
kısıtlamalar ve önlemler psikolojik 
anlamda da çok derin etkiler bıraktı. 
Yurt dışı seyahatlerin normale dön-
mesi biraz zaman alacak. Dünyanın en 
önemli fuar organizasyonlarının 2022 
yılına ertelenmesi de gösteriyor ki 
normalleşme çok kısa sürede olmaya-
cak. Bir yandan arz talep dengesindeki 
bozulma bir yandan değişen tüketim 
alışkanlıkları ekonomide de ciddi de-
ğişimler planlanması gereğini ortaya 
çıkarttı. Özellikle hiç beklenmeyen 
bir maliyet artışı kamu sağlığı alanın-
da kendisini gösterdi. Artık küresel 
ekonomilerde en ön sırada sağlık yer 
alıyor.

Bu sürecin en belirgin tespitle-
rinden birisi de verimlilik kavramının 
önemi oldu. Kaynakların rasyonel 
kullanımı, önceliklerin belirlenmesi 
ve teknolojik imkanların kullanılması 
sektör ve ülkeler açısından bir kez 
daha kendisini hissettirdi. Dolayısı 
ile bundan böyle daha fazla teknoloji, 
dijitalleşme ve inovasyon konuşuyor 
olacağız.

Yaşanan süreçte dayanışma duy-
guları gelişirken, beklentilerin hemen 
hepsi devlet mekanizması üzerinde 
yoğunlaştı. Bilhassa orta ve küçük 
ölçekli işletmeler ile küçük esnaf en 
büyük darbeyi aldı. Ülkemiz ve devle-
timiz ciddi bir dayanışma içerisinde 
önemli bir başarı ile süreci takip etti.

Daha ilk günlerde Kalkan Destek 
Planı ile başlayan destek paketleri bir-
biri ardına geldi. Kısa çalışma ödeneği, 
işgücü istihdamını destekleyen karar-
lar ve kredi paketleri ile ekonominin 
yanında sosyal hayatında canlı tutul-

masına yönelik ciddi adımlar atıldı.
Dünya geneline bakıldığında 

gelecek dönemde tedarik zincirinde 
önemli değişimler olacağı görülüyor. 
Bilhassa ABD ve Japonya’nın küresel 
yatırımlarını Çin’den geri çekmeye 
başlamaları, bazı fabrikaları Çin dışına 
taşımaları artık Çin’in eskisi kadar 
güçlü bir üretici olamayacağı sinyal-
lerini veriyor. Fransa’nın da aralarına 
katıldığı ve salgından Çin’i sorumlu 
tuttukları ülkeler grubu tavırlarını çok 
net ortaya koyarlarken, Çin’de hızlı bir 
toparlanma sürecinin ardından zor du-
ruma düşen Avrupalı markaları satın 
alarak gücünü devam ettirme yoluna 
gitmekte.

Yine uzak doğudan Kore’nin, 
Asya’dan Hindistan’ın yakın gelecekte 
küresel ekonomilerde bilhassa oto-
motiv başta olmak üzere ağırlıklarını 
hissettirecekleri aşikâr. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) salgın 
sürecinin başlangıcında dünya ekono-
misi için 2020 yılında yüzde 3 civarın-
da öngördüğü küçülme oranını revize 
ederek yüzde 4,9’a çekmek durumunda 
kaldı. Gelişmiş ekonomilerin ortalama 
yüzde 8, gelişmekte olan ülkelerin ise 
ortalama yüzde 3 civarında küçülme-
lerinin beklendiği bu süreçte uluslara-
rası ticarette de iyimser ve kötümser 
senaryolara göre yüzde 5 ile yüzde 30 
arasında değişen daralmalar yaşanma-
sı bekleniyor.

Bunlarda gösteriyor ki; dünya 
üzerinde kutuplaşmalar daha belirgin 
bir hale gelirken, rekabet daha da sert 
bir hal alacak. Yapay zekâ ve teknolo-
jik yeniliklerle yeni bir zaman dilimi 
başlıyor. ABD ve Çin arasında teknoloji 
alanında bir soğuk savaş yaşıyor ve bu 
finansal ve jeopolitik olarak küresel 
bir biçimde artmaya devam edeceğe 
benziyor. Öte yandan ihracata dayalı 
ekonomisi, tüketime dayalı ekonomi-
ye de geçmeye başlayan Çin, birçok 
şirketinin ülke dışında aktifleştiğini 
düşünürsek büyümeye devam edecek.
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Kendisi küçük
teknolojisi
büyük...

TRAGGER LC-S700 Atık Toplama Aracı Göreve Hazır!
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7,5 milyara ulaşan dünya nüfusu, 
her gün milyonlarca ton atık 
üretiyor. Bu atıkların çevreye zarar 
vermeyecek şekilde toplanması 
ve içlerindeki geri kazanılabilir 
maddelerin ekonomiye 
hammade olarak kazandırılması, 
sürdürülebilir bir dünya için büyük 
önem taşıyor. %100 Elektrikli Yeni 
Nesil Hizmet Araçları ile bu amaca 
hizmet etmek için üretmeye devam 
eden TRAGGER, düşük emisyonlu ve 
%100 elektrikli yerli ve milli LC-S700 
Atık Toplama Aracı ile, daha yeşil bir 
dünya ve daha temiz bir çevre için  farklı 
kullanım alanlarında göreve hazır!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
başlattığı ‘Sıfır Atık Projesi’nin ilk 
bölgesi olması uygun görülen Ankara-
Kızılcahamam’da, hizmet vermesi için 
kendi segmentinin öncüsü TRAGGER 
LC-S700 Atık Toplama Aracı tercih 
edildi. Yeni nesil üst segment elektrikli 
otomobillerde bulabileceğiniz Li-Ion 400 
Ah bataryasıyla gün boyu yorulmadan 
hizmet edebilen TRAGGER LC-S700 
Atık Toplama Aracı; sessiz ve kolay 
kullanımının yanı sıra yüksek manevra 
kabiliyeti ile dar alanda da büyük işler 
başarıyor.

Aracın kompakt ama görüş açısı 
geniş kabini, sürücüsüne her şeyin elinin 
altında olduğu kusursuz bir ergonomi 
sunuyor. Üstyapı teknoloji desteği 
Profimak tarafından gerçekleştirilen 

araç,  2,5 m³ atık yükleme kapasitesi, 
240 L/400 L çöp konteyneri 

mekanizması, güçlü şasisi ve 
alüminyum üst yapısı ile üstün 
özellikler taşıyor.  TRAGGER LC-
S700 Atık Toplama Aracı, pratik 
konteyner kaldırma mekanizması 
sayesinde yüksek çalışma 
performansı sağlıyor.
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Mercedes-Benz Otomotiv 
Ticaret ve Hizmetler A.Ş. Hafif 
Ticari Araçlar, “Filo Müşteri 
Etkinlikleri” kapsamında 
müşterileri ile bir araya geldi. 

Etkinliğin ilk durağı 
Ankara’da gerçekleşen 
organizasyonun ardından 
Mercedes-Benz Otomotiv, 
etkinlik serisini müşterileri 
ile sanal ortamda buluşarak 
sürdürdü.

Mercedes-Benz Otomotiv 
Hafif Ticari Araçlar, “Filo Müşteri 
Etkinlikleri” serisini tamamladı.  
Mercedes-Benz’in etkinlik 
serisinin ilk organizasyonu 
7 Mart tarihinde Ankara’da 
yapıldı. 19 Haziran Cuma günü 
ise online olarak düzenlenen 
etkinlik, Mercedes-Benz 
Otomotiv Hafif Ticari Araçlar 
Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi 
Tufan Akdeniz, Hafif Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Serdar 
Yaprak ve Hafif Ticari Araçlar 
Pazarlama Grup Müdürü Onur 
Ahi’nin katılımıyla gerçekleşti.

Uzman ekonomist Prof. Dr. 
Emre Alkin’in de konuşmacı 
olarak katıldığı etkinlik serisi 
toplamda yaklaşık 300 kişinin 
katılımıyla ve ilgiyle takip edildi. 
Alkin, konuşmasında ekonomik 
gelişmelere ve şirketlerde 
karar alma süreçlerine yönelik 
deneyimlerini katılımcılara 
aktardı. 
Yolcu taşımacılığının en 
fazla tercih edilen markası 
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz, öğrenci ve 
personel taşımacılığının yanı 
sıra turizm ve şehir içi yolcu 
taşımacılığında önemli bir yere 
sahip. 2019 yılının Otomotiv 
Distribütörler Derneği (ODD) 
verilerine göre, Mercedes-Benz 
Sprinter minibüs kategorisinin 
en fazla satılan aracı olurken 
Mercedes-Benz Vito ise, 9 kişilik 
araç kategorisinin en fazla 
satılan aracı oldu. Böylece, 
Mercedes-Benz, Türkiye’de 
yolcu taşımacılığında en fazla 
tercih edilen marka olmayı 
başardı.

Mercedes-Benz Otomotiv 
Hafif Ticari Araçlar

“Filo Müşteri Etkinlikleri” 
gerçekleşti

Onur Ahi

Tufan Akdeniz Emre Alkin Serdar Yaprak
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Kademeli normalleşme ile birlikte 
Türkiye, ithal kamyon pazarının 
geleneksel lideri MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. de teslimatlarına hız 
verdi. Bu kapsamda yeni normalleşme 
döneminin ilk teslimatı, 45 adet 
çekici ve 100 adet treylerden oluşan 
güçlü filosu ile konteyner taşımacılığı 
alanında faaliyet gösteren Amiral Ağır 
Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi’ne yapıldı. 
1985 yılından beri lojistik sektöründe 
hizmet veren Amiral Ağır Taşımacılık 
ve Lojistik, MAN’ın İstanbul, İkitelli’deki 
tesislerinde gerçekleştirilen teslimat 
töreni ile filosuna 2 adet 2020 model 
TGX 18.470 LLS-U ADR’li çekici kattı. 
Gerçekleştirilen yeni teslimatla birlikte 
firmanın filosundaki MAN çekici sayısı 
da 14’e ulaştı.  

Teslimat törenine MAN Kamyon ve 
Otobüs Tic. A.Ş. İstanbul Şube Kamyon 
Satış Müdürü İbrahim Altun, Kamyon 
Satış Müşteri Temsilcisi Özgür Tutumlu 
ile Amiral Ağır Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi sahipleri Mücahit Karataş ve Ersin 
Karataş katıldı. 

“MAN markasına güveniyoruz”
Törende yaptığı konuşmada MAN 

markasına duydukları güveni dile getiren 
Mücahit Karataş, şunları söyledi: “Dünyada 
artan ticaret hacmine paralel olarak 
lojistik sektörü de hızla büyümeye devam 
ediyor. Bu son dönemde lojistiğin önemini 
sanırım hepimiz çok daha iyi anladık. Bu 
sektörde başarılı olmak için de iyilerle 
çalışmak gerekiyor. Bu konuda üstün 
Alman teknolojisi ile araçlarını üreten 
MAN markasına güveniyoruz. Tercihimizde 
özellikle sağlamlık, güvenilirliği, yakıt 
tasarrufunun yanı sıra sunulan satış 
sonrası hizmetlerin de payı büyük.” 

“Bizim için müşteri memnuniyeti 
her zaman ön plandadır”
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. 

İstanbul Şube Kamyon Satış Müdürü 
İbrahim Altun ise, MAN markası olarak, 
her aşamada müşteri odaklı çalıştıklarının 
belirterek, “Bizim için müşteri memnuniyeti 
her zaman ön plandadır. MAN olarak, 
tüketicilerin ihtiyaçlarını en doğru 
araçlarla karşılayıp, müşteri odaklı satış 
ve satış sonrası hizmetler ile yaşam boyu 
müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Bu 
da bizi tercih sebebi yapıyor” dedi.

Amiral
Lojistik
filosunu

2 adet
MAN

çekici ile
güçlendirdi

Lojistik sektöründe hizmet veren 
firmaların ilk tercihi üstün Alman 

teknolojisi ile üretilen MAN markası 
olmaya devam ediyor. Konteyner 

taşımacılığı başta olmak üzere 1985 
yılından bu yana lojistik sektöründe 
hizmet veren Amiral Ağır Taşımacılık 

ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi, filosunu 2 

adet 2020 model TGX 18.470 LLS-U 
ADR’li çekici ile güçlendirdi.
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TOPARLANMA
SON ÇEYREKTE
BAŞLAYACAK

Madeni Yağ Sektörü, Covid-19 Döneminde 
Otomotiv ve Sanayideki Açığı Tarımla Kapattı!
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Dünyanın önde gelen madeni yağ 
üreticilerinden Petronas, madeni yağ 
sektörünü ve Yeni Tip Koronavirüs 
(Covid-19) süreciyle birlikte yaşanan 
gelişmeleri değerlendirdi. Sektörle 
birlikte Petronas Türkiye’nin de pazar 
analizi, beklenti ve hedeflerini paylaşan 
Petronas Türkiye Genel Müdürü Burak 
Işıldak, madeni yağ sektörü için asıl 
toparlanma sürecinin son çeyrekle birlikte 
gerçekleşmesini öngördüğünü belirtti.

Burak Işıldak yaptığı açıklamada, “2020 
yılının ilk çeyreğinde madeni yağ sektörü 
büyüyemedi. Yılın altı aylık döneminde 
ise, geçen yıla göre yüzde 35’lik küçülme 
olacağı yönünde tahminlerimiz var. 
Petronas olarak bizler, 2018 yılında 
yaşanan kurdaki dalgalanmanın ardından 
2019 yılını basamak olarak görmüştük. 
Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl hem kendi 
stoklarımızı hem de distribütörlerimizin 
stoklarını etkili bir şekilde yönetmeye ve 
maliyetlerimizi kontrol altında tutmaya 
odaklandık. 2020 yılı başından itibaren 
ise planladığımız üzere çok önemli bir 
sıçrama yaşadık. 2020 yılının Ocak ve 
Şubat ayları, Petronas olarak Türkiye 
tarihimizin en yüksek Ocak-Şubat 

dönemiydi. Bir önceki seneye göre 
satışlarımızı hacim olarak yüzde 40’ın 
üzerinde artırdık” diye konuştu. 

“Otomotiv ve endüstrideki açığı 
tarım kapattı”
Dünyayı sarsan pandeminin ilk 

etkilerini Şubat aylarında hissetmeye 
başladıklarını belirten Petronas Türkiye 
Genel Müdürü Burak Işıldak, “Mart, 
önceden alınan siparişlerin sevkleri 
nedeniyle çok kötü geçmedi; böylece ilk 
çeyreği Petronas olarak planladığımız 
şekilde tamamladık. Nisan’da ise her şey 
kapandı. Daha önce hiç karşılaşmadığımız 
bir durumu deneyimledik. Petronas, 
Türkiye’de otomotiv, endüstriyel ve 
tarım alanında önemli ürünler sağlıyor. 
Nisan’da üretimin durması otomotiv ve 
endüstriyel tarafı kötü etkiledi. Türkiye’de 
yakın çalıştığımız ve ilk dolum yağlarını 
tedarik ettiğimiz irili ufaklı çok sayıda araç 
ve ekipman üreticisi (OEM) var, bunların 
üretimleri doğal olarak durdu. Sanayi 
yağlarında da, sektörüne göre daha az 
miktarda üretim olması ve yer yer üretimin 
durması nedeniyle önemli bir daralma 
oldu. Fakat, tarım hiç durmadı ve tersine 
artış gösterdi. Çünkü, evlere kapandık ve 

Ülkemizde 27 yıldır üretim 
ve pazarlama faaliyetlerini 

sürdüren dünyanın önde gelen 
madeni yağ üreticilerinden 

Petronas Türkiye Genel 
Müdürü Burak Işıldak, 

sektörü ve Covid-19 sürecini 
değerlendirdiği açıklamasında, 
pandemi sürecinde otomotiv 
ve endüstriyel yağ pazarında 
yaşanan daralmaya karşılık, 

tarım sektöründe yüksek 
bir taleple karşılaştıklarını 

belirterek, “Evlere kapandık ve 
doğal olarak gıda ihtiyacımız 

arttı. Çiftçi de, pandemi 
sürecinde traktörüne daha fazla 

önem verdi. Daha çok çalıştı. 
Bunun sonucunda, otomotiv 
ve endüstriyel tarafta yaşanan 

boşluğu tarımla kapattık. 
Tarım alanındaki madeni yağ 

markamız Petronas Ambra’nın 
satışları Ocak-Nisan ayında 
yüzde 16 arttı” ifadelerini 

kullandı.
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doğal olarak gıda ihtiyacımız arttı. Çiftçi, 
pandemi sürecinde traktörüne daha 
fazla önem verdi. Daha çok çalıştı. Bunun 
sonucunda, otomotiv ve endüstriyel 
tarafta yaşanan boşluğu sezonsal 
avantajının da etkisiyle tarımla kapattık. 
Tarım alanındaki madeni yağ markamız 
Petronas Ambra’nın satışları Ocak- Nisan 
döneminde yüzde 16 arttı” dedi.

“Kolonya talebi nedeniyle cam 
suyu üretemedik”
Covid-19 salgını nedeniyle bazı 

ürünlerin tedariğinde sıkınıtılar 
yaşadıklarını da dile getiren Petronas 
Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Otomotivde ilk dolum yağı sağlayıcısı 
olarak Türkiye’de birçok OEM ile işbirliği 
içerisindeyiz. Burada üretilen araç 
ve ekipmanların ilk dolum yağlarını 
veriyoruz. İlk dolum derken sadece 
motor yağı değil; motor yağıyla beraber, 
şanzıman yağları, gresler, radyatör 
soğutma sıvısı ve cam suyunun da 
tedariğini sağlıyoruz.

Pandemi döneminde ilginç bir şey 
daha oldu ve bu dönemde cam suyu 
tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşadık. 
Bizim cam suyu formülasyonumuz 
AB ile uyumlu olarak etil alkol içeriyor. 
Pandemi nedeniyle etil alkolün 
kullanıldığı dezenfektan ve kolonya 
gibi ürünlere olan talep patlaması etil 
alkole olan talepte de çok ciddi bir 
artış yarattı. Etil alkol, ton başına1,100 
USD’den 6,000 USD’ye kadar sıçradı. 
Hatta 6,000 USD’lik fiyatı kabul etseniz 
dahi, etil alkolü bulamadığımız 
zamanlar oldu.”

“Türkiye’de yatırım için 
fırsatları kolluyoruz”
Madeni yağ sektörünün Eylül ayından 

itibaren sene başındaki performansına 
dönebileceğini aktaran Burak Işıldak, 
Türkiye’deki üretim ve ihracat hacimlerinin 
her geçen gün arttığına da dikkat 
çekti. Işıldak, “Sektörümüzün sezonsal 
dalgalanmaları ve buna bağlı olarak 
satış hacmi açısından daha iyi olduğu 
dönemler vardır. Tarım sektörünün 
hızlanmaya başladığı, okulların açıldığı, 
insanların yazlıklarından geri dönüş 
yaptığı, arçların kış bakımlarının yapıldığı 
Eylül-Ekim-Kasım dönemi bizim için 
verimli bir dönemdir. Petronas olarak 
planlarımız ve beklentilerimiz bu 3 ayda, 
Ocak ve Şubat’taki gibi şimdiye kadarki en 
iyi Eylül, Ekim ve Kasım’larımızı yaşamaktır. 
Gönlümden geçen de budur, planlarımızı 
da buna göre yapıyoruz. Çalışan çıkarmayı 

düşünmüyor, tüm ekibimizi koruyoruz. 
Büyük şirket olmanın bir sorumluluğu 
ve özelliği de budur. 2-3 ayda yıkılacak 
bir şirket değiliz ve bu krizi de büyümek 
için bir fırsat olarak görüyoruz. Haziran, 
Temmuz aylarını iyi değerlendirip sahadan 
gelen tepkilere hızlı cevap verip, Eylül’den 
itibaren tekrar rekorlar kırmaya devam 
etmeyi istiyoruz” dedi.

Petronas Türkiye Genel Müdürü Burak 
Işıldak bir soru üzerine, “Petronas olarak 
27 senedir Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz 
ve Türkiye ile birlikte 12 ülkeden daha 
sorumluyuz. Buradaki üretimimiz 27 yılda 
toplam hacmimizin yüzde 65’i seviyelerine 
ulaştı. 6 sene önce ivme kazandırdığımız 
ihracatta ise rakamlarımız çok yüksek 

seviyelere 

çıktı. Artık, Türkiye’deki bir yatırımın bölge 
için stratejik olarak önemli olacağına 
inanıyoruz. Bunu yaparken sadece Türkiye 
pazarını değil, Balkanlar, Ortadoğu ve Türk 
Cumhuriyetleri de içine alan coğrafyadaki 
hacmi kapsayacak şekilde gerçekleştirmek 
istiyoruz. Dolayısıyla fırsatları kollama 
aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

“Petrol düştü baz yağ düşmedi”
Petrol fiyatlarının düşmesine bağlı 

olarak sektörde yaşanan gelişmeleri de 
değerlendiren Petronas Türkiye Genel 
Müdürü Burak Işıldak, “Dünyada petrol 
fiyatları bir anda çakıldı. Bu durum, 
haliyle madeni yağlarda da fiyatların 
azalmasına yönelik bir beklentiye yol açtı. 
Ancak durum pek de beklenildiği gibi 
olmadı. Çünkü, petrol fiyatları düşüyor 
fakat baz yağların fiyatları, bazyağın 

cinsine bağlı olarak ya düşmüyor ya da 
petrolle aynı oranda düşmüyor. Euro 
veya Dolar bazında sabit kalan veya çok 
az düşen ithal bazyağ fiyatları, dövizde 
yaşanan artış nedeniyle TL olarak artmış 
oldu. Maliyetlerimiz, yılın ilk 5 ayında 
katık paketine bağlı olarak; yüzde 12 ila 
20 arasında arttı.

Bununla birlikte Türkiye’de 
üretilmekte olan Grup I sınıfı bazyağları 
ile üretebildiğimiz ürünlerde, maliyet 
artışı yine katık paketine bağlı olarak 
çok daha az oldu; keşke her ürünü 
Grup I bazyağları ile üretebilsek veya 
Grup II ve III gibi bazyağları ve hatta 
maliyetlerimizde çok önemli bir etken 
olan katıklar da ülkemizde üretilebilse 
de bizim de sektör olarak ithal girdiye 
bağımlılığımız azalsa. Petrol fiyatlarıyla 
bazyağ fiyatlarının dolayısıyla bizim 
maliyetlerimizin birbirine paralel 
gitmemesini biz de sahada anlatmakta 
zorlanıyoruz” dedi.

“Petronas, dijitale yatırımın 
meyvelerini pandemi 
döneminde topladı”

Petronas’ın küresel ölçekte 
teknolojiye yaptığı önemli yatırımlar 
sayesinde pandemi sürecine kolay 
bir şekilde adapte olduğunu aktaran 
Petronas Türkiye Genel Müdürü 
Burak Işıldak, “Dijitalleşmeyi 4-5 
senedir giderek artan yoğunlukta 
kullanıyoruz. Sadece iletişim 
olarak değil, pazarlama olarak da 
dijitalleşmeden faydalanıyoruz.

Bu kapsamda, Petronas ve 
Petronas Lubricants International’ın 
yaptığı yatırımların meyvesini 
pandemi döneminde almış olduk. 

Örneğin biz, sadece bir günde 
uzaktan çalışma düzenine geçtik ve 
tüm çalışanlarımız evinden çalışma 
kabiliyetine sahipti. Türkiye’de 
faaliyetlerimizi asla durdurmadan 
uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma 
sistemleriyle işimizi devam ettirdik.

Covid-19 süreciyle dijitalleşme artık 
daha da önemli olacak. Bundan sonra 
da altyapısı kurulu olan sistemi daha 
çok kullanacağız. Çünkü, zaman ve 
maliyetlerden ciddi tasarruflar ediliyor. 
Ayrıca, tüm eğitimlerimizi de dijital 
üzerinden aktarmaya başladık; güzel 
ülkemizin her yerinden müşterilerimiz, 
distributörlerimiz bu eğitimlere canlı 
olarak katıldılar. Hem eğitimlerden çok 
verim aldık hem de müşterilerimizle, 
çalışanlarımızla, ağımızla temas kurmaya 
devam etmiş olduk” diye konuştu.



152020   RADÜS DERGİSİ



16 RADÜS DERGİSİ   2020

Bugüne dek  birçok ‘ilk’e imza atan 
TürkTraktör, yaratıcı ve etkin uygulamalarıyla 
almayı başardığı bu belgeyle, sektöründe 
‘TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ne 
sahip ‘ilk üretici’ oldu.  TürkTraktör Genel 
Müdürü Aykut Özüner konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden 
bu yana, ‘en önemli değerimiz insan 
kaynağımızdır’ anlayışımız kapsamında, iş 
sağlığı ve güvenliği bizler için her zaman 
en öncelikli konumuz olmuştur. Bu alanda, 
bugüne kadar farklı belge ve ödüllerle 
sayısız uygulamalarımız oldu. Tüm dünyanın 
çok zor bir dönemden geçmesine neden 
olan yeni korona virüs pandemisine karşı, 
çalışan ve toplum sağlığını korumak adına 
hayata geçirdiğimiz Güvenli Üretim Sistemi 
uygulamalarımızla da bu başarılarımıza 
bir yenisini eklemiş olmaktan dolayı çok 
mutluyuz.”

“Çalışanlarımız, aileleri ve 
müşterilerimize sağladığımız güven 
ve motivasyon her şeyden önemli”
Ankara Fabrikası’nın almaya hak 

kazandığı bu belgeyle TürkTraktör’ün 
‘TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ne 
sahip ‘ilk üretici’ olduğunu da ifade eden 
Aykut Özüner “Bu sertifika ile Covid-19 
kapsamındaki uygulamalarımızın sistematik 
olarak yürütüldüğünü belgelerken; aynı 
zamanda bunların sürdürülebilirliğinin 
gerekliliğini de vurgulamış olduk. Ancak 
bu belgeyi almış olmamızın en önemli 
tarafı; aslında çalışanlarımız ve aileleri ile 
müşterilerimize sağladığımız güven ve 
motivasyondur. Bu da bizim için her şeyden 
çok daha önemlidir.”

Traktör pazarının iki tesisle üretim 
yapan ‘tek üreticisi’ olarak Sakarya 
Erenler Fabrikası’nda da aynı Güvenli 
Üretim Sistemi uygulamalarının hayata 
geçirildiğine  dikkat çeken Aykut 
Özüner, “Ankara’daki tesisimiz için 
almaya hak kazandığımız bu belgeyi, 
Sakarya Erenler’deki tesisimize de 
kazandırmak için gerekli başvurularımızı 
gerçekleştirdik. Bu anlamda da yapılacak 
olan denetimler için yetkili kurumdan 
tarih beklemekteyiz” sözleriyle 
açıklamalarını tamamladı. 

Özenli uygulamalarla gelen başarı
Güvenli Üretim Sistemi kapsamında 

TürkTraktör’de, aralarında  İş Yeri 
Hekimleri, İş Güvenliği Mühendisleri, 
İdari İşler çalışanlarının da bulunduğu 10 
kişilik bir ekip,  3 ay boyunca araştırma, 
planlama ve kontrol safhalarını içeren 
yoğun bir süreci yönetti.  

TürkTraktör, TSE Covid19 Güvenli 
Üretim Belgesi’ne başvuru sürecinde ise 
başta risk değerlendirmesi, eylem planı 
ve diğer dokümanlar ile talimatların 
olduğu belgeleri incelenmek üzere Türk 
Standartları Enstitüsü’ne teslim etti. 

Ankara Fabrikası  dezenfeksiyon, 
sosyal mesafe ve maske kullanımı konuları 
başta olmak üzere, bu belgeyi almaya hak 
kazandıran tüm kriterler kapsamında tesis 
girişinden itibaren, üretim, ofis, soyunma 
odaları, yemekhane ve sosyal alanlar olmak 
üzere tesisteki tüm alanlarda titiz denetimler 
yapıldı.  Denetimler sırasında eğitim 
tutanakları, ve dezenfeksiyon çizelgeleri gibi 
uygulama kayıtları da incelendi. 

TürkTraktör’ün yaratıcı uygulamaları 
arasında soyunma odalarının ve vardiya 
değişimlerinin yönetilmesi için yapılan 
renk kodu uygulaması da bulunuyordu.

TürkTraktör, “Güvenli Üretim 
Sistemi’ni oluşturmak üzere tüm 
yerleşkeyi kapsayacak şekilde hayata 
geçirdiği planlama, uygulama ve kontrol 
faaliyetleriyle, denetimlerden başarı ile 
çıktı ve ‘TSE Covid19 Güvenli Üretim 
Belgesi’ni almaya hak kazandı. 

TürkTraktör Ankara Fabrikası’nda, 
pandemi ilanından önce “Güvenli Üretim” 
kapsamında başlatılan bu çalışmalar, 
hayata geçirilen farklı uygulamalarla 
birlikte geliştirilmeye devam ediyor.

TürkTraktör, sektördeki ‘ilk’lerine 
bir yenisini daha ekledi

Salgına karşı önlem planını, 
vakaların Türkiye’de 

görülmesinden önce devreye 
alan ve Güvenli Üretim 

Sistemi çalışmalarını hayata 
geçiren TürkTraktör, bu 

alandaki etkin ve yaratıcı 
uygulamalarıyla sektörün  ilk 
‘TSE Covid19 Güvenli Üretim 

Belgesi’ni almayı başardı.

Türkiye traktör pazarının 
lideri TürkTraktör, en üst 

seviyede uygulamaya 
aldığı iş sağlığı ve güvenliği 

yaklaşımıyla, pandemiye 
karşı hayata geçirdiği 

Güvenli Üretim Sistemi 
uygulamalarıyla ‘Ankara 

Fabrikası’ için ‘TSE Covid19 
Güvenli Üretim Belgesi’ni 

almaya hak kazandı.
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Güler Nakliyat
filosunu 40 adet

F-MAX ile genişletiyor

1976 Yılında Naci Güler Bey tarafından İstanbul’da Güler Kardeşler olarak sektördeki 
ilk adımını atan lojistik sektörünün önde gelen köklü şirketlerinden Güler Nakliyat, 
filosunu güçlendirmek ve verimliliğini artırmak amacıyla 40 adet ‘2019 Uluslararası 

Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX ile filosunu genişletiyor.
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Güler Nakliyat Şekerpınar Lojistik 
Üssü’nde düzenlenen araç teslimat 
töreninde yatırımı planlanan 40 araçlık 
alımın ilk 10 adedi teslim edilirken, 
Ford Trucks yönetimi tarafından Güler 
Nakliyat’a teşekkür plaketi takdim edildi. 
Gerçekleştirilen teslimat törenine Güler 
Nakliyat  Yönetim Kurulu Başkanı Naci 
Güler, Genel Müdür Şenol Güler, Genel 
Müdür Yardımcısı Durmuş Güler, Ford 
Trucks Satış Müdürü Murat Bakış, FSM 
Demirbaş Otomotiv Satış Müdürü Cem 
Akkaya ve firma çalışanları katıldılar.

Güler: “F-MAX, bize 
operasyonlarımızda   
önemli bir verimlilik ve  
maliyet tasarrufu sağlayacak”
Teslimat töreninde Güler Nakliyat’ın 40 

adet F-MAX alım planına ve hedeflerine 
değinen Yönetim Kurulu Başkanı Naci 
Güler şunları kaydetti:

“Müşteri odaklı çalışmanın tek 
koşul olduğu günümüzde kendi 
öz değer yargılarımızdan aldığımız 
güç;  620 adetlik öz mal ve kiralık araç 
filosu, 9 Şube, 5 Lojistik Üssü, 135.000 
m2  açık ve kapalı tesis alanı, yurtiçi 
deneyimi yüksek, yenilikçi ,dinamik 
kadromuzla hizmet kalitemizi sürekli 
arttırıyoruz. Müşterilerimizin beklenti 
ve gereksinimlerini en üst seviyede 
karşılamak için de kalite, hizmet, maliyet 
ve esneklik ekseninde yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. Bu doğrultuda 
filomuzu, 40 adet 2019 Uluslararası 

Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford 
Trucks F-MAX ile genişletme kararı 
aldık. Kurulduğumuz zamandan beri 
Ford Trucks ile iş birliği içindeyiz. Gerek 
sunduğu satış sonrası servis ve hizmetler 
gerekse de 60 yıllık kamyon üretim, ürün 
geliştirme ve çözüm üretme yetkinliği 
bu kararımızda önemli bir etken oldu. 
Ayrıca, birçok ülkede yılın kamyonu 
seçilen F-MAX, 500 PS gücü, düşük 
yakıt tüketimi ve dikkat çeken yüksek 
performanslı motoru ve ileri teknolojik 
donanımları ile operasyonlarımızda 
büyük verimlilik ve katkı sağlayacak. 
F-MAX’in bakım maliyetlerinin azalması, 
düşük yakıt tüketimi sahip olma 
maliyetimizi düşürürken, ileri teknolojik 
donanımları, geniş ve konforlu kabini 
de kaptanlarımızın gerekli ihtiyaçlarını 
karşılayacak.”

‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ 
ödüllü F-MAX araçlarının güç, konfor 
ve ekonomi yönünden en üst seviyede 
olduğunu vurgulayan Ford Trucks Satış 
Müdürü Murat Bakış da F-MAX’in Güler 
Nakliyat filosuna değer katacağına 
inandığını belirterek, bizim için önemli ve 
referans müşterimizle iş birliklerinin daha 
da büyüyerek ilerleyeceğini belirtti.

F-MAX, düşük sahip olma 
maliyetleri ile güç ve   
verimlilik sunuyor
F-MAX, modern tasarımı ve sürücü 

odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre 
genişliğindeki kabiniyle de konfor ve lüks 

sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı, 
tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini 
sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini 
artırmak için entegre edilen en küçük 
detaylarla birlikte kabinde ferah bir 
ortam sağlanıyor. Yeni F-MAX, 500PS, 
2500Nm güç ve 400 kW frenleme 
gücü ile yüksek performanslı bir motor 
içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma 
sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, 
yakıt tüketimi açısından mükemmel 
performans ile önceki modellere göre % 
6’lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler 
arasında E-APU teknolojisi ve predictive 
hız kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor. 
Bakım maliyetlerinin %7’ye varan oranda 
azaltılması ve uzun bakım aralıkları 
toplam sahip olma maliyetini düşürüyor. 
F-MAX’ın Ecotorq motoru, her türlü yol 
koşulunda maksimum performans ve 
minimum yakıt tüketimi sunuyor.

Güç, verimlilik, teknoloji ve  
konfor F-MAX’te bir arada
Ağır ticari araç sektöründeki en saygın 

ve prestijli ödüllerden biri olan ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu’ (International 
Truck Of the Year - ITOY) ödülüne layık 
görülerek önemli bir başarıya imza atan 
Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, 
teknoloji ve konforu bir arada sunuyor. 
Yüksek kapasiteli 225 Ah aküsü, 1050 
litreye kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi, 
aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu 
kabini ile yeni F-MAX uzun yollarda 
kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.
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İstanbul’da teyze ve halalarının yanında kalmaya 
başlayan Ali Şükrü için İstanbul’da iş bulmak ayrı bir 
sorundur. Rahmetli babasının, zamanında kendisine 
iyilikte bulunduğu bir büyüğü tarafından, Karaköy’de, 
Kalafat yerinde bir işe yerleştirilir. “Tüm söyleyecek-
lerimi önceden ezberlemiştim. Fakat yanına vardı-
ğımda heyecandan, sadece ağlayıp ‘Bana bir iş bulur 
musun Osman Abi!’ diyebildim” diye anlatırken, hala 
gözleri buğulanıyor, bugün 81 yaşındaki Ali Sükrü 
Koçan’ın. 

ÇOCUK YAŞTA USTA OLUR
Karaköy kalafat yerinde Arif Usta diye tanınan 

tornacının dükkanında çırak olarak işe girdiğinde 
henüz 12 yaşındadır. Arif Usta’nın atölyesinde, gemi 
ve gemi motorları tamiri yapılmaktadır. Batı dillerine 
“mühendislik” kavramına ismini veren bu motorlar 
(engine- engineering) bugünün alaylı-mühendisinin 
ve makinecisinin de eğitiminin başladığı yer olacaktır.  
Merakı, zekası, çalışkanlığı ile Ali Şükrü 17–18 gibi çok 
erken yaşlarında, gemi ve motor tamiri için o zama-
nın yokluklarında, yaratıcılığıyla teknik sorunlara pra-
tik çözümler üretebilen, kalafat yerinde tanınmış bir 
ustadır artık. Kalafat yerinde komşu Ermeni ve Rum 
demirci ustalarının dükkanlarından demir dövme ve 
şekillendirme ile ilgili işlem ve malzeme bilgisini de 
edindiğini tebessümle anlatıyor Ali Şükrü Bey bugün. 
Gelecekte burada gördükleri çok işine yarayacaktır. 

Arif Usta’nın yanındaki son işi, askeriyenin hur-
daya çıkardığı bir gemiyi, motorunu, pervanesini, 
vinç sistemini vs. tamamen revize edip tekrar yüzdür-
mektir. O zamanda böyle bir gemiyi motoru ve tüm 
aksamıyla bir atölyenin imkanlarıyla yüzer hale getir-
mek herkesin yapacağı iş değildir. Patronu Arif Usta 
ve Adil Göksu ile boğazda ilk yüzdürme denemelerini 
yaparlar. İş tesliminin hemen ardından Ali Şükrü 
Koçan Almanya’nın yolunu tutacaktır. O hazırlıklarını 
çoktan yapmıştır. Arif Ustası tren istasyonuna kadar 
gelir ve onu gözyaşlarıyla uğurlar. 

O yıllarda çalışma koşullarının oldukça zor oldu-
ğunu belirten Ali Şükrü Koçan, “İş bulmak çok zordu 
ve iş yerlerinde küçük çırak çocuklara çok kötü dav-
ranılır, küfür edilir, dayak atılırdı. O zamanın çalışma 
kültürü öyleydi işte. Arif Usta’nın yerinde böyle bir şey 
asla olmazdı. Ben, iş yerimi kurarken çalışma ortamı 
ve ahlakını mutlaka oradan almışımdır diye düşünü-
yorum.” diyor.

ALMANYA’YA GİDER
Hayatında hiçbir işi gelişigüzel yapmayan Ali 

Şükrü Koçan, Almanya’ya gitmeden Almanca öğ-
renmenin gerekli olduğunu düşünür ve gündüzleri 
atölyede çalışırken geceleri Goethe Enstitüsü’nde 
Almanca kurslarına devam eder. Almanca öğren-
mesinin faydalarını ileride görecektir. 1960 yılında 
hazırlıklarını tamamlar ve Almanya’ya gider. Adil 
Göksu’nun da referansıyla Almanya’da takım tezgah-
ları yapan bir fabrikada çalışmaya başlar. Türkiye’de 
ileride kuracağı makine firmasının teknik, kalite ve 
organizasyonel altyapısı da atılmaktadır burada. Ama 
o, bunu henüz bilmemektedir.

HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANIR
Ortama acemidir, pek çok yöntem, kullanılan 

malzeme bildiklerinden farklıdır. Uzun süre, fabrika 
prosedürü gereği sadece çıraklık yaptırırlar, “Kalafat 
Yeri”nin tanınmış Ali Şükrü Ustası’na. Hiç gocunmaz, 
kendine çıraklık yapacak durumdakilere çıraklık 
yapmaktan; yakında herkesi şaşırtacaktır... Almanlar 
gibi iş ayırt etmez. Tornada da çalışır, frezede de, bor-
verkte de, montajda da. Bu, Almanlar için alışılmış bir 
durum değildir. Kısa süre sonra, 700 kişilik fabrikanın 
ek mesailerde aranan, Almanların taktirini kazanmış 
“Spesyal” adamıdır. İşi daha pratik hale getirmek için 
kimseye sormadan bazı yenilikler yapar; karşılığında, 
haberi dahi olmadan, adını onur listesine asarlar ve 
teşvik edici hediyeler verirler. “Buna çok değer verdik-
lerini sonradan öğrendim. Yoksa icat edecek daha çok 
şey vardı da üzerine eğilmiyordum.” diye anlatıyor. 

EVLENİNCE AMERİKA’YA GİTMEKTEN VAZGEÇER
Üç yıl çalıştığı fabrikadan ayrılıp Türkiye’ye 

dönmek istediğinde patronları, “Türkiye’de ne 
yapacaksın? Orası fakir bir ülke, mutlaka dönersin. 
Döndüğünde muhakkak buraya gel.” der. Oysaki 
o, Almanya’daki işini Amerika’ya gitmek için bırak-
mıştır. “Almanya beni tatmin etmemişti, Amerika’ya 
gidecektim. Bir Alman arkadaşla beraber bütün 
hazırlıkları yaptık. Türkiye’ye gelip ailemle görüş-
tükten sonra Amerika’ya gitmeyi düşünüyordum, 
fakat Türkiye’ye gelince sözlendim ve 1963 yılında 
evlendim. Bunun üzerine Amerika’ya gitmekten 
de vazgeçtim.” diyor. 1963 yılında yaptığı evlilikten 
üç çocuğu olur Ali Şükür Koçan’ın. Beraber gitmeyi 
planladığı arkadaşı yıllar sonra kendisine, üzerinde 
köprü olan bir kartpostal atacaktır. Kendisi gideme-
miş fakat arkadaşının gitmesine vesile olmuştur.

AHMET ÖZER İLE ÖZKOÇ’U KURARLAR
Almanya dönüşünde bir fabrikada çalışmaya 

başlayan Ali Şükrü Koçan farklı arayışlar içine girer. Bu 
dönemde, çocukluk arkadaşı Ahmet Özer, Türkiye’de 
plastikçiliğin çok kazandırdığını ve bir plastik enjeksi-
yon makinesi yaparak plastik eşya imalatına girmeyi 
teklif eder. Ali Şükrü Koçan bu teklife sıcak bakar ve iki 
ortak, 1964 yılında 60 metrekarelik bir atölyede çalış-
maya başlar. Firmanın adı da iki ortağın soyadlarından 
yola çıkarak Öz-Koç olur. Plastik işi o dönem gerçekten 
iyi para kazandırmaktadır. Fakat küçük el makinelerin-
den başka makine yoktur. Hidrolik makineler ise çok 
nadirdir. Bir tanıdıklarının İtalya’dan getirdiği plastik 
enjeksiyon makinesini kopyalamaya karar verirler. Fa-
kat daha makine tamamlanmadan çokça talibi çıkar. 
Teklifler iyi olunca, “Kendimize yine yaparız!” diyerek 
makineyi satarlar. Fakat her bitirdikleri makine hemen 
alıcı bulur ve plastikçiliğe asla geçemezler. Onlar artık 
makine imalatçısı olarak yollarını çizmişlerdir. 

İŞLER HIZLA BÜYÜR
İşlerin yoğunluğu ve talebin artması nedeniyle 

kısa süre sonra Rami’deki Bakırcılar Sitesi’nde 300 
metrekarelik bir dükkana geçerler. “O kadar çok 
müşteri geliyordu ki yetiştirmekte zorlanıyorduk. 
Çevremizdeki arkadaşlara ‘Siz de makine yapın!’ 

Makina Hikayeleri 

Mühendisler yetiştiren, ilkokul 
mezunu bir duayen “ÖZKOÇ”

Karadenizli bir ailenin çocuğu olan 
Ali Şükrü Koçan 1933 yılında Rize, 

Derepazarı’nda dünyaya gelir. 
Babası ayakkabı tamircisi, annesi 

ise ev hanımı olan Ali Şükrü Koçan 
İlkokulu Rize’de bitirİR. Henüz 
çocuk yaşlarda babasını ve kız 
kardeşini verem hastalığından 

kaybedeR. Ali Şükrü Koçan, 
annesinin evde kesekağıdı yapıp 
pazarda satmasının, dikiş yama 
işleri yapmasının ve abisinin de 

ayakkabı tamirciliğiyle uğraşmasının 
geçinmeleri için imkansız olduğuna 
karar vererek, yaşam mücadelesine 

devam etmek için İstanbul’un 
yolunu tutar...

ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN
80’Lİ YILLARIN BAŞI

ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN’I BUGÜN BİLE 
FABRİKADA ELEMANLARIYLA 

PRESLERİN TEPESİNDE GÖRMENİZ 
MÜMKÜNDÜR, 2014

Ali 
Şükrü 
Koçan
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desek de, bu iş bilgi ve beceri gerektiriyordu. Dü-
şünsenize, bırakın pompayı-valfi, şimdi köşedeki 
hırdavatçıdan hemen aldığınız cıvata-somun bile 
yoktu, gidip hurdalardan bulurduk.” diyor Ali Şükrü 
Koçan. O zamanın imalat koşullarında teslim sürele-
rinin bazen iki yılı bile bulduğunu belirten Ali Şükür 
Koçan, “Gece yarılarına kadar çalışırdık. Peki, çok mu 
para kazandık? Hayır.” diyor. Teslim sürelerinin uzun-
luğundan, “Alman kalitesinde” iş yapma sevdasın-
dan, yokluklardan ve bir de o zamanlar ne olduğunu 
tam bilmedikleri enflasyondan zarar ederler farkında 
olmadan. “Allah’a şükür hep işimiz vardı ama.” diyor 
Ali Şükrü Bey bugün gülerek…

KENDİ MELAMİN PRESİNİ YAPAR
Ahmet Özer ile ayrıldıktan sonra Ali Şükrü Bey, bir 

süre daha enjeksiyon makinesi yapmaya devam eder. 
Fakat artık pek çok firma bu makinelerden yapmaya 
başlamıştır. Faydasız rekabeti sevmez Ali Şükrü Bey; 
hemen farklı ve henüz yapılmayana yönelir. Yenilik 
onun doğasında vardır. 1970’li yıllarda Türkiye’de hid-
rolik preslerde üretilen melamin mutfak eşyaları çok 
moda olmuştur. Fakat piyasadaki presler çok verim-
sizdir. Bu iş için yeni bir pres yapmayı kafasına koydu-
ğunu belirten Ali Şükrü Koçan, “Plastik preslerinden 
farklı olarak bu presler dik çalışırlardı. O zamanlar 
pres koçunu aşağı hızlı indirmek için büyük pompalar 
kullanılırdı. Bu müthiş bir israf ve teferruattı; çünkü 
aslında melamini sıkıştırmak için küçük bir pompa 
yeterliydi. Fakat bu sistemin iyi tarafı kalıp kapanır 
kapanmaz presin kuvvet uygulayabilmesiydi. Kalıp 
kapandıktan hemen sonra pres basınca geçmezse 
lamalit adındaki koruyucu malzemesinin ön kristalleş-
mesi sebebiyle ürün olumsuz etkileniyordu. Batıda ön 
dolum valfi diye bir şeyin olduğu bilinirdi, ama nedir, 
nasıl çalışır nereden bileyim. Başladım araştırmaya…” 
diyor. Ön dolum valfi sayesinde büyük pompalar dev-

re dışı kalacak, presler daha sade, arızasız ve verimli 
hale gelecektir. Çünkü ön dolum valfi koçun aşağı 
hızlı hareketi için yer çekimini kullanmanızı sağlar. 
Koçun aşağı inişi bedavaya gelir yani. Sonuç olarak 
pres imalat maliyetleri de, melamin ürünü imal etme 
maliyetleri de düşer. Nihayet Ali Şükrü Bey aylar süren 
geceli gündüzlü deneme yanılmalarla ön dolum 
valfini yapar. Bu ilk yerli ön dolum valfidir; kopya de-
ğildir. Yapar ama basınca geçme sürelerinde sorunu 
halletmesi bir o kadar daha zamanını alır. Mucit olma-
ya giden şevk ve azim de bu meydan okumalardan 
beslenmez mi zaten? 

PRES VE MELAMİN MUTFAK EŞYASINDA  
YENİ BİR DEVİR AÇAR
Aylar sonra Ali Şükrü Bey, son barutunu atmaya 

yakınken bu sorunu da çözdüğünde Özkoç presleri, 
piyasadaki en iyi melamin presinin bir çevrimde iki 
adet yapabildiği üründen sekiz ve daha sonra da 16 
adet yapabilecektir. Üstelik en büyük pompalar bile 
yer çekimine yetişemediği için çevrim süreleri daha 
kısadır. Presler daha az hacim ve enerji harcar. Arızasız 
ve bakımı kolay ön dolum valfiyle çalışan bu yeni 
kuşak Özkoç presler, Türkiye’de, hem pres imalatında 
hem de melamin mutfak eşyasında yeni bir devir 
açmıştır. Birkaç yıl içinde melamin ürünler ucuzlayıp 
lüks mağaza raflarından pazar tezgahlarına, halkın 
kolayca ulaşabileceği fiyatlara inmiştir. “Yaklaşık olarak 
1975’te kullanmaya başladığımız ön dolum valfleri 
bugün hala aynı tasarımla kullanılmaya devam ediyor. 
Pek çok pres üreticisi de bizim ön dolum valflerimizi 
kopya etmiştir. Olsun, etsinler… Öncülüğün kaderi ve 
sorumluluğudur bu…” diyor Ali Şükrü Koçan bugün.

“MAKİNEYİ YAPTIK, İHRAÇ EDECEĞİZ AMA 
BİR SANDIĞI YAPAMADIK”
Melamin presi işiyle önemli bir gelişim içine giren 

Özkoç Makina, ilk ihracatını 1976 komşu bir ülkeye 
yapar. Bu ilk ihracat anısı hala Ali Şükrü Bey’i güldür-
mektedir. Presi içine koyacakları bir sandık yaptırmak 
için bir marangozla anlaşır. Marangoz istenen sandığı 
yapar, getirir. Presi içine yerleştirirler. Fakat daha 
sandığı kamyona yelleştirirken sandık parçalanır, presi 
sağ salim tekrar yere zor indirirler. Ali Şükrü Koçan 
“Makineyi yaptık, ihraç edeceğiz ama bir sandığı 
yapamadık” diye gülerek anlatıyor. 

Bugün Özkoç Almanya, ABD, İtalya, gibi ülekeler 
dahil dört kıtada 35 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Melamin presleri Özkoç için bir dönüm noktası 
olur, 1978 yılında Güneşli‘de bir arsa alınır. Fabrika 
binasının tasarımını eş dost tanıdık firmaların binala-
rını inceleyerek kendi yapar. Sadece tasarımla kalmaz 
fabrikanın tüm işleriyle kendi ilgilenir. Bütün çelik 
yapı, direkler, makaslar, vinç köprüleri, çerçeveler 
hatta çelik kapılar; hepsi Rami’deki dükkanda yapılır 

ve kamyonlarla Güneşli‘ye getirilir. Ne vinç vardır ne 
de vinç kiralayacak para. Akşam 5’ten sonra işten 
çıkar, çocuklarıyla birlikte. Güneşli’ye gider ve inşaat 
işlerine devam eder. Montajı da yapar, kaynağı da… 
Henüz ilkokul ve ortaokul çağlarında olan çocukları 
Ali Erdem ve Cem de okuldan sonraki zamanlarda 
ona yardım ederler. Yeni yapılmakta olan Basın Eks-
pres Yolu yepyeni fabrikanın girişini yıkıp 5 metre 
aşağıdan geçince, yolun bitimini beklemek zorunda 
kalır. Taşınma 1986 yılını bulacaktır.

1980’lere gelindiğinde Özkoç’un ürettiği mela-
min presinin onlarca kopyası piyasada yer alır. Cem 
Koçan “Babamın bir yönü var, ürettiği bir makineyi 
piyasada başkaları da yapmaya başlayınca, farklı 
bir makine yapmaya yönelir” diyor. Ali Şükrü Bey’in 
şapkasında daha çıkaracağı çok şey vardır; yine farklı 
bir arayış içine girer. 1980’lerde çelik tencere üretimi 
Türkiye’de yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu iş için sıvama 
(derin çekme) presleri gerekir. Yıllar önce ortağı Ah-
met Özer ile Uzel’de gördükleri bir sıvama presinden 
esinlenerek bir pres yapmışlardır zaten. Fakat, o za-
manlar; Türkiye’de henüz sıvama preslerine fazla talep 
olmadığından uzunca bir süre fason bisiklet çamurlu-
ğu basmışlar sonra da aynı müşteriye vermişlerdir bu 
presi. Ali Şükrü Bey yıllar sonra melamin preslerde uy-
guladığı ön dolum valfini bu preslere de uygulayacak 
ve çok iyi sonuç alacaktır. Yine hızlı, kullanımı kolay ve 
sorunsuz preslerle girer piyasaya. “Bir paslanmaz kase, 
o günün presleri ile en fazla 800 adet basılabiliyordu. 
Bizim makinemiz ise aynı kaseden tam 2 bin 500 adet 
basabilme kabiliyetine sahipti” diyor Ali Şükrü Koçan. 

“BUGÜN TÜRKİYE METAL EŞYA  
ALANINDA ÇİN’DEN SONRA   
İKİNCİ SIRADAYSA BUNDA ALİ ŞÜKRÜ 
KOÇAN’IN VE ÖZKOÇ’UN ÖNEMLİ PAYI VAR”
Özkoç Makina’nın sektöre girişi hem kalıp hem 

makine anlamında mutfak eşyası sektöründe ciddi 
değişimlere neden olur. “Bugün Türkiye metal eşya 
alanında Çin’den sonra ikinci sıradaysa bunda ba-
bamın ve Özkoç’un önemli payı var. Sektördekiler 
bunu bilir.” diyor Cem Koçan. Aynı dönemde piya-
sanın kauçuk presine ihtiyaç duyduğunu fark eder 
ve kauçuk presi yapımına da başlar. Yine piyasadaki 
preslerden farklı bir pres üretir ve oldukça ilgi görür. 
Zaman içinde o makine de taklit edilir. Fakat Güneş-
li’ye taşındıktan sonra artık Özkoç çok farklı teknoloji 
ve yapılarda pres üretmeye başlamıştır. Otomotivden, 
petrol arama işlerinde kullanılan değişik preslere, 
yüksek basınçlı oksijen tüp imalatında kullanılan 
otomatik preslerden, balata preslerine o kadar değişik 
yapıda presler yaparlar ki preslerinin taklit edilmesini 
hiç sorun etmez Özkoç. İmalatın yarısından fazlası 
zaten Ar-Ge’dir, daha Ar-Ge teriminin henüz duyulma-
ya başlandığı yıllarda.

AHMET ÖZER (ORTADA) VE ALİ ŞÜKRÜ 
KOÇAN (SAĞDA) KENDİ ATÖLYELERİNDE

ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN (SAĞ ÜST) VE ÇALIŞMA 
ARKADAŞLARI, KALAFAT YERİ -1950
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“SENİN İŞİNİ ANCAK    
ALİ ŞÜKRÜ BEY HALLEDER”
Bugün Türk ordusunun ürettiği kurşungeçirmez 

kompozit esaslı levha, miğfer ve benzeri korunma 
malzemelerinin, teknoloji makine ve donanım olarak 
Özkoç’un imzasını taşıdığını belirten Ali Şükrü Koçan, 
“Yıllar önce 1990’ların başlarında sanıyorum, 10-15 
yıl önce bizden iki tane makine satın almış ve o ma-
kinelerle otomobiller için silecek üretimi yapmakta 
olan çok eski bir müşterimiz geldi. O sırada başka 
bir ziyaretçi içeri girdi. Eski müşterimiz presinden ne 
kadar memnun olduğunu anlattı uzun uzun ve elle-
rine sağlık Ali Şükrü Bey deyip çıktı. Odada bulunan 
diğer ziyaretçimiz de tanıdığımız biri değil. Kendisiyle 
tanıştık; kevlardan Türk ordusu için kurşungeçirmez 
yelek üretimine çözüm arayan emekli bir generalmiş. 
Görüşme sırasında kendisine ‘Bizi nereden buldunuz?’ 
diye sorunca, ‘Nereye gitsem, senin işini ancak Ali Şük-
rü Bey halleder cevabı aldım. Neden öyle dediklerini 
az önce şahit olduğum sohbet açıklıyor zaten!‘ dedi. 
Bu benim için gurur verici bir öyküdür” diyor. Özkoç 
bugün kurşungeçirmez kompozit esaslı malzeme 
teknolojilerinin dünyada tanınmış aktörlerinden biri 
konumunda.

Yaptığı işi çok sevdiğini ve bunun artık kendisi 
için bir yaşam biçimi olduğunu belirten Ali Şükrü 
Koçan, “Olay illa ki para kazanmak değil, yaptığınız 
şeyi iyi yapmaktır. Eğer yaptığınız, muadillerine kıyasla 
kullanıcısına daha faydalı ve kaliteli ise eserinize her 
zaman talep olur ve zaten o zaman para da kazanır-
sınız.” diyor. Gençlere tavsiyesi ise “Yaptığınız şeye bir 
yenilik veya artı fayda eklemiyorsanız yerinizde sayı-
yorsunuz demektir. Yeni ve orijinal eserlerden veya 
metotlardan korkmayın.” 

“YENİ VE FARKLI OLANDAN KORKMAYIN”
Yeniyi ve farklı olanı istemeyi başarının olmazsa 

olmazlarından sayan Ali Şükür Koçan, bununla ilgili 
bir anısını da şöyle anlatıyor: “Biz yıllardır silindirlerimi-
zi, kendi bulduğumuz özel bir yöntemle haddelenmiş 
platina sacları kıvırarak imal ederiz. Bugün piyasada 
bildiğiniz kıvırma yöntem ve makineleriyle bizim kul-
landığımız et kalınlıkları bu küçük çaplara kıvrılamaz. 
Son yıllarda varlığımızdan haberdar olan bazı Fransız, 
Alman ve İtalyan hidrolik pres firmaları bizimle belli 
alanlarda ortak çalışmalar yapmak istediler. Hepsini 
en çok etkileyen bizim silindirlerimiz olmuştur. Bun-
lardan biri bizden kendileri için 2 bin mm strokta, 600 
ton bir pres silindiri üretmemizi istedi. Mühendisleri 
zaten daha önce birkaç defa bizi incelemek için ziya-
ret etmişti. Siparişi verdiler, imalata başladık. Firmanın 
ileri gelen mühendislerinden birisi, bir gün bizi endi-

şeyle aradı. Kendilerince hesap etmişler, bu silindirin 
bu et kalınlığında,  bu kadar küçük çapa kıvrılmasının 
mümkün olmadığına karar vermişler. Cevabımız 
bizim 30 yıldır tüm silindirlerimizi bu metotla yaptığı-
mız şeklinde oldu tabii. Ziyaret eden arkadaşlarının da 
müdahaleleriyle sanıyoruz, tartışma uzamadı; silindiri 
yaptık, gönderdik. Yaklaşık 30 yıl önce, çatlayan dö-
küm silindirlere karşı bir meydan okumanın somut 
başarısıdır bu. 30 yıldır bizim silindirlerimiz hep böyle 
imal edilir. O zaman bu yöntemi bir yerde görmedim, 
kimse bana yapılıp-yapılamayacağı hakkında bilgi 
vermedi. O zamanlar zaten bilgi bugünkü gibi kolay 
ulaşılır da değildi. Bugün bile Avrupalı firmaların uy-
gulanabilirliğinden tereddüt ettiği bu yöntemi biz 30 
yıl önce uygulamaya koyduk. Hatalarımız tabii oldu 
ama korkmadık, geri adım atmadık, ‘bu Avrupa’da bile 
yapılmıyor,  bize mi kaldı yapmak!’ demedik. Yeni ve 
farklı olandan korkmayın.”

Bu şekilde motivasyonu meydan okuma ve me-
rak olan pek çok başarı hikayesi var Ali Şükrü Bey’in. 
1980’lerin ilk yılları, paslanmaz tencere imalatında 
patlama yaşanan yıllar. Tencerelerin altlarına, bugün 
termal taban dedikleri, alüminyum yapıştırma işlemi 
önem kazanıyor. O zamanlar nasıl yapıldığını henüz 
kimse bilmiyor. Pahalı, Avrupa’dan ithal bazı yön-
temler mevcut. İlaç ya da ergitme ile yapılan işletme 
giderleri yüksek yöntemler bunlar da. Aslında direkt 
kendi alanı sayılmasa da Ali Şükrü Bey, merak bu ya, 
buna bir çözüm bulmaya uğraşıyor. Hidrolik pres ile ısı 
ve basınç altında taban yapıştıracağına inanıyor. 

“Babam gündüz dükkanda bastığı örnekleri 
getirir, sobanın üstünde onları ısıtıp suda soğuturduk, 
akşamları yatana kadar işimiz buydu… Tencerelerin 
tabalarının kullanıma göre dayanımı ölçerdik. Babam 
onları alır ertesi sabah dükkanda kendince geliştirdiği 
dayanıklılık testlerine tabii tutardı.” diye anlatıyor, o 
zamanlar bir ortaokul öğrencisi olan Cem Koçan. Ali 
Şükrü Bey, bir yıl gibi bir sürede hiç yoktan, taban 
yapıştırma metodunu, parametreleri, sıcaklık değerle-
ri, kalıp yapısı, gibi birçok bilinmeyeni kendi deneme 
yanılmalarıyla buluyor. Uzun bir dönem, bu bilgiler 
zamanla öğrenilip, daha hızlı friksiyon preslerinde alü-
minyum taban çakma işlemi yapılana kadar, Özkoç, 
tanınmış birçok tencere firmasına kendi oluşturduğu 
bu sistemle fason taban yapıştırma işi yapıyor. Bugün 
halihazırda bu sektörde yapılan taban yapıştırma 
işlemleri Ali Şükrü Bey tarafından oluşturulmuş/geliş-
tirilmiş çalışmaların devamıdır.

Türk makine sanayisine uzun yıllar hizmet etmiş 
ve bu alanda çalışmaya hala devam eden bir sektör 
duayeni olan Ali Şükrü Koçan, “Ben ilkokul mezunu-
yum. Çeşitli fabrikalardan mühendisler ve yöneticiler 
istedikleri makinenin özelliklerini anlatmaya, sipariş 
vermeye geldiklerinde bana hangi dönem mezunu 
olduğumu sorardı. Ben de ilkokul mezunu olduğumu 
söyleyince karşımdaki kişi şaşırır biraz da mahcup 
olurdu.” diyor.

Fabrika ve işini geliştirirken çocuklarının eğitimini 
de ihmal etmez Ali Şükrü Koçan. Çok sayıda çırak, 
usta ve mühendis yetiştirir. Kendisi alaylı olduğu için 
sadece okul eğitimi değil pratik eğitimin de önemini 
bilmektedir. Ali Erdem de, Cem de çocuk yaşta başlar-

lar firmada çalışmaya. Bununla ilgili bir anısını da şöyle 
anlatıyor Ali Şükrü Bey, “Yıllarca beraber çalıştığımız 
bir ustanın mühendis ve öğretim üyesi olduğunu 
sonradan öğrendim. Niye kendisini akademisyen 
kimliğiyle tanıtmadığını sorduğumda; ‘Mühendis 
oldum, çeşitli yerlerde çalıştım, kendimi de mühendis 
biliyordum; fakat anladım ki bu işi benden çok daha 
iyi bilenler var, diploma yeterli değil, pratik tecrübe 
de lazımmış. Ben de sıkıldım artık kendimi mühendis 
olarak tanıtmıyorum!’ cevabını verdi.” 

“BİZİM FİRMADA 10 YILLIK ELEMAN   
HALÂ YENİ ELEMANDIR”
Ali Şükrü Bey, bugün 81 yaşında ve halen aktif 

olarak işinin başında. Söz krizlerden açılınca tecrübe-
lerinden hareketle: “Üretim yaptığımız makinelerde 
piyasada bir sorunla karşılaştığımızda, daha verimli ve 
yeni makineler yapabileceğimize inanıyoruz. Geliştiri-
lecek hala birçok makine tipi var. Diyelim ki piyasada 
işler azaldı, biz yeni tip makineler geliştirme doğrultu-
sunda zaman harcayabiliriz, ta ki piyasa belli bir düze-
ne kavuşana kadar. ‘Piyasada şartlar olumsuz, biz de 
bu durumda küçülelim!’ gibi bir bakış açısına hiç sahip 
olmadık. O tür zamanlarda biz daha önce yapılma-
mış olan, piyasa açıldığında zaten ihtiyaç duyulacak 
verimliliği artıracak yeni makinelerin çalışmalarına 
yöneldik. Tabii burada önemli olan o Ar-Ge kültürünü 
firmada hep canlı tutmak. Tabii bu güçlü bir kadronuz 
ile mümkündür. Bizim firmada 10 yıllık eleman hala 
yeni elemandır örneğin.” diye cevap veriyor.

“BİZİM OYUN ALANIMIZ ATÖLYE, 
OYUNCAKLARIMIZ METAL PARÇALARDI”
Çocuk yaşlardan itibaren işin içinde olduklarını, 

kendinin de ilkokul 2. sınıfın yaz tatilinde ilk kez iş 
tulumunu giydiğini belirten Cem Koçan, “Bizim oyun 
alanımız atölye, oyuncaklarımız metal parçalardı. 
Abimle dükkanda yağın, çeliğin içinde oynardık. Her 
yaz tatilinde dükkanda çalışırdık. Tornada da, frezede 
de, kaynakta da çalıştık, ta küçüklükten imalatın her 
aşamasında bulunduk.” diyor. Her iki kardeş de YTÜ’de 
makine mühendisliği eğitimleri sırasında görecek-
lerdir yaz tatillerinde çalışmanın faydalarını; özellikle 
meslek derslerinde… “Mavi yaka beyaz yaka ayrımı 
yoktur bizde!” diyen, Cem Koçan, işe gelir gelmez 
hemen iş elbiselerini giydiğini ve imalata indiğini, yeni 
alınan mühendis arkadaşların da aynı terbiye ile işe 
devam ettiklerini söylüyor. 

Bugün Özkoç A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığını 
yapmakta olan Cem Koçan, 1993 yılında YTÜ’yü 
bitirdikten sonra MBA yapmak için Amerika’ya gider. 
Tatillerde geldiğinde de ihmal etmez fabrikada çalış-
mayı. 1997 yılında Türkiye’ye döndükten sonra artık 
tam zamanlı işletmeci ve mühendistir. Ağabeyi Erdem 
ise İngiltere dönüşünde Özkoç’un kardeş kuruluşu 
İnter Eva Foam firmasında yöneticilik yapmaya başlar. 
“Kurumsal anlamda daha sağlam bir yönetim için her-
kesin aynı yerde olması doğru değil. Sorumluluklarla 
çizgiler çekmek firmaların geleceği için çok faydalı.” 
diye düşünüp hep birlikte bu görev tanzimine karar 
verirler. Hayatın ilginç bir hikayesi olarak, Ali Şükrü 
Koçan’ın çocukluk arkadaşı ve eski ortağı Ahmet 
Özer’in oğlu Birol Özer de Ali Şükrü Bey’in damadıdır. 
O da çocukluğundan beri makinecilikte pişmiş, hid-
rolik ve konstrüksiyona son derece hakim bir makine 
mühendisidir. Bugün, Birol ve Cem, Ali Şükrü Bey ve 
onun zaman içinde oluşturduğu değerli kadrosuyla 
Özkoç’un gelecek yıllarının stratejilerini çiziyorlar.

Bu yıl 50. senesini kutlayan Özkoç, İstanbul Ha-
dımköy’de 8 bin metrekare kapalı, 30 bin metrekare 
toplam açık alanda, dünyaya Türk makinesini gururla 
tanıtan bir firma olarak geleceğe güvenle ilerlemekte 
ve pek çok firmaya da bu yönde cesaret vermektedir.

ALİ ŞÜKRÜ KOÇAN, YILLAR ÖNCE 
GÜNEŞLİ’DEKİ FABRİKA BİNASININ 

İNŞAATINI KENDİ ELLERİYLE YAPAR.

50 YILLIK BİR AİLE FİRMASI OLAN ÖZKOÇTA 
3 KUŞAK BİR ARADA (SOLDAN SAĞA) ALİ 

ŞÜKRÜ KOÇAN, BİROL ÖZER
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Afrika pazarında üç aşamalı büyüme 
planını hayata geçiren CEVA Logistics, 
bu plan sayesinde tüm kıtada faaliyet 
gösteren lider bir piyasa oyuncu olmayı 
hedefliyor. 

AMI ve Manica markası altında faaliyet 
gösteren Belçika merkezli AMI Worldwide 
şirketini bünyesine katan CEVA Logistics, 
Doğu ve Güney Afrika’daki genişleme 
sürecini hızlandırıyor. 

CEVA Logistics, Doğu ve Güney 
Afrika’da oldukça geniş bir hizmet ağına 
ve bu bölgede edinilmiş 100 yılı aşkın 
uzmanlığa sahip olan üçüncü parti lojistik 
çözümleri sağlayıcısı AMI Worldwide 
şirketinin çoğunluk hissesini aldı.

1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere Doğu ve Güney Afrika’nın 
12 ülkesinde faaliyet gösteren AMI 
Worldwide, ofis ağı ve yaklaşık 1000 
çalışanı, CEVA global ağına katılıyor.  CEVA, 
müşterilerine kesintisiz bir ağ sunmak, 
Afrika içerisinde kargo hareketlerini 
kolaylaştırmak ve dünyanın geri kalan 
bölgeleriyle olan ticari bağlantılarını 
kuvvetlendirmek amacıyla hareket ediyor. 
Şirket için Doğu ve Güney Afrika’daki 
yeni ofisler, kıtada yapılacak yatırımlar 
ve büyüme faaliyetleri için bir platform 
görevi görecek.  

CEVA Logistics
Afrika’ya yayılıyor

AMI ve Manica markası altında 
faaliyet gösteren Belçika 
merkezli AMI Worldwide 
Limited Şirketi’nin çoğunluk 
hissesini alan CEVA, bu şirketin 
Doğu ve Güney Afrika’daki 
geniş networkünü CEVA 
bünyesine kattı. 
Tüm Afrika’daki büyüme 
trendlerini desteklemek ve 
kıtadaki yeni lider oyuncu 
olmak için CEVA kendini en 
ideal şekilde konumlandırıyor.
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CEVA Logistics, yeni 
operasyonlara start veriyor
Mali, Burkina Faso ve Fildişi Sahili’ndeki 

üç CMA CGM Inland (Yurtiçi) Hizmet 
Tesisleri (CCIS) CEVA ağına katılıyor. 
Intermodal (karma) taşımacılık hizmeti 
veren bu tesisler, şirketin navlun 
yönetimi hedeflerini gerçekleştirmesi 
için bir başlangıç noktası olacak. “Reefer” 
(soğutuculu konteyner) yönetim hizmetleri, 

konteynerlerin yüklenmesi ve boşaltılması, 
kara limanı ve konteyner deposu gibi 
konteyner filo yönetimi ve katma değerli 
gemi yükü hizmetlerine ilişkin tüm yurtiçi 
çözümleri sunmanın yanı sıra bu tesisler, 
navlun sevkiyatı hizmetlerini de sağlayacak. 
Bu tesisler, CEVA’nın ana şirketi olmanın 
yanı sıra, taşımacılık ve lojistik sektörünün 
dünya liderlerinden biri olan ve bu bölgede 
geçmişten gelen, güçlü bir görünürlüğe 

sahip CMA CGM Grubu ile  yakın ilişkilerini 
sürdürüyor.

Transit koridor operasyonlarda geniş 
kapsamlı uzmanlık ile doğrudan faaliyet 
gösterdiği Moritanya’da operasyonlarını 
genişleten CEVA, MACFAA ile kurulacak 
yeni iş ortaklığı sayesinde, tüm hukuki 
işlemlerin tamamlanmasından sonra, 
bu şirketi CEVA ağına dahil ederek 
Etiyopya’daki varlığını da güçlendirecek.

Afrika’da pazar lideri olmayı 
hedefliyor
Bu yeni stratejik yatırımlarla Afrika’daki 

kapasitesini büyük oranda arttıran CEVA, 
bu bölgede hızla büyüyen perakende 
ve tüketim malları piyasalarının 
taleplerini karşılayabilecek ve tüm lojistik 
hizmetlerini verebilecek durumda; 
bununla birlikte müşterilerine hem 
güçlü global ağını, hem de sınıfının en 
iyisi hizmetleri ve benzersiz uzmanlığını 
sunuyor. CEVA Logistics, Afrika’da 
toplamda: 41 ülkede 79 ofis, 1,300 çalışan, 
135,000 metrekare depolama kapasitesine 
sahip  tam kapsamlı hizmet veren 19 
depo ve 1500 kamyonluk filosuyla hizmet 
verecek.

CEVA Logistics CEO’su Mathieu 
Friedberg konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Afrika Kıtası’ndaki işletmelerin kayda 
değer bir büyüme potansiyeli olduğunun 
ve hem tedarik zincirinin aksamamasını 
hem de ticari akışların sorunsuz olmasını 
sağlayarak bu olanakların fırsata 
dönüştürülmesinde lojistik çözümlerin 
son derece önemli olduğunu biliyoruz. 
Stratejik ve bu kıtaya özgü büyüme 
planımız sayesinde CEVA, müşterilerimize 
hem müşteriye özel yenilikçi çözümler, 
hem de iyi bilinen uzmanlığını ve 
operasyon mükemmelliğini sunarak 
kıtanın sosyoekonomik yükselişinde 
önemli bir rol oynayacaktır. Bu girişimlerle 
hedefimiz, tüm kıtada faaliyet gösteren 
piyasa lideri bir şirket olmak. Aralık 2020 
itibariyle CEVA Logistics, Afrika’daki tüm 
faaliyetlerimizi temsil eden tek marka 
olacaktır”
•	 CEVA	şirketinin	artık	Afrika’da	doğrudan	
faaliyet	gösterdiği	ülkeler:	

•	 Batı	kıyısı:	Burkina	Faso,	Fildişi	Sahili,	
Mali,	Moritanya	

•	 Orta	Afrika:	Angola,	Kongo	Demokratik	
Cumhuriyeti

•	 Güney	Afrika:	Botsvana,	Malavi,	
Mozambik,	Güney	Afrika,	Zambiya,	
Zimbabve

•	 Doğu	Afrika:	Burundi,	Cibuti,	Etiyopya,	
Kenya,	Ruanda,	Tanzanya,	Uganda.
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Türkiye’den Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerine taşımacılık yapan Kare 
Lojistik’in yatırımında Krone markasını 
tercih etmesinden dolayı gurur 
duyduklarını ifade eden Krone Türkiye 
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza 
Akgün, “2020 yılına çok güzel bir giriş 
yaptık. Yükselen ivmemizi Türkiye’nin 
en önemli nakliye filolarıyla taçlandırıp 
güçlü bir şekilde büyümeye devam 
ediyoruz. Son olarak bugün, Tire 
fabrikamızda Kare Lojistik’e 5 adet 
Profi Liner teslim ettik. Bugün teslim 
ettiğimiz araçlar Kare Lojistik filosu 
için ilk olma özelliği taşıyorlar. Bu da 

bizim heyecanımızı daha çok arttırıyor. 
Her geçen gün Türk nakliyecisiyle 
ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. 
Ürünlerimize çok güveniyoruz. Biliyoruz 
ki bizi tercih eden nakliyecilerimiz hem 
şöförlerinden olumlu geri dönüşler 
alacak, hem de daha kârlı operasyonlar 
yürüteceklerdir. Türkiye’ye geldiğimiz 
günden beri Türk nakliyecisiyle hep iç 
içe bir süreç yönetiyoruz. Herkesin daha 
memnun hissettiği bir lojistik dünyası 
için en üst düzey kaliteye en uygun 
fiyatlarla erişebilme imkanı sağlıyoruz. 
Kare Lojistik’e bu yatırımlarının tekrar 
hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde 
konuştu.

Krone’nin Tire fabrikasındaki titizliğe 
ve düzene hayran kaldıklarını ifade 
ederek sözlerine başlayan Kare Lojistik 
Genel Müdürü Berk Yalçınkaya yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: “Uzun 
süredir takip etmekte olduğumuz Krone 
markasının ürün geliştirmedeki başarısı 
ve yenilikçi anlayışı bu tercihimizin 
ana etkenleri oldu. Krone’nin piyasada 
edinmiş olduğu marka değeri ve 
kalitesini bu ziyaretimizde daha iyi 
anlamış olduk. Burada çok üst düzey 
bir üretim faaliyeti gerçekleştiriyorlar. 
Aynı zamanda araçlarımız Avrupa’nın 
neredeyse her yerine gidiyorlar. 
Krone’nin hem Türkiye’de, hem de 
Avrupa’da çok yaygın bir satış sonrası 
servis ağı mevcut. Tüm bunlara ek olarak 
fiyat politikasında da oldukça rekabetçi 
oldular. Kısacası kalitenin yanında, 
bize sunulması gerekenleri eksiksiz 
bir şekilde sundular. Bu araçlardan 
beklediğimiz performansı alacağımıza 
inanıyorum. Kare Lojistik olarak 
planlı bir şekilde büyüyoruz. 2020’nin 
ikinci yarısında iş hacmimizde, içinde 
bulunduğumuz pandemi sürecine 
rağmen ciddi bir yükseliş beklediğimizi 
ve bu yükselişle birlikte filomuza yeni 
Krone treylerler ekleyeceğimizi de 
belirtmek isterim.”

Kare Lojistik ilk defa 
Krone’yi tercih etti

Avrupa’nın ve Türkiye’nin 
dev treyler üreticisi 

Krone, Kare Lojistik’e 5 
adet Profi Liner teslimatı 
gerçekleştirdi. Krone’nin 

Tire’deki fabrikasında, Kare 
Lojistik ile varılan 

15 adetlik anlaşmanın 
ilk 5 adedi teslim edildi. 

Bu 5 adet treyler aynı 
zamanda Kare Lojistik’in 
filosunda ilk defa Krone 
markasını tercih etmesi 

anlamını taşıyor.
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Seyyah Taşımacılık, teslim aldığı 
41 adet Actros çekici ile Avrupa’daki 
uluslararası taşımacılık ağını genişletiyor. 

1958 yılında kurulan; yurt içi ve 
uluslararası taşımacılık alanında 30 yılı 
aşkın süredir Mercedes-Benz markasını 
tercih eden Seyyah Taşımacılık, 
TruckStore’un sağladığı 41 adet Actros 

1841 LSnRL ile filosundaki araç sayısını 
150’ye yükseltti. Satışı pandemi süreci 
öncesinde gerçekleştirilen ve Seyyah 
Taşımacılık’ın Eskişehir’deki parkında 
düzenlenen törende teslim edilen 
araçlar; TruckStore Grup Müdürü Kıvanç 
Aydilek, Mengerler Ticaret Türk A.Ş. 
Bursa Şubesi Genel Müdürü Kenan 

Yaman ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş. 
Bursa Şubesi Kamyon Satış Müdürü 
Afşin Yücel tarafından Seyyah Taşımacılık 
Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Baysal ve 
Bülent Baysal’a teslim edildi.

TruckStore Grup Müdürü Kıvanç 
Aydilek törende gerçekleştirdiği 
konuşmada; “Mart ayında başlayan 

TruckStore, Seyyah 
Taşımacılık’a

41 adet Mercedes-Benz 
Actros teslim etti

Mercedes-Benz Türk’ün güvenilir 2. El markası TruckStore tarafından, Seyyah Taşımacılık’a 
41 adetlik Actros 1841 LSnRL teslimatı yapıldı. Satışı pandemi süreci öncesinde gerçekleştirilen 

araçların teslimat töreni Eskişehir’de bulunan Seyyah Taşımacılık Parkı’nda gerçekleştirildi.
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pandemi sürecinde lojistik faaliyetlerin, 
hayatın devam edebilmesi adına ne 
derece önem taşıdığını bir kez daha 
gördük. TruckStore’un güven ve istikrar 
üzerine kurulu yapısıyla 2.El kamyon 
operasyonlarındaki avantajlarını 2020 
yılında da müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılayarak gösteriyoruz. Uluslararası 
taşımacılığın önde gelen şirketlerinden 
Seyyah Taşımacılık ile 30 yılı aşan 
iş ortaklığımıza yeni bir anlaşma 
eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. 
Pandemi dönemi öncesinde satışını 
gerçekleştirdiğimiz 41 adet aracımız 
sayesinde gücüne güç katan Seyyah 
Taşımacılık’a TruckStore portföyündeki 
Actros araçlarımızı tercih ettiği 

için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni 
araçlarının hayırlı işler ve bol kazançlar 
getirmesini diliyoruz.” dedi.

Seyyah Taşımacılık Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Baysal teslim aldıkları 
Actros çekiciler ile ilgili; “Mercedes-Benz 
Türk ile olan 30 yıllık iş birliğimiz, zaman 
içerisinde güven üzerine kurulu bir 
dostluğa dönüştü. Filomuzdaki toplam 
150 aracımızdan 110 adedini Mercedes-
Benz markası oluşturuyor. 2018’de 
teslim aldığımız 44 adet Actros 1842’nin 
ardından pandemi dönemi öncesinde 
teslimatını gerçekleştirdiğimiz 41 
adet Actros 1841 LSnRL araçlarımız 
ile hayatın aralıksız devam 
edebilmesi adına uluslararası nakliye 

faaliyetlerimize hız kazandıracağız. Bir 
kez daha Mercedes-Benz markasını 
tercih etmemizde, araçlara olan 
güvenimiz, yedek parça ve servis 
ağının genişliği etkili oldu. Filomuza 
yeni araçları katmamızda etkisi olan 
tüm Mercedes-Benz Türk TruckStore 
yetkililerine ve Mengerler Ticaret Türk 
A.Ş. Bursa Şubesi’ne teşekkür ediyor, 
iş ortaklığımızı ilerleyen dönemlerde 
yeni filo alımlarımızla devam ettirmeyi 
planlıyoruz.”

Seyyah Taşımacılık Yönetim Kurulu 
Üyesi Derviş Baysal ise; “Avrupa’ya 
gerçekleştirdiğimiz uluslararası 
taşımacılık faaliyetlerimizde Mercedes-
Benz markasının sağlamlığı ve uzun 
yıllar birlikte çalışmış olmamızın verdiği 
memnuniyetle, araç filomuzun yeni 
üyelerini bir kez daha TruckStore’dan 
tercih ettik. Zor zamanlarda işimizin 
devamlılığını sağlayan Mercedes-
Benz markalı araçlar, bizim için 
her zaman karlı bir yatırım oldu. 
Filomuza eklediğimiz 41 adet yeni 
aracı TruckStore’un verdiği güven ile 
bugün teslim alırken, bu iş birliğimizin 
gerçekleşmesinde emeği olan tüm 
Mercedes-Benz Türk ve Mengerler 
Ticaret Türk A.Ş. Bursa Şubesi 
çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi. 
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Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yapılan 
yeni yatırımlarla enerji güç kapasitesi % 
65 arttı.  Aksaray Kamyon Fabrikası 2019 
yılında Türkiye’de ilk defa Enerji Yönetim 
Yazılım Robotu’nu devreye aldı ve ISO 
50001 sertifikalı enerji yönetim yazılımı 
kontrol sistemine entegre edildi.

Mercedes-Benz Türk, fabrikalarında 
yürüttüğü “Atık Yönetimi”, “Hava Kirliliği 
Kontrolü” ve “Sıfır Atık Su” gibi projelere 
ek olarak şirket genelinde tek kullanımlık 
plastik ürünleri kullanmıyor.

Türkiye’deki yatırımlarına 50 yılı aşkın 
süredir devam eden Mercedes-Benz 
Türk, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı 
yatırımlarla da sektöre öncülük etmeye 
devam ediyor. 2018 yılından beri Çevre 

Yönetimi Sistemi sertifikasına sahip olan 
Mercedes-Benz Türk; yatırımlarını, ilgili 
yasal yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara 
sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim 
Ekibi’nin hazırladığı düzenli raporlamalara 
uygun bir şekilde gerçekleştiriyor. 

Mercedes-Benz Türk, şirket genelinde 
tek kullanımlık plastik kullanımını 
Ekim 2019 itibarıyla durdurdu
Alınan karar kapsamında şirket 

içindeki içme suyu ihtiyaçları özel arıtma 
sistemlerinden sağlanmaya ve plastik 
yerine cam bardak ile cam şişe kullanımı 
desteklenmeye başlandı. Bu kararın 
ardında, şirket kapsamında yılda 350 
bin pet şişe ve yaklaşık 15 milyon plastik 
kullanımlı bardağın kullanımının önüne 

Çevreci otomotiv üreticisi 
Mercedes-Benz Türk Dünya 

Çevre Günü’nü kutluyor
Mercedes-Benz Türk çevreci 

uygulamalarıyla sektöre 
öncülük ediyor ve doğa dostu 
otomotiv üreticilerinden biri 
olmayı sürdürüyor. Hoşdere 

Otobüs Fabrikası, araç başı enerji 
tüketimini bir önceki yıla göre % 

9,6 oranında azaltarak 2019 yılında 
tarihinin en düşük değerine ulaştı.  

Sürdürülebilirlik kapsamında 
yatırımlarına devam eden Hoşdere 

Otobüs Fabrikası’nda, 100 kWp 
gücünde bir pilot güneş santrali 
devreye alınarak ilerleyen yıllar 
içinde güneş enerjisi kullanma 
hedefine yönelik ilk adım atıldı.
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geçilmesi hedefi bulunuyor.
Yeni uygulama ile tek kullanımlık 

plastik ürün tüketiminin önüne geçilmesi 
planlanırken; şirket genelinde uzun vadede 
üretim dışı kullanılan tüm plastik alımının 
durdurulması hedefleniyor.

Hoşdere Fabrikası, 2019 yılında 
tarihinin en düşük araç başı enerji 
tüketimi değerine ulaştı
Gelişen teknolojiyi yakından takip 

eden Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nın kurulduğu 1995 
yılından beri kullanılan ve yaklaşık % 25 
oranında enerji tasarrufu sağlayan Bina 
Otomasyon Sistemi’nin yazılımında son 
versiyon devreye alınarak kullanılmaya 
başlandı. 2019 yılında son versiyonu 
devreye alınan sistemin bir parçası olan 
zaman programları; aydınlatmaların ve 
ısıtma-soğutma sistemlerinin gereksiz 
yere çalışması engelliyor. Ortam sıcaklığı ısı 
kontrol cihazları ile izlenirken; aydınlatmalar, 
ısıtma-soğutma sistemleri ve pompalar 
ise zaman programları ile kontrol ediliyor. 
Isı geri kazanım sistemi ile ısıtma yapılan 
zamanlarda emilen havadaki ısı geri 
kazanılarak tekrar ortama veriliyor. Enerjinin 
daha verimli kullanılmasını hedefleyen ve 
enerji kesintisi nedeniyle ortaya çıkabilecek 
olumsuz çevresel etkileri kaynağından 
engellemek amacıyla Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda kurulan “Trijenerasyon Tesisi” 
sayesinde doğalgaz kullanılarak; elektrik, 
ısıtma ve soğutma suyu elde ediliyor. Bu 
sistemle elektrik ihtiyacının % 100’ü, kış 
aylarında ise ısı ihtiyacının % 40’ı ve yaz 
aylarında klima amaçlı soğutma ihtiyacının 
bir kısmı karşılanıyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası, araç başı 
enerji tüketimini bir önceki yıla göre % 9,6 
oranında azaltarak 2019 yılında tarihinin 
en düşük araç başı enerji tüketimi değerine 
ulaştı. 2019 yılında ayrıca fabrikadaki CO2 
salınımında bir önceki yıla göre % 11,3 
oranında düşüş sağlandı. 2007 senesinden 
beri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda sürdürülen tüm enerji 
verimliliği çalışmaları kapsamında araç 
başı % 35’in üzerinde enerji tasarrufu elde 
edilirken, karbondioksit salınımında yıllık 
10.000 ton civarında düşüş sağlandı. 

“Enerji Yönetim Sistemleri Tamamlama 
Sertifikası” bulunan Hoşdere Otobüs 
Fabrikası ayrıca ISO-50001 Enerji 
Yönetim Sistemi sertifikasını da almak 
için çalışmalara başladı. Sürdürülebilirlik 
kapsamında yatırımlar yapılmaya devam 
edilen fabrikada, 100 kWp gücünde bir pilot 
güneş santrali kurularak devreye alındı. Bu 
pilot güneş santralleri ile birlikte ilerleyen 

yıllar içinde güneş enerjisi kullanma 
hedefine doğru ilk adım atılmış oldu.

Aksaray Kamyon Fabrikası “ISO 
50001:2018 Enerji Yönetimi 
Sertifikası” aldı
Son yıllarda yapılan yeni yatırımlar 

ile Aksaray Kamyon Fabrikası’nın enerji 
güç kapasitesi % 65 oranında artırıldı. Bu 
yatırımlar kapsamında; fabrika tesislerinde 
ve binalarında enerji verimliliği yüksek 
ve otomasyonlu ekipmanlar devreye 
alındı. Fabrikanın üretim kapasitesinin 
artırılmasına rağmen, tüm binalardaki 
altyapılarda otomasyonlaşma ve 
standartlaşmaya gidilerek Facility 
Management (FM) 4.0 adlı Merkezi Kontrol 
Odası aracılığıyla üretimin vardiya sistemine 
uygun olarak programlanması sağlandı. 

Bunlara ek olarak; Aksaray Kamyon 
Fabrikası Türkiye’de ilk defa Enerji Yönetim 
Yazılım Robotu’nu devreye aldı. 2019 yılında 
devreye alınan bu yazılım robotunun; 
tüm tüketicileri anlık takip, regresyon 
hesabı, analizi, tüketim verilerini mail ile 
bilgilendirme gibi foksiyonları sayesinde 
enerji daha şeffaf bir şekilde yönetilmeye 
başlandı. Aksaray Kamyon Fabrikası 2019 
yılında Mercedes-Benz Türk ailesinde 
ilk defa “ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi 
Sertifikası’nı” aldı. Sürdürülen enerji 
verimliliği çalışmaları sayesinde araç başı 
% 35’in üzerinde enerji tasarrufu elde 
edildi. 2014 yılında aldığı 5 yıllık Çevre İzin 
Belgesi’nin tarihini uzatmak için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na başvuran Aksaray 
Kamyon Fabrikası, fabrikada yapılan 
başarılı denetimler ve gerekli belgelerin 
sunulmasının ardından belge tarihini 
2024 yılına kadar uzatmaya hak kazandı. 
Sorumluluk bilinci doğrultusunda tesisinde 

iyileştirmeler yapmaya devam eden Aksaray 
Kamyon Fabrikası ayrıca sunduğu “Enerji 
Yönetimi ve Verimliliği” konulu çevrimiçi 
eğitimler ile çalışanlarının farkındalığını da 
artırmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk en çevreci 
otomotiv üreticilerden biri olmayı 
sürdürüyor
Mercedes-Benz Türk’ün “Atık Yönetimi” 

ile ilgili 1.000.000 avronun üzerinde yatırım 
yaptığı Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 
700.000 avroyu aşan tutarda yatırım yaptığı 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda; tehlikeli 
ve tehlikesiz atıklar, oluştukları noktalarda 
biriktirilerek bertaraf işlemine gönderiliyor.

“Hava Kirliliği Kontrolü” kapsamında 
yaptığı 110.000 avroluk yatırım ile fabrika 
bacalarının bir kısmında yeniliğe giden 
Mercedes-Benz Türk; yanma, yapıştırma 
ve boya süreçlerinden kaynaklanan uçucu 
organik bileşen emisyonlarını kontrol 
altında tutuyor.

2017 yılında uygulanmaya başlanan Sıfır 
Atık Su projesiyle de fabrikadan çıkan bütün 
tehlikeli atık sular fabrika içerisinde bulunan 
endüstriyel ve biyolojik arıtma tesislerinden 
geçerek deşarj ediliyor.

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere 
ve Aksaray fabrikalarında uyguladığı 
fosfatlama ve katodik daldırma sistemi 
sayesinde 10 yılı aşkın korozyon garantisi 
sağlanarak ürünlerin kullanım süresi 
artırılırken, ortaya çıkabilecek onarım 
amaçlı boyama ihtiyacı minimuma iniyor. 
Bu sayede bir yandan hammadde ve enerji 
tasarrufu sağlanırken diğer yandan da 
onarım sürecinin doğurabileceği çevre 
kirliliği sınırlandırılıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün 2018 yılında 
boyahane merkezinde devreye aldığı yeni 
boya besleme sistemi ile boya sarfiyatı 
azaltılarak; hem tehlikeli atık miktarı hem de 
VOC salınımı ciddi ölçüde azaltılıyor.
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Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel 
Müdürlüğü görevine 1 Haziran 2020 
tarihi itibarıyla Mehmet Ünal getirildi. 
2006 yılında Shell & Turcas bünyesine 
katılan Mehmet Ünal, 2010 yılına kadar 
Shell Perakende Satışlar İstanbul Bölge 
Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Shell 
Ukrayna’ya satış artışı konusunda Proje 
Lideri olarak atandı. 

2011 yılında Perakende Satışlar 
Operasyon Müdürü olarak görev alan 
Mehmet Ünal, iş yapış şekillerini yeni 
projeler ile basitleştirerek perakende 
satışlarda operasyonel mükemmelliyetin 
artmasına ve bu sayede artan müşteri 
memnuniyeti ile pazar payının 
yükselmesine yardımcı oldu. Türkiye’deki 
Operasyon Müdürlüğü görevinin 

sonrası, 2013 yılında Shell Bulgaristan’a 
Satış Müdürü olarak geçiş yapan Ünal, 
Bulgaristan’da yeniden yapılanmayı 
sağlayarak müşteri odaklı bir strateji 
ile ciddi anlamda bir büyüme ve pazar 
payında artış sağladı. Ayrıca istasyon 
marketlerindeki stratejinin değişimine 
katkıda bulunarak, Shell Bulgaristan’ın 
ek karlılık sağlamasında ve yeniden 
yapılanmasında önemli bir rol oynadı. 

Bu başarısını takiben 2015 Mart ayında 
Türkiye’ye dönüş yaptı ve o tarihten 
bu yana Shell & Turcas Filo Çözümleri 
Direktörü olarak görev yapan Ünal, filo 
çözümlerinde müşteri ve büyüme odaklı 
bir strateji uyguladı. Her türlü piyasa 
koşulunda kalıcı büyümeyi sağlamanın yanı 
sıra Shell&Turcas’ı sektöründe farklı kılacak 
Shell Filo Platform, Shell Pratik Kart, Shell 
Yol Hizmetleri gibi müşteriye değer yaratan 
ürünlerin sunulmasına öncülük etti. 

Ayrıca, Mehmet Ünal’ın liderliğinde  
alternatif enerji kaynaklarından LNG 
(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Türkiye’de iş 
kolu olarak kuruldu ve Türkiye’nin ilk 
LNG istasyonu açıldı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi mezunu olan Mehmet Ünal 
sonrasında Indiana Üniversitesi’nden MBA 
diplomasını aldı.

Mehmet Ünal
Shell & Turcas Madeni 

Yağlar Genel Müdürü oldu
Shell bünyesinde 15 yıldır 
önemli görevler üstlenen 

Mehmet Ünal, Shell & Turcas 
Madeni Yağlar Genel Müdürü 
oldu. 2015 yılından bu yana 
Shell & Turcas Filo Çözümleri 
Direktörlüğü pozisyonunda 

bulunan Ünal, yeni görevine 1 
Haziran 2020 tarihinde başladı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret 
Bakanlığı’nın uygun görüşleri ve İçişleri 
Bakanlığı’nın onayı ile ismi Türkiye Makina 
Federasyonu olarak tescillenen MAKFED, 
20 alt sektör derneği üyesi ile 3000’e yakın 
imalatçıyı temsil ediyor.  Makina ve aksam 
imalatçılarını temsil eden derneklerin 
üst kuruluşu olarak 2014 yılında kurulan 
Federasyon’un merkezi Ankara’da 
bulunuyor.

“Sektörümüz örgütlenmesini 
zirveye taşıdı”
Türkiye’de 400 bine yakın kişi istihdam 

eden ve yılda ortalama 18 milyar dolar 
ihracat gerçekleştiren makina imalat 
sektörünün, yüksek katma değerli 
ürün ve teknoloji geliştirerek sanayi, 
tarım ve hizmet sektörlerinin küresel 
rekabetçiliğinde kilit rol üstlendiğine 

MAKFED “Türkiye” ön adı 
kullanmaya hak kazandı

Türk makina sektörünü 
dünyada Türkiye Makina 

Federasyonu temsil edecek
Türk makina sektöründe 20 alt 

sektörü tek çatı altında birleştiren 
ve Avrupa Mühendislik 

Endüstrileri Konfederasyonu’nda 
ülkemizi temsil eden Makina 

Federasyonu, resmi onay sürecinin 
ardından ismini “Türkiye Makina 
Federasyonu” olarak değiştirdi. 

MAKFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran, “Türk 
makina sektörünün tepe örgütü 

MAKFED’in uluslararası temsil erki, 
Türkiye adını kullanma kararıyla 

tescillenmiş oldu” dedi.
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dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran şunları söyledi:

“Makina sanayi, herhangi bir sektör 
değildir. Yükseltici ve sürükleyicidir. 2019 
yılı boyunca kamunun yayımladığı tüm 
strateji planlarında bize öncü görevi 
verilmiş olması, ‘ileri ülke’ olmanın tek 
yolunun makina sanayinin yükselişinden 
geçtiğinin artık herkesçe anlaşılmış 
olmasındandır.”

Makina imalatçılarını temsil eden 
sektörel derneklerin on yıllardır önemli 
bir sorumluluğu özveriyle yerine 
getirdiğini ifade eden Dalgakıran, “İsim 
değişikliği sonunda, örgütlenmemiz 
nihayet zirve noktasına ulaşmış 
oldu. Federasyonumuzun adına 
kattığımız ‘Türkiye’ ibaresiyle birlikte, 
ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında 
üstlendiğimiz görevin gerek-koşul 
ve   ihtiyaçlarını dile getirmeyi 
sürdüreceğiz. Ürettiğimiz bilgi ve 
stratejilerle, yetkili makamların en 
isabetli kararları almalarına yardımcı 
olmaya büyük bir özgüvenle devam 
edeceğiz” dedi.

“KOBİ’lerin hâkim olduğu bir 
sektörde, güçlü örgütlenme 
olmazsa olmaz”
MAKFED çatısı altında Türkiye’yi 

makina, metal, elektronik ve yazılım 
sektörlerinin tepe kuruluşu olan Avrupa 
Teknoloji Endüstrileri Federasyonu 

ORGALIM’de de yıllardır başarıyla temsil 
ettiklerinin altını çizen Dalgakıran şunları 
söyledi: “Üye derneklerimizin her 
biri, kendi alt-sektörlerinin en yetkin 
kuruluşlarıdır. Dernek başkanlarımızın 
birçoğu uluslararası sektörel örgütlerde 
de görevlidir. Derneklerimiz 23 Avrupa 
federasyonunda ülkemizin bayrağını 
dalgalandırıyor. Uluslararası standartlar 
ve mevzuat üzerinde çalışıp, üyelerinin 

ticari ve teknik bilgiye erişebilmelerini 
sağlıyor. Makina imalatı gibi, bütün 
dünyada KOBİ yapısında olan tüm faaliyet 
alanlarında güçlü sektörel örgütlenme 
olmazsa olmazdır. Bizim yıllardır yazmakta 
olduğumuz başarı öyküsünde bu bilincin 
yeri tartışmasızdır.” 

“MAKFED, sektörün kurumsal 
yapılanmasını güçlendiriyor”
Öncelikli misyonu, kamu ve özel 

sektörü tamamlayıcı ve destekleyici 
işlevler üstlenirken, ekonomik ve sosyal 
kalkınma sürecinde etkin çözümler 
üreterek gerek ulusal gerekse uluslararası 
ölçekte karar alma mekanizmalarına 
zamanında ve yerinde katkılar 
sağlamak olan MAKFED’in üye ve 
faaliyet tabanındaki açılımın süreceğini 
belirten Dalgakıran sözlerini şöyle 
tamamladı: 

“Makina imalat sektörünün 
ülkemizde odağa yerleşerek büyük 
sorumluluk üstlenmesi, yan ve tedarikçi 
sektörlerin dernekleri, kümeler, bölgesel 
dernekler ve diğer paydaşlarla ilişkilerin 
güçlendirilmesini ve müşterek mesaiyi 
kaçınılmaz hale getirmiştir. Resmi 
makamlarımızın Federasyonumuzu 
‘Türkiye’ ön adına layık bulmaları, bizleri 
onurlandırmanın yanı sıra, giderek 
yükselen başarı ve özgüvenimizle 
peyderpey yeni açılımlar yapmamıza 
zemin hazırlayacaktır.”

Adnan Dalgakıran
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2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
toplam üretim yüzde 34 ve otomobil 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 31 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam üretim 415 bin 454 
adet, otomobil üretimi ise 288 bin 133 
adet düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 20 artarak 189 
bin 118 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde otomobil pazarı ise 
yüzde 22 oranında arttı ve 146 bin 528 
adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2020 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde üretim yüzde 
39 seviyesinde daralırken, ağır ticari 
araç grubunda yüzde 23, hafif ticari 
araç grubunda yüzde 40 oranında 
azaldı. 2019 yılı OcakMayıs dönemine 
göre ticari araç pazarı yüzde 16, hafif 
ticari araç pazarı yüzde 14 ve ağır ticari 
araç pazarı yüzde 34 arttı. 

2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 38 oranında, otomobil 
ihracatı yüzde 35 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam ihracat 331 bin 391 
adet, otomobil ihracatı ise 232 bin 781 
adet düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı Dolar 
bazında yüzde 33, Euro bazında 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 31 azaldı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 8,9 Milyar 
$ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 29 azalarak 3,5 Milyar 
$ seviyesinde gerçekleşti. Euro 
bazında otomobil ihracatı ise yüzde 
27 azalarak 3,2 Milyar € seviyesinde 
gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
34 oranında azalarak toplam 415 bin 
454 adet taşıt aracı üretildi.

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 425 bin 804 adet olarak 
gerçekleşti. 

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

•	 B. Kamyonda yüzde 23,8 
•	 Kamyonette yüzde 40,9 
•	 Minibüste yüzde 30,7 
•	 Otobüste yüzde 27,7 
•	 Midibüste yüzde 18,2 oranlarında 

azaldı, 
•	 K. Kamyonda yüzde 34,7 

oranlarında arttı.

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
otomobil üretimi, 2019 yılına göre 
yüzde 31 oranında azalarak 288 bin 
133 adet düzeyinde gerçekleşti.,

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
traktör üretimi yüzde 15 oranında 
artarak 10 bin 350 adet oldu.

Ocak-Mayıs döneminde kapasite 
kullanım oranları, Otomobil ve Hafif 
Ticari araçlarda %51, Ağır Ticari 
Araçlarda %32 ve Traktör’de %33 
olarak gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
toplam satışlar 2019 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 21 artarak 189 
bin 118 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 

otomobil satışları, 2019 yılı aynı 

dönemine göre yüzde 22 oranında 
arttı ve 146 bin 528 adet oldu.

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı 
yüzde 64 olarak gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 22, 
ithal otomobil satışları yüzde 36 
ve yerli otomobil satışları yüzde 3 
oranlarında arttı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 

hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
pazarında ithalatın payı yüzde 42 
olarak gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları yüzde 
14, ithal hafif ticari araç yüzde 2 ve 
yerli hafif ticari araç satışları yüzde 24 
oranlarında arttı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde; 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ağır ticari araç pazarı yüzde 34 artarak 
6 bin 23 adet, kamyon pazarı yüzde 
35 oranında artarak 5 bin 46 adet, 
midibüs pazarı yüzde 55 oranında 
artarak 593 adet ve otobüs pazarı ise 
yüzde 3 oranında artarak 384 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
toplam pazar yüzde 36, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 49, ağır ticari araç pazarı 
yüzde 58 ve otomobil pazarı yüzde 30 
oranlarında düşüş gösterdi.

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

232 bin 781 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin yüzde 80’ini 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2020 YILI  “MAYIS”  AYI 

SONUÇLARINI AÇIKLADI
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Grafik1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2020/2019 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 
2020 Yılı Toplam Pazar(x1000)   Tablo 1.2: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)
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Kaynak: OSD

oluşturan 331 bin 391 adet taşıt 
ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 38 azaldı. 

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 35, ticari araç ihracatı yüzde 46 

oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 
2019 yılına göre yüzde 28 azalarak 4 
bin 707 adet olarak gerçekleşti

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

verilerine göre, 2020 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde toplam otomotiv ihracatı, 

2019 yılına göre yüzde 33 oranında 
azaldı ve 8,9 milyar $ oldu. Euro 
bazında ise yüzde 31 azalarak 8,1 
milyar € olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 35 oranında, yan 
sanayi ihracatı da yüzde 30 oranında 
azaldı.
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IVECO’nun İstanbul yetkili 
satıcılarından Istanbul Fiat Otomotiv 
satışını gerçekleştirdiği 2 adet S-WAY 
AS440S48 T/P çekicileri Metroport 
Uluslararası Nakliyat firmasına teslim etti. 

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

Teslimata Istanbul Fiat yönetim kurulu 
başkanı Cem Arı, Metroport firma sahibi 
Abdurrahman Sayna, Alper Ata ve Cenkay 
Üstün katılmışlardır.

Yeni kabin: Mükemmel sürüş 
ortamı
Mükemmel sürüş ortamı:Yeni kabinin 

tasarımı, ideal sürüş pozisyonu ile 
başlamak üzere sürücülerin ihtiyaçları 
düşünülerek gerçekleştirildi. Ayarlanabilir 
koltuğun bazası alçaltılıp minderin 
kalınlığı ve ileri geri hareket mesafesi 
arttırılarak sürücüye konforlu bir pozisyon 
ve ideal görüş alanı sağlandı. Direksiyonun 
alt kısmı düz tutularak sürücülere daha 
fazla alan bırakıldı ve konfor arttırıldı.

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

Ön konsol ve merkez, konfor ve 
verimliliği arttırmak üzere baştan 
tasarlandı ve yeni yerleşim biçimi 
fonksiyonelliği arttırdı. 7 İnç kapasitif 
dokunmatik ekran, son teknoloji bilgi-
eğlence sistemine erişimi sağlıyor ve 
sürücünün dijital hayatını Apple Car Play 
ile telefonunu eşleyerek araca getirmesine 

IVECO yetkili satıcısı 
Istanbul Fiat

S-WAY çekicileri 
Metroport’a teslim etti

IVECO’dan Metroport’a 2 adet S-WAY çekici teslimatı
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olanak veriyor. Ek olarak eller-serbest 
ve müzik yayını için Bluetooth, DAB 
radyo, ses tanıma, kamyon navigasyon 
sistemi ve de çeşitli donanım ile siber 
güvenlik de dâhil olmak üzere yazılım 
geliştirmeleri mevcut. Sürücü 7/24 Servis 
ve Uzaktan Servis Hizmetleri ile Sürüş Tarzı 
Değerlendirme sistemine de erişebiliyor.

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

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

Geniş, iyi donanımlı yaşam alanı.

Yeni kabin konsepti hareket kolaylığı için 
oldukça boş alan bırakan geniş bir yaşam 
ortamı yaratıyor.

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

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

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

Yemek ve içecekler için buzdolabı 
ve soğuk tutma kutuları seçenekleri 
çeşitli ihtiyaçları karşılıyor. Buzdolabının 
tepesindeki göz kapağı sürücünün içecek 
için buzdolabının kapağını tamamen 
açmadan içeceğini almasına olanak 
tanıyor.

IVECO, iç mekân aydınlatma 
sisteminde her türlü koşulda görsel 
konforu arttırmak, doğru kalite 
ve parlaklığı, yerinde ve ihtiyaç 
duyulduğunda sağlamak, her türlü 
kullanımda kabini mükemmel bir 
şekilde aydınlatmak için kapsamlı bir 
araştırma gerçekleştirdi. Yeni tamamen 
LED ayarlanabilir tavan ışıkları gece 
sürüşü veya ortam aydınlatması için 
ihtiyaç duyulan biçimde arka aydınlatma 
sağlıyor. İki bağımsız tamamen LED 
okuma ışığı sürücü ve yardımcısı için 
aydınlatma sağlıyor. Ek olarak uygunca 
konumlandırılmış bağımsız düğmeler 
ve döner kontrol düğmesi sürücünün 
üzerinde yer alan rafta ve tüm aydınlatma 
sistemini kontrol ediyor. Geceleyin, akıllı 
aydınlatma için kapı engelleyici, kapı 
açıldığında tüm ışıkların birden yanmasına 
engel oluyor.

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

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

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

direncini minimize etmek için incelikle 
çalışıldı. Yeni çatı mükemmel bir biçimde 
aracın ön bitişine eklemlendi ve düz bir 
yüzey yaratarak sürtünmeyi minimize etti. 
Ön cama erişimi kolaylaştıran katlanabilir 
ön merdiven kullanılmazken tamamen 
kayboluyor. Yüksek yarıçaplı köşelere ve 
yan bitişlere sahip ön ızgara, tümleşik kafa 
lambaları, tümleşik yansıtıcılı yeni tampon 
tasarımı, teker kemerleriyle birlikte hava 
akışını optimize eden akan hatlar yaratıyor 
ve araca kendine özgü bir ifade veriyor.

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

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

Yeni Kabin: Toplam Sahip Olma 
Maliyetini kısmak için tasarlandı
IVECO S-WAY’in kabininin yeni 

tasarımında maliyeti azaltmak için tek 
parça tampon yerine yalnızca etkilenen 
parçanın değişmesini sağlayan çok-
parçalı tampon gibi çeşitli özelliklerle 
her tasarruf fırsatı değerlendirildi. IVECO 
verilerine göre bu, filolardaki çoğu olayda 
belirgin ölçüde daha düşük tamir masrafı 
sağlayacak.

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

Yeni Kabin: Sürücü güvenliği 
için tasarlandı
IVECO S-WAY’in geliştirilme sürecinde 

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

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

algılamayı %15 arttırarak düşük ışık 
koşullarında güvenliği daha da arttırıyor.

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

Kabin aynı zamanda güvenlik 
konusunda da yeni tasarıma sahip: Yeni 
kapının tasarımı son basamağa kadar 
iniyor ve kabinin içinde ek mekanik kapı 
kilidi barındırıyor.

Sürücü odaklı yeni kabin tasarımı 
birinci sınıf yaşam ve çalışma koşullarını; 
geniş ortam, sıra dışı sürüş ergonomisi, 
iyi planlanmış; fonksiyonellik ve konforu 
bir araya getiren yerleşimi ile sağlıyor. 
Tasarım aynı zamanda güçlendirilmiş 
yapısıyla (ECE R29.03 kabin çarpışma 
uyumlu) sürücü güvenliğine atıfta 
bulunuyor ve her koşulda daha iyi görüş 
sağlıyor.

Kabin baştan tasarlanırken IVECO, 
müşterinin kârlılığını arttırmak adına 
maliyet azaltıcı ve üretkenlik arttırıcı her 
fırsatı kullandı. Yeni tasarım aerodinamik 
performansı optimize ediyor ve 
hâlihazırda mükemmel olan yakıt 
verimliliğini %4’e kadar arttırıyor. Toplam 
Sahip Olma Maliyetine etki eden tasarım 
unsurları ise tamir maliyetlerini dramatik 
olarak azaltan çok-parçalı tampon gibi 
yalnız etkilenen parçanın değişmesini 
sağlayan özellikler.
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Toplu taşıma sistemleriyle her kente 
uyum sağlayabilecek modern çözümler 
sunan Karsan, geçtiğimiz yıl Romanya’nın 
Suceava kentine gerçekleştirdiği 5 
adetlik teslimatın ardından, bu yıl da 
10 adetlik elektrikli minibüs ihalesini 
kazanarak, satış sözleşmesini imzaladı. 
Anlaşma kapsamında, 10 adet Jest 
Electric’i 2020 yılı sonuna kadar 
Suceava’ya teslim edecek 
olan Karsan, böylelikle yıl 
sonu itibariyle 21 adet Jest 
Electric’i Romanya yollarıyla 
buluşturmuş olacak. 

Bursa’da yer alan 
fabrikasında çağın mobilite 
ihtiyaçlarına uygun 
ulaştırma çözümleri 
geliştiren yerli üretici 
Karsan, Romanya 
şehirlerinin toplu 
taşımadaki çevreci 
tercihi olmaya 
devam ediyor. Karsan 
Ticari İşler Genel 

Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu 
Romanya’nın Suceava kentinde açılan 
bu ihalenin de başarıyla kazanılmasının 
ardından mutluluğunu şu sözler ile 
ifade etti: “Karsan markalı araçlarımız ile 
Romanya’nın farklı şehirlerinde 2013’ten 
beri hizmet veriyoruz. Dej’den, Sibiu’ya, 
Braşov’dan, Braila’ya kadar bir çok 

şehirde araçlarımızı son kullanıcılarla 
buluşturduk.  Son olarak Romanya’nın 
Suceava kentinde geçtiğimiz yıl 
kazandığımız ihalenin ardından 
Jest Electric ile 1,5 senedir yollarda 
hizmet sunuyoruz, bu yıl da tüm 

dünyayı etkisi altına alan pandemiye 
rağmen, aynı kentte 10 adetlik 

ihalenin kazananı olarak 
Romanya halkına ulaşım 
çözümleri sunmaktan 
gururluyuz. Önümüzdeki 
3 ay içerisinde kapsam 
genişletme dahilinde 6 
adet daha Jest Electric 
siparişi almayı umut 
ediyoruz. Romanya 

pazarında günden güne güçlenerek tercih 
edilen marka olmak bizi mutlu ediyor.”

En iyi elektrikli performansı  
Jest Electric’te!
Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz 

yolcu konforuyla kendini kanıtlayan 
Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork 
üreten BMW üretimi elektrikli motor 
ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh 
bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye 
kadar menzil sunarak bu anlamda 6 
metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi 
performansını gösteren Jest Electric’in 
enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif  
fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 
25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 

10,1 inçlik multimedya dokunmatik 
ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, 
anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile 
donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi 
uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 
tekerlekte bağımsız olan süspansiyon 
sistemiyle konfor disiplininde de binek 
otomobilleri aratmıyor. 

Romanya’nın tercihi yine Karsan oldu

Karsan Suceava’da 10 adetlik
elektrikli minibüs ihalesini kazandı

Muzaffer Arpacıoğlu
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Üniversite öğrencilerinin 
deprem, yangın ve tahliye 
konusunda bilgi durum 
tespitlerinin yapılması

D

Aydan ÇAĞA
info@radusdergisi.com

oğal afetlerin ortaya 
çıkardığı sorunların kalıcı 
çözümünün sağlanmasında 
eğitim etkinliklerinin önemli 
olduğu bilinen bir gerçektir. 
Deprem konusunda bilinçli ve 
duyarlı bireyler yetiştirmek, 
bu sorunların çözümü için 
en faydalı yöntem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
Bireyleri deprem ve depremden 
korunma yolları konusunda 
bilgilendirme ve bireylere 
olumlu tutumlar kazandırmak 
depremin zararlarını en aza 
indirmeye yardımcı olmaktadır. 

Yaşam ve çalışma 
alanlarında meydana 
gelebilecek bir yangın tehdidini 
önlemek için, yangın alarm 
sistemleri, yangın söndürücüler 
ve sabit söndürmeler dahil 
olmak üzere pek çok yangından 
korunma donanım ve sistemleri 
mevcuttur. Fakat bir yangını 
meydana getirecek faktörlerin 
engellenmesi ve önüne 
geçilemeyen bir yangının 
söndürülmesini sağlamak; 
yangın eğitiminin alınması ve 
bu eğitimlerin belirli periyotlar 
ile tekrar edilmesinden 
geçmektedir. 

Bu çalışmada üniversite 
öğrencilerinin deprem, yangın 
ve tahliye konularında bilgi 
düzeylerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

İncelenen literatürler 
doğrultusunda deprem, yangın 
ve tahliye konularının ayrı 
ayrı incelenmiş olmasına 
karşılık tamamının bir arada 
incelendiği çalışmalara 
rastlanmamıştır. Okul öncesi 
eğitim ve ortaokul öğrencileri 
üzerinde gerçekleştirilmiş 
olan deprem, yangın ve tahliye 
çalışmalarına ulaşılmıştır. 
Bu çalışma deprem, yangın 
ve tahliye konusunda okul 
öncesi ve ortaokul öğrencileri 
üzerinde yapılan çalışmaların 
devamı niteliğini taşımakta 
ve üniversite öğrencilerinin 
bilgi düzeyleri incelemeyi 
amaçlamaktadır. Bu sebeple 
yapılan çalışma literatüre 
yapacağı katkıdan dolayı 
oldukça önemlidir.

Deprem, yangın, sel gibi 
doğal afetlerin tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de can 
kayıplarına neden olmakta 
acılar yaşanmaktadır. Özellikle 
Türkiye’nin coğrafik olarak 
deprem bölgesinde olması 
nedeniyle günümüze kadar 
çok sayıda can kaybına neden 
olan depremler yaşanmıştır. Bu 
can kayıplarının birçoğunun 
deprem veya doğal afet 
ve aynı zamanda şu an 
içinde bulunduğumuz savaş 
durumundan dolayı çıkan 
yangın ve oluşan yıkıntılar 
sırasında nasıl davranılacağının 

ve ne gibi önlemler 
alınmasının ve neler yapılması 
gerektiğinin bilinmemesinden 
veya bilinenlerin 
uygulanmamasından 
kaynaklandığı açık bir gerçektir.
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Doğal afetlere ve yapay 
afetlere karşı hazırlıklı olmak 
ve daha bilinçli olmak için hem 
birey yaşam alanlarının hem 
de ülkedeki sağlık, eğitim gibi 

kuruluşların fiziksel olarak doğal 
afete dayanıklı yapılar olmasının 
yanı sıra bireylerin doğal afete ve 
yapay afetler karşı bilinçlenmesi 
önem taşımaktadır.

UNICEF (2011) tarafından 
hazırlanan raporda doğal afetlere 
hazırlıklı olmalı ve bunun 
içinde afet planı hazırlanmalı ve 
tatbikatlar yapılmalıdır. Özellikle 
yangın gibi acil durumlara 
müdahale edecek kişilerin bu 
konuda uygulamalı eğitim almış 
olması çok önemlidir.  Ayrıca 
insanların genellikle afet anında 
paniğe kapıldıkları için ve bu 
panik can kayıplarının olduğu 
bilinmektedir.  

Özellikle İstanbul ilinin 
nüfus olarak yoğun olduğu ve 
coğrafik olarak deprem açıcından 
riskinin yüksek olduğu göz 
önüne alındığında deprem ve 
olası yangın durumunda can 
kaybını engellemek veya en 
aza indirebilmek için bilimsel 
ve geçerliliği kanıtlanmış 
önlemlerin alınması ve 
uygun davranış biçimlerinin 
sergilenmesi ile mümkün 
olabilecektir.  Bu bağlamda 
yangın alarm düğmesinin ve 
yangın merdiveninin okullarda 
olmamasının hem önemli 
bir risk olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Ülkemizde 1999 Marmara 
Depreminin ardından Milli 
Eğitim Bakanlığı ve diğer 
bakanlıklar ile doğal afetlere 
karşı hazırlıklı olmak için bir çok 
proje başlatılmıştır. Bu projeler 
ile bireyler ve kurum yöneticileri 
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daha da bilinçlenmiştir. Bununla 
birlikte Başbakanlığa bağlı Afet 
ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi 
Başkanlığı tarafından Türkiye’nin 
afete karşı hazırlıklı olabilmesi 
adına pek çok çalışmalar 
yürütülmektedir.

Vakıf ve devlet 
üniversitelerinde okuyan 
toplamda 480 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiş olan deprem 
ve yangın bilgi düzeyleri 
çalışmasının demografik 
sonuçları aşağıda belirtildiği 
gibidir:

• Vakıf üniversitelerinden 
katılan katılımcıların 
114’ünün kadın ve 146’sının 
erkek olduğu ve ayrıca devlet 
üniversitelerinden katılan 
katılımcılarında 102’sinin 
kadın ve 118’inin erkek 
olduğu,

• Vakıf üniversitelerinden 
katılan katılımcıların 
26’sının iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi ve devlet 
üniversitelerinden de 25 
kişinin iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi aldığı,

• Vakıf üniversitelerinden 
katılan katılımcıların 
60’ının daha önce deprem 
ya da yangın gibi bir afet 
ile karşılaştığı ve devlet 
üniversitelerinden katılan 
katılımcılarında 65’inin 
deprem ve yangın gibi bir 
afet ile karşılaştıkları,

• Vakıf üniversitelerinden 
katılan katılımcılar ile devlet 
üniversitesinden katılan 
katılımcıların anlamlı 
bir farklılık göstermediği 
belirlenmiştir.

Gerçekleştirilmiş olan 
çalışmadan hareketle 
vakıf üniversitelerinde 
okuyan öğrencilerin devlet 
üniversitelerinde okuyan 
öğrencilere göre deprem ve 

yangından korunma konularında 
biraz daha fazla bilgi birikimine 
sahip oldukları belirlenmiştir. 
Ayrıca üniversite öğrencilerinin 
okudukları enstitülere göre bilgi 
düzeyleri değerlendirildiğinde 
sağlık bilimleri enstitülerinde 
okuyan öğrencilerin sosyal 
bilimler ve fen bilimlerinde 
okuyan öğrencilere göre çok 
daha fazla bilinçli oldukları 
görülmüştür. Bunun en önemli 
sebebi ise deprem ve yangın 
sonrası muhtemel sağlık 
hizmetlerinin gerekliliğinin 
yüksek olmasından kaynaklı 
bu enstitülerde iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin diğer 
enstitülere göre daha fazla 

verilmesinden kaynaklıdır.

İnsanoğlu, emniyetli ve 
riskten uzak bir ortamda 
çalışma gayretini yaşamın 
her alanında göstermek için 
yoğun bir şekilde çaba sarf 
etmektedir. Yangın genelde 
insanların ihmalleri neticesinde 
meydana gelen bir felaket 
ve bir kaza türüdür. Yangın 
güvenliği, evde, okulda, çalışma 
alanında, seyahat sırasında 
her an varlığını hissettirmesi 
gereken bir ihtiyaçtır. Acil bir 
duruma verilen tepkiye etken 
olan birçok neden vardır; 
bunların başında insan kültürü 
ve eğitim sayılabilmektedir. Bir 
birimin yangın güvenliğinin 
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sağlanmasında birinci etken yasa 
ve yönetmeliklerin gereklerini 
yerine getirmek olmalıdır. 

Diğer bir husus ise bir yerde 
meydana gelebilecek muhtelif 
yangın senaryolarını da göz 
önünde bulundurularak bir 
emniyet planı oluşturmak 
olmalıdır. Yangın anında insan 
davranışları incelendiğinde 
eğitim eksikliğinden meydana 
gelen unsurların önemli bir 
rol oynadığı görülmektedir. 
Her binada, çıkışların nerede 
olduğunu gösteren, iyi 
aydınlatılmış ve görünür işaretler 
olmalıdır; bunun yanı sıra, bina 
sakinlerine, düzenli olarak bina 
tahliye ve kaçış tatbikatları 

yaptırılmalıdır. 

Burada portatif yangın 
söndürücülerin önemi de göz 
ardı edilemeyecek bir durumdur. 
İstatistikler, portatif bir yangın 
söndürücü kullanıldığı takdirde 
%94 oranında yangının, ilk 
iki dakikada sona erdirildiğini 
göstermektedir. ayda

Ayrıca; eğitim kritik önem 
taşımaktadır. Bir binanın 
yapısı ve amacı kendi yangın 
risklerinin belirlenmesinde önem 
taşımaktadır. Bir petrokimya 
tesisi ile bir okulun yangın 
riskleri karşılaştırıldığında çok 
farklı kaynaklara sahip olacağı 
kaçınılmazdır. Buna göre, 
eğitim programı kursiyerlerin 
karşı karşıya kaldığı risk ve 
senaryolara göre belirlenmelidir. 
Eğitimler mutlaka canlı yangın 
eğitim ortamında beceri 
kazanılarak pekiştirilmelidir. 
Yangın eğitimlerinde 
standardizasyon mutlaka 
sağlanmalı fakat bu sektörel 
bazda kategorilendirilmelidir. 
Petrokimya tesisi gibi endüstriyel 
bir alanda çalışanlara verilecek 
eğitim ile okulda çalışan bir 
görevliye verilecek eğitimlerin 
kademeleri ve müfredatları 

farklı olmalıdır. Eğitim 
alanlar dijital ortamda takip 
edilebilmeli ve belli periyotlarla 
eğitimler tekrarlanarak 
etkili bir standardizasyon 
sağlanmalıdır. Yurt dışındaki 
yangın eğitimleri ve eğitmenleri 
incelendiğinde genelde ulusal 
yangın akademilerinin bu alanda 
faaliyet gösterdiği görülmektedir. 

Yangın kaynaklı ölümler 
ve yaralanmalar ülkelerin 
gelişmişlik düzeyi ve kültürel 
yapısıyla doğrudan ilgilidir. 
Yangınlar esnasında oluşabilecek 
can kayıpları ve yaralanmaları en 
alt seviyeye indirebilmek etkili 
bir yangın eğitimi ve periyodik 
tatbikatlarla mümkün olacaktır.

Literatürde günümüzde 
kurumların deprem ve yangına 
karşı hazırlıklı olma durumlarını 
araştırmaya yönelik çalışmanın 
yok denecek kadar az olduğu 
görülmüştür. Bu çalışmanın bu 
açıdan hem literatüre ve bundan 
sonra bu yönde yapılabilecek 
benzer araştırmalara katkı 
sağlayabileceği, hem de 
olası bir deprem ve yangın 
durumunda yön gösterici olacağı 
düşünülmektedir.
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Müşterilerinin her ihtiyacına göre 
çözümler üreten güvenilir lider Tırsan, online 
teslimat törenlerine son sürat devam ediyor. 
Türkiye ile Avrupa arası taşımacılıkta önde 
gelen firmalardan Hüner Global Lojistik, 
filosuna 300 adet Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride treyler ekledi. Son yatırımla birlikte, 
firmanın bugüne kadar Tırsan’dan teslim 
aldığı araç sayısı 1300’e ulaştı. Tırsan’ın 
Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen 
teslimat törenine; canlı video konferans 
sistemi üzerinden Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Hüner Global 
Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Hüner, 
Hüner Global Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi 
Arda Hüner, Hüner Global Lojistik Genel 
Müdürü Ercan Kulaksız ve Tırsan Treyler Satış 
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.

“Türkiye’nin İhracatta Kalkınması 
İçin Avrupa’da Yatırımları Olan Güçlü 
Lojistik Firmalarına İhtiyacı Var”
Teslimat töreninde açıklamalarda 

bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, Hüner Lojistik 
ile 25 yıla dayanan köklü bir iş birlikleri 
olduğunu vurgulayarak, “Bugün çok önemli 
bir toplantı yapıyoruz. Çünkü ikinci nesil ile 
birlikteyiz. Hüner Lojistik ile 1995 yılından 
bu yana iş birliği içerisindeyiz. Bu süre 
zarfında yaklaşık 1000 araç teslim ettik. Bu iş 

birliğimizi 300 adetlik ilave yatırım kararı ile 
güçlendiriyoruz. Bugün ilk aracın teslimatını 
gerçekleştiriyoruz. Araçlarımızın tamamını 
Ekim ayına kadar teslim etmiş olacağız. 
Hüner Lojistik’in kurucusu İbrahim Hüner, 
sektörde uzun yıllara dayanan deneyimi 
olan çok saygın bir iş insanı ve ikinci 
nesil de onun yolundan emin adımlarla 
ilerleyecektir. Hüner Lojistik’in sektörde 
inanılmaz bir birikimi var. Firmanın sadece 
Türkiye’de değil Milano’da ve Münih’te de 
depoları bulunuyor. Sadece Türkiye’de değil, 
Avrupa’da da yatırımlar yapıyor. Türkiye’nin 
kalkınması ihracattaki büyüme ile mümkün. 
İhracatın büyümesi için güçlü lojistik 
firmaları kurmak zorundayız. Türkiye kötü 
bir dönemden geçti ancak hızlı bir şekilde 
düzeliyor. Türkiye’nin ihracatla kalkınması 
temel hedefimizdir. Bizler, ihracat odaklı 

çalışmak zorundayız. Bu anlamda güçlü 
lojistik firmalarımızın olması ve yurt dışında 
yatırım yapması çok önemli” açıklamasında 
bulundu.

Tırsan, Müşteri Memnuniyetinde 
Hem Türkiye’de Hem de Yurt 
Dışında Bir Numara”
Bir şirketin başarısında müşteri 

memnuniyetinin en önemli kriterlerden 
biri olduğuna dikkat çeken Nuhoğlu, 
1977 yılında kurulan Tırsan’ın kısa sürede 
Türkiye’deki lider konumunun yanı sıra 
Avrupa’da büyük başarılar elde ettiğini 
vurgulayarak, “Müşteri memnuniyetini en 
üst düzeyde sürdürebilmek, müşterilere 
sürekli olarak gelişim ve fırsat yaratacak 
çözümler sunmak bizim her zaman en 
öncelikli hedefimiz oldu. Büyüklük adette 
değil, müşteri memnuniyetindedir. Global 
bir firma olmak bunu gerektirir. Tırsan 
Treyler 1998’de Avrupa’da ilk fabrikasını 
kurmuş bir şirket. 1998’den bu yana 
Avrupa’da geldiği nokta inanılmaz bir 
başarıdır. Tırsan hem Türkiye’de hem de 
yurt dışında gerçek büyüklük olan müşteri 
memnuniyeti konusunda bir numaradır. 
Tırsan olarak Avrupa’da en iyi lojistik 
tedarikçileri arasında ilk üçteyiz. Bu kadar 
genç bir firmanın ilk üçte olması önemli 
bir başarıdır. 43 yılda tek bir müşteriyi bile 
kırmadan, müşteri memnuniyetini en üst 
seviyede tutmak kolay değil. Tırsan bu 
konuda iddiasını ortaya koymuş bir firma. 
Bu başarıdan dolayı tüm ekibime teşekkür 
ediyorum. Bu bir takım ve tanımlanmış 
vizyon işidir. Birbirine güvenen insanlarla 
bir amaca koşan bir yapı kurulduğu zaman 
başarılı olunacağına inanıyorum” şeklinde 
konuştu.

“Hiçbir Firma Bizim Kadar Geniş 
Ürün Gamına Sahip değil”
Tırsan’ın Avrupa’daki treyler üreticileri 

arasındaki güçlü konumuna ve geniş 
ürün gamına vurgu yapan Nuhoğlu, 
şunları kaydetti: “Ekonomik koşulların 
giderek zorlaştığı bu dönemde tüm 
firmalar küçülüyor. Bu noktada en az 

Hüner Lojistik, Tırsan ile
yeni iş birliğinin ilk aracını
online törenle teslim aldı

Türkiye’nin ilk dijital teslimat 
törenini gerçekleştiren 

Tırsan, bu kez de uluslararası 
taşımacılıkta önde gelen 

firmalardan Hüner Global 
Lojistik’e, canlı video konferans 

sistemi üzerinden 300 adet 
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride 

treylerin ilkini teslim etti.
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küçülen firmalar, rakipleri arasında fark 
yaratarak birinci olacak. Biz Tırsan olarak 
en az küçülen firmalardan biriyiz. Şu anda 
hiçbir rakibimiz 2018 ve 2019 rakamlarını 
konuşamıyor. Çok net olarak söylüyorum 
ki, hiçbir firma bizim kadar geniş ürün 
gamına sahip değil. Her sektöre yönelik 
araç üretiyoruz. Sürekli olarak yeni ürünler 
ortaya koyuyoruz. Almanya’da düzenlenen 
sektörün en önemli etkinliklerinden IAA 
Ticari Araçlar Fuarı için çok ciddi hazırlık 
yapmıştık. Pandemi nedeniyle fuar iptal 
oldu, ancak yine de Avrupa pazarına 
çok fraklı ve yenilikçi ürünler sunmaya 
hazırlanıyoruz. Son 20 yıldır bu fuarda 
yerimizi alıyoruz. İki yılda bir yapılan 
fuarda iki birincilik ödülümüz var. Bu yıl 
da başvuruda bulunacağız. Çok iddialı 
projelerimiz var. Bu açıdan da tüm ekibimle 
gurur duyuyorum.”

“Müşteriler, losunda  Tırsan 
Araçları Bulunan Firmaları  
Tercih Ediyor”
Çetin Nuhoğlu, filosunda Tırsan araçları 

bulunan nakliye firmalarının rekabette 
bir adım önde olduğunun altını çizerek, 
“Özellikle yurt içi taşıma ihalelerinde 
firmaların araçları Tırsan treylerden 
oluşuyorsa firmalar için tercih sebebi 
oluyor. Bu noktada Tırsan araçlarının az 
yakıt tüketiyor olması önemli bir etken. 
Çünkü yakıt maliyetini ana firma karşılıyor. 
Tırsan araçlarının düşük bakım maliyeti 
de firmalara önemli avantajlar sunuyor. 
Tırsan araçlarının operasyon süreçlerinde 
sunduğu maliyet avantajları başarısının 
önemli bir parçası. Tırsan araçları ayrıca, 
ikinci el değeri açısından da büyük fark 
yaratıyor. Müşterilerimizin tabiri ile ‘Tırsan 
havaya attığınızda, yere düşmeden satılan 
araçlar üretiyor.’ Dolaysıyla hangi firma 
firmaya sorarsanız sorun treylerde öncelikli 
tercihi Tırsan olacaktır” dedi.

“İlk 5’teki Yerimizi Korumak ve 
Büyük Hedeflerimize Ulaşmak İçin 
Filomuzu Tırsan’la Güçlendiriyoruz”
Hüner Global Lojistik Yönetim Kurulu 

Üyesi Melisa Hüner, konuşmasında 25 yıllık 
köklü bir firma olduklarına vurgu yaparak, 
“Biz ikinci jenerasyon olarak, kurucumuz 
İbrahim Hüner’in izinde şirketimizi daha 
ileriye taşımak için çalışıyoruz. Yeni 
yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz” 
açıklamasında bulundu.

“Müşterilerimiz, ‘Tırsan’lar Geldi 
mi?’ Diye Soruyor”
Hüner Global Lojistik Genel Müdürü 

Ercan Kulaksız da konuşmasında Tırsan ile 25 
yıla dayanan güçlü iş birliklerinin olduğunun 
altını çizdi. Kulaksız, “Bu son yatırımla birlikte 
bugüne kadar Tırsan’dan 1300 adedin 
üzerinde alım yapmış olacağız. Bu 25 yıllık 
süreçte treylerler yatırımında sadece Tırsan 
ile iş birliği yaptık. Treyler yatırımında tek 
tercihimiz Tırsan” dedi.

Treyler yatırımında Tırsan araçlarını tercih 
etme nedenlerini açıklayan Ercan Kulaksız, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Tırsan 
araçları olağanüstü performansının yanı sıra 
toplam satın alma ve işletme maliyeti ile 
yüksek ikinci el değeri açısından firmamız 
için en doğru tercih. Tırsan’ı tercih etmemizin 
nedenlerinden biri de firmanın çözüm odaklı 
yaklaşımı. Tırsan’ı kendi markamız olarak 
görüyoruz. Öte yandan müşterilerimiz de 
ısrarla Tırsan araçları almamız konusunda 
baskı yapıyor. Yatırım kararımızı bilen 
müşterilerimiz, ‘Yeni araçlar geldi mi?’ diye 
sormuyor, ‘Tırsan’lar geldi mi?’ diye soruyor. 
Zira Tırsan ile iş birliğimize devam ederken 
müşterilerimizin tercihinin de Tırsan 
olduğunu bilerek bu yatırımı yaptık. Tırsan’da 
olduğu gibi Hüner Lojistik’te de müşteri 
memnuniyeti en öncelikli konulardan biri. 
Hüner, müşterisi için ihtiyaç duyulan tüm 
çözümleri sunabilen, müşterilerine sürekli ve 

güvenli bir hizmeti sunmayı taahhüt etmiş 
bir firma. Mart 2021’e kadar Tırsan’dan 200 
treyler daha alacağız.”

“Bir Yılda Tırsan’dan 500 Treyler 
Almış Olacağız”
Hüner Lojistik’in pandemi öncesinde 

büyüme hedefleri doğrultusunda 45 milyon 
euroluk yatırım kararı aldığını açıklayan 
Kulaksız, “Geçen yılın yıl son çeyreğinde 
aldığımız bu yatırım kararını pandemi 
nedeniyle ötelemiştik. Yeni normalleşme 
ile birlikte bu yatırıma tekrar start verdik. 45 
milyon euro yatırım kapsamında 2021 Mart 
sonuna kadar 500 treyler 300 çekici almayı 
hedefliyoruz. Yatırımın yüzde 30’u yenileme, 
yüzde 70’i kapasite artırımı şeklinde olacak. 
Böylece, 2021 sonu itibarıyla 500 çekici 
800’den fazla treylere sahip bir filomuz 
olacak” açıklamasında bulundu. Kulaksız, 
Hüner Lojistik’in yeni pazarlara açılmayı 
hedeflediğini belirterek, ağırlıklı olarak İtalya 
ve Almanya’ya çalışan firmanın önümüzdeki 
yıldan itibaren Polonya, Yunanistan ve Baltık 
ülkelerine de taşıma yapacağını söyledi.

“Araçlarımız, Çok Fonksiyonlu 
Kullanım Özellikleri ile Öne çıkıyor”
Toplantıda Hüner Lojistik’e teslimatı 

yapılan Tırsan araçları hakkında bilgi veren 
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul 
Erkoç, “Hüner Lojistik ile yapılan bu 300 
adetlik Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride iş 
birliği kapsamında, araçlarımızın teslimatını 
Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında tamamlamış 
olacağız. Multi Ride araçlarımız, farklı 
çekicilerle de kullanım olanağı sağlayan, çok 
fonksiyonlu süspansiyon özelliğine sahip. 
Hüner Lojistik, aynı zamanda intermodal 
taşımacılık hizmeti sunduğu için tren yükleme 
sistemi opsiyonu bulunan bu modelimizi 
tercih etti. Bu iş birliğinin hem ülkemize hem 
de iki firmaya hayırlı olmasını diliyor, Hüner 
Lojistik’e 25 yıldır bizi tercih ettiği için teşekkür 
ediyorum” açıklamasında bulundu.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride 
Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, 

yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, 
televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli 
toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya 
olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine 
ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir 
ve %100 tam uyumludur. Tenteli Perdeli Multi 
Ride aracı, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu 
sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak 
üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 
2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren 
Yükleme için özel tasarlanan dingil hava 
yastıkları bulunmaktadır. Sistem, “e-f-g-i” 
vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de 
uyumludur.
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Gürcistan’dan Otokar’a
175 adet otobüs siparişi
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Türkiye’nin lider otobüs üreticisi 
Otokar, Kent LF ve Sultan LF otobüsleri 
ile Gürcistan toplu ulaşımında yeni bir 
dönem başlatacak. Türkiye dahil 50’den 
fazla ülkede modern toplu ulaşıma 
katkı sağlayan Otokar, yılın en büyük 
ihracat anlaşmalarından birini Gürcistan 
ile yaptı. Otokar, Gürcistan Belediye 
Kalkınma Fonu ile 175 adet otobüs ve bu 
otobüslerin yedek parça ve eğitimlerini 
kapsayan yaklaşık 18,7 milyon Euro 
tutarında bir sözleşme imzaladı. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
yenilikçi otobüsleriyle uluslararası 
rakiplerini geride bırakmaya devam 
ediyor. Otokar, 57 yıllık deneyimi ile 
ürettiği araçlarla kullanıldığı ülkelerde 
tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile büyük 
beğeni toplayan otobüsleri için 2020’nin 
en büyük ihracat anlaşmalarından birini 
Gürcistan ile yaptı. 

Tasarımı, konforu, teknolojisi, 
düşük işletme giderleri ile uluslararası 
kullanıcıların da beğenisini kazanan 
Otokar, 175 adet otobüs ile Gürcistan 
toplu ulaşımında yeni bir dönem 
başlatacak. Gürcistan Belediye Kalkınma 
Fonu ile yapılan 18,7 milyon Euro 
tutarındaki anlaşmaya göre 6 farklı 
şehirde kullanılacak 117 Sultan LF ve 
58 Kent LF’nin teslimatları 2020 yılı 

içinde başlayacak. Otobüslerin yedek 
parça temini ve eğitimleri de Otokar 
tarafından verilecek. 

MİLYONLARCA YOLCUYA 
KONFORLU ULAŞIM SAĞLIYOR 
Gürcistan’ın artan toplu taşıma 

ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan 
dönüşüm çalışmaları neticesinde 
uluslararası rakiplerini geride bırakan 
Otokar’ın normalleşme sürecinin 
başında böylesine önemli bir ihaleyi 
kazanmasından dolayı memnuniyetini 
dile getiren Genel Müdür Serdar Görgüç; 

“Küresel ölçekte zor bir dönemden 
geçiyoruz. Covid-19, bir sağlık krizinin 
ötesinde, ekonomik ve sosyal kalkınmayı 
derinden etkiledi. Bu günleri de geride 
bırakacağız. Üretime Gürcistan ihalesi ile 
hız vereceğiz. Gürcistan toplu ulaşımına 
yeni bir soluk getireceğiz. Yıl sonunda 
hizmet vermeye başlayacak olan 
araçlarımız, tasarımları, teknik özellikleri, 
geniş iç hacmi ile Gürcistanlılara daha 
çevreci ve konforlu bir seyahat sunarak 
ulaşımda yeni bir dönem başlatacak. 
Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı 
olmasını dilerim” dedi. 
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Canlı Hayvan Taşıyıcı Semi Treyler 
aracı ile hayvanların taşınması sırasında 
ilgili yasa ve yönetmelikler mevzuatına 
uygun üretim yaparak sektörünü temsil 
eden OKT Trailer, geçtiğimiz Kurban 
Bayramı’nda sıcaktan, havasızlıktan 
telef olan ve yine doğudan batıya 
gerçekleştirilen nakiller sırasında zor 
şartlar altında taşınan hayvanların çektiği 
eziyetlerin önüne geçiyor. Yaklaşan 
Kurban Bayramı sebebi ile ülkemizde 
hayvan nakillerinin arttığı bu günlerde 
araç teslimatlarına devam eden OKT 
Trailer, Türkiye’nin hayvancılık sektöründe 
önde gelen üretici çiftliklerinden Boran 
Hayvancılık, Meridyen Hayvancılık, Eşiyok 
Hayvancılık ve son olarak ta geçtiğimiz 
günlerde Bayraktarlar Hayvancılığa Canlı 
Hayvan Taşıyıcı Semi Treyler aracı teslim 
ederek firmaların hayvan taşımacılığında 
hizmet kalitelerini arttırmalarına ve 
ekonomik anlamda kazanım elde 
etmelerine vesile oldu.

Canlı Hayvan Taşıma aracı ile hem 
işletmelerin hem hayvanların hem de 
milli servetin korunduğunun altını çizen 
OKT Trailer Satış ve Pazarlama Müdürü 
Murat Bakırcı şöyle konuştu; “Bildiğiniz 
üzere Kurban Bayramı yaklaşıyor ve bu 
dönemde hayvan sevkiyatlarında artış 
görülmektedir. Fakat her yıl içimizin 
almadığı ülkemizi temsil etme yolunda 
istenmeyen görüntüler ve hayvan 
taşıma sevkiyatları gündeme geliyor. 
Özellikle son yıllarda yaz aylarına denk 
gelen Kurban Bayramı öncesinde 
yapılan hayvan nakilleri sırasında; 
hayvanların sıcaktan havasız, susuz 
kalarak telef olduklarını ya da çok uzun 
yol sebebiyle strese girerek yol firesinin 
yaşandığını, hatta birbirlerine çarparak 
yaralanmaların olduğu görüntüleri 
ekranlardan sıkça gördüğümüzü 
üzülerek dile getirmek istiyorum.

OKT Trailler, canlı hayvan taşıma aracı ile

Hem hayvanları koruyor 
hem de müşterilerine 

kazandırıyor
Türkiye’nin	önde	gelen	büyük	ölçekli	üretici	çiftliklerine	geçtiğimiz	
günlerde	Canlı	Hayvan	Taşıyıcı	Semi	Treyler	aracı	teslim	eden	OKT	
Trailer,	taşımacılığın	hayvanlara	zarar	gelmeden	gerçekleşmesi,	
yakıt	tüketimi,	iş	gücü	maliyeti	noktasında	ülkenin	
milli	servetine	katkıda	bulunurken,	işletmelere	de	
ekonomik	kazanç	sağlıyor.
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Hayvan kayıplarının önüne 
geçilmesi ve aynı zamanda yaklaşık 
5 seferde yapılabilecek hayvan 
naklini tek seferde gerçekleştirme 
imkânı sağlayan Canlı Hayvan Taşıma 
aracımız ile müşterilerimiz; sefer 
sayılarını düşürerek iş gücü ve ciddi 
anlamda yakıt tasarrufu elde ediyor ve 
hayvanların sağlıkla taşınması ile milli 
servetimize katkı sağlayarak ülkemizi 
Avrupa standartlarında temsil ediyor.”

Treyler sektörü olarak ülkemizi yurt 
içinde ve yurt dışında doğru temsil 
etme yolunda kendimizi geliştiriyor 
ve hassas davranıyoruz diyen Bakırcı; 
“Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı 
ve Korunması” başlıklı yönetmeliğin 
tüm gereklerini yerine getiren 
firmamızda ürettiğimiz Canlı Hayvan 
Taşıyıcı aracımız ile ağırlık ve cinslerine 
göre; 40-90 adet büyükbaş, 280-300 

adet küçükbaş hayvanın nakline 
imkân sağlamaktayız. 

Böylece 4-5 seferde yapılan ve hayvan 
sağlığına zararı olan canlı hayvan 
transfer işlemleri yerine tek seferde 
toplu ve sağlıklı taşıma hizmeti sunuyor. 
Sıcak hava ile birlikte su ihtiyacı olan 
hayvanların su ihtiyacını gidermek 
üzere sulama emzikleri bulunan 
aracımızda; hayvanların iniş-binişini 
kolaylaştıran ve hızlandıran kaydırmaz 
zemini, çok katlı taşıma İmkânı, 
hayvanların güvenliğini sağlayan ara 
bölme kapıları, birbirinden bağımsız 
ön ve arka çatı, kilit mekanizmalı 
gözetleme pencereleri ve kızaklı 
pencere kapakları, özel havalandırma 
fanları, idrar ve dışkı sızıntısını asgariye 
indiren çıkışlar, hayvanların kontrol, 
bakım ve güvenlikleri için aydınlatma 
imkânı bulunmaktadır. Böyle bir aracın 
ülkemizde hizmet vermesine vesile 
olmaktan ve hayvanların nakli sırasında; 
güvenli, emniyetli, sağlıklı taşıma imkânı 
sağlamış olmaktan dolayı OKT Trailer 
ailesi olarak mutluluk duyduğumuzu 
belirtmek isteriz.”
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Dünyanın 
en büyük 50 iş 

makinesi üreticisi 
arasında yer alan 

HİDROMEK, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO) tarafından 
açıklanan ve üretimden satışlar 

kriterine göre 2019 yılının 
en büyük 100 sanayi 

kuruluşunun sıralandığı 
listede 42’inci 

sırada yer
aldı.

Hidromek
bu yıl da 
Ege’nin

sanayi devleri 
arasında 

yerini 
aldı
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HİDROMEK BU YIL DA EGE’NİN 
SANAYİ DEVLERİ ARASINDA 
YERİNİ ALDI
HİDROMEK, dördü Ankara’da, biri 

İzmir’de, biri de Tayland’da olmak üzere 
altı üretim tesisinde kazıcı yükleyici, 
hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, 
motor greyder ve toprak silindiri 
üretiyor. Buna ek olarak, Ankara Sanayi 
Odası 1’inci Organize Sanayi Bölgesinde 
1,4 milyon m²’yi aşkın sanayi parseli 
üzerinde HİDROMEK Üretim Üssü’nün 
inşaatına da devam ediyor. HİDROMEK, 
burada ilk olarak faaliyete geçen 
komponent fabrikasında daha önce 
ithal ettiği şanzıman, aks, hidrolik 
redüktör ve hidrolik silindir gibi ana 
komponentlerin üretimini büyük 
ölçüde kendi bünyesinde yapıyor. 

YILLIK 6 BİN ADETLİK  
ÜRETİM KAPASİTESİ
HİDROMEK’in İzmir’de Ege Serbest 

Bölgesi’nde yer alan fabrikası, yılda 6 
bin adet kazıcı yükleyici ve mini kazıcı 
yükleyici üretim kapasitesine sahip. 55 
bin metrekarelik fabrika hem yurt içi, 
hem de yurt dışı taleplerini karşılıyor. 

Bugün 6 kıtada 100’den fazla ülkede 
HİDROMEK iş makineleri çalışıyor.

ULUSLARARASI PRESTİJE SAHİP 
20 TASARIM ÖDÜLÜ KAZANDI
Türkiye’de sektörünün sayılı 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 
20 ödül ile tescilleyen HİDROMEK, 
sektöründe yeniliklere imza atmaya 
devam ediyor.

HİDROMEK, geçtiğimiz yıl İstanbul 
Sanayi Odası tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
2018”  listesinde de 178’inci olmuştu.
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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı’nın 166 araçlık filosuna 
yapılan ihale süreci ile birlikte 10 yeni 
araç daha eklenecek. Manisa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 
tarafından ihale süreci tamamlanan ve 
ilgili firma ile imzalanan sözleşme sonrası 
166 araçlık itfaiye araç filosuna 10 yeni 
araç daha eklenecek. İlk müdahale aracı 
olarak kullanılacak olan araçların park 
sorunu olan yerlerde, Kula, Alaşehir, 
Şehzadeler ve Gördes ilçelerinde tarihi 
yapıların bulunduğu yerlerde kullanılması 
planlanıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 
filosuna güç katacak olan araçlar ile 
olası istenmeyen durumlara daha hızlı 
müdahalede bulunulacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa 

itfaiyesinin her geçen gün daha da 
güçlendiğini belirten İtfaiye Dairesi 
Başkanı Gürhan İnal, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Cengiz 
Ergün, Manisa Belediyesi 
döneminden bugüne kadar 
itfaiye teşkilatımıza verdiği 
desteği artırarak, itfaiye 
teşkilatımızın tüm itfaiye 
teşkilatları arasında 
örnek gösterilir hale 
gelmesini sağlamıştır. 
Bunun da gerçek kanıtı, 
Türkiye ortalamasının 1 
dakika altında bulunan 
müdahale süremizdir. 
Filomuza katılacak yeni 
araçlarımızla bu başarımızı 
taçlandıracağız” diye konuştu.

İtfaiye filosuna 10 yeni araç
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Uzun saatler boyunca direksiyon 
koltuğunda oturmak durumunda 
kalan uzun yol sürücülerinde olası bir 
kalp krizi, kendi sağlığı-
nın yanı sıra trafikte se-
yir halinde olan araçlar 
için de büyük tehlikeye 
yol açabiliyor. 

2018 yılında Da-
nimarka’da yaşanan 
benzer bir olay sonucu 
çok büyük hasarlı trafik 
kazası gerçekleşmişti. Bu 
tehlikeye çözüm arayan 
Scania, ilk Defibrilatöre 
(kalbin normal dışı atı-
mını tekrar normal kalp 
ritmine dönmesini sağ-
layan araç) sahip aracı 
yine Danimarka’da tes-

lim etti. Ağır ticari araç sektöründeki 
ilk Defibrilatör, Scania R 520 çekicide 
yer almış oldu.   

En güvenli araçlardan biri olarak 
öne çıkan Scania, ağır ticari araç dün-
yasına daha önce Kör Nokta Asistanı, 

Adaptif Hız Sabitleyici, 
Şerit Takip Uyarı sistemi, 
yan hava yastığı gibi 
birçok güvenlik özelliği-
ni sunmuştu. 

Kabin içerisinde sü-
rücünün kolaylıkla ula-
şabileceği bir noktaya 
konumlandırılan defibri-
latör, sürücünün yardım 
gelene kadar geçen 
sürede tepki vermesi 
amacıyla düzenlendi. 
Defibrilatöre sahip araç-
ları kullanacak sürücüler 
kalp vakfında gerekli 
eğitimleri alacaklar. 

Temsa İş Makinaları, Komatsu 
markalı makinelere yönelik “Makinanızın 
Kalbinden Geçen Revizyonlar 
Komatsu’da” temalı bir revizyon 
kampanyası başlattı. Yıl sonuna kadar 
geçerli olacak kampanya Komatsu’nun 
PC200-8, PC220-8, PC270-8, PC290-8, 
PC300-8, PC350-8, PC390-8, WA380-
6 ve WA430-6 modellerini kapsıyor.

Türkiye distribütörlüğünü 
Temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü Komatsu, iş 
makinalarını bakımdan 
geçirerek 
zorlu 
şartlara 
hazır 
hale 

getirmek isteyen müşterileri için 31 
Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak 
ve Komatsu’nun PC200-8, PC220-8, 
PC270-8, PC290-8, PC300-8, PC350-
8, PC390-8, WA380-6 ve WA430-6 

modellerini kapsayacak bir revizyon 
kampanyası başlattı. 

“Makinanızın Kalbinden Geçen 
Revizyonlar Komatsu’da” sloganıyla 
hayata geçirilen kampanyadan 

faydalanmak isteyen müşteriler, 
kampanya kapsamında, Komatsu 

PC200-8, PC220-8, PC270-8, 
PC290-8, PC300-8, PC350-8, 
PC390-8, WA380-6 ve WA430-
6 modellerine yönelik tüm 
komponent revizyonlarını 
çok avantajlı ve uygun 
fiyatlarla yaptırabilecekler. 

Makinaların ömrünü 
uzatan orijinal parça 

kalitesini Temsa İş Makinaları 
uzmanlığıyla, üstelik uygun 

koşullarla buluşturan kampanya 
tüm yedek parça ve 

işçilikler için 6 
ay garanti 

sunuyor.

Komatsu’dan kaçırılmayacak revizyon kampanyası

Scania’dan kalp krizine elk müdahale
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2018 yılında ilk Renault Trucks 
çekicisini filosuna katan Ceren Nakliyat, 
ağırlıklı olarak Arnavutluk olmak üzere 
Balkan ülkelerine taşımacılık hizmetleri 
ile ön plana çıkıyor. Ceren, yeni Renault 
Trucks T 460 çekicisini yine Balkan 
ülkelerine yapılan parsiyel, komple 
veya özel yük taşımacılığı hizmetlerinde 
kullanmayı planlıyor. 

Teslimatta açıklamada bulunan 
Ceren Uluslararası Nakliyat Operasyon 
Müdürü Cemal Çelik; “Renault Trucks 
ile fiyat-kalite dengesinde yüksek 
verimlilik sağlıyoruz. Renault Trucks T 

kabin çekicileri, özellikle yakıt ekonomisi 
ve yaygın servis ağı organizasyonu 
sebebi ile tercih ediyoruz. Firma 
bünyemizde çalışan şoförlerimiz 
de T kabin çekicilerin konforundan 
oldukça memnun. Bu da bizim için 
çok önemli” dedi.  Yakıt tasarrufunun 
yanı sıra Renault Trucks’ın sunduğu 
satış sonrası hizmetler ve düşük bakım 
giderleri ile de maliyet tasarrufu 
sağladıklarına değinen Cemal Çelik, 
böylece sağladıkları toplam sahip olma 
maliyetinden memnuniyetlerini belirtti. 

Ayrıca Ceren Nakliyat, yeni araç 

alımını Renault Trucks Finansal 
Hizmetler’in (RTFS) finans paketleriyle 
gerçekleştirerek ilave kredi limiti temini, 
kredi kapasitesinin güçlendirilmesi ve 
tek noktadan toplam çözüme erişim 
gibi avantajlar da sağlayabildi. 

Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı Bölge 
Satış Müdürü Fuat Kara, açıklamasında; 
“Ceren Nakliyat, T serisi 460 ve 520 bg 
çekicileri kullanıyor. Araçlarımızın sun-
duğu toplam sahip olma maliyeti avan-
tajlarını deneyimliyorlar. Bu doğrultuda 
uzun yıllar iş birliğimizin devam edece-
ğine inancımız tam” diye belirtti. 

Ceren Nakliyat,
Renault Trucks ile 

Balkanlar’da
yol alıyor

Ceren Uluslararası 
Nakliyat, yine Renault 

Trucks T serisi ile 
filosunu güçlendiriyor.
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Dünyanın en büyük soğutucu 
ünite üreticisi Thermo King, yeni 
ürün serisi Advancer’i online dünya 
lansmanı ile tanıttı. Son teknolojiye 
sahip Advancer serisi, değişken hava 
akışı, yakıt verimliliği, düşük işletme 
maliyeti, uzaktan kontrol ve sürekli 
bağlantı gibi özellikleri ile dikkat 
çekiyor. 

Advancer A-Serisi, A-360, A-400 
ve A-500 olmak üzere üç farklı 
versiyonda sunuluyor. Yepyeni bir 
tasarıma sahip Advancer, soğuk 
zincir taşımacılığında geleceğin 
trendi olarak gösteriliyor. 

Gerçek yaşam koşullarında test 
edilen ve markanın diğer üniteleri 
ile karşılaştırmalı testler yapılan 
Advancer yüzde 40 daha hızlı 
soğuturken, yüzde 30 daha fazla 
yakıt tasarrufu sağlıyor. 1 milyon 
kilometreyi aşan testler farklı 

iklim bölgelerinde gerçekleşirken 
intermodal taşımacılıkta deniz ve 
tren operasyonlarında da test edildi. 

Advancer motor hızından 
bağımsız olarak tamamen değişken 
hava akımı sağlıyor. Yüzde 50 daha 
az emisyona sahip yeni seri, daha 
düşük CO2 ayak izi ve motorlara 
katkıda bulunuyor. 

Motor, yakıt, batarya ve diğer 
önemli bileşenlerin performansı 
hakkında daha fazla bilgi sunan 
sensörler sayesinde önceki modelle 
karşılaştırıldığında daha düşük 
bakım maliyetleri ve gelişmiş 
servis kolaylığı elde ediliyor. 
Advancer, Thermo King’in İrlanda, 
Galway fabrikasında sıfır atık ile 
üretilmektedir. 

Therma King ürünleri Türkiye 
pazarına Doğuş Otomotiv 
güvencesi ile sunuluyor.

Thermo King’den
soğuk zincir taşımalarında

çığır açan yeni seri: Advancer
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Continental Türkiye, kurumsal sosyal 
sorumluluk misyonuyla işbirliği yaptığı 
firma ve kurumlara verdiği lastik eğitimini 
bu kez Covid-19 tedbirleri kapsamında 
bayileriyle online olarak gerçekleştirdi. 

Covid-19 tedbirleri kapsamında 
geçtiğimiz günlerde bayileriyle online 

gündem değerlendirme toplantısında bir 
araya gelen Continental Türkiye,  bu kez 
de bayileriyle  online eğitimde bir araya 
geldi. Continental eğitmenleri, binek ve 
ağır vasıta lastik eğitimleri kapsamında 
doğru lastik seçimiyle ilgili detaylı 
bilgileri  katılımcılarla paylaştı.

Üç gün süren online bayi eğitim 
kapsamında ayrıca Continental 
eğitmenleri, katılımcıları ağır vasıta 
lastiklerinde dış faktör kaynaklı 
oluşabilecek hasar ve lastik kaplama 
hakkında da detaylıca bilgilendirdi. Eğitim, 
bayilerin sorularının yanıtlanmasıyla son 
buldu. Online bayi eğitimi kapsamında 
açıklamada bulunan Continental Türkiye 
Genel Müdürü Ali Okan Tamer, “Son 
zamanlarda hayatımızın her alanını  
etkileyen Covid-19,  iş yapış tarzlarımızda 
da belli başlı değişikliklere neden 
oldu.  Bu süreçte tüm çalışanlarımız ve 
iş ortaklarımızla yakın çalışmanın ve 
birbirimizi geliştirecek yeni ortamlarda 
buluşmanın önemini bir kez daha anlamış 
olduk. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz 
online toplantıların yanı sıra daha önce 
işbirliği yaptığımız firma ve kurumlara 
verdiğimiz lastik eğitimini online 
platformlara taşıyarak iş ortaklarımızın 
yanında olmayı ve iş süreçlerini 
geliştirmelerine yardımcı olmayı 
hedefliyoruz.’’ dedi.

Continental Türkiye bayileriyle
online platformlarda buluşmaya devam ediyor

Continental
Türkiye’den
Online Bayi Eğitimi 
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Denizcilik ve lojistik alanlarında 
Avrupa’nın lider firması DFDS’nin 
dijital platformu DFDS Akademi, 
gelenekselleşen videopaneller serisine 
eklediği kadın girişimcilere yönelik eğitim 
seminerlerine start verdi. 3 Haziran 
Çarşamba günü, Türkiye Kadın Girişimciler 
Derneği (KAGİDER) ile iş birliği içinde 
kadın girişimcilere sunulan ilk eğitim 
”Dijital Medya, trendler ve sunduğu 
fırsatlar” başlığıyla gerçekleştirildi. 

DFDS Akdeniz İş Birimi, yeni tip 
koronavirüs (COVID-19) salgınının lojistik 
sektörüne etkilerinin, bu süreci en etkili 
şekilde yönetme yollarının ve 
yeni fırsatların tartışıldığı DFDS 
Akademi videopaneller serisine 
kadın girişimcilere yönelik eğitim 
seminerlerini de ekledi. 

3 Haziran Çarşamba günü, 
KAGİDER üyesi kadın girişimcilere 
sunulan eğitim “Dijital Medya, 
trendler ve sunduğu fırsatlar” 
başlığıyla gerçekleştirildi. Dünyanın 
en büyük iletişim grubu WPP’nin 
desteklediği eğitimlerin ilkini medya 
planlama ve satın alma şirketi 
Mindshare’in Dijital Direktörü Emir 
Çağlayan verdi. Eğitimde, dijital 
pazarlama ve medyada sunulan 

fırsatlar ve trendler aktarıldı.
DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal 

İletişim Müdürü Özlem Dalga eğitimlerle 
ilgili şöyle konuştu: “DFDS Akademi 
İş Birimi olarak, COVID-19 günlerinde 
pazarlama ve iletişim etkinliklerimizi 
çevrimiçine taşıdığımız DFDS Akademi 
dijital platformumuzun gördüğü ilgiden 
mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte her 
alanda teknoloji ve dijital platformlar 
önem kazanırken, web semineri 
takvimleri ile çevrimiçi etkinliklerin 
kullanımının önemini gördük. Bu 
doğrultuda kadın girişimcilere yönelik 

eğitim seminerlerimizin de faydalı 
olacağına yürekten inanıyoruz.” KAGİDER 
Yönetim Kurulu Üyesi Feyhan Kapralı da 
açılış konuşmasında kadın girişimcilerin 
uluslararası pazarlara açılımını arttırmak 
için DFDS firması ile yapılan iş birliğinin 
önemini vurguladı. 

DFDS Akademi 890 bin kişiye ulaştı
DFDS Akademi Platformu çeşitli sivil 

toplum kuruluşları ile iş birliği içinde 
kadın girişimcilere farklı alanlarda 
uzman konuklarla eğitim seminerleri 
düzenlemeyi sürdürürken, bugüne 

kadar gerçekleştirilen video 
panellerle, basın ve sosyal medya 
aracılığıyla yaklaşık 890 bin kişiye 
ulaştı.  DFDS Akademi Platformu 
üzerinden gerçekleştirilen video 
paneller serisi, Türkiye’de farklı 
sektörlerden temsilcilerin konuk 
edildiği ve çözüm önerilerinin de 
tartışıldığı panellere dönüşürken, 
kadın girişimcilere yönelik eğitim 
seminerleri ilk olarak sunulan 
dijital pazarlama eğitiminin 
ardından dış ticaret, uluslararası 
finans, teknoloji ve çevre gibi 
birçok farklı konuda uzman isimler 
liderliğinde girişimcilere ışık 
tutmaya devam edecek.

Kadın girişimciler 
için dijital 

pazarlama eğitimi

DFDS Akdeniz İş Birimi, KAGİDER iş birliğinde
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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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Ford Otosan 
Kurumsal 

İletişim 
Müdürlüğü’ne 
Burçak Türkeri 

atandı
Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi 

Ford Otosan’da Kurumsal İletişim 
Müdürlüğü görevine Burçak Türkeri 

atandı. Türkeri, Ford Otosan’ın kurumsal 
iletişim, medya ilişkileri, sosyal medya 
yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk 
ve sürdürülebilirlik, iç iletişim, etkinlik 
ve sponsorluk süreçlerinden sorumlu 

olacak. Türkeri, 1 Haziran tarihi itibarıyla 
görevi Gonca Sofuoğlu Temiz’den 

devralırken, Temiz ise Ford Otosan’da 
yeni kurulan Müşteri Deneyimi 
Müdürlüğü görevini yürütecek.

Burçak Türkeri kimdir?
15 yılı aşkın mesleki tecrübeye sahip 
bulunan Türkeri, kariyerine Zarakol 
Halkla İlişkiler’de başladı. Ardından 
gayrimenkul ve hızlı tüketim malları 
sektörlerinde iletişim alanında farklı 
roller üstlendi. Türkeri, Ford Otosan’a 
katılmadan önce, 11 yıl çalıştığı Coca-

Cola İçecek’te en son 10 ülkeden sorumlu 
olduğu Grup Kurumsal İletişim Müdürü 

görevini yürütüyordu. Türkeri, Koç 
Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler 

lisans ve Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Avrupa Çalışmaları yüksek lisans 

derecelerine sahiptir.

Ford Trucks
yaza iki avantajlı

bakım kampanyası ile 
merhaba diyor

Ayrıca, kişisel hijyen için 
hijyenik el temizleme sıvısı, 
dezenfeksiyon işlevli temizlik 
mendili ve cerrahi maskeden oluşan 
dezenfeksiyon kiti müşterilere ücretsiz 
olarak sunuluyor. 

Tüm modellerde geçerli, ücretsiz   
“Ön Kontrol” kampanyası
Buna ek olarak, müşterilerine ücretsiz ‘Ön 

Kontrol Kampanyası’ da sunan Ford Trucks, 1 
Haziran – 31 Temmuz 2020 arasında tüm Ford 
Trucks modellerinde geçerli olan kampanya 
ile müşterilerin Ford Trucks Yetkili Servislerinde 
ön kontrollerini ücretsiz gerçekleştirebilmesine 
imkan tanıyor.  Üstelik, sonrasında herhangi bir 
işlem yaptırmak isterlerse mekanik işlemlerde mevcut 
indirimlere ek %10 indirim hakkına daha sahip oluyor.

Ford Otosan’ın ağır ticari 
markası Ford Trucks, yaz 
mevsimine girdiğimiz şu günlerde 
müşterilerine birbirinden 
avantajlı kampanyaları sunmaya 
devam ediyor. ‘Her yükte birlikte’ 
diyen Ford Trucks, müşterileri için 
1 Haziran – 31 Temmuz 2020 

tarihleri arasında tüm modeller 
için geçerli olan ‘Yaza Merhaba’ 
kampanyasını devreye alırken, 
kampanya kapsamında 
müşteriler Ford Trucks Yetkili 
Servislerinde, araçlarının polen 
filtresi ve klima gazını 200 TL 
+ KDV’den başlayan fiyatlarla 
değiştirme fırsatına sahip oluyor.
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Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve 
iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi 
Prometeon’un kamyon ve otobüsler için 
tasarladığı çok yönlü “R:01 II+” serisi; 
kullanıcılarına yüksek kilometre ömrü, 
yakıt tasarrufu ve dört mevsim 
mükemmel performansı bir arada 
sunuyor.  Dünyanın endüstriyel 
lastik odaklı tek şirketi, Pirelli 
marka premium endüstriyel ve 
ticari lastiklerin lisanslı üreticisi 
Prometeon, kamyon ve otobüsler 
için tasarladığı “R:01 II+” serisini 
Türkiye koşullarına özel olarak 
geliştirdi. Yüksek kilometre 
performansı, yakıt tasarrufu ve 
dört mevsim dayanıklılık sunan 
serinin her iki lastiği de 295/80 
R22.5, 315/70R 22.5, 315/80R 
22.5 ebatlarıyla satışa sunuluyor.

“R01 II+” serisinden yüksek 
kilometre ömrü ve dört 
mevsim performans 
Serinin ön aks lastiği “FR:01 

II+” ve çeker aks lastiği “TR:01 II+” 
artırılmış taban genişliği ve Türkiye 
koşullarına özel olarak geliştirilen 
taban hamur bileşimi sayesinde 
kullanıcılarına üstün kilometre 
performansı sunuyor. Segmentinde az 
rastlanır bir özellik olarak; hem ön aksta 
hem de çeker aksta M+S ve 3PMSF (kar 
tanesi) işaretlemesine sahip R:01 II+ serisi, 
kullanıcılarına dört mevsim boyunca üstün yol 
tutuş ve yüksek çekiş gücü sunuyor. Serinin her 
iki lastiği de Avrupa Komisyonu etiketlemesine göre 

ıslakta tutunma kategorisinde belirli ölçülerde 
“A” belirli ölçülerde “B” etiket değeri ile 

düşük fren mesafesi ve bu sayede 
mükemmel sürüş güvenliği vadediyor. 

Düşük dönme direnciyle daha 
yüksek yakıt tasarrufu sağlıyor

Her iki lastikteki yenilikçi taban 
deseni ve Türkiye koşullarına 
özel olarak geliştirilen taban 
hamur bileşimi sayesinde 
kullanım ömrü boyunca elde 
edilen düşük dönme direnci, 
kullanıcılarına yakıt tasarrufu 
sağlıyor. Düşük karbon 
salınımı ve sahip olduğu 
ses seviyesi değerleri ile 
çevreci bir seri olan “R:01 II+”, 
düşük gürültü seviyesi ile de 
kullanıcılarına yüksek sürüş 
konforu sunuyor.  Prometeon 
tarafından yapılan saha testi* 
sonuçlarına göre, çeker aks 
lastiği TR:01 II+, ilk kullanım 
ömründe 270.000’den fazla km 
yaparken en yakın rakibine göre 
%10 daha yüksek kilometre 

performansı sağlıyor. FR:01 II+ ön 
aks lastiği ise aynı test sonuçlarına 

göre 323.000 km ile yine en yakın 
rakibine göre daha iyi performans 

vadediyor. Yakıt tasarrufu ve 
karbon salınımı sonuçlarına ilişkin 

karşılaştırma yapmayı mümkün kılan, 
Avrupa Komisyonu kriterlerini baz 

alan hesaplama aracına yoluzmani.com 
adresinden ulaşmak mümkün.

Kamyon ve otobüsler için Türkiye 
koşullarına özel olarak geliştirildi
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25 Haziran Perşembe günü 
Kral Majesteleri Willem-Alexander, 
Eindhoven’daki DAF Trucks’a çalışma 
ziyaretinde bulundu. Ziyaret, korona 
salgınının otomotiv endüstrisi üzerindeki 
etkisi ışığında yapıldı. Kral, kamyon 
fabrikasında bir dizi DAF çalışanıyla 
konuşmadan önce DAF başkanı Harry 
Wolters tarafından bilgilendirildi.

Eindhoven bölgesine çalışma ziyareti, 
DAF için bağlantı elemanları, makineler ve 
aletler üreten Nedschroef’ta başladı. Daha 
sonra, Kral, krizin yarattığı etki ve üretim 
sürecinin yeniden başlatılması konusunda 
bilgilendirildiği DAF’taki üretim tesislerini 
ziyaret etti. Kamyon fabrikasında DAF 
çalışanları ile yapılan konuşma, üretimde 
yapılan ayarlamalar ve bunların işçilerin 
günlük aktiviteleri üzerindeki etkisine 
odaklandı.

Çalışma ziyaretinin sonunda Kral, genel 
olarak sektör için korona krizinin sonuçları 
üzerine - Hollanda otomotiv endüstrisinden 
üst düzey rakamlarla - yuvarlak masa 
tartışmasına katıldı. Katılımcılar, aniden 
tedbir için kapanan ve gerekli ayarlamaları 
yaptıktan sonra yeniden başlamış olan 
üretim yerleri hakkında tartıştılar. 

Harry Wolters, “Kral Willem-Alexander’ı 
burada ağırlamak büyük bir onurdu. İlgisi 
ve düşünceleri için teşekkür ediyoruz ” dedi. 
“Özellikle, çalışanlarımız için yaptığımız 
düzenlemelerle son birkaç aydır fantastik 
kamyonlarımızı tamamen mevcut yönergelere 
göre güvenli ve sağlıklı bir şekilde üretmeye 
devam edebileceğimiz bir çalışma ortamı 
yarattık. Bu gurur duyduğumuz bir şey!”

Majesteleri Kral Willem-Alexander, Eindhoven’daki DAF Trucks’a çalışma ziyaretinde bulundu.

Kral Willem-Alexander
DAF Trucks’u ziyaret etti
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Entegre lojistik ve 
depolama hizmetleri 
veren ISD Logistics CEO’su 
Korkut Koray Yalça, Çin’deki 
normalleşme sonrası 
uluslararası taşımacılıkta 
yaşanan aşırı yoğunluk 
ve karmaşanın Türkiye’de 
yaşanmaması adına 
uyarılarda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında Avrupa’da 
birçok firma üretime 
ara vermişti. Türkiye’den 
Avrupa’ya ihracat yapan 
şirketler, pandemi öncesi 
gelen talepleri zamanında 
teslim etmek için uğraştılar ancak alıcılar 
‘paydos’ deyince yükler sınırı geçmeden 
depolara çekildi. Hem depolar doldu, hem 
de yeni üretim planları aksadı. 

Avrupa’da ve Türkiye’de başlayan 
normalleşme adımlarıyla birlikte depolarda 
bekletilen yükler şimdi tekrar yola çıkıyor. 
Depolama ve entegre lojistik hizmetleri 
sunan ISD Logistics CEO’su Korkut Koray 
Yalça, normalleşme sonrası Çin’deki liman 
ve gümrüklerde yaşanan yoğunluk ve 
karmaşıklığa atıfta bulunarak uyarılarda 
bulundu. Çin’de normalleşme sonrası 
lojistik operasyonların karmaşıklaştığını 

söyleyen Yalça, “Çin’de liman 
ve gümrüklerde kilometrelerce 
kuyruklar var. Bu durumun 
bizim ülkemizde ve uluslararası 
taşımalarımızda yaşanacağını 
düşünmüyorum ancak şirketler 
lojistik planlamalarını doğru 
yönetmeli. Artan taleple birlikte 
tedarik zincirinde aksamalar 
meydana gelebilir” dedi. 
“Alternatif Taşıma Modelleri 
Kurtarıcı Olur”

Alternatif taşıma 
modellerinin her zaman göz 

önünde bulundurulması gerektiğini 
hatırlatan Yalça, karayolu dışında 
demiryolu + karayolu, Ro-Ro + karayolu 
gibi kombine taşımaları kullanarak 
bu sürecin karmaşık hale gelmeden 
atlatılabileceğini söyledi.

ISD Logistics olarak koronavirüs salgını 
sürecinde kombine taşıma operasyonlarına 
ağırlık verdiklerini açıklayan Yalça, 
Türkiye’den Ro-Ro ya da demiryolu ile çıkan 
yükleri Avrupa ülkelerinde çalıştıkları yerel 
sürücüler ile son noktaya teslim ettiklerini 
ve tüm taşımaları sağlıklı bir şekilde 
yürütebildiklerini sözlerine ekledi.

ISD Logistics CEO’su Korkut Koray Yalça uyardı:

Normalleşme ile birlikte lojistikte 
yoğunluk ve karmaşa yaşanabilir

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa’da üretime ara veren 
firmalar, Türkiye’den sipariş ettikleri ürünleri depolarda bekletiyordu. 
Önlemlerin hafiflemesiyle birlikte tekrar üretime başlayan firmaların 
depolarda bekleyen yükleri de yola çıkmaya başladı. Ancak lojistik 

sektöründen yeni döneme ilişkin bir uyarı geldi.

Korkut
Koray Yalça
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Marmaray’da kıtalar arası yük taşıma-
cılığının başlamasıyla birlikte Çin-Avrupa 
koridorundaki demir yolu taşımalarına 
başlayan Arkas Lojistik, 18 günlük tran-
sit süreyle yükleri Çin’den Türkiye’ye 
ve Türkiye’den Marmaray bağlantısı ile 
Avrupa’ya taşıyor. Haftada bir yapılması 
hedeflenen servisin sıklığı potansiyele 
bağlı olarak artırılacak. Servisin kesintisiz 
hatla ihracatın artmasına ve hızlanmasına 
katkı sağlaması bekleniyor.  Arkas Lojistik 
CEO’su Onur Göçmez, “Marmaray’da yük 
taşımacılığının başlaması aslında varlığı-
nın ve fonksiyonunun önemini daha çok 
gösterecek. Sektörün uzun zamandır bek-
lediği bir durumdu. Demir yoluna öncü 
yatırımlar yapan bir kurumuz. Bu noktada 
çok kritik ve Ar-
kas Holding’in 
çok önemsediği 
bir konu da kara 
terminalleri. Kara 
terminalleri; de-
miryolu, deniz 
yolu ve kara yo-
lunun aynı anda 
hat mantığında 
birleşmesini ve 
oradan dağıtı-
mın yapılmasını 
sağlayacak. Arkas 
olarak Duisport 
ortaklığıyla Kar-
tepe Köseköy’de 
yapımına baş-
ladığımız kara 
terminali Railport 
da bu bakımdan 
önemli ve Mar-
maray’a entegre 
olacak. Bu günü-
müz şartlarına 
uygun şekilde 
hem temassız 
operasyonu des-
tekliyor hem de 
lojistik açısından 
yeni dünyada 
Türkiye’nin bir 
paya sahip olma-
sını sağlayacak” 
dedi.

Çin-Türkiye Demir İpek Yolu’ndan 
Avrupa’ya kapıdan kapıya taşıma
Arkas Lojistik’in demir ipek yolu 

servisindeki hat Çin’in XI’AN kentinden 
başlıyor. Kapıdan kapıya taşıma 
yapılan bu serviste Arkas Lojistik 
XI’AN istasyonuna kadar ön taşımaları 
da gerçekleştiriyor. Hat, XI’AN’dan 
Kazakistan’a ulaşarak Hazar kıyısındaki 
Aktau Limanı’na varıyor. Buradan Bakü, 
Tiflis ve Kars güzergahıyla Türkiye’ye 
ulaşıyor. Kars üzerinden İzmit’e 
bağlanıyor ve Marmaray’ı takiben 
Avrupa’ya uzanıyor. 

Demir yolunda ilkleri başlattı...
Filosunda bulunan 700’den fazla vagon 

ile Türkiye’nin en 
önemli sanayi 
kentlerinden 
limanlarına 
ithalat ve ihracat 
konteyner 
demir yolu 
taşımaları yapan 
Arkas Lojistik, 
Bakü-Tiflis-Kars 
(BTK) Demir 
yolu Hattı’nda 
Türkiye’den 
ilk trenini 
yükleyerek 
tarifeli seferleri 
başlatan şirket 
olmuştu. Yakın 
zamanda da 
Kırgızistan’ın 
Oş şehrine 30 
vagon ve 60 
konteynerden 
oluşan 
alimünyum 
elektrik kablosu 
taşıyan Arkas 
Lojistik, 
böylelikle 
yaklaşık 5.500 
km mesafeye 
Türkiye’den 
tek seferde  ilk 
ihracat trenini 
çıkaran şirket 
olarak öne 
çıkmıştı.

Arkas Lojistik, Çin-Türkiye Demir 
İpek Yolu’ndan Avrupa’ya Marmaray 

bağlantısı ile servis başlattı

Arkas Lojistik’ten demir yolunda 
öncü bir hamle daha... 2017 yılında 

BTK(Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu 
hattında ilk demiryolu taşımasını 

başlatan Arkas Lojistik, Çin-Türkiye 
Demir İpek Yolu’nda Marmaray 

bağlantısı ile transit olarak 
Avrupa’ya  yük taşımaya başladı.

Onur Göçmez



74 RADÜS DERGİSİ   2020

Galata Kulesi
ŞEHRE TEPEDEN BAKAN

Galata Kulesi, İstanbul’un Galata 
semtinde bulunan bir kuledir. 528 
yılında inşa edilen yapı, şehrin önemli 
sembolleri arasındadır. 

1204 yılında ki çok büyük hasara 
uğramış olan kule daha sonra 1348 
yılında “İsa Kulesi” adıyla yığma taşlardan 
Cenevizliler tarafından yeniden 
yapılmıştır. 1348 yılında inşaatı bitmiş 
ve kentin en büyük binası olmuştur. 
Galata Kulesi 1445-1446 yılları arasında 
inşa edilerek tekrar yükseltilmiştir. 

Galata Kulesi Türk’lere geçtikten 
sonra her geçen yüzyıl yenilenmiş ve 
tadilat, bakımı yapılmıştır. 16. yüz yılda 
Kasımpaşa da tersanelerde çalıştırılan 
Hristiyan savaş esirlerini burada da 
yatırmışlardır. 

17. yüz yılın ilk yarısında IV. Murat 
döneminde Hazarfen Ahmet Çelebi ok 
meydanında uçuş eğitimleri yaparak 
tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını 
sırtına takmış ve 1638 yılında Galata 
Kulesi’nden atlayıp uçmuştur ve bu uçuş 
Avrupa da büyük ilgi görmüştür. 1717 
yılında Galata Kulesi yangın gözlem 
evi olarak kullanılmıştır. Fakat III. Selim 
döneminde çıkan bir yangından dolayı 

Galata Kulesi’nin büyük bölümü yanmıştır. 
Yangından sonra onarılan kule 1831 
yılında çıkan başka bir yangınla yine hasar 
görmüş ve onarılmıştır. 1875 yılında fırtına 
da devrilmiş ve 1965 yılından onarıma 
başlanıp 167 yılında bitirilerek Galata Kulesi 
bugünkü görünümünü elde etmiştir.

Galata Kulesi efsaneleri arasında yer 
alan belki de en ilginç efsane, en eski 
olanıdır. Bu efsaneye göre Romalılar şuna 
inanıyorlarmış: Eğer bir kadın ve erkek, 
Galata Kulesi’ne ilk kez birlikte çıkarlarsa, 
onlar mutlaka evlenirler… Ama 
çiftlerden biri daha önce kuleye çıktıysa 
(başkasıyla ya da tek başına fark etmez), 
bu tılsım bozulurmuş…



752020   RADÜS DERGİSİ



76 RADÜS DERGİSİ   2020

KOD 8
Yönetmen : Jeff Chan
Oyuncular : Stephen Amell, Robbie Amell, Laysla De Oliveira
Ülke : Kanada

Nüfusun % 4’ünün doğaüstü yeteneklerle doğduğu bir yerde bu özel 
insanlar milyarder veya süper kahraman olabilecekken ayrımcılıklarla 
karşı karşıya kalır. Gördükleri muamele sonucu yoksulluk içinde 
yaşamaya mahkum edilen insanlar suça yönelmeye başlar. Özel 
yeteneklere sahip olan Connor Reed de hasta olan annesinin tedavisini 
karşılamakta zorluk çekince kendisini kirli bir dünyanın içinde bulur.

MASALLARDAN GERİYE KALAN
Yönetmen : Mustafa Uğur Yağcıoğlu
Oyuncular : Özgür Çevik, İlayda Akdoğan, Tuba Ünsal
Ülke : Türkiye

Masallardan Geriye Kalan, üniversitede doçent olan bir adam ile 
yüksek lisans öğrencisi bir kız arasında yaşanan aşkı konu ediyor. 
Evren ve Hece arasında beklenmedik bir zamanda, hızla gelişen 
aşkı konu edinen filmde, aşkın karşı taraftan çok kişinin kendisiyle 
ilgili olduğu gözler önüne seriliyor. Yönetmenliğini ve senarsitliğini 
Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği filmin başrollerinde Özgür 
Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal yer alıyor.
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GELENEKSEL ÇİN FELSEFESİ MO Zİ
Yazar : Havva Erşahin
Yayınevi : Gece Kitaplığı

Konfüçyanist Okul, klasik eserlerin dogmatik bir biçimde öğretilmesini ve aşırı tören-
selliği öne çıkaran seçkinci bir çaba içerisindeyken Mo Zi, alt tabakadan insanların 
sesini duyurmak, toplumsal eşitliği sağlamak ve keskin feodal yapıyı dönüştürmek 
uğruna mücadele vermiştir. M.Ö. 470-391 yılları arasında yaşayan Mo Zi, Çin tarihi 
boyunca baskın düşünce akımı olan Konfüçyüsçülüğü eleştirmeye cesaret eden ilk 
düşünürdür. Yüzyıllar boyunca yeterince değer görmemiş olan fikirleri, modern çağa 
gelindiğinde yeniden ele alınmıştır.

3 NOKTA
Yazar : Mümtaz Budak
Yayınevi : Delisarmaşık

Sen, ben ve biz… Zaman sadeleştirir her şeyi. Acele etmemeliyiz.

UÇURTMA AVCISI
Yazar : Khaled Hosseini
Yayınevi : Everest Yayınları

Uçurtma Avcısı arkadaşlık, ihanet ve sadakatin bedeline ilişkin bir roman. Babalar 
ve oğullar, babaların oğullarına etkileri, sevgileri, fedakârlıkları ve yalanları... Daha 
önce hiçbir romanda anlatılmamış bir tarihin perde arkasını yansıtan Uçurtma 
Avcısı, zengin bir kültüre ve güzelliğe sahip toprakların yok edilişini aşama aşama 
gözler önüne seriyor. Uçurtma Avcısı’nda anlatılan olağanüstü bir dostluk. Bir in-
sanın diğerini ne kadar sevebileceğinin su gibi akıp giden öyküsü...
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BULMACA
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Sudoku
   1 8  4 5  3
      2 9 8
 8    1    2
 9  2  5  1  4
  4      5
 1  7  3  6  9
 5    6    8
  9 4 3
 7  8 9  5 3

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

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

SOLDAN SAĞA
1. Vergilerin ve devlet gelirlerinin toplanması
2. Değişik boyda, sert ağaçtan yapılmış tuşlardan 

oluşan bir Afrika çalgısı
3. Hafif kadifemsi bir görünüş kazandırılmış sığır 

derisi
4. Sanayide elektrik yalıtkanı, kalıplama ve döküm 

malzemesi, yapıştırıcı, renkli ve pişirilmiş emaye 
kaplama malzemesi gibi pek çok uygulama 
alanı olan yapay genel formaldehit reçinesi

5. Amiralden bir rütbe küçük deniz subayı
6. Halatın örselenecek yerinde tel ya da sicimle 

yapılan sargı
7. Dilde tutukluk, kekemelik
8. Yavuz ve Kanuni devirlerinde yaşamış, 

Kanuni’nin ve Barbaros’un minyatürlerini 
yapmış bir nakkaş

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. İki ayrı dilin komik bir etki yaratacak biçimde 

konuşturulmasıyla yazılan Latin kökenli şiir 
biçimi

2. Bulmacada abartı
3. Sanayi atıkları deposu
4. Kalabalık çok sayıda askere sahip ordu” 

anlamında eski bir sözcük
5. Yağmur kuşu
6. Su kıyılarında setler kuran, kürkü değerli bir 

hayvan
7. Geçmişte işlenmiş, mahkemece ispatlanıp 

cezalandırılmış olan suç
8. İsteğe bağlı, seçmeli olan

1

1

3 2

3

4

5

6

8

7

8
2

5

4

6
7
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•  Süt 250 gr
•  Toz şeker 250 gr
•  Ayçiçek yağı 250 gr
•  Yumurta 4 adet
•  Kakao 35 gr
•  Hindistan cevizi dekor 

için
•  Un 180 gr
•  Kabartma tozu 10 gr
•  Vanilya 10 gr

Süt, toz şeker, Ayçiçek yağı, yumurta ve kakao yu mikserde beş 
dakika çırpalım. Ve bu karışımın yarısını ayırıp. Diğer kalan yarısına 
un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip önceden ısıtılmış 180 derece 
fırında 25 dakika pişirelim. Fırından çıkardığımız keki dilediğiniz 
şekilde kesip üzerine kek soğumadan ayırdığımız sosu ilave edelim. 
Hindistan cevizini dekor olarak kullanabilirsiniz. Kolay ve lezzetli bir 
tariftir. Ağızınızın tadı eksik olmasın.

Malzemeler

Islak  Kek

Hazırlanışı
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PROFİMAK MAKİNE OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.
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