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ürkiye Cumhuriyeti’nin en büyük 
doğalgaz keşfi Zonguldak açıkların-
daki Tuna-1 sahasında yapıldı. 320 
milyar metreküplük rezerv, 2019 
rakamlarına göre Türkiye’nin 7 yıllık 
tüketimini karşılayabilecek boyutta.

Bu tabloya bakıp da gururlan-
mamak, sevinmemek mümkün mü? 
Emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyorum.

Bu türden güzel müjdelere hele 
ki; bu dönemde ne kadar da çok 
ihtiyacımız vardı. Zira salgının top-
lumsal ve sosyal yaşam üzerindeki 
yıkıcı etki, muhakkak ki; ekonomi-
ye de yansıyacak ve bu kez sosyal 
hayat ikinci bir yıkıma uğrayacaktı. 
İşsizliğin artması, üretimin düşmesi 
ekonominin yanı sıra beşerî ilişkileri 
olumsuz etkileyecek, aile yaşamını 
ve toplumsal huzursuzlukları da 
beraberinde getirecekti. Öncelikle 
alınan istihdam tedbirleri, kredi 
destekleri ve ertelemeler yoluy-
la ekonomik yaşamın sürmesine 
yönelik önlemler devreye girdi. 
İşletmelere faaliyetlerine devam etti 
ve birtakım zorluklara karşın üretim 
devam etti.

Şimdi ikinci dalga kaygısı ile 
çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz 
de. Yoksa sadece ekonomi değil top-
lumsal hayatta olumsuz etkileniyor. 
Ancak bu kez biraz daha deneyimli, 
biraz daha hazırlıklıyız. Altı aydır bu 
illetle yaşamaya alışmaya başladık. 
Hala bireysel düzeyde tedbirsizlik-
ler olsada, sorumsuz davrananların 
cezasını bizler ödüyor olsak da 
toplumsal bilinci hâkim kılıp, başa 
çıkabilmeliyiz.

Bir yandan üretmeli bir yandan 
tedbirlere riayet etmeliyiz; ki hayat-
ta kalabilelim. Ama hayatta kalmak-
tan bir adım ötesi de ayakta kalabil-
mek. İşte bunun için de; üretmeli ve 
ürettiklerimizi satabilmeliyiz. Yeni 
bir dünya düzeni kuruluyor. Ülke 
olarak bizim de bu oluşumda konu-
mumuzu daha üst sıralara çıkarta-
bilmemiz gerekir. Bunun için güzel 

göstergeler var elimizde.
Güven endeksi bunların başın-

da geliyor. TÜİK rakamlarına göre; 
Ülkemizde ekonomik güven endeksi 
85,9 oldu. Ekonomik güven endeksi, 
tüketici ve üreticilerin genel ekono-
mik duruma ilişkin değerlendirme, 
beklenti ve eğilimlerini özetleyen 
bir bileşik endekstir. Ekonomik 
güven endeksinin 100’den büyük ol-
ması genel ekonomik duruma ilişkin 
iyimserliği, 100’den küçük olması 
ise genel ekonomik duruma ilişkin 
kötümserliği göstermektedir. Ancak 
şu an ay be ay yükselmekte olması 
ekonomimize duyulan güvenin art-
makta olduğunun göstergesi.

Sonra bir güzel veri daha; 
araştırma sonuçlarına göre, 10 ve 
daha fazla çalışanı olan girişimlerin 
İnternete erişim oranı 2020 yılında 
%94,9 oldu.  İnternete erişim oranı, 
çalışan sayısı büyüklük gruplarına 
göre incelendiğinde; 10-49 çalışa-
nı olan girişimlerde %94,2, 50-249 
çalışanı olan girişimlerde %97,8 ve 
250 ve üzeri çalışanı olan girişimler-
de ise %99,4 oldu. Bu da gösteriyor 
ki; entegrasyon, iletişim ve teknoloji 
anlamında bir ivme kazandık.

Bir yandan da kapasite kullanım 
oranlarında ciddi bir artış gözlem-
lenmektedir. Demek oluyor ki; işlet-
meler üretmeye, çalışmaya ve değer 
yaratmaya devam ediyor. 

Bu inanç bu güven bizi düzlüğe 
çıkartacak ortak değerlerimiz. Yuka-
rıda da söylediğim gibi; ekonomik 
ve sosyal yaşamda en önemli nokta 
birlikte hareket edebilmek, sorum-
luluklarımızı unutmamak. Yoksa 
hepimiz zor günler yaşarız. Hep söy-
lediğim gibi; bölüşürsek tok oluruz, 
bölünürsek yok oluruz.

Aman dostlar, biraz daha özen 
biraz daha sabır ve biraz daha 
çaba…Müjdelerle aydınlanan gönül-
lerimizden huzur eksik olmasın...
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 Kurtuluş Savaşı Gazisi ve İstiklal Madalyası 
Sahibi 'Mustafa ÇINAR' Bey 1927 yılında PTT 
kurumunda, iletişim hatlarının yaşadığı ilçeden 
de geçen belirli bir güzergahının bakımı ve 
onarımından sorumlu olarak işe başlar. Mustafa 
Bey'in yaşadığı ilçedeki tek telefondan sorumlu 
olduğu ve adı sürekli telefon ile anıldığı için bir 
süre sonra Aile Lakabları 'TELEFONCULAR' olur. 

 1977 yılında faaliyete başlayan, Hulusi ÇINAR 
Beyefendinin kurduğu Telefoncular, 1990yılında 
Limited şirketi unvanına sahip olmuş 2005 
yılında ise çelik servis merkezi olarak hizmet 
ver meye baş lamış  M oder n bi r  k iml iğe 
kavuşmuştur.  Önder ÇINAR'ın  yönetim kurulu 
başkanlığında ve Ahmet Yavuz GÜNGÖR'ün 
genel müdürlüğünde sektörde 43 yılını geride 
bırakmıştır.

 2020 yılında daha profesyonel mühendislik 
hizmeti vermek için  üretim kapasitesini çok 
daha yukarı çıkarmış ve müşterilerine daha 
güçlü stok ağı ile hizmet vermek adına şirketin iki 
f a b r i k a s ı n ı n  yö n e t i m i  te k  ç a t ı  a l t ı n d a 
toplanmıştır. Daha güçlü ve daha proaktif bir 
atılım gerçekleştirmek için böyle bir adım 
atılmıştır.

 Metal üzerine bütün sektörlerde adından söz 
ettirmiş olup yeni yatırımlar ve yeni bir oluşumla 
gücüne güç katmaktadır. Konya ili Karatay 
ilçesinde bulunan 2 ayrı Organize sanayi 
bölgesinde toplamda 42 000 m2 üretim 
sahasına sahip ve 275 personel ile bu sektörde 
ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 10 ülkeye 
yapılan ihracatta başlıca araç üstü ekipmanlar, 
madencilik ve iş makinesi yedek parçalarıdır. 
Telefoncular Group kendi içinde 4 şirket olup 
bunlar sırasıyla Metal yan sanayi, Makine, Vinç 
gibi farklı üretimler gerçekleştirmektedir.
 Yurtiçinde ve yurtdışında güçlü bir network 
ağına sahip olup her gün bu çevresini 
genişletmektedir. Sadece ülkemiz içinde değil 
aynı zamanda dünyada metal sektöründe 
adından söz ettirme hedefi olan Telefoncular 
Group ülkemizin ekonomisine, istihdamına 
büyük katkıyı sağlamayı hedeflemiştir. 

  Te l e f o n c u l a r  G r o u p ' u n  2 0 1 8  y ı l ı n d a 
güncellediği 5 yıllık kapasite ve yatırım planı 
kapsamında hedefi 50 000 m2 si kapalı üretim 
alanı ve yıllık 50 000 ton üretim kapasitesidir. 
2020 yılının içinde olduğumuz şu günlerde 
küresel salgın tüm dünyayla birlikte ülkemizi 
etkilemesine rağmen Telefoncular Group bu 
hedefinden vazgeçmemiştir ve hızla bu hedefe 
yaklaşmaktadır. Üretim aşamasında Türk 
Standartları Enstitüsü ve Avrupa Standartları 
normlarına uygun bir tutum sergileyip kalite 
belgelerimizin gerekliliklerini yerine getiriyoruz.

 Telefoncular Group bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada araç üstü ekipman 
sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin en güçlü tedarikçilerinden biri olmaya devam 
edecektir. Başta damper, dorse, itfaiye, çöp araçlar ve tanker üreticilerinin güvenilir 
tedarikçisidir. En yüksek kalitede kaynaklı, en hassas ölçülerde talaşlı üretim 
yapılmaktadır. Bünyesinde bulunan Islak boya kabini ve kurutma kabini ile metal üzerinde 
optimum yüzey uygulaması sağlamak hedefi ile ürünlerinize özgün boya uygulamasını 
yapmaktayız.  Bu sayede üreticiler montajda hiçbir sıkıntı yaşamadan aldıkları ürünleri 
direkt montaj yapabilmektedir. Telefoncular Gorup her türlü metal işlerinizde 
müşterilerinin çözüm ortağıdır. Bünyesinde bulundurduğu makine parkuru sayesinde 
araçüstü ekipmanda kullanılan bütün metal saclarda müşterilerine en iyi hizmeti 
vermektedir .Sektörün en çok ihtiyaç duyduğu aşınmaya dayanıklı plaka ihtiyacında 
Türkiyede Raex markasının ilk ve tek distribütörlüğünde  müşterilerine çözüm ortağı 
olmaktadır. Özellikle ülkemizde karayolu taşımacılığının öneminin ve ağırlığının sürekli 
artmasından dolayı bu sektördeki ürünlere ihtiyaç da paralel olarak artmakta, bu alanda 
faaliyeti bulunan işletme sayısı da artmaktadır. En zorlu parça üretim ihtiyaçlarında 
Telefoncular Group müşterilerini her zaman memnun etmiştir. Araç üstü ekipman 
sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin en güçlü çözüm ortağıdır. 
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 Türkiye'de otomotiv üst yapı sektörü son 
yıllarda özellikle büyüyen ülkemizin iç 
dinamikleriyle hem de artan yurtdışı Pazar 
p a y ı y l a  ö n e m l i  h a l e  g e l m e k t e d i r . 
Telefoncular Group'un firmalarında biri olan 
TLF makine; Effer ve Telefoncuların başarılı 
ortaklığı ile üretimi ve satış faaliyetleri için 
kurulmuş bir şirkettir. Şirketin ana faaliyet 
konusu vinç üretiminde İtalyan dizaynını 
Türkiye'de ürüne dönüştürmektir. Çok iyi 
biliniyor ki Effer vinç dizaynı ve üretiminde 
50 yıldan fazla bir tecrübeye sahiptir. 
Telefoncular Group ise yüksek mukavemetli 
çeliklerin işlenmesinde uzmanlaşmış bir 
şirket olup tamamı kendi alanında lider olan 
uluslararası müşterilerinin inşaat, itfaiye ve 
havalanı araçlarının  imalatında ana 
tedarikçisi durumundadır. 

 TLF Makine, Effer vinçlerinin hem üreticisi 
hem de distribütörüdür. Böylece sadece 
kendi ürünlerinin değil aynı zamanda Effer 
marka mobil vinçlerinde satış ve servis 
hizmetlerini sürdürmektedir. Şu rahatlıkla 
i fade edi lebi l i r  k i  EFFER taraf ından 
tasarlanmış ve Telefoncular tarafından 
üretilmiş dayanıklı ve uzun ömürlü vinçler; 
yük kaldırma, malzeme taşıma ve hassas 
işler için uygundur. Mobil Vinç sektöründe 
Telefoncular Group kendi bünyesinde 
bulundurduğu kalite kontrol üniteleri ile 
dünya kalite standartlarında hizmet 
vermektedir. İ leri düzey mühendislik 
tecrübesini kalite ile birleştiren firma, bugün 
dünyada Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil 
eden, kendi ülkesinde de vinç sektöründe 
müşterilerinin her daim çözüm ortağı olarak 
konumunu korumaktadır.
 Yolcu ve yük taşımacılığında ağırlıklı 
olarak karayolunu kullanan Türkiye, son 
yıllarda raylı sistemlerdeki çalışmalarıyla 
küresel raylı sistem üreticilerinin dikkatini 
çekmektedir.  
G ü n ü m ü z d e  2 0 2 3  y ı l ı  h e d e fl e r i 

doğrultusunda, 10 bin km'lik yüksek hızlı 
tren, 4.000 km yeni konvansiyonel tren hattı, 
elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları 
büyük bir hızla devam etmektedir. 2023 
yılında hızlı tren hatları ile birlikte toplam 
25.000 km, 2035 yılında ise 30.000 km. 
d e m i r y o l u  h e d e fl e r i n e  u l a ş ı l m a s ı 
amaçlanmıştır. 2017-2019 yılları arasında 
dünyadaki raylı sistemler pazar payının 176 
Milyar, 2019 ve 2021 yılları arasında ise 
o r t a l a m a  1 8 5  m i l y a r  E u r o  o l a c a ğ ı 
beklenmektedir. Son yıllarda Türkiye'de 
nüfusun artışına paralel olarak şehir içi ve 
şehirlerarası toplu taşımacılık alanında raylı 
sistem toplu taşıma sistemlerine büyük 
ihtiyaç vardır. Özellikle nüfusu 1 milyon ve 
üzerinde olan şehirlerimizde önümüzdeki 
yıllarda binlerce kilometre raylı ulaşım ağına 
ve yüzlerce raylı ulaşım araçlarına ihtiyaç 
bulunuyor. Bu noktada Telefoncular hem 
vagon üreten ana sanayiler gibi hem de bu 
işle uğraşan altyapı müteahhitleri için 
güvenilir bir tedarikçidir.  EN15085-2 
belgesiyle sektörde kendinin de olduğunu 
gösteren Telefoncular, Iris sertifikasyon 
sürecini de başlatmış bulunmakta ve bu 
belgeyi de aldıktan sonra raylı sistemler 
sektöründe kendi varlığını göstermektedir. 
 Telefoncular yaptığı yeni yatırım ve Ar-Ge 
faaliyetleri ile sürekli büyümeye devam 
etmektedir. 2 yıl süren Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda ortaya çıkardığı alevli kesim 
sonrası çapak alma makinesi %100 yerli bir 
ürün olarak müşterilerine sunulmuştur. Hala 
Ar-Ge süreci devam eden düzlemsellik 

makinesi de metal sektörüne yakın bir süre 
sonra hizmet vermeye başlayacaktır. 
Müşterilerin beklentileri doğrultusunda en 
iyiyi hedefleyen, yenilikleri ve teknolojiyi 
takip eden, sektördeki teknolojik her türlü 
gereksinimi sağlayan bir firma olarak, kalite 
ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmak 
Telefoncular'ın her zaman önceliği olmuştur. 
M e t a l  k e s m e  ve  i ş l e m e  k o n u s u n da 
uzmanlaşan şirket, sektördeki gelişmeleri 
h e r  d ö n e m  y a k ı n d a n  t a k i p  e d e r e k 
hedeflerini şekillendirmektedir. Sürekli 
gelişim bilinciyle kaliteli ve verimli üretim 
anlayışını, tedarikçileri, çalışanları ve 
müşterilerine benimseten, en üst düzeyde 
müşteri memnuniyetini sağlayan, her 
zaman beklenilenden daha fazlasını sunan 
ve hep i leriyi  hedefleyen anlayış i le 
“Sektöründe Lider Bir Kuruluş” olmak 
Telefoncular Group'un hedefi olmuştur. 
Müşteri istek ve şikayetleri dikkate alınarak 
yapılanma ve yeniliklere gidilmekte ve 
periyodik aralıklarla gerçekleştirilen müşteri 
memnuniyeti araştırmaları ile sektördeki 
beklentiler tespit edilerek sektöre yeni 
boyutlar kazandırılır. Geri bildirimler sürekli 
olarak uzman ekip tarafından incelenerek 
sıfır hata politikası ile çalışmalara yön 
verilmektedir. Çevreyi korumak adına 
yapılan çalışmaları; çalışanlar, müşteriler ve 
tedarikçiler i le paylaşılmakta, yaşam 
felsefesi olarak benimsenmesini sağlamaya 
çalışılmakta ve eğitimler verilmektedir. 
İçinde bulunulan mevcut salgın tüm 
Dünya'yı olduğu gibi araç üstü ekipman 
üreticilerini de zor durumda bırakmıştır. 
Küresel ticaret artmadığı gibi düşüş bile 
göstermektedir. Fakat zor günler geride 
bırakılmış ve bütün araç üstü ekipman 
üreticilerini güzel günler beklemektedir. 
Yerinde duran geriye gidiyor demektir bu 
sektörde. Moral bozmadan sürekli ileriye 
gitme hedefiyle önümüze bakmalıyız. Daha 
sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.  
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Hidromek dünyanın ilk
elektrikli ve lastik tekerlekli

yerli ve milli ekskavatörünün 
üretimini sağladı
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Enerjisini yeni nesil lityum-ion 
bataryalarda depolayan HICON 7W’da, 
araç ve kullanıcı güvenliğini sağlamak 
için bataryaların bulunduğu yüksek 
voltaj (HV) alanının araç arkasında 
muhafaza altına alındığı kaydedilirken, 
servis noktalarının da istenildiği an 
kolayca ulaşılması için elektrikli kaput 
altında toplandığı belirtildi.

HICON 7W’nin, sahip olduğu 
elektrikli motoru sayesinde, daha 
sessiz, daha verimli ve çevre dostu 
olmasıyla öne çıktığı da kaydedilirken, 
sıfır emisyonlu olması ve kompakt 
boyutları ile çevresel etkiyi azaltan 
HICON 7W’nin, şehrin birçok 
noktasında kolaylıkla kullanılabileceği 
ifade edildi. Tek şarjla 8 saat kullanım 
sağlayacak olan HICON 7W, araç şarj 
istasyonlarında kolaylıkla 3,5 saatte 
tam şarj olabilecek, hızlı şarj ile 1 saat 
30 dakika içinde yüzde 100 doluluğa 
ulaşabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Hidromek tarafından üretilen 
yerli ve elektrikli Ekskavatör’ü ilk kez 
kullandı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Kocaeli’nin Gebze 
ilçesinde TÜBİTAK 
Mükemmeliyet 
Merkezleri’nin açılış 
töreni öncesi, 2016’dan 
bu yana TÜBİTAK’ın 
desteğiyle geliştirilen 7 
ton ağırlığında, lastikli 
ve elektrikli olmasıyla 
dünyadaki ilk ve tek 
şehir ekskavatörü 
Hidromek HICON 7W’yi 
inceledi. İncemelere 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yanı sıra 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim 
Kalın, AK Parti İzmir 
Milletvekili Binali Yıldırım, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun 
,TÜBİTAK Başkanı Hasan 
Mandal ve Hidromek 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Bozkurt katıldı.

Elektrikli Ekskavatör’ü 
kullandıktan sonra 
basın mensuplarına 
kısa bir açıklama 
yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan,”Hidromek 

firmamızın ekskavatörünü kullanarak 
bir iftihar vesilemizi gördük. Dünyada 
ilkler arasında yer alan Hidromek 
firmamız bizim iftihar vesilemizdir. 
Bizler de gerek ülkemizde gerek 
dünyada tanıtımını yapacağız” 
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
beraberindekilere Hidromek Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt 
tarafından bilgi verildi. Elektrikli 
olmasının birçok avantajı olduğunu 
ifade eden Bozkurt, “ HICON 7W 7 ton 
ağırlığında. Yaklaşık 600 kilo civarında 
pil paketi var. Yerli olarak geliştirdik. 
Pil paketi yüksek voltaj ile çalışıyor. 
Makinenin çalışmasını sağlayan tüm 
yazılımlar yerli. 2016 yılında bu projeye 
başladık. İki tane uluslararası tasarım 
ödülü kazandı. 8 saat tam şarjda 
kullanılabiliyor. 3.5 saatte normal, 1,5 
saatte hızlı şarjda şarj edilebilecek. 
Şehir içindeki hızı 30 kilometre” diye 
konuştu.

ASO 1.OSB Bölge Müdürü Cüneyt 
Çalık da ASO 1. OSB’de 331 firmanın 
üretim yaptığını ve Türkiye’nin önemli 

bir üretim merkezi 
olduğunu belirterek 
şöyle konuştu:” Ülkemizin 
en önemli organize 
sanayi bölgelerinden 
biri olan ASO 1.OSB, 
dökümden savunma 
sanayine, havacılıktan 
raylı sistemlere, 
makine imalattan 
plastik sanayine kadar 
yaklaşık 30 sektöre ev 
sahipliği yapmaktadır. 
ASO 1.OSB’de yer alan 
sanayicilerimiz bugün 
yurt içi ve yurt dışında 
büyük başarılara imza 
atarak, üreterek büyüyor 
ve ülkemize bunun haklı 
gururunu yaşatıyor. 
Dünyanın ilk elektrikli 
ve lastik tekerlekli yerli 
ve milli ekskavatörünü 
üreterek Türkiye’yi 
gururlandıran Bölge 
üyemiz Hidromek çok 
büyük bir başarıya imza 
attı. Başarılarıyla bizleri 
gururlandıran Hidromek’i 
yürekten kutluyorum. 
Bu başarı Bölge 
firmalarımıza yeni başarı 
hikayeleri yazmak adına 
önemli bir motivasyon 
aracı olacaktır” dedi.

Hidromek tarafından üretilen HICON 
ailesinin ilk üyesi HICON 7W, akıllı, 

ekonomik ve çevre dostu bir elektrikli 
şehir ekskavatörü olarak geliştirildi. 

Yüzde 100 elektrikli motora ve 
bataryaya sahip olan HICON 7W’da 

hidrolik sistem de buna göre tasarlandı. 
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Mercedes-Benz Türk, Trust İstanbul 
Visionary Talks Ideas & Experiences 
& Awards kapsamında yapılan halk 
oylamasına göre “Türkiye’nin En Güvenilir 
Yerli Üretim Otomotiv Markası” seçildi. 

Mercedes-Benz Türk, Trust İstanbul 
kapsamında; 16 sektörde Türkiye’nin en 
güvenilir markalarının halk oylamasıyla 
ödüllendirildiği Trust Awards’ta, 

“Türkiye’nin En Güvenilir Yerli Üretim 
Otomotiv Markası” seçildi. Ürünlerinde 
ve marka kimliğinde mükemmeliyetçiliği 
ilke edinen, tutku, saygı, dürüstlük 
ve disiplin değerlerini benimseyerek 
faaliyetlerini sürdüren Mercedes-Benz 
Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
ürettiği otobüsler ve Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda ürettiği kamyonlar 
sayesinde bu ödüle layık görüldü. 

Twentify bağımsız araştırma şirketinin 
Bounty isimli mobil aplikasyonu 
üzerinden kapalı uçlu sorularla online 
anket olarak gerçekleştirilen halk 
oylaması Türkiye genelinde yapıldı. 
75 ilde, 18-60 yaş arası, kategorinin 
kullanıcısı olan, % 50 kadın % 50 erkek 
olmak üzere ABC1C2 ses hedef kitle 
ve 1.400 kişiye uygulanan anket ile 
sonuçlara ulaşıldı.

Mercedes-Benz Türk
“En Güvenilir Yerli Üretim 

Otomotiv Markası”
ödülünü kazandı
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Teknoloji şirketi ve premium lastik 
üreticisi Continental, tüm kamyonlar 
için geliştirdiği ‘’Dönüş Destek Sistemi’’ 
ile trafikte güvenliği artırıyor. Yaya ve 
bisikletliler için trafikte güvenliği üst 
seviyeye çıkaran ve dikiz aynasına 
kolaylıkla takılabilen radar tabanlı bu 
sistem, aracın yan taraflarındaki alanı 
dört metre, arkasını ise 14 metreye kadar 
görüntülemeye olanak tanıyarak olası 
kazaları en aza indiriyor.

Geliştirdiği yeni nesil teknolojik 
ürünlerine bir yenisini daha ekleyen 
Continental, dönüş destek sistemi 
teknolojisiyle sürücü ve yayaların hayatını 
kolaylaştırmaya ve trafikteki tehlikeleri 
azaltmaya odaklanıyor. Continental 
mühendisleri tarafından ileri teknolojiyle 
geliştirilen sistem, yaya ve bisikletliler için 
trafikte güvenliği artıyor. Tüm kamyonların 
dikiz aynalarına entegre edilebilen radar 
tabanlı sistem, kavşaklarda güvenliği 
önemli ölçüde artırarak sürücüler için 
güvenli sürüşün önünü açarken tehlike 
olasılığını da düşürüyor. Son teknolojiyle 
üretilen bu sistemin Avrupa Birliği 
tarafından 2024 itibarıyla tüm yeni 
kamyonlarda kademeli olarak zorunlu 
hale getirilmesi planlanıyor.

CONTİNENTAL’dEN YÜKSEK 
TEKNOLOjİLİ çözÜMLER
Üçüncü nesil güvenlik teknolojisi 

üzerinde çalışmalarını sürdüren 
Continental, radar ve kamera verilerini 
yapay zeka ile birleştirerek bisiklet 
kullanıcılarının ve yayaların hareketlerini 
tanıyarak trafikte tehlikeye maruz 
kalan bireyleri daha proaktif bir şekilde 
güvenliğini sağlamaya odaklanıyor.

EN SON GÜvENLİK TEKNOLOjİSİ 
ESKİ KAMYONLARdA dAHİ 
KuLLANILABİLİYOR
Continental Ticari Araçlar ve 

Hizmetler İş Kolu Müdürü Gilles 
Mabire, “Trafikteki olası tehlikelerle 

daha fazla karşı karşıya kalan yaya 
ve bisikletlilerin güvenliğini artırmak 
önemli bir sosyal sorumluluktur. Çünkü 
günümüzde bisiklet kullanıcılarının 
sayısı hızla artıyor. Geliştirdiğimiz bu 
dikiz aynasına takılan radarlı sensor 
sistemi, aracın yan taraflarındaki alanı 
dört metreye, arka tarafını ise 14 
metreye kadar görüntüleyebiliyor. Öte 
yandan araştırmalara göre; pandemi 
nedeniyle giderek daha fazla kişi toplu 
taşıma araçlarından vazgeçerek bisiklete 
yöneliyor. Bu noktada da Continental 
olarak retrofit uygulamaları için piyasaya 
sürdüğümüz dönüş destek sistemi, 
otobüs veya kamyonun kör noktasında 
bir yaya, bisikletli veya scooter sürücüsü 
bulunduğunda sürücüyü uyararak 
güvenliği ciddi anlamda artırıyor. Ayrıca 
2024 itibarıyla Avrupa Birliği’nde tüm 
yeni kamyonlarda bu tip sistemler 
kademeli olarak zorunlu hale gelecek. 
Continental olarak geliştirdiğimiz dönüş 
destek sistemi teknolojisi eski kamyonlar 
da dahil olmak üzere tüm araçlara 
kolaylıkla entegre edilebiliyor. Bu da 
sürücüler için güvenli sürüşün önünü 
açarken, yaya ve bisikletliler için de 
tehlikeyi en aza indiriyor” diye açıkladı.

Continental’den
trafikteki olası tehlikeleri 

en aza indiren sistem
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Yurtiçi konteyner taşımacılığı ope-
rasyonlarını sürdüren Kare Karayolu 
Taşımacılık, 2004 yılından bu yana 
Renault Trucks çekicileri kullanıyor. 
Son olarak 8 adet Renault Trucks T480 
aracı teslim alan Kare Karayolu filosu-
nun neredeyse tamamı, tek markalı. 
Filoda bulunan toplam 38 adet Rena-
ult Trucks çekici, sorunsuz şekilde ke-
sintisiz operasyonları destekliyor. 

Kare Karayolu Taşımacılık firma 
sahibi Mehmet Sayar, araçlarını tes-
lim alırken; “Türkiye’nin her köşesine 
seferlerimiz, kesintisiz devam ediyor. 
Yurtiçi taşımacılık yaptığımız için araç-
larımız, yıllık ortalama 75.000 km yol 
yapıyor. Yıllık araç başına kat ettiğimiz 
km, uluslararası nakliyata göre düşük 
olsa da güzergahlarımız daha fazla 
dur-kalk gerektirdiğinden yakıt tüke-

timi, önemli bir maliyet kalemi oluyor. 
16 yıldır Renault Trucks araçları tercih 
etmemizin en önemli nedeni, araçların 
sağladığı yakıt tasarrufu. Bu arada 
yeni araçlarımızın tam otomatik şanzı-
man donanımı da dur-kalk gerektiren 
şehir trafiğinde sürücülerimizin konfo-
runu arttırıyor” şeklinde açıkladı. 

Sürücülerinin araçlarından mem-
nuniyetine değinen Sayar; “Renault 
Trucks çekicilerin konfor, performans ve 
yol tutuşundan sürücülerimiz oldukça 
memnun. Ayrıca Renault Trucks T serisi 
çekicilerin prestijli dış görüntüsünü de 
çok beğeniyorlar” dedi. Koçaslanlar 
Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer, 
Kare Karayolu filosunda bulunan Renault 
Trucks araçların ortalama 500-600 bin 
km’de olduklarını belirterek; “Kare Kara-
yolu’nun Renault Trucks çekiciler ile ve-
rimli operasyonlarını sürdürmelerinden 
çok memnunuz. Yeni filo yatırımlarında 
umarız yine yanlarında olacağız” dedi.

Kare Karayolu’nun araç parkında
% 90’lık Renault Trucks farkı
Kare Karayolu Taşımacılık, yeni teslim aldığı Renault Trucks çekiciler ile 

filosunun yaklaşık yüzde 90’ının tek markalı olmasını sağladı. 
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Müşterilerinin 
her ihtiyacına göre 
çözümler üreten 
güvenilir lider Tır-
san, lojistik firma-
larının ilk tercihi olmaya devam 
ediyor. uluslararası beyaz eşya 
taşımacılığında Türkiye’nin 
önde gelen firmalarından Mani-
sa merkezli Karabozlar Transport, filosuna 
4 adet Tırsan Perdeli Mega treyler ekledi. 
Karabozlar Transport’un Manisa’daki mer-
kezinde gerçekleştirilen teslimat törenine; 
Karabozlar Transport Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Karaboz ve Tırsan Treyler Satış 
Temsilcisi Can Acar katıldı.

“TIRSAN ARAçLARI İLE EN GÜvENLİ vE 
vERİMLİ HİzMETİ SuNuYORuz”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulu-
nan Karabozlar Transport Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Karaboz, “Treyler filomuzun 
yarıdan fazlası Tırsan araçlarından oluşuyor. 
Filomuzda bulunan araçlardan çok mem-
nun kaldığımız için yeni araç yatırımımızda 
da tercihimizi Tırsan’dan yana kullandık. 

Tırsan treylerler, taşımalarımızın en güvenli 
ve verimli şekilde yapılmasını sağlıyor. Ay-
rıca Tırsan, güvenilir satış sonrası hizmetleri 
ve uygun finansman çözümleriyle de hep 
yanımızda. Büyüme hedeflerimiz doğrul-
tusunda yapacağımız yeni yatırımlarda da 
Tırsan ile iş birliğimizi sürdürmeye devam 
edeceğiz” açıklamasında bulundu.

uluslararası büyük firmalara hizmet 
sunduklarını vurgulayan Karaboz, önce-
liklerinin her zaman müşteri memnuniyeti 
olduğuna dikkat çekerek, “Müşterilerimizin 
uzun yıllardır bizi tercih etmesi bizi gurur-
landırıyor ve motivasyonumuzu artırıyor. 
Tırsan araçları ile müşterilerimize en güve-
nilir hizmeti sunarken, hızlı ve esnek çö-

züm-
lerde üre-
tebiliyoruz. Bu da 
firmamızı, rekabette bir adım 
daha ileriye taşıyor” dedi.

TIRSAN PERdELİ MEGA özELLİKLERİ
Tırsan Perdeli Mega’da yük güvenliği 

Tırsan mühendisleri tarafından geliştiri-
len K-fix sistemi ile sağlanmaktadır. K-fix, 
236 farklı noktadan yük bağlama olanağı 
sunmaktadır. Televre üzerinde tüm araç 
boyunca yer alan her biri 2,5 ton yük taşıma 
kapasitesine sahip yük bağlama noktaları 
ile kapakları çıkarmadan ve aracın iç geniş-
liğinden ödün vermeden yükler, Code XL 
standartlarına uygun olarak emniyet altına 
alınabilmektedir.

Karabozlar Transport
uluslararası taşımacılıkta 
Tırsan ile güçleniyor

Salgına 
karşı gerekli tüm 

önlemleri alan Tırsan, 
fiziki teslimat törenlerine 

devam ediyor. Manisa 
merkezli uluslararası taşımacılık 

firmalarımdan Karabozlar 
Transport, araç yatırımında 

tercihini yine Tırsan’dan yana 
kullanarak filosuna 4 adet 

Tırsan Perdeli Mega 
treyler ekledi.
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Makina Hikayeleri 

29 Şubat 1912’de Tekirdağ Hayrabolu’da 
doğan Kamil Özdemir Tolonçok’un (Tolon) 
makinelere olan ilgisi küçük yaşlarda başlar. 
Mekaniğe olan bu ilgisinin ve yeteneğinin 
altında, babasının saray saatçisi olmasının 
etkilerini aramak lazım belki de. Daha lise 
öğrencisiyken Ziraat Bankası için ”iptal 
makineleri” tasarlayıp üreten Kamil Tolon, 
liseyi bitirdikten sonra ise plakları arkalı 
önlü çalan 40 plaklık bir müzik kutusu 
(Tolon’un bu icadı His Master’s Voice firması 
tarafından satın alınmak istendi) yapar. 

SIRA ARKAdAŞI AdNAN MENdERES 
OLAN MuCİT
Mekaniğe bu kadar ilgisi ve yatkınlığı 

olan Kamil Tolon’un tek amacı makine 
mühendisi olmaktır. Ancak Cumhuriyet 
kurulalı henüz birkaç yıl olmuştur ve 
üniversitelerde makine mühendisliği 
bölümü bulunmamaktadır. Bu nedenle 
hukuk okumaya karar veren Tolon’un 
Ankara’daki üniversite yıllarında sıra 
arkadaşı, ileriki yıllarda Türk siyasi hayatının 
önemli figürlerinden biri olacak olan Adnan 
Menderes’ti.

Kamil Tolon okulu bitirince Bursa’da 
PTT fen müfettişi olarak çalışmaya başlar. 
Bu görevi yerine getirirken daha farklı bir 
iş yapmak istediğini fark eden Kamil Tolon 
kısa süre müfettişlik yapar 
ve istifa eder.

Kamil Tolon, bu arada 
Hukuk Fakültesi’nden 
arkadaşı Müeyyet Hanım 
ile evlenir; bu evlilikten 
iki kızları olur. Müeyyet 
Hanım’ım Bursalı 
olmasının da etkisi ile 
atölyesini Bursa’da açar. 
(Müeyyet Hanım ile olan 
evliliği 1942 yılında sona 
erecek, Şubat 1943’te 
Muzaffer Biliktü ile 
evlenecek ve bu evlilikten 
bir oğlu, bir kızı olacaktır.)

1937 yılında Muradiye 
İlkokulu karşısında 
açtığı atölyeyi daha 

sonra dökümhaneye dönüştüren Tolon, 
daha sonra Fahri Batıca ile ortak olur ve 
dokuma tezgahları üretmeye başlar. İşler 
pek de istediği gibi gitmez ve 1944 yılında 
10 dokuma tezgahı yapımı karşılığında 
ortaklıktan ayrılır.

HEP İLKLERdE İMzASI vAR
Makineler, “Hammadde satılmaz alınır, 

mamul madde alınmaz satılır” bakış açısı ile 
hareket eden Tolon’un hayatının ayrılmaz 
bir parçasıdır. 1944’te üçüncü kez askere 
çağrılan Kamil Tolon, bu görevi yerine 
getirdiği Çanakkale’de, Milli Savunma 
Bakanlığı’nın bünyesinde, seri olarak mayın 
kesme makineleri üretir. Aynı dönemde 
Nara Burnu’nda kurduğu jeneratör uzun 
yıllar boyunca bölgeye enerji sağlayacaktır.

1945 yılında Tolonçok olan soyadını 
mahkeme kararı ile Tolon olarak değiştiren 
mucit, dokuma tezgahı, bobin sarma ve 
çözgü makinesinin yanı sıra matkap gibi 
bazı tezgah üstü makinelerin imalatını da 
gerçekleştirir. Tolon, 1948 yılında Türkiye’nin 
ilk santrifüjlü su pompasını, bir yıl sonra 
da Türkiye’nin ilk biçerdöverini üretir. 
Makinelere duyduğu ilgi ve sahip olduğu 
bilgi, 1949 yılında Türkiye’nin ilk buluş 
adamları arasında adının yer almasını sağlar.

ÜRETTİĞİ BİçERdövER 
SABOTE EdİLİR

Tolon, ne yaptığını 
bizzat köylüye 
göstermek ve bu amaçla 
biçerdöverini bizzat 
tarlalarda kullanmak 
ister. Ancak Kamil 
Tolon’un ilk denemesi 
hüsranla sonuçlanır. 
Çünkü Kamil Tolon’un 
biçerdöver yaptığını 
öğrenenler, gidilecek 
tarlayı demir çubuklarla 
doldurup aracın tüm 
mekanizmasının zarar 
görmesine yol açar. 
Tolon, çocuklarıyla birlikte 
tarladan demir çubukları 
toplarken, “Bu vatan 

Tolon Makina’nın temelleri, 
ülkenin ilk çamaşır makinesini 
ve bulaşık makinesini üreten 

Kamil Tolon tarafından 1937’de 
Bursa’da atılmış. Hukukçu, 

mucit ve çok yönlü bir girişimci 
olan Kamil Bey’den aldığı 

bayrağı İzmir’e taşıyan oğlu 
dara Tolon, bugün eşinin ve üç 
oğlunun yönettiği firmayı daha 

da yukarılara taşımış.

Türkiye’de çamaşır ve bulaşık 
makinesinin ilk adersi 

“TOLON”

Kamil Tolon

dARA TOLON 4500 LT KAPASITELI 
TEKSTIL TERBIYE MAKINASI öNÜNdE
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için icat yaptım ama bu birileri tarafından 
engelleniyor!” der.

Tolon, yine de yılmaz ve hem ülke 
kalkınması için hem de bireysel ihtiyaçları 
karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürür.

Kamil Tolon gelecekteki uzmanlık 
alanının temellerini 1950 yılında atar. 
Kafasında yerli çamaşır makinesi üretmek 
olan Tolon’un aynı yıl başlattığı deneme 
üretimi başarılı olur. Suyun mekanik gücüyle, 
çamaşırı en az yıpratan güvenlikli pervanesi, 
santrifüj ile sıkma yapan, elektrik motoru 
da Tolon marka olan ilk ev tipi çamaşır 
yıkama makinesini üretir. Bir kopyası halen 
Koç Müzesi’nde sergilenen ilk çamaşır 
makinesinin kazan, santrifüj ve kapakları 
-aşınma tehlikesini ortadan kaldırmak için- 
paslanmayan saf bakırdan yapılmıştır. 1 Eylül 
1955 tarihli Hürriyet gazetesi, Kamil Tolon’un, 
Bursa’da ürettiği çamaşır makinelerinin 
seri üretime geçtiği haberini şöyle verir: 
“Evvelce PTT idaresinin fen müfettişi iken 
bilahare serbest hayata atılarak Bursa’da 
bir imalathane kuran Kamil Tolon adındaki 
müteşebbis şimdi seri halinde çamaşır 
makinesi imalatına başlamıştır.”

Tolon’un ilk çamaşır makinesinin 
sıkma sistemi merdaneli değil, bugünkü 
otomatik makinelerdeki gibi santrifüjlüydü. 
Hürriyet’teki habere göre yerli malı 
bu çamaşır makineleri, Avrupa’daki 
muadillerinden farksız, hatta daha sağlam 
ve kullanışlıdır.

“Bu KAdAR ASKER BOŞ Mu 
OTuRACAK!”
O dönemde kurulan satış ve servis ağı 

uzun yıllar başarı sağlar. İdealist sanayici, 
yeni ürünleri ardı ardına halkın kullanımına 
sunar. Çamaşır makinesini, sanayi tipi 
bulaşık makinesi, sonra da buzdolabı takip 
eder. Tolon, özellikle sanayi tipi bulaşık 
makinesini Türk Silahlı Kuvvetleri’ne satmak 
ister. Ancak ordu içinden, “Bu kadar askeri 
boş mu oturacak! Bu kadar asker varken 
makineye ne gerek var? Olmaz!” denilerek 
Tolon’un önü kesilir.

TÜRKİYE’NİN İLK ELEKTRİK MOTORu 
dA TOLON’dAN
Bu arada üniversiteden arkadaşı ve 

dönemin Başbakanı Adnan Menderes 
zaman zaman Bursa’yı ziyaret eder. Zaten 
Başbakan’ın başka şehirlerde yaptığı 
toplantı, açılış ve diğer törenlere özel olarak 
çağrılan, mümkün olduğu kadar bunlara 
katılan Kamil Tolon, Menderes’in tavsiyesi 
ve desteği ile 1952 yılında bir ilke daha imza 
atar ve Türkiye’nin ilk elektrik motorunu 
yapar. Tolon tarafından geliştirilen bu 
elektrik motoru 0.35 Kw ila 35 Kw arası 
güçtedir.

İLK PATENT vE KAPALIçARŞI YANGINI
Görüşleri ve çalışmaları ile göz dolduran 

ve sürekli üretime dönük çalışan Tolon, 
dünyadaki gelişmeleri de takip ederek 
çağdaş uygulamalarda da öncü olur. Tolon, 
birbirinden özgün ürünlerine 1953’ten 
itibaren patent almaya başlar.

Bursa, 24 Ağustos 1958 Pazar günü 
Kapalıçarşı yangınıyla sarsılır. Yanan yerler 
arasında Tolon’un imalathanesi de vardır. 
Yangından sonra, daha önce satın alınmış, 
bugünkü Malcılar Fabrikası arkasındaki 
14 dönümlük alana başka bir imalathane 
kurulur. Bu talihsiz olaya rağmen üretimi 
aksatmamaya özen gösteren Tolon, 
yangından 21 gün sonra müşterilerine 
teslimat yapar. Bu yeni alan, döneminin 
modern fabrikalarının da kurulacağı yerdir 
aynı zamanda. Yeni fabrika 1963 yılında 
tamamlanır.

Bursa’da sanayi konusunda yaptığı 
çalışmalarla öncü olan Tolon, bir taraftan 
çalışmalarına hız verirken diğer taraftan 
da sanayi ve üretim sektöründe gelecek 
planlarının yapılması gerektiğini savunur. 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) 
aktif rol alan Kamil Tolon, 1963-65 yılları 
arasında BTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini üstlenir. Ayrıca Buluş Adamları 
Derneği’nin kuruluşunda aktif rol oynayan 
Kamil Tolon aynı zamanda derneğin 2 
numaralı üyesi olur.

TOLON MARKASI İzMİR’dE
1969 yılında üretime ağırlığını iyice 

koyan Kamil Tolon’un oğlu Muhittin Dara 
Tolon, İzmir’e gider ve üretimin boyutunu 
değiştirecek yeni başarılara imza atar. 
Almanya’da makine teknikerliği eğitimi 
alan ve ilk günden bu yana üretimin içinde 
bulunan Dara Tolon, İzmir’deki bayilerinden 
biri ile birlikte Çamdibi’nde bir atölyede 
sanayi tipi çamaşır yıkama makineleri 
üretmeye başar.

1966 YILINA AIT 
BuLAŞIK-çAMAŞIR-ÜTÜ MAK. 

BuzdOLABI vE ELEKTRIK MOTORu 
PATANT BELGESI

HAvLu KATLAMA MAKINESI

çAMAŞIR YIKAMA-SIKMA MAKINESI
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Tıpkı babası gibi zoru seven Dara 
Tolon, markalarını büyütmek amacıyla bu 
şehri seçer. Tolon artık sanayi tipi çamaşır 
yıkama-sıkma, kurutma ve ütü makineleri 
üretmektedir. Tolon markası bu genç 
adamın ellerinde büyür, yenilik ve farklılıklar 
ardı ardına gelir. Öte yandan Kamil Tolon 
işin dışında durmaya çalışsa da gönlü ve 
aklı hep üretimdedir. Ancak genç yaşında 
hızla başladığı iş yaşamı onu ve kalbini 
iyice yormuştur. Kalp rahatsızlığı artan 
Kamil Tolon tedavilerini aksatmasa da son 
zamanlarda şikayetleri artınca ailesi onu 
İsviçre’ye götürmeye karar verir.

Fransızca ve Arapça bilen, keman ve 
piyano çalan, hukukçu, müteşebbis ve 
mucit Kamil Tolon 21 Temmuz 1978’de 
İsviçre’de hayatını kaybeder. 25 Temmuz’da 
Bursa’ya getirilir ve Ulucami’de düzenlenen 
cenaze namazı sonrası Emir Sultan 
Mezarlığı’na defnedilir.

ÜçÜNCÜ NESİL İŞİN BAŞINA GEçİYOR
Tolon firması sanayi tipi çamaşır 

makinelerinin üretimine devam ederken, 
Dara Tolon tekstil sektörü için hazırladığı 
projeleri tamamlar ve 1985 yılından 
itibaren kot taşlama, yıkama ve kurutma 
makinelerinin üretimine başlar.

Tolon Makine 1987’de Türkiye’deki ilk 
sanayi tipi tam otomatik çamaşır yıkama ve 
sıkma makinesinin dünya standartlarında 
üretimini gerçekleştirir. Aynı yıllarda, 
artan talep doğrultusunda Almanya ve 
Hollanda’ya yapılan satışlar ihracata yeni 
bir boyut kazandırır. Artık ‘Dünya Markası’ 
olma yolunda hızla ilerleyen Şirket, 1993’te 
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
10 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni 
binasına taşınır ve üretim kapasitesini artırır.

Deneyimli satış kadroları ve satış 
sonrası hizmet ağı ile sağladığı başarılar 
sonucunda Türkiye’nin her noktasına 
ulaşmayı başardığı gibi artık yurt dışında 
da söz sahibidir Tolon. Sürekli yeniliklerin 
peşinde olan Şirket, 1999’da kot taşlama, 
yıkama ve kurutma makinelerinde de 
yeniliklere imza atar ve standartlarını en 
az Avrupalı rakiplerinin seviyesine kadar 
yükseltir.

2000 yılında hastalanan Dara Tolon, 
üç yıllık bir tedavi sürecinin ardından 
2003 yılında vefat eder. Oldukça sıkıntılı 
bir döneme giren Şirket’i, bugün Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dara 
Tolon’un eşi Aysun Tolon ve üç oğlu, Genel 
Müdür Ömer Tolon, Üretim Müdürü Can 
Dara Tolon ve Şirketin Onursal Ortağı 
Kamil Tarkan Tolon aileden gelen deneyim 
ve bilgi birikimi ile yeniden ayağa kaldırır.

“BÜTÜN çALIŞANLARIMIzIN SOYAdI 
BİzE GöRE TOLON”
Kurulduğu günden itibaren gösterilen 

özveri ve sağlam adımlarla hareket etme 
anlayışı sayesinde 2008 yılında tüm dünyayı 
etkileyen büyük krizden etkilenmeyen 
Şirket, tam aksine o yıllarda Türkiye’nin 
ilk çarşaf katlama, havlu katlama ve çift 
silindirli ütü makinelerini üreterek gücünü 
ortaya koyar. Aynı dönemde Tolon 
dünyanın en büyük çamaşırhane sistemleri 
üreticilerinden olan Jensen firmasının ve 
ticari tip çamaşır makinesinde bir dünya 
markası olan Whirlpool firmasının Türkiye 
distribütörlüğünü de alır.

Bugün “yalın üretim” anlayışı ile üretim 
yapan ve geçmişten gelen yenilikçi, öncü 
ruhunu ortaya koyan Şirket, özellikle 
hastaneler, oteller ve askeriye için üretim 
yapıyor. Sanayi tipi çamaşır makinelerine en 
fazla gereksinim duyulan yerlerin başında 
gelen oteller, çok sayıda turistik otelin 
bulunduğu Antalya başta olmak üzere, 
şu anda Şirket’in bir numaralı müşterisi 
konumunda. Almanya’dan Yunanistan’a, 
Rusya’dan Kanada’ya kadar 32 ülkeye 
ihracat yapan Tolon Makina, yüzde 40’lar 
seviyesinde olan ihracat oranını yüzde 
70’lere çıkarmayı hedefliyor.

Dünya markası olma hedefiyle yoluna 
devam eden Tolon Makina, zor pazar olarak 
bilinen Avrupa’ya satış yapıyor. Dedeleri 
ve babaları gibi önümüzdeki yıllarda 
önemli ilklere imza atmayı planlayan 
Tolon Kardeşler, yakında Avrupalı bir 
devle güçlerini birleştirmeyi planlıyor. 
Şirketin başarısındaki sırrı Yönetim Kurulu 
Başkanı Aysun Tolon şu sözlerle açıklıyor: 
“Kamil Tolon’dan gelen güçlü, araştırmacı 
ve yenilikçi bir yapımız var. Ayrıca bütün 
çalışanlarımızın soyadı bize göre Tolon. 
Hepsi akrabamızmış gibi çalışıyoruz. Her 
yenilikte onların büyük katkısı var.”

öMER TOLON vE CAN dARA TOLON

dENIzLI BuLdAN’dA BIR ATöLYEdE 
BuLuNuP SATIN ALINAN ORjINAL

TOLON dOKuMA TEzGAHI, 1999İzMIR FuARI TOLON STANdI, 1960
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MAN’ın İstanbul İkitelli’deki tesisinde 
gerçekleştirilen teslimat törenine MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Tuncay Bekiroğlu, Kamyon Satış 
Direktörü Serkan Sara, İstanbul Şubesi 
Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun ve 
Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Bartık katıldı.

“EYÜP LOjİSTİK İŞ BİRLİĞİ, 
GuRuR duYduĞuMuz BİR 
ORTAKLIK”
Törende, tüm müşterilerini, ‘yaşam 

boyu iş ortağı’ olarak gördüklerine vurgu 
yapan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, “Bu 
yaklaşımımız, ilk araç satışımızla, hatta 
bazen araç dahi satmamışken başlar ve 
gerçek anlamda yaşam boyu, nesiller 
boyu sürer. Her bir müşterimizin bizde 
ayrı ve özel bir yeri var. Temeli 1936 
yılına kadar uzanan Eyüp Lojistik de 84 
yıllık köklü geçmişi, büyüklüğü, birikimi, 
teknolojiye verdiğim önem, hizmet 
kalitesi gibi birçok niteliğinin yanı sıra 
başta Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık 
olmak üzere üst yönetiminin samimi ve 
içten yaklaşımları ile ‘yaşam boyu iş ortağı’ 
olmaktan mutluluk ve aynı zamanda 
onur duyduğumuz Türkiye’nin alanındaki 

Türkiye lojistik sektörünün 
köklü ve güçlü firması Eyüp 

Lojistik, 2020 yılı sonuna kadar 
300 MAN çekici satın alarak, 

filosunu daha da güçlendirmeyi 
planlıyor. Bu doğrultuda 2019 
yılında 12 araçlık MAN yatırımı 
yapan Eyüp Lojistik, bu yıl için 

de satın aldığı 50 adet MAN 
TGX 18.470 4x2 BLS çekiciden 

oluşan ilk araç grubunu, 14 
Temmuz Salı günü, düzenlenen 

özel bir törenle teslim aldı.

Eyüp Lojistik filosunu
300 MAN çekici ile

daha da güçlendiriyor
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en değerli markalarından biridir. MAN 
ve Eyüp Lojistik arasındaki bu güzel iş 
birliğinin daha da gelişerek, uzun yıllar 
süreceğine inancım tamdır” dedi. 

“MAN SATIŞ vE SATIŞ SONRASI 
HİzMETLERdE İLK SIRAdA”
Pazarın her segmentinde, yaşam 

boyu maliyet hesabı yaparak yatırımlarını 
belirleyen kurumların, genelde MAN 

araçları kullandığına da dikkat çeken 
Tuncay Bekiroğlu, “MAN’ın üstün nitelikli 
araçları, başarılı satış ve satış sonrası 
hizmetler süreçleri ile desteklenerek 
bir bütün oluşturuyor. Dünya çapında 
prestije sahip bağımsız bir kuruluş 
tarafından uluslararası arenada 
tüm markalara yönelik yapılan HTS 
(Heavy Truck Study) araştırmasında, 
müşterilerimiz Türkiye’de MAN’ı, 

hem satışta ve hem de satış sonrası 
hizmetlerde 1 numara olarak puanlıyorlar. 
Bu sonuç, Türkiye’de bizim yaptığımız 
analizlerle de net bir şekilde teyit ediliyor. 
Ayrıca MAN Truck & Bus tarafından bütün 
MAN ülkeleri arasında yaptığı araştırmada 
da satış ve satış sonrası hizmetlerde 
Türkiye 1 numara olarak çıkıyor. Bu 
MAN’ın müşterilerini ‘yaşam boyu iş 
ortağı’ olarak kabul ettiği yaklaşımın, satış 
ve satış sonrası hizmetlere yansımasıdır” 
açıklamasında bulundu. 

“SEKTöRÜN öNCÜSÜ OLMAYA 
dEvAM EdECEĞİz”
Sektörün köklü, öncü ve örnek 

kuruluşlarından biri olarak, tüm faaliyet 
alanlarında attıkları her adımda, yaptıkları 
her yatırımda hizmet kalitesini ve 
standartlarını yeni zirvelere taşımayı 
hedeflediklerini belirten Eyüp Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık da 
“Bu hedeflerimize bizi taşıyan en önemli 
unsur hiç kuşkusuz altyapı teknolojimiz 
ve gücümüzdür. Bir lojistik firmasında 
altyapı denince de hiç şüphesiz öncelikle 
akıllara araç filosu gelir. Dolayısıyla bizim 
için de araç filomuzun, genç ve güçlü 
olması en büyük önceliklerimiz arasındadır. 

Eyüp Bartık
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Bu yüzden yeni yatırımımıza da uzun ve 
titiz bir şekilde hazırlandık. Finale kalan 3 
markadan araçlar aldık ve 1 yıl boyunca 
kullandık. Geldiğimiz noktada MAN TGX 
tecrübesinden duyduğumuz memnuniyet, 
yatırım kararımızı belirledi. Ancak bununla 
birlikte bu memnuniyetimiz, salt araçların 
nitelikleri ile sınırlı değil. MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. yetkililerinin doğru ve 
samimi yaklaşımları, sıcak iletişimleri, satış 
sonrası hizmetlerde aldığımız hizmetin 

hızı, kalitesi de bu kararı vermemizde en 
az araçlar kadar etkili bir faktör oldu. Biz 
Eyüp Lojistik olarak, gücümüzü köklü 
geçmişimizden alan, yüzümüzü ise 
geleceğe çevirmiş bir şirketiz. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
yaptığımız yatırımlar, geliştirdiğimiz 
hizmetler ile yeni hatlara açılmaya, iş 
hacmimizi çeşitlendirmeye, büyütmeye 
devam ederek, sektörümüze öncülük 
etmeyi sürdüreceğiz” dedi. 

“MAN’IN OdAĞINdA 
MÜŞTERİLERİMİz vAR”
Türkiye lojistik sektörünün öncü 

ve lider kuruluşlarından biri olan 
Eyüp Lojistik’in, işini bilen ve hizmeti 
en kaliteli, en efektif şekilde sunan 
sektörünün referans firmalarından bir 
tanesi olduğunu anlatan MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış 
Direktörü Serkan Sara ise, törende yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:

“Eyüp Lojistik, her alanda olduğu 
hizmetlerinin ana omurgasını teşkil eden 
araç yatırımlarında da çok seçicidirler. 
Bu açıdan da en önemli yatırımlarında 
bizleri tercih ettikleri için de kendilerine 
teşekkür ederiz. 

Bildiğiniz gibi MAN, 250 yılı aşkın 
geçmişi ile odağına müşterilerini alan, 
mühendislik temelli üretim anlayışına 
sahip köklü bir şirket. Benzersiz bilgi 
birikimi, Ar-Ge gücü ve teknolojisi ile 
müşterilerinin ihtiyaçlarını en ideal 
şekilde karşılayacak çözümleri henüz 
geliştirme aşamasında düşünür. Bu 
doğrultuda hayata geçirdiği sayısız 
yenilik ve ilklerle de sektörünün adeta 
standartlarını oluşturur. 

Serkan Sara
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Bu yaklaşımla geliştirilip, üretilen 
MAN kamyon ve çekicileri; zengin 
model çeşitliliği, gelişmiş şasi yapıları 
ve teknolojileri ile de ihtiyaç duyulan 
her alanda en ideal çözümleri sunuyor. 
MAN TGX serisi de dayanıklılık, konfor, 
güvenlik gibi üstün özelliklerinin yanı 
sıra yakıt tasarrufu ve işletme ekonomisi 
açısından sağladığı avantajlarla alanında 
haklı bir yer edinmiş durumda. Aslında 
belirttiğimiz bu avantajlar, araçlarımızı 

kullanan şirketlerimizin tecrübeleri ile 
de fazlasıyla teyit edilmiş bilgiler olması 
açısından da çok değerli. 

Yani diğer tüm araçlarımız gibi TGX 
serimiz de bizzat kullanıcıları tarafından, 
işletmecileri tarafından yollarda test 
edilmiş ve onaylanmıştır. Nitekim Eyüp 
Lojistik’e geçtiğimiz yıl verdiğimiz 12 adet 
çekicimizden duyulan memnuniyetin de 
yeni yatırımlarındaki katkıları büyüktür. 

TGX’lerimiz, sundukları birçok avantajın 
yanı sıra Euro 6d motorlarımızla, daha 
yüksek güç ve daha fazla tasarruf 
geleneğini sürdürdü. Bu motorlarımız 
da bir önceki nesil Euro 6c motorlara 
göre yüzde 4.2 daha fazla yakıt tasarrufu 
sağlıyorlar.  

Bununla birlikte MAN olarak bizler, 
‘yaşam boyu iş ortaklığımızı’ salt üstün 
nitelikli araçlarımızla değil, aracın ilk 
satış ve finansman aşamasından, satış 
sonrası hizmetlere, hatta TopUsed ile 
ikinci ele kadar tüm süreçleri bir bütün 
olarak görüyoruz. Bu sürecin her anında, 
müşterilerimizin yanlarında olmaya, 
onlara her açıdan destek olmaya 
özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımız 
da sağ olsunlar, Eyüp Lojistik gibi tüm 
müşterilerimiz tarafından da takdir 
görüyor. Kendilerine bir kez daha 
teşekkür eder, MAN TGX serisi yeni 
araçlarımızın da öncekilerde olduğu gibi 
Eyüp Lojistik’e hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum”. Konuşmaların ardından Eyüp 
Lojistik’in satın aldığı 50 adet TGX 18.470 
4x2 BLS çekiciyi temsilen sembolik 
MAN anahtarı, Tuncay Bekiroğlu, Serkan 
Sara ve İbrahim Altun tarafından, Eyüp 
Bartık’a verildi.

Tuncay Bekiroğlu
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Sunduğu akıllı depolama teknolojileri 
ile farklılaşan forklift ve depo ekipmanı 
markası Crown, 75 yıldır müşteri odaklı 
yaklaşımıyla büyümesini sürdürüyor. 
Crown, bugün ABD’nin yanı sıra Çin, 
Almanya, Avustralya ve Singapur’daki 
ofislerinden, 16 bini aşkın çalışanı ve 
500’ün üzerinde perakende satış noktasıyla 
dünyanın dört bir köşesindeki 80 ülkeye 
hizmet veriyor. 

Zengin ürün gamında denge ağırlıklı 
forklift, reach truck, dar alan sipariş 
toplayıcı, istifleyici, transpalet, çekme 
makineleri gibi depolarda gereksinim 
duyulabilecek tüm ekipmanlara yer veren 
Crown, teknolojinin gücünü tasarımlarına 
uygulayarak depolama çözümlerinde 
devrim yaratan çözümlere imza atıyor. 
Crown depo ekipmanları dayanıklılıklarının 
yanı sıra, fonksiyonellik ve estetikten taviz 
vermeyen tasarımları, en son lansmanı 
gerçekleşen lityum iyon akülü forkliftleri 
gibi yenilikçi ve öncü ürünler ile öne 
çıkıyor. Crown’un depo çözümleri arasında 
operatörün uzaktan kumandalı eldivenle 
sipariş toplayıcıyı hareket ettirebildiği 
QuickPick Remote sipariş toplama 
teknolojisi ya da makinaya rafların kodu 
verilerek parça numarası girildiğinde 
Reach Truck asansörünün otomatik 
olarak rafa ulaşmasını sağlayan Auto 

Positioning System de sayılabilir. Crown 
Depo Ekipmanları ayrıca Infolink ve Gena 
gibi depo ekipmanlarının performansını 
raporlayan ve analiz eden, böylece daha 
verimli kullanılmasını sağlayan, kaza veya 
arıza riskini azaltan etkin filo yönetimi 
teknolojileri ile de farklılaşıyor. 

Ar-ge ve inovasyona büyük önem veren 
markanın 100’den fazla global tasarım 
ödülü bulunuyor. Fonksiyonelliği ve estetiği 
buluşturan Crown, özellikle bakım ve 
onarım masraflarını azalttığı, uzun yıllar 
sorunsuz çalıştığı, operatörün konforunu ve 
verimliliğini arttırdığı için tercih ediliyor. 

TÜRKİYE’dE CROWN 
2017 yılında imzaladıkları distribütörlük 

anlaşmasının ardından, “Depolamanın Çö-
züm Deposu” olan Crown markasının ürün ve 
hizmetleri, Türkiye’de Temsa İş Makinaları’nın 
35 yılı aşan deneyimi ve güvencesiyle su-
nuluyor. Sadece satış değil bir hizmet şirketi 
olan Temsa İş Makinaları Crown’ın teknolojik 
ve fonksiyonel ekipmanlarını bütünsel hiz-
met yaklaşımıyla sunarak firmaların çözüm 
ortağı oluyor; satış öncesinde danışmanlık 
yaparak depoların ihtiyaçlarını doğru analiz 
ediyor ve maksimum verimliliği sağlayacak 
depo ekipmanlarını almalarını sağlıyor. 

Crown ve Temsa İş Makinaları opera-
törlere yönelik teorik ve pratik eğitimleriyle 
verimliliği artırırken, ekipmanların daha 
uzun süre sorun çıkarmadan ve etkin 
çalışmasını sağlıyor. Yaygın satış sonrası 
hizmetleriyle daima müşterilerinin yanında 
yer alan Crown, uygun koşullarda, yetkin 
bakım ve onarım hizmeti sunuyor. Parça-
larının % 85’ini kendi fabrikasında üreten 
Crown’ın ekipmanlarında herhangi bir par-
ça değişikliği gerektiğinde komple değişim 
yerine tekil değişim yapılabilmesi yüzde 
60’a varan maliyet avantajı sağlıyor. Crown, 
dönemsel kampanyalarıyla ya da kiralama 
hizmetleriyle müşterilerin bütçesini rahatla-
tacak çözümler de sunuyor.

Türkiye distribütörlüğünü Temsa 
İş Makinaları’nın yürüttüğü depo 

çözümleri uzmanı, dünyanın önde 
gelen forklift ve depo ekipmanları 

üreticilerinden Crown kuruluşunun 
75. yılını kutluyor. Endüstriyel 

taşımacılığa yönelik zengin 
ürün gamı, ödüllü tasarımları, 

verimliliği ve fonksiyonelliği ile 
depoların çözüm ortağı olan 

Crown, kurulduğu günden beri 
işletmelerin gereksinimlerini 
odağına alarak, işlerine değer 

katmak için çalışıyor.

dünyanın lider markası 
Crown 75. yılını kutluyor
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Volkswagen Ticari Araç 
Kazandıran Servis’ten
çok özel indirimler

Volkswagen Ticari Araç, Kazandıran Servis 
Kampanyası’nın kapsamını, aşınma ve 
yürüyen aksam parçaları ile fren hidroliğini 
içeren ek kampanyalarla genişletti. Sınırlı süre 
devam edecek bu özel kampanyalarda yüzde 
50’ye varan indirimler sunuluyor.

volkswagen Ticari Araç, ticari 
aracını yetkili servise her getirişinde 
yedek parça ve işçilik ücretlerinde 
araç sahiplerine artan oranlarda 
indirimler sunduğu uygulaması 
Kazandıran Servis Kampanyası’na üç 
yeni fırsat daha ekledi. Sınırlı bir süre 
devam edecek özel kampanyalarda; 
fren balatası, fren diski, baskı 
balata seti ve volandan oluşan 
aşınma parçalarında ve aks, porya, 
rot kolu, amortisör gibi yürüyen 
aksam parçalarında yüzde 40’a, fren 
hidroliğinde ise yüzde 50’ye varan 
oranlarda fiyat avantajı sunuluyor. 

özellikle sürüş güvenliğinde 

önem taşıyan aşınma parçaları, 
yürüyen aksam parçaları ile fren 
hidroliğini kapsayan bu üç farklı 
kampanyadan yararlanan araçlara, 
değişimi yapılan parçalarda 
2 yıl orijinal parça garantisi 
sunuluyor. Böylelikle ticari araç 
sahipleri, araçlarını çok daha 
güvenli kullanırken; araçların 
ikinci el değerinin de korunması 
sağlanıyor. volkswagen Ticari 
Araç sahiplerine indirim oranlarını 
Yetkili Servislerden veya akıllı 
telefonlarından volkswagen 
Ticari Araç uygulamasını indirerek 
öğrenmeleri tavsiye ediliyor.
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DAF araçları artık Belgrad’daki 
200 araçlık şehir temizlik filosunun 
yarısını oluşturuyor. En son ihaleyi 
tekrar DAF’a verme kararı üç temel 
unsura dayanıyordu: servis konusunda 
kanıtlanmış bir geçmiş, kamyonların 
güvenilirliği ve Gradska Ćistoća şehir 
temizleme şirketinin, üstyapılar da 
dahil olmak üzere tam donanımlı 
araçları doğrudan yerel bayi Braca 
Crnomarkovic’den satın alıp hizmete 
sokabilmesi.

Çöp kamyonları Gradska Ćistoća 
Belgrad’da sadece tüm çöp toplama 
çalışmalarından değil, aynı zamanda 
kar yağışı sırasında sokakları 
temizlemekten ve yolları kullanılabilir 
tutmaktan da sorumlu. Sipariş, 18 
ve 22 m3 kapasiteli yan yükleyiciler 
ve üst yükleyicilerle donatılmış çöp 
kamyonlarının yanı sıra kış aylarında 

kolayca kar temizleme aracına 
dönüştürülebilen yol temizleme 
kamyonlarını ve sokakları sulamak için 
tanker kamyonlarını da içeriyordu.

Sırp başkenti büyüyor “Belgrad, 
tıpkı nüfusunun arttığı gibi bir şehir 
olarak da büyümeye devam ediyor.” diye 
belirten Gradska Ćistoća direktörü Marko 
Popadic sözlerine şöyle devam etti: «Şu 
anda şehirde ve banliyölerinde yaşayan 
1,7 milyon insan var. Bu nedenle iş yükü 

artıyor ve hizmetlerimizin daha iyi ve 
daha hızlı olması gerekiyor. Bu da DAF 
bayi organizasyonu tarafından sağlanan 
hizmetin ve araçların güvenilirliğinin 
bizim için çok önemli olduğu anlamına 
geliyor. Mevcut araçlarımızı yeni DAF’larla 
değiştirmek, personelimizin daha verimli, 
daha güvenli ve daha temiz çalışmasına 
yardımcı oldu.”

Son derece gururlu DAF Pazarlama ve 
Satıştan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi 
ve Richard Zink “Sırbistan’da daha önce 
bu denli büyük bir sipariş görmedik,” diye 
açıkladı. “DAF bayisi Braca Crnomarkovic 
ile birlikte Gradska Ćistoća’nın 
ihtiyaçlarına mükemmel uyum sağlayan 
eksiksiz bir paket sunduk. Bu şehir 
temizleme şirketi, Belgrad sokaklarını 
temiz tutmak için çalışan yaklaşık 100 
DAF’tan oluşan bir filoya sahip. Bununla 
da son derece gurur duyuyoruz.” 

dAF, Sırbistan Cumhuriyeti’nin 
başkenti olan Belgrad’a 44 adet 

tam donanımlı şehir temizlik 
aracı teslim etti. Teslimat, 

çeşitli şasi yapılandırmaları 
ve üstyapılara sahip LF ve CF 

kamyonlardan oluşuyor.

dAF Trucks Belgrad’a
44 temizlik aracı teslim etti

dAF, Belgrad’taki şehir temizleme şirketine en az
44 adet tam donanımlı şehir temizlik aracı teslim etti.



332020   RADÜS DERGİSİ

www.ozceliklerhydraulic.com info@ozceliklerhydraulic.com

ÖZÇELİKLER Hidrolik Silindir Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
1. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi
No: 18 06935 Sincan Ankara TÜRKİYE
Tel: +90 312 267 05 10 Fax: +90 312 267 05 15



34 RADÜS DERGİSİ   2020

LeasePlan, Mobility Monitor 
araştırmasının ikinci bölümü olan “Araç 
Verileri ve Gizlilik” araştırmasını yayınladı. 
Yapılan araştırma, Türkiye’deki araç 
kullanıcıların yüzde 50’den fazlasının veri 
paylaşımı konusunda endişeli olduğunu 
ortaya koyarken, Türklerin trafik sıkışıklığı 
ve yakıt maliyetleri gibi konularda 
koşulsuz bir şekilde veri paylaşımında 
sakınca görmediğini gözler önüne serdi. 
Buna göre, trafik sıkışıklığı, maliyetlerinin 
azaltılması, araç performansının 
artırılması ve emisyon azaltımı için 
koşulsuz şekilde en çok “evet, paylaşmaya 
istekliyim” diyen ülke Türkiye oldu. Trafik 
sıkışıklığı ve seyahat süresini azaltmak 
için Türkiye’deki katılımcıların yüzde 
38’i verilerini paylaşmaya koşulsuz 
istekliyken, yakıt ve bakım maliyetlerini 
azaltmak ile araç performansını artırmak 
için istekli olan Türklerin oranı yüzde 37’yi 
buldu. Ayrıca, Türkiye’deki katılımcıların 
yüzde 36’sının emisyonları azaltmak için 
istekli olduğu da ortaya çıktı. LeasePlan 
araştırmasına göre, araç verilerinin 
paylaşımı konusunda en çok endişe 
duyan ülke İspanya oldu. Sürüş verilerini 
paylaşmaya en istekli olan ülkeler ise 
Portekiz ve Polonya olarak dikkatleri 
çekiyor.

Dünyanın en büyük filo kiralama 
şirketlerinden biri olarak beş kıtada 
ve 32 ülkede dev bir araç filosunu 
yöneten LeasePlan, dünyanın önde 
gelen araştırma firmalarından biri olan 
Ipsos ile birlikte hazırladığı Mobility 
Monitor araştırmasının “Araç Verileri ve 
Gizlilik” bölümünü yayınladı. Araçların 
sürücü verilerini kaydetmesi ve bu 
verilerin otomotiv firmaları tarafından 
kullanılmasına yönelik araştırmaya, 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
16 farklı ülkeden 4.000’in üzerinde kişi 
katılım sağladı. Araştırma, katılımcıların 
büyük çoğunluğunun kişisel verilerinin 
kime ait olduğu ve bu verilerin üçüncü 
şahıslarla paylaşılmasıyla ilgili endişe 
duyduğunu ortaya çıkardı. 

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 
53’ü araçlarından alınan verilere kimlerin 
sahip olduğu konusunda endişe duyuyor. 
Kullanıcıların yüzde 52’si sattığı araçlarda 

Türkler konu trafik olunca
gizliliğe önem vermiyor

Türkay Oktay
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kişisel verilerinin kalmasından dolayı 
endişeliyken, yüzde 49’u ise bu verilerin 
üçüncü şahıslarla paylaşılacağından 
endişe ediyor. Öte yandan, katılımcıların 
yüzde 70’i trafik sıkışıklığının ve seyahat 
süresinin azalması ile yakıt ve bakım 
maliyetlerini azaltması halinde verilerinin 
paylaşılmasında sakınca görmüyor. 
Araç emisyonlarının azaltılması halinde 
verilerimi paylaşırım diyenlerin oranı 
yüzde 68 iken, araç performansını 
artırması halinde veri paylaşımında 
endişe duymayanların oranı ise yüzde 
66’yı buluyor.

EN çOK ‘KOŞuLSuz EvET’  
dİYEN ÜLKE TÜRKİYE 
Araştırma, Türkiye’deki katılımcıların 

trafik sıkışıklığı ve seyahat süresinin 
azaltılması konusundaki ilgisini de ortaya 
koydu. 16 katılımcı ülke içerisinde trafik 
sıkışıklığı, maliyetlerinin azaltılması, araç 
performansının artırılması ve emisyon 
azaltımı için koşulsuz şekilde en çok “evet, 
paylaşmaya istekliyim” diyen ülke Türkiye 
oldu. Trafik sıkışıklığı ve seyahat süresini 
azaltmak için Türkiye’deki katılımcıların 
yüzde 38’i verilerini paylaşmaya koşulsuz 
istekliyken, yakıt ve bakım maliyetlerini 
azaltmak ile araç performansını artırmak 
için istekli olan Türklerin oranı yüzde 37’yi 
buldu. Ayrıca, Türklerin yüzde 36’sının 
emisyonları azaltmak için bilgilerini 
paylaşmaya istekli olduğu da ortaya çıktı.

TÜRKLERİN % 57’Sİ ENdİŞELİ
Türkiye’deki katılımcıların kişisel 

verilerin paylaşımı konusundaki 
endişeleri, araştırma sonuçlarının 
ortalamasına yakın seyretti. Bu 
kapsamda, araç verilerinin kime ait 
olduğu konusunda Türk katılımcıların 
yüzde 57’si endişeli olduğunu belirtirken, 
yüzde 22’si endişe duymadığını belirtti. 
Aracın iade edildiği veya satıldığı 

durumlarda içerisindeki kişisel veriler 
hakkında endişe duyan Türk katılımcıların 
oranı yüzde 52 iken, katılımcıların 
yüzde 31’i bu durumdan dolayı endişeli 
olmadığını bildirdi. Ayrıca, verilerin 
üçüncü şahıslarla paylaşılmasında endişe 
duyan Türk katılımcıların oranı yüzde 51 
iken, endişe duymayanların oranı yüzde 
22 olarak kaydedildi. 

TÜRKAY OKTAY: SEBEBİNİ 
BİLdİĞİMİz duRuMLARdA 
vERİ PAYLAŞIMINA OLuMLu 
BAKIYORuz 
LeasePlan Türkiye Genel Müdürü 

Türkay Oktay, araştırmayla ilgili 
yaptığı değerlendirmede, “16 
ülkede gerçekleştirilen Mobility 
Monitor araştırmamız gösteriyor ki, 
Türkler olarak sebeplerini bildiğimiz 
durumlarda anonim ya da koşulsuz 
olarak araç verilerimizin paylaşımı 
konusunda olumlu bir tutumumuz var. 
Unutmamalıyız ki daha güvenli sürüş, 
daha sürdürülebilir bir dünya, daha 
düşük bakım ve yakıt maliyetleri ve 
hatta trafik sorununun önüne geçilmesi 

gibi birçok alanda da kullanılabilecek 
araç verilerinin; kullanıcıların rızası ve 
farkındalığı ile toplanıyor olması büyük 
önem taşıyor. Kullanıcıların veri paylaşım 
kararlarını diledikleri zaman kolaylıkla 
değiştirebilmesi de kişisel verilerin 
korunmasının tüm dünya gündeminde 
çok önemli yer tuttuğu günümüzde 
oldukça elzem” yorumunda bulundu.

EN ENdİŞELİ ÜLKE İSPANYA, EN 
İSTEKLİ PORTEKİz vE POLONYA
LeasePlan araştırmasına göre, araç 

verilerinin paylaşımı konusunda en çok 
endişe duyan ülke İspanya oldu. Bu 
doğrultuda, İspanya’daki katılımcıların 
yüzde 76’sı verilerin kime ait olduğu 
konusunda endişeli olduğunu belirtirken, 
yüzde 70’i aracın satıldığı veya iade 
edildiği durumlarda kalabilecek kişisel 
verilerden endişe duyuyor. Ayrıca 
İspanya, araç verilerinin üçüncü şahıslarla 
paylaşılmasında yüzde 69 oranında 
endişe duyduğunu belirterek zirvede 
yer alıyor. Sürüş verilerini paylaşmaya en 
istekli olan ülkeler ise Portekiz ve Polonya 
olarak dikkatleri çekiyor. Anonim olarak 
paylaşmaya istekli olanlar da göz önüne 
alındığında, Portekiz ve Polonya; trafik 
sıkışıklığı, maliyetlerinin azaltılması, araç 
performansının artırılması ve emisyon 
azaltımı için verilerinin paylaşılmasını en 
çok isteyen ülkelerin başında geliyor. 

LeasePlan’in Mobility Monitor 
araştırması; Belçika, Danimarka, Fransa, 
Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, 
Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, 
İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD’yi 
kapsıyor. Mobility Monitor’un, “Araç 
Verileri ve Gizlilik” konusuna odaklanılan 
ikinci bölümünün tamamına ve diğer 
bölümlere https://www.leaseplan.com/
corporate/news-and-media/newsroom 
internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
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2020 yılı Ocak-Haziran 
döneminde toplam üretim % 29 ve 
otomobil üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre % 26 oranında azaldı. 
Bu dönemde, toplam üretim 518 bin 
727 adet, otomobil üretimi ise 362 
bin 397 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Haziran 
döneminde toplam pazar geçen yılın 
aynı dönemine göre % 30 artarak 261 
bin 902 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde otomobil pazarı ise % 
30 oranında arttı ve 203 bin 595 adet 
olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2020 yılı 
Ocak-Haziran döneminde üretim % 
36 seviyesinde daralırken, ağır ticari 
araç grubunda % 17, hafif ticari araç 
grubunda % 37 oranında azaldı. 2019 
yılı Ocak-Haziran dönemine göre 
ticari araç pazarı % 31, hafif ticari araç 
pazarı % 30 ve ağır ticari araç pazarı 
% 37 arttı.

2020 yılı Ocak- Haziran 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında % 37 oranında, 
otomobil ihracatı % 33 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 
402 bin 719 adet, otomobil ihracatı 
ise 281 bin 634 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Haziran 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı dolar bazında % 30, Euro 
bazında geçen yılın aynı dönemine 
göre % 28 azaldı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 11 Milyar 
$ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı % 26 azalarak 4,2 Milyar $ 
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında 
otomobil ihracatı ise % 25 azalarak 
3,8 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Haziran 

döneminde, önceki yılın aynı 
dönemine göre % 29 oranında 
azalarak toplam 518 bin 727 adet 
taşıt aracı üretildi.

2020 yılı Ocak-Haziran 
döneminde traktör üretimi ile birlikte 
toplam üretim 532 bin 249 adet 
olarak gerçekleşti.

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

•	  Kamyonette % 38,4 
•	  Minibüste % 24,8 
•	  B.Kamyonda % 20,1 
•	  Otobüste % 19,3 
•	  Midibüste % 14,3 oranlarında 

azaldı, 
•	  K. Kamyonda % 72 oranlarında 

arttı.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 
otomobil üretimi, 2019 yılına göre 
% 26 oranında azalarak 362 bin 397 
adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 
traktör üretimi % 28 oranında artarak 
13 bin 522 adet oldu.

Ocak-Haziran döneminde 
kapasite kullanım oranları, hafif 
araçlarda (otomobil + hafif ticari 
araçlar) % 53, ağır ticari araçlarda 
% 34 ve traktörde % 36 olarak 
gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde 
Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite 
kullanım oranı % 52 oldu.

2020 yılı Ocak-Haziran 
döneminde toplam satışlar 2019 yılı 
aynı dönemine göre % 30 artarak 261 
bin 902 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 
otomobil satışları, 2019 yılı aynı 
dönemine göre % 30 oranında arttı 
ve 203 bin 595 adet oldu.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı % 
61 olarak gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre toplam 
otomobil satışları % 30, ithal otomobil 
satışları % 41 ve yerli otomobil satışları 
% 16 oranlarında arttı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Haziran 

döneminde hafif ticari araç (minibüs 
+ kamyonet) pazarında ithalatın payı 
% 39,7 olarak gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları % 
30, ithal hafif ticari araç % 10 ve 
yerli hafif ticari araç satışları % 48 
oranlarında arttı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Haziran 

döneminde; bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ağır ticari araç pazarı 
% 37 artarak 7 bin 834 adet, kamyon 
pazarı % 39 oranında artarak 6 
bin 575 adet, midibüs pazarı % 26 
oranında artarak 719 adet ve otobüs 
pazarı ise % 30 oranında artarak 540 
adet düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 
toplam pazar % 29, hafif ticari araç 
pazarı % 43, ağır ticari araç pazarı 
% 44 ve otomobil pazarı % 23 
oranlarında düşüş gösterdi.

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

281 bin 634 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin % 78’ini 

OTOMOTİv SANAYİİ dERNEĞİ 
2020 YILI  “HAzİRAN” 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)

38 RADÜS DERGİSİ 2020
Kaynak: OSd

oluşturan 402 bin 179 adet taşıt 
ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Haziran 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine göre 
% 37 azaldı. 

Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 
33, ticari araç ihracatı % 44 oranında 

azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılına 
göre % 23 azalarak 6 bin 128 adet 
olarak gerçekleşti.

Tablo1.2’de görebilirsiniz

uludağ İhracatçı Birlikleri (uİB) 
verilerine göre, 2020 yılı Ocak-
Haziran döneminde toplam otomotiv 

ihracatı, 2019 yılına göre % 30 
oranında azaldı ve 11 milyar $ oldu. 
Euro bazında ise % 28 azalarak 9,9 
milyar € olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı % 32 oranında, yan 
sanayi ihracatı da % 26 oranında 
azaldı.
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İspanya’da ekonominin yediden 
canlanması için yeni adımlar atılırken atık 
toplama, şu anda şehirleri temiz tutmak 
için temel hizmetler arasında görülüyor. 
Benissa Impuls CEO’su Rubén Moncho; 
“Her zamanki gibi iş döngümüz devam 
ediyor. Salgın, çalışmalarımızı etkilemedi ve 
personelimiz görevlerini titizlikle yürütmek 
için sokaklara çıkmaya devam ediyor. 
Herkes için zor zamanlar geçiriyor olsak da 
amacımız, zorunlu hizmetlerin her zamanki 
gibi devam etmesini sağlamak” diye 
belirtiyor. 

Yüzde 100 hissesi Benissa Belediyesi’ne 
ait bu halka açık şirket, cadde temizliği, 
belediye eko-park atık arıtma merkezinin ve 
belediye bahçelerinin yönetimi gibi diğer 
kamu hizmetlerini de sunuyor. Benissa 
Impuls, atık toplama operasyonlarında 

Allison şanzıman donanımlı Renault Trucks 
kamyonları kullanıyor. 2006’dan bu yana 
kullanılan arkadan yüklemeli 26 tonluk bir 
Renault Premium Lander kamyon halen 
operasyonlara devam ediyor. 2017 ve 
2018’de alınan iki adet vinçli ve üç akslı 
Renault Trucks D36 Wide kamyon da atık 
toplama hizmeti sunuyor.

Rubén Moncho, açıklamasında; 
“Allison’ı 20 yılı aşkın bir süredir tanıyoruz 
ve araçlarımızı neredeyse 15 yıl önce 
Allison tam otomatik şanzımanlarıyla 
kullanmaya başladık. Allison donanımlı 
ilk kamyonumuz, o zamandan bu yana 
yılın her günü çalışıyor. Dik yokuşlarda 
mükemmel performans sunuyor ve bir kez 
bile arızalanmadı. Allison şanzımanlar, her 
gün çalışması gereken araçlar için büyük 
avantajlar sağlıyor” dedi. 

Belediye atık toplama 
hizmetleri, bakım 

gerekliliğini ve arıza 
sürelerini azaltırken 

verimliliği artıran Allison 
tam otomatik şanzımanların 
avantajlarından faydalanan 

sektörler arasında yer 
alıyor. Bu nedenle Benissa 

(Alicante) merkezli bir şirket 
olan Benissa Impuls, Allison 
şanzımanları ilk kez teslim 
aldıkları 2005’ten bu yana, 

15 yıldır kullanmaya devam 
ediyor.

Benissa Impuls, atık 
toplama filosu için Allison 

Transmission’ı tercih ediyor

Benissa (Alicante) merkezli 
Benissa Impuls, ilk kez 15 yıl 

önce Allison tam otomatik 
şanzımanları kullanmaya 

başladı. Artık atık toplama 
kamyonlarının% 60’ı Allison 

donanımına sahip.
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Allison tam otomatik şanzımanlar, 
kalite, güvenilirlik ve aktarma organlarında 
sağlanan koruma nedeniyle atık toplama 
ve belediye hizmetleri alanında da öncelikli 
tercih oluyor. Rubén Moncho; “Bizim için 
Allison’ın en önemli avantajlarından biri, 
filomuzdaki diğer araçlarımızda yaşanan 
debriyaj arızalarının Allison şanzımanlı 
araçlarda yaşanmaması nedeniyle bakım 
gereksinimlerindeki büyük düşüş. Bu 
nedenle Allison şanzımanları kullanmaya 
karar verdik. Şirketimizde araçlarımızı 
kullanan farklı sürücülerimiz bulunuyor. 
Otomatik vites değiştirme, optimizasyon 
ihtiyacını azalttığı ve sürücü etkisini 
sınırladığı için şoförler şanzımanları 
zorlayamıyor. Böylece sadece aracın 
performans artışı sağlanmakla kalmıyor, 
aynı zamanda motor ve tekerlekler de daha 
az yıpranıyor” şeklinde açıkladı. 

Benissa Impuls Hizmet Müdürü Oscar 
Bordés ise; “Allison şanzıman donanımlı 
atık toplama kamyonlarımız, mükemmel 
dayanıklılık ve güvenilirlik ile düşük bakım 
maliyetleri sunuyor. Bu araçların sürücüleri 
de çok memnun. Dahası Allison’ın satış 
sonrası hizmetleri de tüm beklentilerimizi 
karşılıyor.” diye belirtti. 

ATIK TOPLAMA HİzMETLERİNdE 
ALLISON AvANTAjLARI
Allison, İspanya ve dünya genelinde 

belediye filolarının öncelikli tercihi. 
Allison Transmission Avrupa Filo ve Pazar 
Geliştirme Müdürü Trond Johansen, 
şu şekilde açıklıyor; “Atık toplama 

sektörünün sıkışık ve zorlu programları 
için Allison tam otomatik şanzımanlar, 
manuel veya otomatikleştirilmiş manuel 
şanzımanlara göre (AMT) daha verimli 
ve daha iyi ivmelenme sağlıyor. Böylece 
Allison donanımlı araçlar, Kesintisiz 
Güç TeknolojisiTM sayesinde AMT’li 
kamyonlarla aynı sürede daha fazla atık 
toplayarak filo verimliliğini arttırıyor. Bu 
teknoloji, tekerleklere diğer şanzıman 
teknolojilerinden daha fazla güç aktarıyor. 
Sonuç, geliştirilmiş araç ivmelenmesi ve 
yüzde 14’e kadar daha yüksek ortalama hız 
oluyor. Bu gelişmiş performans sayesinde, 
daha küçük motorla aynı iş yapılarak sahip 
olma maliyeti optimize ediyor.”

Ayrıca Allison, atık toplama sektöründe 
büyük önem taşıyan daha yüksek manevra 
kabiliyeti sağlıyor. Dar sokaklarda düşük 
hızlarda bile, çöp konteynerleri hassas bir 
şekilde toplanabiliyor. Sık dur-kalk, vites 
değiştirme ve kısa güzergahlarda sık sık 
frenleme gerektiren toplama operasyonları 
sırasında konforlu sürüş avantajı da 
sunuyor. Allison şanzımanlar aynı zamanda 
mükemmel güvenilirlik ve daha az bakım 
gereksinimi sağlayarak, aracı kesintisiz 
olarak çalışır ve servis dışında tutmak için 
ideal bir seçim oluyor.

Allison donanımlı araç alımlarına devam 
edeceklerini belirten Moncho; “15 yıllık 
deneyimden sonra, tereddüt etmeden 
Allison şanzımanları tavsiye ediyoruz. 
Sağlamlık, düşük arıza-bakım gerekliliği ve 
çalışmalarımızı kolaylaştırmaları nedeniyle 
çok memnunuz” dedi.

Benissa Impuls CEO’su Rubén Moncho, konuyla ilgili 
olarak; “15 yıllık deneyimden sonra, tereddüt etmeden 

Allison şanzımanları tavsiye ediyoruz. Sağlamlık, 
düşük arıza-bakım gerekliliği ve çalışmalarımızı 

kolaylaştırmaları nedeniyle Allison donanımlı araç 
alımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Benissa Impuls Hizmet Müdürü Oscar Bordés ise; “Allison 
şanzıman donanımlı atık toplama kamyonlarımız, 

mükemmel dayanıklılık ve güvenilirlik ile düşük bakım 
maliyetleri sunuyor. Bu araçların sürücüleri de çok 

memnun. dahası Allison’ın satış sonrası hizmetleri de 
tüm beklentilerimizi karşılıyor” diyor.

Allison Transmission Avrupa Filoları ve 
Pazar Geliştirme Müdürü Trond johansen, 

şu şekilde açıklıyor; “Atık toplama 
sektörünün sıkışık ve zorlu programları 
için Allison tam otomatik şanzımanlar, 

manuel veya otomatikleştirilmiş 
manuel şanzımanlara göre (AMT) daha 
verimli ve daha iyi ivmelenme sağlıyor. 

Böylece Allison donanımlı araçlar, AMT’li 
kamyonlarla aynı sürede daha fazla atık 
toplayarak filo verimliliğini artırıyor. Bu 
da Allison Kesintisiz Güç Teknolojisi™ ile 

mümkün oluyor. Bu teknoloji, tekerleklere 
diğer şanzıman teknolojilerinden daha 
fazla güç aktarıyor. Sonuç, geliştirilmiş 
araç ivmelenmesi ve% 14’e kadar daha 
yüksek ortalama hız oluyor. Bu gelişmiş 

performans, motorun küçültülmesini bile 
sağlayarak sahip olma maliyetini

optimize ediyor.”
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Goodyear’ın resmi partneri olduğu 
FIA ETCR Sanal Kamyon Yarışlarında 
heyecan Most pistinde gerçekleşen yarışla 
devam etti. FIA ETCR Kamyon yarışlarının 
ertelenmesinin ardından yarış heyecanı 
sanal ortama taşındı.

29-30 Ağustos’ta Çekya Most pistinde 

başlayacak gerçek yarışlar öncesinde 2020 
sezonunu bekleyen yarışçılar ve yarış 
severler sanal kamyon yarışlarına büyük ilgi 
gösteriyor. Yarış serisinin 5.si geçen hafta 
sonu Most,Çekya’da gerçekleşti.

Goodyear’ın resmi partneri olduğu 
yarış 24 Mayıs’ta Hungaroring pistinde 

başlamıştı. Geçen Pazar heyecanın Çekya 
Most pistinde 5. yarışla devam ettiği 
FIA ETCR Sanal Kamyon yarışları ilgili 
olarak Goodyear Avrupa Ticari Pazarlama 
Direktörü Maciej Szymanski “İnovasyon 
ve teknoloji şirketi ve FIA Avrupa Kamyon 
Yarışları’nın resmi partneri olarak, sanal 
ortama taşınan yarışlar için büyük heyecan 
duyuyoruz. Ağustos ayında Çekya’nın Most 
pistinde başlayacak FIA Avrupa Kamyon 
Yarışı Şampiyonası için tüm hazırlıklarımızı 
tamamladık.” diye konuştu.

FIA ETCR Sanal Kamyon Yarışları, 
ETRC sosyal medya kanalları üzerinden 
canlı yayınlanıyor. Resmi bir Pist Görevlisi 
tarafından izlenen ve yönetilen sanal 
yarışlar, uzmanların yorumlarını içeriyor. 

Sanal yarış heyacanı 19 Temmuz’da 
Belçika Zolder pistinde gerçekleşecek bir 
sonraki yarışla sürecek.

ETRC SANAL YARIŞ TAKvİMİ
1. Pazar, 24 Mayıs 2020 Hungaroring 
2. Pazar, 07 Haziran 2020 Misano 
3. Pazar, 21 Haziran 2020 Slovakia Ring 
4. Pazar, 28 Haziran 2020 Nürburgring 
5. Pazar, 05 Temmuz 2020 Most 
6. Pazar, 19 Temmuz 2020 Zolder 
7. Pazar, 02 Ağustos 2020 Le Mans 
8. Pazar, 16 Ağustos 2020 Jarama 

  FIA ETCR sanal kamyon yarışlarında 

Heyecan devam ediyor
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İşte Ford ticari 
ailesinin en yeni 
hibrit üyeleri

Türkiye’nin ticari araç lideri Ford, ticarete yön veren modelleri Transit ailesi 
ve Tourneo ve Transit Custom’ın segmentinde ilk ve tek, yenilikçi ve çevreye 
duyarlı hibrit teknolojisine sahip versiyonlarını tanıttı. Yeni Ford Transit van 

Hibrit, Transit Custom Hibrit ve Tourneo Custom Hibrit, Yeni 2.0lt EcoBlue 
Hibrit dizel motor seçeneğiyle performanstan ödün vermeden % 23’e varan 

yakıt tasarrufu vadederek ticari hayatın geleceğine yön veriyor.
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Türkiye’nin ticari araç lideri Ford, 
müşterilerini geleceğe yön verecek, 
yenilikçi teknolojiler ile buluşturmaya 
devam ediyor. Ford ticari araç ailesinin 
sevilen üyeleri Transit, Tourneo Custom 
ve Transit Custom, segmentinin ilk ve tek 
hibrit modelleri ile % 23’e varan oranlarda 
yakıt tasarrufu avantajı vadediyor. Ford’un 
Türkiye’de üretilen lider ticari modelleri; 
Transit Van Hibrit ve Transit Custom Van 
Hibrit yeni 2.0lt EcoBlue Hibrit 170 PS dizel 
motor ile sunulurken, Tourneo Custom 
Hibrit ise daha yüksek performans ve daha 
yüksek çekiş gücüne sahip EcoBlue Hibrit 
185 PS versiyonu ile müşterilerini bekliyor.

Ford’un ticari araç modellerinde 
sunduğu yenilikçi Hibrit teknolojisinde, 
güçlü, verimli ve gelişmiş 2.0L EcoBlue 
dizel motora destek olan, ikincil bir 
güç kaynağı, 48 voltluk lityum iyon bir 
batarya bulunuyor. Bu batarya tek başına 
aracınızı harekete geçirmiyor, dizel 
motoru destekleyerek, yakıt tüketiminin 
düşmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca 
düşük hızlarda sağlamış olduğu gelişmiş 
tork tepkisi ile daha keyifli ve verimli bir 
sürüş deneyimi sunuyor.

Kullanıcısına verimli ve zahmetsiz 
sürüş deneyimi sunan, son teknoloji 
ürünü, gelişmiş EcoBlue Hibrit motorlar, 
şarj etmeye gerek kalmadan, iki yöntemle 
kendiliğinden şarj oluyor. Rejeneratif 
Fren özelliği elektrikli aracın bataryasının, 
frenleme anında oluşan ve boşa giden 
enerjiyi kullanarak şarj edilmesini 
sağlarken, motora entegre edilen 
jeneratör sayesinde de mekanik enerji 
elektriğe çevrilerek batarya şarj ediliyor. 
Segmentinde ilk ve tek olarak sunulan 
EcoBlue Hibrit motor, özellikle şehir 
trafiğindeki dur-kalk durumlarında ilave 
yakıt verimliliği sağlıyor. Trafik ışıklarında 
veya sıkışık trafikte durduğunuzda, 
bu teknoloji motoru otomatik olarak 
kapatabiliyor. Hareket etmeye hazır 
olduğunuzda ise sistem aracı yeniden 
çalıştırıyor. Yoğun şehir içi trafikte % 10’a 
varan yakıt tasarrufu sağlayan Otomatik 
Start-Stop özelliği ise kullanıcıların 
yüksek verimlilik beklentilerini tamamıyla 
karşılıyor.

AKILLI TİCARETİN LİdERİ 
FORd TRANSİT HİBRİT, % 21’E 
vARAN YAKIT TASARRuFu 
AvANTAjIYLA YENİLENdİ
Ford mühendisleri tarafından, ticari 

hayatın zorlu, pratiklik gerektiren şartlarına 
göre tasarlanan, segmentinde ilk kez 
sunulan hibrit teknolojisi ile Yeni Transit, 
170PS 2.0lt EcoBlue Hibrit dizel motoru 

sayesinde şehir içi kullanımda % 21’e 
varan yakıt tasarrufu vadediyor. Şehir içi 
kullanımda 6.8 lt/100 km, şehir dışı 6.5 
lt/100km yakıt tüketimi* verilerine sahip 
bulunuyor. Trend donanım ile sunulan Yeni 
Transit Van Hibrit araçlara özel, daha verimli 
ve konforlu bir sürüş deneyimi için, elektrik 
destekli direksiyon, 8” dokunmatik ekran, 
hız kontrol sistemi ve geri görüş kamerası 
standart olarak sunuluyor. 

ödÜLLÜ TRANSİT CuSTOM 
vAN HİBRİT, EN ÜST dÜzEY 
KONFOR vE TEKNOLOjİK 
özELLİKLERİYLE MÜŞTERİLERİ 
BEKLİYOR
Her zaman sağlamlığı, fonksiyonelliği 

ve güvenilirliği ile tanınan 2020 Uluslararası 
Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödüllü Transit 
Custom Van Hibrit, sunulan 170PS 2.0lt 
EcoBlue dizel motor hibrit versiyonları 
ile şehir içi kullanımda % 17’e varan yakıt 
tasarrufu vadediyor. Şehir içi kullanımda 
6.2 lt/100 km, şehir dışı 6.1 lt/100km yakıt 
tüketimi* verilerine sahip bulunuyor. 
Transit Van Hibrit araçlarında olduğu 
gibi hibrit versiyonla birlikte standart 
olarak gelen elektrik destekli direksiyon, 
hız kontrol sistemi, geri dönüş kamerası 
ve 8” dokunmatik ekranlı Ford SYNC 3 
teknolojisi ile yolculuk sırasında Türkçe 
sesli komutlarla bağlantıda kalmanızı, bu 
sayede yolculuk sırasında ticari hayatın 
gerekliliklerinden de kopmamanızı sağlıyor. 
Ayrıca, Transit Custom’ın sınıfındaki diğer 
araçlara kıyasla en geniş yan yükleme kapı 
açıklığı ile elverişli ve yenilikçi yük alanı 
uzunluğu sayesinde, ön yolcu koltuklarının 
kullanılması engellenmeden 3-4 m 
uzunluğundaki yükler de taşınabiliyor. 

TOuRNEO CuSTOM HİBRİT: 2.0LT 
ECOBLuE HİBRİT 185PS MOTOR 
SEçENEĞİYLE ŞEHİR İçİNdE 5.9 
LT/100 KM YAKIT TÜKETİMİ
Mükemmel malzeme kalitesi, titiz işçiliği 

ve dokuz kişilik yolcu taşıma kapasitesiyle 
2.0 lt EcoBlue motorlu Ford Tourneo Custom 
Hibrit ise emisyon değerlerini düşürürken 
yakıt verimliliğini ve performansı maksimize 
ediyor. Tourneo Custom, dokuz yolcu ve yük 
taşırken daha yüksek performans ve daha 
yüksek çekiş gücü için 170PS versiyonun yanı 
sıra şimdi 415 Nm torka sahip yeni bir 185 PS 
hibrit versiyon ile de sunuluyor. 185PS 2.0 lt 
EcoBlue motorlu Hibrit Tourneo Custom, şehir 
içi kullanımda % 23’e varan yakıt tasarrufu 
sağlıyor. Şehir içi kullanımda 5.9 lt/100 
km, şehir dışı 5.4 lt/100km yakıt tüketimi* 
verilerine sahip bulunuyor. Euro NCAP 
tarafından 5 yıldız ile ödüllendirilen Ford 
Tourneo Custom Hibrit, 30’un üzerinde koltuk 
konfigürasyonu ve ileri güvenlik paketiyle 
yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yeni Ford 
Transit Van Hibrit 208.300 TL’den, Transit 
Custom Van Hibrit 198.100 TL’den ve Tourneo 
Custom Hibrit ise 302.300 TL’den başlayan 
tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford 
Yetkili Satıcıları’nda müşterileri bekliyor.

* Beyan edilen yakıt tüketimi verileri en son 
değiştirilen Avrupa Yönetmelikleri (EC) 715/2007 ve (AB) 
2017/1151’in teknik gerekliliklerine ve spesifikasyonlarına 
göre belirlenmiştir. Dünya Çapında Uyumlu Hafif Ticari 
Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) kullanılarak onaylanan 
Yeni Avrupa Sürücü Döngüsünün (NEDC), WLTP yakıt 
tüketimi ve CO2 emisyon malumatına uyumlu olacaktır. 
WLTP, en geç 2020 yılı sonuna kadar tamamen NEDC’nin 
yerini alacaktır. Uygulanan standart test prosedürleri, 
farklı araç türleri ve farklı üreticiler arasında karşılaştırma 
yapılmasını sağlar. NEDC devreden çıkarken, WLTP 
yakıt tüketimi ve CO2 emisyon salım değerleri NEDC’ye 
dönüştürülür. Testlerin bazı unsurları değiştiği için, 
önceki yakıt tüketimi ve emisyon salım değerlerinde bazı 
değişiklikler olacaktır, yani aynı otomobil farklı yakıt 
tüketimi ve CO2 emisyon salım değerine sahip olabilir.
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TürkTraktör Ankara ve Erenler’de 
bulunan fabrikalarında, tüm çalışma 
alanlarında korona virüse karşı aldığı ve TSE 
Güvenli Tesis Sertifikası’yla da tescillenen 
önlemlerle üretimine devam etti ve yılın ilk 
6 ayında toplam 12 bin 357 adet traktörü 
üretim bantlarından indirdi. Şirket bu 
adetlerle üretimini, geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre % 23 artırmış oldu. 

TürkTraktör, ilk 5 aylık rakamlara göre, 
Türkiye’nin toplam traktör üretiminin % 
71’ini de tek başına gerçekleştirdi. 

ARTAN YuRT İçİ SATIŞLARI, 
PAzARdAKİ KONuMuNu 
GÜçLENdİRdİ 
Traktör devi, yurt içinde 

gerçekleştirdiği toplam 7 bin 326 adetlik 
traktör satışıyla, geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre satışlarını % 68 oranında 
artırırken; aynı zamanda 13 yıldır 
kesintisiz şekilde lideri olduğu traktör 
pazarındaki konumunu da güçlendirdi. 

130’dan fazla ülkeye ihracat yapan 
TürkTraktör, ilk 6 ayda 5 bin 786 adet 

Salgın döneminde verilen 
araya rağmen TürkTraktör 

üretimini % 23 artırdı
Tüm çalışma alanlarında korona 

virüse karşı aldığı önlemler ile 
üretimine devam eden TürkTraktör, 

yılın ilk yarısında üretimini geçen 
senenin aynı dönemine göre % 23 

artırdı. TürkTraktör, 2020 yılının ilk 6 
ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. 

Sektörün lider üreticisi TürkTraktör 
korona virüsün etkisini ciddi anlamda 
gösterdiği zorlu bir dönemde, üretim, 

yurt içi satış adetleri ve cirosunda 
yaşanan artışlarla yılın ilk yarısında 

başarılı bir performans gösterdi.
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traktör ihracatı ile Türkiye’nin toplam 
traktör ihracatının % 86’sını da tek başına 
gerçekleştirdi. 

TürkTraktör yılın ilk altı ayını 2 milyar 
179 milyon TL toplam ciro ile kapattı. 
Şirketin brüt kârı 380 milyon TL, brüt 
kâr marjı % 17,4 olarak gerçekleşirken, 
faaliyet kârı 211 milyon TL ve FAVÖK 
tutarı 278 milyon TL oldu. Şirketin 
faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası 
ile % 9,7 ve % 12,8 olarak gerçekleşti. 
TürkTraktör’ün net kârı ise 161 milyon TL 
olarak kaydedildi.

TÜRKTRAKTöR GENEL MÜdÜRÜ 
AYKuT özÜNER: “zOR BİR 
döNEMdEN GEçSEK dE, ÜRETİM 
vE EKONOMİYE OLAN KATKIMIzI 
SÜRdÜRÜYORuz”

2020 yılının ilk yarısına ilişkin finansal 
sonuçları değerlendiren TürkTraktör 
Genel Müdürü Aykut Özüner, “Son 2 
yıldır zorlu pazar koşullarına rağmen, 
liderliğimizi 13. yılına taşımıştık. 
Yaşanmaya başlanan salgın süreci ise 
karşımıza farklı zorluklar getirdi. Ancak 65 
yılı aşan deneyimimiz ve güçlü finansal 
yapımızla yeni şartlara uygun çizdiğimiz 
yol haritamızla ara verdiğimiz üretim 
faaliyetlerimize hızlı bir şekilde dönerken; 
salgın öncesindeki üretim seviyemizi 
geçmeyi de başardık ve pazardaki 
konumumuzu güçlendirdik.” dedi.

SALGINA KARŞI KRİz PLANIMIz 
ŞuBAT AYINdA HAzIRdI 

Açıklamalarında korona virüse karşı 
alınan önlemlerden de bahseden Aykut 
Özüner, yılın ilk yarısında alınan başarılı 
sonuçlarda bu önlemlerin ciddi bir 
rolü olduğuna da dikkat çekti: “Şubat 
ayında pandemi kurulumuzu oluşturarak 
kriz planımızı hazırladık. Covid-19 
yayılım riskine karşı müşterilerimizden, 
bayilerimize kadar tüm ekosistemimizi 
kapsayan birçok uygulamayı çok hızlı 
şekilde hayata geçirdik. 

Salgınla birlikte evden çalışma 
düzenlemesine geçilirken, 
fabrikalarımızda da üretime ara verildi. 
Üretime yeniden başlamadan önce 
ise, çalışan yaşam döngüsündeki tüm 
süreçleri fiziksel mesafe kuralına uygun 
şekilde ve izlenebilirlik temelinde 
yeniden düzenledik. Bu çalışmalarımızın 
sonucunda ‘Ankara ve Erenler 
Fabrikalarımız’, sektörümüzde de bir 

ilk olan, ‘TSE Covid19 Güvenli Üretim 
Belgesi’ni almaya hak kazandı.”

SALGIN döNEMİNdE 
çİFTçİLERdEN SAĞLIK 
çALIŞANLARIMIzA KAdAR, 
HERKESİN YANINdA OLMAYA 
GAYRET ETTİK

Salgın döneminde gıda tedariğinde 
kritik rol oynayan çiftçilere yönelik 
projeleri de hızla hayata geçirdiklerini 
sözlerine ekleyen Özüner, bu çalışmaları 
şöyle özetledi: “Tarımda üretimin 
sürdürülebilirliğini sağlamak adına 
çiftçilerimizin bulunduğu yerde servis 
hizmetlerinden yararlanabilecekleri 
Mobil Yol Desteğini sağladık. Tarımsal 
verimliliği artırmak üzere kendilerine 
sektörde ilk olan Tarlam Cepte mobil 
uygulamasını ücretsiz sunarken, yine 
ücretsiz olarak erişime sunduğumuz 
online eğitimlerle çiftçilerimizi 
desteklemeye devam ettik. Buna ek 
olarak, mevsimlik işçilerin tarlalardaki 
çalışmaları hijyenik koşullarda 
yapabilmeleri için grup şirketimiz Tat A.Ş. 
ile birlikte iş birliği yaptık.” 

Aykut Özüner zorlu salgın günlerinde, 
toplumun farklı kesimlerine destek olmak 

adına hareket ettiklerini de belirterek; 
“Sağlık sektöründe medikal ekipman 
açığı konusunda da çalışmalarımız oldu. 
Bu kapsamda, salgında ön saflarda büyük 
bir özveri ve emekle mücadele eden 
sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları 
‘entübasyon ve biyolojik numune alma’ 
kabinlerini, hızlıca Sakarya Erenler ve 
Ankara’daki fabrikalarımızda üretmeye 
başladık ve pandemi hastanelerimize 
teslimlerini gerçekleştirdik” diye açıkladı. 

BAŞARILARIMIz, TÜM 
PAYdAŞLARIMIzIN BİzE 
duYduĞu GÜvENİN BİR 
SONuCu 

Aykut Özüner, açıklamalarının 
sonunda yılın ikinci yarısında da 
üretimden, satış ve ihracata kadar bu yıl 
için belirlenen hedefleri gerçekleştirmek 
üzere çalışmalarını sürdüreceklerini 
ifade ederek; “Başarılarımızın arkasında, 
aslında tüm paydaşlarımız nezdinde 
TürkTraktör markasına duyulan güven 
yatıyor. Bizler de bu güvenin sağladığı 
motivasyonla yarattığımız istihdam, 
gerçekleştirdiğimiz üretim ve yaptığımız 
ihracat ile ekonomiye olan katkımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek 
sözlerini tamamladı.
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Havaş, kargo ve geçici
depolama hizmetlerini 

Antalya Havalimanı’na taşıdı
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Havacılık sektörünün önde 
gelen şirketlerinden Havaş; İstanbul, 
Ankara ve İzmir’in ardından Antalya 
Havalimanı’ndaki yeni Geçici Depolama 
tesisini hizmete açtı. Şirket ayrıca, 
gümrüklü kargo taşımacılığında İstanbul 
ile İzmir ve Ankara arasında düzenlediği 
tarifeli karşılıklı seferlerini Antalya’dan da 
gerçekleştirmeye başlayacak.

Hava kargo sektöründe müşteri 
memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla en çok 
tercih edilen markalardan olan Havaş, 
Antalya Havalimanı’nda faaliyete geçirdiği 
yeni Geçici Depolama tesisinde ithalat ve 
ihracat kargosuna ev sahipliği yapmaya 
başladı. Uluslararası standartlarda kargo ve 
geçici depolama hizmetleri sunan Havaş’ın 
Antalya tesisinde, genel kargo ile birlikte 
değerli kargo, soğutma gerektiren kargo, 
canlı hayvan bekleme odası, tehlikeli 
madde kargosuna uygun özel depolama 
alanları bulunuyor. Frigorifik araçları ve 
yeni teknolojilerle uyumlu donanıma sahip 
ekipman yatırımlarıyla sektörde öne çıkan 
Havaş ayrıca, gümrüklü kargo taşımacılığı 
hizmetinde; İzmir ve Ankara’ya ek olarak 
Antalya’dan da İstanbul Havalimanı’na 
her gün karşılıklı olarak tarifeli seferleriyle 
hizmet sunacak.

Havaş Genel Müdür Vekili Mete 
Erna, ‘’Hava kargo sektörü dünyada ve 
ülkemizde özellikle pandemi dönemiyle 
birlikte, e-ticaret pazarındaki talep artışı, 
elektronik ürün sevkiyatı ve gıda, ilaç, 
tıbbi malzeme gibi kargolar açısından 
büyüme potansiyeli kaydediyor. Bizler 
de büyüme stratejimizin odağına, hem 
ülkemizde sektörün gelişimine katkı 
sağlamayı hem de hizmet noktalarımızı 

genişleterek daha fazla noktadan 
havayolu müşterilerimize hizmet sunmayı 
alıyoruz. Bu doğrultuda, İstanbul, Ankara 
ve İzmir Havalimanları’ndaki geçici 
depolama tesis yatırımlarımıza Antalya 
Havalimanı’nı ekledik. Uluslararası 
standartlarda yeni teknolojiler kullanılarak 
hazırlanan farklı nitelikteki kargo depo 
alanlarımız ve ekipmanlarımızla havayolu 
müşterilerimize Antalya’da da en kaliteli 
ve güvenilir hizmeti sunmaya devam 
edeceğiz. İlerleyen dönemde şehirler 
arası gümrüklü kargo taşımacılığında, 
Antalya - İstanbul Havalimanı arasında 
karşılıklı olarak tarifeli seferlerimize de 
başlayacağız. Frigorifik araçlarımız da 
gümrüklü kargo taşımacılığı hizmeti 
kapsamında kullanılacak’’ dedi.

Kendi ağı içerisinde yaklaşık 860 bin 
ton kargo hizmeti sunan Havaş, İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Antalya’daki toplam 20 
bin 457 metrekare alanda yer alan geçici 
depolama yerleriyle ithalat ve ihracat 
kargosunun sevk ve idaresini üstleniyor. 
Havaş, yer hizmetleri alanındaki bilgi 
birikimi ve deneyimini aktardığı lojistik 
faaliyetlerinde; genel kargo, değerli 
kargo, tehlikeli madde içerikli ve soğutma 
gerektiren kargolara ev sahipliği yapıyor.

Mete Erna
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Ağır ticari
vasıtalar için

çok yönlü
“ST:01
PLuS”
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Pirelli marka kamyon, otobüs, 
tarım ve iş makinesi lastiklerinin 
lisanslı üreticisi Prometeon’un ağır 
ticari vasıtalar için tasarladığı çok 
yönlü treyler lastiği “ST:01 Plus”; 
kullanıcılarına daha yüksek aşınma 
direnci, her mevsim üstün kilometre 
performansı, uzun ömür ve yüksek 
kaplanabilirlik özelliklerini bir arada 
sunuyor.

dünyanın endüstriyel lastik 
odaklı tek şirketi, Pirelli marka 
premium endüstriyel ve ticari 
lastiklerin lisanslı üreticisi 
Prometeon, ağır ticari vasıtalar 
için tasarladığı çok yönlü treyler 
lastiği “ST:01 Plus” ile kullanıcılarına 
üstün kilometre performansı, 
yüksek kaplanabilirlik, aşındırıcı 

zeminlerde dayanıklılık ve yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Seri,385/65R 22.5 
ölçüsünde satışa sunuluyor. 

HER MEvSİM YÜKSEK 
PERFORMANS SuNMAK İçİN 
özEL OLARAK TASARLANdI
Lastik sırtı ve yanakları, her 

mevsim yanal kuvvetlere ve 
taban alanındaki aşınmalara karşı 
koymak için özel olarak tasarlanan 
“ST:01 Plus”, kullanıcılara daha 
fazla dayanıklılık ve kilometre 
ömrü sunuyor. Optimize edilmiş 
kanal geometrisi sayesinde yanal 
darbelere karşı yüksek direnç ve 
ıslak zeminlerde üstün tutunma 
sağlıyor. Bu kanallarda bulunan taş 
iticiler, taş batmalarını engelleyerek 
uzun karkas ömrü vadediyor.

GÜçLENdİRİLMİŞ OMuz 
BöLGESİYLE dARBELERE vE 
KAYMALARA KARŞI dAHA 
YÜKSEK dİRENç 
ST:01 Plus, ortasındaki 3 blok 

üzerinde bulunan enine lamelleri 
ile kış koşullarında ve kaygan 
yol yüzeylerinde üstün tutunma 
sağlarken güçlendirilmiş omuz 
bölgesi, yanal darbelere ve 
kaymalara karşı daha fazla direnç ve 
dayanıklılık sunuyor.

çok yönlü ve her mevsim 
kullanım için uygun olan 
Prometeon “ST:01 Plus”, güvenlik 
ve dayanıklılığı garanti eden 
3PMSF (3 tepeli kar tanesi) ve M+S 
işaretlemesine de sahip.
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Uzun süredir MotoGP sponsoru olan 
IVECO, şimdi de önümüzdeki iki sezon 
boyunca Avrupa’daki pistlerde Repsol 
Honda takımının yanında olacak. Yeni 
IVECO S-WAY çekici, takımın sürücüleri 
Marc Márquez ve Alex Márquez’in 
Avrupa yarışlarında ihtiyaç duyduğu 
ekipmanları taşıyacak. MotoGP 
tarihindeki en başarılı takım, ikonik 
Repsol Honda renkleri giydirilmiş yeni 
IVECO S-WAY’i kullanacak.

Repsol Honda MotoGP takımı, yeni 
IVECO çekiciyi yüksek performansı, 
güvenilirliği, yakıt verimliliği, düşük 
işletme maliyeti ve bağlanabilirlik 
özellikleri için tercih etti. Yeni 
IVECO S-WAY Microsoft Azure bulut 
bağlanabilirliği sunuyor. MotoGP pist 
takımının sürücüleri ile motosikletlerinin 
performansını takip etmek üzere sürekli 

iletişim hâlinde olması gibi yeni IVECO 
çekici de Kontrol Odası ile sürekli bağlantı 
hâlinde: Burada bir uzman kadrosu aracın 
verilerini takip ediyor, uzaktan tanı koyma 
işlemleri gerçekleştiriyor ve performans 
ile bakım ihtiyaçlarına yönelik yazılım 
geliştirmeleri sunuyorlar.

zAFERE GİdEN 14 YARIŞ
İki IVECO S-WAY çekici, 19 

Temmuz’da Jeres GP’si ile başlamak 
üzere sürücüler Marc Márquez ve 
Alex Márquez’in tüm ekipmanlarını 
15 Kasım’daki Valencia GP’sine kadar 

IvECO,  Repsol Honda MotoGP 
takımıyla güçlerini birleştirdi

MotoGP tarihindeki en başarılı takım olan MotoGP takımı, IvECO ve yeni çekcisi IvECO
S-WAY’i Avrupa’da yapılan tüm MotoGP yarışmalarında kendilerine eşlik etmesi için seçti. 
Repsol Honda MotoGP takımı, yeni IvECO çekiciyi yüksek performansı, güvenilirliği, yakıt 

verimliliği, düşük işletme maliyeti ve bağlanabilirlik özellikleri için tercih etti.
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taşıyacaklar. Bu sezonun resmî yarış 
programı Covid-19’dan etkilendi ve 
bazı Avrupa yarışları askıya alındı. Bu, 
IVECO S-WAY çekicilerin Barselona (27 
Eylül), Aragon (18 Ekim) ile Fransa, İtalya 
ve Avusturya’daki noktalara gideceği 
anlamına geliyor. Toplamda 14 yarışa 
gidecek araçlar bu yarışların 7 tanesinde 
İspanya’da olacaklar.

Yedek parça ve yarış ekipmanları 
gibi tüm gerekli ekipmanın transferinin 
yanı sıra Repsol Honda takımının 
IVECO çekicileri ek görevleri de yerine 
getirecek: IVECO S-WAY çekiciler aynı 
zamanda sürücüler ve yarış yerlerindeki 
diğer takım üyeleri için ofis ve dinlenme 
alanına dönüştürülmüş olan treylerleri 
çekiyor olacaklar.

HRC müdürü Tetsuhiro Kuwata 
konu hakkında şunları söyledi: “Repsol 
Honda MotoGP takımı olarak IVECO’ya 
hoş geldin demek istiyoruz. Tabii ki 

tüm ekipmanlarımızın her bir yarışa 
ulaşacağından emin olmak bizim 
önceliğimiz ve bunları taşımada 
IVECO çekici kullanıyor olmak bize 
bunu garanti ediyor. IVECO’nun yeni 
teknolojiler geliştirme ve verimliliği 
arttırma konularındaki tutkusu, bizim 
burada HRC’de sahip olduğumuz ruhun 
aynısını yansıtıyor.”

IVECO İspanya ve Portekiz genel 
müdürü Ruggero Mughini de şunları 
ekledi: “Yeni amiral gemisi çekicimiz 
IVECO S-WAY ile Repsol Honda 
takımının bir parçası olmaktan gurur 
duyuyoruz. Tarihsel olarak IVECO’nun 
rekabetçi motor sporlarıyla uzun süren 
bir geleneği var ve bu yeni ortaklığı 
coşku ve beklentilerle karşılıyoruz. 
Önümüzdeki iki sezonda Repsol Honda 
takımının bir parçası olmak büyük bir 
mücadele. Bizler, kendini adama, takım 
çalışması, mükemmelliğe bağlılık gibi 
birçok değer paylaşıyoruz ve birlikte 
durdurulamayız. Marc ve Álex Márquez 
için zaferlerle dolu olacak önümüzdeki 
sezonun başlamasını dört gözle 
bekliyoruz.”

YENİ IvECO S-WAY: IvECO’NuN 
öNÜMÜzdEKİ ON YILIN çEKİCİSİ
Bu model, endüstrideki en gelişmiş 

teknolojileri bir araya getiriyor ve 
sürücünün ihtiyaçlarına göre yeniden 
tasarlanmış kabini de bu teknolojilerin 
yanına ekliyor. Yeni IVECO S-WAY, 
sürücülerle tasarlanan, sürdürülebilirlik 

odaklı, toplam sahip olma maliyetini 
düşürmeye yönelik son teknoloji 
bağlantı özelliklerine sahip tam ve 
rakipsiz özellik ve hizmet paketleriyle 
sunuluyor. IVECO S-WAY bir üründen 
daha fazlası: Aracın tüm ömrünü 
kapsayan ve IVECO müşterilerinin 
ihtiyaçlarına yanıt veren tümleşik bir 
taşımacılık çözümü.

Yeni sürücü odaklı kabin tasarımı, 
fonksiyon ve konforu birleştiren geniş 
yerleşim, mükemmel sürüş ergonomisi 
ve iyi planlanmış tasarımıyla üstün sürüş 
ve kabinde yaşam koşulları sağlıyor. Yeni 
tasarım aynı zamanda aerodinamiği 
de optimize ederek %4’e varan yakıt 
tasarrufu sağlıyor.

Yeni IVECO S-WAY, gelişmiş sürüş 
asistanı ve sürüş tarzı değerlendirme 
sistemleri ile sürüşü ve manevrayı 
kolaylaştırmak için geliştirilmiş 
fonksiyonlarla bağlanabilirliği, 
sürüş deneyimini geliştirmek için 
kullanıyor. Gelişmiş Bağlantı Kutusuyla 
IVECO S-WAY, gerçek zamanlı veri 
toplayabiliyor, işleyebiliyor ve gönderip 
alabiliyor. Kabindeki bağlanabilirlik 
özelliği, güvenli veri depolama ve 
yönetimi için Microsoft’la ortaklaşa 
geliştirilen bulut hizmeti tabanlı. Sistem, 
lojistik operatörlerine araçların yolda 
olduğu süreyi maksimize edip kârlılığı 
arttırırken, toplam işletme maliyetini 
düşürmede yardımcı olmak üzere 
geliştirildi. 
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Mercedes
Benz Hafif 

Ticari 
Araçlar’dan 

Niksar 
Turizm’e 
20 adet 
Sprinter 
teslimatı

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 
Niksar Turizm’e 18 adet 16+1 ve 2 

adet 15+1 Mercedes-Benz Sprinter’ı 
Has Otomotiv Avcılar Şubesi’nde 

düzenlediği tören ile teslim etti. Niksar 
Turizm personel ve okul taşımacılığı 

faaliyetlerinde kullanacağı 20 adet 
Mercedes-Benz Sprinter ile filosunu 

güçlendirdi. Teslimatı gerçekleştirilen 
araçlar, kişiye özel finansman 

çözümleri sunan Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’in sağladığı 

avantajlı kredi imkânları ile şirket 
filosuna katıldı.

Personel ve okul taşımacılığı 
alanında İstanbul ve Tokat illerinde 

faaliyet gösteren Niksar Turizm 
Taşımacılık’ın tercihi, 18 adet 16+1 

okul ve 2 adet ekstra uzun 15+1 servis 
ile birkez daha Mercedes-Benz oldu. 

2010 yılından beri Mercedes-Benz 
perakende müşterisi olan Niksar 

Turizm, 2020 itibarıyla filo müşterisi 
oldu. Araç filosundaki Mercedes-

Benz marka araç sayısını teslimatın 
ardından 18’den 38 araca çıkaran 

Niksar Turizm, Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’in sağladığı avantajlı kredi 

imkânlarından faydalandı. 

Has Otomotiv Avcılar Şubesi’nde 
gerçekleştirilen törende araçlar, 
Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar satış ekibi ve Has Otomotiv 
Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Osman 
Çoban tarafından, Niksar Turizm Genel 
Müdürü Serkan Önder, Yönetim Kurulu 
Başkanı Dursun Önder ve Onursal 
Başkan Duran Önder’e teslim edildi. 

MERCEdES-BENz SPRİNTER
Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 

yılından günümüze, hafif ticari araçlar 
sınıfında fark yaratan Mercedes-
Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla 
yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” 
sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, 
Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 
3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı 
seçeneği sunulan yeni Sprinter, 
müşterilerin talep ve beklentilerini 
karşılamak üzere tasarlandı. Aracın 
temelini, maksimum seviyede 
modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. 
Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi 
ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, 
okul ve personel servisi hizmeti 
veren, nakliye ve kurye hizmetleri 
gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm 
önerileri sunuluyor.
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YENİ NESİL SPRİNTER MİNİBÜS’TE 
13+1’dEN 22+1 KİŞİ SEçENEKLERİ
Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyi-

minin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister 
personel, ister okul aracı olarak, 13+1’den 
22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının 
en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak 
sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet 
kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda 
güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’da 
hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı 
klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka 
hoparlörler, her koltuk sırası için USB giriş-
leri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu 
yolculuk deneyimi artıyor. Yeni Sprinter’ın 
5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda 
kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik 
sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma 
kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt 
tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu 
elektrik destekli deri direksiyon simidi, süs-
pansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici 
seçeneği ile sürüş konforunu artırırken; USB 
ve Bluetooth arayüzlü, yüksek çözünürlük-
lü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon 
entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya 
sistemi ile de sürüş keyfine eğlence katı-
yor. Yeni Sprinter Minibüs modellerinde 
standart olarak sunulan multifonksiyonel 
direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana 
sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 
10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik 
multimedya sistemindeki fonksiyonlara 
erişim sağlanıyor. 

TEKNOLOjİK özELLİKLERİYLE KON-
FORLu BİR dENEYİM 
Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da ar-

kadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri 
sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan 
itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın 
yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca 
önden çekişli araçların 80 mm daha alçak 
olan yükleme eşiği de ticari kullanımda 
yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve 
kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde su-
nulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik 
şanzıman, ticari araç pazarında önemli 
bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini 
kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni 
Sprinter’ın öne çıkan özellikleri arasında yer 
alıyor. Otomatik şanzımanın vites oranları 
yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri 
arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağ-
lıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği 
bir diğer önemli avantaj ise daha düşük ses 
seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. 
Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise 
vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin 
önüne geçen yapısıyla kullanım konforunu 

destekliyor.  Yeni nesil Sprinter’da ergono-
mik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız 
çalıştırma ve optimize edilen iklimlendir-
me sistemi, öne çıkan yenilikler arasında 
yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre 
şekillendirilebilen saklama alanları da kul-
lanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını 
kolaylaştırıyor. 

YENİ NESİL SPRİNTER İLE GÜvENLİK 
dONANIMINdA YÜKSEK STANdART
Tüm jenerasyonlarında güvenlik ala-

nındaki standartları belirleyen yeni Merce-
des-Benz Sprinter, alanında çıtayı yeniden 

belirliyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, 
“Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asista-
nı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” 
gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde 
sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara 
ek olarak, kendi kendini temizleyebilen ve 
görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri 
Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına 
sahip modern park yardımcısı veya silme 
işlemi esnasında maksimum görüş alanı 
sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, 
yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş 
destek sistemleri olarak sunuluyor.

YENİ MERCEdES-BENz SPRİNTER TEKNİK özELLİKLERİ
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Scania, motorla ilgili hiçbir sorun yaşa-
madan 2 milyon kilometre yol kat ederek 
dayanıklılığını ve performansını bir kez 
daha ispat etti. Serhat Mete, 2005 yılında 
sıfır olarak aldığı Scania R 420 ile sadece 
rutin bakımlarını yaptırarak 2 milyon 40 
bin kilometre yol yaptı.   

“HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLAdI”
Serhat Mete 2005 yılında Scania tara-

fından global olarak düzenlenen “Genç 
Avrupalı Tır Sürücüsü” yarışmasının Türkiye 
elemelerine katılmak istemiş, ancak yaşı 
tutmadığı için katılamamış. 

Bunun üzerine kendine bir söz verdi-

ğini belirten Mete “Babam tır şoförüydü 
ve farklı bir marka çekicimiz vardı. Aynı 
dönemde Gazi Üniversitesi İşletme bö-
lümünde okuyordum. Babama çok ısrar 
ettim ve bu Scania’yı aldık. 2009 yılına 
kadar babamın yanında yedek şoför 
olarak çalıştım. Okul bitince direksiyona 
ben geçtim. O yarışmaya katılamadım 
ama o gün kendi kendime bir söz verdim. 
Ben iyi bir şoförüm ve bu araçla en az 2 
milyon kilometre yol yapıp kendimi ispat 
edeceğim dedim. Ne mutlu bana bu sö-
zümü yerine getirdim. Aldığımız günden 
bu yana sadece rutin bakımları yapıldı. 
Motoruna kimse dokunmadı. Yaptığım 

işe imzamı atmak istedim ve attığımı 
düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

Mete, 2005-2009 yılları arasında yurtdı-
şı nakliyesinde, 2017 yılına kadar yurtiçin-
de soğuk zincir taşımacılığında kullandığı 
aracıyla halen yaş sebze meyve taşıyor.  

Scania, düşük işletme maliyetleri ve 
uzun kullanım ömrü ile müşterilerine çö-
züm ortağı olurken, yüksek ikinci el değe-
riyle de bir yatırım ürünü haline geliyor. 
Doğuş Otomotiv güvencesi ile Türkiye’de 
faaliyetlerini sürdüren Scania, geniş yetkili 
servis ağı ile her zaman müşterilerinin 
yanında oluyor.

Motor kapağı açılmadan
2 Milyon kilometre yaptı

2005 model 
Scania R 420 
çekici, motor 

kapağı hiç 
açılmadan 

dünyanın 
çevresini 

50 kere 
dolaşmaya 
eşdeğer bir 
mesafe kat 

etti.
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MAN’ın, üstün güvenlik, konfor ve 
yakıt tasarrufu avantajları ile yılın otobüsü 
‘Coach of the Year 2020’ ödülünü alana 
MAN Lion’s Coach, şehirlerarası yolculu-
ğun tercih edilen modeli olmaya devam 
ediyor. Ali Osman Ulusoy’un bireysel yatı-
rımcısı ve Giresun-Dereli acentesi Aytekin 
Karakayalı Otobüs İşletmesi, filosunu iki 
adet MAN Lion’s Coach ile güçlendirdi.

Yaz dönemi ile birlikte başlayan kade-
meli normalleşme seyahat sektörünü ha-
reketlendirdi. Şehir-
lerarası yolculukta 
müşterilerine en 
iyiyi sunmak isteyen 
seyahat firmalarının 
gözdesi ise, ticari 
araçların güçlü ve 
köklü firması MAN. 
Sahip olduğu öze-
likler ve sağladığı 
avantajlarla sektö-
rün ilk tercihi olan 
Yılın Otobüsü ‘Coa-
ch of the Year 2020’ 
ödüllü MAN Lion’s 
Coach, firmaların 
yeni yatırımlarında 
da başı çekiyor.

YENİ MAN LİON’S COACH’LAR 
ALİ OSMAN uLuSOY 
FİRMASINdA HİzMET vERECEK
Ali Osman Ulusoy’un bireysel yatırım-

cısı, Giresun-Dereli‘ li Aytekin Karakayalı, 
yatırımında 2 adet 13 metre, 2+1 VIP 
koltuk düzenine sahip MAN Lion’s Coach 
tercih etti.  Ali Osman Ulusoy firmasında 
hizmet verecek olan otobüslerin teslimatı 
ise, Ankara Akyurt’taki MAN Tesislerinde 
gerçekleştirildi. Teslimat töreninde MAN 

Kamyon ve Otobüs Tic. A. Ş. Otobüs Bölge 
Satış Yöneticisi Ufuk Demirer, sembolik 
anahtarı Aytekin Karakayalı, Seçkin Kara-
kayalı ve Osman Karakayalı’ya teslim etti.

MAN OTOBÜSLERİ SAHİP 
OLduĞu özELLİKLER SuNduĞu 
AvANTAjLARLA TERCİH NEdENİ
Törende yaptığı konuşmada 2005 yılın-

dan bu yana seyahat sektöründe hizmet 
verdiklerini belirten Aytekin Karakayalı, 
MAN otobüslerinden duydukları memnu-

niyeti dile getirdi. Yatırımların-
da MAN’ı tercih etmelerinin 
altında otobüslerin sahip 
olduğu özellikler ve şirketin 
sunduğu hizmetler olduğunu 
anlatan Aytekin Karakayalı, 
“MAN otobüsleri, sahip oldu-
ğu teknik özelliklerin yanında 
operasyonel karlılıktan müşte-
ri memnuniyetine, düşük yakıt 
tasarrufundan konfora birçok 
avantaj sunuyor. Bunlar da biz 
işletmecilerin tercihlerinde 
çok etkili. MAN otobüsle-
rinden memnunuz. Bundan 
sonra da MAN ile çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Ali Osman Ulusoy’a
2 adet MAN Lion’s Coach takviyesi

MAN LİON’S COACH, BÜYÜK FİRMALARIN dA 
BİREYSEL YATIRIMCILARIN dA İLK TERCİHİ:
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Türk sanayisi ve ekonomisi için 
referans niteliğinde olan araştırma, 
şirketlerin bir önceki yıla ait üretimden 
satışlar verilerine dayanarak hazırlanıyor. 
Firmalar aynı zamanda, brüt katma 
değer, öz kaynak ve ihracat gibi kriterlere 
göre de sıralanıyor. Geleneği bozmayarak 
listede bu yıl da yerini alan HİDROMEK, 
özel sektör şirketleri arasında öz 
kaynak sıralamasında 24’üncü, ihracat 
sıralamasında 105’inci oldu. 

HİDROMEK, dördü Ankara’da, biri 
İzmir’de, biri de Tayland’da yer 
alan altı üretim tesisinde 
kazıcı yükleyici, hidrolik 
ekskavatör, lastikli 
yükleyici, motor 
greyder ve 
toprak silindiri 
üretiyor. 

Ankara Sanayi Odası 1’inci Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 1400 dönümü aşkın 
sanayi parseli üzerinde HİDROMEK 
Üretim Üssü’nün inşaatına devam eden 
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. 

İHRACAT AĞINI 6 KITAYA GENİŞLETTİ
Bugün 6 kıtada 100’ün üzerinde 

ülkede 45 binden fazla iş makinesi 
çalışan HİDROMEK, yurt dışındaki yetkili 
bayi yönetimi, satış ve satış sonrası 
hizmetlerini İspanya’da HİDROMEK WEST, 
Rusya’da HİDROMEK RUS, Tayland’da 
HİDROMEK Construction Equipment 
Thailand (HCE) ve Japonya’da HİDROMEK 
JAPON ile yürütüyor. HİDROMEK, yurt 
dışında 80’den fazla ülkede yetkili bayisi 

ve 100’ün üzerinde satış ve servis 
noktası ile hizmet veriyor. 

HİDROMEK geçtiğimiz 
günlerde açıklanan 

Fortune 500 Türkiye 
listesinde de 

254’üncü 
olmuştu.

Dünyanın 
en büyük 
50 iş makinesi 
üreticisi arasında 
yer alan HİDROMEK, 
İstanbul Sanayi Odası 
tarafından açıklanan ‘Tür-
kiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu’ (İSO 500) 2019 araştırmasında 
özel sektör şirketleri arasında 187’nci oldu. 

Hidromek bir kez daha Türkiye’nin ilk 500’ünde
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Koç Topluluğu şirketlerinden 
Otokar, birçok alanda kendi rekorlarını 
kırdığı 2019 yılındaki başarılarıyla 
Türkiye’nin en önemli listelerindeki 
yükselişini de sürdürüyor. Bu yıl 
13’üncüsü açıklanan Türkiye’nin en 
büyük 500 şirketinin belirlendiği 
Fortune Türkiye 500 listesinde Otokar, 
32 sıra birden yükseldi. 2019 yılında 
2,4 milyar TL ciro elde ederek önceki 
yıla kıyasla yüzde 45 oranında büyüme 
elde eden Otokar, bu yıl yayınlanan 
listede 142’nciliğe yükseldi. 

Fikri mülkiyet hakları kendine 
ait ürünleriyle 5 kıtada 60’tan fazla 
ülkede faaliyet gösteren şirket, 

ticari ve askeri araçta geniş ürün 
gamıyla 2019 yılını ihracatta da 
rekorla tamamladı. İhracatını yüzde 
78 artıran Otokar, bu başarısı ile 
340 milyon dolarlık ihracat geliriyle 
Fortune Türkiye 500 listesindeki 
“En Çok İhracat Yapan Şirketler” 
sıralamasında 48’inci oldu. 
Türkiye’nin GSYH’nın yüzde 42,6’sını 
oluşturan listede Otokar, “Özkaynak 
Karlılığı”nda ise 38’inci sırada yer aldı.

Bu sene 98 borsa şirketinin yer 
aldığı Fortune Türkiye 500’de Otokar, 
Borsa İstanbul’da işlem gören ve 
yatırımcısına en çok kazandıran 50 
şirketten biri olarak listelendi. 

Türkiye’nin öncü otomotiv 
sanayi şirketi Otokar, 

Türkiye’nin en büyük 500 
şirketinin belirlendiği 

Fortune 500’de hızlı 
yükselişini sürdürüyor. 
Fikri hakları kendisine 

ait araçlarıyla Türkiye’nin 
yanı sıra 5 kıtada 60’tan 

fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiren Otokar, bu 
yılki listede 32 sıra birden 
yükseldi ve 142’nci oldu. 

Otokar, Fortune Türkiye 
500 listesindeki hızlı 

yükselişini sürdürüyor
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Türkiye’den başta Avrupa’nın çeşitli 
ülkeleri olmak üzere Gürcistan ve Irak’a 
da taşımacılık yapan Özmer Taşımacılık, 
11 adet Krone Profi Liner ile filo 
büyüklüğünü 35 adede taşıdı. Krone’nin 
2020 yılında yaşanan küresel problemlere 
rağmen başarısını sürdürdüğüne dikkat 
çeken Krone Türkiye Satış Müdürü 
Ömürden Özacar, “Türk nakliyecisiyle 
olan ilişkimiz her gün daha da 
sağlamlaşıyor. Türkiye’de yükselen bir 
ivmemiz var. Bunu da ürün kalitemizin 
yanında Türk nakliyecisiyle kurduğumuz 
sağlam ilişkilere borçluyuz. Tüm dünyayı 
etkileyen bir pandemi süreci yaşanıyor. 
Türk nakliyecisinin bu süreçte de yanında 
olduk. Operasyonlarında maksimum 
seviyede kâr elde edebilecekleri, 
şöförlerini en memnun edecek ürünleri 
sunuyoruz. Finansman desteği, ödeme 
kolaylıkları ve ikinci el takas desteğiyle 
kullanıcılarımıza kelimenin tam 
anlamıyla ortaklık ediyoruz. Tire’de en üst 

düzey kalitede ve maksimum titizlikle 
ürettiğimiz bu araçları her bir yeni 
kullanıcıya ulaştırdığımızda çok mutlu 
oluyoruz. Özmer Taşımacılık bu yatırımın 
karşılığını en güzel şekilde alacaktır. 
Hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

Krone tercihinde ürün sağlamlığı, 
ikinci el değeri ve hem Avrupa hem de 
Türkiye’deki yaygın servis ağının etkili 
olduğunu belirten Özmer Taşımacılık 
firma sahibi Ömer Öztürk, “Bugün teslim 
aldığımız Krone treylerler ile toplamda 35 
adetlik bir filo büyüklüğüne ulaştık. Emin 
adımlarla ilerliyoruz. Başta Avrupa’nın 
çeşitli ülkeleri olmak üzere Gürcistan 
ve Irak’a taşımacılık yapan bir firmayız. 
Kalite seviyesi çok yüksek 11 adet treyleri 
bugün filomuza katıyoruz. Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın her yerinde satış sonrası servis 
merkezleri olan bir markadan hizmet 
almak önemli bir ayrıcalık. Aynı zamanda 
bölge satış yöneticilerine de teşekkür 

etmek istiyorum. Bu süreçte bizimle çok 
yakından ilgilendi. İnşallah hayırlı olur.” 
ifadelerini kullandı.

KRONE’NİN İKİNCİ EL dEĞERİ

Bir vurgu da ikinci el piyasasına 
yapan Özacar, “Pandemi önlemleriyle 
birlikte yeniden normale dönülme 
gayretinde olunan şu günlerde, 
nakliyecilerin filolarında sahip oldukları 
araçların ikinci el değerinin de ne kadar 
önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 
Bizim ürünümüz de ikinci el piyasasında 
adeta altın değerinde olan bir ürün. 
Kullanıcılarımız hem Krone treyler ile 
kârlı operasyonlar yürütürken, hem de 
filo yenileme ihtiyaçları oluştuğunda 
Krone’nin ikinci el değeriyle kâr etme 
fırsatı yakalıyorlar. Sunulan ürünün 
sağlamlığı, üretimdeki standartları ve 
uzun ömürlülüğü sayesinde bu değer 
satın alma kararlarını etkileyen en 
önemli faktörler arasındadır.” dedi.

Özmer
Taşımacılık’ın da
tercihi Krone ldu

Avrupa’nın ve Türkiye’nin dev treyler üreticisi Krone, Özmer Taşımacılık’a
11 adet Profi Liner teslimatı gerçekleştirdi. Özmer Taşımacılık’ın

İstanbul’daki merkezinde gerçekleşen törende, Krone Türkiye 
Satış Müdürü Ömürden Özacar, Özmer Taşımacılık 

firma sahibi Ömer Öztürk’e bir de 
plaket takdim etti. 
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Renault Trucks’ın düzenlediği 
kampanya kapsamında “İşçilik ve 
yağ hariç” 1.000 TL ve üzerindeki her 
servis harcamasında,  250 TL’lik 41 
nokta kontrolü hediye ediliyor. Ayrıca 
kampanyanın sürprizi, havlu hediyesi 
oluyor.

Araçların sorunsuz şekilde 
operasyonlarına devam edebilmesi 
için mevsim geçişlerindeki rutin 
kontrollerin önemine dikkat çeken 
Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı 
Geliştirme ve  Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü Özgür Fırat; “Ticari araç 
kullanıcıları, pandemi nedeniyle 
zor bir yıl geçirdi. Dolayısıyla tüm 
operatörler, haklı olarak maliyetleri 
kısmanın yollarını arıyor. Ancak 
araç bakım ve kontrollerinin 
aksaması, sonrasında daha yüksek 
maliyetli kayıplara yol açabiliyor. 
Bu nedenle tüm kullanıcılarımızın, 
araç kontrollerini ve işlemlerini 
aksatmadan daha güvenli ve 
verimli sürüşlerini sağlamak için bu 
kampanyayı düzenliyoruz” dedi. 

Özgür Fırat, 41 Nokta kontrol 
ile birlikte, kabin içerisinde, araç 
çevresinde, kabin kaldırılarak ve 
yürüyen aksamda önleyici tüm 
kontrollerin gerçekleştirildiğini 
belirtti; “Böylece, servislerimize giriş 
yapan araçlarda, müşteri şikayeti 

bulunmaksızın arıza, aşınma ve 
eksiklikleri tespit ederek, yüksek 
hizmet kalitesi ile birlikte müşteri 
memnuniyetini sağlamayı 
hedefliyoruz” dedi. 

Fırat, aslında her mevsim 
geçişinde ve değişen iklim 
şartlarında araç bakım ve 
kontrolleri için bu tarz kampanyalar 
yaptıklarına değinirken; “Bu sene 
koronavirüs salgını nedeniyle 
kontrollerin yapılması bir kat 
daha önem kazanıyor. Araçlarda 
klimaların sorunsuz çalışması 
ve soğutma sisteminin elden 
geçirilmesi büyük önem taşıyor” diye 
belirtti. Kampanya ile ilgili detaylı 
bilgiyi, tüm Renault Trucks Yetkili 
Bayileri’nden edinebilirsiniz.

Renault Trucks’dan yaz kampanyası 
Renault Trucks, 01 Temmuz – 

30 Eylül 2020 tarihleri arasında 
tüm araç modellerinde geçerli 

kampanyası ile kesintisiz 
taşımacılık operasyonlarını 

güvenceye alıyor. 
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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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Otomotiv, tarım ve iş makinaları, deniz sevk 
ve endüstriyel teknolojiler sistem tedarikçisi 
olmasının yanı sıra yeni nesil mobilitenin öncü 
markası olan ZF, otomotiv satış sonrası bağımsız 
yenileme pazarındaki iddiasını güçlendirdiği satış 
kadrosu ile sürdürüyor. Yapılan yeni atama ile 
Marc Schneider, şirketin Sachs, Lemförder ve TRW 
markalarının satışından sorumlu ZF Aftermarket 
Türkiye IAM Satış Müdürlüğü görevine getirildi.

Yeni görevinde Marc Schneider’i tebrik 
eden ZF Aftermarket Türkiye Genel Müdürü 
Selim Aydınlıoğlu, “Sektördeki iddiamızı, 
güçlendirdiğimiz genç ve dinamik kadromuz ile 
destekliyoruz. Bu yıl yaşanan sektörel daralmayı 
istikrarlı stratejimizle aşıp, birçok yeni ürün 

ve hizmet ile ZF’nin Türkiye otomotiv 
pazarındaki öncü konumunu pekiştireceğiz.” 
dedi. Yaklaşık iki yıldır Türkiye’de Sachs ve 
Lemförder markalarının satışından sorumlu 
yönetici olarak görev yapan Marc Schneider, 
kariyerine ZF Friedrichshafen AG’de Güney 
Afrika, Ürdün ve Lübnan’dan sorumlu 
Bölge Satış Müdürü olarak başladı. Alman-
Türk Dostluk Derneği’nin aktif bir yöneticisi 
olarak Alman ve Türk kültürlerinin ortak mirasını 
vurgulayan etkinliklerde bulunan Schneider, 
Almanya’da Chemnitz Teknik ve Türkiye’de 
Ortadoğu Teknik Üniversitelerinde 
İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler eğitimi almıştır. 

zF Aftermarket Türkiye’nin
Yeni IAM Satış Müdürü
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Pamukkale Belediyesi, vatandaşlara 
daha iyi hizmet götürebilmek için araç 
filosunu genişletmeye devam ediyor. 
İlçede yapılacak hizmetler için araç 
filosuna 7 iş makinası daha ekleyen 
Pamukkale Belediyesi, filosunu daha da 
büyüttü.  Pamukkale Belediye Başkanı Avni 
Örki, “Kiralama yöntemini geride bırakarak 
kendi kaynaklarımızla vatandaşlarımıza 
hizmet götürüyoruz” dedi.

Her geçen gün araç filosunu daha 
da güçlendiren Pamukkale Belediyesi, 
geçtiğimiz yıl sonunda 65 milyon 
tasarrufla filosuna dahil ettiği 27 adet 
çöp toplama ve nakil aracının ardından 
filosuna 7 iş makinası daha ekledi. Temizlik 
işlerinde kullanılacak 1 adet 6 metreküp 
kapasiteli vakumlu yol süpürme aracı, 2 
adet 2 metreküp yol süpürme aracı, 1 adet 
13 metreküp kapasiteli çöp konteyneri 
yıkama ve dezenfekte aracı, 1 adet 18 
tonluk sulama tankeri, 1 adet çim biçme 
traktörü ve arazi işlerinde kullanılacak 
1 adet 30 ton yük kapasiteli paletli 
ekskavatör Pamukkale Belediyesinin araç 

filosuna dahil oldu. Yaklaşık 4 milyon 
500 bin lira değerindeki yeni araçlar, 
Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesinde 
Ağustos ayı meclis toplantısı sonrasında 
belediye meclis üyelerinin de katılımıyla 
hizmete sunuldu.

“KİRALAMA YöNTEMİNİ  
GERİdE BIRAKTIK”
Hizmete sunulan yeni araçlar hakkında 

bilgi veren Pamukkale Belediye Başkanı 
Avni Örki, “Pamukkale ilçemiz birbirinden 
ayrı birçok güzellikleri içinde barındıran 
güzel bir ilçemiz. Bir ucundan diğer 
ucuna 75 kilometre olan ilçemizde 
kimi zaman çiftçilerimizin, kimi zaman 
hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın 
farklı ihtiyaçları oluyor. Merkezi yerlerde 
oturan vatandaşlarımızın ayrı ihtiyaçları 
oluyor. Pamukkale Belediyesi olarak 
vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını 
karşılamak için her türlü donanıma sahip 
olmamız gerekir. Cadde ve sokaklarımızın 
tertemiz olmasını istiyoruz. Şimdi hizmete 

sunduğumuz vakumlu yol süpürme 
araçlarımızla cadde ve sokaklarımız 
tertemiz olacak. Tarım arazilerini 
kullanmakta zorluk yaşayan çiftçilerimizin 
de ihtiyaçlarını karşılayacak olan devasa 
ekskavatörümüzü onların hizmetine 
sunduk. Bir diğer aracımız olan çöp 
konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı 
iki aracın yaptığı işi tek başına yapacak. 
Daha önce çöp konteynerindeki çöpleri 
almak için ayrı personel, çöp konteynerini 
yıkamak için de ayrı bir personel ve araçlar 
gidiyordu. Şimdi araç filomuza kattığımız 
bu araçla iki işi birden yapacağız. Filomuza 
eklediğimiz bu araçların en önemli 
yanı ise Pamukkale Belediyemizin malı 
olmalarıdır. Böylece kiralama suretiyle 
belediyemizin cebinden daha fazla para 
çıkan dönemleri geride bırakmış olduk. 
Artık kendi yağımızda kavruluyoruz. 
Kendi öz kaynaklarımızla milletimize 
vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Rabbim 
kazasız belasız hizmet etmeyi nasip etsin 
inşallah” dedi.

Pamukkale Belediyesi
araç filosunu genişletti
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Mudanya Belediyesi, son yıllarda 
nüfus yoğunluğu artan Mudanya’da 
temizlik hizmetlerinin aksamaması 
için makine parkurunu güçlendirmeye 
devam ediyor. Mudanyalıların 
beklentilerini yerine getirmek için 
çalıştıklarını kaydeden Başkan 
Türkyılmaz, “Amacımız Mudanya’nın dört 
bir yanına en iyi hizmeti sunmak” dedi.

Mudanya Belediyesi, ilçede daha 
hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına 
temizlik araç filosunu güçlendirmeye 
devam ediyor. Yeni alınan çöp kamyonları, 

makine parkurunu 113’e çıkaran Ulaşım 
Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 
Mudanya Belediye Başkanı Hayri 
Türkyılmaz’ın katıldığı törenle hizmete 
alındı. Törende, ilçe geneline yerleştirilecek 
200 çöp konteyneri Temizlik İşleri 
Müdürlüğü tarafından teslim alındı.  Nüfusu 
her yıl artan Mudanya’ya daha hızlı, etkin 
ve verimli hizmet götürebilmek adına 
yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan 
Türkyılmaz, “İlçe genelinde birçok hizmet, 
başka kurumların sorumluluğunda 
olmasına rağmen, belediyemizin imkanları 
çerçevesinde, vatandaşımızın talebini 
karşılamak için bizim tarafımızdan 

yapılıyor. Özellikle daha temiz bir Mudanya 
için kullandığımız araçların teknolojik 
donanımı, verimlilik adına avantaj sağlıyor. 
Hizmetlerin aksamaması için kendi araç 
filomuzu da yine kendi öz kaynaklarımızla 
sık sık yeniliyoruz. Amacımız Mudanya’nın 
dört bir yanına en iyi hizmeti sunmak” 
ifadelerini kullandı.

Ford Trucks yetkili firmasının Satış 
Müdürü Korkut Karakaya ile Kamu ve 
Özel Satışlar Danışmanı Emre Ön törende 
Başkan Türkyılmaz’a yerli üretime verdiği 
destekten dolayı hediye takdim etti.

Mudanya Belediyesi
temizlik filosunu güçlendirdi
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MASKİ Genel Müdürlüğü, araç filosuna 
10 adet vidanjör katıyor. Bu kapsamda, 
Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz 
ve Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire 
Başkanı Kemal Anaç, satın alınan araçların 
montaj aşamasında teknik şartnameye 
uygunluğu yönünde incelemelerde 
bulundular.  Manisa Su ve Kanalizasyon 

İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il 
genelindeki çalışmalarında kullanılmak 
üzere 10 adet vidanjör alımı gerçekleştirdi. 
Montaj aşamasındaki araçları, Kanalizasyon 
Daire Başkanı Mümin Deniz ve Elektrik 
Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı 
Kemal Anaç birlikte incelediler. Deniz ve 
Anaç’a, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal 

Daire Başkanlığı şube müdürlerinden 
Serdar Akdeniz ve teknik personel eşlik etti. 

TEKNİK ŞARTNAMEYE uYGuN 
OLuP OLMAdIĞINA BAKILdI
Deniz ve Anaç, 6 milyon TL 

değerindeki vidanjörlerin montaj 
sürecinde teknik şartnameye uygun olarak 
yapılıp yapılmadığı yönünde araçlarda 
incelemelerde bulundular. 

HEdEF, HİzMET KALİTESİNİ  
EN ÜST SEvİYEdE TuTMAK
Kanalizasyon Daire Başkanı Deniz ve 

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire 
Başkanı Anaç, vatandaşlardan gelen 
taleplere daha hızlı ve etkili şekilde cevap 
verebilmesi için araç sayılarını artırdıklarını 
ifade ederek, hedeflerinin her zaman hizmet 
kalitesini bir üst seviyeye taşımak olduğunu 
söylediler. Deniz ve Anaç, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 
liderliğinde Manisa için durmaksızın 
çalıştıklarını vurgulayarak, yeni araçların 
vatandaşlara hayırlı olmasını dilediler. 

MASKİ
filosuna yeni araçlar katıyor
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Hacılar’ın coğrafi yapısı nedeniyle 
belediye hizmetlerinde kullanımı için 
önemli bir ihtiyacının giderildiğine 
vurgu yapan Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği 
tarafından hibe edilmesinin ardından ilçeye 
getirilen ekskavatörü inceledi.

Araç filosunun artık daha da 
güçlendiğini söyleyen Başkan Özdoğan 
yaptığı açıklamada, “İlçemizde belediye 
hizmetlerinde kullanılmak üzere 
eksikliğini hissettiğimiz 30 tonluk 
paletli ekskavatöre Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin hibe etmesiyle teslim aldık. 

İlçemizin coğrafi yapısı nedeniyle ihtiyaç 
duyduğumuz iş makinasının Hacılarımıza 
kazandırılmasında emeği geçen başta AK 
Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki 
Beye, TBB ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkan Sayın Fatma Şahin 
Hanımefendiye, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç 
Beye ve TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol 
Ekici Beye teşekkürlerimi sunuyorum. 
Tamamen yerli ve milli olan iş makinesinin 
ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler 
Birliği tarafından Hacılar 
Belediyesi’ne 30 tonluk 
paletli ekskavatör hibe 
edildi. Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal özdoğan, 

ekskavatörü Türkiye 
Belediyeler Birliği Başkanı 

Fatma Şahin’den Ankara’da 
teslim aldı.

Hacılar Belediyesi
araç filosu

artık daha güçlü
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Salda Gölü
TÜRKİYE’NİN MALDİVLERİ

Salda Gölü; Güneybatı Anadolu’nun, 
Göller bölgesi diye adlandırılan Ege Bölgesi, İç 
Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi arasında 
kalan kesiminde, Burdur Gölleri Havzası sınırları 
içinde yer alan ve 185 metre derinliğiyle 
Ekosistem Bütünlüğünün en iyi temsil edildiği 
göllerden birisidir.

Gölün doğu ve batısı bir duvar gibi yükselen 
dik kıyılara sahiptir. Kuzeyde Doğanbaba, 
güneybatı da Gökçe ve güneydoğuda Kayadibi 
mahalleleri çevresinde, Göl kıyıları Maldivleri 
andıran eşsiz bir görsel güzelliğe ve flora-fauna 
açısından oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe 
sahiptir. Suyun berrak ve turkuaz renkli oluşu, 
alanı manzara açısından da eşsiz kılmaktadır. 
Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars 
gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum 
yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki 
birkaç bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu 
göstermektedir. Yaklaşık 6.8 km. eninde, 9.186 
km. uzunluğunda bir tektonik çukurun üzerine 
yerleşmiş kapalı bir havza içerisinde   
yer almaktadır.
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BİzİM İçİN ŞAMPİYON
Yönetmen : Ahmet Katıksız
Oyuncular : Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan
Ülke : Türkiye

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş 
ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir 
hikâyeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın 
sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan 
bir attır. Bold Pilot ve onun daimî jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz 
başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru 
hala geçilemedi. Bold Pilot’ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm 
Atman’ın bir araya gelmesine vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman 
arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet 
Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük’ün kaleme aldığı 
filmde ünlü jokey Halis Karataş’a Ekin Koç, Begüm Atman’a ise Farah Zeynep 
Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir 
Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

PROjE
Yönetmen : Henry Joost, Ariel Schulman
Oyuncular : Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback
Ülke : ABD

New Orleans sokaklarında gizemli bir hap ile ilgili söylentiler yayılır. Hapı 
kullananlarda birbirinden farklı süper güçler ortaya çıkmaktadır. Ancak kimse 
hapı kullanana kadar neler olacağını bilemez. Hapı kullananlardan bazıları 
görünmezlik, özel bir cilde sahip olmak gibi güçler elde ederken bazılarında 
da ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkar. Hapın şehirde yayılması, bölgenin suç 
oranında ciddi bir artışa neden olunca yerel bir polis harekete geçer. Hapın 
yaratılmasından sorumlu olanların peşine düşen polis, bu süreçte genç bir 
satıcı ve intikam arzusu içinde olan eski bir askerle birlik olur.
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SİYAH TEKİLA
Yazar : Javier Bernal
Yayınevi : Salon Yayınları

Kendine bir hayat kurmak üzere geldiği New York’ta birtakım tesadüfler sonucu med-
ya ve finans dünyasından başarılı isimlerin olduğu bir arkadaş grubuna dahil olur. 
Gruptan birinin beklenmedik ölümüyle bir anda hayatları alt üst olur, üstelik onları 
bekleyen korkunç tehlikenin farkında bile değillerdir. Haksızlıkların yarattığı acının, 
yalnızlığın, sevgi ve aşkın derinliklerini keşfeden gerilim ve entrika dolu sarsıcı bir 
hikâyeye sahip Siyah Tekila, Javier Bernal’in ilk romanıdır.

SENİN YOLuN HANGİSİ?
Yazar : Bahar Eriş
Yayınevi : Alfa Yayıncılık

İnsanın büyük arayışı: Hayatımla ne yapmalıyım?
Dr. Bahar Eriş bu kitapta kendini gerçekleştirmenin beş katmanını anlatıyor: Doğal 
eğilimlerimizi tanımak, istikrarlı motivasyon sağlamak, verimli çabalamayı öğren-
mek, doğru destek sistemi bulmak. Bunları esnek, sağlam ve sarsılmaz bir karakter 
üzerine kuruyor. Akademik araştırmalardan antik filozoflara, efsane CEO’lardan bu 
toprakların düşünürlerine zengin kaynaklardan besleniyor.

SEvME SANATI
Yazar : Erich Fromm
Yayınevi : Say Yayınları

Her sanat dalı disiplin, odaklanma ve sabır gerektirir. Sanatta ustalaşma, bir ço-
cuğun yeni yürümeye başladığı evredeki gibi düşe kalka ama denemekten vaz-
geçmemekle elde edilir. Sevmek de içinde sevme ve sevilme eylemini birlikte 
muhafaza eden bir sanattır. Hatta diğer sanat dallarından daha fazla içgüdüye 
ve anlayışa sahip olmaya ihtiyaç duyar. Bir ustası, bir kılavuzu yoktur; kişinin salt 
kendisi için ve tek başına edinebileceği bireysel bir deneyimdir.
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BULMACA
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SOLdAN SAĞA
1. Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını 

ölçmeye yarayan aygıt
2. Akarsu kıyılarındaki çalı ve ağaçların üzerinde de yaşa-

yabilen bir balık
3. Cilt kapakları özel bir düzen ve anahtarla gevşetilip 

sıkıştırılabilen bir tür defter
4. Taşınır ya da taşınmaz bir malın belirli bir süre sonunda 

tek taraflı bir satış vaadiyle kiraya verilmesi
5. Anadolu’nun birçok yöresinde ve düğünlerde yapılan 

güreşe verilen ad
6. Aynı amacı güden kişiler arasındaki çekişme, yarışma, 

yarış
7. Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetiminden, 

öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu kimse
8. Sakarya Meydan Savaşı’nda Başkumandanlık Kararga-

hı’nın kurulduğu, Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir köy
YuKARIdAN AŞAĞIYA
1. New York’ta 1960’larda ortaya çıkan ve biçimindeki aşırı 

sadelikle ayırt edilen sanat akımına verilen ad
2. Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan ve soyu tüken-

me tehlikesi gösteren, uzun gagalı bir kuş
3. Mal ve hizmet grupları ile kaynaklar arasındaki bağlan-

tıları inceleyen bilim dalı, iktisat
4. Canlı bir organizmanın oluşturduğu ona özel bir renk 

veren kimyasal madde
5. İçi pamuk ya da yün vatka ile doldurularak dikilmiş, dö-

şemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
6. Futbol ayakkabılarının altındaki, çimende rahat etmeyi 

sağlayan, deri ya da sentetik kabara
7. Velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları korumaya ilişkin 

hukuki rejim
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• 2 paket pötibör bisküvi 
• 50 gr eritilmiş tereyağı 
• 1,5 su bardağı süt 
• 3 yemek kaşığı şeker 
• 3 yemek kaşığı kakao 
• 1 çay bardağı kırılmış 

ceviz 
• 1 paket vanilya 
• Kalıbın tabanı için 160 gr 

beyaz çikolata

Benmari usulü erittiğimiz beyaz çikolatayı kalıplarımıza 1’er tatlı 
kaşığı paylaştıralım. Bisküvili harcımız için ufalanmış 2 adet bisküvi, 
50 g eritilmiş tereyağı, 1,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı şeker, 3 
yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı çekilmiş ceviz ve 1 paket vanilyayı 
karıştıralım. Bisküvili harcımızı çikolatanın üzerine hafif bastırarak 
yerleştirelim. Mozaik pastamızı buzdolabında 2 saat bekletelim. 
daha sonra kalıptan çıkartarak servis edelim. Afiyet olsun.

Malzemeler

Mozaik Pasta

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

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

YETKİLİ SERvİSLİKLERİMİz
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