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konomik güven endeksi ağustos ayın-
da 85,9 iken, eylül ayında %3,1 ora-
nında artarak 88,5 değerine yükseldi. 
Ekonomik güven endeksindeki artış, 
tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve 

hizmet sektörü güven endekslerindeki 
artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya 
göre eylül ayında %3,2 oranında artarak 
82,0 değerini, reel kesim güven endeksi bir 
önceki aya göre %0,5 oranında artarak 105,7 
değerini, hizmet sektörü güven endeksi 
%6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven 
endeksi eylül ayında %1,5 oranında 
azalarak 93,5 değerini ve inşaat sektörü 
güven endeksi %2,0 oranında azalarak 
83,3 değerini aldı. Güncelleme öncesi du-
ruma göre hesaplanan ekonomik güven 
endeksi ise eylül ayında bir önceki aya 
göre %3,2 oranında arttı ağustos ayında 
85,9 olan endeks, eylül ayında 88,6 oldu.

Bu da gösteriyor ki; korkulan olmu-
yor, felaket senaryoları bizim için çok 
da geçerli görünmüyor. Dünya üzerinde 
gerek ekonomik gerekse salgınla müca-
dele konularında en başarılı ülkelerden 
birisiyiz. Bu noktadan hareketle 2021-
2023 dönemine yönelik ekonomideki 
en önemli öncelemenin büyüme odaklı 
olması çok umut verici. 

Hem de böylesi ekstrem olaylar cere-
yan ederken. Öyle ya dert bir değil!

2020 yılı ikinci çeyreğinde işler yoluna 
girecek derken pandemi belası musallat 
oldu. Ne oluyor, aman dikkat, nasıl bir 
şeyle karşı karşıyayız derken dünya tica-
reti birden eksi değerlere döndü. Kurlar-
daki artış, iptal olan siparişler, kapanan 
sınırlar, evlere kapanmak zorunluluğu, 
tedbirler gereği açılamayan işyerleri, işten 
çıkartma yasakları, çalışamayan insanlara 
gereken desteklerin sağlanması, açık kal-
maya devam eden ama satış yapamayan 
işyerlerinin desteklenmesi, birden tavan 
yapan sağlık harcamaları ve sağlık malze-
melerinin acil temin edilmesi gerekliliği, 
sosyal hayatın-moral değerlerin sağlam 
tutulmaya çalışılması… Yaz yaz bitmeyen 
bir silsile… Tüm bunlar uluslar düzeyinde 

ciddi sıkıntı ve en başta da hayatta kala-
bilme kaygısı. Amenna, diyecek bir şey 
yok bunlar başımıza geldi ve tün insanlık 
bunlarla yüz yüze kaldı. Fakat anlamadı-
ğım ve kabullenemediğim şu ortamda kıta 
sahanlığı meselesi, Doğu Akdeniz’de yetki 
alanlarının bu kadar adaletsiz biçimde 
yeniden gündeme getirilmesi! 

Her zaman ve her konuda müzakereden 
yana olan, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” 
ilkesi ile hareket eden bir devlet olarak 
karşımızda bu kadar cepheleşmenin bir 
ifadesi olsa olsa bizim güçlenen bir millet 
olmamızdadır diye düşünüyorum. Akde-
niz’de konuya muhatap olmaması gerekir-
ken müdahil olmaya çalışan Mısır, Fransa 
gibi ülkelerin Türkiye’nin güçlenmesinden 
rahatsız oldukları apaçık ortadadır. 

Öte yandan, uzun yıllara dayanan 
kadim dostluğumuz ve “İki Devlet Bir 
Millet” diyerek dünyaya ilan ettiğimiz 
kardeş ülke Azerbaycan’ın yaşadıkları… 
30 senedir işgal edilen toprakları, bir mil-
yondan fazla insanın evlerinden, yurtla-
rından edilen kardeşlerimizin mağduri-
yeti biliniyorken nasıl bir cesaretle hala 
saldırır Ermenistan? Birleşmiş Milletler-
de de kabul edilen ancak uygulanmayan 
kararla da tevsik edilen bu haksızlık daha 
ne kadar sürecek?

Nitekim bugün itibarı ile güçlü ordusu, 
birlik ve beraberlik duyguları en üst 
düzeydeki Türk kimliği ve tarihten gelen 
haklılığı ile Azerbaycan hak ettiğini 
almak durumundadır. Bizler dünyanın 
neresinde olursak olalım “Bir Türk Dün-
ya’ya Bedel” inanışımızla kardeşlerimizin 
her zaman yanında ve arkasındayız. 

Her ne kadar zor olsa da, her ne kadar 
imkansız denilse de, her ne kadar zor-
lansak da biz güçlü bir millet, güçlü bir 
devletiz. Bunu bilen bilir bilmeyenler ise 
anlayacak. Güçlenmeye devam ettikçe, 
birlik ve beraberliğimizi bozmadıkça daha 
da büyüyecek ve kıskanılmaya devam 
edeceğiz. Çünkü başarmak ve daha da 
güzel günlerde hak ettiğimiz yerlere gele-
bilmek için “Muhtaç Olduğumuz Kudret; 
Damarlarımızdaki Asil Kanda Mevcuttur”. 
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100 kilometrede 9,5 litre 
ortalama yakıt sarfiyatı 

MAN TGE’nin tek teker ürün gamında 
19+1 okul ve servis araçlarının yanı 
sıra 16+1 okul, 16+1 normal ve geniş 
oturumlu servis ve turizm araçları da 
bulunuyor. Önlerde 235/65 R16 arkalarda 
ise 285/55 R16 ebatlarında lastik 
kullanılan tek teker araçlar, 75 litre yakıt 
deposu ve 100 kilometrede ortalama 9.5 
litrelik düşük yakıt sarfiyatı ile pazarda 
verimlilik açısından da ön plana çıkıyor. 
MAN TGE’nin turizm ve servis versiyonları 
da, ileri teknolojiye sahip 2.0 litrelik TGE 
dizel motorlarıyla yakıt cimriliklerine 
karşın ürettiği 177 HP güç, 410 Nmtork 
değeri ile güçlü bir çekiş ve yüksek sürüş 
performansı sunuyor. MAN TGE, 6 ileri 
manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman 
seçenekleri de sunuyor. 

Kalitesi, üstün nitelikleri ile 
konforlu ve güvenli yolculuk
MAN TGE turizm ve servis versiyonları, 

büyük bir titizlikle oluşturulmuş üst 
yapısıyla da sahip olduğu yüksek kalite, 
şoför ve yolculara sunduğu konfor 
standartları ile de fark yaratıyor. MAN 
TGE, MAN’ın bilinen Satış Sonrası 
Hizmetler kalite güvencesi ile de ‘yaşam 
boyu iş ortaklarına’ avantajlar sağlıyor. 

Üst düzey konfor kalitesi ile öne 
çıkan MAN TGE VIP’de, güvenli ve ferah 
yolculuk deneyiminde şu özellikleri ile 
fark yaratıyor: 

• Yatar mekanizmalı deri koltuklar, 
her koltuğa özel USB girişleri, 
koltuk arkasında telefon saklama 
gözü ve file.

• Üç noktalı, otomatik yükseklik 
ayarlı yolcu emniyet kemerleri.

MAN TGE’ler
turizm ve servisçilerin de 

gözdesi konumunda
Ağır ticari araçlarda bilinen 

MAN’ın geleneksel kalite 
ve güvencesini hafif ticari 

araçlar segmentine taşıyan 
MAN TGE, Türkiye’de büyük 
ilgi görmeye devam ediyor. 

MAN TGE, pazara yeni sunulan 
turizm ve servis versiyonları 

ile sektörden büyük beğeni ve 
talep topluyor.
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• Dönüşe duyarlı sis farları, LED 
farlar, LED gündüz sürüş farları.

• 16+1 bagajlı ya da bagajsız ve 
19+1 bagajsız oturma düzeni 
alternatifleri. 

• App-Connect/Carplay bağlantılı, 
Bluetooth özellikli dokunmatik 
geniş ekranlı multimedya sistemi 
(geri görüş kamerası ile).

• Multifonksiyonel direksiyon.
• 270 derece açılabilen arka 

kapaklar.
• 2 renkli (mavi/beyaz) iç 

aydınlatmalar.

• Her yolcu üzerinde ayrı üflemeli 
gizli klima sistemi.

• 6 ileri manuel şanzıman ve 8 ileri 
otomatik şanzıman seçenekleri. 

• ErgoComfot tipi hava 
süspansiyonlu (körüklü), yüksek 
konforlu sürücü koltuğu.
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Platinum Used markası altında 
hizmet sunan Temsa İş Makinaları, 
ikinci el iş makinalarının tüm bakım, 
onarım ve kontrolleri, çalışmaya 
başladıkları ilk günden itibaren Temsa 
İş Makinaları Yetkili Servisleri tarafından 
yapılıyor. Uzman ekipler tarafından 
detaylı ekspertiz yapıldıktan sonra tüm 
kontrolleri başarı ile geçen makinalar 
ise Platinum Used sertifikası almaya hak 
kazanıyor. Bundan sonra müşteriler ikinci 
el satışın yeni adresi olarak tanımlanan 
Platinum Used Showroom İstanbul 
Sancaktepe’de sertifikalı iş makinalarını 
inceleme fırsatı yakalayacak.

2300 m2 alan üzerine kurulu olan 
Platinum Used Showroom 30 iş makinası 
ve 30 forklift sergileme kapasitesine 
sahip. Temsa İş Makinaları yetkili 
servisleri tarafından 101 nokta kontrolü 
ile detaylı ekspertiz yapılan ve tüm 

kontrolleri başarı ile geçen Platinum 
Used sertifikalı ikinci el forklift, dozer, 
yükleyici veya ekskavatörler Temsa İş 
Makinası güvencesiyle Platinum Used 
Showroom’da satışa sunuluyor. 

Temsa İş Makinaları, Platinum 
Used sertifikası almaya hak kazanan 
makineleri için ayrıca uzatılmış garanti 
imkanı da sunuyor. Uzatılmış garanti; 
motor, şanzıman, diferansiyeller, hidrolik 
pompalar, yürüyüş hidromotorları, 
cer ve kule şanzımanı gibi ana 
komponentleri kapsıyor. Platinum 
Used makinelerinin uzatılmış garanti 
koşullarının geçerli olabilmesi için ise 
tüm periyodik bakım ve kontrollerinin 
Temsa İş Makinaları Yetkili Servisleri 
tarafından yapılması gerekiyor. Ayrıca 
satışı yapılan makinanın tüm bakım, 
onarım ve geçmiş kullanıma ait bilgileri 
de yine Platinum Used sertifikası ile 
birlikte müşterilerine iletiliyor. 

Temsa İş Makinaları’nın İkinci 
El İş Makinaları Showroom’u 
İstanbul Sancaktepe’de açıldı

Ağır Temsa İş Makinaları, çalışmaya 
başladığı ilk günden bu yana tüm 
bakım, onarım ve kontrollerinin 

Temsa İş Makinaları yetkili 
servisleri tarafından yapılan ikinci 
el iş makinalarının satışını tek çatı 

altında topladı. İkinci el satışın 
yeni adresi olarak tanımlaman 

Platinum Used Showroom İstanbul 
Sancaktepe’de açıldı. İkinci el 

alanında müşterileri için değer 
yaratarak, sürdürülebilir büyümeyi 

amaçlayan Temsa İş Makinaları, 
tüm iş alanlarını destekleyecek 

şekilde ikinci el organizasyonunu 
yapılandırmaya devam ediyor. Bu 
kapsamda 2020 yılında Platinum 

Used markasını oluşturan Temsa İş 
Makinaları, Ağustos ayında ikinci el 
iş makinaları showroom’u Platinum 
Used’u İstanbul Sancaktepe’de açtı.
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Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Aygün’ün katılımıyla 
düzenlenen teslimat töreninde 
katı atık toplama hizmetleri için 
kullanılacak yeni kamyon ve iş 
makinaları bir araya getirildi.

Mercedes-Benz tarafından tedarik 
edilen 15 adet Actros 1832L 4x2 çöp 
aracı, 1 adet Atego 1018 4x2 çöp aracı 
ve 7 adet Atego 1518 4x2 damperli 
kamyonların üstyapıları; Mercedes-
Benz onaylı üstyapıcısı Hidro-Mak 
tarafından imal edildi. Büyükçekmece 
Belediyesi’nde kullanılan Mercedes-
Benz markalı kamyon sayısı toplamda 
34 adede yükseldi.

Büyükçekmece Belediyesi, daha 
düşük maliyetlerle ve daha etkin katı atık 
toplama hizmetleri sunabilmek için araç 
filosuna toplam 23 adet Mercedes-Benz 
kamyon ekledi. Satış işlemleri Devlet 
Malzeme Ofisi kanalıyla yapılan; 15 adet 
Actros 1832L 4x2 çöp aracı, 1 adet Atego 
1018 4x2 çöp aracı ve 7 adet Atego 1518 
4x2 damperli kamyonun hizmete alınışları 
Büyükçekmece Belediyesi’nin Güzelce 
Fen İşleri Müdürlüğü’nde Belediye 
Meclis üyeleri, muhtarlar ve Belediye 
mensuplarının da dahil olduğu geniş 
katılımlı bir törende coşkuyla kutlandı.

Bu etkinlikte araçlar, Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Kamu Satış ve İhracat 
Grup Müdürü Bülent Tarhan ve Hidro-
Mak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Bazmanoğlu tarafından; Büyükçekmece 
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Başkan 
Yardımcısı Başak Sancar, Temizlik İşleri 
Müdürü Hasan Ertürk, Destek Hizmetler 
Müdürü Uğur Salman ve Araç Bakım 
Yönetim Amiri Ufuk Kıra’ya teslim edildi. 

Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün gerçekleştirdiği 
konuşmada, “Kaynaklarımızı doğru 
şekilde yöneterek halkımıza en iyi, en 
kaliteli hizmeti sunmak adına canla 
başla çalışıyoruz. Filomuza eklediğimiz 

İstanbul Büyükçekmece 
Belediyesi, Mercedes-Benz 

kamyonları törenle teslim aldı
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kamyonlarla bugüne kadar hizmet alımı 
suretiyle gerçekleştirdiğimiz katı atık 
toplama hizmetlerini belediyemize ait 
modern araçlarla çok daha ekonomik 
ve etkin şekilde gerçekleştireceğiz. 
Belediyemizin bünyesine bu araçları 
katmamızda emeği olan tüm tedarikçi 
firmalarının mensuplarına, ayrıca 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 

araçlarımızın iyi günlerde kullanılmasını 
diliyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Kamu Satış ve İhracat Grup Müdürü 
Bülent Tarhan, törende gerçekleştirdiği 
konuşmada; “Büyükçekmece 
Belediyesi’nin 2017’de 11 adet Arocs 
3332K 6x4’ü bünyesine katmasıyla 

başlayan işbirliğimiz, bugün 23 yeni 
aracın daha filoya katılması sonucu, 
araç parkında bulunan Mercedes-Benz 
sayısının 34 adede yükselmesi ile daha da 
güçleniyor. Filoya eklenen Actros 1832L 
araçlarımız kamu hizmetleri ve temizlik 
sektörü için özel olarak tasarlandı. Katı Atık 
Toplama sektöründe bir ilk olarak önüne 
çıkan hareketli yayalarda otomatik olarak 
fren yapan Actros 1832L sayesinde, şehir 
içinde yaya veya bisikletlilerin karıştığı 
kazaların önüne geçilmesini amaçlıyoruz. 
Alçak kabin tasarımı, şoförün geniş görüş 
açısı ve yüksek yük taşıma kapasitesiyle 
Actros 1832L’yi temizlik sektörünün en 
modern ve güvenli araçlarından biri 
olarak tanımlayabiliriz. Şehir içi kullanım 
için özel olarak tasarlanan Atego 1518 
ve Atego 1018 araçlarımız ise üstün 
manevra kabiliyeti ve alçak tasarımları 
sayesinde dar sokaklarda sorunsuz 
şekilde katı atık toplanmasını sağlarken 
düşük işletme giderleri ile de ekonomik 
araçlardır. Başta Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Aygün ve Belediye 
Başkan Yardımcısı Başak Sancar olmak 
üzere, bu alımın gerçekleşmesinde 
emeği olan tüm belediye yönetimi 
ve çalışanlarına, satış operasyonunda 
görev alan arkadaşlarımıza, Mercedes-
Benz onaylı üstyapıcılarımız Hidro-
Mak’ın değerli yöneticilerine teşekkür 
ediyor, belediyemizin hizmetlerinde 
fark yaratacak araçları hayırlı günlerde 
kullanmalarını diliyorum.” dedi. 
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Birkaç ay önce Almanya’daki ABD Ordusu itfaiye teşkilatı, 
Rosenbauer üst yapısı ve Allison 4000 Serisi™ tam otomatik 
şanzımanla donatılmış sekiz yeni Scania itfaiye aracı (dahili 

pompalı) kullanmaya başladı. ABD Ordusu, kolay eğitim, 
hızlı intikal ve düşük bakım gerekliliği avantajları nedeniyle 

birkaç yıldır bu araç konfigürasyonunu tercih ediyor.

Almanya’da görevli ABD Ordusu
yine Allison şanzıman

donanımlı
itfaiye araçlarını 

tercih etti

Almanya’daki 
ABD Ordusu, yakın 

zamanda itfaiye filosuna 
yeni CP 31 Mürettebat Kabini 

ile Scania yapısal pompalı 
P410 B4x4HZ’den oluşan sekiz 

araç ekledi. 302 kW (410 bg) dizel 
motor ve Allison 4000 Serisi™ tam 
otomatik şanzıman donanımına 

sahip araçlar, Almanya’nın 
farklı bölgelerinde hizmet 

sunuyor.
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Almanya’da görev yapan ABD 
Ordusu, yakın zamanda itfaiye filosuna 
yeni CP 31 Mürettebat Kabini ile Scania 
dahili pompalı P410 B4x4HZ’den oluşan 
sekiz araç ekledi. 302 kW (410 bg) dizel 
motor ve Allison 4000 Serisi™ tam 
otomatik şanzıman donanımına sahip 
araçlar, Almanya’nın farklı bölgelerinde 
hizmet sunuyor.

ABD Ordusu, 10 yıldır bu araç 
konfigürasyonunu tercih ediyor. Bunun 
nedeni, hem aynı standarttaki bir filo 
ile sağlanan personel eğitimi ve araç 
bakımı avantajları hem de son otuz 
yıldır Allison şanzımanlarla elde ettikleri 
olumlu deneyimler.

ABD Ordusu Üs Yönetim 
Komutanlığı’nın Avrupa Genel 
Merkezi’nde Yangın Müdahale Uzmanı 
olan Sigurd Mack, açıklamasında; 
“Şimdiye kadar Allison şanzımanlar, ABD 
Ordusu’nun performans, operasyon ve 
bakımla ilgili tüm gereksinimlerini en 
iyi şekilde karşıladı. Bu, aynı zamanda 
entegre hidrolik retarder ile araç hareket 
halindeyken pompalama işlevli PTO için 
de geçerlidir. Böylece araç güvenli bir 
şekilde hareket ederken aynı zamanda 

verimli yangın söndürme çalışmaları 
için vazgeçilmez olan su pompasını 
PTO üzerinden çalıştırmamız mümkün 
oluyor. Operasyonlarımız ve acil durum 
müdahalelerimiz için iyi ivmelenme, kolay 
kullanım ve sağlamlık şart” diye belirtti. 

İtfaiye araçları için Amerikan 
NFPA’nın (Ulusal Yangın Koruma Birliği) 
1901 (Yangın Donanım Standardı) 
yönetmeliğine göre, ağır itfaiye araçları 
için tam otomatik şanzıman zorunlu 
tutuluyor. ABD Ordusu, taleplerinde 
sadece tam otomatik şanzımanları 
belirtmekle kalmıyor, aynı zamanda 
acil durum araçları için özel olarak 
tasarlanmış şanzıman yazılımını da 
belirliyor. Mack, konuyla ilgili olarak; “Tam 
otomatik şanzıman, sadece vites düzeni 
araca göre ayarlanmışsa ve şanzıman 
sürücü ile birlikte etkin bir şekilde 
çalışıyorsa, operasyon sırasında sürücü 
için ideal faydayı sağlıyor. Şanzımanlar, 
acil müdahalede özel bir görevi yerine 
getirmeleri için gerekli donanım 
özelliklerine sahip olmalı” diyor.

Allison tam otomatik şanzımanlar, 
bu konuda da diğer teknolojilerden 
farklılık gösteriyor. Diğer şanzımanların 

yanı sıra, itfaiye hizmetleri için özel 
olarak tasarlanan kesintisiz güç geçişleri 
ile birlikte geliştirilmiş ivmelenme, 
daha yüksek ortalama hız ve dolayısıyla 
daha hızlı tepki süreleri sağlayan vites 
geçişleri sunuyor. 

Patentli tork konvertörü ve Kesintisiz 
Güç Teknolojisi™ ile Allison tam otomatik 
şanzıman, aracın çalıştırılması ve 
hızlanması sırasında motor torkunu 
çoğaltıyor. Kesintisiz vites geçişleri, 
gücün tekerleklere düzgün bir şekilde 
aktarılmasını ve motor ile şanzıman 
arasında maksimum verimliliği sağlıyor. 

Sigurd Mack; “Şanzımanlar, tam olarak 
doğru zamanda ve düzgün bir şekilde 
vites geçişini ve sürücünün tamamen yola 
konsantre olmasını sağlıyor. Bu durum da 
kazaların önlenmesine önemli bir katkıda 
bulunuyor” şeklinde açıkladı.

Mack, ek olarak; “Ayrıca, yetkili ve 
deneyimli servis teknisyenlerinin yanı 
sıra yerel olarak yedek parça tedariği ve 
servisine sahip olmak, zaman kayıplarımızı 
minimuma indiriyor ve hazırlığımıza 
katkıda bulunuyor. Allison Transmission’ın  
bu doğrultuda altyapısı da şu ana kadar 
tüm hedeflerimizi destekledi” diye belirtti.

ABD Ordusu, 
10 yıldır bu araç 

konfigürasyonunu tercih 
ediyor. Bunun nedeni, hem 
aynı standarttaki bir filo ile 

sağlanan personel eğitimi ve 
araç bakımı avantajları hem 

de son otuz yıldır Allison 
şanzımanlarla elde ettikleri 

olumlu deneyimler 
oluyor.
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Allison tam otomatik şanzımanlar, son 
derece zor koşullar altında olağanüstü 
güvenilirlik ve dayanıklılıklarını kanıtlamış 
olarak dünya çapında çok sayıda itfaiye 
filosu tarafından kullanılıyor. Şu anda 
Almanya’daki ABD Ordusu’nun itfaiye aracı 
filosunda Allison tam otomatik şanzıman 
donanımlı yaklaşık 70 araç bulunuyor. 

Almanya’da bulunan ABD Ordusu 
itfaiyesindeki en eski Allison şanzımanlar, 
30 yılı aşkın bir süre hizmet verdi. 2007 
yılında, on iki eski Amertek 2500L 
kamyonundan aktarma organı parçaları 
çıkartıldı ve “planör kiti” adı verilen on iki 
yenilenmiş itfaiye aracı gövdesine monte 
edildi. Amertek 2500L kamyonlarının 
o sırada zaten 25 yaşında olan Detroit 
dizel motorları ve Allison HT 750 DRD 
şanzımanları, Hensel tarafından üretilen 
bir gövdeye sahip yeni bir HME 1871 SFO 
şasisine takıldı.

Mack, konu ile ilgili açıklamasında; 
“ABD’de genel araç revizyonu, araç bakımı 
ve hizmet ömrünün uzatılması için bilinen 
bir prosedürdür. Motorlar ve şanzımanlar, 
özellikle itfaiye araçlarında, hala iyi çalışır 
durumdadır ve uzun bir süre sonra bile 
çok güvenilir oldukları kanıtlanmıştır. 
Dolayısıyla bu araç revizyonu, şanzıman 
hizmet ömrünün uzatılması için 
uygulanan bir yöntem halini alıyor” dedi.

Yeni bir satın almayla 
karşılaştırıldığında, “planör kitleri”, 
verimlilik ve performanstan ödün 
vermeden araç başına ortalama 80.000 
- 100.000 USD tasarruf sağladı. “Planör 
kitleri”, yangınla mücadele ve teknik 
yardım sağlamak için çok amaçlı araçlar 
olarak kullanılıyor. 

Birkaç ay önce 
Almanya’daki ABD Ordusu 

itfaiye teşkilatı, Rosenbauer üst 
yapısı ve Allison 4000 Serisi™ tam 
otomatik şanzımanla donatılmış 

sekiz yeni Scania itfaiye aracı 
(dahili pompalı) kullanmaya 

başladı.

HME “Planör kitleri” 
eski araç parçaları ve yeni araç 

parçalarından oluşan yenilenmiş 
itfaiye araçlarıdır.
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Türkiye lastik sektörünün yerli 
sermayeli lider markası PETLAS, zirai ürün 
grubu kategorisinde de en çok tercih 
edilen markalar arasında yerini alıyor. 
Tarımın geliştirilmesine yönelik büyük 
projelerde üzerine düşen sorumlulukları 
her zaman yerine getiren PETLAS, yerli 
sermaye, yerli mühendislik ve yerli 
iş gücü ile ürettiği tarım lastikleriyle, 
tarım makinesi ve traktör üreticilerinin 
de orijinal ekipman olarak tercih ettiği 
marka olma özelliği taşıyor. Zirai ürün, 
zirai ekipman ve traktör grubunda 
PETLAS’ın yanı sıra, Starmaxx ve Harvester 
markalarıyla da geniş bir gamı sunuluyor. 
PETLAS, bu alanda Türkiye’de ürün 
çeşitliliğinde lider olarak konumlanıyor.

Çiftçinin hayatını kolaylaştıran 
iş birlikleri
PETLAS’ın farklı finans kuruluşları 

ile yaptığı iş birlikleri, çiftçilere 
taksitlendirmeyle ödeme kolaylığı 
sağlıyor. Çiftçiler PETLAS ürünlerini, İş 
Bankası İmece Kart ile 6 ay, DenizBank 
Üretici Kart ile 5 ay, TEB Harman Kart 
ile 5 ay, Vakıfbank Tarım Kart ile 4 ay 
boyunca faizsiz dönem avantajından 
yararlanarak temin edebiliyor. PETLAS’ın 
Tarım Kredi ve Pancar Kredi Kooperatifleri 
ile imzalamış olduğu anlaşmalı tedarikçi 
anlaşmaları sayesinde, kooperatif üyesi 
çiftçiler PETLAS ürünlerini kurum aracılığı 
ile temin edebiliyorlar. PETLAS’ın çiftçilere 
desteği, sadece satın almayı değil, 
kullanım zamanını da kapsıyor. PETLAS, 
çiftçilerin lastik konusunda ihtiyaçlarına 
yönelik teknik destek veriyor. PETLAS’ın 
deneyimli zirai ürün destek ekibi, PETLAS, 
Starmaxx ve Harvester ürünlerini kullanan 
tüm çiftçilere yerinde teknik danışmanlık 
hizmeti sunuyor.

Küresel rekabetin başarılı   
Türk markası
Farklı coğrafyalarda 110’dan fazla 

ülkeye, yılda 210 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştiren ve Türkiye’nin en büyük 
lastik ihracatçısı olan PETLAS, tarım 
lastikleri sektöründe küresel rekabetin 
başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.

Türkiye lastik sektörünün 
yerli sermayeli lider markası 
PETLAS, zirai ürün grubuyla 

sunduğu kalite kadar, 
çiftçilere sağladığı destekle 

de en çok tercih edilen 
markalar arasında yer alıyor.

PETLAS
çiftçilere destek oluyor
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1 Eylül 2020 Mertsan’dan itibaren 
Ankara’nın DAF Satış ve Servis bayisi, 
satış ekibi faaliyetlerinin büyümesini 
ve müşterilerini mümkün olan en iyi 
konumda desteklemek için iki TRP 
mağazası açıyor.

DAF-MERTSAN, hizmet ve satış 
faaliyetleri için yılın 3. çeyreğinde için 
Samsun ve Antalya’ya odaklanıyor bu iki 

şehir için DAF-MERTSAN, tüm kamyon 
ve treyler markalarını idare edebilecek 
son teknoloji ürünü iki atölye kurdu. DAF 
sistemlerine erişimleri var ve orijinal DAF 
yedek parçalarıyla tüm DAF araçlarının 
tam bakımını yapabilir. Her iki atölye 
de garanti ve saha eylemleri için DAF 
sistemlerine erişebilirler, bu şekilde DAF-
MERTSAN, DAF’ı satın alan müşterilerin 

mobilitesini garanti edebilir.

DAF-MERTSAN, Türkiye’de optimize 
edilmiş bir satış ve servis ağı sağlamak 
için önümüzdeki aylarda faaliyetlerini 
daha da genişletecek. DAF Servis ağı, 
Türkiye genelinde 16 Satış / Servis / 
TRP noktasını içerir ve iki ek atölye, 
Türkiye’deki tüm DAF ağını 18 nokta 
haline getirmekte.

DAF bayi Mertsan
büyük adımlar atıyor
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Pres Makina’nın kurucusu Ahmet Bakır, 
1920’lere kadar İngilizlerin, 1922’den 
sonra Fransızların sömürgesi altına giren 
Hatay’da, 1923 yılında dünyaya gelir. 
1928’de ilkokula başlar. Okulda eğitim 
veren hocaların yardımıyla, yakınlarda 
ortaokul olmadığından, Affan Mahallesi 
sakinleri mahalledeki kavak ağaçlarını 
keserek ortaokul inşaatına başlar ve 
okulu üç yılda bitirirler. Okulda zorunlu 
Fransızca dersleri vardır. Ahmet Bakır’ın 
ortaokul yılları sırasında halk halen 
Fransızlarla savaş halindedir. Bakır, liseyi 
şehrin öteki ucunda bulunan Antakya 
Lisesi’nde okumaya başlar. Ancak okulda 
fikir çatışmaları yüzünden her gün kavga 
çıkar ve bu kavgalar gittikçe tehlikeli 
bir hal alır; bu nedenle Şam’a okumaya 
gider. Bir süre sonra Hatay’a dönen Bakır, 
Antakya Lisesi’ne tekrar kayıt yaptırmak 
ister ama okul müdürü kabul etmez. Bu 

nedenle zaman kaybetmek istemeyen 
Bakır, hemen bisiklet tamir dükkanı açar. 
Dükkanı açtıktan 15 gün sonra tebligat 
gelir; tebligatta her bisikletin kayıt altına 
alınması gerektiği yazılıdır. Sonrasında 
trafik polisleri tamircilere ceza yazmaya 
başlayınca işler iyice zorlaşır. Yeni aldığı 
bisikleti bir sabah çalınınca, Bakır’ın ilk iş 
tecrübesi son bulur.

ARAŞTIRMACI VE YENİLİKÇİ
Bakır, 1940 yılında Antakya merkezde, 

100 metrekarelik bir dükkanda babasıyla 
kaynakçılık üzerine bir işyeri açar. İlk 
olarak merdiven korkuluğu imal eden 
Bakır, bu üretimi yaparken Şam’da 
öğrendiği Pisagor teoreminden ilham alır. 
Hiç İtalyanca ve Almanca bilmemesine 
karşın, İtalyanca ve Almanca makine 
kitaplarını yorumlar. Araştırmayı çok 
seven Bakır, Fransızca, Arapça, Osmanlıca, 
İngilizce ve Türkçe bildiği için farklı 
kaynaklardan araştırma yapma şansına 
sahip olur.

Hatay’ın Türkiye topraklarına 
katılmasından sonra askere çağrılan 
Bakır, 1945 yılında İstanbul’da vatani 
görevini yerine getirmeye gider. Topçu 
Birliği Gözetleme Bölümü’nde bozuk 
dürbünleri tamir ederek yüzbaşının 
gözdesi olur. Albayın attan inerken 
yanlışlıkla düşürdüğü nişan daireyi 
tamir eder. Bunun üzerine albayın tebrik 
etmesine karşılık verdiği cevapla Türkçeyi 
iyi bilmediği anlaşılır ve Arapoğlu 
lakabını alır. Bir talim sırasında toplardan 
birinin namlusu yamulur ve düzeltme 
görevi yine Arapoğlu’na verilir. Bir gün 
denetleme sırasında Paşa’nın yat emriyle 
bütün askerler yere yatar. Paşa yerden 

Makina Hikayeleri 

75 yıl önce Ahmet Bakır 
tarafından Hatay’da kurulan 
Pres Makina, bugün ailenin 
ikinci kuşak yöneticilerinin 

ellerinde 30’dan fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştirerek 
başarı grafiğini daha da 

yukarılara taşıyor.

Sağlam alt yapı güçlü vizyon
“PRES MAKİNA”

üzüM SIKMA MAKİNASI
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aldığı bir avuç çakılı askerlerin üzerine 
fırlatır. Bunu gören Arapoğlu eline biraz 
çakıl alarak boş tarafa doğru fırlatır ve 
tekrar yere yatar. Paşa Arapoğlu’na sorar 
sen ne yaptın diye: “Düşmanın bize attığı 
el bombasını onlara geri gönderdim” 
der ve Paşa’nın beğenisini kazanır. Aldığı 
üstün hizmet ödülleri sayesinde sekiz ay 
erken terhis alarak Hatay’a döner.

1948 yılında evlenen Bakır, çelik 
çatı, döner merdiven, köprü yapımı gibi 
işlerle uğraşmaya başlar. Bu alanlarda 
öne çıkmayı başaran Bakır, 1950’lerin 
sonuna doğru Antakya’nın ünlü Asi Nehri 
üzerine, bugün hala sağlam durumda ve 
kullanılmakta olan bir köprü inşa eder. 

MAKİNE üRETİMİ BAŞLAR
Atölyeyi ve çalışan sayısını zamanla 

genişleten Bakır, makine üretmeye başlar. 
Firma büyüdükçe değişik talepler alır. 
Demircilere makas, yağ fabrikalarına yağ 
depoları, zeytin ayıklama makinesi gibi 
makineler üretilir. 1960’lı yıllarda yurt 
dışındaki makine fuarlarına giden Bakır, 
oradaki makineleri inceleyerek Türkiye’de 
de üretmeye başlar. 

Üretimini yaptığı birçok makineyle 
müşterilerinin ilgisini ve beğenisini 
kazanan Şirket, her alanda faaliyet 
gösterebilen bir konuma ulaşır. Oluklu 
kepenk makinesi de üretmeye başlayan 
Pres Makina, 1968 yılında kapasitesi 
günde 25 ton olan üzüm sıkma presleri 
yaparak Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Çökek 
Köyü’ne satar. (Bu preslerden biri, halen 
Atatürk Orman Çiftliği’nde sergileniyor.)

1970’li yıllarda inşaat sektörünün 
hızla ilerlemesini fırsat bilip inşaat 
makineleri üretmeye başlayan Pres 

Makina, karo makineleri, mermer kesme, 
silim ve betonyer makineleri üreten 
yerel bir marka haline gelir. Ürettiği 
briket makinesi, beton kalıplar, çelik 
konstrüksiyon çatılar, üzüm sıkma 
presleri, hidrolik presler çok rağbet görür.

ATIKTAN ENERJİ üRETİMİ 
Enerji sıkıntılarından yakınan Ahmet 

Bakır, Antakya’da zeytin üretiminin 
oldukça fazla olduğunu ve zeytinyağı 
yapımında ortaya çıkan atıkların (zeytin 
posalarının) imha edilmesinde büyük 
sorunlar yaşandığını dile getirirken bu 
ürünün kalorisini araştırmaya başlar. 
Bunun sonucunda da fabrikalardan 
çıkan zeytin posalarının yakıta 
dönüştürülebileceğini düşünür. Fikrini 
paylaştığı üretici arkadaşlarından 
destek gören Bakır, sıkıştırma sistemiyle 
yaptığı makinede birkaç deneme 

oNUR BAKIR

İLK ATöLYE - 1940

ŞİRKET ÇALIŞANLARI - 2013
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sonrasında istediği sonuca ulaşır. Zeytin 
çekirdeklerinin sıkıştırılması ile elde 
edilen prinanın kalori değerinin yüksek 
oluşu (odundan yüksek, kömürden 
düşük) yakıt olarak tercih edilmesini 
sağlar. Firma 1990’lı yılların ortalarına 
kadar bu makinelerden üretir.

EL EMEĞİ Göz NURU
Pres Makina’da ilk günden itibaren 

“el emeği, göz nuru” anlayışıyla üretim 
yapılır. Makinelerin büyük bir bölümü 
elde üretilir. Ahmet Bakır, 2003 yılında 
şirketi üç oğluna bırakır. Şirket’in başına 
en büyük kardeş inşaat mühendisi 
Lütfullah Bakır geçerken, fabrikanın idari 
işlerinin başına ortanca kardeş makine 
yüksek mühendisi Emre Bakır, Ar-Ge’nin 
başına ise küçük kardeş inşaat mühendisi 
Onur Bakır geçer. 

Üç kardeş İskenderun Yolu üzerinde 
yaklaşık 1.000 metrekarelik bir fabrika 
kurar. Beton blok makineleri ve tesisleri 
üzerine uzmanlaşma kararı alan Şirket, 

kurulan seri üretim hattında beton blok 
makineleri, beton parke makineleri ve 
tesislerinin üretimini gerçekleştirir. 

2009 yılında, Antakya Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan şu anki 
tesisine taşınan Pres Makina, briket 
makineleri üzerine 
Türkiye’de seri üretim 
yapan tek firma olarak 
başarı grafiğini her geçen 
gün yükseltiyor. Şirket, 
makinelerin tam otomatik 
üretileceği, yaklaşık 22 
bin metrekarelik yeni bir 
yatırımı hayata geçirmeye 
hazırlanıyor.

30’DAN FAzLA 
üLKEYE İHRACAT
2000-2011 yılları 

arasında aracı şirketler 
vasıtasıyla ihracat yapan 
Pres Makina, 2011’den bu 
yana ihracatı doğrudan 

yapıyor. Satışının tamamını yurt dışında 
30’dan fazla ülkeye gerçekleştiren 
Şirket, ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Afrika 
ülkeleriyle çalışıyor.

Şu an yaklaşık 50 kişinin çalıştığı 
Pres Makina’da, yeni yatırımla birlikte 

70 kişi daha istihdam 
edeceklerini söyleyen 
Onur Bakır, “Babamın 
arkadaşları, yapılamayacak 
bir proje ve işin içinden 
çıkılmayacak bir durum 
olduğunda babamın 
yanına gelirlermiş. ‘Bunu 
yapsa yapsa Ahmet 
Bakır yapar’ derlermiş. 
Araştırmacı, yeniliklere 
açık, çalışkan biri olan 
babamızdan çok şey 
öğrendik. Ondan 
aldığımız bayrağı, daha 
iyi noktalara taşıma 
hedefiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” diyor.

TBMM ÇELİK ÇATI MoNTAJI üzüM SIKMA PRESLERİ

YAYA KöPRü İNŞAATISERİ üRETIM HATTI

BRİKET MAKİNASI
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İkinci el araç alacak olan 
vatandaşın ticaretini güven ortamında 
tamamlamasında ekspertiz şirketleri 
önemli rol oynuyor. Şubat 2018’ de 
yapılan düzenlemeyle hukuksal bir zemin 
oluşturulan sektörde, 15 Ağustos’ta son 
adım da atılmış oldu. 

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür 
Yardımcısı Ozan Ayözger, kurumsallaşma 
yolunda uzun zamandır atılan adımlarda 
sona geldiklerini belirterek, “ İkinci 
el motorlu kara taşıtı ticareti yapan 
işletmelerin, 31 Ağustos 2020 tarihine 
kadar yetki belgesi almaları gerekiyor. Bu 
tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı 
ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler 
tarafından yapılacak “ diye konuştu.

Firmaların, alıcı ve satıcıların bilmeleri 
gereken yükümlülüklere dikkati çeken 
Ayözger, “ Yetki belgesi olmayan 
firmalar bir yıl içinde en fazla 3 adet 
ikinci el araç satışı yapabilecek. İkinci 
el araç satışı yapan işletmeler, satışın 
yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde 
ekspertiz raporu almak zorunda olacak. 

Alınacak raporun ücreti, satış işleminin 
alıcıdan kaynaklanan bir nedenle 
gerçekleşmemesi durumunda alıcı, 
diğer hallerde satıcı işletme tarafından 
ödenecek. Model yılına göre sekiz 
yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin 
altındaki taşıtlar için ekspertiz raporu 
alınması zorunlu olacak “ dedi.

üç Ay Veya 5 Bin Km Garanti
Garanti kapsamına giren hususlarla 

ilgili açıklamada bulunan Ayözger 
“ Ticareti yapılan ikinci el otomobil, 
satış tarihinden itibaren üç ay veya beş 
bin kilometre, ikinci el motorlu kara 
taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin 
garantisi altında olacak. İşletme, garanti 
kapsamına giren hususları sigorta 
yaptırmak suretiyle karşılayabilecek ‘’ 
ifadelerini kullandı. 

Bildiği Halde Hasarlı Araç  
Alana Garanti Yok
Ayözger garanti kapsamı dışında 

yer alan hususlarla ilgili ise ‘’ Ekspertiz 
raporunda belirtilen arıza ve hasarı 

Ticaret Bakanlığı tarafından 
hazırlanan 2. el motorlu kara 

taşıtları ticaretine ilişkin 
yönetmelik 15 Ağustos’ta 

yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe 
göre kullanılmış otomobil alım 

satımı ile iştigal edenler 31 
Ağustos tarihine kadar yetki 

belgesi almak zorunda.

Yeni düzenleme
ikinci el araç ticaretinde 

neleri değiştirecek

ozan Ayözger
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bildiği halde mevcut aracı alan kişiler 
bu garantiden faydalanamayacak. 
Bununla birlikte satış sırasında alıcı 
tarafından bilindiği işletme tarafından 
belgelendirilen arıza ve hasarlarda garanti 
kapsamında bulunmayacak ‘’ dedi.

Ekspertiz merkezlerinin son 
düzenlemeye birlikte otomotiv 
sektörünün tamamlayıcı unsuru olmaya 

devam edeceğine değinen Ayözger, yeni 
düzenlemenin titizlikle denetlemesiyle 
birlikte hem alıcı hemde satıcıların güven 
altına alınacağını belirtti.

Kurumsal Firmalar Süreçten 
Güçlenerek Çıkacak 
 Sürecin ilerleyen dönemlerine 

yönelik öngörüsünü de paylaşan 

Ayözger, sözlerini şöyle tamamladı: 
Yönetmeliğin yansımalarının net bir 
şekilde gözlemlenebileceği bir yıl 
içerisinde, sektörde kurumsallıkla 
ilerleyen firmaların avantajlı olacağını 
söyleyebilirim. Hizmet kalitesini 
tescilleyerek, güven sağlayanların 
güçlenerek yollarına devam edeceklerini 
düşünüyorum.
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Denizli merkezli DNT Uluslararası 
Nakliyat, Avrupa’nın tüm ülkelerine 
sunduğu komple ve grupaj lojistik 
hizmetleri için filosunu Renault Trucks 
ile güçlendirmeye devam ediyor. DNT, 
son yıllarda arttığı yatırımlarını filosuna 
kattığı yeni 30 adet Renault Trucks T480 
Yüksek Kabin çekiciler ile sürdürüyor. DNT 
Uluslararası Nakliyat, yeni teslimatları ile 
toplam araç sayısını 90 adede çıkartırken, 
filosundaki Renault Trucks sayısı da 85 
araca yükselmiş oluyor. 

Yeni araçları Denizli’de Renault Trucks 
bayi Özmutlubaş Otomotiv’den DNT 
Uluslararası Nakliyat adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Önder Manisalı, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Abdurrahman Manisalı, 
Yasin Manisalı ve Kemal Dülger teslim 
alırken Özmutlubaş Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş, Satış 
Direktörü Engin Demirel, Renault Trucks 
Bölge Müdürü Tolga Cem Aykaç ve Renault 
Trucks Satış Sonrası Hizmetler Bölge 
Müdürü Volkan Oyan da teslimata katıldılar. 

DNT  Uluslararası Nakliyat Yönetim 
Kurulu Başkanı Önder Manisalı, teslimatta 
yaptığı açıklamada düzenli olarak son 
teknolojiye sahip, çevreci araçlar ile 
filolarını yenilemeye ve gençleştirmeye 
devam ettiklerine değinerek; “Filomuza 
düzenli yatırım yapıyoruz. Renault Trucks 
araçların yüksek hacimli taşıma kapasitesi, 
düşük yakıt tüketimi, hızlı satış sonrası 
hizmetleri ve düşük bakım maliyetleri 
sayesinde verimliliğimizi artırıp sektörde 
daha da güçlenirken hem daha rekabetçi 
hem de daha çevreci bir şirket olarak 
gelişim gösteriyoruz” diye belirtti. 

Alımlarımızda Renault Trucks 
ile sağladığımız yakıt tasarrufu 
büyük rol oynuyor
2008 yılından bu yana filolarına 

kattıkları Renault Trucks çekicileri ile 
kullandıkları aynı spesifikasyonlara sahip 
araçlara göre yüzde 15’e varan yakıt 
tasarrufu sağladıklarını belirten Önder 
Manisalı; “Sene başında 5 adet 2020 
model Renault Trucks T480 çekicilerimizi 
teslim almıştık. Bu araçlarımızda yüzde 5’e 
varan ek bir yakıt tasarrufu gözlemleyince 
30 adet araç ile yatırım kararı aldık” dedi. 

DNT’nin Renault Trucks ile 
büyük filo yatırımı

DNT Uluslararası Nakliyat, yeni 
yatırımları ile filosuna 30 adet

yeni Renault Trucks çekici katıyor.
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Satış sonrası hizmetler ile 
verimliliğimiz, hedeflerimizin 
de ötesinde 
Önder Manisalı, açıklamasında 

tüm servis hizmetlerini İzmir, Denizli 
ve Antalya’da bulunan Renault Trucks 
yetkili bayi Özmutlubaş Otomotiv 
servislerinden aldıklarına değindi; 
“Araçlarımızı genellikle Renault Trucks 
bakım sözleşmeleri ile teslim alıyoruz. 
Yıllardır Özmutlubaş Otomotiv ile 

sağladığımız uyumlu çalışma disiplini 
sayesinde araçlarımız hiç sorunsuz 
yollarına devam ediyor. Özmutlubaş 
Otomotiv ile güçlenen partnerliğimiz 
sonucunda tüm filomuzu güvenilir 
ellere emanet ettik, işimize konsantreyiz. 
Bu doğrultuda Renault Trucks ve 
Özmutlubaş Otomotiv iş ortaklığımız ile 
filo yaş ortalamamızı 3 olarak belirledik. 
Bundan sonra 3 yaşına ulaşan araçlarımızı 
sürekli yenileyerek Denizli’nin en genç 

filosuna sahip uluslararası nakliye filosu 
olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

DNT Uluslararası Nakliyat ile 
sürdürülen işbirliğinden dolayı 
duydukları memnuniyeti dile getiren 
Özmutlubaş Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş; 
“DNT, yeni alımlarında Renault Trucks 
araçlarının sunduğu güvenlik, konfor, 
kaliteli servis ve düşük yakıt tüketimi 
unsurlarını dikkate alarak seçim 
yapıyor. DNT Uluslararası Nakliyat’ın 
bir kez daha Renault Trucks çekicileri 
tercih etmelerinde araçların üstün 
özelliklerinin yanı sıra satış sonrası 
hizmetlerimizin de etkili olmasından 
dolayı Özmutlubaş Otomotiv olarak 
gurur duyuyoruz. Teslim edilen yeni 
30 aracın bol kazançlar getirmesini 
temenni ediyoruz” diye belirtti. 

Törende açıklamada bulunan 
Özmutlubaş Satış Direktörü Engin 
Demirel ise; “Renault Trucks, yıllardır 
sürdürdüğü düşük yakıt tüketimi 
liderliğine ilaveten yeni ürün gamıyla 
Toplam Sahip Olma maliyetinde 
de pazarın en iyisi olmaya devam 
ediyor. Özmutlubaş Otomotiv olarak 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi 
analiz edip satış öncesinde ihtiyaca, 
talebe ve kullanım özelliklerine göre 
verdiğimiz danışmanlığı, satış sonrasında 
sağladığımız servis ve yedek parça 
hizmetimizle bütünleştiriyoruz. DNT 
gibi profesyonel yönetilen şirketlerle 
halihazırda uzun yıllara dayanan iş 
birliğimiz ve bu yöndeki yatırım tercihleri 
de bunun en iyi kanıtıdır” dedi.
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12 yıldır 3M bünyesinde 
görev yapmakta olan Temel 
Doğanay, Goodyear Lastikleri 
T.A.Ş Ticari Lastikler Direktörü 
olarak atandı. Temel Doğanay, 
Ticari Lastikler Direktörü olarak 
başladığı görevinde direk 
olarak Genel Müdür Mahmut 
Sarıoğlu’na raporlama yapacak. 
Satış lideri olarak 18 yıllık 
güçlü bir deneyime sahip olan 
Doğanay, 3M’de 12 yıl boyunca 

artan bir sorumlulukla 
görevler aldı. En son 
Industrial Adhesives 
and Tapes Division 
Leader olarak görev 
aldığı 3M’den önce ise 
Petrol Ofisi ve İzocam’da 
çeşitli pozisyonlarda çalıştı. 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
mezunu olan Doğanay,  
İngilizce biliyor.

Goodyear
Lastikleri T.A.Ş.
Ticari Lastikler
Direktörü Temel 
Doğanay oldu

Temel Doğanay
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı 
alanında dünyanın önde gelen 
şirketlerinden Kincentric tarafından bu 
yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen “Kincentric 
Best Employers 2019” araştırması 
kapsamında verilen “Türkiye’nin En 
İyi İşvereni” ödülüne layık görüldü. 
Şirketlerin bünyesindeki çalışanlar 
tarafından yapılan değerlendirmeler 
ışığında oluşturulan listede, çalışanlarına 
en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını 
sağlayan 32 şirket, “Türkiye’nin En İyi 
İşvereni” olmaya hak kazandı.

Araştırmada şirketler “Bağlı Kılan 
Liderler”, “Çeviklik”, ve “Yetenek 
Odağı” olmak üzere üç kategoride 
değerlendirildi. Otokar, “Türkiye’nin 
En İyi İşverenleri” listesinde yer alan 
üç otomotiv şirketinden biri olurken, 

savunma sanayi sektöründe listede yer 
almaya hak kazanan tek şirket oldu.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, 
Otokar’ın en iyi işveren seçilmesiyle ilgili 
olarak, “Kurulduğumuz günden bu yana 
çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız 
güçle, karşılıklı güven ve saygının 
hâkim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin 
değer gördüğü bir şirket olma yolunda 
önemli adımlar atıyoruz. Çalışanlarımızın 
gelişimleri için her türlü fırsatı yaratıyor; 
gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak 
onları potansiyellerini ortaya çıkarmaları 
adına her koşulda destekliyoruz. Otokar 
ailesi olarak, insan kaynakları alanında 
hayata geçirdiğimiz çalışmaların 
sonucunda en iyi işverenler arasında yer 
almaya hak kazandığımız için gururluyuz” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin öncü otomotiv 
ve savunma sanayi şirketi 

otokar, dünyanın önde gelen 
insan kaynakları ve yönetim 

danışmanlığı şirketi Kincentric 
tarafından gerçekleştirilen 
“Kincentric Best Employers 

2019” araştırması kapsamında 
“Türkiye’nin En İyi İşvereni” 

ödülüne layık görüldü. 
otokar, farklı sektörlerden 32 
şirketin yer aldığı “Türkiye’nin 

En İyi İşverenleri” listesinde 
bulunan üç otomotiv 

şirketinden biri olurken, 
listede yer alan tek savunma 

sanayi şirketi oldu.

oToKAR’A
Türkiye’nin En İyi İşvereni

öDüLü
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Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik 
odaklı tek şirketi, Pirelli marka premium 
endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı 
üreticisi Prometeon, tasarruf odaklı 
ürünleri ile işletmelerin maliyetlerini 
düşürmeye devam ediyor. 

Daha fazla tasarruf ve uzun 
kilometre ömrü: “ST:01 
Neverending Energy” serisi 
Uluslararası taşımacılıkta uzun 

ömür, yakıt tasarrufu gibi öncelikli 
ihtiyaçları mükemmel performansla 
karşılayan Prometeon’un treyler 
lastiği “ST:01 Neverending Energy” 
güçlendirilmiş yanakları ile yanal 
darbelere karşı maksimum dayanıklılık 
sunuyor. Merkezi kanallar sayesinde 
taban hareketinde azalma ve sonuç 
olarak daha düşük dönme direnci 
sağlıyor. 5 adet çevresel blok sayesinde 
yırtılmaların önüne geçilirken, yüksek 
silika içeren kauçuk bileşimi, düşük 
dönme direnci ve üstün dayanıklılık için 
yüksek ısı oluşumunu engelliyor.

En gelişmiş teknoloji ile Türkiye’deki 
fabrikasında üretim yapan Prometeon 
Lastik Grubu’nun üstün performanslı 
“ST:01 Neverending Energy” lastikleri de 
Türkiye’de üretiliyor. Seri, 385/55R 22.5 ve 
385/65R 22.5 ölçüleri ile satışa sunulan 
lastikler Türkiye’nin yanı sıra başta Avrupa 
olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine 
ihraç ediliyor. Seri ayrıca, AB Lastik Etiketi 
Yönetmeliği’ne göre yakıt verimliliği ve 
ıslakta tutunmada sahip olduğu “A” sınıfı 
etiketi ile güvenlik ve yakıt tasarrufu gibi 
konularda kendini ispatlıyor. Dönme 
direnci, lastik dönerken dönüş yönünün 
tersine etki eden bir güç olarak, binek 
ve ticari araçlarda yakıt tüketiminin %20
’sine kamyonlarda ise %35’ine kadar etki 
ediyor. 

AB Lastik Etiketi Yönetmeliği’ne 
göre lastikler A’dan (en iyi), F’ye (en 
kötü) sıralanıyor. AB yakıt tasarrufu 
simülatörüne göre etiket değeri 
sayesinde ST:01 Neverending Energy, 

referans rakibiyle karşılaştırıldığında 100 
araçlık bir filoda yılda yaklaşık 200.000 TL 
yakıt tasarrufu sağlıyor.

Verimlilik ve performansta 
sınırları yeniden çiziyor
Prometeon’un uzun yol taşımacılığı 

yapan kamyon ve çekiciler için ürettiği 
PROWAY serisi ise 2020 ilk çeyrek 
itibariyle ürün ailesine yeni katılan 
ölçülerle birlikte tamamlandı. Daha 
fazla yakıt tasarrufu sağlayan azaltılmış 
dönme direnci sayesinde uzun mesafe 
taşımada maksimum verimlilik elde 
edecek şekilde tasarlanan seri, bir 
önceki seriye göre artırılan kilometre 
performansı sayesinde mükemmel bir 
toplam sahip olma maliyeti sunuyor.  

Seri, ön lastiğindeki M+S ve 
3PMSF kış lastiği işaretlemeleri 
ile rakiplerinden ayrışıyor
Yeni PROWAY serisi, direksiyon 

aksı için geliştirilen FH: 01TM ve çeker 
aksı için dizayn edilen TH: 01TM ile 4 
mevsim kullanım imkanı sağlıyor. Ön 
lastiğindeki M+S ve 3PMSF işaretlemesi 
ile rakiplerinden ayrışan PROWAY, kış 
koşullarında da güvenliği garanti ediyor. 
Çeker akslar için özel tasarlanan TH: 
01TM, lastik ömrü boyunca kaygan 
yüzeylerde çekiş gücünü geliştirmek ve 
korumak için dizayn edildi. TH: 01TM 
PROWAY’in enerji verimliliği sağlayan 
geliştirilmiş yenilikçi taban hamur 
bileşimi, (C sınıfından B sınıfına) bir 
önceki seriye göre dönme direncini 
% 20’ye yakın azaltırken mükemmel 
kilometre performansından ödün 
vermiyor. 

Sırt geometrisi ve yere basma 
alanı düzenli aşınma sağlamak üzere 
geliştirilen TH:01TM, karlı zeminlere 
tutunmada %20 iyileşme ve mükemmel 
yol tutuşu ile zorlu koşullarda bile yüksek 
güvenliği garanti ediyor. Seri, 315 / 60R 
22.5, 315 / 70R 22.5 ve 315 / 80R 22.5 
ölçüleri ile kullanıcılara sunuluyor.

Pirelli marka kamyon, otobüs, 
tarım ve oTR lastiklerinin 

lisanslı üreticisi Prometeon 
Türkiye, müşterilerine sunduğu 

yenilikçi ürün ve çözümlerle 
başta filolar olmak üzere tüm 

işletmeler için yakıt ve kullanım 
maliyetlerini en aza indirmeye 
devam ediyor. Prometeon’un 

filolara yönelik yüksek 
performans ve uzun ömürlü 

lastik ailesi “PRoWAY” ve 
uluslararası taşımacılığa yönelik 
tasarladığı “ST:01 Neverending 
Energy” lastik serileri filoların 

lastik maliyetlerini düşürürken 
performanstan ödün vermiyor.

Prometeon Türkiye
taşımacılıkta tasarrufun 

adresi olmayı sürdürüyor
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İstanbul merkezli ve Türkiye’nin her 
yerinde turizm taşımacılığı alanında 
faaliyet gösteren Grandtur Turizm, 
yeni araç alımında tercihini Mercedes-
Benz’den yana kullandı. Teslim aldığı 15 
adet Mercedes-Benz Sprinter ile filosunu 
gençleştiren Grandtur Turizm, Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı 
avantajlı kredi imkânlarından faydalandı. 

Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv’in 
İstanbul lokasyonunda gerçekleştirilen 
törende araçlar, Mercedes Benz Otomotiv 
Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar 
Yaprak ve Gelecek Otomotiv Genel 
Müdürü Bekir Koman, Hafif Ticari Araçlar 
Satış Müdürü Gökhan Mede ve Otobüs 
Satış Müdürü Cüneyt Ergün tarafından 
Grandtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Rıza Çelebi’e teslim edildi. 

Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. 
A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü 
Serdar Yaprak: “2019 yılında segmentinin 
en fazla tercih edilen aracı olan Sprinter, 
konfor ve güvenlik özellikleriyle öne 
çıkıyor. Sunduğumuz uygun finansman 
koşulları ve üstün satış sonrası 
hizmetlerimizle de müşterilerimizin 
tercihi olmayı sürdürüyoruz. Grandtur 
Turizm gibi alanında öne çıkan markaları 
müşteri portföyümüze katmak bizi 
onurlandırıyor. Mercedes-Benz Sprinter 
ile filosunu genişleten Grandtur Turizm’in 

yeni araçlarının şirketlerine hayırlı 
olmasını diliyor, Grandtur Turizm Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Rıza Çelebi başta 
olmak üzere, tüm Gelecek Otomotiv 
çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Grandtur Turizm Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza Çelebi: “Pandemi 
etkisiyle tüm sektörlerde olduğu gibi 
turizmde de yaşanan zorlu sürece 
rağmen filomuzu Mercedes-Benz’e 
duyduğumuz güven ve sundukları uygun 

finansman koşullarıyla genişletiyoruz. 15 
adetlik yeni Mercedes-Benz Sprinter ile 
müşterilerimize en iyi, kaliteli ve konforlu 
hizmeti sunmaya devam edeceğiz. 
Başta Mercedes-Benz yetkilileri olmak 
üzere Gelecek Otomotiv yöneticileri ve 
bu alımı gerçekleştirmemizde uygun 
kredi imkânları sağlayan Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’e teşekkürlerimi 
sunuyor, araçlarımızın hem şirketimize 
hem de Mercedes-Benz ailesine hayırlı 
olmasını diliyorum.”

Mercedes-Benz Sprinter
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 

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 15 adet Mercedes-Benz Sprinter’ı 
Gelecek Otomotiv İstanbul lokasyonunda düzenlediği tören ile 

Grandtur Turizm’e teslim etti. Grandtur Turizm, teslim aldığı 15 adet 
Sprinter ile hizmetlerini güçlendirirken, filosunu genişletiyor.

Grandtur Turizm
15 adet Mercedes-Benz Sprinter ile 

filosunu güçlendiriyor

Serdar Yaprak



352020   RADÜS DERGİSİ

personel servisi hizmeti veren, nakliye ve 
kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar 
için yeni çözüm önerileri sunuluyor. 

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 13+1’den 
22+1 kişiye kadar seçenekler
Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter 

deneyiminin 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 girişleri 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, 
süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız 
sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu 
artırırken; USB ve Bluetooth arayüzlü, 
yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik 
ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu 
Mercedes-Benz multimedya sistemi ile 
de sürüş keyfine eğlence katıyor. 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. 

Teknolojisiyle 
segmentinde 
konforlu bir 
deneyim 
Yeni Mercedes-Benz 

Sprinter’da arkadan 
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 
sunulan 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 sağlıyor. 
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 ergonomik 
tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız 
çalıştırma ve optimize edilen 
iklimlendirme sistemi, öne çıkan 
yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, 
kullanım amacına göre şekillendirilebilen 
saklama alanları da kullanıcıların kabin 
içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor. 

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik 
donanımlarında yüksek standart
Tüm jenerasyonlarında güvenlik 

alanındaki standartları belirleyen yeni 
Mercedes-Benz Sprinter, alanında çıtayı 

yeniden belirliyor. Mesafe takip 
sistemi DISTRONIC, “Aktif 
Fren Asistanı”, “Aktif 
Şerit Takip Asistanı” 
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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2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde toplam üretim yüzde 
27 ve otomobil üretimi bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
24 oranında azaldı. Bu dönemde, 
toplam üretim 636 bin 757 adet, 
otomobil üretimi ise 440 bin 103 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde toplam pazar geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 60 
artarak 351 bin 319 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 59 oranında arttı ve 
273 bin 22 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2020 yılı 
ocak-Temmuz döneminde üretim 
yüzde 32 seviyesinde daralırken, 
ağır ticari araç grubunda yüzde 16, 
hafif ticari araç grubunda yüzde 
33 oranında azaldı. 2019 yılı ocak-
Temmuz dönemine göre ticari araç 
pazarı yüzde 65, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 66 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 58 arttı.

2020 yılı ocak- Temmuz 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 36 
oranında, otomobil ihracatı yüzde 
32 oranında azaldı. Bu dönemde, 
toplam ihracat 480 bin 425 adet, 
otomobil ihracatı ise 333 bin 725 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar bazında yüzde 29, Euro 
bazında geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 28 azaldı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 13 Milyar 
$ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 27 azalarak 5 Milyar 
$ seviyesinde gerçekleşti. Euro 
bazında otomobil ihracatı ise yüzde 
26 azalarak 4,5 Milyar € seviyesinde 
gerçekleşti.

2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde, önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 27 oranında 
azalarak toplam 636 bin 757 adet taşıt 
aracı üretildi.

2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde traktör üretimi ile birlikte 
toplam üretim 653 bin 592 adet 
olarak gerçekleşti.

2019 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 
yılı ocak-Temmuz döneminde yüzde 
32 seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim:

- Kamyonette yüzde 35 
- Minibüste yüzde 24 
- B.Kamyonda yüzde 19 
- Otobüste yüzde 19 
- Midibüste yüzde 14 oranlarında 
azaldı, 
- K. Kamyonda yüzde 88 
oranlarında arttı.

2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde otomobil üretimi, 2019 
yılına göre yüzde 24 oranında 
azalarak 440 bin 103 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde traktör üretimi yüzde 
34 oranında artarak 16 bin 835 adet 
oldu.

ocak-Temmuz döneminde 
kapasite kullanım oranları, hafif 
araçlarda (otomobil + hafif ticari 
araçlar) yüzde 56, ağır ticari araçlarda 
yüzde 37 ve traktörde yüzde 39 olarak 
gerçekleşti. ocak-Temmuz döneminde 
otomotiv Sanayiinin toplam kapasite 
kullanım oranı yüzde 55 oldu.

2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde toplam satışlar 2019 
yılı aynı dönemine göre yüzde 60 
artarak 351 bin 319 adet seviyesinde 
gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2020 yılı ocak-Temmuz 

döneminde otomobil satışları, 2019 
yılı aynı dönemine göre yüzde 59 
oranında arttı ve 273 bin 22 adet oldu.

2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde otomobil pazarında 
ithalatın payı yüzde 61 olarak 
gerçekleşti. 

2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre toplam otomobil satışları yüzde 
59, ithal otomobil satışları yüzde 72 
ve yerli otomobil satışları yüzde 43 
oranlarında arttı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2020 yılı ocak-Temmuz 

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

2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre toplam hafif ticari araç satışları 
yüzde 66, ithal hafif ticari araç yüzde 
36 ve yerli hafif ticari araç satışları 
yüzde 92 oranlarında arttı

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2020 yılı ocak-Temmuz 

döneminde; bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ağır ticari araç pazarı 
yüzde 58 artarak 9 bin 850 adet, 
kamyon pazarı yüzde 62 oranında 
artarak 8 bin 365 adet, midibüs 
pazarı yüzde 30 oranında artarak 814 
adet ve otobüs pazarı ise yüzde 53 
oranında artarak 671 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2020 yılı ocak-Temmuz döneminde 
toplam pazar yüzde 19, hafif ticari 
araç pazarı yüzde 34, ağır ticari araç 
pazarı yüzde 51 ve otomobil pazarı 
yüzde 12 oranlarında düşüş gösterdi.

Tablo1.1’de görebilirsiniz
2020 yılı ocak-Temmuz döneminde 

333 bin 725 adedi otomobil olmak 

oToMoTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2020 YILI  “AĞUSToS” 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

üzere, toplam üretimin yüzde 75’ini 
oluşturan 480 bin 425 adet taşıt 
ihraç edildi. 2020 yılı ocak-Temmuz 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 36 azaldı. 

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 

yüzde 32, ticari araç ihracatı yüzde 44 
oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 
2019 yılına göre yüzde 22 azalarak 7 
bin 450 adet olarak gerçekleşti.

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

verilerine göre, 2020 yılı ocak-
Temmuz döneminde toplam otomotiv 

ihracatı, 2019 yılına göre yüzde 29 
oranında azaldı ve 13,2 milyar $ oldu. 
Euro bazında ise yüzde 28 azalarak 
11,8 milyar € olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 32 oranında, 
yan sanayi ihracatı da yüzde 23 
oranında azaldı.
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Avrupa’da uygulamaya geçecek olan 
Tier 5 emisyon standartları düzenlemesi 
öncesinde TürkTraktör, geliştirdiği ve 
üretimini tesislerinde yaptığı yeni nesil 
çevreci motorlara sahip yerli üretim 
traktörlerini Avrupa pazarına sunmaya 
başladı. Traktör pazarının lider şirketi 
TürkTraktör, sektöründe birçok farklı 
alanın öncüsü olan çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor.  

1994 yılından beri motor üreten, 
geçtiğimiz yıl ise 500 bininci motoru 
banttan indiren TürkTraktör, Avrupa’ya 
ihracatını yaptığı ve Faz 3B emisyon 
seviyesine sahip New Holland T4S ile 
Case IH FarmallA traktörlerini, şimdi 
de Avrupa Birliği’nin belirlemiş olduğu 
kurallar çerçevesinde Tier 5 emisyon 
standartlarına uygun şekilde geliştirdi. 
TürkTraktör bu motorlara sahip 
traktörlerin ihracatına da başladı.

Tier 5 motorların tasarımı da 
üretimi de Türkiye’de yapılıyor
TürkTraktör, Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerinde yakın zamanda geçişi 
yapılacak olan araçlarda Tier 5 emisyon 
seviyesine sahip motorların kullanımını 
zorunlu kılan uygulama öncesinde, Tier 
5 emisyon standartlarına uygun motor 
geliştirme sürecini tamamladı.

TürkTraktör Ar-Ge Merkezi’nin Türk 
mühendislerinden oluşan ekipler, 
Tier 5 motor geliştirme çalışmaları 
kapsamında tasarım ve test süreçlerini 
tamamladılar. Tüm bu süreçlerin 
başarıyla tamamlanmasının ardından, 
yeni nesil yerli motorların seri üretimi, 
Ankara’daki motor üretim tesisinde 
başladı. 

Yerli Tier 5 motora sahip New 
Holland ve Case IH markalı traktörler, bu 

yılın Ağustos ayından itibaren Avrupalı 
çiftçilerin kullanımı için başta Almanya, 
İngiltere, İtalya, Fransa olmak üzere 
farklı AB ülkelerine ihraç edilmeye 
başlandı. 

Aykut Özüner: “TürkTraktör’ün tarım 
makineleri sektöründe bir ilke daha imza 
atarak Tier 5 emisyon standartlarına 
uygun motor üretmekten mutluluk 
duyduğunu” söyledi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut 
Özüner, TürkTraktör olarak pazarda 
sadece kesintisiz şekilde sürdürdükleri 
liderlik ile değil; aynı zamanda birçok 
konuda ‘ilk’lere imzasını atmayı başaran 
öncü kimlikleriyle de ayrıcalıklı bir 
konumda olduklarını söyledikten 
sonra, Tier 5 motor kapsamında yapılan 
çalışmaları şöyle değerlendirdi:

“Avrupa’da Tier 5 emisyon 
standartları düzenlemesi yakın zamanda 
uygulamaya geçiyor. Mühendislerimizin 
çalışmaları ile en son teknoloji 
kullanılarak geliştirilen ve üretimi de 
tesislerimizde yapılan motorlarımızı 
geçtiğimiz ay üretmeye başladık. Tarım 
sektöründe ilk kez Tier 5 emisyon 
standartlarına uygun motor üretmekten 
mutluluk duyduk.

İlk olarak 10 adet yerli üretim Tier 
5 motorlara sahip traktörlerimizin 
ihracatını gerçekleştirdik; giderek artan 
bir trend ile üretimlerimiz ve ihracatımız 
devam ediyor olacak.” 

TürkTraktör ilk yerli üretim
“TIER 5” emisyon motorlara sahip 
traktörlerinin ihracatına başladı
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Continental’in Binek, 4X4, SUV, Van 
ve Kamyon lastik grubunda geçerli 
olan indirim kampanyası 31 Ağustos’a 
kadar devam edecek. Ayrıca sürücüleri 
kampanya kapsamında Bonus’a özel 8 
taksit fırsatı bekliyor. Continental’in, Yaz, 
Dört Mevsim binek, SUV, 4x4, kamyon, 
van grubu ve hafif ticari lastik grubunda 

geçerli olan yaza özel indirim kampanyası 
tüm hızıyla devam ediyor. 

Yaza özel indirimler
31 Ağustos’a kadar geçerli olacak kam-

panya kapsamında Continental, hafif ticari 
ve van grubu araç lastiklerinde lastik başı-
na 50 TL indirim imkanı sunuyor. Continen-
tal bayi ve lastikevlerinde geçerli olacak 

indirim kampanyası, minimum 2, maksi-
mum 6 adet lastik alışverişlerini kapsıyor.

Güzel Günler Yolda’
Ayrıca Continental’in “Güzel Günler 

Yolda” sloganıyla başlattığı yaza özel 
indirim kampanyası da devam ediyor. 
Yaz, Dört Mevsim Binek, SUV ve 4x4 
araç lastikleri 300 TL’ye varan indirimle 
sürücüleri bekliyor.  

Kamyon grubu lastiklerinde  
150 TL’ye varan indirim fırsatı
Kamyon lastiklerine yönelik indirim 

kampanyasında ise 17,5 inç, 19,5 inç 
ve 22,5 inç Continental ve Matador 
marka kamyon grubu lastiklerinde 150 
TL’ye varan indirim fırsatı bulunuyor. 
Continental bayilerinde geçerli olan 
ve stoklarla sınırlı indirim kampanyası, 
minimum 1, maksimum 50 adet lastik 
alışverişlerini kapsıyor. 

Bonus’a özel 8 taksit fırsatı
Sürücüler indirim kampanyalarından 

yararlanmanın yanı sıra aynı zamanda las-
tiklerini Bonus’a özel 8 taksit fırsatıyla satın 
alabiliyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi-
ye https://www.continental-lastikleri.com.tr 
adresinden ya da 444 8 258 numaralı çağrı 
merkezinden ulaşılabiliyor. Bonus’a özel 
taksit avantajı içinse www.bonus.com.tr ve 
www.flexi.com.tr’yi’den bilgi alınabiliyor.

Continental’in yaza özel indirim 
kampanyası devam ediyor
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YAŞAM iÇiN...
FOR LIFE...
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Yeni nesil MAN kamyon 
sürücü mahalli Red Dot 

ödülü kazandı

Yeni MAN Kamyon Nesli 
dijital sürücü mahalli 

sayesinde ünlü Red Dot 
Ödülleri’nden birisini 

aldı: Marka & İletişim 
Tasarım 2020. Gösterge 
ve kontrol unsurlarının 

biçimsel, fikirsel ve etkisel 
olarak uyumlu sürücü 
ve uygulama odaklı 

etkileşimi, 24 uluslararası 
jüriyi ikna etti. 

Yeni nesil
MAN Kamyon 

sürücü
mahalli

Red Dot 
Ödülü 

kazandı

Red Dot Jürisi 
sürücü ve 

uygulama 
odaklı gösterge 

ve işletim 
kavramından 

ikna oldu

MAN yeni 
kamyon neslini 

geliştirirken 
700’den fazla 

sürücünün geri 
bildiriminden 
faydalandı
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Red Dot Kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. 
Peter Zec, “Red Dot Ödülü kazananlarını 
başarıları nedeniyle içtenlikle kutluyorum. 
Bu payeyi kazanarak yaptıkları işin 
yüksek tasarım kalitesine sahip olduğunu 
kanıtladılar. İnandırıcı performansları 
sayesinde zorlu uluslararası katılımcıların 
olduğu bir alanda en tepeye yerleştiler ve 
kendileriyle ve başarılarıyla gurur duymayı 
hak ettiler” dedi.

MAN Truck & Bus Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Andreas Tostmann, “MAN yeni 
kamyon neslini geliştirirken sürücünün 
işe dâhil olması gerektiği ve dikkatlerin 
üzerinde toplandığı odak noktası olacağı 
işin en başından belliydi. Çünkü biz bir 
üretici olarak sadece bu yolla sürücülerin 
gerçekte neye ihtiyacı olduğunu bilebiliriz. 
Müşterilerden ve ticari medyadan sayısız 
olumlu geribildirim aldık ve bu büyük 
ödülü kazanmak bir kez daha doğru yolda 
olduğumuzu kanıtladı” diye konuştu. 

MAN, yeni kamyon neslini geliştirirken 
çeşitli model, sürücü simülasyonları 

ve deneme pisti çalışmalarına 700’ün 
üzerinde sürücüyü de dâhil etti ve böylece 
kullanıcının ihtiyaçlarını sürücü mahallinin 
tasarımına kattı.  

Bu, üç bağımsız çalıştırılabilir sistemle 
ortaya kondu: Bir yanda gösterge 
paneli, diğer yanda 12,3 inç (31.242 cm) 
boyutunda göstergesiyle bilgi-eğlence 
ve navigasyon sistemi ile yenilikçi MAN 
SmartSelect kontrol ünitesi ve üçüncü 
bir sistem olarak, yatak alanından konfor 
ve eğlence işlevlerini kontrol edebilmek 
amacıyla dâhili uzaktan kumanda. Her 
sistem kendi kamyona-özgü kontrol 
mantığına sahiptir ve aynı zamanda 
aracın diğer tüm sistemleriyle etkileşim 
halindedir.

En yeni ve uygun tasarım kriterleriyle 
tasarlanmış sürücü mahalli, sürücünün 
Yeni Nesil MAN Kamyonun sayısız yardım 
ve konfor işlevini sezgisel olarak idare 
etmesini ve böylece aracını güvenle ve 
verimli bir şekilde kullanmasını mümkün 
kılmaktadır. Tüm operasyon unsurları 

sürücünün dikkatini yolda olan bitene 
vermesine engel olmayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Gösterge ve operasyon 
bölümleri birbirinden ayrılmıştır ve 
böylece görsel bilgi yol görüş çizgisine 
mümkün olduğu kadar yakınlaştırılmıştır. 
Ayrıca, tüm  kontroller rahat bir oturma 
pozisyonuyla ulaşılabilecek kadar 
yakındır. Bunun bir örneği, çevir ve bas 
fonksiyonuyla bilgi-eğlence ve navigasyon 
menüsünü kullanırken gözleri yoldan 
ayırma ihtiyacını en aza indiren MAN 
SmartSelect’tir.     

Yeni Nesil MAN Kamyon’un sürücü 
mahallinin geliştirilmesindeki bir diğer 
kilit unsur da yaş, profesyonel tecrübe ya 
da teknik konulara yakınlığa bakmaksızın 
her sürücüye çabucak aynı yüksek 
seviyede kullanım rahatlığı sunmak 
olmuştur. Yeni Nesil MAN Kamyon, iyi 
düşünülmüş ve uygulama odaklı sürücü 
mahalliyle kamyon sürücüsünün günlük iş 
yaşamını kolaylaştırmaya kalıcı bir katkıda 
bulunmaktadır.
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BRC’nin CEO’su David M. Johnson, “Faa-
liyetlerimizin merkezinde karbon ayak izini 
azaltma taahhüdümüz var. Tüm gücümüzle 
uzun vadeli, net sıfır emisyon hedeflerimiz 
için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Dün-
yanın en büyük alternatif yakıt sistemleri 
üreticisi BRC, ‘Çevresel, Sosyal ve Yönetişim 
Raporu’nu (ESG) açıkladı.  Sera gazı salı-
mının yıllar içerisindeki değişimini ortaya 
koyan rapor, ulaşımda yakıt verimliliğine ve 
karbon ayak izimize de değinerek BRC’nin 
net sıfır emisyon vizyonunu ortaya koydu. 

Sera gazı salımı artışı sürüyor
Rapor, enerji tüketiminin 2018’e göre 

2019 yılında yüzde 7,6 azaldığını ortaya ko-
yarken, 2018 yılına kıyasla 2019 yılında sera 
gazı salımı yüzde 15,7 artış gösterdi. 2019 
yılında dünya çapında ‘çevreci yakıtlara’ 
yönelik talep azalırken, LPG kullanımı 2018’e 
göre yüzde 7,8 ve sıvılaştırılmış doğalgaz 
(LNG) kullanımı yüzde 100’lük düşüş gös-
terdi. Buna karşılık insan sağlığını tehlikeye 
sokan katı parçacık (PM) ve azot oksitler 
(NOx) salımı diğer fosil yakıtlara oranla çok 
daha fazla olan dizel yakıta olan talep Avru-
pa Birliği üyesi ülkelerde uygulanan yasakla-
ra rağmen yüzde 72,5 oranında arttı. 

‘Çevreci yakıtlara teşvik 
sağlanmalı’ 
ESG raporu hakkında açıklamalarda 

bulunan BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir 
Örücü, “BRC olarak vizyonumuz ‘net sıfır 
emisyon’ yaratacak teknolojileri geliştirmek 
ve ulaşım sektörünün kullanımına sunmak. 
Bunu dünyamıza karşı bir sorumluluk olarak 
görüyoruz. Bizler globalde ve ülkemizde 
çevreci yakıtları özendirmek için elimizden 
geleni yapsak da devletler çevreci yakıtları 
cazip hale getirecek teşvikler açıklamadığı 
sürece havamızı kirleten ve atmosferimi-
ze ağır zararlar veren yakıtların kullanımı 
devam edecek. Enerji tüketiminin azaldığı 
2019 yılında sera gazı salımının artışı dizel 
ve kömür gibi kirletici yakıtların hala çarpıcı 
oranlarda kullanılmasından kaynaklanıyor. 
Dünyamız daha iyisini hak ediyor. Gelecek 
nesiller için bugün adım atmalıyız” dedi.

‘Vizyonumuz net sıfır emisyon’ 
Dünyanın en büyük alternatif yakıt sis-

temleri üreticisi BRC’nin CEO’su David M. Jo-
hnson hedeflerinin sıfır emisyon olduğunu 
vurgulayarak, “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim 
(ESG) raporumuzu yayınladık. Sürdürebilir 
vizyonumuzun merkezinde düşük kar-
bonlu, temiz ulaşım çözümlerinden oluşan 

ürünlerimiz ve faaliyetlerimizin merkezinde 
karbon ayak izini azaltma taahhüdümüz 
var. Sürdürülebilir taşımacılığa giden yol, 
maliyet açısından rekabetçi ve piyasa ta-
leplerine uygun teknolojiler üretmekten 
geçmektedir. Bizler de tüm gücümüzle 
uzun vadeli net sıfır emisyon hedeflerimiz 
için çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, yenilenebilir 
ve karbondan arındırılmış gazlara odaklan-
mak temiz ve sürdürülebilir hareketliliğin 
yanı sıra ekonomik iyileşmeyi artırmak, yeni 
istihdam yaratmak ve emisyon azaltma he-
deflerimize ulaşmak için de bir fırsat sunar” 
ifadelerini kullandı. 

Hedefimiz net sıfır emisyon
Dünyanın en büyük 

alternatif yakıt sistemleri 
üreticisi BRC, Çevresel, 

Sosyal ve Yönetişim 
Raporu’nu yayınladı. Sera 

gazı salımının yıllar içindeki 
artışını ve giderek büyüyen 
karbon ayak izimizi verilerle 
gözler önüne seren raporda 
BRC, hedeflerinin alternatif 
yakıtları destekleyerek sıfır 
emisyon olduğunu açıkladı.
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LPG GERÇEKLERİ:
• Çoğu hidrokarbon yakıtlara göre 

LPG’nin karbon-hidrojen oranı düşüktür. 
Dolayısıyla ürettiği birim enerji başına çok 
daha az karbondioksit (Co2) açığa çıkar.

• LPG değişik oranlarda bütan ve 
propan gazlarının karışımıdır. Karışım 
oranına göre farklılık gösterse de tüm 
diğer hidrokarbon yakıtlara (doğal gaz, 
benzin, dizel vs.) göre kilogram başına 
daha fazla enerji üretir. Kalorifik değeri 
yüksektir.

• Birleşmiş Milletler Uluslararası 
İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, 
karbondioksitin (Co2) küresel ısınma 
potansiyeli (GWP) faktörü, yani sera gazı 
etkisi 1 iken, doğalgazın ki (metan) 25, 
LPG’ninki 0’dır.

• Hava kirliliği ve insan sağlığı 
açısından en önemli kirleticiler katı 
parçacıklar (PM) ve azot oksitlerdir 
(Nox). Avrupa Birliği ülkelerinde PM’den 
kaynaklanan sağlık harcamalarının 
ton başına 75.000 Euro, Nox’den 
kaynaklananın ise 12.000 Euro olduğu 
hesaplanmaktadır.

• Katı parçacıklar, oluşan hava 
kirliliğinin Avrupa Birliği ülkelerinde 
her insanın hayatını ortalama 8 ila 6 ay 
azalttığı tahmin edilmektedir. Ayrıca açık 
ateşlerin neden olduğu solunum yolları 
sorunlarının dünyada yılda 1,5 milyon 
insanın hayatına mâl olduğu tespit 
edilmektedir.

• LPG’nin katı parçacıklar (PM) salımı 
odun ve kömürden 25-35 defa, dizelden 
10 defa, benzinden yüzde 30 daha azdır.

• otomotiv yakıtları arasında azot 
oksitler (Nox) salımı en düşük yakıt 
LPG otogazdır. LPG’li bir araç kilometre 
başına doğal gazlı bir araca göre yüzde 
50, benzinli bir araca göre yüzde 75, 
dizel araca göre yüzde 200 daha az Nox 
üretmektedir.

• Avrupa Birliği’nde 1000 kilometre 
başına salınan zararlı maddelerden 
kaynaklanan sağlık harcamaları dikkate 
alındığında LPG otogaz, benzinden 
yüzde 70, dizelden yüzde 700 daha az 
sağlık harcaması sağlar.

• Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılı 
için konulmuş hedefe göre, otomotiv 
yakıtları içinde LPG otogazın günümüzde 
yüzde 2 olan payının yüzde 10’a 
çıkarılması öngörülmektedir. Günümüzde 
ülkemizde LPG otogaz otomotiv yakıtları 
arasında %12’lik bir paya erişmiştir. Bu 
açıdan Türkiye, Avrupa Birliği’nin 2020 
hedefini şimdiden yakalamış ve geçmiştir.

• ülkemizde yaklaşık 5 milyon araç 
LPG otogaz kullanmaktadır. Bu suretle 
her yıl yaklaşık 2 milyon ton daha az Co2 
salımı gerçekleşmektedir.

David M. Johnson Kadir örücü
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Mevcut salgın şartlarından dolayı gerek 
Istanbul Fiat yetkilileri olsun gerekse Hüner 
yetkilileri olsun teslim sırasında yetkililerin 
“sosyal mesafe” kurallarına uyarak bir 
araya gelmemeye özen göstererek örnek 
davranış sergilemişlerdir. Teslimat törenine 
Hüner adına İbrahim Hüner, Arda Hüner 
ve Hüseyin Hüner katılırken IVECO adina 
ağır vasıta bölge satış müdürü Yusuf 
Pekel, Istanbul Fiat genel müdürü Hikmet 
Yılgör,  ve İstanbul Fiat agir vasita satış 
müdürü Alper Akbay katılmışlardır.  Hüner 
yetkilileri S-WAY’in yeni kabinini, sessizligi 
ve ozellikle kabin genisligi konusindaki 
memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 

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

tasarımı, ideal sürüş pozisyonu ile başlamak 
üzere sürücülerin ihtiyaçları düşünülerek 
gerçekleştirildi. Ayarlanabilir koltuğun 

bazası alçaltılıp minderin kalınlığı ve ileri 
geri hareket mesafesi arttırılarak sürücüye 
konforlu bir pozisyon ve ideal görüş 
alanı sağlandı. Direksiyonun alt kısmı 
düz tutularak sürücülere daha fazla alan 
bırakıldı ve konfor arttırıldı.

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

Ön konsol ve merkez, konfor ve 
verimliliği arttırmak üzere baştan tasarlandı 
ve yeni yerleşim biçimi fonksiyonelliği 
arttırdı. 7 İnç kapasitif dokunmatik ekran, 
son teknoloji bilgi-eğlence sistemine 
erişimi sağlıyor ve sürücünün dijital 
hayatını Apple Car Play ile telefonunu 
eşleyerek araca getirmesine olanak veriyor. 
Ek olarak eller-serbest ve müzik yayını için 
Bluetooth, DAB radyo, ses tanıma, kamyon 
navigasyon sistemi ve de çeşitli donanım 

ile siber güvenlik de dâhil olmak üzere 
yazılım geliştirmeleri mevcut. Sürücü 7/24 
Servis ve Uzaktan Servis Hizmetleri ile 
Sürüş Tarzı Değerlendirme sistemine de 
erişebiliyor. Merkezde yer alan çok sayıda 
düğme, olası kombinasyonları arttırırken 
aracın gövdesi veya treyleri kontrol etmek 
üzere fazladan boş düğmeler bırakıyor.

Yeni Dur/Kalk düğmesi ve tümleşik 
uzaktan kontrollü elektronik anahtar 
yeri ön panelde DNR (Otomatik vites 
kontrolleri) alanının yanına uygun 
bir şekilde konumlandırıldı. Geniş, iyi 
donanımlı yaşam alanı.Yeni kabin konsepti 
hareket kolaylığı için oldukça boş alan 
bırakan geniş bir yaşam ortamı yaratıyor.

Yeniden tasarlanan tavan, alt tünel ve 
şekillendirilmiş üst raf, kabinin ortasında 
2,15 metrelik konforlu bir ayakta durma 
alanı sunarken üst yatay kullanılabilir alan 
ise önceki modele kıyasla 35 santim daha 

İstanbul Fiat
IVECo S-WAY çekicileri 

Hüner’e teslim etti

IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından Istanbul Fiat Otomotiv 
satışını gerçekleştirdiği 10 adet S-WAY AS440S48 T/P

çekicileri Hüner Uluslararası Taşımacılık
firmasına teslim etti.
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geniş ve üst yatak ile bölmelere daha kolay 
erişmeyi sağlıyor.

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

Hacmi yüksek bölmeler kabine uygun 
bir şekilde yerleştirilmiş ve sürücünün 
duyabileceği tüm saklama ihtiyacını 
karşılayacak düzeyde ve hepsi kolayca 
erişilebilir. Yan kapıdaki açık eldiven 
bölmesi aynı zamanda 1,5 litrelik şişe 
tutacağına da sahip. Yeniden tasarlanan 
üst raf 250 litrelik bir saklama kapasitesi 
sunuyor. Bunların yanı sıra hem sürücü 
hem de yolcu tarafında yer alan saklama 
kutuları toplam 375 litrelik bir kapasiteye 
erişebiliyor. Yemek ve içecekler için 
buzdolabı ve soğuk tutma kutuları 
seçenekleri çeşitli ihtiyaçları karşılıyor. 
Buzdolabının tepesindeki göz kapağı 
sürücünün içecek için buzdolabının 
kapağını tamamen açmadan içeceğini 
almasına olanak tanıyor.

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

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

Tek parçalık alt ranza yatağı 14 santim 

kalınlığında 2 farklı konfor seviyesine 
sahip bir şilte barındırıyor. Üst ranzada ise 
farklı ihtiyaçlara göre iki çözüm mevcut: 8 
Santim kalınlığında şilte ile katlanabilir ve 
bavul alanı olarak kullanılabilen 60 santim 
genişliğinde Akıllı Ranza veya 10 santim 
kalınlığında şilte ve merdiveniyle 70 santim 
genişliğinde Konforlu Ranza.

Her zaman mükemmel iç 
iklimlendirme. Klima sistemi, tümleşik park 
soğutucusu ve ısıtma sistemleri her türlü 
hava koşulunda, giderken veya dururken 
ideal iç iklimlendirmeyi sağlıyor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kabin baştan tasarlanırken 
IVECo, müşterinin kârlılığını 
arttırmak adına maliyet azaltıcı 
ve üretkenlik arttırıcı her fırsatı 
kullandı. Yeni tasarım aerodinamik 
performansı optimize ediyor ve 
hâlihazırda mükemmel olan yakıt 
verimliliğini %4’e kadar arttırıyor. 
Toplam Sahip olma Maliyetine 
etki eden tasarım unsurları ise 
tamir maliyetlerini dramatik 
olarak azaltan çok-parçalı tampon 
gibi yalnız etkilenen parçanın 
değişmesini sağlayan özellikler.
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IVECo 
İzmit 

Belediyesi’ne 
dev teslimatı

yaptı

İzmit Belediyesi tarafından
satın alınan hizmet araçlarının tanıtımı ve projelerin 

toplu açılış töreni sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Meral Akşener 
ve İzmit belediye başkanı sayın Fatma Kaplan Hürriyet ve IVECo 

yetkililerinin katılımıyla İnterteks Uluslararası 
Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi.
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İzmit belediyesine 7 adet Eurocargo 
180E32K çöp kamyonu, 7 adet Eurocargo 
100E19K çöp kamyonu, 7 adet Eurocargo 
180E32 arazöz, 3 adet 100E19K arazöz, 
3 adet Eurocargo 100E19 vakumlu yol 
süpürme aracı, 1 adet 100E 19 sepetli 
platform, 12 adet Eurocargo 150E21K 
çöp kamyonu, 5 adet 70C16 Daily çöp 
kamyonu, 4 adet Eurocargo 180E32K 
vinçli çöp kamyonu, 9 adet de açık kasalı 
Daily olmak üzere toplam 58 adet IVECO 
araç teslim edildi. 

Törende ilk konuşmayı yapan İzmit 
Belediye Başkanı Fatma Kaplan 
Hürriyet şunları söyledi “Kendi 
makam aracını kullanan ve 
benzin dahil tüm ihtiyaçlarını 
cebinden yapan bir belediye 
başkanı olarak makam aracı 
değil, hizmet aracı alalım 
dedik. Hizmet edebilmesi 
için kiralanan ama ciddi 
meblağlar ödenen bütün 
araçlarımızın tümünü satın 
almaya karar verdik, bu 
şekilde her ay 1 milyon Türk 
Lirası bir tasarrufu başlatmış 
olduk. Bugün belediyemizin 
artık çok güçlü araç filosu oldu”

IVECO Türkiye adına hafif ve orta 
ticari araç satış müdürü Erkan Erşin, 
ve bölge satış müdürü Çağatay Akyol 
İzmit belediye başkanına günün anısına 
bir plaket takdim etti. Erkan Erşin IVECO 

markası ile ilgili bilgileri aktardıktan 
sonra şunları söyledi, ”Bugün burda 
çeşitli görevler için kullanılacak 58 adet 
aracın teslimatını gerçekleştirmekten son 
derece memnuniyet duyuyoruz. Teslim 
edilen araçların her biri bulundukları 
segmentde üstün ürün özelliklerine 
sahip. İzmit belediyesinin bugün 
teslim edilen araçlardan memnun 

kalacaklarına eminiz ve kendilerini 
satış sonrası hizmetlerde de yalnız 
bırakmayacağımız sözünü veriyorum. 
Bu işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı 
olmasını diliyor, herkese en derin 
saygılarım sunuyorum.”

Törende bulunan IVECO Daily ve 
Eurocargo’dan sorumlu ürün müdürü 
Suha Yılmaz da yetkililere ürünler ile ilgili 
detaylı bilgiler aktardı. Program İzmit 
belediyesi tarafından satın alınan araçların 
tören alanından geçişi ile sona erdi.
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ARC Lojistik, tercihini Uluslararası Yılın Kamyonu (IToY) ödüllü F-MAX’ten yana kullandı

ARC Lojistik,
filosunu 20 adet

F-MAX ile genişletti
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2014 yılında Bursa’da Fahrettin 
Arabacı tarafından kurulan ve 6 yıl içinde 
bölgenin önemli lojistik firmalarından biri 
haline gelen ARCLOG Lojistik, filosunu 
20 adet ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu 
(ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX ile 
genişletti. 2019 yılında uluslararası 
nakliyat firması MRLLOG ile ortaklık 
anlaşması imzalayan ARCLOG Lojistik, 
başta Avrupa ülkeleri olmak üzere global 
arenada da hizmet sağlıyor. 

ARC Lojistik Bursa Nilüfer’deki merkez 
ofisinde düzenlenen araç teslimat 
törenine ARC Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Fahrettin Arabacı, Ford Trucks 
Satış Müdürü Murat Bakış, Ford Trucks 
Satış Bölge Müdürü Orhan Altınbaş, 
Erdeğer Ford Trucks Genel Müdürü 
Tunç Ertaş, Erdeğer Satış Müdürü 
Korkut Karakaya ve firma çalışanları 
da katıldılar. Teslimat töreninde Ford 
Trucks F-MAX’i yerli üretim olması, 
Eskişehir’de üretilmesi ve yaygın yedek 
parça ve servis ağı gibi sunulan kapsamlı 
hizmetlerden dolayı ile tercih ettiklerini 

vurgulayan Fahrettin Arabacı’ya Ford 
Trucks yönetimi tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi. 

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

sürücü odaklı yaklaşımının yanı sıra 
2.5 metre genişliğindeki kabiniyle de 
konfor ve lüks sunuyor. Kokpit tarzı 
konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara 
kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş 
deneyiminin keyfini artırmak için 
entegre edilen en küçük detaylarla 
birlikte kabinde ferah bir ortam 
sağlanıyor. Yeni F-MAX, 500 PS, 2500 
Nm güç ve 400 kW frenleme gücü ile 
yüksek performanslı bir motor içeriyor. 
Üstün aerodinamik, aktarma sistemi 
kalibrasyonu ve teknik özellikler, 
yakıt tüketimi açısından mükemmel 
performans ile önceki modellere 
göre %6’lık iyileştirme sağlıyor. Teknik 
özellikler arasında E-APU teknolojisi ve 

predictive hız kontrolü (Max Cruise) de 
bulunuyor. Bakım maliyetlerinin %7’ye 
varan oranda azaltılması ve uzun bakım 
aralıkları toplam sahip olma maliyetini 
düşürüyor. F-MAX’ın Ecotorq motoru, 
her türlü yol koşulunda maksimum 
performans ve minimum yakıt tüketimi 
sunuyor.

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

saygın ve prestijli ödüllerden biri olan 
‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ 
(International Truck Of the Year - ITOY) 
ödülüne layık görülerek önemli bir 
başarıya imza atan Yeni Ford Trucks 
F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve 
konforu bir arada sunuyor. Yüksek 
kapasiteli 225 Ah aküsü, 1050 litreye 
kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi, 
aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu 
kabini ile yeni F-MAX uzun yollarda 
kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.
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Mobil Delvac Hafif Ticari F 5W-30 
10,5L, hafif ticari araçlar alanında önemli 
bir pazar payı bulunan Ford markası 
tarafından onaylanırken, 10 litreye kadar 
karter hacmine sahip diğer tüm araçlar 
için özel olarak geliştirildi. Mobil Oil 
Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, 
“Pazardaki talep doğrultusunda 10 litre 
karter hacmi olup, ihtiyaçlarını 5 veya 
7 litrelik ambalajlardan gideren Ford 
veya diğer araç sahipleri için yepyeni bir 
çözüm sunuyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz 
yeni Mobil Delvac Hafif Ticari F 5W-30 
10,5L ile hafif ticari araç sürücüleri, 
ihtiyaçları olan ambalaj ölçüsüne 
artık Mobil kalitesinde ulaşabilecek” 
değerlendirmesinde bulundu.

Geniş ürün yelpazesiyle otomotivden 
endüstriyel yağlara kadar bir çok farklı 
alanda çözümler üreten dünyanın 
önde gelen madeni yağ 
üreticilerinden Mobil, 
Türkiye’de ilk kez 2018 
yılında hafif ticari 
araçlar için pazara 
sunduğu Mobil Delvac 
Hafif Ticari Araç ürün 
serisine yeni bir üye 
ekledi. Ülkemizde 5 
ve 7 litrelik ambalaj 
seçenekleriyle satılan 
Mobil Delvac Hafif 
Ticari Araç motor 
yağları ailesinin F 
5W-30 versiyonu, 
yeni 10,5 litre hacimli 
ambalajıyla satışa 
sunuldu. Mobil 
Delvac Hafif Ticari F 
5W-30 10,5L, hafif 
ticari araçlar alanında 
önemli bir pazar 
payı bulunan Ford 
markası tarafından 
onaylanırken, 10 litreye 

kadar karter hacmine sahip diğer tüm 
ticari araçlar için özel olarak geliştirildi. 
Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor 
yağları ürün yelpazesi; F 5W-30, dizel 
partikül filtresiyle uyumlu M 5W-30, T 
5W-30 ve 10W-40 olmak üzere dört farklı 
üründen oluşuyor.

“Satış performansımızla  
global çapta lider olduk”

Konuyla ilgili bilgiler veren Mobil Oil 
Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, 
“Mobil Delvac markasıyla 2018 yılında 
pazara sunduğumuz Hafif Ticari Araç 
motor yağları ürün ailesi, satışa çıktığı 
andan itibaren önemli başarılara imza 
attı. Öyle ki, satış anlamında Mobil’in 
global çapta en başarılı olduğu ülke 
olma unvanını kazandık. Bu başarının 
altında yatan ana neden ise, pazara 

sunduğumuz ürünlerin 
Türkiye yollarındaki 

hafif ticari araçlar 
portföyüne  
tamamen uygun 
olması. Türkiye’deki 
tüm hafif ticari araç 
sürücülerine hitap 
edebilecek  onay 
ve şartnamelere 
sahibiz. Son olarak, 
pazardaki talep 
doğrultusunda 10 
litre karter hacmi 
olup, ihtiyaçlarını 
5 veya 7 litrelik 
ambalajlardan 
gideren Ford veya 
diğer araç sahipleri 
için yepyeni bir 
çözüm sunuyoruz. 
Türkiye’de 
ürettiğimiz yeni 
Mobil Delvac 
Hafif Ticari F 5W-

30 10,5L ile hafif 

Mobil Delvac hafif ticari
araç serisinin 10,5 litrelik 

yeni ürünü satışa çıktı
Münci Bilgiç
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ticari araç sürücüleri, ihtiyaçları olan 
ambalaj ölçüsüne artık Mobil kalitesinde 
ulaşabilecek” dedi.

Ticari araçların   
değerini koruyor

Türkiye’de 5, 7 ve son olarak 10,5  
litrelik ambalaj seçenekleriyle satışa 
sunulan Mobil Delvac Hafif Ticari Araç 
motor yağları F 5W-30, M 5W-30, T 5W-30 
ve 10W-40, motor ömrünün uzamasına 
önemli şekilde katkıda bulunurken, şehir 
içi sürüş ve ağır hizmet koşullarına bağlı 
aşınmalara karşı üstün koruma ve yüksek 

performans sağlıyor. Ticaret erbapları 
için büyük bir sorun haline gelen yüksek 
bakım maliyetleri ve arızalar sebebiyle 
yaşanan zaman kayıplarının da önünü 
kesmeye yardımcı olarak, aynı zamanda 
ticari araçların değerini koruyan Mobil 
Delvac Hafif Ticari; dünyanın önde gelen 
araç üreticilerinin motor şartnamelerini 
de karşılıyor. Hafif ticari araçlar için 
özel olarak geliştirilen Mobil Delvac 
Hafif Ticari Araç ürün serisi ayrıca, yakıt 
tüketiminin düşürülmesine yardımcı 
olarak yakıt ekonomisine katkı sağlıyor.

Münci Bilgiç

Dünyanın önde 
gelen madeni yağ 

üreticilerinden Mobil, 
5 ve 7 litrelik ambalaj 
seçenekleriyle satılan 

Mobil Delvac Hafif Ticari 
Araç motor yağları 
ailesinin F 5W-30 

versiyonunu yeni 10,5 
litre hacimli ambalajıyla 

satışa sundu. 
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Kandıra Belediyesi, İlçede yeni bir 
uygulamaya daha imza attı. Belediye 
Başkanı Adnan Turan’ın talimatları ile 
alınan Çöp Taksi çöp kamyonlarının 
giremediği ve konteyner konulamayan 
caddelerdeki el çöplerini de almak için de 
kullanılacak.

Gelişen ve güzelleşen bir ilçe 
için çalıştıklarını vurgulayan Kandıra 
Belediye Başkanı Adnan Turan, “Tüm 
birimlerimizde hizmet kalitesini artırmak 
için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 

çalışmalarımızın sonuncu ise Çöp Taksi 
uygulaması oldu. Çöp taksi uygulaması ile 
büyük kamyonların girmesi zor olan ara 
sokaklara daha kolay ve hızlı bir şekilde 
müdahale edeceğiz. Aracımızın küçük 
ve seri olmasından dolayı olumsuzluğun 
yaşandığı bölgeye daha hızlı ulaşıp 
sorunun çözülmesini sağlayacağız. Ayrıca 
bu uygulama ile büyük çöp araçlarından 
kaynaklanabilecek olası trafik 
aksamalarının da önüne geçmiş olacağız. 
“Çöp Taksi” uygulamamızın ilçemize 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Kandıra Belediyesi
ÇÖP TAKSİ

uygulamasına başladı
Kandıra Belediyesi, birçok 

il ve ilçede hizmet veren 
Çöp Taksi Uygulamasını 

Kandıra’da hayata geçirdi. 
Kandıra Belediyesi 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde kullanılmaya 

başlanan “Çöp Taksi” 
gün içinde girmesi zor 

cadde ve ara sokaklarda 
dolaşılarak, biriken 
çöpleri toplayacak.
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Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 nedeniyle, ülkemizde 
16 Mart itibarı ile fuarların açılmaması 
yönünde bakanlık kararı yayınlandı. 16 
Mart itibarı ile başlayan bu süreç 1 Eylül’de 
sona eriyor ve 1 Eylül itibarı ile fuarlar 
açılmaya başlıyor. Her ne kadar bu resmi 
duyuru ile fuarların 1 Eylül sonrasında 
düzenlenmesi ile 8-11 Ekim 2020 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan ISAF Fuarı’nın 
ve IMEX Fuarı’nın düzenlenmesine izin 
veriliyor olsa da tarih değişikliği ile ilgili 
olarak Marmara Fuarcılık Direktörü Yeşim 
Akgün şunları söyledi,

“Fuarların esas amacı olan katılımcı ve 
ziyaretçileri buluşturma ve tüm kesimleri 
bir araya getirme açısından gerekli şartların 
henüz oluşmadığı konusunda tespitlerin 
kesinleştiğinden ve ancak esas olarak 
pandemi döneminin henüz beklenen 
düşük sayılara ulaşmaması nedeniyle tüm 
katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin 
sağlığı göz önüne alınarak fuarların 
tarihinin değiştirilmesine karar verdik. ISAF 
Fuarı’nın ve IMEX Fuarı’nın yeni tarihi 4-7 
Mart 2021 olacak şekilde değiştirilmiştir”

ISAF VE IMEX Fuarı’nın 
tarihleri değişiyor
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Koronavirüs salgınından en çok 
etkilenen sektörlerden biri de lojistik 
oldu. Özellikle karayolu taşımacılığında 
kapatılan sınırlar nedeniyle birçok 
sevkiyat gerçekleştirilemedi. Bu 
dönemde Türkiye’nin önde gelen lojistik 
şirketlerinden Mars Logistics, uluslararası 
taşımacılıktaki yetkinliklerini Türkiye 
içi operasyonlara da taşımak için bir 
dizi yatırım gerçekleştirdi. Ocak ayında 
Eskişehir’de 1.000 metrekarelik, Mayıs 
ayında ise Manisa’da 5.600 ve 5.500 
metrekarelik olmak üzere toplam 3 yeni 
depo açan şirket, Türkiye’nin 81 iline 
gerçekleştirdiği yurtiçi dağıtım hizmetini 
güçlendirdi. Ayrıca 2020 sonuna kadar 
Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da yeni 
transfer merkezlerinin kurulmasıyla ilgili 
çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Genişletilen dağıtım kanalları ile 
lojistiğin gerektirdiği tüm hizmetleri 
Türkiye’nin her ilinde entegre bir şekilde 
sunduklarını belirten Mars Logistics 
Yurtiçi Dağıtım Kanalları Geliştirme 
Müdürü Mahmut Yortaç, bu sayede yerli 

üreticiyi de desteklemeyi amaçladıklarını 
vurguladı. Yortaç, “81 ilimizde ulaşılabilir 
olacak şekilde sistematize ettiğimiz 
altyapı yatırımlarımızın odağında ise 
özellikle yerli üreticilerin sınırlarını 
ortadan kaldırmak ve erişim güçlerini 
artırmak var. Müşterilerimize Komple 
ve Parsiyel Dağıtım, Cross-dock, Eve 
Teslimat, Lowbed Taşıması, Konteyner 
Taşıması, Milkrun Operasyonları, 
müşteriye özel dedike araç ve Mikro 
Dağıtım hizmetleri sunuyoruz. Eskişehir 
ve Manisa’da açtığımız yeni depolar ile 
de yurtiçi dağıtımın depolamasını da 
gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Yeni yatırımlar yolda
Kısa sürede ciddi bir ivme kazandık-

larına ve Yurtiçi Dağıtım’da 2020 yılında 
%100’lük bir büyüme hedeflediklerine 
de değinen Yortaç, gelecek yatırımlarına 
ilişkin olarak “2019 yılında tek bir müşte-
ri ile çıktığımız bu yolda, şu an otomotiv 
yan sanayi, tekstil, beyaz eşya, FMCG, 
inşaat, yapı market gibi sektörlerde yak-
laşık 50 farklı müşteri ile çalışıyoruz. 

Türkiye’nin lojistik gücü
salgına rağmen

yeni yatırımlarla büyüyor

Yurtiçi ve yurtdışı ticaret için hayati öneme sahip olan lojistik sektörü,
ticaretin yavaşladığı salgın günlerinde de hizmet vermeye devam etti.

ocak ayından bu yana 12 bin 100 metrekarelik depo ve transfer merkezi yatırımı yapan
Mars Logistics, Türkiye’nin 81 ilindeki üreticiye yurtiçi dağıtım hizmeti vermeyi hedefliyor.

Mahmut Yortaç
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Yıl başında Eskişehir’de açtığımız 
transfer ve toplama merkezi ve 
Mayıs ayında Manisa’da açtığımız 
iki yeni depo ile yurtiçi depolama 
noktasında önemli adımlar attık. 
2020 yılı sonuna kadar yatırım 
planımız ise Ankara, İzmir, Bursa, 
Adana’da ve farklı illerde yeni cross-
dock ve transfer merkezleri açarak 
parsiyel mikro dağıtım hizmeti 
verme yönünde olacak” dedi. 

Fabrikadan teslime tüm süreç 
takip altında

Lojistik operasyonlarında takip 
konusunun önemine dikkat çeken 
Mahmut Yortaç, “örneğin beyaz 
eşya sektöründeki müşterimizle 
sistemlerimizi entegre ettik. 
Bu sayede, ürünler fabrikadan 
yüklenmeden önce barkodları 
oluşturuyor, el terminalleri ile 
ürünlerin üzerinde bulunan 
barkodlar okutuluyor ve araçlara 
yükleniyor. ürünler Mars’ın transfer 
merkezine ulaştığında el terminali 
ile okutuluyor ve depoya indiriliyor. 
Yazılım üzerinde rut planlaması 
yapıldıktan sonra ürünler tekrar 
okutularak araca yükleniyor ve 
bayilere, servislere veya evlere 

teslimatı gerçekleşiyor. Müşterimiz, 
yük takip ekranına ürün kodu, 
irsaliye numarası, bayi adı gibi 
bilgileri sisteme girerek o ürüne ait 
tüm hareketleri sistem üzerinden 
takip edebiliyor” şeklinde konuştu. 

Mars Logistics Hakkında:

1989 yılında kurulan Mars 
Logistics, tüm lojistik hizmetlerinin 
sunulduğu bir grup şirketi 
olarak faaliyet göstermektedir. 
Uluslararası karayolu, havayolu, 
denizyolu ve demiryolu taşımacılığı 
hizmeti sunan Mars Logistics, 
proje taşımacılığı, intermodal 
taşımacılık, fuar ve etkinlik lojistiği, 
depolama, gümrük yönetimi ve 
sigorta alanlarında da hizmet 
vererek müşterilerine entegre 
bir sistem sunmaktadır. Merkezi 
İstanbul’da olan, yurtiçinde ve 
yurtdışında şubeleri bulunan Mars, 
174.100 m²’lik açık ve kapalı alanda 
gümrüklü ve gümrüksüz depolama 
hizmetleri ile müşterilerine akıllı 
çözümler sağlamaktadır. Mars 
Logistics başta otomotiv ve 
tekstil olmak üzere kimya, sağlık, 
kozmetik, enerji, perakende gibi 
birçok sektöre sektör bazında 

özel çözümler geliştirmektedir. 
Türkiye’nin en genç ve en büyük 
filolarından birine sahip olan Mars 
Logistics, 2.650 araçlık filosu ile 
Avrupa, Kuzey Afrika, Balkanlar 
ve Türki Cumhuriyetler’e karayolu 
taşımacılığı hizmeti vermektedir. 
WIN’in kurucu üyesi olan Mars Hava 
ve Deniz Kargo ise dünyanın tüm 
ülkelerine ulaşmakta ve havayolu 
& denizyolu taşımacılığında da 
profesyonel bir sistem sunmaktadır. 
Türkiye’nin en büyük 200 şirketi 
arasında yer alan Mars, yayınladığı 
son sürdürülebilirlik raporu 
ile Türkiye’deki GRI onaylı A+ 
seviyesindeki ilk 10 firmadan 
birisi olmayı başarmıştır. 1500’ün 
üzerinde çalışanıyla, lojistik 
sektöründe fark yaratarak 
büyümesini sürdüren Mars 
Logistics, Intermodal Taşıma 
Sistemi ile çevreci ve sürdürülebilir 
bir hizmet modeli sunmaktadır.  
Sektörde sürekli gelişimi ve 
değişimi hedefleyen Mars, kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerinde 
özellikle eğitime destek vermeye 
odaklanmıştır.
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Ağır ticari sektöründe gerek 
mühendislik tecrübesi gerekse de 60 
yıllık mirası ile global rekabette öne çıkan 
Ford Trucks, Avrupalı belediyelerin ve 
toplu taşıma filolarının tercihi olmaya 
devam ediyor. Çeşitlendirdiği ürün 
gamıyla modern çözümler sunan ve 
Avrupa’ya yönelik ihracat grafiğindeki 
istikrarı koruyan Ford Trucks, son 
olarak Doğu Avrupa’daki en önemli 
pazarlarından biri olan Romanya’da, 
atık toplama şirketi AVE Bihor’a 35 adet 
Ford Trucks çöp kamyonunu teslim 
etti. Belediye araçları segmentinde 
pazar lideri olan Ford Trucks, bu önemli 
teslimatın ardından % 45,3 pazar payına 
ulaşarak liderliğini de pekiştirdi.  

Kuvvet:  “Romanya’nın belediye 
araçları segmentinde üst üste 
üçüncü yıl pazar lideri olduk”

Romanya pazarına ilk kez Mayıs 
2017’de girdiklerini belirten Ford 
Trucks Doğu Avrupa & Balkan Ülkeleri 
Müdürü Koray Kuvvet, teslimatın 
ardından “Romanya gerek AB üyeliği 
ile hızla gelişen ekonomisi, gerekse 
de yoğun altyapı yatırımları ve sanayi 
üretiminin artışıyla büyüyen karayolu 
nakliye ihtiyacıyla odak pazarlarımızdan 
biri konumunda. Ford Trucks olarak, 
Romanya’da belediye araçları 
segmentinde üst üste üçüncü yıl pazar 
lideri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
başarıyı Romanya’daki distribütörümüz 
Cefin Trucks ile birlikte ürün kalitemiz, 
ürünlerimizin Avrupa pazarlarına 
olan uygunluğu, yüksek mühendislik 
yeteneğimiz, Ar-Ge gücümüz ve ileri 
teknolojilerimiz sayesinde elde ettik. 
Romanya’nın köklü firmalarından 
AVE Bihor ile iş birliği yapmaktan ve 
markamızı tercih etmelerinden dolayı 
çok mutluyuz, iş birliğimizin uzun soluklu 
olmasını diliyoruz.” diye konuştu.

Ford Trucks kamyonları 
Romanya sokaklarını 

TEMİzLEYECEK
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Kovács : “Ford Trucks’ın kentsel 
temizlik operasyonlarımızda bize 
çok önemli bir katkı sunacağına 
inanıyoruz” 

Ford Trucks kamyonlarını filosuna kat-
tıkları için mutlu olduklarını belirten AVE 
Bihor Genel Müdürü Zoltán Kovács: “AVE 
Bihor olarak, Ford Trucks’ı tercih etmek 
için iki sebebimiz vardı, birincisi rekabetçi 
fiyatları, bir diğeri ise hızlı teslimat süreleri. 
2019’dan bu yana filomuzu Ford Trucks 
marka araçlarla büyütmeye devam ediyo-
ruz. Bugün toplamda 38 adet Ford Trucks 
aracımız oldu. Düşük yakıt tüketimiyle 
dikkat çeken yüksek performanslı motoru 
ve ileri teknolojik donanımları ile şirketi-
mizin ve sürücülerimizin büyük beğenisini 
kazandı. Ford Trucks ile iş birliğimizin uzun 
yıllar süreceğine inanıyoruz” dedi. 

Romanya’da inşaat ve belediye 
araçları segmentinde pazar liderliği 
Ford Trucks’ta

Ford Trucks’ın Avrupa’daki en önemli 
pazarlarından biri olan Romanya’da, 
2018’den bugüne belediye araçları seg-
mentindeki satış liderliğiyle müşterilerine 
katma değer sunarak ilk tercih olmaya 
devam ediyor.  Ford Trucks distribütö-
rü Cefin Trucks, 2017’de işbirliğinin ilk 
yılında  %2,36 olan pazar payını, 2018 
yılında iki katına çıkararak %4,1 pazar 
payı ile segmentindeki güçlü rakiplerini 
geride bıraktı. 2019 yılının Kasım ayında 
1.000’inci Ford Trucks aracını teslim eden 
Cefin Trucks, yıl sonunda %8 pazar payına 
ulaştı ve belediye araçları ve inşaat seg-
mentinde liderliğini sürdürüyor.
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2020
FUAR TAKVİMİ

FUARIN ADI  BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KoNUSU ŞEHİR - YER DüzENLEYEN FİRMA

oToMoTİV VE  15 AĞUSTOS 2020 ONLİNE SANAL 365 GÜN FUAR TAKİP
YAN SANAYİ  15 AĞUSTOS 2021 OTOMOTİV VE ONLİNE
SANAL FUARI  YAN SANAYİ FUARI SANAL

4 X 4 FEST 09-11 EKİM 2020  19. ÖZEL ARAÇLAR,  İTALYA- CARRARA FIERE
  DÖRT ÇEKER ARAÇLAR,  CARRARA
  TAŞIMA ARAÇLAR, 
  SPOR ARAÇLAR FUARI

ENTECH 04-07 KASIM 2020 ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ TÜRKİYE - IFM POZİTİF FUARCILIK
  YENİLENEBİLİR ENERJİ YEŞİLKÖY
  GERİ DÖNÜŞÜM FUARI

IAA 7-12 EYLÜL 2021  ULUSLARARASI  ALMANYA– VDA
  TİCARİ ARAÇ VE HANNOVER
  YAN SANAYİİ FUARI 

AUToMECHANIKA  14-18 EYLÜL 2021 ULUSLARARASI  ALMANYA- MESSE FRANKFURT
FRANKFURT  OTOMOTİV  FRANKFURT
  YEDEK PARÇA VE 
  AKSESUARLAR FUARI
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Anadolu Isuzu, toplu taşımada 
kullanılan araçlarda ve okul servis 
araçlarında aldığı önlemlerle COVID-19 
virüsünün bulaşma riskini azaltarak hem 
yolcuları hem de sürücüleri korumayı 
hedefliyor. Anadolu Isuzu Genel 
Müdürü Tuğrul Arıkan, “Araçlarımız için 
“Dezenfeksiyon”, “Kontrol”, “Temas” ve 
“İzolasyon” olmak üzere 4 başlıkta COVID 
önlem paketleri geliştirdik. Hem toplu 
taşımada hem de okul servislerinde bu 
uygulamayı hayata geçiren ilk marka 
olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Anadolu Isuzu, COVID-19 
pandemisiyle mücadele kapsamında 
araçlarında aldığı, virüsün bulaşma 
riskini azaltmaya yönelik önlemlerle 
hem yolcuların hem de sürücülerin 
sağlığını korumaya katkıda bulunuyor. 
Önlemler, COVID Önlem Paketleri adı 
altında “Dezenfeksiyon”, “Kontrol”, 
“Temas” ve “İzolasyon” olmak üzere 4 
başlık altında geliştirildi. Anadolu Isuzu 
Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu 
Isuzu’nun kaliteli, konforlu ve güvenli 
araçları ile yurtiçinde ve yurtdışında 
tercih edilen bir marka olduğunu 
söyledi. Arıkan “Anadolu Isuzu olarak 
inovasyonu ve teknolojik yenilikleri 
ürün ve hizmetlerimize adapte etmeye 
odaklanıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon 
alanındaki çalışmalarımız, müşteri 
taleplerine uygun ürün geliştirme 
gücümüzü pekiştiriyor. Bu doğrultuda 
yolcularımızın ve sürücülerimizin 
güvenli seyahat edebilmelerine 
katkıda bulunma hedefiyle hayata 
geçirdiğimiz çalışmalara devam 
ediyoruz. COVID-19 pandemisi ile bu 
çalışmalarımız yeni bir boyut kazandı. 
Geliştirdiğimiz COVID-19 önlem 
paketleri ile hem toplu taşımada hem 
de okul servislerinde bu uygulamayı 
hayata geçiren ilk marka olmanın 
gururunu yaşıyoruz” dedi.

COVID Önlem Paketleri Anadolu 
Isuzu’nun; Novociti, Novociti Life, 
Citibus, Citiport, Novo Serisi, Turkuaz, 
Visigo, Interliner, Toro ve Novo 
Okul modellerinde uygulanabiliyor. 

COVID-19 uygulamaları fabrika çıkışlı sıfır 
araçların yanı sıra piyasadaki Anadolu 
Isuzu araçlarına da Isuzu yetkili servisleri 
tarafından tek tek ya da paket halinde 
opsiyonel olarak uygulanabiliyor. 

4 adımlı dezenfeksiyon 
“Dezenfeksiyon” adımında virüslerin 

DNA ve RNA yapılarını bozarak etkisiz 
hale getiren ve laboratuvarlar ile 
hastanelerde dezenfeksiyon işlemleri 
için kullanılan UV-C lambalar, tavana 
konumlandırılarak araç içerisindeki 
patojenleri 1 saatlik çalışma ile en aza 
indiriyor. Gebze Teknik Üniversitesi ve 
San Rafaelle Üniversitesi tarafından test 
edilerek onaylanan UV-C sterilizasyon 
uygulaması özellikle turizm araçlarında 
bagaj kısmında da kullanılarak bagajların 
dezenfektasyonunu sağlıyor. Araçların 
klima hava emiş filtrelerine uygulanan 
ve yine Gebze Teknik Üniversitesi ve 
San Rafaelle Üniversitesi tarafından 
onaylanan fotokatalist filtre ise özel bir 
ışık ile aktif hale geliyor. Filtre içinden 

geçen havadaki patojenler, bozularak 
etkinliklerini kaybediyor. Böylece, 
klimadan gelen hava sürekli, anlık ve 
etkin bir şekilde dezenfekte ediliyor. 
Ayrıca araç girişinde bulunan sensörlü el 
dezenfektanları temas edilen noktalarda 
virüsün bulaşmasını engelliyor.

Sıcaklık ölçülüyor, maske kontrolü 
yapılıyor
“Kontrol” adımında opsiyon olarak 

sunulan termal kamera ve maske 
tanımlama uygulaması ile sıcaklık 
ölçülebildiği gibi maskenin takılı olup 
olmadığı da tespit edilebiliyor. Özellikle 
okul servisleri gibi yolcusu belirli 
olan araçlarda beyaz liste/kara liste 
uygulaması ile kayıtlı olmayan yolcu 
tespit edilerek uyarı veriliyor.  Sistemin 
sesli uyarı ve yolcu sayma özelliği de 
bulunuyor. Şehiriçi yolcu taşıma ve okul 
servis araçlarında sunulan bu özellik ile 
koltukların doluluk bilgisi anlık olarak 
takip edilebiliyor. Koltuk sensörleri 
sayesinde toplu taşıma araçlarındaki 

kapasite kontrolü kolaylıkla 
yapılabiliyor. 

okul servislerinde koltuk sayısını 
29’dan 21’e düşürerek sosyal 
mesafe artırılıyor.

Araç içinde temasın en aza 
indirilmesi pandemi döneminin 
yanı sıra normal zamanlarda da 
alınması gereken bir önlem. “Temas” 
başlığı altında uygulanan sensörlü 
“Dur” butonu ile bu sorun kolaylıkla 
çözülüyor. Anadolu Isuzu, pandemi 
döneminde izolasyon sorununu 
her araç için özel olarak tasarlanan 
kabinlerle çözüyor. “İzolasyon” 
adımında kabinler sayesinde yolcularla 
her türlü temas engellenerek 
şoförlerin güvenliği sağlanıyor. Sosyal 
mesafenin ve araç kapasitesinin 
korunması için zemine ve boş 
bırakılması gereken koltuklara uyarı 
işaretleri de yerleştiriliyor.  Esnek 
koltuk yerleşimi sayesinde araç oturma 
düzenleri sosyal mesafe korunacak 
şekilde ayarlanabiliyor.

Anadolu Isuzu
yolcu ve sürücüleri CoVID-19 

virüsüne karşı koruyor
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Hidromek
yeni nesil H4 serisi

ekskavatörlerini tanıttı
Yeni 

H4 serisi 

ekskavatörler 

sahaya izini daha 

güçlü

bırakacak
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Dünyanın tanınmış iş makinesi 
üreticisi HİDROMEK, dayanıklılığı ve 
seriliği ile ön plana çıkan yeni H4 
Serisi ekskavatörlerini pazara sundu. 
Bir önceki seri ile karşılaştırıldığında, 
yeni seri ekskavatörler modeline 
göre değişkenlik gösteren verimlilik, 
üretkenlik ve hız artışıyla öne çıkıyor. 
H4 Serisi ekskavatörler sergilediği 
üstün performansı ve her detayı özel 
olarak tasarlanmış ergonomik kabiniyle 
kullanıcısı için eşsiz bir deneyim sunuyor. 

Farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir 
yelpaze sunan yeni seride hem lastik 
tekerlekli hem de paletli ekskavatörler 
bulunuyor. H4 Serisinde, 16 – 22 ton 
arasında çalışma ağırlıklarına sahip olan 
HMK 140 W, HMK 150 WR ve HMK 210 
W lastikli ekskavatörler ile 14 – 51 ton 
arasında çalışma ağırlıklarına sahip olan 
HMK 140 LC, HMK 145 LCSR, HMK 230 
LC, HMK 310 LC, HMK 390 LCHD, HMK 
410 LCUHD ve HMK 500 LCHD paletli 
ekskavatörler yer alıyor. 

Yeni H4 Serisi artırılan kepçe hacmi, 
hızlandırılan ataşman hareketleri ve 
geliştirilmiş hidrolik sistem tasarımı 
sayesinde daha az zamanda daha fazla 

iş yapılmasına imkan sağlıyor. 4 farklı 
çalışma moduna sahip olan H4 Serisi, 
yenilikçi teknolojisi ile üretkenliği en üst 
seviyeye taşıyor. 

DAHA Az YAKITLA DAHA ÇoK İŞ 
Yeni seride, makinenin su soğutmalı, 

turbo şarjlı, intercooler destekli, 
elektronik dizel motoru, Avrupa Birliği 
Faz 3A/ Faz 4 ve ABD EPA Tier 3/ 4 
emisyon yönetmeliklerine uygunluk 
gösteriyor. 

Makinelerde yakıt tasarrufu ve 
verimlilik sağlamak amacıyla pek çok 
teknolojik donanım yer alıyor. Standart 
olarak sunulan “Otomatik Stop Sistemi”, 
ayarlanabilir rölanti ve stop süreleri 
ile makine rölantiye geçtikten sonra 
motoru otomatik olarak durdurarak yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Böylelikle işletme 
maliyetlerinin minimuma inmesine ve 
çevrenin korunmasına yardımcı oluyor.

“Emniyetli Tip Yakıt Transfer Pompası” 
ise, depo dolduğunda ya da pompa 30 
saniye boşta çalıştığında devreye girerek 
pompanın otomatik durmasını sağlıyor. 
Makine için ek güç oluşturan Power 
boost teknolojisi ise makinenin işe en 
uygun performansta çalışmasını sağlıyor. 

DAYANIKLILIĞI ARTIRILDI
Hassas kalite kontrol aşamalarından 

geçen, güçlendirilmiş ağır hizmet tipi 
konstrüksiyonu ile daha fazla dayanıklılık 
sunan H4 Serisi ekskavatörler, en zorlu 
saha şartlarında bile üstün performans 
sağlarken, uzun ömürlü kullanım 
sunuyor.  

Yeni seride, bom-arm ve bom-şasi 
bağlantı noktalarında bronz-grafit 
burçlar kullanılıyor. Yağ emme ve tutma 
kabiliyeti çok yüksek olan grafitin burcun 
içyapısında gömülü olması yağlama 
periyodunu artırıyor. Grafitli bronz 
burçlar, darbelere ve aşınmaya karşı 
yüksek dayanıklılığa sahip olmasıyla 
ataşmanların ömrünü uzatıyor. 

Çok çeşitli kullanım alanlarına 
sahip olan H4 Serisi ekskavatörlerin 
kullanım alanı polip, kırıcı ve riper gibi 
farklı ataşmanlarla genişliyor. Ayrıca 
çabuk sök tak ile hızlı ataşman değişimi 
sağlanabiliyor.

KoNFoRLU ÇALIŞMA,  
KoLAY KoNTRoL
Dış ve kabin içi tasarımında teknolojik 

ve tasarımsal yenilikler sunan yeni H4 
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Serisi operatörün rahat ve konforlu 
şekilde çalışmasını ve makineyi kolaylıkla 
kontrol edebilmesini sağlıyor. Makinede 
yer alan ısıtmalı, hava süspansiyonlu 
ve 35 derece yatırılabilir koltuk, oransal 
kontrollü pedal ve joystick’ler, motor 
hızı kontrol tuşu, OPERA Kontrol 
Sistemi, dokunmatik operatör ekranı, 
tavan lambası, bardak tutucu, sıcak-
soğuk dolabı gibi pek çok özellik, kabin 
konforunu üst seviyeye çıkarıyor. 

Yeni iki parça ön cam silecek sistemi, 
geniş çevre görüşü sağlayarak kullanıcı-
nın çalışma verimliliğini artırıyor. Ayrıca, 
kabin içerisindeki hava menfezleri ve 
ortam sıcaklığına göre kendisini ayarla-
yabilen otomatik klima sistemi yüksek 
soğutma performansı sağlıyor. Makinede 
bulunan 6 adet silikon viskoz takozu 
sayesinde her türlü çalışma koşulunda 
gürültü, şok ve titreşim sönümlenerek 
kabine iletilmeleri engelleniyor.

GüVENLİK ve TEKNoLoJİ   
EN üST SEVİYEDE
FOPS (Düşen Nesnelere Karşı 

Koruyucu Yapı) ve modellerinin büyük bir 
bölümünde bulunan ROPS (Devrilmeye 
Karşı Koruyucu Yapı) özellikli kabinleriyle 
H4 Serisi ekskavatörler, kullanıcısına 
güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. 
İş güvenliğine özel önem verilerek 
tasarlanan yeni seride opsiyonel olarak 
sunulan “Aşırı Yük Alarmı”, makinenin aşırı 
yüke girmesi durumunda uyarı veriyor. 

Yan ve arka kameralar kör noktayı en 
aza indirerek mükemmel görünürlük sağ-
larken kırmızı tutamaklar ve uyarı etiket-
leri de operatör güvenliğini üst seviyeye 
taşıyor. Ayrıca, otomatik açılış kornası 
ile opsiyonel olarak sunulan kule dönüş 
uyarı sistemi ve yürüyüş uyarı sistemi ile 
çalışma ortamı güvenliği artırılıyor. 

MAKİNENİN özEL ASİSTANI: 
HİDRoMEK SMARTLİNK
HİDROMEK tarafından geliştirilen 

telematik sistem HİDROMEK Smartlink, 

makineye özel bir asistan olarak görev 
yapıyor. Kullanıcılar, bilgisayar, tablet ve 
cep telefonu aracılığı ile erişebildikleri 
uygulama sayesinde makinenin 
konumunu ve teknik bilgilerini takip 
edebiliyor. 

Makinenin yakıt tüketim değerleri, 
kullanım süreleri gibi önemli bilgileri 
kullanıcıya raporlayan uygulama, rutin 
bakım zamanı gibi gerekli hatırlatmaları 
yapıyor. Yakındaki tüm servis noktalarının 
iletişim bilgilerini de paylaşan uygulama, 
yol tariflerini de sağlıyor.
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Bir sonraki 3 günlük fiziki logitrans 
Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde 10-
12 Kasım 2021 tarihleri arasında 
düzenlenecek. Koronavirüse (SARS-
CoV-2) bağlı mevcut durum ve bu 
duruma bağlı olarak katılımcı firmaların 
çoğunluğundan alınan geribildirimler 
nedeniyle EKO MMI Fuarcılık Ltd. 
Şti. logitrans Fuarı’nı Kasım 2021’e 
ertelemiştir. 

Koruma ve hijyen tedbirleri 
çerçevesinde bir fuar gerçekleştirmek 
mümkün olsa da pek çok ülkede 
yeni seyahat kısıtlamalarına yönelik 
gelişmeler planlamanın yeniden gözden 
geçirilmesini gerektirmiştir.

Messe München Yönetim Kurulu 
Üyesi Gerhard Gerritzen, “Bu dinamik 
duruma uyum sağlayarak logitrans 
Türkiye Fuarı’nı yeniden planladık ve 10-
12 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde düzenleyeceğiz. 
Mevcut Covid-19 şartları altında bu yıl 
Kasım ayında endüstrinin beklentilerini 
karşılayamayabilirdik,” dedi.

logitrans Türkiye, 2021 yılında her 
zaman olduğu gibi 3 günlük fiziki 

bir etkinlik olarak düzenlenecektir. 
Fuar, lojistik, hava kargo ve tedarik 
zinciri topluluğunu İstanbul’da bir 
araya getirecek ve bu suretle bir 
buluşma, bağlantı kurma, öğrenme ve 
yeni iş fırsatları yakalama platformu 
oluşturacaktır. 

EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. İdari 
Direktörü İlker Altun konuya ilişkin 
şunları söyledi: “Uluslararası tedarik zinciri 
yönetimi, hayati öneme sahip olan tıbbi 

malzeme ve malların hızlı ve güvenli 
şekilde taşınması da dahil olmak üzere 
küresel ticareti destekleme konusunda 
son derece önemli bir rol üstlenmiştir. 
Tedarik zinciri topluluğunun yüz yüze 
olduğu fırsatların bu krizden daha güçlü, 
daha modern ve gelecekteki şoklara daha 
dirençli olacak şekilde çıkacağına inancım 
tamdır. Sektörün tüm temsilcilerini Kasım 
2021’de İstanbul’da yeniden ağırlamayı 
sabırsızlıkla bekliyorum.” 

Logitrans Türkiye ertelendi
Yeni Tarih 10-12
Kasım 2021

EKO MMI 
Fuarcılık Ltd. Şti., 
11-13 Kasım 2020 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde
yapılması planlanan Uluslararası 
logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın 
Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
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OsmancıkBURAM BURAM TARİH...

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini 
batıya bağlayan yol üzerinde bulunan 
Osmancık, 1075 yılında Türk egemenliğine 
girmiştir. 1423 yılında Amasya’ya, 1596 yılında 
Çorum Sancağına, 1864 yılında yeniden 
Amasya’ya bağlanmış, 1924 yılında Çorum’un 
ilçesi olmuştur. Çorum’a uzaklığı 59 km’dir. 
Osmancık pirinci, ülke çapında ün salmıştır. 
Çünkü: Osmancık yöresinde, yaklaşık 50 
yıldır çeltik ekimi yani pirinç üretimi yapılıyor. 
Osmancık pirincinin görünüşü: camsı ve 
mattır. Pişirme kalitesi de yüksektir. Pirincin bu 
kadar kaliteli ve lezzetli olmasının en büyük 
etkenlerinden biri de, şüphesiz Kızılırmaktır. 
Osmancık yöresine yolunuz  düşerse, buraya 
has bir lezzette sırık kebabıdır.

Osmancık isminin kökeni: her ne kadar 
net kanıtlar olmasa da: Osmanlı devletinin 
kurucusu Osman Gazi’nin, o dönemde 
Sorgun ismi ile anılan bu yörede doğduğu 
ve daha sonra buraya “Osmancık” ismi 
verildiği düşünülüyor. Kandiber kalesi ilçe 
merkezinde, Kızılırmak nehrinin kıyısındaki 
bir kayalığın üzerine yapılmıştır. Yapılış tarihi 
net olarak bilinmiyor ama Hitit dönemine 
kadar uzandığı tahmin ediliyor. Mimari 
şekli düşünüldüğünde, kalenin Selçuklu 
döneminde yapıldığı düşünülüyor. 

İmaret Camisi ilçe merkezindedir. Çorum 
yönünden ilçeye girerken, hemen sağ 
bölümde, kalenin eteklerinde, geniş bir bahçe 
içinde bulunmaktadır. Caminin, 1432 yılında 
Koca Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığı 
biliniyor. Zaten, bu yüzden camiye Koca 
Mustafa Paşa Camisi de deniliyor. Yüksekçe 
bir tepe üzerinde ve ilçe merkezinde 
Koyunbaba Türbesi vardır. Yapının, 1469 
yılında, Sultan II.Beyazıd zamanında 
yaptırıldığı düşünülmektedir. Burada, öne 
çıkan güzellik türbenin kapısıdır. Kapı çift 
kanatlı, derin oyma tekniğiyle işlenmiştir. 
Ahşap kapı günümüzde Çorum Müzesinde 
sergilenmekte.

Ayrıca türbenin hemen önünde duran 
birkaç yüz kiloluk büyük bir taş bulunmakta. 
Söylentilere göre Koyun Baba, bu taşı 
çok uzaklardan fırlatmış ve düştüğü yere 
gömülmeyi dilemiştir. O yüzden, bu taş ile 
türbenin yapıldığı yer arasında bağlantı 
kuruluyor. Bu arada, Koyun Baba kim 
derseniz? Koyun Baba, Bektaş-ı Veli’nin 
halifesi olarak önem 
kazanmaktadır.

İlçe merkezinde 
Baltacı Mehmet Paşa 
Çeşmesi vardır. 1705 

yılında, Baltacı Mehmet Paşa’nın sadrazamlığı 
döneminde yaptırılmıştır. Çeşmenin batıya 
bakan ön yüzünde, beyaz mermerden 
bir kitabesi bulunuyor. İlçe merkezinde, 
Kızılırmak üzerindedir. Kalenin dibi ile karşı 
mahalleler arasındaki bağlantıyı sağlar. 
Çünkü kalenin önemini yitirmesinden sonra, 
yerleşim, kale eteklerine yayılmış ve bu arada 
karşı bölümde yeni mahalleler gelişmiştir. 
Koyunbaba köprüsünün, Sultan II.Beyazıt 
zamanında yaptırıldığı ve 1484 yılında 
tamamlandığı sanılıyor. Köprünün uzunluğu: 
250 metre, genişliği ise, 7.5 metredir. Sarı 
kesme taştan yapılmıştır. Sivri kemerli ve 20 

gözlüdür. Ancak, 
günümüzde 
ırmak birikintileri 
tarafından dolduğu 
için, sadece 16 gözü 
görülmektedir.



752020   RADÜS DERGİSİ



76 RADÜS DERGİSİ   2020

BABA PARASI
Yönetmen : Selçuk Aydemir
oyuncular : Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut
ülke : Türkiye

Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü 
üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, 
yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için 
harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. 
Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece 
biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu 
kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibi olacaktır. Şifre ancak ölen 
milyarder gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından 
bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu 
süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

THE oLD GUARD
Yönetmen : Gina Prince-Bythewood
Oyuncular : Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts
Ülke : ABD

The Old Guard, yıllardır paralı asker olarak çalışan bir grup ölümsüz 
askere odaklanıyor. Thebae Campus’ın prensesi Eetion’un kızı 
olan Andromecha ve ona eşlik eden diğer Yunan mitolojisinden 
çıkıp gelen insanlar, 21. yüzyılda, paralı asker olarak çalışıyorlardır. 
Ölümsüzlükleriyle yaşamak zorunda kalan paralı askerler, başka bir 
ölümsüzün varlığını keşfederler. Bu kişi ise denizcilere hizmet veren 
siyahi bir kadındır. Peşlerine düşen kötü niyetli bir topluluk ise onların 
varlıklarını keşfetmişlerdir. Ölümsüzler anlayacaklardır ki, ölümden çok 
daha kötü şeyler vardır...
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HARRY PoTTER VE LANETLİ ÇoCUK
Yazar : John Tiffany
Yayınevi : Yapı Kredi Yayınları

Sekizinci Hikâye. On Dokuz Yıl Sonra...
Harry ait olduğu yerde durmayı reddeden bir geçmişle boğuşurken, en küçük oğlu Albus da 

istemediği bir aile mirasının yükünü omuzlarında taşımakta zorlanır. Geçmişle gelecek uğursuz-
ca iç içe geçerken hem baba hem oğul tedirgin edici bir gerçeği, bazen karanlığın beklenmedik 
yerlerden geldiğini öğrenir.

“Harry Potter ve Lanetli Çocuk”, J.K. Rowling, John Tiffany ve Jack Thorne’a ait yeni bir özgün 
hikâyeden yola çıkarak Jack Thorne’un yazdığı yeni bir oyun. Bu oyun sadece sekizinci Harry 
Potter hikâyesi değil, aynı zamanda tescilli olarak sahneye koyulan ilk Harry Potter hikâyesi. 30 
Temmuz 2016’da Londra West End’de gerçekleşen prömiyerin hemen ardından Sahne Metni 
Özel Baskısı, dünyanın dört bir yanındaki okuyucuları Harry Potter, arkadaşları ve ailesinin de-
vam eden yolculuğuyla buluşturuyor.

BüLBüLü öLDüRMEK
Yazar : Harper Lee
Yayınevi : Sel Yayıncılık 

1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edi-
nen, Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir 
çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor. 

Harper Lee, kullandığı yalın ama çarpıcı dil aracılığıyla adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık 
gibi hâlâ güncel temaları, Scout’ın büyüyüş öyküsüyle birlikte dokuyarak, iyilik ve kötülüğü hem 
bireysel hem de toplumsal düzeyde mercek altına alıyor. Bir “zenci”nin haksız yere suçlanması 
üzerinden gelişen olaylar; önyargılar, riyakârlık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen küçük Ame-
rikan kasabasının sınırlarını aşıp, insanlar arası ilişkide adaletin ve dürüstlüğün önemini anlatan 
evrensel bir hikâyeye dönüşüyor. Etkileyici gerçekliği ile ürperten, “insani” vurgusuyla sarıp sar-
malayan, çağdaş dünya edebiyatının en önemli örneklerinden biri olan bu klasik roman, Ülker 
İnce çevirisiyle tekrar Türkçede. 

“İstediğin kadar saksağanı vur vurabilirsen ama unutma, bülbülü öldürmek günahtır.”

KURT GöLü
Yazar : John Verdon
Yayınevi : Koridor Yayıncılık

Gördüğünüz bir kabus, cinayet silahı olarak kullanılabilir mi? 
Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan dört kişinin tek ortak noktası; aynı rüyayı gördüklerini 

ve bu rüyada kurt başlı bir hançerle öldürüldüklerini söylemiş olmalarıdır. Dördü de bu ifa-
delerinden hemen sonra, bilekleri kesilmiş halde bulunur ve yanı başlarında hepsini ölüme 
götüren kurt başlı bir hançer duruyordur. Onları intihara götüren bu kabuslar mıydı?

Bir anda tüm dikkatler, ürkütücü atmosfere sahip Kurt Gölü diye bilinen yerde, hipnoz 
terapileri yapan Psikolog Richard Hammond’a yönelir. Her bir kurban ölmeden kısa bir süre 
önce Hammond ile Kurt Gölü’nde hipnoz terapisi görmüştür.

Kurt Gölü’nün şeytani esrarengizliğinde en az onu tuzağa düşüren kar fırtınası kadar 
acımasız olan düşmanları, ne pahasına olursa olsun Gurney’i gerçeklerden uzak tutmaya 
kararlıdırlar. Duygusal açıdan kırılma noktasına gelen Gurney, şimdiye kadarki en korkunç 
düşmanı ile kendini ölümcül bir oyunun içinde bulur.
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BULMACA
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SoLDAN SAĞA

1. Maden ocaklarında kazılan yüksek 
eğimli ve dar çaplı galeri

2. Uygun bulan, benimseyen

3. Venezüella’nın para birimi

4. Hazır giyim eşyası

5. Pehlivanları çeşitli övgü ve dualarla 
seyirciye tanıtan kimse

6. Püre haline getirilmiş patatesle 
yapılan bir tür salata

7. Sonuçsuzluk, verimsizlik

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Peygamberimizin hane halkı

2. Üniformaların omuz kısmına takılan 
işaretli parça, omuzluk

3. Halatın örselenecek yerinde tel ya 
da sicimle yapılan sargı

4. Oruç saatlerini gösteren cetvel

5. Mantıkta ve felsefede küçük öner-
me

6. Hamuru ovalayarak yapılmış kırıntı-
larla pişirilen çorba

7. Çekingen

8. Futbolda gol pasına verilen ad
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•  3 adet deniz çuprası
•  2 orta boy kuru soğan
•  6-7 diş sarımsak
•  1 adet limon
•  3 adet defne yaprağı
•  1 çay kaşığı kırmızı toz 

biber
•  3-4 yemek kaşığı 

zeytinyağı
•  Tuz
•  Karabiber

Ayıklanmış ve yıkanmış çipuraları sularının iyice süzülmesi için 
yarım saat kadar süzgeçte bekletin. Bu arada soğanları halka halka 
doğrayın. Tepsinin altına önce halka soğanları yerleştirip balığınıza 
yatak yapın. Soğanların üzerine suları süzülmüş olan çipuraları 
yerleştirin. Keskin bir bıçak yardımıyla balıkların üzerine yatay 2-3 
kesik atın. İç kısımlarına 1’er adet defne yaprağı koyun. Limonu da 
halka halka dilimleyin ve balıkların içine birer dilim koyun. Kalan 
limon dilimlerini balıkların üstlerine koyacaksınız.

zeytinyağı ve toz kırmızı biberi bir kasede karıştırın ve bir fırça 
yardımıyla balıkların üstlerine sürün. En son tuz, karabiber ve 
soyduğunuz sarımsakları bütün olarak serpiştirin. Kalan limon 
dilimlerini de balıkların üstlerine koyun. önceden ısıttığınız 180 
derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Malzemeler
Hazırlanışı

Fırında Çipura
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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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