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ğustos Böceği, yumurtasını ağacın 
taze dalı içine bırakır...
Ağaç dalı içinde bir kurtçuk olarak 
dünyaya gelen Ağustos Böceği, 

dört hafta boyunca ağaç dalının özsu-
yunu içerek beslenir...

Çok kuvvetli bir çift ön ayağa sahip 
olan ve gagaya benzer güçlü ağızını 
kullanan Ağustos Böceği, dalda bir 
yarık açarak ağaçtan dışarı çıkar ve 
toprağa düşer...

Bu başladığı zorlu hayatın başlangı-
cıdır...

Sonrasında toprağı kazan Ağustos 
Böceği, dibine ulaştığı ağacın kökleri-
ne ulaşır ve köklerin özsularını içerek 
beslenir. Sonra da, durmadan bıkmadan 
ve yorulmadan açtığı tünellerle diğer 
köklere ulaşır ve böylece tam 17 yıl 
geçer...

Karanlıkta geçen tam 17 sene ve bü-
yük bir azim, sabır örneği bir hayat...

Olgunlaşıp büyüyen Ağustos Böceği 
için yeryüzüne çıkma zamanı gelmiştir... 

Güneşe duyduğu hasreti onu yeryü-
züne çeker...

Kabuğu kalınlaşmış ve uçmayı bilme-
yen ama hazır bir çift kanatla Ağustos 
ayında toprağın üstüne çıkar.

Bir kaç gün güneşin altında sabırla 
bekler ve üzerindeki sert kabuk yırtılır...

Solunum yolu üstündeki sert iki ka-
buk ve kabuk üzerindeki ince bir zar, bu 
zara bağlı kaslar onun sesi soluğu olur...

Vücudundaki bu kasları saniyede 500 
kez hareket ettirerek 17 yıllık sessiz-
liğini bozarak sesini bütün dünyaya 
duyurur…

Ama onun yeryüzünde 4 haftalık 
ömrü kalmıştır...

Bu zorlu ve mücadele dolu hayatın 17 
yılı toprak altında geçerken yeryüzünde 
sadece 4 hafta yaşayabilen erkek Ağus-
tos Böceğinin, ömrünün son deminde 
kendisine bir eş bulması gerekmektedir.

Bunu da sesiyle ve şarkısıyla başarır.
Bu kısa süren aile hayatından sonra 

dişi Ağustos Böceğine, neslinin devamı 
için tohumlarını bırakır.

Eylül ayı gelince de hayata veda eder.
Yani Ağustos böceği hiçbir zaman kışı 

göremeyecektir.
17 yıl boyunca verdiği mücadele kısa-

cık bir 4 hafta içindir...
AĞUSTOS BÖCEĞİNE   
HEP HAKSIZLIK ETMİŞİZ...
Yaşamak; birlikte ve bir olarak! 
Yaşamak; hakkınca, haddince ve adil 

olarak!
Yaşamak; çalmadan, kandırmadan ve 

paylaşarak!
Yaşamak; korkmadan, saklanmadan 

ve bunları gerektirecek bir şey yapma-
yarak!

Yaşamak; durmadan, yorulmadan ve 
sakınmadan!

Yaşamak; almadan vermenin hesabı-
nı yapmadan!

Yaşamak; herkese saygı duyarak ama 
saygısızlığa göz yummadan!

Yaşamak; kaz gelecek yerden tavuk 
esirgenmez mantığına sığınmadan!

Yaşamak; kimseyi yolunacak kaz gibi 
görmeden!

Yaşamak; kula kul olmadan!
Yaşamak; yaradılanı, yaradan ötürü 

sevecek kadar engin gönüllü kalarak!
Yani Dostlar, o kadar değerli yaşa-

mak; kıymetini bilerek ve birbirimize 
rağmen değil, bir kalarak. Onurla, başı 
dik, alnı açık yürümek hayat denilen 
bu yolda. Bir ağustos böceğine bile 
haksızlık etmeden, araştırarak, sorarak 
ve bilmeye dair çabalayarak, yaşamak. 
On yedi yıllık bir uğraşı sonrasında 
dört haftalık gün yüzünü çok görme-
den…Yaşamak dostlar yaşamak; insan 
kalarak.

Nice yazlar nice kışlar görebilmek,
Nice güzel yarınlarda ve hak etti-

ğimiz mutluluklarda buluşabilmek 
dileğiyle.
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Araçların teslim alınması sırasında 
yetkili satıcı IVECO Otomotiv adına 
satış yöneticisi Mustafa Kaynar 
katılırken, Murphy Denizcilik Genel 
Müdürü İskender Keser, araç sorumlusu 
Olcay Akyaz ve şirket çalışanları hazır 
bulundular. İskender Keser özellikle yakıt 
ekonomisi ve yenilenen kabinin yatırım 
kararlarında etkili olduğunu ve IVECO 
Otomotiv’in satış sonrası hizmetlerine 
güvendiklerini belirtti.

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. 

IVECO’dan Murphy’ye 10 adet S-WAY çekici teslimatı 

IVECO Otomotiv, S-WAY 
çekicileri Murphy 

Denizcilik’e teslim etti
IVECO’nun İstanbul 

yetkili satıcılarından 
IVECO Otomotiv satışını 

gerçekleştirdiği 10 
adet S-WAY AS440S48 
T/P çekicileri Murphy 

Denizcilik Uluslararası 
Taşımacılık firmasına 

teslim etti.
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İKİSİNE DE AYNI ANDA 
SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

Natural Power, motorunuzdan en yüksek verimi alırken aynı zamanda çevreye en düşük 
etkide bulunmak demektir. Natural Power doğal gaz ile % 95 daha az PM, % 95 daha az 
CO2 emisyonu,% 90 daha az NO2 ve kabin içinde en iyi akustik konforu sağlarsınız. LNG  ile 
1600 km’ye kadar menzil ve birinci sınıf  sürüş konforunu yeni kabin ile deneyimlersiniz. 
Natural Power, doğayla maksimum bağlantı ve en iyi temas anlamına gelir.

PERFORMANS MI YOKSA 
ÇEVREYE SAYGI MI ?

DRIVE THE NEW WAY.
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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 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 
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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.
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Türkiye distribütörlüğünü Temsa 
İş Makinaları’nın yürüttüğü ve geniş 
ürün yelpazesiyle etkin depo çözümleri 
sunan Crown’un 31 Ekim 2020 tarihine 
kadar geçerli kampanyasında, tripleks 
asansörlü Crown FC5225 serisi forkliftler 
18 ay vade ve sıfır faiz fırsatıyla sunuluyor.

Geniş ürün yelpazesi ve uzman 

kadrosuyla depolardaki uygulamalara 
yönelik çözümler sunan Crown, 
müşterilerine destek olmaya devam 
ediyor. Dar koridorlarda kolayca manevra 
yapabilen, dayanıklı, fonksiyonel ve 
yüksek performanslı forklift arayan 
müşterilerine yönelik 3 ton, 4570 mm, 
tripleks asansörlü Crown FC5225 serisi 
forkliftlerde bir kampanya başlattı. 

Crown, kampanyası ile lojistik ve 
depolama konusunda fonksiyonel 
çözümlere ihtiyaç duyan müşterilerinin 
ekonomik olarak zorlanmadan işlerini 
kolaylaştırmayı hedefliyor. Kampanya 
fiyatı 32.500 € olan FC5225 serisi 
forkliftler, 18 ay vadeye sıfır faiz fırsatı ile 
sunuluyor. Ayrıca kampanyaya özel, KDV 
oranı sadece %1 olarak uygulanıyor.

Crown FC 5225 serisi akülü 
forkliftlerde kaçırılmaz 

sonbahar fırsatı
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Mercedes-Benz Türk’ten

yılın en büyük kamyon teslimatı

Hüner Grup’a
300 adet Actros 1848 LS
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Faaliyetlerine 1995 yılında İstanbul’da 
başlayan Hüner Global Lojistik ve 2011 
yılında kurulan HNR Lojistik, Mercedes-
Benz Türk’ten toplam 300 adetlik 
Actros 1848 LS çekiciyi Çırağan Palace 
Kempinsky’de düzenlenen bir törenle 
teslim aldı. Mercedes-Benz Türk ile Hüner 
Grup arasındaki ilk büyük iş ortaklığı 
olan bu teslimat aynı zamanda 2020 
yılında gerçekleştirilen en büyük çekici 
teslimatı olma özelliğini taşıyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda Hüner Grup’un talep ve 
ihtiyaçları doğrultusunda, özel olarak 
üretilen 300 adet Actros 1848 LS çekici, 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in 
sağladığı avantajlı kredi desteğiyle satın 
alındı. Uluslararası nakliye faaliyetlerinde 
kullanılacak 300 adet çekicinin 
eklenmesiyle Hüner Grup filosundaki 
çekici sayısı 521 adede yükseldi. 

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün ile Kamyon Pazarlama 
ve Satış Direktörü Alper Kurt’un ev 
sahipliğinde 28 Eylül’de Çırağan Palace 
Kempinsky’de düzenlenen teslimat 
töreninde, Mercedes-Benz Actros 1848 
LS araçlar, Hüner Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Hüner, Hüner Grup 
Yönetim Kurulu Üyesi & CEO’su Arda 
Hüner, Hüner Grup Yönetim Kurulu 
Üyesi Melisa Hüner ve Hüner Grup Genel 
Müdürü Ercan Kulaksız’a teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Pazarlama ve Satış Direktörü Alper 
Kurt, yaptığı konuşmada, “Bu teslimat 
töreninin, yılın en büyük satışı olmasının 
yanı sıra Mercedes-Benz Türk olarak 
bizler için ayrı bir önemi var. Değerli 
müşterimiz Hüner Grup, bu iş ortaklığı 
neticesinde ilk kez filosuna Mercedes-
Benz yıldızı taşıyan araçlar ekledi. Bu 
kıymetli iş ortaklığına yakışır kalite 
ve donanımlara sahip araçlarımızın 
kendilerinin filosunda bulunması bizleri 
son derece gururlandırıyor. Uluslararası 
lojistik alanında faaliyet gösteren büyük 
ölçekli firmalardan olan Hüner Grup’a 
bugün teslim edeceğimiz tamamı uzun 
yol nakliye aracı olan Mercedes-Benz 
Actros’lar hem yol performansı hem de 
120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve 
% 20 oranında düşen bakım maliyeti 
avantajları ile ticari performansıyla 
öne çıkıyor. Hem ülkemiz hem de 
markamız adına çok kıymetli olan bu 
iş ortaklığının gerçekleşmesinde satış 
bayii ağımızın en yeni üyesi Heska 
Motorlu Araçlar’ın büyük katkısı oldu. 
Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Hekim Toloğ ve ekibine 
içten teşekkürlerimi sunuyorum. Aksaray 
Fabrikamızda müşterimizin talepleri 
doğrultusunda üretilen yeni araçlarının 
Hüner Grup’a hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk bu yılın 
en büyük kamyon teslimatını 

300 adet Actros 1848 LS ile 
Hüner Grup’a gerçekleştirdi. 
Bu teslimat ile Hüner Grup, 
ilk kez filosuna Mercedes-

Benz yıldızlı araçlar ekledi.

Süer Sülün - İbrahim Hüner
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Hüner Grup Yönetim Kurulu 
Üyesi & CEO, Arda Hüner, yaptığı 
konuşmada, “1995’te İstanbul’da 
uluslararası nakliye alanında 
başlattığımız faaliyetlerimizi, 25 
senede filosunda 521 çekici ve 740 
römork ile toplamda 1.261 adet filo 
büyüklüğüne ulaşarak, ülkemizin en 
seçkin lojistik markaları arasında yer 
alarak sürdürüyoruz. Hadımköy’de 
toplam 30.000 m²’lik kampüsümüzü 
antrepo ve konsolidasyon depolarının 
yanı sıra şirket merkezimiz olarak da 
kullanmaktayız. Ankara’daki Lojistik 
Üssü, Bursa, İtalya-Milano ve Almanya-
Münih’teki kendi depolarımızda yine 
Hüner Grup ismiyle müşterilerimize 
kesintisiz 24 saat hizmet vermekteyiz. 
Almanya taşımalarında ilk 3’te, 
İtalya taşımalarında ise açık ara 
pazar liderliğimizi sürdürmekteyiz. 
Konusunda deneyimli 600’e yakın 
çalışanımız ile birlikte 23 farklı ana 
sektörde faaliyet göstererek, 2.000’i 
aşkın geniş müşteri portföyümüz ile 
yıllık 75 milyon avroyu aşan hizmet 
cirosu üretmekteyiz. Filomuza yeni 
eklediğimiz 300 adet Actros 1848 LS 
araçla gücümüze güç katacağımıza 
eminim. Bu büyük filo alımında 
emeği geçen tüm Mercedes-Benz 
Türk yönetici ve çalışanlarına, 
Heska Motorlu Araçlar’ın değerli 

yöneticilerine ve şirketimizdeki 
çalışma arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum, şirketimiz ve ülkemiz 
adına hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.” dedi.

Hüner Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
Melisa Hüner ise, “Şirket tarihimizin 
en büyük satın alımlarından biri olan 
bu anlaşmanın gerçekleşmesinde 
Mercedes-Benz marka araçların 
kalitesi, yedek parça bulunabilirliği, 
yaygın servis ağı ile birlikte 
Mercedes-Benz Actros 1848 LS’lerin 
toplam sahip olma avantajları, 
araçların ülkemizde üretiliyor oluşu, 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in 
sağladığı uygun finansman şartları, 
sürücülerimizin ortak görüşleri, 
Mercedes-Benz Türk satış ekibinin 
bizlere yaklaşımı ve tam uyumu 
ile Mercedes-Benz Yetkili Bayii ve 
Heska Motorlu Araçlar’ın desteği 
ve koordinasyonu etkili oldu. 
İnanıyorum ki, iki şirket arasındaki 
bu ilk büyük çaplı işbirliği ilerleyen 
yıllarda da devam edecektir. 300 
aracın filomuza katılmasında 
emeği geçen tüm Mercedes-Benz 
Türk yöneticilerine, Heska Motorlu 
Araçlar’a ve Hüner Grup üyelerimize 
teşekkür ediyor, şirketimiz ve 
ülkemiz adına hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.

Alper Kurt - Melisa Hüner - Arda Hüner
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Bursa’da ürettiği kornaları 70’ten 
fazla ülkeye ihraç eden Seger, ağır vasıta 
araçlar için ürettiği ve ‘Tek Boynuz-
Unichorn’ adını verdiği havalı korna ile 
uzun yol şoförlerinin sesi olmaya devam 
edecek.

125 desibel ses gücüne sahip
80JH kodu ile kompakt boyutlarda 

üretilen havalı korna, yeni nesil kamyon, 
otobüs ve tır gibi ağır vasıta araçlar 
için özel olarak tasarlandı. Yeni nesil 
ağır araçlarda teknolojik ekipmanların 
çoğalması sonucu korna bağlantı yeri 
ile ilgili yaşanılan sıkıntıların giderilmesi 
amacıyla geliştirilen 125 desibel ses 
gücüne sahip ‘Tek Boynuz-Unichorn’ 
kompakt dizaynıyla daha az yer kaplıyor.

İhtiyaca uygun üretildi
Sürücülerin ihtiyaçlarını ve teknolojik 

yenilikleri göz önünde bulundurarak üretim 
yaptıklarını söyleyen Seger Korna Satış ve 
Pazarlama Müdürü Cüneyt Coşkun, “Yeni 
nesil ağır vasıtalarda teknolojik ekipmanlar 
araç üzerinde çoğalınca korna bağlantı 
yerlerinde sorunlar yaşanmaya başladı. Bu 
problemi giderebilmek için AR-GE ekibimiz 
ile gerçekleştirdiğimiz çalışma sürecinin 
ardından Seger 80JH “Tek Boynuz-Unichorn” 
kornayı tasarladık ve performans testlerinin 
ardından üretimine başladık. 125 desibel 
ses gücüne sahip olan bu ürün araçta daha 
az yer kapladığı için bağlantı yerleri ile ilgili 
sorunu da çözmüş olduk. İsmi de boynuz 
görünümünü andırdığı için mitolojide adı 
geçen Unichorn’dan geliyor” dedi.

Ağır vasıtaların 
güçlü sesi:

Tek Boynuz 
Unichorn

Dünyanın ilk 
10 korna 
üreticisinden biri 
olan ve yıllık 11 
milyon korna 
üretim hacmi 
ile Türkiye’de 
ilk sırada yer 
alan Seger, 
yeni nesil ağır 
vasıtalar için 
‘Tek Boynuz 
– Unichorn’ 
isimli kornayı 
üretiyor. Özel 
tasarımı ile daha 
az yer kaplayan 80JH 
kodlu havalı korna, 
çalındığında ulaştığı 125 
desibel ses seviyesi ile 
ağır vasıtaların yollarda 
güvenle ilerlemesine 
katkı sağlıyor.

Cüneyt 
Coşkun
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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.

ARC Lojistik, filosunu
20 adet F-MAX ile genişletti

ARC Lojistik, tercihini 
Uluslararası Yılın Kamyonu 

(IToY) ödüllü F-MAX’ten yana kullandı
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Tokar A.Ş.’nin kurucusu Todori Karakaş, 
soğutma ve iklimlendirme işine 1948 
yılında adım atar. Görev yaptığı Unilever’in 
bir yan kuruluşu olan Baker’den ayrılarak 
soğutma ve iklimlendirme tesisleri 
sağlayan şahıs şirketini kuran Karakaş; 
1948-1953 yılları arasında Sümerbank, 
Tekel, (Eski T.C. İnhisar İdaresi), Et ve 
Balık Kurumu (ETBK), Süt Endüstrisi 
Kurumu (SEK) gibi ülkenin önde gelen 
kurumlarının tesislerinde soğutma ve 
iklimlendirme ünitelerinin yapımını 
üstlenir.

1954 yılında, büyük ortakları Todori 
Karakaş ve Transtürk Ltd. olmak üzere, altı 
ortaklı Tokar Limited Şirketi kurulur. 1960 
yılına kadar İstanbul Belediyesi Karaağaç 
Buz Fabrikası ve soğuk hava depoları, 
ETBK Beşiktaş ve Zeytinburnu tesisleri gibi 

birçok tesisin soğutma ve havalandırma 
sistemlerini başarıyla tamamlayan Şirket; 
1961-1966 yılları arasında Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) İstanbul 
Nükleer Araştırma Reaktörü ve Shell’in 
Ambarlı ve Darıca Petrol Ürünleri 
Depolama Tesisleri’nin teknolojik 
montajları ile endüstriyel tesisler sahasına 
girer.

Tokar Ltd. Şti., 1967-1972 yılları 
arasında Azot Sanayii’nin (günümüzde 
TÜGSAŞ) Elazığ Süper Fosfat, Samsun 
Sülfürik Asit, Samsun DAP Gübre; Akdeniz 
Gübre’nin Mersin Gübre fabrikaları 
ile Etibank’ın Seydişehir Alüminyum 
Kompleksi projelerinin teknolojik 
montajları ile gübre sektörünün hemen 
her tesisinin yapımını üstlenir. Aynı 
zamanda bina mekanik tesisatı sahasında, 

Makina Hikayeleri 

KLİMA, HAVALANDIRMA, 
SOĞUTMA VE DİĞER 

TERMAL MÜHENDİSLİK 
ALANLARINDA HİZMET 

VERMEK AMACIYLA TODORİ 
KARAKAŞ TARAFINDAN 1954 

YILINDA KURULAN TOKAR 
A.Ş., HALEN YURT İÇİNDE VE 

YURT DIŞINDA, MEKANİK 
VE ENDÜSTRİYEL PROJELERİ 

BAŞARIYLA YÜRÜTÜYOR.

Tesisat sektörünün okulu
“TOKAR”

Todori 
Karakaş
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ülkenin ilk 23 katlı gökdeleni olan 
Kızılay’ın Ankara’daki binası ile Büyük 
Ankara Oteli gibi yüksek binaların, TRT 
İstanbul Radyo Evi ve Ankara Amerikan 
Büyükelçiliği gibi önemli yapıların HVAC 
sistemlerini başarıyla tamamlar.

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN  
DEĞİŞMEZ OYUNCUSU
1973 yılında limited şirket statüsü, 

anonim şirkete dönüştürülür. 1973-
1979 yılları arasında Türkiye Elektrik 
Kurumu’nun (TEK) 1x150 MW Tunçbilek 
Termik Santrali’nin IV. Ünitesi’nin 
montajını yapan Tokar, ülkenin ilk büyük 
santral montajını yapan firması unvanını 
alır. Bu başarının ardından TEK’in 1x150 
MW Seyitömer Ünite III, 1x150 MW 
Tunçbilek V Üniteleri’nin montajlarını 
üstlenir. Bu projeler ile enerji sektörünün 
değişmez oyuncuları arasına giren Şirket, 
aynı dönemde Azot Sanayii’nin Gemlik 
Gübre Kompleksi’nin anahtar teslimi 
yapımını Fransız Cegelec firmasıyla 
birlikte üstlenir. Aynı dönemde Etibank, 
Erdemir, SEKA, TÜPRAŞ gibi Türkiye’nin 

önde gelen şirketlerinin fabrikalarında 
mekanik ve elektrik ekipman montajları 
üstlenen Tokar, böylelikle metalurji, 
demir çelik, kağıt ve petrol sanayilerine 
de hizmet vermeye başlar. Buna paralel 
olarak İstanbul Divan Oteli, Tepebaşı 
Etap Oteli, Taksim Sheraton Oteli, Atatürk 
Kültür Merkezi, Yeşilköy Havalimanı gibi 
ülkenin en prestijli yapılarının ısıtma-
havalandırma-iklimlendirme taahhütlerini 
üstlenerek sektörün lideri konumuna gelir.

1970’li yıllarda yükselişini sürdüren 
Tokar, 1980-1987 yılları arasında yurt 
içinde ve yurt dışında birçok kuvvet 
santralı projeleri üstlenir. TEK’in 3x210 
MW Yatağan TS, 1x20 MW Denizli 
Jeotermal TS, 2x150 MW Tunçbilek TS 
Kazan Modernizasyonu, 4x344 MW Afşin-
Elbistan TS Kazan Modifikasyonu, 2x210 
MW Yeniköy TS, PETKİM’in 180 MW / 
4x350 t/h Enerji Santralı bu projelerin belli 
başlılarıdır. 

Suudi Arabistan’da Cidde Corniche 
Ticaret Merkezi’nin, Veliaht Prens’in 
Taif Sarayı ve Riyad Villası’nın, Dahran 

ERDEMİR II. SICAK
HADDE HATTI, 1976

ERDEMİR II. SICAK
HADDE HATTI, 1976
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Petrol Araştırma Merkezi ve Mekke 
İslam Dünyası Topluluğu Merkezi’nin 
bina tesisat işleri, Irak’ta 2x150 MW 
Daura Termik Santralı’nın Ünite 5 
kazan tamiratını ve Ünite 6’nın yeni 
Kazan montaj işleri Tokar’ın yurt dışına 
açılmasının başlangıcı olur.

Tokar A.Ş., 1985 sonrası değişen 
ekonomik politikalara paralel olarak 
ortaya çıkan iş merkezi ve teknolojik bina 
talebine cevap verebilmek için, tesisat 
sektöründe yurt dışında ve ülke çapında 
kilometre taşı olacak projelere imza atar. 
Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi Ataköy 
Galleria (AVM), ilk grossmarketi Metro 
Güneşli Grossmarket, ilk yüksek ofis bina 
grubu Yapı Kredi Plaza Blokları, Sabancı 
Center İkiz Kuleleri ve birçok beş yıldızlı 
otel bu örneklerin başlıcalarıdır.

YURT DIŞINDA YAYILMAYA 
DEVAM EDER
Geçmişte Tokar’ın büyük müşterileri 

olan kamu şirketlerinin özelleştirmeleri 
neticesinde, 1990’ların ortalarında iç 
pazar projeleri yavaşlar. Eski devlet 
kurumları tarafından yaptırılan büyük 
boyutlu projeler hızla azalır ve özel 
sektör projeleri için yaşanan rekabet her 
geçen gün artar. Bu durum Tokar’ı yurt 
dışındaki yeni pazarlara yöneltmeye zorlar. 
O yıllarda Tokar’ın hedefindeki ülkeler; 
Irak, Azerbaycan, Rusya gibi komşu 
ülkelerin yanı sıra Bağımsız Devletler 
Topluluğu’nun Türkmenistan, Kazakistan, 
Özbekistan gibi Orta Asya Cumhuriyetleri 
ile Ortadoğu’nun Suudi Arabistan, Katar, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi 
petrol üreten ülkeler olur. Başlangıçtaki 
hızlı gelişimine benzer bir şekilde Rusya 

Federasyonu, Kazakistan, Ürdün ve en son 
Azerbaycan pazarlarına bazı büyük bina 
mekanik/elektrik (MEP) projeleri ile giren 
Tokar; Moskova, Erbil ve Bakü’de halen 
yürütülen ve gelecekte yapılacak projeler 
için şubeler açar.

2000’Lİ YILLAR
Tokar 2000’li yıllara gelindiğinde, 

önceki dönemde başladığı teknolojik 
bina tesisat projelerindeki faaliyetlerini 
artırarak sürdürür. Pek çok otel, hastane, 
üniversite ve fabrika projesini hayata 
geçiren Şirket; Sabiha Gökçen Havaalanı, 
İstanbul Metrosu gibi teknolojik ulaşım 
tesislerine de imza atar. 61 yıllık uzun 
bir geçmişe ve teknik mirasa sahip olan 
Tokar A.Ş., faaliyet gösterdiği bu süre 
içerisinde ülke çapında kalite, hizmet ve 
iş tecrübesi ile bilinen kurumsal bir şirket 
haline gelir. Her dönemde tamamladığı 
projeler, inşaat ve tesisat sektörleri içinde 
bir ilk olarak yerini alır.

BİR SEKTÖR BURADAN DOĞDU
Halen endüstriyel, ticari ve büyük 

ölçekli konut projelerinin ve tesislerinin 
ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme, 
yangın ve sıhhi tesisat işlerinde tasarım 
ve detay projelendirme dahil teslimat, 
montaj, test ve devreye alma faaliyetlerini 
de kapsayan anahtar teslimi işleri başarıyla 
yerine getiren Tokar A.Ş., tesisat ve klima 
sektöründe marka olarak da bilinen birçok 
firmanın iş hayatına başladığı yer ve bu 
yönüyle bir okul olarak görülüyor.

İŞDEMİR KONTİNÜ KÜTÜK DÖKÜM 
ÜNİTESİ AÇILIŞ TÖRENİ, 1983

ERDEMİR II. SICAK HADDE HATTI, 1976

TEK ORHANELİ TS, 1987
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Prometeon Türkiye 
yurtdışında da hizmetini 

genişletiyor
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PROMETEON TÜRKİYE VE YAPI 
MERKEZİ İŞ BİRLİĞİ BÜYÜYOR
Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım 

ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi 
Prometeon Türkiye, filolarla yaptığı iş 
birliklerini geliştirmeye devam ediyor. 
Yurtiçi ve yurtdışında önemli inşaat 
projeleri gerçekleştiren Yapı Merkezi 
İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile Prometeon 
Türkiye iş birliklerini büyüttüklerini 
duyurdu. 

Yapı Merkezi ve Prometeon Türkiye, 
lastik ve bütçe yönetimi alanında devam 
eden iş birliklerini büyüttü. Prometeon 
Türkiye, yürüttüğü mevcut operasyona 
ilave olarak, Yapı Merkezi’nin Tanzanya’da 
faaliyet gösteren bir başka şantiyesindeki 
araçları için de lastik ve bütçe yönetimi 
danışmanlığı hizmeti verecek. 

ŞENOCAK: “2019 YILINDA             
% 90’A VARAN ORANDA TAHMİN 
DOĞRULUĞU YAKALADIK”
İki şirket arasında geçtiğimiz yıl 

başlayan iş birliği kapsamında aylık 
ve ortalama lastik tüketimi için %90’a 
varan oranlarda tahmin doğruluğu 
yakaladıklarını ifade eden Prometeon 
Türkiye Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, 
şunları kaydetti: 

“Yapı Merkezi’ne aylık ve dönemlik 
tüketim tahminleri vererek firmanın 
lastik maliyetlerini öngörmesinin ve 
yönetebilmesinin önünü açmaya devam 
ediyoruz. Yapı Merkezi 
şantiyelerinde 
istihdam 
edilen, 

ProCampus eğitim merkezimizde eğitim 
almış Prometeon lastik profesörlerinin 
çalışmaları ve filoların lastik yönetimini 
online olarak yapabilmemizi sağlayan 
“Fleet Management” programımız 
sayesinde iş ortağımızın lastik 
maliyetlerini öngörmesini sağlıyoruz. 
Ayrıca, şantiyelerde ölçümlerini 
yaptığımız lastiklerin karşılaştırmalı 
performans analizlerini yaparak 
kullanılan lastiklerin birim maliyetlerini 
hesaplamasını ve lastik maliyetlerini 
minimize etmelerini sağlıyoruz. Yapı 
Merkezi’ne lastiklerin hava basınç 
durumu, hurda ve arıza nedenleri, 
tüketim tahminleri ve tespitlerimizle 
danışmanlık hizmeti vermeye devam 
ediyoruz”. Geçtiğimiz yıl başlayan verimli 
iş birliğini büyütmekten duydukları 
memnuniyeti dile getiren Şenocak ayrıca 
“Büyüyen iş birliğimiz ile Prometeon 
Türkiye’nin Yapı Merkezi’nin yurtdışındaki 
şantiyesine toplam 636 araç için hizmet 
sunmaya devam ediyoruz. Filoda yer alan 

6196 adet lastiğin ölçümleri 
raporlamalarını 

gerçekleştirerek 
ve Fleet 

Management yazılımımız sayesinde 
stok yönetimi ve takibini de yapıyoruz. 
Bu sayede Yapı Merkezi’nin lastik 
konusundaki operasyonel maliyetlerini 
etkin bir şekilde yönetmesine ve tasarruf 
sağlamalarına imkan sunuyoruz” dedi. 

Taş: “Yurtdışındaki filolarımızda lastik 
konusunda önemli maliyet avantajları ve 
tasarruf sağladık” 

İş birliği ile filolarındaki araçların 
lastiklerinin verimliliğini artırmaya 
devam ettiklerini belirten Yapı Merkezi 
Makine ve Elektromekanik Müdürü 
Taşkın Taş, “Geçtiğimiz yıl başlayan iş 
birliğimiz kapsamında yurtdışındaki 
şantiyelerimizde lastik konusunda önemli 
maliyet avantajları ve tasarruf sağladık. 
Özellikle operasyonel maliyetlerimizi 
etkin süreç ve bütçe yönetimi ile kontrol 
altına almayı başardık. Yapı Merkezi 
olarak gerek ülkemizde gerekse de 
yurtdışında önemli projelerde kritik 
görevler üstlenmeye devam ediyoruz. 
Afrika’da Etiyopya, Senegal, Fas, Cezayir 
ve Tanzanya gibi ülkelerde demiryolu 
ve hafif raylı sistem inşaatlarındaki 
işlerimiz sürüyor. Yurtdışında devam 
eden bu projeler için Prometeon 
Türkiye’de aldığımız hizmeti daha da 
genişletmeye karar verdik. Tanzanya’da 
devam eden Doğu Afrika’nın en hızlı 
tren hattı inşasında çalışan araçlarımız 
için Prometeon Türkiye’den aldığımız 
lastik ve bütçe yönetimi hizmetlerini 

büyütmekten ve birlikte 
çalışmaktan 

mutluluk du 
yuyoruz.”
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Hidromek yeni güçlerini 
Almanya’da sergileyecek

HİDROMEK 
TEKNOLOJİK 

ÜRÜNLERİYLE
NORDBAU

2020 FUARI’NA HAZIR

Dünyanın 
tanınmış iş makinesi 
üreticisi HİDROMEK, 

yenilikçi ürünlerini 9-12 Eylül 
tarihleri arasında Almanya, 

Neumünster’de düzenlenecek olan 
NordBau Fuarı’nda sergileyecek.
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Kuzey Avrupa’da inşaat sektörünü bir 
araya getiren en büyük fuarlardan biri olan 
NordBau Fuarı bu yıl 65’inci kez kapılarını 
açacak. Geçtiğimiz yıl 13 ülkeden 836 
katılımcının yer aldığı fuarı yaklaşık 62 bin 
600 kişi ziyaret etmişti.  NordBau Fuarı’nda 
3’üncü kez yerini alan HİDROMEK yeni 
H4 Serisi hidrolik ekskavatörleri ile lastikli 
yükleyici ve kazıcı yükleyici gruplarına ait 
ürünlerini sektörle buluşturacak.

HİDROMEK, bir yandan bayi ağını 
genişletirken, bir yandan da ürün gamını 
genişleterek ve üretimini artırarak hem 
talepleri karşılamayı hem de küresel 
endüstrideki yerini sağlamlaştırmayı 
hedefliyor. Sektörde 42 yıllık üretim 
tecrübesini tasarım ve AR-GE gücü ile 
birleştiren HİDROMEK’in 45 binden fazla 
makinesi 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkede 
çalışıyor. 

Avrupa pazarına özel önem veren 
HİDROMEK’in Almanya’da 9 bayisi 
bulunuyor. İspanya’da kurduğu HİDROMEK 
WEST ile Avrupa’daki yetkili bayi yönetimi 
ve satış sonrası hizmetlerini yürüten 
HİDROMEK, Rusya’da HİDROMEK RUS, 
Tayland’da HİDROMEK Construction 
Equipment Thailand (HCE) ve Japonya’da 
HİDROMEK JAPAN firmaları ile bu 
faaliyetlerini sürdürüyor. Satış sonrası 
hizmetlere büyük önem veren HİDROMEK, 
bu anlamda 80’den fazla ülkede bulunan 
yetkili bayileri ve yurt dışında bulunan 

100’ü aşkın servis noktaları ile müşterilerine 
yedek parça ve servis hizmetini hızlı bir 
şekilde sunuyor.  

H4 SERİSİ EKSKAVATÖRLER GÜÇLÜ 
VE SERİ PERFORMANS SUNUYOR
Yüksek performans sunan 

HİDROMEK’in yeni H4 Serisi ekskavatörleri 
seriliği ile ön plana çıkıyor. Geliştirilmiş 
hidrolik tasarımı ile daha hızlı, daha üretken 
ve daha verimli şekilde üretilen H4 Serisi, 
daha az yakıtla daha fazla iş üretiyor. Bu 
sayede, HİDROMEK ekskavatörler artık her 

zamankinden daha fazla kazanç sağlıyor.

Tasarım sürecinde operatörün makineyi 
kolay kullanması amaçlanan H4 Serisinde, 
kapasitesi artırılan elektronik sistem ile 
makine durum tespiti ve ilave donanımların 
entegrasyonu kolaylaşıyor. ROPS & FOPS 
standardına sahip H4 kabinleri maksimum 
güvenlik ve dayanıklılık sunmak üzere 
tasarlanıp, üretiliyor. İş güvenliğine özel 
önem verilerek tasarlanan H4 Serisi, sağ 
ve arka kameralarda kör noktayı en aza 
indirerek mükemmel görünürlük sağlıyor. 
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Ayrıca, opsiyonel olarak sunulan LED farları 
ile gece görüş kapasitesini önemli ölçüde 
iyileştiriyor. Yeni seri makinelerde bulunan 
kırmızı renkli tutamaklar ve uyarı etiketleri 
de operatör güvenliğini üst seviyeye 
taşıyor.  HİDROMEK Fuarda H4 Serisine 
ait HMK 150 WR, HMK 210 W, HMK 220 
W lastikli ekskavatörler ile HMK 145 LCSR, 
HMK 230 LC, HMK 310 NLC, HMK 390 NLC 
paletli ekskavatörleri sergileyecek.  

HMK 640 WL İLE AZ ZAMANDA 
DAHA ÇOK İŞ
Fuarda sergilenecek bir diğer ürün 

olan HMK 640 WL, 26.3 ton çalışma 
ağırlığına, 4,2 m³ kova kapasitesine sahip. 
HMK 640 WL lastik tekerlekli yükleyici, 
324 HP güç ve 1600 Nm tork sağlayan 
Mercedes motoru ile çevrim sürelerini 
kısaltarak kullanıcısına düşük yakıt 
tüketimi ile kısa sürede yüksek yükleme 
olanağı sağlıyor. HMK 640 WL ağır hizmet 
tipi yükleyici ile yüksek koparma gücü ve 
mükemmel kontrol kabiliyeti elde ediliyor. 

Zorlu çalışma koşulları düşünülerek 
kullanılan aksı ve komponentleri ile 
uzun yıllar dayanıklılık ve verimlilik 

sunuyor. ROPS/ FOPS sertifikalarına sahip, 
ergonomik operatör kabini ile konfor ve 
yüksek güvenlik ön planda tutuluyor.  
Ayrıca, 35 derece yana yatabilen kabini ile 
servis kolaylığı da sağlıyor.  Reddot ‘Best of 
the Best’ Award, German Design Award, 
Good Design ve Automotive Brand Contest 
gibi uluslararası tasarım ödüllerini kazanan 
HMK 640 WL lastik tekerlekli yükleyici, 
maden ve taş ocağı işletmelerinde, beton 
santralleri ve endüstriyel uygulamalarda 
sıklıkla tercih ediliyor.

HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİLER 
İLE KONFORLU ÇALIŞMA ORTAMI, 
KOLAY KULLANIM
HİDROMEK ayrıca 

kullanıcısı için 
konforlu 
çalışma 

ortamı sunan HMK 102 B ALPHA kazıcı 
yükleyici ve HMK 62 SS mini kazıcı 
yükleyiciyi de fuarda tanıtacak. HMK 102 B 
ALPHA’da hem yük taşıma gücünü, hem de 
dayanıklılığı artırmak amacıyla ağır hizmet 
tipi akslar kullanılıyor. Geniş arka görüş 
açısına ve ergonomik çalışma ortamına 
sahip ALPHA Serisi, zorlu ve uzun mesaide 
kullanıcısına konforlu bir çalışma ortamı ve 
kolay kullanım sunuyor.

HMK 62 SS mini kazıcı yükleyici ise, 
kompakt boyutları, kendi ekseni etrafında 
tek noktada 360 derece dönebilme 
yeteneği, yükleme kolaylığı ve farklı 
ataşmanlarla kullanılabilme özelliği ile çok 
yönlü kullanım sağlıyor ve özellikle şehir içi 

ve tarım uygulamalarında 
farkını ortaya 

koyuyor.



292020   RADÜS DERGİSİ



30 RADÜS DERGİSİ   2020

Mark Multimodal firmasının Krone’yi 
tercih etmesinden dolayı mutluluklarını 
ifade eden Krone Türkiye CEO ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Rıza Akgün, “Hem ülkemizde 
hem de dünyada alışık olmadığımız 
hikayelerle hatırlanacak olan 2020 yılını, 
ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde, 
mümkün olan en az kayıpla atlatacağına 
inancımız tamdır. Bu bağlamda bugün 
gerekli tüm önlemleri alarak Mark 
Multimodal yönetimini fabrikamızda 
misafir ettik ve işbirliğimizi taçlandıran 
teslimat törenimizi icra ettik. 2020 yılının 
ikinci yarısı, özellikle sektörümüz açısından 
çok hızlı bir toparlanmaya ve canlanmaya 
da sahne oldu. Bu durum da sanıyorum 
ki sadece bizim değil, sektördeki tüm 
paydaşlarımızın da içinde bulunduğumuz 
zor şartlara rağmen ekstra bir motivasyon 
ile çalışmasını sağlıyor. Krone olarak, Türk 
nakliyecisinin en yakınındaki lojistik çözüm 
ortağı olma prensibimizi sürdüreceğiz. 

Türkiye’de bu fabrikayı açtığımız ilk gün; 
‘Türk nakliyecisi, Krone’nin buradaki 
varlığıyla üst düzey kaliteye daha uygun 
fiyata erişebilecek’ demiştim, ilk günden 
beri nakliyecimizin hem en yakınındayız 
hem de yeni fırsatlar ve yeni avantajlar 
yaratma konusunda oldukça cömertiz. 
Türk nakliyecisine olan inancımızı yine her 
defasında dile getiriyorduk. Her geçen 
gün artan işbirliklerimiz ve ortaklıklarımız 
oluyor. Bu vesileyle Mark Multimodal 
yetkililerine ve Türk nakliyecisine teşekkür 
ediyorum. Hayırlara ve bol kazançlara vesile 
olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Krone’nin Satış Sonrası Servis Ağı
Teslimat töreni sırasında Krone’nin 

satış sonrası servis ağı hakkında basın 
mensuplarına bilgi veren Krone Türkiye 
Satış Müdürü Ömürden Özacar, “Öncelikle 
ben de büyük özveriyle görevlerini 
sürdüren sağlık çalışanlarımıza teşekkür 
etmek istiyorum. Hem görevlerimizi yerine 
getirmeli, hem de açıklanan önlemlere 
maksimum düzeyde riayet etmeliyiz. Hep 
birlikte başaracağız. Pandemi döneminde 
diğer tüm sektörler gibi yavaşlayan ama 
çok hızlı toparlanan lojistik sektöründe, 
markaların satış sonrası servis ağlarının 
gelişmişliği nakliyecilerin kararlarını önemli 
ölçüde etkilemektedir. Avrupa yollarında 
operasyonunu sürdüren Mark Multimodal 
firması da kararını alırken bu kriteri göz 
önünde bulundurmuş ve Krone’nin Avrupa 
genelinde 1300’ü aşkın servis noktasına 
sahip olmasını mutlaka değerlendirmiştir. 
Aynı zamanda Türkiye genelindeki servis 
ağımızı da her geçen gün geliştiriyor 
ve büyütüyoruz. Son olarak Türkiye 
genelindeki yetkili servis noktası sayımız 35 
adete ulaşmıştır. Bu yetkili servislerimizde 
verilen hizmetin standartını da Avrupa’daki 
benzer noktaların standartına ulaştırmış 
durumdayız. Türkiye’deki yapılanmamız, 
aracın siparişinin alınıp üretilmesi 
noktasında başlayıp, aynı aracın ömrünü 
doldurana kadarki tüm ihtiyaçlarının 
karşılanması ve ömrü dolduğunda takas 
desteğiyle geri alınıp finansman desteğiyle 
kullanıcılarımıza yeni yatırımları için fırsatın 
yaratılmasını kapsamaktadır.” dedi.

Krone, Mark Multimodal ile 
Parlamaya devam ediyor

Krone, Tire’deki fabrikasından 
Türkiye’nin dört bir yanındaki 
nakliyecilere ve büyük lojistik 

filolarına teslimatlarını 
sürdürüyor. Son olarak 

merkezi İstanbul’da bulunan 
ve ağırlıklı olarak Ukrayna, 

Rusya ve Belarus operasyonları 
gerçekleştiren Mark Multimodal 

firmasına 10 adet Profi Liner 
teslimatı gerçekleştirildi. 
Krone’nin İzmir Tire’deki 

fabrikasında gerçekleşen 
törende, Krone Türkiye CEO 

ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza 
Akgün, Mark Multimodal Genel 
Müdürü Onur Güvenler’e plaket 

takdim etti. 
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Federico Pamfili, Cassino Üniversitesi 
İşletme ve Yönetim Ekonomisi bölümün-
den 1995 yılında yüksek lisans derecesiyle 
mezun oldu. İş hayatına 1996 yılında İtalya 
Iveco’da Konsolidasyon ve Raporlama Finan-
sal Analisti olarak başlayan Federico Pamfili, 
1999-2002 yılları arasında IT Holding’de 
Kontrolör olarak çalıştı.  2002 yılında CNH’de 
çalışmaya başladı. 2005 yılında ise Avrupa 
Bölgesi Ticari Kontrolörü olarak Birleşik Kral-
lık’a giderek uluslararası kariyerine adım attı. 

2007 yılında artan sorumlulukları ile 
beraber CNH’ın Şikago’da bulunan global 
merkezine geçen Federico Pamfili, 2012 
yılında ise Global Satış sonrası CFO’su olarak 
atandı ve 2013 yılında Yatırım ve ARGE Kont-
rolörü pozisyonunu üstlendi. Federico Pam-
fili bu göreviyle birlikte 2018 yılına kadar İcra 
Komitesine de danışmanlık yaptı. Birleşme 
ve Satınalma bölümünde kısa bir süre çalış-
tıktan sonra, 2019 yılında TürkTraktör’de Mali 
İşler Direktörü olarak çalış-
maya başlayan Federico 
Pamfili, 1 yıl sonra 
TürkTraktör Mali 
İşler Genel Müdür 
Yardımcısı olarak 
atandı. 

2014 yılın-
dan bu yana 
Mali İşlerden 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
olarak başarılı 

çalışmalara imza atan Ahmet Canbeyli ise 
TürkTraktör ‘Ticari Genel Müdür Yardımcısı’ 
olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü 
mezunu olan Ahmet Canbeyli, 1995 yılın-
da Ram Dış Ticaret’te Muhasebe Uzmanı 
olarak başladığı çalışmalarına Muhasebe 
Sorumlusu olarak devam etti. 2002 -2005 
arasında ise Tanı Pazarlama ve İletişim 
Hizmetleri’nde Mali İşler Yöneticisi olarak 
çalıştı. Ahmet Canbeyli, kariyer yolculu-
ğuna 2005 yılından itibaren 9 yıl boyunca 
farklı pozisyonlarda görev yapacağı KoçSis-
tem’de devam etti. Canbeyli, KoçSistem’de 
sırasıyla Mali İşler ve Finansman Grup Yöne-
ticisi, Mali İşler ve Finansman Genel Müdür 
Yardımcısı ve Mali İşler ve Operasyon Genel 
Müdür Yardımcısı olarak farklı alanların 
yönetiminden sorumlu oldu.  2014 yılında 
TürkTraktör çatısı altındaki görevine baş-
layan Ahmet Canbeyli, şirketin Mali İşler 

Genel Müdür Yardımcısı 
olarak 6 yıl boyunca 

geçekleştirdiği ba-
şarılı yönetimle 

önemli çalışma-
lara imza attı.  

Ahmet 
Canbeyli, yeni 
göreviyle birlikte 
TürkTraktör’ün 

satış, satış sonrası ve 
pazarlama çalışma-

larının tamamın-
dan sorumlu 

olacak.

TürkTraktör Mali İşler Direktörü 
olarak görev yapan Federico 

Pamfili  ‘Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı’ 

görevine getirildi. Şirkette Mali 
İşlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Canbeyli ise 
yenilenen organizasyon yapısı 

kapsamında şirketin ‘Ticari 
Genel Müdür Yardımcısı’ olarak 

atandı.
Türkiye traktör pazarının 
lider üreticisi TürkTraktör, 
organizasyon yapısında 

gerçekleştirdiği bir 
yenilemeyle birlikte üst 

yönetim kadrosunda görev 
değişimleri yaptı. 

TürkTraktör ailesine 2019 
yılında Mali İşler Direktörü 

olarak katılan Federico 
Pamfili, Eylül 2020 itibarıyla 
görevine TürkTraktör ‘Mali 

İşlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı’ olarak devam 
edecek ve TürkTraktör’ün 

tüm Mali İşler çalışmalarının 
yönetilmesinden ve 

geliştirmesinden sorumlu 
olacak. 

TürkTraktör üst yönetiminde
iki önemli atama

Federico Pamfili Ahmet Canbeyli
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Koçaslanlar Hadımköy tesisinde 
gerçekleştirilen törende Frigo Nevnak 
Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gözkaya ve 
Genel Müdürü Kahraman Gözkaya, yeni 
araçlarını Koçaslanlar Otomotiv Genel 
Müdürü Mesut Süzer ve Hadımköy Şube 
Müdürü Ahmet Sezer’den teslim aldılar. 

Avrupa ülkelerine taşımacılık 
faaliyetleri devam eden Frigo Nevnak’ın 
Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gözkaya, 
pandemi sürecinde projelerde kan kaybı 
yaşandığını belirterek; “Zorlu süreçler 
geçirsek de operasyonlarımız kesintisiz 
devam etti. 20 yıla yakın süredir Renault 
Trucks çekicileri kullanıyoruz. Mesela 2012 
yılında teslim aldığımız Renault Trucks 
Premium model aracımız halen RO-RO 

sonrası taşımalarımızda hizmet veriyor. Bu 
çekicimiz, hiç sorunsuz 850 bin km üzerinde 
yol kat etti” şeklinde açıkladı. 

4 puanlık yakıt tasarrufu önemli 
Renault Trucks’ın her segmentindeki 

uzun yol çekicilerini kullandıklarına değinen 
Frigo Nevnak Genel Müdürü Kahraman 
Gözkaya ise bu araçların tümünde 
gözlemledikleri yakıt tasarrufuna değindi; 
“Araçlarımızın performansı kadar toplam 
sahip olma maliyetine de dikkat ediyoruz. 
Operasyonlarımızda yüzde yüz doluluk 
hedefliyoruz ve farklı tonajlarda yükler 
taşısak da Renault Trucks çekicilerimizle 
her zaman yakıt tasarrufu sağlıyoruz. 
Filomuzdaki aynı konfigürasyonlara sahip 
diğer bazı araçlarımıza göre 4 puanlık 

yakıt tüketimi farkı bile deneyimliyoruz. 
Bu nedenle Renault Trucks araçlarını 
tercihimizde sağladığımız yakıt tasarrufu 
önemli bir etken oluyor” dedi. 

Satış sonrası hizmetlerdeki 
memnuniyetimiz, tercih 
sebebimiz 
Frigo Nevnak olarak kendi bakım 

kademelerinde bazı bakım-onarım 
konularını çözümlediklerine değinen 
Kahraman Gözkaya; “Kendi bünyemizde 
böyle bir yapılanmamız olmasına rağmen 
tabi ki servis desteğine ihtiyaç duyuyoruz. 
Satış sonrası desteğe kolay erişimimiz, 
hızlı ve ilgili çözümler, operasyonlarımızın 
kesintisizliği için katkı sağlıyor” diye belirtti.  

Frigo Nevnak, bu sene ikinci 
araç alımı yaparak filosunu 

yine Renault Trucks çekiciler 
ile güçlendiriyor. Son olarak 
Mart ayında Renault Trucks 

çekici alımı yapan Frigo 
Nevnak, pandemi sürecinde 
zorlaşan projelere rağmen 

filo yatırımlarına devam 
ediyor. Yeni teslim aldığı 8 
adet Renault Trucks T 480 

ile 80 çekicinin bulunduğu 
Frigo Nevnak filosunun 63’ü 

Renault Trucks araçlardan 
oluşuyor.

Frigo Nevnak
Renault Trucks’ın toplam 

çözümlerinden vazgeçmiyor
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Araç alımlarımızda, her 
zaman RTFS çözümlerinden 
faydalanıyoruz
Tevfik Gözkaya, tüm araç 

alımlarını Renault Trucks Finansal 
Hizmetler’in (RTFS) finans paketleriyle 
gerçekleştirdiklerine değindi; 
“İlk zamanlardan bugünlere 
alımlarımızın hepsini RTFS çözümleri 
ile gerçekleştirdik. Euro bazında faiz 
oranları, oldukça uygun. Öte yandan 
tek noktada çözüm de bizler için 
avantaj.”

Koçaslanlar Otomotiv Genel 
Müdürü Mesut Süzer ise teslimatta 
yaptığı açıklamada; “Frigo 
Nevnak, uzun yıllardır neredeyse 
Renault Trucks çekicilerin tüm 
konfigürasyonlarını deneyimledi 
ve hepsinden de memnun kaldı. 
Renault Trucks Premium ile başlayan 
kullanımlarına T serisi 11 litre 460 
bg,  13 litre 480 bg ve 480 bg yüksek 
kabin çekicilerimiz ile devam ettiler. 
Tüm bu süreçte araçların performansı 
kadar en memnun kaldıkları kriterler, 
düşük yakıt tüketimi, uygun bakım- 
onarım maliyetleri ve hızlı satış sonrası 
hizmetleri oluyor” dedi. 



36 RADÜS DERGİSİ   2020
36 RADÜS DERGİSİ   2020

2020 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde toplam üretim % 23 ve 
otomobil üretimi bir önceki yılın 
aynı dönemine göre % 21 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
712 bin 98 adet, otomobil üretimi 
ise 485 bin 314 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde toplam pazar geçen 
yılın aynı dönemine göre % 69 
artarak 414 bin 931 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise % 64 oranında arttı ve 317 
bin 394 adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2020 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde üretim % 
27 seviyesinde daralırken, ağır ticari 
araç grubunda % 13, hafif ticari araç 
grubunda % 28 oranında azaldı. 
2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine 
göre ticari araç pazarı % 85, hafif 
ticari araç pazarı % 86 ve ağır ticari 
araç pazarı % 75 arttı. 

2020 yılı Ocak- Ağustos 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında % 35 oranında, 
otomobil ihracatı % 32 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 
523 bin 288 adet, otomobil ihracatı 
ise 360 bin 118 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar bazında % 27, Euro 
bazında geçen yılın aynı dönemine 
göre % 27 azaldı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 14,7 Milyar 
$ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı % 27 azalarak 5,4 Milyar 
$ seviyesinde gerçekleşti. Euro 
bazında otomobil ihracatı ise % 26 
azalarak 4,8 Milyar € seviyesinde 
gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Ağustos 

döneminde, önceki yılın aynı 
dönemine göre % 23 oranında 
azalarak toplam 712 bin 98 adet taşıt 
aracı üretildi.

2020 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde traktör üretimi ile 
birlikte toplam üretim 731 bin 901 
adet olarak gerçekleşti. 

2019 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 
yılı Ocak-Ağustos döneminde % 27 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim:

- Kamyonette % 29 
- Minibüste % 20 
- B.Kamyonda % 14 
- Midibüste % 14 
- Otobüste % 18 oranlarında 
azaldı, 
- K. Kamyonda % 92 oranlarında 
arttı
2020 yılı Ocak-Ağustos 

döneminde otomobil üretimi, 
2019 yılına göre % 21 oranında 
azalarak 485 bin 314 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde traktör üretimi % 43 
oranında artarak 19 bin 803 adet 
oldu.

Ocak-Ağustos döneminde 
kapasite kullanım oranları, 
hafif araçlarda (otomobil + hafif 
ticari araçlar) % 55, ağır ticari 
araçlarda % 38 ve traktörde % 40 
olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran 
döneminde Otomotiv Sanayiinin 
toplam kapasite kullanım oranı % 53 
oldu.

2020 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde toplam satışlar 2019 yılı 
aynı dönemine göre % 69 artarak 
414 bin 931 adet seviyesinde 
gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz

2020 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde otomobil satışları, 
2019 yılı aynı dönemine göre % 64 
oranında arttı ve 317 bin 394 adet 
oldu.

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

2020 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam otomobil 
satışları % 64, ithal otomobil satışları 
% 76 ve yerli otomobil satışları % 49 
oranlarında arttı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Ağustos 

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

2020 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam hafif ticari 
araç satışları % 86, ithal hafif ticari 
araç % 48 ve yerli hafif ticari araç 
satışları % 122 oranlarında arttı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Ağustos 

döneminde; bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ağır ticari araç 
pazarı % 75 artarak 11 bin 929 
adet, kamyon pazarı % 80 oranında 
artarak 10 bin 191 adet, midibüs 
pazarı % 52 oranında artarak 1019 
adet ve otobüs pazarı ise % 49 
oranında artarak 719 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
toplam pazar % 16, hafif ticari araç 
pazarı % 28, ağır ticari araç pazarı 
% 47 ve otomobil pazarı % 10 
oranlarında düşüş gösterdi.

Tablo1.1’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Ağustos 

döneminde 360 bin 118 adedi 

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)
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Kaynak: OSD

otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin % 73’ini oluşturan 523 
bin 288 adet taşıt ihraç edildi. 
2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2019 
yılı aynı dönemine göre % 35 azaldı. 

Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 

32, ticari araç ihracatı % 42 oranında 
azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 
yılına göre % 20 azalarak 8 bin 376 
adet olarak gerçekleşti.

Tablo1.2’de görebilirsiniz
Uludağ İhracatçı Birlikleri 

(UİB) verilerine göre, 2020 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde toplam 

otomotiv ihracatı, 2019 yılına göre % 
27 oranında azaldı ve 14,7 milyar $ 
oldu. Euro bazında ise % 27 azalarak 
13,2 milyar € olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı % 31 oranında, yan 
sanayi ihracatı da % 20 oranında 
azaldı.
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MAN araçları, sahip olduğu özellikler 
ve sunduğu avantajlarla tüm ihtiyaçlara en 
ideal çözümleri getirmeye devam ediyor. 
Uluslararası ağır nakliyat taşımacılığının 
önemli firmalarından Zafer Kardeşler, teslim 
aldığı 2 adet TGX 28.580 6X2-2 BLS çekici 
ile filolarındaki MAN araçlarının sayısını 10’a 
yükseltti. Avrupa ülkelerine hizmet veren 
hacimli ve ağır taşımacılık alanının uzman 

kuruluşu Zafer Kardeşler, yeni yatırımlarında 
tercih ettikleri 2 adet MAN TGX 28.580 
6X2-2 BLS çekiciyi törenle teslim aldı. Zafer 
Kardeşler firmasının İstanbul Yenibosna’daki 
tesislerinde düzenlenen teslim törenine 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kuzey 
Marmara Bölgesi Kamyon Satış Müdürü 
İbrahim Altun, Bölge Satış Koordinatörü 
Kadri Başaran ve Uzman Müşteri Temsilcisi 

Okan İmral ile Zafer Kardeşler firma sahibi 
Fevzi Zafer ve şirket yetkilisi Halil İbrahim 
Alemdaroğlu katıldı. 

“MAN TGX, her açıdan çok ideal 
çözümler sunan bir araç”
Törendeki konuşmasında; Avrupa 

ülkeleri ile çalıştıklarını, hacimli ve ağır 
taşımalar konusunda da uzman olduklarını 
belirten Fevzi Zafer, “MAN TGX, uzman 
olduğumuz bu alanda, her açıdan çok ideal 
çözümler sunan bir araç. Teslim aldığımız bu 
2 adet çekici ile filomuzdaki MAN araçlarının 
sayısını 10’a çıkardık. Önümüzdeki yıllarda 
da ağır nakliye araç yatırımlarımızda tekrar 
MAN almayı düşünüyoruz” dedi.

“MAN araçları, ihtiyaçları en ideal 
şekilde karşılıyor”
İbrahim Altun ise, MAN araçlarının, 

üstün nitelikleri ve zengin model çeşitliliği 
ile her alanda tüm ihtiyaçları en ideal 
şekilde karşıladığını söyledi. Altun ayrıca 
MAN ile Zafer Kardeşler arasındaki iş 
birliğinin daha uzun yıllar gelişerek, devam 
edeceğine olan inancını da vurguladı.

Zafer Kardeşler MAN çekicileri seçti
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Günümüzde lojistik, nakliye, inşaat gibi 
sektörlerde hizmet veren işletmeler için 
hem zamandan hem de maliyetten tasarruf 
sağlamak oldukça önemli bir konu. Filoların 
en büyük gider kalemlerinden biri olan 
lastik kaybını önlemek ise şirketlerin olduğu 
kadar markaların da birincil önceliği. Yılda 
ortalama 120 bin kilometre yol yapan ve 
ortalama 2,5 senede bir lastik değiştiren 
Nesa Lastik, zamandan ve maliyetten 
tasarruf sağlamak için Continental’in yeni 
nesil teknolojiye tasarladığı Hybrid HS3 
lastiklerini kullanıyor.

“Sürücülerimiz Hybrid HS3 
lastiklerinin yol tutuşu, dayanıklılık 
ve mazot ekonomisine sağladığı 
katkıdan dolayı oldukça memnun’’
30 kişilik ekibi ve 11 araçlık lojistik 

parkıyla Mersin’den Türkiye’nin dört bir 
yanına lojistik hizmeti veren Nesa Lastik 
sahibi Cumhur Şanlı, “Araç güvenliği için 
öncelikle yük ve yol şartlarına uygun 
lastik seçilmesi oldukça önemli bir konu. 
Bu farkındalıkla biz de Nesa Lastik olarak 
filomuzda Continental Hybrid HS3 
lastiklerini tercih ediyoruz. Sürücülerimiz 
Hybrid HS3 lastiklerinin yol tutuşu, 

dayanıklılık ve mazot ekonomisine 
sağladığı katkıdan dolayı oldukça 
memnun. Ayrıca Hybrid HS3 desenini 
tercih etmemizin bir diğer sebebi de 
lastiklerin kış ve yaz (M+S) performansının 
çok iyi olmasıdır. Yakıt tüketimini etkileyen 
faktörlerin çeşitliliği olsa da lastik kaynaklı 
yakıt tüketimini Continental Hybrid HS3 

lastiklerini kullanmaya başladığımızdan 
bu yana azalttık. Hatta sürücülerimiz 100 
kilometrede 1 litre mazot tasarrufu elde 
etti. Bu da biz filo sahipleri için maliyet 
hesaplaması açısından oldukça önemli bir 
rakam” dedi.

“ContiPressureCheck ile zamandan 
ve maliyetten tasarruf ediyoruz”
Aynı zamanda özellikle uzun yol 

güzergahlarında lastik performansının 
çok önemli olduğunun altını çizen 
Şanlı, seyahat boyunca lastik nedeniyle 
oluşabilecek en ufak arızanın taşınan 
ürünün zamanında yerine ulaşmasına 
engel olabileceğini söyledi. Bu nedenle 
güzergah boyunca oluşan arızaların hem 
zaman hem de maddi kayıplara neden 
olduğunu belirten Şanlı, Continental 
lastiklerinin zamanında gerekli kontroller 
ve bakımları yapıldığı takdirde genellikle 
arızaya yol açmadığını ifade etti. Ayrıca 4 
aracına taktırdığı ContiPressureCheck ile 
zamandan ve maliyetten tasarruf ettiğini 
söyleyen Nesa Lastik’in sahibi Cumhur 
Şanlı, lojistik sektörünün en büyük gideri 
olan lastik kayıplarından bu sistemle 
kurtulduklarını vurguladı.

Lojistik Sektörü 
Continental Hybrid 
HS3 ile yolları 
sorunsuz aşıyor

Lojistik, nakliye, inşaat gibi sektörlerin en büyük 
giderlerinden birini lastik kayıpları oluşturuyor. 

Continental’in yeni nesil teknolojiyle tasarladığı Hybrid 
HS3 lastikleri, filolara zamandan ve maliyetten tasarruf 

sağlamasının yanı sıra fren ve ıslak zemin performansıyla 
sürücülerin yolları sorunsuz kat etmesini ve 100 kilometrede 

ortalama 1 litre mazot tasarruf etmesini sağlıyor.
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Yaşam İçin Önem Taşır

AMBULANSLAR
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İlk 10+1 koltuklu Mercedes-Benz 
Sprinter filosu Travelium

Turizm’e teslim
edildi

Mercedes-
Benz 

Otomotiv Hafif 
Ticari Araçlar, 10+1 

oturma düzenli koltuk 
kombinasyonuna sahip 

Mercedes-Benz Sprinter’ın ilk 
teslimat törenini Travelium Turizm 

ile gerçekleştirdi.

Travelium 
Turizm, 
şehir içi ve 
şehirler arası yolcu 
taşımacılığında 10+1 
koltuk kombinasyonlu 10 
adet Mercedes-Benz Sprinter 
ile sosyal mesafe kurallarına uygun 
seçeneklerini arttırıyor.
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Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar teslimatlarını aralıksız olarak 
sürdürüyor. Şirket son olarak; karayolu taşıma 
yönetmeliği kapsamında, şehir içi ve şehirler 
arası yolcu taşımacılığı yapan Travelium 
Turizm’e, 10 adet Mercedes-Benz Sprinter 10+1 
aracı, Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen 
bir törenle tesim etti. Ankara, İzmir, İstanbul ve 
Bodrum’da faaliyetlerini sürdüren Travelium 
Turizm’in satın aldığı 10+1 oturma düzenli 
Sprinter modelleri, bu koltuk düzeninde 
Mercedes-Benz’in Türkiye’de yaptığı ilk toplu 
teslimat olma özelliğini taşıyor. 

29 Eylül günü Hilton İstanbul Bosphorus’ta 
gerçekleştirilen törende araçlar, Mercedes 
Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu 
İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Hafif Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Hafif 
Ticari Araçlar Certified Satış Müdürü Faruk 
Özer, Koluman İstanbul Ticari Araçlar Satış ve 
Pazarlama Direktörü Ali Saltık ile Hafif Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Ezgi Güçtekin tarafından 
Travelium Turizm Yönetim Kurulu Başkanı 
Babur Arslan’a teslim edildi. 

Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan 
Akdeniz: “Mayıs 2019’da satış sunduğumuz 
yeni Sprinter modelimiz ile bir kez daha 
Türkiye’nin yolcu taşımacılığında standartları 
belirliyoruz. Segmentimizde lider olarak 
tamamladığımız 2019’un ardından 2020 
yılında da bu başarımızı sürdürmek amacıyla 
müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını belirliyor 

ve onlara özel çözümler sunuyoruz. Bugün 
Travelium Turizm’e teslim ettiğimiz 10+1 
oturma düzenine sahip Mercedes-Benz 
Sprinter modelimiz bu anlamda çok doğru 
bir örnek teşkil ediyor. Hem şehir içi hem 
de şehirler arası yolculuklarda markamızın 
kalitesini, üstün güvenlik donanımları ve 
konfor ile buluşturuyoruz. Uzun yıllardır iş 

birliği yaptığımız Travelium Turizm’in bir kez 
daha Mercedes-Benz’i tercih etmesinden 
dolayı başta Yönetim Kurulu Başkanı Babur 
Arslan’a teşekkür ediyorum. Araçlarını kazançlı 
ve hayırlı günlerde kullanmalarını dilerken, 
bu satışta emeği geçen tüm Mercedes-Benz 
Hafif Ticari Araçlar ekibimize ve Koluman 
Otomotiv’den çalışma arkadaşlarımıza da 
destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.”

Travelium Turizm Yönetim Kurulu Başkanı 
Babur Arslan: “1989 yılından günümüze 
butik yolcu taşımacılığının lider firması olarak 
filomuzda her zaman en iyi araçlara yer verdik. 
Yıllardır çalıştığımız Mercedes-Benz markası ile 
bir kez daha önemli bir birlikteliği başlatıyoruz. 
10+1 koltuk düzenli yeni Sprinter modelleri, 
hem şehir içinde hem de şehirler arası 
yolcu taşımacılığında önemli bir ihtiyacımızı 
karşılayan özelliklere sahip. Sosyal mesafenin 
öneminin artması ile geniş iç mekân sunan 
yeni Sprinter’ın ferah oturma düzenli bu 
versiyonuyla hem yerli hem de yabancı 
müşterilerimiz, gönül rahatlığıyla seyahatlerini 
gerçekleştirecekler. Mercedes-Benz Sprinter 
10+1’in Türkiye’deki ilk toplu alımını yapan 
şirket olarak anılmaktan dolayı gururluyuz. 
Bu kararımızda Sprinter’ın konforu, güvenlik 
özellikleri ve yolcularımızın talepleri etkili 
olurken, düşük işletim maliyetleri sayesinde 
de kararımızı bir kez daha Mercedes-
Benz’ten yana kullandık. Bu kararımızda 
bizi destekleyen ve yardımcı olan Koluman 
Otomotiv yöneticilerine, Mercedes-Benz 
yetkililerine teşekkür ediyorum.” 
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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 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. 

Teknolojik özellikleriyle 
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. 
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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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DAF, tamamen elektrikli kamyonların 
geliştirilmesinde ve satışında ön planda yer 
alır. CF Electric’in ilk modellerinin saha çalış-
ma testleri 2018 yılında Hollandalı ve Alman 
müşterilerle başladı. Ardından yeni yazılım 
ve yeni bir kumanda tablosu ile donatılmış 
ikinci nesil geçen yıl satışa sunuldu. 

Çekici ve kamyon DAF CF Electric; genel 
dağıtım gereksinimleri, süpermarketlere 
ürün tedariki ve atık toplama gibi uygula-
malarda şehir içi bölgelerde sıfır emisyon 
ve sessiz kullanım için idealdir. DAF şu anda 
CF Electric’i 4x2 çekici olarak (GCW: 37 ton) 
ve maksimum manevra kabiliyeti için yön-
lendirilen öndeki arka dingilli 6x2 kamyon 
olarak (GVW: 28 ton) sunmaktadır. 

Kanıtlanmış ve güvenilir teknoloji 
En yeni nesil CF Electric araçlar, önceki ne-
sillerin kanıtlanmış güvenilirliği ve kullanıcı 

dostu özellikleri dikkate alınarak gelişti-
rilmiştir. Geçerli nesle, 250 kWh (215 kWh 
etkin kapasite) kapasiteye sahip lityum iyon 
akü grubu eklenmiştir. Yeni akü grubu, daha 
güçlü olmasının yanı sıra çok daha hafiftir. 
Ağırlığı 700 kg kadar azalmıştır. Bu azalma 
doğrudan daha fazla yük kapasitesi demek-
tir. Akü jele gömülüdür; bu nedenle hava 
şartları ne olursa olsun sıcaklığı her zaman 
25-40 Santigrat derece arasında kalır. Böy-
lece akü grubunun dayanıklılığı ve tutarlı 
performans seviyesi desteklenir.

Elektrik gücüyle günde 500 kilometre 
Aynı boyutlarını koruyan akü grubunun 
artan kapasitesi sayesinde CF Electric, artık 
önceki nesillere kıyasla iki kat daha yüksek 
olan 200 kilometreden fazla bir menzile sa-
hiptir. Akünün tamamen şarj edilme işlemi, 
genellikle kamyonun ana merkezinde yapı-

DAF, Uzatılmış Menzilli CF 
Electric modelini sunuyor

DAF Trucks, VDL E-Power 
teknolojisine sahip DAF 
CF Electric’in menzilini 

200 kilometrenin üzerine 
çıkararak elektrikli 

tahrik hatlarının 
geliştirilmesinde bir 
sonraki adımı atıyor. 

Ayrıca, yeni nesil 
akülerin piyasaya 

sürülmesi, ağırlığın 700 
kg kadar azalmasını 

sağlar ve bu da doğrudan 
daha fazla yük kapasitesi 

anlamına gelir.

DAF Trucks, DAF CF 
Electric’in menzilini 200 

kilometrenin üzerine 
çıkararak elektrikli 

tahrik hatlarında bir 
sonraki adımı atıyor.
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lır ve 300 kilowatt kapasiteli bir şarj istasyo-
nu kullanılarak yaklaşık 75 dakika sürer.

Yükleme/boşaltma sırasında veya sürü-
cü mola verdiğinde akü yeniden şarj edilirse 
DAF CF Electric kullanırken yalnızca elektrik 
gücüyle günde 500 kilometre sürüş yapmak 
mümkündür. Bu, kamyonun üretkenliği ve 
verimliliği açısından çok avantajlıdır.

Satın alma ve kullanım ile ilgili özel 
tavsiyeler Elektrikli araçların kullanılması, 
müşterinin özel bir yaklaşımını gerektirir. 
Bu nedenle DAF, müşterilerine araçları için 
en verimli planı oluşturmalarına yardımcı 
olmak amacıyla gelişmiş rota simülasyon 
modelleri aracılığıyla destek sunar. Ayrıca 
akünün akıllı ve verimli bir şekilde şarj 
edilmesi konusunda faydalı tavsiyeler verir. 
Bunlara ek olarak DAF, VDL gibi belirli te-
darikçilerle birlikte optimum şarj altyapısı 
konusunda tavsiyeler de sunar.  

Eylül ayında satışta Uzatılmış menzilli 
CF Electric, Eylül ayında satışa sunulacak ve 
teslimatın 2021 yılının ilk aylarında başlama-
sı bekleniyor. “İleri yönde önemli bir adım” 
DAF Ürün Geliştirme Müdürü Ron Borsbo-
om, “Yeni CF Electric, daha uzun menziliyle 
elektrikli kara yolu taşımacılığındaki lider 
konumumuzu güçlendiriyor. Bu kamyon, 
şehirlerimizde hava kalitesini iyileştirme ve 
CO2 emisyonlarını azaltma yönündeki tale-
bin artması üzerine geliştirilmiştir. Sadece 
elektrik gücüyle günde 500 kilometre, taşı-
ma operatörleri için oldukça uygun.” diyor.

DAF CF Electric | FT çekici - Teknik özellikler

Şasi  4x2

Dingil mesafesi  380 santimetre 

Çekicinin ağırlığı  9000 kg

Elektrik motoru  210 kW

Tork   2000 Nm

Akü kapasitesi  350 kWh (315 etkin kapasite)

Tam şarj edilmiş araç menzili  220 km’ye kadar

Hızlı şarj olan aküler  75 dakika (300 kW değerinde)

DAF CF Electric | FAN kamyon - Teknik özellikler

Şasi  6x2, öndeki arka dingil

Dingil mesafesi  380/420/460/480 santimetre

Kamyon ağırlığı  10.200 kg

Elektrik motoru  210 kW

Tork  2000 Nm

Akü kapasitesi  350 kWh (315 etkin kapasite)

Tam şarj edilmiş araç menzili  220 km’ye kadar

Hızlı şarj olan aküler  75 dakika (300 kW değerinde)
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Tam elektrikli bir kamyon 
kadar sarsıntısız, dizel kadar 

ekonomik ve güvenilir

Allison tam otomatik şanzıman donanımlı hibrid atık kamyonları
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İsviçre’nin Thun Belediyesi’ne ait 
atık toplama filosuna üç yeni hibrid 
çöp toplama aracı katılıyor. Allison tam 
otomatik şanzıman donanımlı Euro 6d 
dizel motorlara sahip araçların çöp toplayıcı 
üst yapısı ise tamamen elektrikle çalışıyor. 
Islak eldivenlerin bir çekmece içinde 
kurutulmasının yanı sıra arka taraftaki 
yükleme ekibi için tutacakların ısıtılması 
gibi özellikler de belediye personelinin 
daha konforlu ve verimli çalışması için neler 
yapılabileceğinin kanıtı oluyor. 

Thun Belediyesi İnşaat Mühendisliği 
Dairesi, yenilikçi ve çevre dostu araçlar 
alanına öncülük ederek teknoloji söz 
konusuyken bir adım önde olmaya çaba 
gösteriyor. Bunun bir örneği de Thun’da 
2018’den bu yana başarıyla kullanılan Volvo 
şasi üzerine yerleşik tam elektrikli Futuricum 
çöp aracı. Ancak tedarik maliyetinin yüksek 

olması ve aracın nispeten kısa bir 
süredir deneniyor olması, belediyeyi 
bir ara adım atmaya yönlendirdi. 
Ağustos 2020 itibariyle şehrin 
hizmet filosuna üç yeni hibrid atık 
toplama aracının eklenmesine 
karar verildi. Araçlar, Allison 
tam otomatik vites şanzıman 
donanımlı dizel kamyon 
motoruna sahipken araçta 
bulunan atık toplama sistemi 
tamamen elektrikle çalışıyor.

Yeni üç akslı MAN TGS 
26.430 6x2-4 şasisi, direksiyon 
ile dümenlenebilir arka aks ve 
Stummer’ın Medium XLS çöp 
sıkıştırma sistemi, Allison 4000 SerisiTM 
retarderli şanzıman donanımına sahip 
12.4 litre silindir hacimli, 316 kW yeni 

Euro 6d motor ile güçlendiriliyor. Thun 
Belediyesi Tedarik ve Güvenlik Başkanı 
Toni Zimmermann, Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı Euro 6d motor ve 
elektrikli çöp toplama üst yapısına sahip 
bu araç konfigürasyonunun, günümüz 
ihtiyaçları için gerçekten benzersiz bir 
bütünlük oluşturduğunu ifade ediyor.

Thun Belediyesi tam elektrikli 
kamyonların düzgün ve sarsıntısız kalkış 
performansı ile dizel araçların güvenilir ve 
ekonomik işleyişinin bir arada olduğu bir 
araç arayışındaydı.

Zimmerman, konu ile ilgili olarak; “Daha 
önce otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlı 
(AMT) araçlarımız vardı ama beklentilerimizi 
pek karşılamıyordu. Dur-kalk sırasındaki 
sarsıntı, hem sürücülerimiz için hem de 
aracın arkasındaki yükleme ekibimiz için 
de son derece yorucu oluyordu. Elektrikli 

araçlardaki sarsıntısız işleyişin olabildiğince 
benzerini yakalayabilmek için tam otomatik 
şanzıman kullanmak istedik. Elektrikli 
araçlarda sarsıntı oluşturacak dişli sistemleri 
yoktur ve bu da sürücü için olduğu kadar 
araçlarda çalışan personel için de büyük bir 

avantajdır” diye belirtti. 
Bir şoför ve iki yükleme elemanı 

olmak üzere üç kişinin çalıştığı 
26 tonluk hidrolik sıkıştırmalı 
çöp kamyonları, Thun’da yaklaşık 
21.000 hanenin atığını topluyor. 
Evsel atıklar, ağır eşyalar, kağıt/

karton ve çevreci atıklar gibi 
farklı toplama işlerini 
gerçekleştiren bu araçlar, 
bir yılda yaklaşık 15,000 
kilometre yol kat ediyor ve 
1,500 saat kadar çalışıyor.

İsviçre’nin Thun Belediyesi’ne 
ait atık toplama filosuna üç 

yeni hibrid çöp toplama aracı 
katılıyor. Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı Euro 6d 

dizel motorlara sahip araçların 
çöp toplayıcı üst yapısı ise 

tamamen elektrikle çalışıyor. 
Islak eldivenlerin bir çekmece 

içinde kurutulmasının yanı 
sıra arka taraftaki yükleme 

ekibi için tutacakların ısıtılması 
gibi özellikler de belediye 

personelinin daha konforlu 
ve verimli çalışması için neler 

yapılabileceğinin kanıtı oluyor.
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Allison’ın patentli tork konvertörü 
ve güç kesintisiz vites geçişleri gibi 
özelliklerine sahip
Allison 4000 Serisi, şehrin zorlu 

topografyasına ve 600 metrelik yükseklik 
farkına mükemmel uyum sağlıyor. Tork 
konvertörü, motorun torkunu sarsıntısız 
şekilde arttırarak tekerleklere daha fazla 
güç aktarıp, aracın daha rahat kalkışını ve 
daha hızlı ivmelenmesini mümkün kılıyor. 
Ayrıca, aktarma organlarının tamamını vites 
geçişleri sırasındaki titreşim ve sarsıntılardan 
koruyor. Titiz bir yavaşlıkla ilerleyen ve hassas 
ayar yapabilen araçlar, dar sokaklardaki 
çöp konteynırlarını daha kolay topluyor 
ve son derece düşük hızlarda çalışabiliyor. 
Allison tam otomatik şanzımanlar, kusursuz 
ve kesintisiz güç sağlayarak ortalama 
hızı arttırıyor ve Thun şehrindeki gibi dik 
yokuşlarda bile daha yüksek verimlilik ve 
daha fazla sürüş konforu sunuyor. 

Zimmermann, açıklamasında; “Allison 
şanzımanların tork konvertörü, aracın 
düzgün ve sarsıntısız kalkışını sağlayarak 
basamakta duran yükleyici personele 
büyük fayda sunuyor. Ayrıca, mükemmel 
sürüş konforu sebebiyle sürücüler de 
Allison tam otomatik şanzımanlardan son 
derece memnun” diyor. 

Sıkıştırma sistemini çalıştıran lityum 
demir fosfat bataryanın her sabah tam dolu 
olmasını sağlamak için MAN TGS geceleri 
şarj istasyonuna bağlanarak atık toplama 
üst yapısı şarj ediliyor. Akü grubunun ve 
aksesuarların ilave ağırlığı, yaklaşık 1,020 
kilogram. Şarj kapasitesi 54 kWh ve akünün 
verimli çalışma ömrü yaklaşık 2,000 şarj 
döngüsü oluyor. 

Acil durumlarda, üst yapı işlevlerinin 
Allison şanzımandaki PTO ile 
çalıştırılabilmesi için araçlarda ikinci bir 
pompa bulunuyor.

Araçlarda, en gelişmiş güvenlik 
özelliklerine ek olarak, kış şartlarında buz ve 
kar üzerinde avantaj sağlayan ve İsviçre’de 
geliştirilen bazı özellikler de yer alıyor;
•	 Yükleme	ekibi	için	tutacakları	ısıtmak	
amacıyla	çöp	aracının	arka	tarafında	bir	
ısıtma	sistemi	

•	 Egzozun	üzerinde	ıslak	eldivenler	için	
kurutucu	görevi	gören	ve	ısısını	egzozun	
sıcaklığından	alan	bir	çekmece

Ayrıca, Thun Belediyesi’nin bu yeni 
atık toplama araçlarının arka tarafında bir 
emme aygıtı yer alıyor. Üst yapıcı Stummer 
Kommunalfahrzeuge tarafından sunulan 
bu “Temizleme-Opsiyonu”, yükleme 

personelini ve yerel halkı bütün atık 
türlerinde bulunabilen bioaerosollere (toz, 
küf, virüsler, bakteriler) maruz kalmaktan 
koruyarak gözün tahriş olması ve solunum 
yolu hastalıkları gibi riskleri azaltıyor. 

Zimmermann; “Bugünün modern 
araçları, aynı zamanda çalışanlar için iyi 
birer işyeri olmak zorunda. Bu yeni araçlarla 
mükemmel bir seçim yapmış olduğumuza 
inanıyoruz” şeklinde açıkladı.

Teknik Özellikler: Allison 4000 SerisiTM tam otomatik şanzıman donanımlı
MAN TGS 26.430, 6x2-4 LL ve Stummer E-Power Arka Yükleyici Gövdesi Orta XLS

Son Kullanıcı Thun, İsviçre 

Şasi (Üretici) MAN TGS 26.430 6x2-4 LL

Motor Modeli MAN D26, 12,4 l silindir hacmi 

Motor Gücü 316 kW 

Tork max. tork 2200 NM starting at 930 rpm

Egzoz Emisyon Sınıfı Euro 6 d

Şanzıman Allison Transmission 4000 Serisi™

Aks Aralığı 3.500 mm

Toplam Ağırlık 26 ton

Üst Yapıcı
(Üretici ve model)

Stummer arka yükleyici. Tam elektrikli çöp sıkıştırma 
sistemi, Orta XLS, E-Power, toplam kapasite 17,6 metreküp
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Türkiye’de 1996 yılından bu yana 
Manisa ve Çorlu fabrikalarında beyaz 
eşya sektörüne denge ağırlıkları üreten 
Uğur Beton ve Metal A.Ş., AR-GE 
çalışmalarına yaptığı yatırımın sonunda 
dünya patenti almaya hak kazanan bir 
buluşa imza atmayı başardı.

11 milyon dolarlık yatırım
Uğur Beton ve Metal A.Ş. Ar-Ge 

mühendislerin titiz çalışması ve yaklaşık 
11 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle 
geliştirilen ve traktörler için kullanılan 
Acrete markalı denge ağırlığı dünya 
patenti alarak yüzde 100 yerli ve milli 
bir ürün olarak Manisa’da üretilmeye 
başlandı. Acrete denge ağırlıkları 
dünyadaki tüm traktör markaları ve 
modelleri için üretilebiliyor.

Türkiye için gurur kaynağı 
Uğur Beton ve Metal A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı Uğur Atılgan, 2 yıldan 
fazla süren kapsamlı araştırmanın 
sonunda dünya patenti alarak üretime 
başladıkları için mutlu olduklarını dile 
getirerek, “İnovasyon çalışmalarına 
olan inancımız sayesinde bugün 
ülkemiz için gurur kaynağı olan 

bir keşfe ve buluşa imza atmanın 
sevincini yaşıyoruz. Bu inancımız 
sayesinde yılmadan çalışarak ülkemizin 
ekonomisine önemli bir katkı ve katma 
değer yaratacak bu ürünü dünyada 
üreten tek şirket olmayı başardık.” dedi.

Acrete patentle korunuyor
Uğur Atılgan, ülke ekonomisine 

cari açığın azaltılmasında önemli katkı 
sağlayacak olan Acrete’nin dünyada 
sadece Türkiye’de üretilebileceğini 
ve dünya patenti sayesinde izinsiz 
olarak üretilmesine, kullanılmasına 
veya satılmasına karşı koruma altına 
alındığını aktardı. Atılgan, “Patent 

belgemiz Acrete’nin pazarlanması, 
çoğaltılması, bir benzerinin 
üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar 
sunan resmi bir belgedir. Yöntem, 
metot ya da üretim sistemin 
bütün hakları Acrete’ye ait 
bulunmaktadır. Patent sahibinin 
izni olmaksızın hiçbir kurum ya da 
şahıs tarafından kullanılamaz. Aksi 
takdirde hukuksal süreçler başlar 
ve cezai yaptırımlar uygulanır.” diye 
konuştu. 

Uğur Beton ve Metal AR-GE
mühendislerinin 2 yıllık çalışması
sonucu Acrete dünya patenti aldı

Acrete dünya patenti aldı

Uğur Beton ve Metal A.Ş. AR-GE 
mühendislerinin 2 yıllık 
çalışması sonucunda traktörler 
için üretilen Acrete markalı 
denge ağırlığı dünya patenti 
almaya hak kazandı. Türk 
mühendislerin titiz 
çalışması sonucu hayata 
geçen bu proje sayesinde 
Acrete üretimine tüm 
dünyada sadece 
Manisa’da başladı.

Uğur Atılgan
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Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en 
geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının 
ilk tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye 
ile Avrupa arası taşımacılık yapan 
İzmir’in önde gelen firmalarından Ebam 
Uluslararası Nakliyat, filosuna 21 adet 
Tırsan Multi Ride, 1 adet Talson TGG 
Tekstil Taşıyıcı treyler ekledi. Ebam 
Uluslararası Nakliyat’ın İzmir tesislerinde 
gerçekleşen teslimat törenine; Ebam 
Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Mutlubaş, Filo Müdürü 
Ertan Sağnak ve Tırsan Treyler Satış 
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katıldı. 

“Tırsan Araçları Filomuz İçin  
En Doğru Tercih” 
Teslimat töreninde açıklamalarda 

bulunan Ebam Uluslararası Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş, 
Tırsan ile gerçekleştirdikleri yeni iş 
birliğinden duydukları memnuniyeti 
vurgulayarak, “Tırsan araçları, verimlilik 

ve teknoloji odaklı üstün özelliklerinin 
yanı sıra sağlamlığıyla da filomuz için 
en doğru tercih. Güçlü servis ağı, kaliteli 
satış sonrası hizmetleri ve araçların 
yüksek ikinci el değeri de Tırsanı tercih 
etmemizin önemli nedenleri arasında. Bu 
nedenle filo yatırımında tercihimizi yine 
Tırsan’dan yana kullandık. Tırsan ile iş 
birliğimizin güçlenerek devam edeceğine 
inanıyoruz” dedi. 

“Tırsan ile Verimli ve Çevreci 
Taşıma Yapıyoruz” 
Ege bölgesi odaklı olarak kurulan 

Ebam Uluslararası Nakliyat’ın kısa sürede 
Akdeniz ve Marmara bölgesinde de 
etkin bir firma haline geldiğini ifade 
eden Mutlubaş, komple taşımacılığın 
yanı sıra tüm Avrupa ülkelerine 
taşıma yaptıklarını belirterek, “Avrupa 
ülkelerinden parsiyel olarak da hizmet 
veriyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına göre 
programlanan Ro-Ro, kara ve ekspres 
çıkışlarımız haftanın her günü düzenli 
olarak yapılıyor” açıklamasında bulundu. 
Araç filoları ile müşterileriler en hızlı ve 
güvenilir hizmeti sunmanın yanı sıra, 
çevreyi de koruduklarının altını çizen 
Mutlubaş, “Tırsan araçları ile operasyonel 
verimliliğimizi artırırken, çevreye de 
katkıda bulunuyoruz” dedi. 

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü 
Ertuğrul Erkoç da teslimat töreninde 
bir konuşma yaparak, “Pandemi 

Tırsan’dan Ebam Uluslararası 
Nakliyat’a 22 Treyler
Teslimatı

Tırsan, salgına karşı gerekli 
tüm önlemleri alarak fiziki 
teslimat törenlerine devam 
ediyor. Türkiye ile Avrupa 

arası taşımacılığın önde gelen 
firmalardan Ebam Uluslararası 

Nakliyat, yatırımda tercihini 
yine Tırsan’dan yana 

kullanarak, filosunu 21 adet 
Tırsan Multi Ride ve 1 adet 

Talson TGG TALTekstil Taşıyıcı 
treyler ile güçlendirdi. 
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sonrası normalleşme ile birlikte sosyal 
mesafe başta olmak üzere COVID-
19’a karşı gerekli tüm önlemlerimizi 
alarak fiziki teslimat törenlerine devam 
ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiğimiz en geniş 
ürün gamımızla lojistik firmalarının 
öncelikli tercihi olmayı sürdürüyoruz. 
Ebam Uluslararası Nakliyat ile yeni bir iş 
birliğine imza atmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli   
Multi Ride Özellikleri 
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride’ın üst 

yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına 
ve ADR EXII standartlarına uyumludur. 

Çatı kaldırma sistemiyle; 2.800, 
2.850, 2.900, 2.950 ve 3.000 mm’ye 
kadar beş seviye sürüş yüksekliklerinde 
kullanılabilmektedir. Araç, 7.200 kg 
forklift aks yüküne dayanımlı taban 
özelliği ile güçlü taban avantajı 
sunmaktadır. Bunun yanı sıra Multi Ride 

araçları, 980 – 1.100 mm arasındaki 5. 
Teker yüksekliğine sahip farklı çekicilerde 
de kullanılabilmektedir. Bu özellikler, 
firma sahiplerine operasyonel esneklik ve 
buna bağlı olarak tasarruf sağlamaktadır. 

Tenteli Perdeli Multi Ride aracı, Tren 
Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo 
yönetiminde esnekliği artırmak üzere 
geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 
2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren 
Yükleme için özel tasarlanan dingil hava 
yastıkları bulunmaktadır. Sistem, “e-f-g-i” 
vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de 
uyumludur. 

Tenteli Perdeli Multi Ride treylerlerin 
sahip olduğu patentli K-Fix sistemi, 
yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını 
sağlamaktadır. Araç, televre üzerinde 
bulunan her biri 2,5 ton kapasiteli 
toplam 236 adet yük bağlama noktası 
sayesinde, 500’den fazla yükleme 
kombinasyonu sunmaktadır. Avrupa’nın 
en büyük filoları tarafından tercih edilen 
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, şasi 

ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron 
metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı 
oluşu sayesinde 10 yıl pas yürümezlik 
garantisi altındadır. 

Talson TGG TAL   
Tekstil Taşıyıcı Özellikleri 
Değerli kargoların taşınmasında 

gerekli güvenlik özellikleri ile 
müşterilerine tam emniyet imkanı sunan 
Talson Kutu, sahip olduğu e-f-g-i tren 
taşıma özelliği sayesinde intermodal 
taşımacılıkta da müşterilerine avantaj 
sağlıyor. Üzerinde 10 binden fazla yük 
sabitleme ve askı çubuğu kullanımına 
uygun slot bulunan patentli alüminyum 
Talfix® panelleri, çift kat olarak da 
kullanılabiliyor. Talson kutu araçlarının 
yüksek mukavemetli üst yapısı CodeXL 
standartlarına %100 uyumludur. 
Talson’un kendinden destekli üst yapısı 
ve kataforez kaplamalı (KTL) hafif şasisi 
daha fazla yükleme kapasitesi sağlarken, 
en zorlu koşullarda dahi sağlamlık ve 
güvenilirliği ile öne çıkıyor.
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Thermo King’ten
deniz ürünlerinin taşınmasına

yönelik yeni uygulama
Thermo King Deniz, Demiryolu ve 
Havayolu ile soğuk zincir taşımacılığı 
yapan müşterileri için yeni servis 
uygulaması başlattı.  “TK TEK” adı 
verilen uygulama, deniz ürünleri için 
servis ve teknik bilgilere erişimini 
kolaylaştırırken, ünitelerin çalışma 
süresini desteklemek ve 
kargonun korunmasını ve 
uygun sıcaklık kontrolü 
altında tutulmasını 
sağlıyor.

Yeni uygulama aynı zamanda 
teknisyenlerin daha hızlı sorun 

gidermelerine olanak tanıyacak, 
böylece gıda israfını azaltacak 

ve ekipmanın her zaman uygun 
seviyelerde çalışmasını sağlayarak 

optimum enerji ve CO2 
etkisinin azalması yönünde 

önemli adımlar atacak. 

Dünyanın en büyük soğutucu 
ünite markası Thermo King,2008 

yılından bu yana Doğuş Otomotiv 
Distribütörlüğünde Türkiye 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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Farklı alanlarda hizmet vermek üzere 
filoda temizlik işleri, sağlık işleri, park 
bahçeler ve kırsal hizmetler alanlarında 
olmak üzere toplam 24 araç yer alıyor.
Tanıtım programında konuşan Talas 
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyenin 
araç filosunu genişlettiklerini belirterek 
24 yeni aracın hizmete alındığını söyledi. 
Yeni hizmete alınan araçların birçok alanda 
hizmet verecek araçlar olduğuna dikkat 
çeken Başkan Yalçın, “Pandemi dönemini 
de göz önüne alırsak bu araçlarımız pek çok 
önemli hizmetlerde bulunacak. Bunların bir 

kısmı çok yüksek kapasiteli direkt sağlıkla 
alakalı yüksek kapasiteli ve yüksek katlara 
kadar hitap eden ilaçlama araçlarıdır. Bir 
kısmı temizlik araçlarıdır, bunların içlerinde 
çöp toplama araçları yer alırken bunların 
yanı sıra konteyner yıkama aracı var. 
Bunların haricinde su deposu görevi yapan 
araçlarımız ve tarım aletlerimiz de var. Tarım 
aletleri de, diğer ilaçlama araçları da bu 
pandemi döneminde hizmet verdi, biz de 
bunların hepsinden çok memnunuz. Ayrıca 
3 aracımız daha var ki bunlar da kaldırımla 
kardan ve çöpten temizleme araçları.” dedi.

“TALAS’A EN İYİ HİZMETİ 
VERMEYİ GÖREV EDİNDİK”
Kış dönemi için de şimdiden hazırlık 

yapıldığını belirten Başkan Yalçın, filoya 
dahil edilen araçlar arasında kışın karla 
kapanan kaldırımları temizleyen araçların 
da olduğunu söyledi. Talas için daima en 
iyisini düşündüklerini ifade eden Başkan 
Yalçın, şunları söyledi: “Allah devlete zeval 
vermesin, bu araçlarımızın bir kısmı bize 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe, 
bir kısmı kiraladığımız araçlardır, diğerleri 
de kendi öz kaynaklarımızla temin ettiğimiz 
araçlardır. Talasımız en iyi hizmete layıktır. Biz 
de bunu kendimize böyle vazife edindik.”

“BAŞKAN YALÇIN MÜKEMMEL 
HİZMETLERİNE YENİSİNİ EKLİYOR”
Daha sonra söz alan ve ‘Başkan Yalçın, 

Talaslılara mükemmel hizmetler sunuyor.’ 
diyen Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, 
mükemmel hizmetlere, bugünkü temin 
edilen araçlarla daha fazla katkıda 
bulunacağının altını çizdi. Filoya yeni 
eklenen araçların çeşitliliğine de dikkat 
çeken Dönmez, “Sadece vatandaşlarımıza 
değil aynı zamanda sevimli dostlarımıza da 
hizmet verilecek. Bu hizmetlerinden dolayı 
da Başkan Mustafa Yalçın’a çok teşekkür 
ediyoruz.” dedi.

Talas Belediyesi
araç filosunu güçlendiriyor
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Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük 
şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz 
Türk, üretime başladığı 1968 yılından bu 
yana toplam 95.000 adet otobüs üretti. 
95.000’inci otobüs olan yeni Tourismo, 
dünyanın en modern ve entegre 
otobüs fabrikalarından biri olarak 
kabul edilen Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki 
üretim ve kalite kontrol süreçlerini 
tamamlayarak İspanya’ya doğru 
yola çıkıyor. Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda 
üretilmiş olan otobüsün 
öne çıkan özellikleri 
arasında engelli yolcular 
için bulundurulan lift ve 
394 beygir gücündeki 

Euro VI motorunun yanı sıra en ileri güvenlik 
sistemleri olan araç mesafe takip, acil fren ve 
şerit takip sistemleri yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, üretimine kesintisiz devam ederek 
2019 yılında 4.134 adet otobüs üretti. 
Şirket, başta Avrupa ülkelerine olmak üzere 
üretimin yaklaşık yüzde 96’sını ihraç ederek 
2019 yılında 3.985 adetlik otobüs ihracatı 
gerçekleştirdi ve sadece otobüs ihracatından 
gelen 548 milyon avroluk gelirle ülke 
ekonomisine katkıda bulundu. Yaklaşık 3.500 
çalışanın istihdam edildiği Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda üretilen Travego, Intouro, 
Tourismo, Setra UL & LE ile dizel & gazlı motor 
seçenekleriyle Conecto Solo & Körüklü 
otobüsler, 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe; 
“53 yıldır olduğu gibi, 2020 yılında da 
Türkiye’deki yatırımlarımıza, üretimimize 
ve ihracatımıza çetin koşullara rağmen 
devam ediyoruz. Türkiye’yi, dünyanın 
otobüs üretimindeki üslerinden biri haline 
getirdiğimiz yatırımlarımız sonrasında 
sadece üretimimizle değil, mühendislik 
ihracatımız ile de ülkemize katma değer 
sağlıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere 70’den 
fazla ülkede Türkiye’de ürettiğimiz otobüsler 
sayesinde yolcular güvenli, teknolojik ve 
konforlu araçlarla seyahat ediyorlar. 95.000 
otobüsün her birinde emeği bulunan tüm 
çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü 
borç biliriz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk
95.000’inci otobüsünü üretti

Kuruluşundan bu yana Türkiye 
otobüs üretiminde öncü 

konumda olan, 2019 yılında da 
Türkiye’nin şehirlerarası otobüs 

pazarında liderliğini sürdüren 
Mercedes-Benz Türk, 95.000’inci 

otobüsünün üretimini 
tamamladı.Türkiye’de 

üretilen her iki otobüsten 
birinde, ihraç edilen her 

10 otobüsten 6’sında 
imzası bulunan 

Mercedes-Benz Türk, 
başta Avrupa olmak 

üzere 70’ten fazla 
ülkeye otobüs 

ihraç ediyor.Bülent Acicbe
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Scania’nın elektrifikasyonundaki dönüm noktası
ilk ticari elektrikli kamyon serisini sunar

Scania elektrikli kamyon 
serisi yola çıkıyor

Scania, elektrikli 
kamyon serisini ticari 
olarak pazara sundu. 
Yüksek performanslı 
plug-in hibrit ve tam 
elektrikli kamyonlar 

başlangıçta perakende 
dağıtımı da içeren 

kentiçi uygulamalara 
odaklanıyor.
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Alternatif yakıtlar konusunda yaptığı 
çalışmalarla ağır ticari araç sektörünün 
geleceğine yön veren Scania, uzun vadede 
hedeflediği elektrikli ürün gamı hedefine 
hızla ilerliyor. İlk etapta yüksek performanslı 
plug-in hibrit ve tam elektrikli kamyonların 
kentiçi perakende dağıtım hizmetlerinde 
kullanılması planlanıyor. Önümüzdeki 
yıllarda ise Scania, uzun yol ve inşaat da 
dahil olmak üzere tüm uygulamalar için 
elektrikli taşıtlar serisini geliştirmeye devam 
edecek.

“Birkaç yıl içinde uzun yol araçları 
da yola çıkacak”
Scania Başkanı ve CEO’su Henrik 

Henriksson, “Scania’nın uzun vadeli 
elektriklendirme taahhüdünün başladığını 
duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda tüm yelpazemiz için 
elektrikli ürünler piyasaya süreceğiz. şu 
anda üretimimizi bu amaca yönelik olarak 
yeniden organize ediyoruz. Birkaç yıl içinde, 
sürücülerin zorunlu 45 dakikalık dinlenme 
süreleri sırasında hızlı dolum için uyarlanmış 
elektrikli uzun yol kamyonları da tanıtacak 
olmamız özellikle önemli.”

“Tek bir dolumda 250 kilometre”
L ve P serisi kabinlerle sunulan 

tamamen elektrikli Scania kamyon, 
yaklaşık 310 beygire eşdeğer 230 kW 
elektrik motoru ve 165–300 kWh akü 
paketi ile donatıldı. Müşteriler, beş ya 
da dokuz akü seçebilecekler. Dokuz akü 
ile tek bir dolumda 250 km’ye kadar 
menzil sunuluyor. Yine L ve P serisi 
kabinlerle sunulan Scania’nın plug-in 
hibrit kamyonu uzun mesafelerde içten 
yanmalı motor modunda ve ardından 
gerektiğinde elektrikli modda 60 
km’ye kadar sürüş olanağı sağlıyor.  Bu 
teknolojilerin her ikisi de, dayanıklılıkları 
ve güvenilirlikleri ile tanınan Scania‘nın 
kamyon yelpazesinde denenmiş ve test 
edilmiş bileşenlere sahip Scania‘nın 
modüler sistemi üzerine inşa edildi.

“55 dakikada doluyor”
Aküler, Combined Charging System 

(CCS) bağlantı kullanılarak 130 kW DC ile 
uygun bir şekilde dolduruluyor. Dolum 
süresi beş akülü seçenekte 55 dakikadan, 
dokuz akülü seçenekte ise 100 dakikadan 
az. Bu arada aküler rejeneratif frenleme 
enerjisi ile hareket halindeyken sürekli 
dolduruluyor. Plug-in hibrit kamyon 
içten yanmalı bir motora da sahip olduğu 
için aküler için daha az alan bulunuyor. 
Araç, 115 kW elektrik motoru için 90 kWh 

kapasiteli üç yüksek yoğunluklu akü ile 
donatılıyor. 

Scania’nın plug-in hibrit kamyonu, 
elektrik şebekesinden doldurmak için 
bir CCS dolum bağlantısına sahip. 95 kW 
DC dolum ile sıfırdan yüzde 80’e kadar 
olan dolum süresi yaklaşık 35 dakika ve 
rejeneratif frenleme enerjisi ile dolumun 
yanı sıra yükleme ve boşaltma sırasında 
akü gücü doldurulabiliyor. Motor ve 
vites kutusu arasına yerleştirilmiş 115 
kW’lik elektrik motoru, 280-360 beygir 

gücündeki 9 litrelik içten yanmalı 
motorla birleştirilmiş durumda. Kamyon, 
sadece elektrikli modda toplam yüklü 
ağırlığa, topografiye ve üstyapı tipine 
bağlı olarak 60 km’ye kadar seyahat 
edebiliyor.

E-kamyonlar, genel kargo ve ısı 
kontrollü taşımacılığa ek olarak kancalı 
kaldırıcı, damper, beton mikseri ve atık 
toplama gibi üstyapıların yanı sıra itfaiye 
ve kurtarma hizmetlerinde kârlı bir 
şekilde kullanılabiliyor.
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2020
FUAR TAKVİMİ

FUARIN ADI  BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN FİRMA

DUBAI  19-21 OCAK 2021 HELİKOPTER BAE – DUBAI MEDIAC
HELISHOW  TEKNOLOJİLERİ   COMMUNICATIONS
  FUARI

ICE EUROPE 09-11 MART 2021  ULUSLARARASI ALMANYA –  NIMBLE SHOWS
  DÖNÜŞÜM FUARI MÜNİH MEDIA

AUTOCOMPLEX 16-18 MART 2021 27.TICARI ARAÇLAR,  RUSYA –  ACS EXPO
  İSTASYON KURULUMU  MOSKOVA
  VE SERVİS 
  MALZEMELERI 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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Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle 
modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, 
kentlerin ulaşım ihtiyaçlarına olan katkısını 
sürdürüyor. Son olarak Karsan, büyük bir 
projeye imza atarak 114 adetlik Jest+ satışı 
gerçekleştirdiği Düzce Belediyesi’ne araçların 
100 adedini teslim etti. Teslimat ile ilgili 
düzenlenen törene AKP Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki, Düzce Belediye Başkanı Dr. 
Faruk Özlü, Karsan Ticari İşler Genel Müdür 
Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Bayisi 
Koçaslanlar’ın Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 
Koçaslan, Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin 
ile Satış Bölge Yöneticisi Celal Yalnız ve Satış 
Sonrası Hizmetler Yöneticisi Uğur Şahin katıldı. 

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın 
mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma 
çözümleri sunan yerli üretici Karsan, araç 

filolarını yenileyen ve güçlendirmek isteyen 
kentlerin tercihi olmayı sürdürüyor. 
Bu kapsamda Düzce Belediyesi de 
ilk kez Karsan’ı tercih ederek 114 
adetlik Jest+ alımı gerçekleştirdi. 
Sağlık önlemleri alınarak düzenlenen 
teslimat töreninde satışı gerçekleşen 
araçlardan 100 adedi teslim edilirken, 
AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki, Düzce Belediye Başkanı Dr. 
Faruk Özlü, Karsan Ticari İşler Genel Müdür 
Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan 
Bayisi Koçaslanlar’ın Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhsin Koçaslan, Karsan Satış Müdürü 
Adem Ali Metin ile Satış Bölge Yöneticisi 
Celal Yalnız ve Satış Sonrası Hizmetler 
Yöneticisi Uğur Şahin törende hazır 
bulundu.

Konuyu 
değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel 
Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, 
Düzce Belediyesi’nin ilk kez Karsan’ı 
tercih ettiği ve gerçekleştirdiği yüksek 
adetli bu alımla markaya olan güvenini 
ortaya koyduğunu belirtti. Arpacıoğlu, 
“Yenilikçi ve öncü kimliğimizle kent 
ulaşımına sunduğumuz çözümler, Düzce’de 
hizmete girecek olan 114 adetlik dev 
filoyla hız kesmeden sürüyor. Hem Karsan 
güvencesi hem de Jest+ araçlarımızın 
kent ulaşımındaki üstün avantajları, Düzce 
Belediyesi’nin seçiminde rol oynadı” 
açıklamalarında bulundu. 

Jest+ ile güvenli ve konforlu 
seyahat!
Yokuş kalkış desteği ve şerit takip 

sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar 
sunan Jest+, engelli kullanımına uygun 
olacak şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön 
plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle 
de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük 
dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en 
sıkışık trafikte bile en zor manevraların 
üstesinden kolayca geliyor.

Düzce Belediyesi’ne 
114 adet Karsan Jest+
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PETLAS, çevre
sürdürülebilirliğinde de
sektöre öncülük ediyor

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası 
PETLAS, çevre konusunda da öncü uygulamalar 

gerçekleştiriyor. AKO GRUP bünyesinde 30 milyon dolar 
yatırımla hayata geçecek Türkiye’nin ilk entegre lastik geri 

dönüşüm tesisinin sürdürülebilir çevreye ve sıfır atık projesine 
sunacağı katkıların yanı sıra, PETLAS ürün özellikleri ve 

proses uygulamaları ile çevre için değer üretiyor. PETLAS 
sanayi yatırım ve proseslerinde iyileştirmeler ile yaklaşık 900 

bin tonluk karbondioksit salınımına engel oluyor.
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Türkiye’nin milli sermaye gücü 
Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO 
Grup) bünyesinde faaliyet gösteren, lastik 
sektörünün yerli sermayeli lider markası 
PETLAS, ekonomiye katkılarını sürdürülebilir 
çevre için ürettiği değerlerle pekiştiriyor. 
PETLAS’ın sanayi yatırımı, üretim prosesi ve 
ürün özellikleri alanlarında bütünleşik çevre 
koruma yaklaşımının CO2 salınımlarında 
sunduğu tasarruf değeri, 873 bin 676 ton 
olarak hesaplanıyor. Bu değer, 264 bin 461 
ağacın havayı temizleme gücüne eş değer 
olarak nitelendiriliyor.

Lastik Sektöründe Çevre ve 
Ekonomi Odaklı Dev Entegre  
Tesis Yatırımı
Türkiye’nin lastik sektöründe en 

büyük entegre geri dönüşüm tesisi, 
AKO Grup bünyesinde 30 milyon dolar 
yatırımla Ankara Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kuruluyor. Türkiye’de bir 
yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton 
lastik atığın dörtte birinin nitelikli ham 
maddeye dönüştürülebileceği tesis, karbon 
tasarrufunun yanı sıra, sıfır atık projesine ve 
ülke ekonomisine de katkı sunacak. Tesisin 
faaliyete geçmesiyle, CO2 salınımında 834 
bin 244 ton tasarruf edile edilirken, yılda 
872 bin 100 ton kömür kaynaklı enerji 
tüketimi de engellenmiş olacak. Tesisin 
sağlayacağı ithal ikamesinin de cari açığın 
giderilmesine yıllık 16 milyon dolara varan 
oranda katkı sağlaması öngörülüyor.

Yakıt Tasarrufu Sağlayan, Çevreyi 
ve Tarım Alanlarını Koruyan, Ses 
Kirliğini Azaltan Yerli Lastikler
PETLAS’ın, yeni nesil kauçuklar ve özel 

dolgu malzemelerini spesifik karıştırma 
prosesleri ile ürettiği düşük yuvarlanma 
direncine sahip yüksek performanslı 
lastikler, yakıt tasarrufu için yakıt veriminde 

önemli iyileştirme sağlıyor. Yakıt verimliliği, 
araçların fosil yakıt tüketimi ve karbon 
salınımlarında doğrudan azalma getiriyor.

Lastiklerin Yuvarlanma Direnci (RR) ile 
ölçülen ve AB yönetmeliğinde sınıflandırılan 
yakıt verimi, çevrenin yanı sıra ülke 
ekonomisi açısından da önem taşıyor. En 
düşük değer olan G sınıfı yakıt verimliliğine 
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sahip lastiklerden A sınıfı yakıt 
verimliliğine sahip lastik kullanımına 
geçilmesi durumunda, petrol ve türevi 
ürünler için yapılan yıllık harcamaların 
900 milyon - 1.3 milyar dolarlık kısmının 
ekonomiye geri kazandırılacağı 
öngörülüyor.

Öte yandan tarıma yönelik 
lastikler, PETLAS’ın sadece ülkemizde 
değil, küresel pazarlarında da 
en güçlü olduğu alanlardan 
biri. PETLAS’ın Türk sermayesi, 
mühendisliği ve emeği ile üretilen 
ve oyunun kuralını değiştiren tarım 
lastiği olarak nitelendirilen yeni 
nesil CupWheel teknolojili PT-TRAC 
tarım lastikleri, yüksek performans, 
dayanıklılık ve yakıt tasarrufu oranları 
sunarken; toprağa en düşük düzeyde 
zarar verilmesini de sağlıyor.

PETLAS, lastik ürünlerinin üretim 
aşamasında da çevre bilinci ile 
hareket ediyor. Ürünlerde, çevre 
bilinçli kimyasallar olarak tanımlanan, 
kanserojen etkisi bulunmayan ve 
yasaklı hidrokarbon içermeyen, “non-
aromatik” kimyasal yağlar kullanılıyor. 
Çevre bilinçli kimyasal kullanımı, 
lastikte düşük yuvarlanma direnci ve 
yakıt tasarrufu değerlerine de katkı 
sağlıyor.

Üretim Proseslerinde  
Yüksek Çevre Bilinci
PETLAS’ın çevre bilinci ve sorumlu 

üretici yaklaşımı, üretim proseslerinde 
de kendini gösteriyor. Üretimde verimli 
ve çevreci basınçlı hava sistemleri 
kullanımı, çevre ve ekonomi açısından 
önem taşıyan enerji tasarrufunda 
önemli kazanımlar sağlıyor. Bu 
alandaki çalışmalar kapsamında 
verimli kompresör yatırımları ve 
iyileştirmelerle, 2019 – 2020 yılları 
arasında kapasitede bir değişim 
olmadan enerji tüketiminde yüzde 
19’a varan oranda iyileşme ve CO2 
salınımında yılda yaklaşık 2 bin 500 ton 
azalma sağlandı.

Üretim alanlarında yeni nesil 
yakma sistemi yatırımları sonrası 
yıllık doğalgaz tüketiminde yüzde 14 
oranında tasarrufun yanı sıra, CO2 
salınımında yılda 2 bin tona yaklaşan 
azalma elde edildi. Isı geri kazanım 
ve ısı kayıplarını önleme (izolasyon) 
projeleriyle 2020 yılında üretimde 
toplam yakıt tüketimlerinde bir önceki 
yıla oranla yüzde 8 oranında tasarruf 
elde edilirken, 7 bin 208 ton düzeyinde 
CO2 salınımının da önüne geçildi. 
Bunun yanı sıra, verimli aydınlatma 
projeleri de CO2 salınımında bin 100 

tonun üzerinde tasarruf getirdi.
Öte yandan PETLAS, Mavi Su 

Ayakizi alanında da çalışmalar yapıyor. 
Şirket bünyesinde yürütülen Atıksu 
Geri Kazanım Projesiyle, günde bin 500 
metreküp atık suyun geri kazanımı ve 
su kuyularından çekilen su miktarında 
yüzde 50 oranında azalma sağlanması 
hedefleniyor.

Türkiye’nin dışa bağımlılığını 
kaldırma vizyonuyla hareket eden 
PETLAS, Uçak, Askeri, Zirai, İş Makinası, 
Kamyon, Otobüs, Hafif Ticari ve Binek 
araç lastiklerini içeren, 4 farklı marka 
altında 2 bin 500’den fazla farklı ürün 
ile Türk tarım, sanayii, savunma ve 
ulaşım sektörlerinin hizmetinde. 

100’den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiren PETLAS, kalitesi ve 
satış sonrası hizmetleri ile Türk üretim 
sektörünün önde gelen marka 
elçilerinden biri olarak kabul ediliyor. 
Aynı zamanda sürdürülebilir, doğayla 
dost ürün ve üretim teknolojileri 
üzerine çalışan PETLAS, gelecek 
nesillere daha temiz bir dünya 
bırakabilmek için; CO2 salınımını ve 
temiz su kullanımını azaltmak, zararlı 
kimyasalların kullanımını engellemek 
ve düşük yakıt tüketimine sahip 
lastikler üretmek için adımlar atıyor.
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KRALLARIN VE TANRILARIN TAŞLAŞTIĞI YER

Adıyaman ili Kahta ilçesi sınırları 
içerisinde bulunan, yüksekliği on metreyi 
bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce 
uzunluktaki kitabeleriyle Kommagene 
Krallığı’nın kutsal alanı olarak nitelendirilen 
Nemrut Dağı, 1987 yılında UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde kültürel varlık olarak 
yerini almıştır. Nemrut Dağı, Anadolu’da 
Helenistik Dönem’e ait en görkemli 
kutsal kalıntıları barındırır. Yazıtlara 
göre I. Antiochos tanrılara ve atalarına 
minnettarlığını göstermek için görkemli bir 
anıt mezar, mezar odasının üzerine kırma 
taşlardan oluşan bir tümülüs ve tümülüsün 
üç tarafını çevreleyen kutsal alanlar inşa 
ettirmiştir. Doğu, Batı ve Kuzey terasları 

olarak adlandırılan bu alanlardan Doğu ve 
Batı teraslarında büyük boyutlu heykeller, 
kabartmalar ve yazıtlar bulunmaktadır. 
Tanrıların tasvir edildiği beş heykelin 
arasında I. Antiochos’un heykeli de yer 
almaktadır. Heykel sırası bir aslan ve kartal 
heykeli ile başlar. Aslan yeryüzündeki 
gücü, tanrıların habercisi olan kartal ise 
göksel gücü temsil etmektedir. Doğu 
Terası ise Tanrılar Galerisi, Atalar Galerisi 
ve Sunak’tan oluşmaktadır. Doğu teras 
ile batı teras heykel dizileri aynıdır. Ancak 
Doğu terastaki tahtlar, batı terasta ise 
heykel başları daha sağlamdır. Doğu 
ve Batı Terası’nda heykellerin tahtlarını 
oluşturan taş blokların arkasında Grekçe 

yazılmış 237 satırlık uzun bir kült yazıtı 
(nomos) bulunmaktadır. I. Antiochos’un 
vasiyetnamesi niteliğindeki yazıtta bu 
kutsal alan hakkında bilgiler ve kültün 
uygulanması ile ilgili hükümler yer 
almaktadır. Tamamlanmamış stel ve 
kaidelerin bulunduğu Kuzey Terası ise 
Doğu ve Batı teraslarını birbirine bağlayan 
tören yoludur. 

Nemru
t
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KIRK YALAN
Yönetmen : Hamdi Alkan
Oyuncular : Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Sinan Bengier
Ülke : Türkiye

Edirne’de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç adam hayatını 
yalanlar üzerine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin’in sürekli yalan 
söylediğini bilse de yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış olarak 
bulur. Tahsin’in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı Halime’nin 
babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün için Pınarhisar’a 
doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika armudu marulayı 
da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marula, 
sadece Tahsin’in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü, Sümsük Kamil’i, 
asosyal kitap kurdu Koray’ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz 
olayların içine sürükler.

BRONX

Yönetmen : Olivier Marchal
Oyuncular : Lannick Gautry, Stanislas Merhar, Kaaris
Ülke : Fransa

Marsilya’nın kuzey bölgelerinde Bastiani klanı tarafından düzenlenen 
bir katliam gerçekleşir. Soruşturmadan sorumlu iki rakip polis 
memuru vardır. Biri çete karşıtı ekipten olan Vronski, diğeri ise şüpheli 
uygulamaları olan Costa. Olayın soruşturulduğu sırada, polis nezaretinde 
olan kilit bir tanığın öldürülmesi işlerin iyice karışmasına neden olur. 
Polisin yolsuzluğu ve Marsilya’nın savaşan çetelerinin arasında sıkışıp 
kalan Vronski, sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışır.
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ANTİKACI DÜKKANI
Yazar : Charles Dickens
Yayınevi : Ema Kitap

Yaşlı bir insan olmama rağmen, genellikle geceleri yürürüm. Yazın sabahları erkenden 
evden çıkar; bütün gün kırlarda, sokaklarda dolaşırım, hatta günlerce, haftalarca orta-
lıkta gözükmem. Köyde bulunduğum zamanlar dışında hava kararmadan pek dışarı çık-
mam. Bir akşam, şehirde bir süre dolaşmış, aklımdan bir sürü şey geçirerek, her zamanki 
yolumda ilerliyordum. Bu sırada anlamını birdenbire kavrayamadığım bir soruyla karşı-
laşmıştım. Dirseğimin dibinde, güzel bir küçük kız vardı. Bulunduğumuz yerden epeyce 
uzakta bulunan bir yere nasıl gidileceğini soruyordu.

ÇOK YARAMAZ KEDİ
Yazar : Abeer Al-Taher
Yayınevi : Nar Çocuk

Yaşlı bir adamla bir kedinin hikayesidir bu.
Aralarından oluşan bağın gitgide samimi bir dostluğa dönüştüğü bir hikaye…
Fakat bu dostluk, birçok sürprizlerle ve olaylarla karşılaşır. Peki, tüm sürprizle-
re ve olaylara rağmen dostlukları devam edecek midir?
Bu hikaye, aynı zamanda, bir yalnızlık duygusunun, dostluğun, içtenliğin ve 
bizim dışımızdakileri kabullenebilmenin hikayesidir.
Nice şirin sahneyle dolu ve nice içten ve sıcak duygularla örülmüş bir hikaye...

KUTLU İLE MELİNDA
Yazar : Ahmet Efe
Yayınevi : Nar Genç 

Molla Kutlu, dalgaları kıyıya çarpıp dönen şu uğultulu deniz gibi üzgün ve çaresizdi. 
Ne adımlarını atacak bir yer ne de sığınacak bir kuytusu vardı. Yüreğini yangın yerine 
çeviren gelgitler çoğaldıkça benzi sararıyor; güçten, kuvvetten düşüyordu. Artık say-
falarını bir solukta ezberlediği kitapları kaybetmiş, okuduğu bütün metinler, kargacık 
burgacık hale gelmişti. Dönüp baktığı her yerde aynı hayali görüyor, ondan hiçbir yere 
saklanamıyordu. Sanki amansız bir gölgenin peşine düşmüştü. Kovaladıkça kaçan ve 
asla yakalanamayan bir gölge. Adına “aşk” denilen ağu. Hep bu zehri içip sarhoş ol-
mak, hep bu denizde boğulmak istiyordu. Rüzgarda savrulan bir kurun yaprak gibiydi 
işte. yahut kumsalda hiçbir iz bırakmayan küçük bir dalga. Solmaya başlamış bir çiçek, 
kanatları kırık bir kelebek belki. Aşığı kim tarif edebilmişti ki şimdiye kadar?
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BULMACA
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Sudoku
 2    9    6
   9 8  4 2
   4 6  7 3
  7  1  6  3
   3    5
  9  5  3  7
   5 2  1 7
   6 4  8 9
 3    5    1

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

SOLDAN SAĞA
1. Manavgat Çayı’nın Akdeniz’e dökü-

lürken oluşturduğu, doğal güzelli-
ğiyle tanınmış göl

2. Aletler bütünü
3. Çanakkale ilinde ünlü bir antik kent
4. Tanıtma filmi
5. Halk dilinde küçük çömleğe ya da 

güveç kabına verilen ad
6. Fesleğen de denilen, yaprakları 

güzel kokulu bir süs bitkisi
7. Lup, mercek
8. Ekip gereçleri

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Mantıkta verilen bir önermeden 

çıkarsama yoluyla varılan sonuç
2. Hırslı
3. Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç
4. Yabancı ve uzak ülkelerle ilgili, bu 

ülkelerden getirilmiş
5. Eğimölçer
6. Tek tohumluk kuru meyve
7. Jüpiter gezegenine verilen bir ad

1

1

3
2

3

4

5

6

7

2

5

4

6

7

8
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• 1 paket kedidili bisküvi(24’lü)
• Islatmak için;
• 1 su bardağı süt
• Kreması için;
• 2 su bardağı süt
• 1 adet yumurta sarısı
• Yarım su bardağı şeker
• 2 tepeleme yemek kaşığı un
• 1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
• 1 paket vanilya
• 100 ml sıvı krema
• Üzeri için;
• 1 paket çikolatalı sos
• 2 su bardağı süt

Kreması için krema ve vanilya hariç malzemeler ocağa 
alınır ve göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak 
pişirilir. Ocaktan alınca krema ve vanilya eklenir ve mixer 
ile 2-3 dakika çırpılır.

1 su bardağı süt bir tabağa eklenir.
Kedidili bisküvi arkalı önlü bir saniye kadar batırılır ve 

hemen çıkarılır. Tepsiye dizilir. 12 tanesi böyle yapılır.
Üzerine krema eklenir. Kalan bisküvilerde aynı şekilde 

süte batırılır ve üzerine dizilir.
Sos tavasına süt ve çikolatalı sos alınır. Kaynayana 

kadar pişirilir.
Kaynadıktan sonra 2-3 dakika kısık ateşte pişirilir ve 

ocaktan alınır.
Hazırlanan eklerin üzerine gezdirilir.
Tamamen soğuyunca dolaba kaldırılır.
Üzerine dilerseniz toz Antepfıstığı serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.

Malzemeler

H
az

ırl
an

ış
ı

Kedi dili ekler pasta
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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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