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eğerli okurlarım, malumunuz 
TÜİK Büyüme rakamlarını açık-
ladı. Buna göre hakim bir görüş 
olduğu üzere; önümüzdeki aylar 
ve özellikle 2021 umut vadeden 

bir süreci işaret ediyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

rakamlarına göre, Türkiye ekonomisi 
yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 
büyüme kaydetti. “Dünya ekonomileri 
yüzde 4-5 seviyelerinde daralmayı ko-
nuşurken Türkiye ekonomisinin 2020 
yılını pozitif bir büyüme kapatacağı 
görülüyor. Türkiye 2021’de ilerleyen 
dönemde özellikle yatırım, istihdam ve 
üretim odaklı politikalarla çok daha iyi 
bir performans gösterecektir.

Bu anlamda ülkemiz tüm dünyaya 
göre çok daha olumlu bir seyir izlemek-
tedir.

Ülkemizde ilk virüs tespit edildiği 
mart ayından bu yana alınan tedbir-
lerle ekonomi alanında dünya ekono-
milerinden çok daha pozitif bir du-
rumda olduğumuz rakamlardan belli 
olmaktadır. Nitekim haziran ayından 
bu yana yaşanan toparlanma ve artan 
ihracat rakamları umut vericidir. V 
tipi toparlanma diye adlandırılan bu 
sürecin avantajlarını da yaşamaktayız.

İkinci çeyrekte yüzde 9,9 oranında 
bir daralma yaşamışken, 

ABD yüzde 31,4, AB ülkeleri yüzde 
13.9 Almanya yüzde 11.2 Fransa yüz-
de 18.9, İtalya yüzde 17.8 ve İspanya 
yüzde 21,5 daraldı. Pozitif ayrışma 
üçüncü çeyrekte gelen yüzde 6.7 ora-
nında büyümeyle de devam etti.” 

2020 yılı için pozitif yönlü bir büyü-
me ile yılı kapatacağımızı söylemek 
mümkündür.

Belki 2021 yılı ilk çeyrekte daha ih-
tiyatlı hareket edilebilir. Bilhassa aşı-
nın uygulamaya beklenenden erken 
başlanacak olması olumlu beklentileri 
güçlendiren bir durum. 2021 ikinci 
çeyreğinde ekonomik hareketliliğin 
hissedilir biçimde artacak olması, pa-
zarlama ve satış aktivasyonlarının da 

yoğunlaşacağı anlamına geliyor.
Şimdiden tüm imkanlarımızla bu 

sürece hazırlanmak ve bilhassa dijital 
ortamlarda gerekli çalışmaları yap-
mak durumundayız. 

Yaşanacak süreçlerle ilgili bir diğer 
gereklilik ise; birlikte hareket ede-
bilme ve güç birliği ile finansal ve 
organizasyonel yapılarımızı güçlen-
dirmemiz noktasındadır.

İllaki; şirket evlilikleri veya ortak-
lıklar oluşturmak zorunda değiliz. 
Proje bazlı, teknoloji odaklı birlikte-
likleri gerçekleştirebilirsek küresel pa-
zarlarda söz sahibi olma olanağımızı 
artırabiliriz.  

Bir diğer yansıma ise sivil toplum 
kuruluşlarının önemini, yaşanan 
pandemi sürecinde daha fazla hisset-
miş olmamızdır. Alınacak kararlara 
müdahil olma, sektörel gerekliliklerin 
ifade edilmesi ve temsil kabiliyetleri 
ile STK’lar süreçte ciddi anlamda rol 
oynamışlardır. Birlikte hareket ede-
bilme kabiliyetlerimizi geliştirmek, bu 
sayede rekabet gücümüzü artırmak 
yeni dönemin olmazsa olmazıdır.

Top yekun kalkınmaya hizmet 
edebilmek için, dünya pazarlarında 
bizlerin de hak ettiğimiz şekilde yer 
alabilmemiz için  bir kez daha sizleri 
birliğe ve beraberliğe davet ediyorum. 
Birlikten doğan güzü yaşayabilmek ve 
yaşatabilmek için…
Yıllar	 1.Çeyrek	 2.Çeyrek	 3.Çeyrek	 4.Çeyrek	 Yıllık
2010	 7,0	 8,1	 8,7	 9,7	 8,5
2011	 11,7	 11,5	 11,6	 9,9	 11,1
2012	 6,8	 5,0	 3,6	 4,2	 4,8
2013	 8,5	 9,8	 8,9	 6,9	 8,5
2014	 8,7	 2,9	 3,7	 5,9	 5,2
2015	 3,6	 7,2	 5,8	 7,5	 6,1
2016	 4,8	 4,9	 -0,8	 4,2	 3,2
2017	 5,3	 5,3	 11,6	 7,3	 7,5
2018	 7,5	 5,8	 2,5	 -2,7	 3
2019	 -2,6	 -1,7	 1	 6,4	 0,9
2020	 4,5	 -9,9	 6,7
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Akkoç Lojistik
filosuna 60 yeni 

Mercedes-Benz Actros
2004 senesinden bugüne satın 
alım tercihini Mercedes-Benz 

markasından yana kullanan Akkoç 
Lojistik, 60 adet Mercedes-Benz 

Actros satın aldı.

Yurtiçi nakliye
faaliyetlerinde kullanılacak

olan araçlar Actros 1845 LS ve 
Actros 1848 LS modellerinden 

oluşuyor. 

Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda gerçekleştirilen 

teslimat törenine Mercedes-Benz 
Türk ve Akkoç Lojistik yetkilileri 

katıldı.
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2004 yılından beri satın alım tercihini 
“Yıldızlı Marka”dan yana kullanan Akkoç 
Lojistik, yeni araç alımında bir kez daha 
Mercedes-Benz kamyonlarını tercih 
etti. Akkoç Lojistik, satın aldığı yeni 60 
adet araçla filosundaki Mercedes-Benz 
marka araç sayısını137’ye, toplam araç 
sayısını ise 150’ye yükseltti. Yurtiçi nakliye 
hizmetlerinde kullanılacak araçların 
modelleri Actros 1845 LS ve Actros 1848 
LS’den oluşuyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda gerçekleşen teslimat 
töreninde Actros 1845 LS ve Actros 
1848 LS modelleri sergilenirken, araçlar 
Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış 
Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Koluman 

Ankara Kamyon Satış Müdürü Arcan 
Erciş tarafından Akkoç Lojistik’in firma 
ortakları Orhan Akkoç ve Doğan Akkoç’a 
teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo 
Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel 
törende gerçekleştirdiği konuşmada, 
‘’Akkoç Lojistik ile 2004’te başlayan 
işbirliğimizin sağlam adımlarla bugünlere 
taşınmasından ve Akkoç Lojistik 
filosunun büyük bir kısmının markamız 
araçlarından oluşmasından dolayı çok 
mutluyuz. Akkoç Lojistik’in bir kez daha 
satın alım tercihini markamızdan yana 
kullanmasında, Mercedes-Benz Türk ve 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak 
sağladığımız destekler, satış sonrası 

hizmetlerimizin yaygın servis ağı ve ilgisi 
ile markamızın ikinci el değerini koruması 
gibi faktörler etkili oldu. Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen Actros 1845 LS ve 
Actros 1848 LS modellerimizin Akkoç 
Lojistik’e hayırlı olmasını diliyor, satışta 
emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum’’ dedi. Mercedes-Benz’i marka 
güvenilirliği, araçlardaki malzeme kalitesi 
ve yaygın servis ağı nedeniyle tercih 
ettiklerini söyleyen Akkoç Lojistik firma 
ortağı Orhan Akkoç, bugün 150 adet olan 
araç filolarının 137’sini Mercedes-Benz 
markasından oluştuğunu belirtti. Orhan 
Akkoç, ‘’Firmamız ilk günden bugüne 
benimsemiş olduğu değerlerden ve 
çalışma azminden hiç taviz vermeden, 
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müşteri önceliklerini her zaman ön 
planda tutan, kendisini sürekli olarak 
yenileyen ve teknolojiyi sürekli takip eden 
bir anlayış ile çalışmaktadır. Bu değerler 
çerçevesinde Mercedes-Benz markasıyla 

da büyük bir güven içinde çalışıyoruz. 60 
adet yeni Actros 1845 LS ve Actros 1848 
LS modellerimizin şirketimiz bünyesine 
eklenmesinde katkısı olan Koluman 
Motorlu Araçlar ile Mercedes-Benz Türk 

ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e 
teşekkür ediyor, filomuzun büyük 
çoğunluğunu oluşturan Mercedes-Benz 
markasıyla uzun yıllar daha işbirliğimizin 
devam edeceğine inanıyoruz’’ dedi.
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Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım 
ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı 
üreticisi Prometeon, inşaat alanlarının 
zorlu koşullarına yönelik geliştirdiği 
“AP05 II” serisi ile en sert koşullarda 
dahi üstün dayanıklılık sunarken, 
kaplanabilirlik ve uzun karkas ömrü 
ile kullanıcıların inşaat sektöründeki 
tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Dünyanın 
endüstriyel lastik odaklı tek şirketi, 
Pirelli marka premium endüstriyel 
ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi 
Prometeon, inşaat segmentine 
yönelik özel olarak geliştirdiği 
“AP05 II” serisi ile hem yüksek 
kilometre ömrü hem de kesilme 
ve kopmalara karşı maksimum 
dayanıklılık sağlıyor. Seri, geniş 
taban alanı sayesinde her koşulda 
üstün yol tutuşu ve çekiş gücü 
sağlarken, sağlam karkas tasarımı, 
dörtlü kuşaklar ve sıfır derece yapısı 
sayesinde kesilme ve kopmalara 
karşı yüksek dayanıklılık sunuyor. 
Güçlendirilmiş yanaklar, darbelerden 
kaynaklanan hasarları önleyerek 
lastiğin dayanıklılığını artırıyor. Derin 
ve yüksek bloklar ise sırt aşınmalarına 
karşı üstün direnç sağlıyor.

“AP05 II”: Kaplanabilirlik ve  
uzun karkas ömrü bir arada

Yüksek diş derinliği ve artırılmış 
iç ve dış sırt kalınlığı sayesinde 

kullanıcılara uzun lastik ömrü ve yüksek 
kilometre performansı vadeden seri 

ayrıca, kaplanabilirlik ve uzun karkas 
ömrü sunuyor. Yanak ve omuz direnci 

kauçuk ile artırılan karkas, serinin yol dışı 
koşullardaki darbe, kopma ve kesilme gibi 

tehlikelere karşı yüksek güvenliğe sahip 
olmasını mümkün kılıyor. Aracın tüm akslarında 

kullanabilecek şekilde tasarlanan seri; yüksek 
aşınma direnci, artırılmış ilk ömür performansı ve 

yüksek yapısal bütünlüğü bir arada sunuyor. 

Prometeon’dan inşaat 
alanlarındaki en zorlu şartlara 

meydan okuyan
“AP05 II” serisi



112020   RADÜS DERGİSİ



12 RADÜS DERGİSİ   2020

Sürücülere
kış bakımı için
10 önemli uyarı

Mobil Oil Türk A.Ş. hava 
sıcaklıklarının düşmesiyle beraber 

soğuk kış aylarına girilmeden 
önce sürücülerin alması gereken 

bakım önlemlerini sıraladı.
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Zorlu kış şartları eski veya yeni model 
bir çok otomobil için önemli riskler 
barındırıyor. Yapılan araştırmalara göre, 
sürücüler kış aylarında daha çok arıza 
yaşıyor ve servise gitme olasılığı diğer 
mevsimlere göre ciddi oranda artıyor. 
Özellikle, kaygan veya buzlu yol şartlarında 
oluşan kazalar ile tuz veya toz gibi etkenler 
nedeniyle oluşan korozyon, servislerin kış 
aylarını yoğun geçirmesine neden oluyor. 
Bu kapsamda, kış aylarına girilmeden önce 
sürücülerin alması gereken önlemleri ve 
dikkat etmesi gereken noktaları derleyen 
Mobil Oil Türk A.Ş., motor yağı, silecek, 
lastik, far ve antifrizin kış döneminden 
önce mutlaka kontrol edilmesi gereken ilk 
noktalar olduğunun altını çizdi.

İşte kış aylarına girilmeden önce 
sürücülerin dikkat etmesi gereken bakım 
önerileri: 

Kış lastiği 
Kış aylarına hazır olmanın ilk koşulu kış 

lastiklerinden geçiyor. Kış lastiklerinin yaz 
lastiklerine göre derin olan dişleri, yağışlı 
havalarda ve buzlu yol koşullarında daha 
iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Böylece olası 
kazaların önüne geçilirken, aracın bağlantılı 
diğer aksamları da korunmuş oluyor.

Antifriz kontrolü
Radyatörlerdeki suyun donmasını 

önleyen antifriz sıvısı mutlaka kontrol 
edilmeli. Özellikle 0 derece ve altına inen 
hava sıcaklıklarında suyun donmamasını 
sağlayan antifriz, soğutma sistemindeki 
kireçlenme, aşınma, pas gibi olumsuz 
etkilere karşı da otomobilinizi koruyor. 

Silecekler
Silecekler kış aylarında en çok 

kullandığımız parçalar olarak öne çıkıyor. 
Yaz aylarında çok kullanılmayan silecekler, 
aşırı ısıya maruz kaldığında kış aylarında 
verimliliğini yitirebiliyor. Bu yüzden, 
sileceklerin kontrolü ve gerekirse değişimi 
önem arz ediyor. 

Cam suyu 
Kuru havaların yanı sıra yağışlı 

havalarda da en sık kullandığımız 
noktalardan birisi cam suyu ve silecek 
suyu. Silecek suyu da kış aylarında yola 
çıkmadan kontrol edilmesi gereken bir 
diğer önemli etken.

Far ayarı kontrol edilmeli
Tıpkı sileceklerde olduğu gibi kış 

aylarında farlar da daha sık kullanılan 
otomobil parçaları arasına giriyor. Havanın 
erken kararması, yağış ve sis şartlarında 

farların düzgün çalışması hayati önem 
taşıyor. Bu yüzden, kış aylarında uzun, 
kısa ve sis farlarının düzgün çalıştığının 
mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Direksiyon sistemi önemli
Aşırı ısı değişiklikleri nedeniyle oluşan 

çukurlar ve yol yüzeyinde bulunan tuz ve 
kum gibi aşındırıcı maddeler otomobilin 
direksiyon ve süspansiyon sisteminin 
aşınmasını hızlandırabiliyor. Salıncak, alt 
rotil gibi temel süspansiyon elemanlarının, 
özellikle tuzdan kaynaklanan kirlenme 
nedeniyle düzenli olarak kontrol edilmesi 
gerekiyor.

Frenlere özel dikkat
Fren sistemine ait donanımlar yılın 

diğer mevsimlerine oranla kış aylarında 
daha yoğun bir aşınmayla karşı karşıya 
kalıyor. Bu nedenle, fren ve freni oluşturan 
parçaların her zaman büyük bir titizlikle 
ele alınması ve en ufak aksaklıkta 
değiştirilerek yenilenmesi gerekiyor. Bu 
noktada eski bileşenlerin kullanılması, 
sürüş güvenliğini zayıflatarak kazaların 
artmasına neden olabiliyor. 

Motor yağı, silecek, 
lastik, far ve antifrizin 
kış döneminden önce 

kontrol edilmesi 
gereken ilk noktalar 
olduğu vurgulanan 

açıklamada, mevsim 
geçişlerinde 

otomobillerin en çok 
etkileneceği diğer 

donanım elamanlarına 
da dikkat çekildi. 

Yapılan açıklamada, 
Mobil 1 Center yağlama 

merkezlerinde yağ 
değişiminin yanı sıra 

kış aylarına girilmeden 
yapılması gereken 10 

kritik nokta kontrolünün 
ücretsiz olarak 

sunulduğu da belirtildi.
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Yorgun filtreler değiştirilmeli 
Uzun süre kullanılmış veya yaz 

aylarında uzun yollara maruz kalmış 
filtreler, kış aylarında otomobillerin geç 
ısınmasına neden olabiliyor. Ayrıca, yakıt 
donmalarına karşı yakıt filtresinin kontrol 
edilmesi ve aracın klimasının sağlıklı 
çalışabilmesi için polen filtresinin temiz 
olması gerekiyor. Bu nedenle kış aylarında 
hava, yakıt ve polen filtresinin uzman kişiler 
tarafından kontrol edilmesi öneriliyor. 

Düşük voltajlı akü yolda 
bırakabilir
Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında 

aracın aküsü voltaj veya güç kaybına 

uğrar. Bu durum aracın marş basmasında 
sorun yaşanması anlamına gelebilir. Hatta 
ömrünün sonuna gelmiş eski aküler aracı 
çalıştırmayabilir. Bu nedenle kış öncesi hızlı 
ve pratik bir akü testi yapmak iyi olabilir. 

Motor yağında güven ve  
kalitenin önemi
Hava sıcaklıkları düşmeden önce 

kontrol edilmesi gereken bir diğer nokta 
ise motor yağıdır. Motor yağı aracın kalbi 
sayılan motorun, tüm aksamlarının sağlıklı 
bir şekilde çalışması için kritik önem 
taşır. Bu bakımdan, kış aylarından önce 
motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi 
ve eksikse tamamlanması gerekir. Düşük 

sıcaklıklarda motor yağının akışkanlığını 
sürdürmek, yüksek sıcaklıklarda ise yağın 
aşırı seyreltilmesinin önüne geçmek için 
motor yağının kaliteli ve güvenilir bir 
markadan seçilmesi motorun ömrü için 
faydalı olacaktır. Dünyanın önde gelen 
sentetik motor yağı Mobil 1 ile kaliteli 
hizmetin avantajlı fiyatlarla sunulduğu 
Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde, 
uzman ekip kontrolünde yapılan yağ 
değişiminin yanı sıra 10 kritik nokta 
kontrolü ücretsiz olarak sunularak, 
lastiklerden frenlere, yağ seviyesinden 
süspansiyon sistemine kadar toplamda 
10 kritik nokta kontrolü uzman ekiplerce 
sadece 15 dakikada sağlanıyor. 
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Filosunu MAN çekicileri ile güçlendirme 
kararı veren son firma ise, lojistik sektörünün 
uluslararası firmalarından Ünal Nakliyat Taah-
hüt Orman Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti. oldu. 
Kayseri merkezli faaliyet gösteren ve lojistik 
sektörünün yanı sıra nakliye ve depolama 
alanlarında da hizmet veren Ünal Nakliyat 
Taahhüt Orman Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti., 
modernleştirdiği filosunu MAN çekicileri ile 
güçlendirdi. Firma düzenlenen törenle, 5 adet 
MAN TGX 18.470 RTD çekiciyi filosuna kattı.

“Filomuzu modernleştirme 
çalışmamız devam edecek”
Ankara, Akyurt’taki MAN Tesislerinde 

düzenlenen teslimat törenine Ünal Nakliyat’ın 
sahibi Ferhat Ünal ile MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. adına Şube Kamyon Satış Müdürü 
Doğucan Suyani katıldı. Törende sembolik 
MAN anahtarını alan Ferhat Ünal, firma olarak 
hem ulusal hem de uluslararası alanda lojistik, 
nakliye ve depolama hizmeti verdiklerini belir-
terek, “Artan ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir 

yandan kapasitemizi artırırken, diğer yandan 
da filomuzu yeniliyoruz. Bu kapsamda araç 
filomuza 5 adet MAN çekici daha kattık. Şirke-
timizdeki MAN çekicilerin sayısı 8 oldu. Başla-
dığımız filo modernleştirme çalışmalarımız yıl 
sonuna kadar devam edecek” dedi.

“MAN hem araç hem de hizmet 
kalitesiyle fark yaratıyor”
MAN’ın hem araç hem de hizmet kalitesiy-

le taşımacılık sektöründe fark yarattığını vur-
gulayan Doğucan Suyani ise, şunları söyledi; 
“MAN olarak; ileri Alman teknolojisine sahip 
araçlarımız ile dayanıklılık, performans, güven-
lik ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra yaygın 
satış sonrası hizmetler ağı ve finansal çözüm-
lerle her açıdan müşterilerimizin yanında yer 
alıyoruz. Onları, sadece müşteri olarak değil 
aynı zamanda ‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak 
görüyoruz. Verdiğimiz tüm hizmetlerde de bu 
anlayışla hareket ediyoruz. Ünal Nakliyat ile de 
hem dostluğumuzun hem de iş birliğimizin 
uzun soluklu olacağına inanıyorum.”

Filosunu modernleştiren
Ünal Nakliyat

5 adet yeni MAN çekici aldı
MAN çekicileri; üstün 

nitelikleri ve sundukları 
avantajlarla ulusal ve 

uluslararası taşımacılık 
firmalar için güvenilir çözüm 
ortağı olmaya devam ediyor. 

Kayseri’de uzun yıllardır 
ulusal ve uluslararası alanda 
nakliye, lojistik ve depolama 
hizmeti veren Ünal Nakliyat 

Taahhüt Orman Ürünleri 
Sanayi Tic. Ltd. Şti., filosunu 

5 adet MAN TGX 18.470 
RTD çekici ile güçlendirdi. 

İleri teknoloji, performans, 
dayanıklılık, yakıt tasarrufu 

ve düşük işletme giderleri ile 
karayolu taşımacılığında MAN 
çekicileri, lojistik firmalarının 

gözdesi olmaya devam ediyor.
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Krone, 4’üncü kez
ilk 1000 ihracatçı firma 

listesinde yer aldı
Krone, İzmir Tire’deki fabri-

kasından 2019 yılında 27 farklı 
ülkeye toplam 2308 adet treyler 
ihraç ederek, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM) tarafından 
açıklanan 2019 yılı ilk 1000 
ihracatçı firma listesine tüm 
firmalar arasından 411’inci 
sıradan girdi. 2013 yı-
lından beri Türkiye’den 
treyler ihracatı gerçek-
leştiren Krone, ilk olarak 
2016 yılında bu listede 
yer almayı başarmıştı. 
2019 yılındaki ihracat 
başarısıyla Krone, 4’üncü 
kez üst üste bu listede 
kendine yer bulmuş oldu.

Avrupa’nın ve Türki-
ye’nin lider treyler üretici-
lerinden Krone, Türkiye’den 
2019 yılında 47.1 milyon do-
larlık ihracat hacmine ulaştı. TİM 
tarafından açıklanan 2019 yılı ilk 
1000 İhracatçı Firma listesinde, 
tüm firmalar arasında 411’inci, 
Otomotiv sektöründe faaliyet gös-
teren firmalar arasında ise 52’inci 
sıradan kendine yer buldu. Krone, 
2016 yılında ilk defa yer aldığı bu 
listede 4’üncü kez üst üste yer al-
mayı başardı. Aynı zamanda Krone, 
listede yer alan 2 treyler markasın-
dan biri olmayı da başardı.

Krone’nin İstikrarlı   
İhracat Başarısı
Krone Türkiye CEO ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Rıza Akgün, 4’üncü kez 

üst üste ilk 1000 ihracatçı firma listesinde gir-
dikleri için gurur duyduklarını belirtirken, “Tire 
fabrikamızdan 2019 yılında tam 2308 adet 

treylerimizi 27 farklı ülkeye gönderdik. Tire 
fabrikamızda faaliyete ilk başladığımız 

gün bu fabrikayı daha önce üstün Kro-
ne kalitesiyle tanışmamış ülkelerle 
buluşturmayı hedeflediğimizi dile 
getirmiştim. Krone kalitesini yeni 
ülkelerle buluşturmanın yanı sıra 
seçkin Avrupa ülkelerine de bura-
dan treyler ihraç ederek, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi tarafından ilan 
edilen bu başarılarımızı taçlan-
dırıyoruz.” şeklinde konuştu. Dış 
pazara ek olarak iç pazarda da 
Türkiye’de faaliyete başladığı 2012 
yılından beri en başarılı günlerini 
geçirdiklerini ifade eden Akgün, 
“Ekim ayı itibariyle, TAİD verile-
rine göre kendi ürün gamımızda 

%27,5’lik bir pazar payı elde ettik. 
2020 yılının bitimine 3 ay kala daha 

önceki yıllarda yaptığımız adetleri 
geride bıraktık ve yolumuza kararlı-

lıkla devam ediyoruz.” dedi.
Türkiye’den 27 farklı ülkeye 
ihracat yapıyor

Sektöre getirdiği dinamizm ve 
rekabetle adından sıkça söz ettiren 
Krone, üst düzey kalite anlayışı, uzun 
ömürlü ürün yapısı ve gelişime odaklı 
bakış açısıyla sadece Türk nakliyeci-
sinin değil Türkiye’den ihracat yaptığı 

27 farklı ülkede de nakliyecilerin ilk 
tercihleri arasında yer alıyor. Krone, İz-
mir/Tire’de bulunan fabrikasında tama-

mı Türk çalışanlarıyla yıllık 10 bin adet 
treyler üretme kapasitesine sahip.
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Omak Lift’in temelleri Ömer Faruk 
Çukurova tarafından 1948 yılında atılır. 
Henüz 18 yaşındayken Om Elektrik Evi’ni 
kuran Çukurova, dayıları ve kuzenleriyle 
birlikte İstanbul Beşiktaş’taki atölyede 
beş-altı kişilik bir ekip olarak elektrik 
taahhüt işleri yapar. İlk zamanlar evlere, 
apartmanlara hizmet veren ekip, zamanla 
otel, belediye ve kamu binalarının elektrik 
taahhüt işlerini yapmaya başlar.

1972 yılında ekibe, Ömer Faruk 
Bey’in Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nde okuyan oğlu 
Mehmet Rıza Çukurova da katılır. Binaların 
asansör ihtiyacını fark eden Mehmet 
Rıza Bey, 1975 yılında 21 yaşındayken 

Omak Asansör’ü kurar ve Fikirtepe’de 
150 metrekarelik küçük bir atölyede, 
üniversiteden iki arkadaşıyla birlikte üretim 
yapmaya başlar. İlk aşamada asansör kabini 
ve kapısı üreten sekiz kişilik ekip, asansör 
konusunda deneyimli kişilerle fikir alışverişi 
yaparak işlerinde uzmanlaşır. İlk yıllarını yılda 
ortalama 14 asansör üreterek geçirirler.

SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR 
KİLOMETRETAŞI
1986 yılında yeni bir şirket girişiminde 

bulunan Mehmet Rıza Çukurova, Omak 
çatısı altında -yine aile şirketi olarak- 
Ompar’ı kurar. Ompar, asansör malzemeleri 
satarak bu alanda Türkiye’de bir ilki hayata 
geçirir ve dikkatleri üzerine çeker.

Makina Hikayeleri 

TEMELLERİ 1948 YILINDA 
ÖMER FARUK ÇUKUROVA 

TARAFINDAN ATILAN 
OM ELEKTRİK, YAPILAR 

İÇİN ÖNEMLİ BİR UNSUR 
OLAN ASANSÖR VE 

YÜRÜYEN MERDİVEN-BANT 
SİSTEMLERİNİN ÜRETİM, 

SATIŞ, MONTAJ VE SERVİSİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMEYE RIZA 

ÇUKUROVA’NIN 1975 
YILINDA KURDUĞU OMAK 
LIFT FİRMASI İLE DEVAM 

EDİYOR.

Merdivenleri teker teker 
çıktılar “OMAK LİFT”

İMES SANAYİ SİTESİ İMALAT YERİ, 1990

İLK SATIŞ OFİSİ, 1989
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Şirketin atılımları 1990’lı 
yıllarda da devam eder. O 
dönemde asansör sektöründe; 
ray firması Monteferro, kapı 
firması Prisma Kapı, motor firması 
Montanari dünyanın sayılı firmaları 
arasındadır. Omak, bu firmalarla 
iletişime geçmek için girişimde 
bulunur. Mehmet Rıza Bey, 
İtalyan Lisesi’nde okuyan oğlu 
Burak’ın İtalyanca yazışmalara 
yardımcı olması ile bu firmalarla 
iletişime geçer. O zaman internet 
olmadığı için faks yoluyla bu 
firmalarla iletişime geçen Burak, 
babasıyla birlikte İtalya’ya da gider. 
Görüşmelerin ardından bu üç 
firmanın Türkiye distribütörlüğünü 
almayı başarırlar. Halen devam 
eden bu distribütörlük anlaşmaları, 
Omak’ın gelişimine önemli bir 
katkı sağlar.

1990’LARDA   
ATILIM DEVAM EDİYOR
Şirket 1990’lı yıllarda 30 

kişilik ekibiyle hizmetlerine 

devam eder ve hızlı gelişimini 
sürdürür. Özellikle 1992 yılında 
büyük bir atılım yapar ve yılda 
200’ün üzerinde asansör üretir. 
İşler büyüdükçe Fikirtepe’deki 
atölye alanı yetmemeye başlar. Bu 
nedenle 1994 yılında Dudullu’daki 
İMES Sanayi Sitesi’ne taşınan Şirket, 
hem yurt içinde hem yurt dışında 
önemli bir atılım yapar. 50 kişilik 
ekibe ulaşan ve 1990’ların sonunda 
büyük ölçekli projelerde de yer 
almaya başlayan Omak Lift; Kiptaş, 
TOKİ gibi kurumların da işlerini 
başarıyla hayata geçirir.

İlk ihracatını 1986 yılında 
Libya’ya yapan Omak Lift, ulaştığı 
ülke sayısını hızla artırır. Ağırlıklı 
olarak Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
Balkanlar olmak üzere Almanya’dan 
Pakistan’a, Rusya’dan Nijerya’ya, 
İtalya’dan Kazakistan’a 40’a yakın 
ülkeye ihracat gerçekleştirir.

1990’ların sonunda Çin’den 
yürüyen merdiven ithal etmeye 
başlayan Şirket, 2000’li yıllarda 

BEŞİKTAŞ ATÖLYE, 1948

GEBZE FABRİKA, 2015
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hatırı sayılır miktarda yürüyen merdiven 
projesine imza atar. O yıllarda şirketin 
çalışan sayısı 100’e ulaşır.

GÜVENLİK VE KALİTE   
EN ÖNEMLİ NOKTA
Mehmet Rıza Çukurova’nın 

küçük yaşlardan itibaren işe 
alıştırmaya başladığı oğlu Burak, Bilgi 
Üniversitesi’nde işletme-iktisat eğitimi 
aldıktan sonra da 2007 yılında bayrağı 
babasından devralır.

Babasından çok önemli bir miras 
aldığını dile getiren Burak Çukurova, 
“Paramız kadar iş yapmayı, merdivenleri 
tek tek çıkmayı tercih ettik. Eski ticari 
yaşamda söz verilince iş bitermiş. 
Günümüzde de bu değerleri korumak 
lazım. Bunun için elimizden geleni 
yapıyoruz” diyor.

Bugün sektörde 1000’in üzerinde 
asansör firması olduğunu belirten 
Burak Çukurova, kalite ve güven 
konusunun önemine dikkat çekiyor ve 
ekliyor: “Güvenlik kavramının öneminin 
sonuna kadar farkında olan 230 kişilik 

ekibimizle, asansör ve yürüyen merdiven 
konularında can ve mal güvenliği başta 
olmak üzere müşteri memnuniyetini ön 
planda tutuyoruz. Teknolojik gelişmelerin 
ışığı ve % 100 Türk sermayesiyle 
daha iyiyi ve doğruyu hedefleyerek 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Babam 
Rıza Çukurova’nın küçük bir atölye olarak 
kurduğu ve büyüttüğü firmamızda 
öncelikli amacımız devraldığımız bayrağı, 
bir aile gibi olduğumuz değerli çalışma 
arkadaşlarımızla birlikte, uzun yıllar 
gururla dalgalandırabilmek.”

2001’de Ankara’da, 2006’da İzmir’de 
açılan şubeleri de bulunan Omak Lift, 
tüm imalatlarını TS-EN-ISO 9001-2008 
kalite güvencesiyle, montajlarını CE ve 
teknik servis desteğini TS-EN-13015+A1 
standardıyla gerçekleştiriyor. Satış 
sonrası arıza ve bakım hizmeti verdikleri 
3 bine yakın asansör olduğunu söyleyen 
Çukurova, “Bu hizmetleri verebilmek 
bizim için çok kıymetli. 20 yıldır çalışan 
asansörlerimiz var. Onları ayakta tutmamız, 
ürünlerimizin arkasında durmamız bizim 
için son derece önemli” diyor.

MEHMET RIZA ÇUKUROVA VE 
ÖMER FARUK ÇUKUROVA İLK İHRACAT, 1986

BURAK ÇUKUROVA
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Müşterilerinin çözüm ortağı olma anla-
yışıyla faaliyetlerini sürdüren Temsa İş Maki-
naları, 1983 yılından beri distribütörlüğünü 
yürüttüğü Komatsu markasının 2020 yılı ilk 
9 aylık performansını değerlendirdi. Temsa 
İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka 
konuyla ilgili şunları söyledi: “Temsa İş Ma-
kinaları olarak Komatsu ile Türkiye’nin kendi 
alanında en uzun soluklu distribütörlük iş 
birliğini yürütüyoruz. 37 başarılı seneyi ge-
ride bırakırken, içinde bulunduğumuz yılda 
bütçe rakamları üzerinde bir satış adediyle 
ilerliyoruz. 2020 yılının ilk 9 ayını %11’lik 
pazar payı ile tamamladık. 

Zenginleşen ürün gamı
Komatsu, yılın ilk 9 ayında müşteri odak-

lı yaklaşımıyla çözümler sunmayı sürdürdü 
ve satış adetlerini yukarı yönde revize etti. 
Ürün yelpazesini de müşterilerinin beklenti 
ve ihtiyaçlarına göre geliştiren Komatsu, 
yüksek üretkenlik ve düşük yakıt tüketimiy-
le öne çıkan paletli ekskavatör modelleri 

PC300 ve ona göre daha ağır yükleri ko-
parma ve taşıma kabiliyeti olan PC350’nin 
satışına yeniden başladı. 

Platinum Used sertifikası farkı
Temsa İş Makinaları, hizmet odaklı 

yaklaşımının bir yansıması olarak garantili 
2. el hizmetinde Platinum Used markasını 
devreye aldı. Çalışmaya başladığı ilk günden 
itibaren tüm bakım, onarım ve kontrolleri 
Temsa İş Makinaları Yetkili Servisleri tarafın-
dan yapılmış Komatsu iş makinaları, uzman 
ekipler tarafından yapılan detaylı ekspertiz 
sonrasında, tüm kontrolleri başarı ile geçer-
se Platinum Used sertifikası almaya hak ka-
zanıyor. Bu sertifikayı taşıyan araçlara, Temsa 
İş Makinaları uzatılmış garanti, satışta noter 
ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi, ödeme 
için finansal çözüm gibi avantajlar sağlıyor. 

İhtiyaçta müşterilerinin yanında
Komatsu’nun 2020 yılında devreye aldı-

ğı en önemli yeniliklerden biri de olası arıza 

KOMATSU
2020’de hem satışta hem de hizmette

ÇITAYI YÜKSELTTİ

İş ve maden makinaları üretiminde dünyanın
lider markası Komatsu, 2020 yılının ilk dokuz ayında 

hizmet odaklı yaklaşımıyla müşterileri için
çözümler sunmayı sürdürüyor. 

Eşref Zeka
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durumunda yerinde müdahale edebilecek 
mobil servis ekiplerinin kurulması oldu. Ko-
matsu ayrıca 2020 yılında tüm satış sonrası 
talepleri tek bir noktadan ve planlı şekilde 
yönetebilmek için Temsa İş Makinaları genel 
merkezinde Müşteri Destek Merkezi yapı-
lanmasını oluşturdu. 

“Satış değil hizmet şirketiyiz”
Temsa İş Makinaları Genel Müdürü 

Eşref Zeka, Komatsu’nun zenginleşen ürün 
gamının yanı sıra hizmet odaklı yaklaşımları 
hakkında da bilgi verdi: “Temsa İş 
Makinaları olarak, kurulduğumuz günden 
beri, temsilcisi olduğumuz dünyanın önde 
gelen markalarıyla müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını maksimum 
düzeyde karşılıyoruz. Onların 
ihtiyaçlarını anlıyor, işlerini 

destekliyoruz. Veriye dayalı analiz ile 
çözüm geliştirerek, ülkenin dört bir 
yanındaki müşterilerimize ve projelerine 
değer katıyoruz. Bu anlamda sadece 
bir satış firması değil, aynı zamanda bir 
hizmet firmasıyız. Müşterilerimizin uzun 
soluklu çözüm ortağıyız. Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına uygun, doğru çözümü bulmak 

için daima onların yanındayız,” dedi.

Dönemi, bütçe rakamları üzerinde bir performansla 
kapatan firma, Türkiye’de satışa sunduğu yeni ürün ve 
hizmet modelleriyle yılın son çeyreğine
büyüme hedefiyle giriyor.
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Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin ih-
tiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş 
ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi 
olmaya devam ediyor. Medetoğulları Ulus-
lararası Taşımacılık’ın İstanbul’da bulunan 
genel merkez binasında gerçekleştirilen 
teslimat törenine; Medetoğulları Uluslarara-
sı Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Asım 
Medetoğlu, Genel Müdürü Ömür Mede-
toğlu, Finans Müdürü Engin Medetoğlu, 
Filo Müdürü Fatih Medetoğlu, Tırsan Treyler 
Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış 
Yöneticisi Akgün Nuhoğlu katılım gösterdi.

“Filomuz, 23 Yıldır Tırsan   
Araçları İle Güçleniyor”
Teslimat töreninde açıklamalarda bulu-

nan Medetoğulları Uluslararası Taşımacılık 
Yönetim Kurulu Başkanı Asım Medetoğlu, 
“Tırsan araçlarını 1997 yılından bu yana 
kullanmaktayız. Araçların; sağlamlığından, 
kalitesinden, verimliliğinden ve sağladığı 
düşük bakım maliyetinden dolayı oldukça 
memnunuz. Bu sebeple, her zaman treyler 
yatırımlarında ilk tercihimiz Tırsan araçlarıdır. 
Ayrıca, Tırsan’ın sahip olduğu en geniş satış 
sonrası servis ağında sunmuş olduğu kaliteli 
hizmetleri ile ihtiyaç duyduğumuz her ko-
nuda bizim yanımızda oldu. Tırsan ile uzun 
yıllardır devam eden güçlü bir iş birliğimiz 
var, bu güçlü iş birliğimizin daha uzun yıllar 
devam edeceğine inancımız tam” dedi.

Medetoğulları Uluslararası Taşımacılık’ın 
faaliyetleri hakkında da bilgi veren Mede-
toğlu, “Firmamız, 1996 yılından bu yana 
sahip olduğu geniş araç filosu ve İstanbul ve 
Azerbaycan’da bulunan ofisleri ile kara yolu, 
deniz yolu, nehir yolu, demir yolu ve hava 
yolu taşımacılığı yapmaktadır. Öte yandan 
Avrupa’dan Türk Cumhuriyeti ülkelerine 
inşaat malzemesi ve iş makinası taşımacı-
lığı da gerçekleştirerek, inşaat alanında da 
müşterilerine kaliteli hizmet vermektedir. 
Filomuza yeni kattığımız Tırsan Tenteli Per-
deli Maxima Plus araçlar ile filomuzu daha 
da güçlendireceğiz ve operasyonlarımızda 
hem zamandan hem de maliyetten tasarruf 
sağlayacağız. Ayrıca, filomuzda bulunan 

Kässbohrer Uzar Ağır Hizmet Platformu 
K.SPA X aracımızla, müşterilerimize ağır 
yük taşımacılığı için en esnek ve güvenilir 
çözümleri de sunacağız” ifadelerini kullandı.

Törende Tırsan araçları hakkında bilgi ve-
ren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul 
Erkoç, “Medetoğulları Uluslararası Taşımacılık 
ile yıllardır sürdürdüğümüz başarılı iş birli-

ğimizin bundan sonraki yıllarda da devam 
edeceğine güveniyorum. 43 yıldır treyler 
sektörünün güvenilir lideri olarak, müşteri-
lerimizin ihtiyaçları doğrultusunda araçlar 
geliştiriyor ve üretiyoruz. Teslimatını yapmış 
olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Maxima 
Plus, sahip olduğu arka açılır baba sistemi 
sayesinde 600 mm ekstra arka giriş genişliği 

Medetoğulları Uluslararası 
Taşımacılık’a 12 adet treyler 

Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, salgına karşı gerekli tüm 
önlemleri alarak fiziki teslimat törenlerine hız kesmeden devam ediyor. Lojistik 

sektörünün öncü firmalarından Medetoğulları Uluslararası Taşımacılık, araç 
yatırımında tercihini yine Tırsan’dan yana kullanarak, filosuna 11 adet Tırsan 

Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ ve 1 adet Kässbohrer Uzar Ağır Hizmet 
Platformu K.SPA X treyler kattı. Son yapmış olduğu yatırım ile birlikte

firmanın filosundaki Tırsan araç sayısı 110’a ulaştı.
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sağlamaktadır, bu özellik müşterimize ope-
rasyonlarında büyük kolaylık kazandıracaktır. 
Ayrıca, aracın sahip olduğu seviyeli çatı 
kaldırma sistemi ile müşterimiz aracın içinde 
maksimum seviyede yük taşıyabilecektir. 
Teslimatını gerçekleştirdiğimiz diğer bir ara-
cımız Kässbohrer Uzar Ağır Hizmet Platformu 
K.SPA X treyler, ödüllü Ar-Ge merkezimizde 
ağır yük taşımacılığı için özel olarak geliş-
tirilmiştir. K.SPA X aracı, müşterimize ağır 
yük taşımacılığında hız ve esneklik avantajı 
sunmaktadır” açıklamasında bulundu.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima  
Plus T.SCS X+ Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, 

patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en 
güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre 
üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 
236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 
500’den fazla yükleme kombinasyonu su-
nan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst 
yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına 
%100 uyum sağlıyor. 

Araç, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma 
sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.950 ve 
3.000 mm iç net opsiyonları ile maksimum 
yükleme imkânı sunuyor ve yükleme 
esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği 
ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı 
sağlıyor. Ayrıca Tırsan Tenteli Perdeli Maxima 
Plus, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı 
taban özelliği ile şasi ve çelik aksamlarının 
çinko tri-elektron metoduna göre kataforez 
(KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 
yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.

Kässbohrer Uzar Ağır Hizmet Plat-
formu K.SPA X Özellikleri
Tırsan tarafından 3 ve 4 dingilli versiyon-

ları geliştirilen, Uzar Ağır Hizmet Platformu 
Kässbohrer K.SPA X aracı standart çekicilerle 
eşlenebilen farklı yükseklikte seçenekler ile 
sunulmaktadır. Platform araçlar olmalarına 
rağmen, S700 MC çeliğinden üretilen mer-
kezi kutu profilli yapılarıyla Low-Bed ürün 
ailesinin birer üyesi olarak da sayılabilecek 
K.SPA X aracı özellikle; uzun, düz ve ağır 
yüklerin taşınması için en esnek ve güvenilir 
çözümleri sunmaktadır. Kässbohrer Uzar 
Ağır Hizmet Platformu K.SPA X, farklı yük 
bağlama kombinasyonları için şasinin her 
noktasında bulunan yüksek kapasiteli yük 
bağlama halkaları, EUMOS sertifikalı baba ve 
baba yuvaları, enlemesine yerleştirilmiş sıralı 
baba yuvaları ve 22,5 ton çarpma direncine 
sahip Code XL sertifikalı ön paneli ile sınıfının 
en yüksek yük güvenliği donanımına sahip-
tir. K.SPA X, sahip olduğu metalizasyon kap-
lama teknolojisi ile korozyon ve pasa karşı en 
yüksek ve uzun ömürlü dirence sahiptir.
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Temelleri 90’lı yıllarda atılan ve 
Uluslararası Lojistiğin Türkiye’deki 
önemli oyuncularından biri olan 
Logitrans, zengin filosuna dahil 
ettiği DAF XF 480 SC model araçları 
özellikle verimliliği, etkin performansı, 
dayanıklılığı ve 3 yıl Full Garantili Altın 
Paketi sebebiyle tercih etti.

Başta karayolu, demiryolu, denizyolu 
ve havayolu taşımacılığı ile müşterilerine 
özel multimodel ve intermodel çözümler 
geliştiren aynı zamanda uzman 
kadrosuyla müşterilerinin uluslararası 
taşımacılık alanında yaşayabileceği 
zorlukları ortadan kaldırmak için 
çalışan lider lojistik firması filosuna 
kattığı DAF XF 480 Retarderli araçları 
ile müşterilerine en etkin ve kesintisiz 
hizmeti vermeyi hedefliyor.

Taşımacılığın yanı sıra depolama, 
tedarik zinciri çözümleri, E-İhracat 
hizmetleriyle 360 derece servis veren 
Logitrans, DAF araçlarını Mertsan 
Motorlu Araçların yaygın Servis ağı ve 
özellikle kendilerine yakın Şekerpınar 
bölgesinde yakın tarihte kurulacak 
Avrupa standartlarına uygun servis 
avantajından dolayı tercih etti.

Tuzla’da Logitrans Lojistik AŞ 
garajında gerçekleşen törenine, Logitrans 
Lojistik AŞ’den Operasyon Direktörü 
Gökhan YURTYAPAN, Filo Yöneticisi Arif 
İNAL, Finans Yöneticisi Metin ÇİFTÇİ, 
Finans Uzmanı Gökhan SÜNEL ve 
Mertsan Motorlu Araçlar AŞ’den Gn.Md.
Yrd Tayfun KARAHASAN, Bölge Müdürü 
Alper ATA ve Yedek Parça Md.Bülent 
KİSTELLİ katılım sağlamıştır.

Uluslararası taşımacılıkta güvenli ve 
hızlı taşımanın öneminin Logitrans için ilk 
sırada olduğunu belirten Filo Yöneticisi 
Arif İNAL, uzun soluklu bir iş birliğinin 
de Mertsan ile yapılmış olmasından 
memnun olduğunu dile getirdi.

Avrupa, BDT Ülkeleri, Rusya ve sürekli 
genişleyen teslimat alanlarıyla, yeni 
araçlarını müşterilerinin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere bu hafta içinde yola 
çıkacağını belirten Operasyon Yöneticisi 
Gökhan YURTYAPAN ise, özellikle yakıt 
tasarrufu, güvenli yol tutuş ve satış sonrası 
hizmetlerin lojistik çözümler sunan 
firmalar için büyük önem taşıdığını, DAF 
araçların satın alınmasında bu hususların 
etkili rol oynadığını belirtti ve iş birlikçi 
yaklaşımından dolayı Mertsan Motorlu 
Araçlar AŞ’ye teşekkürlerini sundu.

Logitrans 30 araçla
filosunu genişletti

Rusya, Avrupa ve Kazakistan başta olmak üzere Baltık ve
B.D.T. ülkeleri ile Asya ve Doğu Avrupa’yı içine alan bölgenin lider ve 

öncü lojistik firması Logitrans, filosunu Mertsan
Motorlu Araçlar AŞ’den aldığı 30 araçlık siparişi ile genişletirken,

ilk 10 aracını yapılan tören ile teslim aldı.
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Scania plug-in hibrit kamyona 
güç sağlamak için güneş pili kaplı 
bir treyler geliştirilmesine destek 
veriyor. İlk testler, İsveç’te % 5-10 
ve güneşli güney İspanya’da bu 
miktarın iki katı olası yakıt tasarrufu 
sağladığını gösterdi. 

Proje kapsamında, İsveçli nakliye 
firması Ernst Express tarafından 
yanları ve çatısı 140 metrekarelik 

toplam alanı olan 18 metre 
uzunluğunda güneş pili kaplı bir 
treyler çalıştırılacak. İsveç’te güneş 
panellerinin yılda toplam 14.000 
kWh üretmesi bekleniyor.

İsveç’te %10’a varan  
yakıt tasarrufu
Bir ön çalışmada, İsveç’in 

ortasındaki operasyonlar simüle 

edilerek % 5-10 potansiyel yakıt 
tasarrufuna ulaşıldı. İsveç’te 
ilkbahardan sonbahara kadar enerji 
üretmeye yetecek kadar güneş ışığı 
olurken, yılın geri kalanında yetersiz 
oluyor. Buna karşılık, güney İspanya, 
% 80 daha fazla güneş ışığı oranına 
sahip olmasıyla sağlanan yakıt 
tasarrufu da buna paralel olarak 
artıyor.

Güneş panelli kamyon römorkları yakıt tasarrufu sağlayabilir

Scania hibrit kamyonu 
güneşten şarj edecek
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Dünyanın en büyük soğutucu ünite 
üreticisi Thermo King’in Advancer A-Serisi, 
Avrupa’nın önde gelen 16 taşımacılık 
dergisini temsil eden uluslararası jüri 
tarafından ‘Akıllı Treyler’ kategorisinde 
birincilikle ödüllendirildi. 

Yeni Advancer 
A-Serisi, performans, 
sıcaklık kontrolü ve filo 
bağlanabilirliği gibi 
birçok özelliğinden 
dolayı ödüle layık 
görüldü. “Treyler 
İnovasyonu” Ödülleri, 
2002’den bu yana 7 

farklı kategoride veriliyor. 

Thermo King, Advancer serisi ile 
pazara daha önce görülmemiş yeniliklere 
sahip bir treyler soğutma ünitesi sundu. 

Advancer serisi müşterileri 
beklentilerini, Thermo 
King’in onlarca yıllık bilgi ve 
deneyimiyle birleştiren yeni 
bir ünite olarak ortaya çıktı. 

Advancer A-Serisi, üstün 
performans, çığır açan sıcaklık 
kontrolü, üstün yük koruması 
ve eşsiz yakıt verimliliği 
sunuyor. Bu özellikleri ile 

müşterilerinin filo çalışma süresi ve 
toplam sahip olma maliyetinde önemli 
iyileştirmeler elde etmesine yardımcı 
olurken daha fazla operasyonel esneklik 
sağlıyor. 

Önceki yıllarda Hannover’de 
düzenlenen IAA Ticari Araçlar Fuarında 
düzenlenen bir törenle sahiplerini 
bulan ödüller, 2020 yılında Koronavirüs 
nedeniyle fuarın iptal olmasından dolayı 
sanal ticari araç ticaret fuarı MFB 2020’de 
canlı video aktarımı ile verildi. Ödüller, 
Gövde, Şasi, Bileşenler, Konsept, Çevre, 
Güvenlik ve Akıllı Treyler olmak üzere yedi 
ayrı kategoride belirlendi.

Thermo King’in kalitesi
ödülle tescillendi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
bir iştiraki olarak kurulan, Türkiye’nin 
önde gelen çevre yönetim şirketlerinden 
İSTAÇ’ın açtığı ihaleyi kazanan Ford 
Trucks, toplam 78 adet atık aktarma 
aracını 21 Ekim Çarşamba günü İstanbul 
Kemerburgaz’da düzenlenen törenle 
teslim etti. Araçların Hizmete Alım 
Töreni’nde İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Genel Sekteri Can Akın Çağlar’ın 
yanı sıra, Ford Otosan Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, Ford Trucks 
Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ile 
Ford Trucks Kamu, Özel ve 2. El Satış 
Müdürü Deniz Durmaz katıldı. 

Ağır ticari araç pazarının 
yerli markası Ford Trucks 
başarılarına devam ediyor
Ford Otosan mühendisleri 

tarafından geliştirilen Ford Trucks 

modelleri, müşterilerin beklentilerine 
uygun olarak; Ford Trucks’ın DNA’sında 
yer alan güç, konfor, verimlilik ve 
dayanıklılık gibi özelliklere sahip olarak 
üretiliyor. Ford Trucks modelleri, yüksek 
performans ve düşük yakıt tüketimini 
konfor ve güncel teknolojilerle bir 
arada yaşatıyor. Kurulduğu 2015 
yılından beri istikrarlı büyüme grafiğini 
sürdüren Ford Trucks, pandeminin 
etkileri ile geçen 2020 yılının 
ilk 9 ayında hedeflerin ve beklentilerin 
üzerinde bir büyüme yakalamayı 
başardı. İç pazarda ödüllü çekici F-MAX 
ile yeni rekorlar kıran Ford Trucks, 
bu dönemde de kamu kurumlarına, 
kamyon ve üstyapı güvencesini bir 
arada, en hızlı ve güvenilir sunduğu 
araçlarla kamunun tüm ihtiyaçlarına 
çözüm sunmaya devam etti.

Ağır 
ticari 

sektöründe 
gerek 

mühendislik 
tecrübesi gerekse 

de 60 yıllık mirası ile 
öne çıkan Ford Trucks, 
Türkiye ve Avrupa’da 

belediyelerin tercihi olmaya 
devam ediyor. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
de katı atık aktarma 

araçları filosu için 
Eskişehir’de üretilen 

Ford Trucks marka 
araçları tercih 

etti.

Ford Trucks’tan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne 

78 adet aktarma aracı
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2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
toplam üretim % 19 ve otomobil 
üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre % 18 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
854 bin 227 adet, otomobil üretimi 
ise 575 bin 761 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre % 76 artarak 508 bin 
239 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil pazarı ise % 70 
oranında arttı ve 388 bin 690 adet 
olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2020 yılı 
Ocak-Eylül döneminde üretim % 22 
seviyesinde daralırken, ağır ticari 
araç grubunda % 7, hafif ticari araç 
grubunda % 23 oranında azaldı. 
2019 yılı Ocak-Eylül dönemine göre 
ticari araç pazarı % 97, hafif ticari 
araç pazarı % 99 ve ağır ticari araç 
pazarı % 85 arttı.

2020 yılı Ocak- Eylül döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında % 33 oranında, otomobil 
ihracatı % 30 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam ihracat 616 bin 
120 adet, otomobil ihracatı ise 417 
bin 45 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı 
Dolar bazında % 24, Euro bazında 
geçen yılın aynı dönemine göre 
% 24 azaldı. Bu dönemde toplam 
otomotiv ihracatı 17,4 Milyar $ 
olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı % 25 azalarak 6,3 Milyar 
$ seviyesinde gerçekleşti. Euro 
bazında otomobil ihracatı ise % 25 
azalarak 5,6 Milyar € seviyesinde 
gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre % 
19 oranında azalarak toplam 854 bin 
227 adet taşıt aracı üretildi.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 878 bin 163 adet olarak 
gerçekleşti. 

2019 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 
yılı Ocak-Eylül döneminde % 22 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim:

- Kamyonette % 24 
- Minibüste % 20 
- Otobüste % 14 
- Midibüste % 12 
- B.Kamyonda % 7,5 oranlarında 
azaldı, 
- K. Kamyonda % 77 oranında arttı.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
otomobil üretimi, 2019 yılına göre 
% 18 oranında azalarak 575 bin 761 
adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
traktör üretimi % 45 oranında 
artarak 23 bin 936 adet oldu.

Ocak-Eylül döneminde kapasite 
kullanım oranları, hafif araçlarda 
(otomobil + hafif ticari araçlar) % 
58, ağır ticari araçlarda % 40 ve 
traktörde % 43 olarak gerçekleşti. 
Ocak-Eylül döneminde Otomotiv 
Sanayiinin toplam kapasite kullanım 
oranı % 57 oldu.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
toplam satışlar 2019 yılı aynı 
dönemine göre % 76 artarak 508 bin 
239 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 

otomobil satışları, 2019 yılı aynı 
dönemine göre % 70 oranında arttı 
ve 388 bin 690 adet oldu.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı % 
60 olarak gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları % 70, 
ithal otomobil satışları % 79 ve yerli 
otomobil satışları % 58 oranlarında 
arttı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
hafif ticari araç (minibüs + 
kamyonet) pazarında ithalatın payı 
% 37 olarak gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları % 
99, ithal hafif ticari araç % 52 ve 
yerli hafif ticari araç satışları % 144 
oranlarında arttı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde; 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ağır ticari araç pazarı % 85 artarak 
14 bin 618 adet, kamyon pazarı 
% 97 oranında artarak 12 bin 822 
adet, midibüs pazarı % 28 oranında 
artarak 1034 adet ve otobüs pazarı 
ise % 34 oranında artarak 762 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
toplam pazar % 9, hafif ticari 
araç pazarı % 22 , ağır ticari araç 
pazarı % 42 ve otomobil pazarı % 2 
oranlarında düşüş gösterdi.

Tablo1.1’de görebilirsiniz

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 
417 bin 45 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin % 72’sini 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2020 YILI “EYLÜL” AYI 

SONUÇLARINI AÇIKLADI
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Grafik1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2020/2019 Toplam Satışlar (x1000)

 

Grafik1.2: Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Grafik1.3: Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
 

Tablo 1.1: 10 Yıllık Ortalamalara Göre
2020 Yılı Toplam Pazar(x1000)   Tablo 1.2: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)
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Kaynak: OSD

oluşturan 616 bin 120 adet taşıt 
ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Eylül 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine 
göre % 33 azaldı. 

Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 
30, ticari araç ihracatı % 38 oranında 

azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 
yılına göre % 23 azalarak 9 bin 520 
adet olarak gerçekleşti.

Tablo1.2’de görebilirsiniz

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2020 yılı Ocak-
Eylül döneminde toplam otomotiv 

ihracatı, 2019 yılına göre % 24 
oranında azaldı ve 17,4 milyar $ 
oldu. Euro bazında ise % 24 azalarak 
15,4 milyar € olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı % 28 oranında, yan 
sanayi ihracatı da % 17 oranında 
azaldı.
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Haliliye Belediyesi, Sıfır Atık Projesi 
kapsamında gönderilen 7 temizlik aracını 
filosuna kattı. Teslim töreninde konuşan 
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 
“Tertemiz bir Haliliye için çalışmalarımız tüm 
hızı ile devam ediyor” dedi.

Haliliye Belediyesi, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ve Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Sıfır Atık 
Projesi kapsamında ilk olarak gönderilen 
ekipmanları ilçenin birçok bölgesine 
yerleştirirken, bu kez yine aynı çerçevede 
gönderilen 7 temizlik aracını filosuna 
kazandırdı. Araçlar BM Kalkınma Programı 
Türkiye yetkilileri tarafından Haliliye 
Belediyesine teslim edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
kullanılacak araçların teslim töreninde 
konuşan Haliliye Belediye Başkanı 
Mehmet Canpolat, tertemiz bir Haliliye 
için çalışmaların süreceğini belirterek 
şunları söyledi: “UNDP ile birlikte Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı gözetiminde icra 
ettiğimiz Sıfır Atık Projesi kapsamında 
şehrimizin muhtelif yerlerine ilk 
ekipmanları yerleştirmeye başladık. Bu 
ekipmanları peyder pey kurum kuruluşlar, 
okullar ve evlere yerleştirmeye devam 
edeceğiz. Aynı zamanda yine ekipmanlar 
içerisinde yer alan 7 aracımızı bugün teslim 
almış bulunuyoruz. Hedefimiz her adımda 
her sokakta, her cadde de olmak sloganı 
ile tertemiz Haliliye için çalışmalarımız tüm 
hızı ile devam edecektir.” 

Haliliye, temizlik filosuna 
7 yeni araç kazandırdı
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KOÇOĞLU Grup şirketi bünyesinde yer 
alan Koçnak Lojistik, yurtiçi başta olmak 
üzere ADR’li ve kuru yük taşımacılığı ile 
faaliyetlerine devam ediyor. Toplam 142 
özmal çekiciye sahip filosuna yatırım 
yapan Koçnak, 30 adet Renault Trucks 
T460 çekici alımı gerçekleştirdi. Araçların 
teslimat törenine KOÇOĞLU Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Koçoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyesi Aylin Koçoğlu Caner, Koçnak 
Lojistik Şirket Ortağı Bayram Akkan ile 
KGL Taşımacılık Şirket Ortağı Selçuk Akkan 

katıldılar. Renault Trucks adına Koçaslanlar 
Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer ve 
Hadımköy Şube Müdürü Ahmet Sezer, 
yeni araçları teslim ettiler. 

2003 yılında Renault Trucks çekicileri 
kullanmaya başlayan Koçnak Lojistik, 
özellikle yakıt tasarrufu ve satış sonrası 
hizmetlerden memnuniyeti ile alımlarını 
Renault Trucks araçlarla sürdürüyor. İlk 
olarak Renault Trucks Premium 420 bg 
çekicileri kullanan Koçnak, ardından 2014 
yılında T serisi araç alımlarına başladı. 

KOÇOĞLU Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Koçoğlu, filolarındaki diğer araçlarla 
karşılaştırdıklarında 2-3 puanlık bir yakıt 
tasarrufu gözlemlediklerini belirtti. Kuru 
yük taşımacılığında yıllık araç başına 80-100 
bin km, gaz taşımacılığında ise 120-135 
bin km yol kat ettiklerini değinen Nevzat 
Koçoğlu, sağlanan yakıt tasarrufunun 
avantajına dikkat çekti. 

Nevzat Koçoğlu, pandemi döneminde 
iş hacimlerinin arttığını belirterek; “Var olan 
projelerimiz, aynı hatta artan bir potansiyel 
ile devam etti. Yeni iş geliştirme şansımız 
bile oldu diyebiliriz. Bu nedenle filomuzu 
güçlendirerek 30 adet Renault Trucks çekici 
alımı yaptık. Araçların yakıt tasarrufu kadar 
düşük bakım maliyetleri ve yüksek 2.el de-
ğerinden de oldukça memnunuz. Genç bir 
araç filosuna sahip olsak da bu kriterler biz-
ler için önemli” şeklinde açıkladı. Koçaslan-
lar Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer 
ise teslimatta yaptığı açıklamada; “Koçnak 
Lojistik, genç bir filoya sahip. Araçlarının yaş 
ortalaması 3 yıl olduğu için arıza frekansları 
da düşük oluyor. Buna rağmen satış sonrası 
hizmetlerinden memnuniyetlerinin alım-
larında etkili olması bizler için çok önemli. 
Bu arada araçlarımızın 2.el değerinden de 
oldukça memnunlar” dedi.

Koçnak Lojistik
Renault Trucks ile atakta

Koçnak Lojistik, 30 adet Renault Trucks T 460 çekici ile filosunu güçlendirdi.
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Yeni Nesil ekimde pazarda 
Yeni seride 301.5, 301.6, 301.7, 301.8 

ve 302 olmak üzere 1 ila 3 ton çalışma 
aralığında 5 model bulunuyor. Modelleme 
stratejisinde değişiklikler yapılan mini 
ekskavatörlerin, model isimlerinde seriyi 
tanımlamaya yönelik herhangi bir ek 
uzantı (D, E, vb.) bulunmazken, sadece özel 
tasarımı ile kısa kuyruklu modeller, “CR” 
uzantısına sahip. Borusan Cat, öncelikli 
olarak Türkiye’nin çalışma koşullarına uygun 
olduğu belirtilen 301.7 ve 302 modellerini 

ekim ayından itibaren pazara sunacak.

1,1 litre hacminde Cat dizel motor, 
pistonlu tip hidrolik pompa ve sadece 
ihtiyaç anında güç sağlayan yüke duyarlı 
hidrolik sistem bulunuyor. Bununla 
birlikte makinelerde ortak parçaların 
kullanılması, komponent ve motor uyumu 
sağlanmasıyla birlikte yakıt tasarrufu elde 
ediliyor. Yeni seriyle birlikte kullanıcılara 
%20’ye varan oranda daha yüksek 
performans ve %15 daha düşük toplam 
sahip olma maliyeti sağlanacak.

Teknolojik Devrim:
Yeni Nesil Cat mini ekskavatör

İş makineleri sektörünün 
küresel arenadaki lideri 

Caterpillar’ın ürün hattında 
gerçekleştirdiği teknolojik 
devrim, Yeni Nesil Cat mini 

ekskavatörler ile devam 
ediyor. Sektörde ses getirecek 

yeniliklerle birlikte kullanıcılara 
performans, operatör konforu, 

servis kolaylığı ve işletme 
maliyetleri anlamında önemli 

avantajlar sunuyor.
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Sektörde ses getirecek   
4 yeni özellik
Yeni Nesil Cat mini ekskavatörler, 

operatör konforu ve verimliliği anlamında 
joystick kumandalı yürüyüş, hız sabitleme, 
standart LCD ekran ve klimalı kabin 
olmak üzere 4 yeni özelliğiyle sektörde 
ses getirecek. Joystick kumandalı yürüyüş 
ile Yeni Nesil Cat mini ekskavatörlerde 
operatör sol joystick üzerinde bulunan bir 
düğmeye basarak, yürüyüş hareketlerini 
sadece joystickleri kullanılarak rahatlıkla 
ve daha verimli şekilde kontrol edebiliyor. 
Hız sabitleme işlevi ile otomobillerdeki 
hız sabitleme özelliği yeni Nesil Cat mini 
ekskavatörlere taşındı. Bu sayede operatör 
joystick üzerindeki bir düğmeye basarak, 
levyeleri veya joysticki kullanmadan, 
mevcut hızıyla otomatik olarak 

yürüyüşüne devam edebiliyor.

Yeni nesilde standart olarak 
sunulan LCD ekran üzerinden hidrolik 
debi, ataşman ve klima ayarlamaları 
yapılabiliyor. İsteğe bağlı olarak 
sunulan bluetooth özelliği sayesinde 
cep telefonuna bağlanılarak telefon 
görüşmeleri yapılabiliyor, müzik listesi ve 
radyo dinlenebiliyor. Klimalı kabin özelliği 
ile ise kabinli modeller isteğe bağlı olarak 
klima sunuluyor. Böylece izole edilmiş ve 
basınçlı kabin içerisinde operatöre temiz 
ve ferah bir çalışma ortamı sağlanıyor.

Öncelik güvenlik
Kompakt makinelerde servis ve bakım 

işleri zahmetli olurken, Yeni Nesil Cat Cat 
mini ekskavatörlerin tek parça olarak 
yana doğru açılabilen kabini (tilt cab), 
bu anlamda önemli bir avantaj sağlıyor. 

Bakım gerektirmeyen aküler ve uzun 
bakım aralıkları da bu makinelerin verimli 
çalışma süresini artıran özellikler arasında 
sayılıyor. Kompakt yapısı sayesinde dar 
alanlarda kullanımı ve nakliyesi son derece 
kolay olan bu makinelerde, genişletilebilen 
yürüyüş takımı özelliği de isteğe bağlı 
olarak sunulabiliyor.

Tüm modellerinin tasarımında 
güvenliğe öncelik veren Caterpillar’ın 
bu hassasiyeti, yeni Nesil Cat mini 
ekskavatörlerde de devam ediyor. 301.7 
gibi açık kabinli (canopy) modellerde 
koruyucu barlar, 302 gibi kapalı kabin 
modellerde ise sahip olunan ROPS/FOPS 
standartları operatöre azami güvenlik 
sağlıyor. Koltukta bulunan sensör 
sayesinde, üzerinde operatör olmadan 
makinenin hareket etmesi engelleniyor.
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TOSB İnovasyon Merkezi 
koordinasyonunda Otomotiv 
Teknolojileri Araştırma Geliştirme 
Merkezi (OTAM) iş birliği ile Türkiye 
otomotiv sektörünün gelişimine 
katkıda bulunmak için ve teknoloji 
kullanımını artırarak hizmet kalitesini de 
en üst düzeye ulaştırmayı hedefleyerek 
kurulan Sürücüsüz Araç Test Parkuru, SK 
ROBOTİK firmasının tasarladığı Sürücüsüz 
Forklift’in çalışmalarına ev sahipliği 
yapıyor. 

Klasik sürücülü istifleme taşıtlarının 
otonomlaştırılması ve insansız kara 
araçlarının geliştirilmesi için milli 
yazılımlı dönüşüm kiti üretmek amacı 

ile kurulan SK ROBOTİK; sürücüsüz ve 
elektrikli araç teknolojilerine yönelik 
birçok testin gerçekleştiği Sürücüsüz 
Araç Test Parkuru’nun misafirlerinden 
biri. Test edilen sistem; insan operatör 
tarafından yönetilen transpalet, forklift, 
reachtruck gibi çeşitli iş makinelerine 
hatta traktörlere uygulanabilen bir 
yazılım olarak aracın kendi yapısına zarar 
vermeden yerli geliştirilmiş yazılım ve 
donanımları araca ekleyerek otonom 
çalışmasını sağlıyor. Ayrıca sistem, bir 
tuş ile devre dışı bırakılarak araç tekrar 
operatör tarafından kullanılabilir hale 
getirilebilirken aracın yenilenmesi 
durumunda da bu sistem yeni araca 
aktarılabiliyor.

Sürücüsüz Forklift
TOSB Yollarında

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi 

(TOSB) İnovasyon Merkezi 
ve Otomotiv Teknolojileri 

Araştırma Geliştirme 
Merkezi (OTAM iş birliğiyle 

faaliyetlerine 2019’da başlayan 
Türkiye’nin ilk “Sürücüsüz Araç 
Test Parkuru” firmalar ve start 
up’lar tarafından ilgi görmeye 

devam ediyor. Sürücüsüz 
Araç Test Parkuru şimdi de SK 

ROBOTİK firmasının tasarladığı 
Sürücüsüz Forklift’in 

çalışmalarına ev sahipliği 
yapıyor.
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Dr. Dudaroğlu: “Otomotiv 
Türkiye’nin lokomotif sektörü”
Sürücüsüz Forklift’ in çalışmalarını 

yerinde inceleyen TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, dünyada 
otomotiv sektörünün sürücüsüz araçlara 
yönelik çalışmalarının hızla devam 
ettiğinin altını çizerek, otomotivin 
Türkiye için lokomotif sektörlerden birisi 
olduğunu belirtti. Sürücüsüz araçlar 
alanında çalışma yapan herkese ve her 
oluşuma açık olan test parkuru’ nun 
trafiğe tamamen kapatılarak, olumsuz 
hava şartlarına karşı korunaklı özel 
alanıyla hizmetlerine devam ettiğini de 
sözlerine ekledi.

Burhanoğlu: “Türkiye için  
büyük kazanç”
İnovasyondan Sorumlu TOSB Yönetim 

Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ise 
“Biz TOSB olarak, otomotivin gittiği 
yönü ve özellikle yeni bir alan olan 
otonom araçların gelişimini önemle 
takip ediyoruz ve katkı sağlamak için 
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 
TOSB bu konuda önemli noktalardan 
bir tanesi. ‘Sürücüsüz Araç Test Parkuru’, 
start uplardan Türkiye’nin önde gelen 
sanayi kuruluşlarına kadar birçok kurum 
ve kuruluş tarafından ilgi görüyor. Burada 
yapılan çalışmaların Türkiye için büyük 
kazanç sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Özcan: “Otomotivdeki dönüşümde 
altyapı sunmayı amaçlıyoruz”
OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan ise 

“OTAM olarak, otomotiv testleri konusunda 
özel bilgi ve yetkinliği olan bir şirketiz. 
Otomotivin dönüşümü ile birlikte biz de 
testlerimizi çeşitlendiriyor, elektrikli araçlar 
başta olmak üzere, otonom araçlara yönelik 
de çalışmalar yürütüyoruz. TOSB İnovasyon 
Merkezi ile otonom araçlara yönelik bu iş 
birliğimizi de otomotivdeki dönüşümde 
firmalarımıza altyapı sunmak ve teknik 
bilgimizi paylaşmak adına gerçekleştirmiştik. 
Bugüne kadar onun üzerinde firma 
ve kuruluş çeşitli testlerini burada 
gerçekleştirdi. Şimdi de Sürücüsüz Forklift 
çalışmalarına ev sahipliği yapıyoruz” dedi.
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Başkanlık Türkiye’nin 
gurur hepimizin

MİB temsilcisi Salim Haffar, 600 firmanın ve 40 milyar dolar
üretimin buluştuğu EuroTrans’ın yeni başkanı oldu
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1990 yılından beri tüm makine 
sektöründe yerli makine üreticilerinin 
çıkarlarını gözetmek ve yerli makine 
üretimini desteklemek amacıyla 
faaliyetlerini sürdüren Makina 
İmalatçıları Birliği (MİB), ülkemizi 
uluslararası arenada gururlandıracak 
işlere imza atmaya devam ediyor.

1968 yılında kurulan EuroTrans 
- Avrupa Güç Aktarma Organları 
İmalatçıları Derneği genel kurulunda 
yapılan seçim sonucunda ülkemizi ve 
Makina İmalatçıları Birliği’ni temsilen, 
İ-Mak Redüktör ve Varyatör San. Tic. 
A.Ş.’nin Uluslararası Satış ve Pazarlama 
Müdürü Salim Haffar, başkanlık 
görevine seçildi.

MİB’in 2018 yılında üyesi olduğu, 
2018 yılında ise 50. yılını kutlayan 
Avrupa Güç Aktarma Organları Derneği 
EuroTrans’ın 18. Başkanı seçilen Salim 
Haffar, yaklaşık iki yıldır EuoTrans içinde 
temsil görevini sürdürüyordu.

29 Eylül 2020 günü yapılan online 

toplantıda; Almanya, İtalya, Fransa, 
İngiltere, Belçika, İsviçre, Finlandiya ve 
Türkiye’nin üyesi olduğu ve Avrupa’da 
yerleşik, yaklaşık 600 firmayı ve 40 milyar 
dolarlık bir üretimi temsil eden EuroTrans 
genel kurulu sonucunda Haffar, çok 
önemli bir sorumluluk üstlenmiş oldu.

Türkiye’ye duyulan  
güven çok önemli
Genel kurul sonrası yaptığı 

konuşmada Salim Haffar, Türkiye ve MİB 
için gururlu olduğunu ifade etti. Haffar, 
kısa bir süre sayılacak iki yılın ardından 
başkanlık görevine seçilmesinde, konuya 
gösterdiği hassasiyet ve uluslararası 
toplantıları mümkün olduğunca çok 
takip etmesinin, dernekte kendisine 
güven kazandırdığını ve bunun etkili 
olduğunu söyledi.

Bu dönem içinde Türkiye’ye duyulan 
güvenin de çok önemli olduğunu 
vurgulayan Haffar, “Böyle bir dönemden 
geçerken, sektörün ülkemize ve bizlere 

duyduğu güveni en etkili biçimde 
değerlendirmeye çalışacağız. Bu bir 
bayrak yarışı; bizden önce yapılanlar için 
teşekkür edip, sonrasında daha ileri nasıl 
gidebiliriz düşüncesi ile hareket edilmesi 
gerekiyor. Yapmayı planladıklarımızı 
genel kuruldan kısa bir süre önce 
tüm paydaşlara ilettik; onlar da bize 
güvenmeyi tercih ettiler. Umarız kısa 
süre içinde ticaret eski hızına kavuşur 
ve bizler de aklımızdaki projeleri hayata 
geçirebiliriz” dedi.

Öte yandan, kısa süre önce tüm 
dünya ticaretini olumsuz yönde 
etkileyen pandemi nedeniyle online 
olarak gerçekleşen toplantıda 
başkanlığa seçilen MİB temsilcisi 
Haffar’ın yardımcılığını, İsviçre’nin 
derneği Swissmem’in de temsilciliğini 
yapan Novagear firması uzmanı André 
Thuswaldner yapacak. İki yıllık süre için 
seçilen ve görevini sürdürecek yönetimin 
sekretaryası ise Almanya VDMA 
tarafından yapılacak.
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Mersin Büyükşehir 
Belediyesi, Karsan’dan

73 adet CNG yakıtlı 
Menarinibus Citymood aldı

Mersin
Büyükşehir

Belediyesi’nin şehir içi 
ulaşımı rahatlatmak ve daha 
çevreci otobüsler kullanmak 

üzere açtığı otobüs ihalesinin kazananı 
Karsan oldu. Her şehre uygun ürün gamı ve 

çevreci çözümleriyle rakiplerinden ayrılan Karsan, 
ihale kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 

toplamda 73 adet CNG Yakıtlı Menarinibus 
Citymood teslimatı gerçekleştirecek. 

Teslim edilecek CNG’li (doğalgaz) 
otobüslerin 63 adedi 12 metre 

olurken, 10 adedi ise 18 m
uzunluğunda körüklü 

olarak Mersinlilere 
hizmet 

verecek.
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Toplu taşıma sistemleriyle her kente 
uyum sağlayabilecek modern çözümler 
sunan Karsan, Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanlığı’nın şehir içi ulaşımını 
rahatlatmak ve daha çevreci 
otobüsler kullanmak üzere 
açtığı 73 araçlık ihaleyi kazanan 
marka oldu. İhale kapsamında 
Karsan, CNG’li (doğalgaz) 63 
adet 12 metre ve 10 adet 18 
metre uzunluğunda körüklü 
Menarinibus Citymood’u 
Mersin Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim 
edecek. Garanti, 
bakım, onarım ve tüm 
temizlik işlemlerinin 
de 2 yıl boyunca 
Karsan tarafından 
üstlenildiği ihalede, 
toplam 73 adet 
Menarinibus 
Citymood’un 2021 
yılı içerisinde Mersin 
halkının hizmetine 
sunulması 
hedefleniyor. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi adına 
Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu 
ile Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin 

imzaları atarken Mersin halkına 
hayırlı olması temennisinde 
bulundular. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Karsan 
Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı 
Muzaffer Arpacıoğlu, “12 ve 18 
metrelik Menarinibus Citymood 

otobüslerimizle, tarihi ve modern 
dokuya sahip Akdeniz sahil 

şeridinin güzel kentlerinden 
Mersin’de ihale 

kazanmış olmaktan 
mutluyuz. 73 adet 
araç için temizlik, 
bakım ve onarım 
işleriyle birlikte 
tam operasyon 
hizmetini bu 
kez Mersin’de 
sunacak olmak bizi 
heyecanlandırıyor. 
Pandemi 
döneminin 
değiştirdiği 
koşullara rağmen, 

pazarlardaki deneyimimiz ve sıkı 
takipçiliğimiz sayesinde güzel sonuçlar 
almaya devam edeceğiz.” diye konuştu. 

Düşük yakıt tüketimi ve 
maksimum konfor   
Menarinibus Citymood’da
Düşük yakıt sarfiyatı ve düşük 

operasyon maliyetleri sunan 12 metrelik 
doğalgazlı Menarinibus Citymood; 
tam alçak tabanlı yapısı, bağımsız ön 
süspansiyonu ve üstün konforuyla 
kent ulaşımındaki yolculukları keyife 
dönüştürürken, diyagnoz özellikli 
tam dijital ekranı, geniş görüş açısı ve 
otomatik şanzımanıyla kullanıcısına 
rahat operasyonlar sunuyor. Menarinibus 
Citymood’un çevreci Euro 6 normlarına 
uygun 7,8 litre silindir hacmine sahip FPT 
CURSOR 8 CNG motoru, kullanıcılarına 
243 kW güç ve maksimum 1.300 Nm tork 
sunuyor. 36 sabit koltuğu ve toplam 137 
kişilik yüksek yolcu kapasitesiyle şehir 
içi ulaşıma farklı bir boyut kazandıran 
18 metre uzunluğundaki körüklü 
Menarinibus Citymood ise konfor alanını 
genişleterek maksimum kapasitede 
hizmet sunuyor. 

Adem Ali Metin
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Orta ve ağır segment 
kamyonlardan oluşan kapsamlı 
ürün gamı, kalite, güvenlik ve 
çevreye saygı ilkeleriyle sektöre 
yön veren Volvo Trucks, Temsa 
İş Makinaları ile distribütörlük 
anlaşmasının imzalandığı 
2017 yılından bu yana 
Türkiye pazarındaki varlığını 
her geçen gün daha da 
güçlendirdi. Volvo Trucks, 
2020 yılının ilk 9 ayında 
toplam çekici pazarında 
%147 büyüme ile 
%7,3 pazar payına 
ulaştı. Eylül ayında ise, 
distribütörlük tarihinin en 
yüksek satış adedine 
ulaşarak başarılı bir 
performans sergiledi. 

Temsa İş Makinaları 

Genel Müdürü Eşref Zeka, Volvo Trucks’ın 
ilk 9 aylık performansına ve önümüzdeki 
dönem hedeflerine ilişkin şunları söyledi: 

“Ağır vasıta pazarında özellikle 2020’nin 
ikinci yarısında hareketlenme 

başladı. Bu durum, ekonominin 
çarklarının dönmeye 
başladığına bir işaret. Güçlü 
Türkiye ekonomisinin bu 
zorlu dönemin altından 
kalkacağına inancımız tam. 
Markamız özelinde ise, 
bu dönemde istikrarımızı 
korumayı başardık. 
Önümüzdeki dönemde 
%10 seviyesinde bir pazar 

payına ulaşmayı hedefliyoruz. 
Taşımacılık sektörünün daha 

da hareketlenmesiyle 
Volvo Trucks’ı önemli bir 
potansiyel bekliyor. Bizde bu 

yolda emin adımlarla ilerliyoruz.”

Finansmanı da kapsayan  
bütünsel çözümler
Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref 

Zeka, müşterilerine sundukları hizmetleri, 
finansmanı da kapsayan bir bütün olarak 
ele aldıklarını belirterek şunları söyledi: 
“Volvo Trucks ile satış sürecine finansman 
desteğini de katarak bütünsel çözümler 
sunuyoruz ve müşterilerimizin bütçelerini 
rahatlatıyoruz. Onlara hem Türk Lirası hem 
de Euro bazlı avantajlı kredi seçenekleri 
sunarak destek oluyoruz. Bununla beraber, 
genişleyen yetkili satıcı ve servis ağımızla 
takas ve ikinci el hizmetlerinde daha 
esnek çözümler sunabiliyoruz. Hizmet 
odaklı bakış açımızla müşterilerimizin 
üretkenliğine katkı sağlayarak değer 
yaratıyor ve onların uzun soluklu çözüm 
ortağı olmak için çalışıyoruz.” 

Volvo Trucks 
istikrarlı 

büyümesini 
sürdürüyor

Volvo Trucks, 
2020 yılının ilk 9 ayında 
başarılı bir performans 

sergileyerek; toplam çekici 
pazarında % 147 büyüme ile % 7,3 

pazar payına ulaştı ve 2020 yılı Eylül 
ayında da distribütörlük tarihinin en 

yüksek satış adedine ulaştı.

Eşref Zeka
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Filo Denince Çoğunluğun Tercihi
Fleet Transport Dergisi baş editörü 

Jarlath Sweeney, “Bu unvan, DAF 
Trucks’ın ‘Filo Denince Çoğunluğun 
Tercihi’ olduğunu teyit ediyor,” diyor. “Filo 
segmentinde devamlı ve artan oranda 
varlık gösteren DAF Trucks, İrlanda filo 
pazarına kapsamlı araç kombinasyonu ve 
yapılandırması imkanları sunuyor.”

Mükemmel performans
Jarlath Sweeney şunları ekliyor: 

“Sürücüler DAF araçlarının konforunu 

övmekle bitiremezken filo yöneticileri 
de DAF’ın her daim benimsediği en 
yüksek taşıma verimliliğini elde etme 
hedefine hayranlık duyuyor. Bu hedefe 
yönelik çalışmalar arasında geniş bir 
Onarım ve Bakım teklifi portföyü ve 
mükemmel satış sonrası servisi yer 
alıyor. Bu hizmetlerin her ikisi de farklı 
markalı araçlardan oluşan filolarla 
çalışan taşıma şirketlerinden büyük 
takdir görüyor. Yol yardımına ihtiyaç 
duyduğumuzda DAF’ın mükemmel 
servis ağı 7/24 yardımcı oluyor.”

Ekstra değer 
“Bu gibi ödüller verilirken taşıma 

operatörlerinin günlük deneyimleri göz 
önünde bulundurulur. Bu da ödülün 
değerini artırır,” diyor DAF Trucks Pazarlama 
ve Satış Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Richard Zink. “Amacımız müşterilerimize en 
düşük sahip olma maliyetini, en iyi bayi ağını 
ve benzersiz 7/24 yol yardımını en yüksek 
düzeyde sürücü konforu ve güvenliğiyle 
birlikte sunmak. Tüm bunların bu ödüle 
yansıdığını görmekten gurur duyuyorum.”

DAF Trucks 2021 Yılı
İrlanda Filo Kamyonu Markası 

ödülünü kazandı
DAF Trucks, İrlanda’nın önde gelen karayolu yük taşımacılığı ve ticari araç dergisi olan Fleet Transport tarafından 

“2021 Yılı İrlanda Filo Kamyonu Markası” ödülüne layık görüldü. Bu ödül, farklı markalı kamyonlardan oluşan 
filoların sahipleri ve operatörleriyle yapılan kapsamlı bir dizi görüşmenin sonunda verildi.

DAF Trucks,
İrlandalı Fleet 
Transport dergisinin 
girişimi olan “2021 
Yılı İrlanda Filo 
Kamyonu Markası” 
ödülünü almıştır.
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Turkishtime Dergisi 
tarafından her 
yıl hazırlanan 

“AR-GE 250” 
araştırmasının 

sonuçları açıklandı. 
HİDROMEK, 2019 

yılındaki AR-GE 
yatırımları ile 

Türkiye’de “En Çok 
AR-GE Harcaması 

Yapan 250 
Firma” listesinde 

geçen yıla göre 
2 basamak 
yükselerek

37’nci oldu. 

Hidromek bu yıl da
AR-GE’ye en çok 
yatırım yapan
şirketler
arasında
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Aynı araştırmada HİDROMEK, AR-GE 
Merkezinde yürüttüğü proje sayısına 
göre 7’nci olurken, AR-GE Merkezinde 
çalışan lisans ve lisansüstü personel 
sayısına göre 38’inci oldu. “Turkishtime 
Türkiye AR-GE 250 Araştırması”, 2013 
yılından bu yana Türkiye’de AR-GE 
ve inovasyonun gelişiminin nabzını 
tutuyor. Rapor; T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’ndan onaylı AR-GE merkezine 
sahip firmaların AR-GE 250 araştırması 
kapsamında yaptıkları bildirimler ile 
Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 
firma tarafından verilen bilgiler ve 
Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na (KAP) 
yaptıkları açıklamalardan yola çıkılarak 
hazırlandı.

Sektörün ilk AR-GE merkezini kurdu
Dünyanın tanınmış iş makinesi üreticisi 

HİDROMEK, AR-GE yatırımları ile çalışmaları-
na güç kazandırıyor. 2014 yılında, Türkiye’nin 
157’nci, iş ve inşaat makineleri sektörünün ilk 
teknoloji ve AR-GE merkezini kuran HİDRO-
MEK, AR-GE faaliyetlerini geliştirmek ve ürün 
gamını zenginleştirmek için 2018 yılında 
2’nci AR-GE merkezini faaliyete geçirdi. 
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HİDROMEK 3 bin 

metrekarelik ofis, test ve 

prototip atölye alanı ve 168 

personeli ile iş ve inşaat 

makineleri sektörüne 

yeni ve teknolojik ürünler 

kazandırmaya devam ediyor. 

HİDROMEK, teknoloji ve AR-

GE merkezleri bünyesinde 

TÜBİTAK destekli projeler, 

üniversite- sanayi iş birliği 

çalışmaları ile katma değeri 

yüksek elektrik ve elektronik 

kontrollü makine tasarım 

ve geliştirme faaliyetleri 

yürütülüyor.
Dünyada üretilen ilk lastik 

tekerlekli % yüz elektrikli 

ekskavatörü HICON 7W’yu 

geliştirme faaliyetlerine devam 

eden HİDROMEK, otonom, 

yarı otonom, elektrikli ve hibrit 

makineleri geliştirmek için AR-

GE çalışmalarını da sürdürüyor.
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Temsa İş Makinaları, Türkiye 
distribütörlüğünü yürüttüğü, 
endüstriyel ürünlerde dünyanın 
önde gelen markalarından Crown 
Depo Çözümleri ve Komatsu 
forklift ile büyümesini sürdürüyor. 
Depo çözümleri uzmanı, dünyanın 
önde gelen forklift ve depo 
ekipmanları üreticilerinden 
Crown, satış adetlerini % 94 
artırarak pazarda kendinden söz 
ettirirken, dizel forklift pazarının 
lider markası Komatsu satış 
adetlerini % 27 artırarak ilk   
9 ayda yerini sağlamlaştırdı. 

Temsa İş Makinaları, 
Crown ve Komatsu 
ile büyümesini
sürdürüyor

Hizmet odaklı yaklaşımıyla 
müşterilerinin çözüm ortağı olan 
Temsa İş Makinaları, endüstriyel 
ürünlerde hizmet sunduğu Crown 
Depo Çözümleri ve Komatsu forklift 
markalarıyla 2020 yılının ilk 9 ayında 
büyümesini sürdürdü. Crown Depo 
Çözümleri, her ihtiyaca yönelik 
zengin ürün gamı, farklı tasarımı ve 
dayanıklılığının yanı sıra verimliliği, 
fonksiyonelliği ve inovatif çözümleriyle 
akülü forklift satış adetlerini % 94 artırdı. 
Crown, pandeminin olumsuz etkilerine 
rağmen depo ekipmanları pazarında ise 
payını % 50 oranında arttırmayı başardı

Uzun yıllar sağlamlığını koruyan, 
dayanıklılığı ve gücüyle dizel forklift 
pazarının lider markalarından biri olan 
Komatsu forklift ise satış adetlerini % 27 
artırarak büyümesini sürdürüyor.

İhtiyacı uygun çözümler
Tedarik zincirinin yoğunluğunun 

arttığı bu dönemde müşterilerinin 
ekipman ihtiyaçlarını kolaylıkla 
karşılayabilmeleri için Crown Depo 
Çözümleri ile akülü forklift, akülü 
transpalet ve istifleyicilerine yönelik 
yıl boyunca avantajlı fiyatlarla farklı 
kampanyalar uygulayan Temsa 
İş Makinaları, Mart ayında Crown 
Depo Çözümleri ile Altın, Gümüş ve 
Bronz olmak üzere 3 farklı avantajlı 
bakım paketiyle müşterilerin satış 
sonrası ihtiyaçlarına uygun çözümler 
sundu. Komatsu forklift tarafında da 
müşterilerine destek olmaya devam 
eden Temsa İş Makinaları, dayanıklılığı 
ve performansıyla yükleme 
alanlarının dinamosu Komatsu 
FD30T-17 dizel forkliftleri için fiyat ve 
ödeme kolaylığı sunduğu 3 opsiyonlu 
bir kampanya başlattı. 
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Mercedes-Benz Otomotiv 
Ofses Turizm’e 18 adet 

Sprinter teslim etti

Ofses Turizm, 
Mercedes-Benz 
Otomotiv Hafif 

Ticari Araçlar 
ile uzun yıllara 

dayanan 
iş birliğini, 

filosuna 
eklediği 18 

adet daha 
Sprinter 16+1 
Okul Servisi ile 

sürdürüyor.

Mercedes-
Benz Finansal 
Hizmetler’in 

sağladığı 
avantajlı kredi 
imkânları ve 

çok yıllık kasko 
desteğiyle 
filosunu 

gençleştiren 
Ofses Turizm, 

bünyesindeki 
araç sayısını da 
3 adet arttırdı.
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Mercedes-Benz Yetkili Bayii Has 
Otomotiv’in Avcılar lokasyonunda 
gerçekleşen teslimat töreninde, Mercedes-
Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış 
Müdürü Serdar Yaprak, Mercedes-Benz 
HTA Certified Satış Müdürü Faruk Özer, 
Mercedes-Benz Certified Alım ve Satım 
Yöneticisi Cihangir Eradagör, Has Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali, Has 
Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Kara 
ve Has Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış 
Müdürü Osman Çoban, araçları, Ofses 
Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Sesli, Ofses Turizm Genel Müdürü Hakan 
Gedik, Ofses Turizm Filo Yönetim Müdürü 
Emirhan Şahinoğlu, Ofses Turizm Avrupa 
Yakası 1. Bölge Müdürü Yunus Karakaya 
ve Ofses Turizm Personel Servisleri 
Koordinatörü Kenan Köse’ye teslim ettiler. 

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak; “2019 
yılında lansmanını gerçekleştirdiğimiz 
yeni Sprinter aracımıza olan talep, 2020 
yılında da yeni teslimatlarımızla aralıksız 
sürüyor. İş ortaklarımızla uzun yıllara 
dayanan birlikteliğimiz ileriki yıllarda da 
sürdürülebilir bir şekilde iş birliğimizin 
devam edeceğinin adeta bir simgesi. 

2019’da ilk Sprinter teslimatını Ofses Turizm 
ile gerçekleştirdiğimizde, kendilerinin 
aracımızdan memnuniyetleri sayesinde 
bugün yeni Sprinter ile iş birliğimizi 
devam ettiriyoruz. En gelişmiş güvenlik 
sistemleriyle öğrencileri taşıyan Mercedes-
Benz Sprinter araçlarımız aynı zamanda 
uygun işletme maliyetleri sayesinde 
şirketlerin kazançlarını korumalarında 
önemli bir paya sahip. Markamızı bir kez 
daha tercih eden Ofses Turizm’e, Mercedes-

Benz Sprinter okul servislerimizi teslim 
etmekten gurur duyuyor, kendilerine 
teşekkür ediyor ve yeni araçlarının hayırlı 
olmasını diliyoruz.” dedi.

Ofses Turizm Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Sesli; “Merkezi İstanbul yer alan 
şirketimiz, başta altı büyükşehir olmak 
üzere, okul ve personel taşımacılığında 
koyduğu hedeflere emin adımlar ile 
ulaşarak, Türkiye’nin en büyükleri arasında 
yer almayı sürdürüyor. 2020 yılında da 
tercihimizi Mercedes-Benz markasından 
yana kullanmak istedik. Çok yıllık kasko 
ve takas desteği haricinde Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler’in sunduğu 
avantajlı kredi sayesinde tek seferde 18 
adet aracı daha bünyemize katmaktan 
dolayı mutluluk duyuyoruz. Filomuza 
eklediğimiz Mercedes-Benz Sprinter 
16+1 Okul Servisi araçlar, en ileri güvenlik 
donanımlarını sunarak hem öğrenciler 
hem veliler hem sürücülerimiz hem de 
Ofses Turizm yöneticileri olarak bizlerin 
huzurla hayatımıza devam etmesini 
sağlıyor. Filomuzdaki toplam araç sayımızı 
artırmamıza olanak sağlayan Mercedes-
Benz Otomotiv Yöneticileri’ne, bu satışın 
gerçekleşmesindeki katkılarından 

İstanbul, Bursa, Antalya, 
Adana, Ankara ve İzmir 

bölgelerinde öğrenci 
ve personel taşımacılığı 

alanlarında faaliyet gösteren 
Ofses Turizm, uzun yıllardır 
tercih ettiği Mercedes-Benz 

Sprinter modellerine yenilerini 
ekledi. Tek seferde 18 adet 

Mercedes-Benz Sprinter 16+1 
Okul Servisi’ni filosuna katan 

Ofses Turizm, bu sayede 
toplam araç sayısını 3 adet de 

arttırmış oldu. 
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dolayı Mercedes-Benz Yetkili Bayii Has 
Otomotiv’e ve Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’e sağlamış oldukları destek 
ve kredi imkânları için teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. Uzun yıllardır olduğu gibi 
bugün de filomuzu Mercedes-Benz 
marka araçlarla güçlendiriyor, kazancımızı 
koruyacağımız bir yatırıma daha imza 
attığımıza inanıyoruz”. diye konuştu.

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’de 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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YENİ MERCEDES-BENZ SPRİNTER TEKNİK ÖZELLİKLERİYeni 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.
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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

66 RADÜS DERGİSİ  2020



672020   RADÜS DERGİSİ

 



68 RADÜS DERGİSİ   2020

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Genel 
Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, Antalya İş İnsanları 
Derneği Başkan Yardımcısı Bilal Köleoğlu, 
SADA Uzmanlık Fuarları Ticaret A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Baykal ve KOMATEK 
Fuarı Proje Müdürü Çetin Sarıaltın, 3-7 Mart 
2021 tarihinde Antalya Anfaş Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 
16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina Teknoloji 
ve Aletleri İhtisas Fuarı’nın (KOMATEK 2021) 
tanıtımı için Antalya’da önemli ziyaretler 
gerçekleştirdi.

Önemli ziyaretler
Fuarın tanıtımı için Antalya’ya adeta 

çıkarma yapan heyet, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğ-
lu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 
Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa 
Köleoğlu, Kemer Belediye Başkanı 
Necati Topaloğlu, Finike Belediye Baş-
kanı Mustafa Geyikçi, Aksu Belediye 
Başkanı Halil Şahin, Antalya Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Davut Çetin, Akdeniz 

Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı 
Adlıhan Dere, Antalya İş İnsanları Derneği 
Başkanı Ferhat Yıldız, Erzurum Belediyesi 
ve Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi ve Falezler Reklam 
Ajansı Yöneticisi Alaattin Özuzun’u ziyaret etti. 
Ziyaret esnasında KOMATEK Fuarları ile ilgili 
yetkililere bilgi aktaran heyet, 2021 yılında 
yapılacak etkinliğin detaylarını sunarak, iş ve 

inşaat makineleri sektörü hakkında bilgilen-
dirmede bulundu. Heyet ayrıca yerel yönetim 
ve iş çevrelerinden fuarın tanıtımı ve ziyareti 
konusunda destek istedi.

Belediye, sanayi ve ticaret odası, basın
Görüşmeler sonrasında 16 yöneticinin ta-

mamından destek alan heyet, ziyaret ettikleri 
yöneticilerin hem kendi kurumlarında çalışan 
ilgili personelin/üyelerin haberdar edilmesi 
hem de tanıtım amacıyla kendi bölgelerinde 
bulunan tanıtım araçlarının bedelsiz kullanıl-
ması konularında beyanda bulundu. Ayrıca 
fuarın Antalya’ya sağlayacağı katkısı konusun-
da da fikir birliğine varıldı. Ziyaret sırasında 
Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, birliğinin kapsadığı 
75 belediyenin de aynı şekilde bilgilendirilip 
etkinliğe katılması konusunda çaba sarf 
edileceği sözünü verdi. Erzurum Belediyesi 
ve Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Genel 

Sekreteri Sayın Ali Rıza Kiremitçi ise 
34 üyesi olan birliğin fuar konusunda 
bilgilendirilip, fuarı ziyaret konusunda 
teşvik edileceğini iletti. Ayrıca Antalya 
Organize Sanayi Bölgesi, Antalya 
Sanayi ve Ticaret Odası, Antalya 
Gazeteciler Federasyonu ve Cemiyeti 
olmak üzere yerel iş insanları ve basın 
ile yapılan görüşmeler sonucunda 
KOMATEK 2021 Fuarı’na tam destek 
ve ziyaret vaadi alındı.

Antalyalı yöneticilerden 
KOMATEK Fuarı’na tam destek

İMDER, ANTİAD ve SADA Uzmanlık 
Fuarları, 3-7 Mart 2021 tarihinde 

Antalya Anfaş Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilecek KOMATEK 2021 
Fuarı öncesinde Antalya’daki 

kamu ve özel sektör kuruluşlarına 
önemli ziyaretlerde bulundu.
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IVECO Vietnam’da Daily 
minibüsün üretimine başladı
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            IVECO, Asya’daki varlığını Daily 
Minibüsün Vietnam’daki lansmanıyla 
genişletti. IVECO, Daily Minibüsün 
demonte parçalarını montaj için Chu 
Lai Truong Hai Otomobil Endüstriyel 
Bölgesinde yer alan THACO fabrikasına 
gönderiyor ve montaj sonrasında araçlar 
THACO’nun Vietnam’daki dağıtım ağı 
aracılığıyla satılıyor.

Lansman etkinliğinde IVECO AMEA 
Marka Başkanı Koray Kurşunoğlu şunları 
söyledi: “Bugün, IVECO’nun Güneydoğu 
Asya’daki tarihi için önemli bir kilometre 
taşını simgeliyor. Vietnam, bölgedeki 
ticarî araçlar için kilit pazar ve IVECO’nun 
stratejik iş gelişimi için de oldukça önemli. 
Vietnam pazarındaki ana oyunculardan 
biri olan; endüstride, ticarî araçlar ve 
yolcu araçlarında; montaj, dağıtım, satış 
ve satış sonrası hizmetlerinde itibarı 
yüksek THACO’dan daha iyi bir ortağı 
hayal edemezdik. Bu güçlü, yüksek kaliteli, 
dayanıklı, teknoloji odaklı, konforlu; 
yerel ortağımızın montaj konusundaki 
uzmanlığından da yararlanarak ürettiğimiz 
Daily minibüsün, müşterilerimiz, 
işletmecilerimiz ve yolcular tarafından 

takdir toplayacağına eminim. Bu araç, 
daha geniş bir yelpazedeki IVECO ürünleri 
ve çözümleri için, bu ortaklığı birlikte 
ileriye taşıyacağımız bir temel sunuyor.”

THACO Başkan Yardımcısı Nguyen 
Quang Bao ise “2018’de THACO ve IVECO, 
IVECO Daily Minibüsün Vietnam’daki 
montajı ve dağıtımı için bir ortaklık 
anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmayı 
takiben THACO modern gövde hattına 

yatırım yaptı, ek olarak katı teknik 
gerekliliklerle, üretim süreçleriyle ve 
Avrupa kalite standartlarıyla uyumlu 
batırma tanklı elektrostatik boya hattı 
da kurdu. IVECO’nun liderlerine THACO 
ile kurdukları bu ortaklıktaki güvenleri 
için teşekkür etmek istiyoruz. IVECO’dan 
uzmanlar, pandemiye karşın aktif bir 
biçimde teknoloji transferini desteklemiş 
ve mühendis ile işçilere online eğitimler 
sunmuş, IVECO Daily Minibüs projesi bu 
sayede zamanında tamamlanmıştır.” dedi.

Tarz sahibi, yüksek değerli gelişmiş 
teknolojiler sunan Daily Minibüs, kentiçi 
yolcu, turizm ve öğrenci taşımacılığından 
özelleştirilmiş taşımacılık ihtiyaçlarına 
kadar gibi geniş bir yelpazede çözümler 
sunmak için geliştirildi.

Daily Minibüs, Avrupai tarzdaki 
tasarıma sahip, önden başlayan güçlü 
hatları gövde boyunca uyumlu bir 
biçimde uzanıyor aerodinamiği optimize 
ederek yolculuk sırasındaki sürtünmeyi 
azaltırken dengeyi arttırıyor. 

Daily Minibüs Vietnam pazarına iki 
versiyon ile sürüldü:

10 Ekim günü IVECO ve 
distribütör ortağı Truong Hai 
Auto Corporation (THACO), 
Daily Minibüsü Vietnam’da 
pazara sundular. Lansman 

etkinliği THACO Chu Lai 
Endüstriyel Bölgesinde yer 

alan THACO BUS fabrikasında 
IVECO’nun Asya, Ortadoğu 

ve Afrika (AMEA) ile 
Güneydoğu Asya ve Japonya 

(SEAJ) Direktörlerinin 
video bağlantısı aracılığıyla 

katılımları ile gerçekleşti.
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•	 6	Metre	toplam	uzunluğunda	ve	3,300	
mm	dingil	mesafesi	ile	sürücü	ve	15	
yolcu	için	konforlu	bir	ulaşım	sağlayan	
Daily	Minibüs.

•	 7	Metre	toplam	uzunluğunda	ve	
3,950	mm	dingil	mesafesi	ile	18	yolcu	
kapasiteli	Daily	Plus	Minibüs.
Her iki versiyon da uygun ve konforlu 

koltuk yerleşimiyle geniş iç mekân ile 
bacak mesafesi sunuyor ve yolcuları 
rahat ettirmek için yüksek kaliteli 
materyaller barındırıyor.

Daily Plus, Vietnam’da yan sürgülü 
açılan kapı sunan ilk minibüs ve bu 
müşteriler için işletme maliyetlerini 
düşürüyor ve araca biniş inişlerde daha 
güvenli, ergonomik ve konforlu bir 
ortam sağlıyor.

Daily Minibüs, FPT Endüstriyel 
tarafından geliştirilen 3,500 devirde 146 
beygir sağlayan son model F1C Dizel 
motorunu barındırıyor. Motor ve vites 
kutusu yalnız Vietnam standartlarını 
sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda 

sürüş ve işletme maliyeti bakımından 
mükemmel performans sunuyor.

Daily Minibüs tüm trafik ve yol 
koşullarında yumuşak bir sürüş için 
pnömatik süspansiyona sahip. Fren ânında 
tekerlerin kilitlenmesini engelleyen ABS 
(Anti-kilit Fren Sistemi), fren gücünü ön ve 
arka aks arasında bölüştürerek optimize 
eden ve yolcularla sürücü için en yüksek 
güvenliği sağlayan EBD (Elektronik Fren 
Gücü Dağıtımı) gibi sayısız güvenlik 
özelliği araca entegre edilmiş durumda.
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Edremit bölgesinin kuzeyinde 
bulunan Kaz Dağları tertemiz havası, 
yemyeşil doğası, zengin fauna ve florası ile 
ülkemizin en önemli doğal güzelliklerinin 
başında gelmektedir. Çanakkale ve 
Balıkesir illeri arasında yer alan Kaz 
Dağları büyük ölçüde Biga Yarımadası’nda 
uzanmaktadır. Kaz Dağları’nın en 
önemli özelliği ise Alpler’den sonra 
oksijenin en fazla olduğu yerler arasında 
bulunmasıdır. Denizden gelen nem ve 
yükselti gibi etkenler birleşip oksijen 
seviyesini artırınca Kaz Dağları’nda başka 
coğrafyalarda bulunmayan pek çok 
bitki türü ortaya çıkmıştır. 800 farklı 
bitki türünden 32’si endemik 
bitkiyken 29 tanesi de millî park 
alanında görülebilmektedir. 
Bu endemik bitkiler arasında 
en önemlisi ise Kaz Dağı gök 
narıdır. Türkiye’de sadece Kaz 
Dağları’nda yetişen Kaz Dağı 
gök narının kozalakları çaya 

katılarak lezzeti artırılmakta ve özel bir 
aroma katmaktadır. 1.600 metreden 
daha yükseklerde yetiştirilen Kaz Dağı 
çayı da halkın severek tükettiği içecekler 
arasında yer almaktadır. Kaz Dağları’nın 
alt kesimlerinde makilik alanlar yer alırken 
yükseklere çıkıldıkça kestane, gürgen, 
karaçam, kayın ve meşe ağaçlarının 
zenginliği dikkat çekmektedir. Oksijen 
miktarı yoğun olduğu için 5-6 saat uykuyla 
bile zinde hissetmek mümkündür. Hem 
kara hem deniz ikliminin özellikleri taşıyan 
Kaz Dağları’nda nemli bir iklim hakimdir. 
Yılın büyük bir bölümünün yağışlı 

geçtiği Kaz Dağları’nda Akdeniz ikliminin 
etkilerini görmek mümkündür. Ancak 
kuzey kesimlere geçildikçe Marmara iklimi 
kendisini göstermeye başlar. Yaz aylarında 
bile akşamları oldukça serin olan Kaz 
Dağları’na giderken yanınıza birkaç kalın 
giysi almanızda fayda var.

Tarihi, doğası, vadileri ve kanyonları, 
bol oksijen barındıran çam 
ağaçları içinde konumlanmış Kaz 
Dağları Yeşilyurt Köyü otelleri, yılın 
her mevsiminde misafirlerine sağlık 
dolu bir tatil sunuyor. Efsanelere 
dahi konu olan güzellikleri ile Kaz 
Dağları’nın ünü artık yurtdışına 
yayılmış durumda. Bu sayede çok 
sayıda yerli ve yabancı turist, yılın 
her dönemi Kaz Dağları’na geliyor.

OKSİJEN DEPOSU

Kaz Dağları
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AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2

Yönetmen : Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak
Oyuncular : Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan
Ülke : Türkiye

2010 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filminin devam halkası 
olan yapımda, 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir 
yolculuğa çıkılıyor. İki farklı dönemde geçen ve gerçek bir 
yaşam öyküsüne dayanan filmde, geçmiş ile günümüzün 
ilişkileri karşılaştırılıyor. Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın 
yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Nesrin 
Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz üstleniyor. 

DÜRÜST HIRSIZ
Yönetmen : Mark Williams (II)
Oyuncular : Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
Ülke : ABD

Dürüst Hırsız, aşık olduktan sonra teslim olmaya karar veren bir banka 
soyguncusunun hikayesini konu ediyor. Ünlü bir hırsız olan Tom, 
ganimetlerini sakladığı depoda çalışan Annie’ye aşık olur. Annie’ye karşı 
hissettiği duygular, onun hayatının değişmesine neden olur. Annie, 
Tom’u geçmişindeki hataları artık arkasında bırakması ve kendisine 
yeni bir dünya kurması konusunda teşvik eder. Yalanlar üzerine bir ilişki 
kurmak istemeyen Tom, Annie’nin de desteğiyle FBI’a teslim olmaya 
karar verir. Suçlarını itiraf etmek için FBI’ı aradığında, ajan Baker ve 
ajan Meyers bunun bir şaka olduğunu düşünür. Tom’un anlattıklarını 
ciddiye almayan ajanlar, konuyla ilgilenmesi için daha az kıdemli ajan 
olan Nivens ve Hall’u gönderir. Tom’un söylediklerinin gerçek olduğunu 
anlayan iki ajan, toplanan bu yasa dışı paranın daha iyi bir hayat 
kurmanın yolu olduğunu düşünürler. Bu durum üzerine iyi ile kötünün 
yer değiştirdiği bir kedi ve oyunu başlar.
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HARRY POTTER VE LANETLİ ÇOCUK
Yazar : John Tiffany
Yayınevi : Yapı Kredi Yayınları

Sekizinci Hikâye. On Dokuz Yıl Sonra...
Harry ait olduğu yerde durmayı reddeden bir geçmişle boğuşurken, en küçük oğlu Albus da is-
temediği bir aile mirasının yükünü omuzlarında taşımakta zorlanır. Geçmişle gelecek uğursuzca 
iç içe geçerken hem baba hem oğul tedirgin edici bir gerçeği, bazen karanlığın beklenmedik 
yerlerden geldiğini öğrenir. “Harry Potter ve Lanetli Çocuk”, J.K. Rowling, John Tiffany ve Jack 
Thorne’a ait yeni bir özgün hikâyeden yola çıkarak Jack Thorne’un yazdığı yeni bir oyun. Bu oyun 
sadece sekizinci Harry Potter hikâyesi değil, aynı zamanda tescilli olarak sahneye koyulan ilk 
Harry Potter hikâyesi. 30 Temmuz 2016’da Londra West End’de gerçekleşen prömiyerin hemen 
ardından Sahne Metni Özel Baskısı, dünyanın dört bir yanındaki okuyucuları Harry Potter, arka-
daşları ve ailesinin devam eden yolculuğuyla buluşturuyor.

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK
Yazar : Harper Lee
Yayınevi : Sel Yayıncılık 

1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer 
edinen, Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve 
eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor. Harper Lee, kullan-
dığı yalın ama çarpıcı dil aracılığıyla adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi hâlâ güncel 
temaları, Scout’ın büyüyüş öyküsüyle birlikte dokuyarak, iyilik ve kötülüğü hem bireysel 
hem de toplumsal düzeyde mercek altına alıyor. Bir “zenci”nin haksız yere suçlanması 
üzerinden gelişen olaylar; önyargılar, riyakârlık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen küçük 
Amerikan kasabasının sınırlarını aşıp, insanlar arası ilişkide adaletin ve dürüstlüğün öne-
mini anlatan evrensel bir hikâyeye dönüşüyor. Etkileyici gerçekliği ile ürperten, “insani” 
vurgusuyla sarıp sarmalayan, çağdaş dünya edebiyatının en önemli örneklerinden biri 
olan bu klasik roman, Ülker İnce çevirisiyle tekrar Türkçede. “İstediğin kadar saksağanı vur 
vurabilirsen ama unutma, bülbülü öldürmek günahtır.

KURT GÖLÜ
Yazar : John Verdon
Yayınevi : Koridor Yayıncılık

Gördüğünüz bir kabus, cinayet silahı olarak kullanılabilir mi? Ülkenin farklı yerlerinde ya-
şayan dört kişinin tek ortak noktası; aynı rüyayı gördüklerini ve bu rüyada kurt başlı bir 
hançerle öldürüldüklerini söylemiş olmalarıdır. Dördü de bu ifadelerinden hemen sonra, 
bilekleri kesilmiş halde bulunur ve yanı başlarında hepsini ölüme götüren kurt başlı bir 
hançer duruyordur. Onları intihara götüren bu kabuslar mıydı? Bir anda tüm dikkatler, ür-
kütücü atmosfere sahip Kurt Gölü diye bilinen yerde, hipnoz terapileri yapan Psikolog Ric-
hard Hammond’a yönelir. Her bir kurban ölmeden kısa bir süre önce Hammond ile Kurt Gö-
lü’nde hipnoz terapisi görmüştür. Kurt Gölü’nün şeytani esrarengizliğinde en az onu tuzağa 
düşüren kar fırtınası kadar acımasız olan düşmanları, ne pahasına olursa olsun Gurney’i 
gerçeklerden uzak tutmaya kararlıdırlar. Duygusal açıdan kırılma noktasına gelen Gurney, 
şimdiye kadarki en korkunç düşmanı ile kendini ölümcül bir oyunun içinde bulur.
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BULMACA
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Sudoku
 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   5
     8   7 9

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

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

SOLDAN SAĞA
1. Bal gibi yapışkanlı sütü olan bir ağaç
2. Benzeştirme
3. Opera, bale gibi müzikli sahne 

yapıtlarının sözlerini ya da konusunu 
içeren metin kitapçığı

4. Hakkâri ilinin eski adı
5. Marmara bölgesinde bir göl
6. Adım aralığı
7. Ham ipekten yapılmış astarlık kumaş
8. Ağ şeklinde yapılan örgü
9. Maden pisliği, balmumu
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ham ile olgun arası
2. Un elendikten sonra, elek üstünde 

kalan kabuk kırıntıları
3. Ordu iline özgü bir tür hamur tatlısı
4. Sabah namazını ortalık ağarıncaya 

kadar geciktirme
5. Üçüncü jeolojik çağın en son dönemi
6. On para değerinde olan sikke
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• 4 Adet Patlıcan
• 3 Çorba Kaşığı Tereyağı
• 3 Kahve Fincanı Un
• 3 Kahve Fincanı Süt
• 2 Kahve Fincanı Rendelenmiş 

Kaşar Peyniri
• 2 Çorba Kaşığı Tereyağı 
• 2 Adet Soğan
• 250 gr Yağsız Kıyma
• 4 Adet Domates
• 4 Adet Sivri Biber
• 3 Kahve Fincanı Et Suyu
• Tuz

Patlıcanları ateşte közleyin. Sonra kabuklarını 
soyun ve bir çatal yardımı ile ezin. Geniş bir tavada 3 
çorba kaşığı tereyağını eritin. 3 kahve fincanı unu ilave 
edin. Pembeleşene dek kavurun. Sonra sütü azar azar 
ekleyin. 1-2 dakika çatalla ezilmiş patlıcanları, 2 kahve 
fincanı kaşar rendesini tavaya aktarın.

Ayrı bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağını koyun. 
Küçük doğranmış soğanları pembeleşene dek kavurun. 
Kıymayı ilave edin. 2-3 dakika sonra küçük doğranmış 
domatesleri, sivri biberleri, 3 kahve fincanı et suyunu 
ve tuzu ekleyin. 10 dakika sonra ateşten indirin. 
Beğendinin üzerine kıymalı harcı koyup, servis yapın.

Malzemeler

H
az

ırl
an

ış
ı

Ali Nazik
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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
PA Z ARTESİ GEL BA ŞL A!
FORD TRUCK S K AR KÜREME ARACI  
Belediyeler için en uygun eleman o! Gücü, verimliliği ve dayanıklılığı ile
Ford Trucks kamu araçları gece gündüz demeden çalışır, şehir kazanır! 

www.fordtrucks.com.tr
444 36 73 / 444 FORD

3542D 6x4 çi� kabin araç ile de kar küreme opsiyonu sunulmaktadır.
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