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020 bir bitse artık dedik dedik, çok şükür bi-
tirdik. Gelsin 2021. Umutla, sağlıkla, huzurla 
ve bereketle. Her yıl olduğu gibi dilekler, bek-
lentiler, mesajlar falan… e ama bu hep böyle 
oluyor. Gelin su sefer farklı bir şey yapalım. 
Ummayalım, beklemeyelim; yapalım.

Mesela ne yapalım? İyi bir şey yapalım. 
Uzun süredir görmediğimiz bir dostumuzu 
arayalım ve bir “merhaba” diyelim mesela. Bir 
şeye ihtiyacı var mı bakalım. İlla maddi değil 
bir dostun selamı ile gönlümüzün dirileceği 
selamlara hangimizin ihtiyacı yok ki!

Mesela, bir çocuğa ufacık da olsa bir hedi-
ye alıp yüzünü güldürelim. Çocuk gülüşün-
den daha keyifli ne olabilir ki? Bir büyüğümü-
zün uzaktan bile olsa gönlünü alalım. “Benim 
için yaptıklarına minnettarım, başımızda 
olduğun için çok şükür, öğrettiklerin için elle-
rinden öperim” diyelim mesela.

Affedelim birisini bugün, hoş görelim 
yaptığı bir hatayı. Görmezden gelmeyelim 
ama gönlümüzü kapatmayalım. Söylenen 
değil söyleyen olalım. Bir kez daha hayata bir 
avans verelim, bir toleransı daha olsun diye-
lim. Kim bilir belki bu sefer…

Çünkü dostlar dünyayı güzellik kurtaracak 
ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. 
Neler gördük neler yaşadık? Daha da neler 
olacağını da bilmiyoruz. Kim tahmin ederdi 
ki; göremeyeceğimiz kadar ufak bir virüsün 
dünyayı bu hale getireceğini! 

Biz yüreğimizi sağlam tutmalıyız dostlar. 
İyi bakıp iyi görmeye devam edeceğiz. Genel 
Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat, Aralık 
2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre % 
15,97 artarak tüm zamanların en yüksek aylık 
ihracat değeri olan 17 milyar 844 milyon 
dolara ulaştı. 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık 
ihracatla kapamış olduk. Bu sizlerin; üreten-
lerin, inananların, çalışanların, değer katan-
ların başarısıdır. Hem de böylesi zor şartlarda 

gelen bir başarıysa ayakta alkışlanması gerek. 

Bir de bunun üzerine birlik ve beraberlik 
duyguları ile, el ele vererek daha büyük işlere 
yol aldığımız zaman ki halimizi düşünün, 
dostlar. Unutmayalım ki; biz,

Dağlardan ilham alırız, topraktan fidan alırız,
Fidanda orman görürüz, Anadolu’dan geldik!
Kavimlerle biz yerleştik,
Et tırnak olduk kaynaştık,
Törelerle biz paylaştık,
Anadolu’dan geldik!
Komşusuna güvenip de kilit vurmayan,
Karnı toksa aç olana lokma yollayan,
Misafire döşek verip kendi yatmayan,
Anadolu’dan geldik!
Atalara selam olsun, ozanlara kelam olsun,
Bu dünyaya selam olsun, Anadolu’dan geldik!
Sıyrılıp kibiri attık,
Olgun başak gibi yattık,
Hamdık piştik tövbe ettik,
Anadolu’dan geldik!
Eflatun da bizden dostlar Yunus da bizden,
Bektaş Veli Dergâhında coşanlar bizden,
Çağrısında Mevlana’ya koşanlar bizden,
Anadolu’dan geldik!
Uygarlığa beşik olduk, inançlara eşit olduk
Sevdalara çeşit olduk, Anadolu’dan geldik!
Ekmeğin peşinden koştuk, gurbetin suyunu içtik,
Diyardan diyara göçtük, Anadolu’dan geldik!
Cehaleti aşmak gerek, sırtı sırta çatmak gerek,
Hep ileri gitmek gerek, Anadolu’dan geldik!

Geldiğimiz yeri unutmadık, çalışmaktan hiç 
yılmadık, gideceğimiz yere daha varmadık… 

O zaman hep birlikte daha güzel yarınlara, el ele.
Saygılarımla…

İnanmak
başarmanın 
yarısıdır

2
Göktan GÜÇLÜ
bilgi@radusdergisi.com
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MAN, 2021’de de
ağır ticari araç 
pazarında 
büyümeye 
devam 
edecek

MAN, pandemi nedeniyle zorlu geçen 2020 yılında, 
yaşam boyu iş ortağı olarak gördüğü müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına 
en ideal çözümler sunmaya devam etti. MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. 
Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “Pandemi sürecinde ilk dalgayı 
atlattıktan sonra, özellikle lojistik sektöründe artan talebe hızlı bir şekilde 
cevap verdik. Mart ayında % 7,6 olan çekici segmentindeki pazar payımızı 
Ağustos ayında %8,9’a çıkardık. Ağır ticari araç pazarında, ‘International 
Truck of the Year 2021 - Yılın Kamyonu’ ödülüne layık görülen MAN TGX 
aracımız başta olmak üzere yeni ürün yelpazemizle önümüzdeki yılda da 
büyümeye ve pazar payımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.
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MAN kamyon ve çekicilerinin, sahip olduğu 
özellikler ve sunduğu avantajlarla 2020’de 
lojistikten inşaata, altyapıdan taşımacılığa 
birçok sektörün tercihi olmaya devam etti. 
MAN araçlarının pandemiye rağmen yoğun 
bir rekabete sahne olan Türkiye kamyon 
pazarında farkını ortaya koyduğunu 
belirten Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. 
Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, şunları 
söyledi: 

İthal kamyon pazarında   
2019 yılını zirvede bitirdik
“İthal kamyon pazarında 2019 yılını lider 
kapattıktan sonra 2020 yılını, yeni nesil 
kamyonlarımızın dünya lansmanıyla 
karşıladık. Kusursuz ve tamamen 
yenilenmiş yeni nesil MAN kamyon 
jenerasyonu, bu senede öncü teknoloji, 
üstün performans, düşük yakıt tüketimi, 
yardım sistemleri ve sürücü odaklı dijital 
ağ sistemleri ile standartları belirlemeye 
devam etti. Bu yeni gelişmelerin ışığında 
müşteri organizasyonlarını planladığımız 
sırada pandemi süreci başladı. Çin’de 
başlayarak, tüm dünyayı etkileyen 
COVID-19, başta insan sağlığı ve psikolojisi 
olmak üzere her şeyi baştan aşağıya 
etkiledi. Taleplerin düşüşü ile birlikte 
üretimdeki mecburi azalmalar, 2020 yılına 
iyi başlayan ağır ticari araç pazarında 
özellikle ikinci çeyrekte düşüşlerin 
yaşanmasına neden oldu. Karantina 
dönemi ile birlikte iş yapış şekillerinin 
değişmesi, alışılagelmiş süreçlerin dışına 
çıkılması, belirsizliği ve küresel ekonomide 
daralmaları beraberinde getirdi. 

MAN çekici segmentinde ağustos 
ayında pazar payını %1,3 artırdı
Koronavirüs ile birlikte dünya ekonomileri 
durma noktasına gelirken, lojistik sektörü 
de tam aksine durmaksızın artan bir 
yoğunlukla faaliyetlerine devam etti. 
Yıllardır yavaşlama eğiliminde olan lojistik 
sektöründeki yeni yatırımların yanı sıra 
bu süreçte atılan bu olumlu adımlar, kur 
etkisine rağmen talebi artırdı. Pandemi 
sürecinde üretim kısıtlamalarının da 
yaşandığı ilk yoğun dönem atlatıldıktan 
sonra tam zamanlı üretime başlayan MAN, 
lojistik sektöründe artan talebe hızlı bir 
şekilde cevap verdi. Mart ayı sonunda 
%7,6 olan çekici segmentindeki pazar 
payını Ağustos ayı sonunda %1,3 artırarak, 
%8,9’lara çıkardı. Yaşanılan tüm olumsuz 
gelişmelere rağmen ağır ticari araç pazarı 
da 2019 yılı sonu beklentilerine uygun 
olarak, kasım ayı sonunda %130’a yakın 
genişleme gösterdi. 
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2021 yılında da kamyon pazarı 
büyümeye devam edecek
Dolayısıyla biz bu genişleme sürecinin 
önümüzde süreçte de devam edeceğine 
inanıyoruz. Çünkü 2021 yılına, virüse 
karşı geliştirilen farklı aşı alternatifleri 
gibi umut verici gelişmelerle başlıyoruz. 
Bu olumlu gelişmelerin ışığında özellikle 
yılın 2. çeyreğinin sonunda ülkemizde 
de pandeminin etkisinin azalacağını 
düşünüyoruz. Tabi bu da, hem bekleyen 
önemli yatırım projelerinin yeniden 
hızlanmasına hem de müşteri alımlarının 
yeniden artmasına pozitif katkı yapacaktır. 
Beklentimiz, 2020’nin önemli bölümünde 
durma noktasına gelen inşaat projelerinin 
2021’de yeniden hızlanması ve yeni 
alımlarla 12 ton üzeri kamyon pazarının 
2021’de, %15-20 daha büyüyeceği 
yönündedir. MAN olarak, yeni yılda da 
pazar payımızı artırmaya devam edeceğiz.

Yeni MAN TGX ‘Yılın kamyonu’ 
ödülünü kazandı
Öte yandan, bu yılın sonunda Avrupa 
çapında 24 büyük kamyon dergisini 
temsil eden araç editörlerinden oluşan 
jüri tarafından değerlendirilen MAN 
TGX aracımız, “International Truck of 
the Year 2021 – Yılın Kamyonu” ödülüne 
layık görüldü. Kalitesi, modern teknik 
donanımı ve sıfırdan yeniden tasarlanan 
kabin konseptiyle öne çıkan MAN TGX, 
sahip olduğu teknolojik yeniliklerin yanı 
sıra konfor, güvenlik, sürdürülebilirlik, 
yakıt tüketimi, ekolojik ayak izi ve yaşam 
boyu maliyet kriterleri ile rakiplerini 
geride bıraktı.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. olarak biz 
de uzman gazetecilerden oluşan jürinin 
‘Mevcut nesilden ileri büyük bir adım’ 
şeklinde nitelendirdiği MAN TGX’i, yılın son 
çeyreğinde müşterilerimiz ile buluşturduk. 
Türkiye’nin en önemli lojistik firmalarından 
Eyüp Lojistik, Erhanlar Lojistik ve Egelim 
Lojistik’e yeni araçlarımızın teslimatını 
yaptık. Kısa sürede de MAN TGX’lerle 
ilgili müşterilerimizden çok olumlu geri 
dönüşler aldık.
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MAN olarak, bugünün ve yarının 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek, 
geleceğe yönelik tamamen yenilenmiş 
bir ürün yelpazesiyle 2021 yılında da 
müşterilerimizin yaşam boyu iş ortağı 
olmaya devam edeceğiz”.

MAN 2020’de otobüs pazarındaki 
payını arttırdı
Seyahat sektöründeki satış başarısını 
2020 yılında da sürdüren MAN; “Coach 
of the Year 2020 – Yılın Otobüsü” ödüllü 
Lion’s Coach ve NEOPLAN Tourliner ile 
Türkiye otobüs pazarındaki pazar payını 
arttırdı. Yolculuğu keyfe dönüştüren MAN 
Lion’s Coach ve NEOPLAN Tourliner 2 aks 
13 metre versiyonları bu yıl da Türkiye’nin 
her köşesindeki seçkin firmaların 
öncelikle tercihi olmaya devam etti. 

Türkiye’nin en yoğun ana hatlarında 
sefere çıkan MAN otobüsleri, kişiye, 
firmaya özel tasarımlarının yanı sıra ileri 
teknoloji, yüksek performans, etkileyici 
yakıt tasarrufu ve her yıl daha da ileriye 
taşınan üstün MAN Güvenlik Konsepti 
ile sektörde farkını ortaya koydu. MAN’ın 
50 yıllık elektrikli otobüs tecrübesinin 
akılcı tasarımla birleşimi olan Lion’s City 
E ise, bu yıl uluslararası tasarım yarışması 
Automotive Brand Contest ‘Tasarım 
Ödülü’ kazandı.

MAN otobüsleri, 2020’nin açık ara 
kazananı oldu
Küresel salgına rağmen Türkiye Seyahat 
Otobüsü pazarı 2019 yılındaki toplam 
satış adedine bu yılın ilk 7 ayında ulaştı. 
Zorlu yılı başarılı bir satış grafiğiyle 
tamamlayan MAN, 2020 yılının kazananı 
oldu. MAN’ın bu yılda da firmalarının 
gözdesi olmaya devam ettiğini belirten 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, 
şöyle konuştu: 

“2018‘de dünya lansmanı 
yapılan ve büyük 
beğeni toplayan 
yeni MAN Lion’s 

Coach ile NEOPLAN Tourliner seyahat 
otobüsleri, şu anda sektördeki en genç 
ve en yeni tasarımlı seyahat otobüsleridir. 
2020 yılında Ankara’dan Tunceli’ye, 
Artvin’den Muğla’ya, Giresun’dan 
Aksaray’a, Amasya’dan Malatya’ya, 
Bursa‘dan Diyarbakır‘a, İstanbul‘dan 
İzmir’e, Şanlıurfa’ya Türkiye’nin tüm 
bölgelerine, bireysel veya filo satışı 
olarak, 99 adet seyahat otobüsü sattık. 
Bu süreçte farklı firmalara ve bazı 
bölgelere ilk defa seyahat otobüsü satışı 
yaptık. Yakıt ekonomisi hatta yaşam 
boyu ürün maliyetine (TCO) ve yolcu 
konforuna önem veren seçkin firmaların 
öncelikli tercihi bu yılda da ‘Coach of 
the Year 2020 – Yılın Otobüsü’ ödüllü 
MAN Lion’s Coach ve NEOPLAN Tourliner 
oldu. İlk defa koltuk kumaşından, tavan 
kaplamasına, özel metalik boyadan firma 
logosu işlenmiş koltuklara kadar, tüm 
detayları müşterilerimizle tasarlanan 
seyahat otobüslerini Türkiye pazarına 
sunduk. Kişiye, firmaya özel tasarlanıp 
üretilen bu otobüsler, Türkiye’nin en 
yoğun ana hatlarında (Ankara – İstanbul, 
İstanbul – İzmir vb.) çıktıkları seferlerde 
hem yolculardan hem de işletmelerden 
büyük beğeni aldı.

MAN TopUsed’dan sektörde bir ilk:  
2. elde 1.100.000 kilometreye 
kadar uzatılmış garanti
Sektörde öncü uygulamalara imza atan 
MAN TopUsed, 2. el araçlarda başlangıç 
yaşına bakılmaksızın 36 ay ve 1.100.000 
kilometreye kadar uzatılmış garanti 
hizmeti sunmaya başladı. Verdikleri 
hizmetin pazarda bir ilk olduğunu ifade 
eden MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. İkinci El Satış Direktörü Aydın 
Yumrukçal, “Bununla, MAN müşterileri, 

2. el araçlarda da sıfır araç sahibi 
olmuş gibi aracın geçmişine güvenme, 
geleceğine de güvenle bakabilme 
imkanına sahip oldular” dedi.

Dünyayı tehdit eden küresel salgın 
sürecinde, ekonomilerde yaşanan 
daralmalara rağmen MAN TopUsed 
Türkiye’nin, 2020 yılında kamyon/çekici 
grubu satışlarında bir önceki yıla göre 
%60’lık bir artış sağladığını belirten MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İkinci El 
Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, şunları 
söyledi: 

“Şu anda İstanbul Asya ve Avrupa 
yakalarının yanı sıra Ankara merkez, 
Ostim Şube, İzmir ve Konya Şubeler ile 
Mersin’deki ilave satış noktamızda yurt 
içi müşterilerimize hizmet veriyoruz. 
Almanya merkez ile olan bağlantılarımız 
sayesinde, global pazarları da sürekli 
odak noktamızda tutuyoruz. Verdiğimiz 
hizmet kapsamında takas alımlarıyla 
birlikte marka ayrımı gözetmeksizin 
serbest alımlar da yapıyoruz. Takasa ya da 
serbest alım yapılan araçları da bağımsız 
ekspertiz raporları ile destekliyoruz.

MAN Satış Sonrası Hizmetler, zorlu 
pandemi sürecinde de müşterilerine 
kesintisiz hizmet sundu
2019’da hedeflerini büyük bir başarıyla 
kapatan MAN Satış Sonrası Hizmetler, 
2020 yılının zorlu pandemi günlerinde de 
müşterilerine kesintisiz hizmet sunmaya 
devam etti.

Operasyonlarını aksamaması için daima 
müşterilerinin yanlarında olduklarını 
belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Direktörü 
Şinasi Ekincioğlu; “MAN servisleri 
olarak, yoğun COVID-19 önlemleri 
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altında, yurt çapında kesintisiz hizmet 
vermeyi sürdürdük. Yaşam boyu iş ortağı 
olarak gördüğümüz müşterilerimizin 
çalışmalarının aksamaması için; yedek 
parçadan bakım ve onarıma kadar tüm 
gereksinimlerini sistemli ve özverili bir 
ekip çalışmasıyla karşıladık” dedi.

İleri teknolojiye sahip MAN araçlarının 
üstün niteliklerinin yanı sıra satış ve satış 
sonrası sunduğu kaliteli servis hizmetiyle 
de sektörde fark yarattığının ifade eden 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi 
Ekincioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

2020’de MAN Satış Sonrası Türkiye, 
küresel başarıyı temsil etti 
“MAN servisleri; 2020 yılında COVID-19 
önlemlerini alarak, yurt çapında 
kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüler. 
Müşterilerimizin yedek parça, bakım 
ve onarım gereksinimleri bu yılın zorlu 
koşulları altında sistemli ve özverili 
bir ekip çalışmasıyla karşılandı. MAN 
ve Neoplan markalarına olan güven, 
yurdumuzda bir ağacın kökünden 
beslendiği gibi tüm yurda dağılmış 
yüzlerce eğitimli teknisyen ve onlarca 
yedek parça deposu üzerinden 
sağlanıyor. Ürettiğimiz ve ithal ettiğimiz 
otobüs, kamyon ve çekicilerimiz tüm 
dünyayı kapsayan satış sonrası sistemleri 
üzerinden destekleniyor. Kararlar, 
geliştirmeler ve deneyimlerin sonucu 
alınan önlemler ülkemiz için küresel bir 
düzende eşzamanlı olarak geçerli oluyor. 

Bu yıl İspanya’nın Bilbao kentinden 
düzenlenen MAN buluşmasında 
müşteri memnuniyeti performans 
değerlendirmelerinde MAN Kamyon ve 
Otobüs Türkiye, 22 ülkenin Satış Sonrası 
Hizmetleri arasında çeşitli kriterlere bağlı 

olarak ölçülen ‘Customer First’, Türkçe 
adıyla ‘Önce Müşteri’ programındaki 
başarısıyla birincilik ödülünü aldı. Yetkili 
servislerimizin, ülke içindeki bağımsız 
bir kuruluşun yaptığı ölçümlerde 
gösterdikleri üstün performans bu 
ödülün habercisiydi. 

Yine MAN bünyesinde yetkili servislerin 
garanti kararlarının değerlendirildiği 
denetlemelerde Türkiye Yetkili 
servislerimizin aldığı notlar ile dünya 
birinciliğini elde ettik. Her iki başarımızın 
direksiyonunda bulunan Servis 
Ağı Geliştirme Müdürümüz Gamze 
Harmandalı’ya ve Teknik Hizmetler 
Müdürümüz Özgen Sabri Özer’e ve 
bu yılın çok zorlu koşullarında fedakâr 
çalışmalarıyla bize bu kıvancı sağlayan 
tüm ekip arkadaşlarıma huzurlarınızda 
bir kez daha teşekkür ediyor ve 
kendilerine tebriklerimi iletiyorum. 

MAN Hafif Ticari Araçlar, zorlu 
pandemi sürecine rağmen 2020 
hedeflerine ulaştı
2019’da ürün gamına eklediği TGE ile 
hafif ticari araçların premium markaları 
arasındaki yerini alan MAN, bu alanda 
pandemiye rağmen 2020 yılı hedeflerine 
ulaşmayı başardı. 

2020 yılında tüm güçleriyle mevcut 
ve yeni müşterilerine destek olmaya 
odaklandıklarını vurgulayan MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif 
Ticari Araç Ülke Satış Müdürü Cumhur 
Kutlubay, “Bu kapsamda; 2. el araç, 
takas imkanları, cazip ödeme kolaylığı 
sunan esnek finans modelleri, satış 
sonrası hizmetlerde uzatılmış garanti ve 
avantajlı bakım paketleri tekliflerimiz 
ile müşterilerimizin yanında olmaya 
çalıştık” dedi.

TGE ile adım attıkları hafif ticari 
araç pazarında hem yakıt tüketimi, 
hem üstyapı, hem de satış sonrası 
hizmetlerle MAN farkını ortaya koymaya 
odaklandıklarını belirten MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araç 
Ülke Satış Müdürü Cumhur Kutlubay, 
2020 yılına ilişkin değerlendirmesinde 
şunları söyledi: 

Pandemi kısıtlamalarıyla 
durgunluk haf safhaya ulaştı
“MAN TGE ile faaliyet gösterdiğimiz 
hafif ticari araç pazarı için 2020 
yılında beklenti, biz dahil birçok 
marka için büyüktü. Yılın ilk ayları da, 
beklentilerimizle uyumlu bir şekilde 
başlamıştı. Özellikle Nisan ayına 
kadar, gerek talep gerekse de üretim 
anlamında hızlı bir dönemi yaşadık. 
Ancak ülkemizde Mart ayı ortalarından 
itibaren başlayan pandemi önlemleri ile, 
pazardaki olumlu hava da bir anda son 
buldu, durgunluk başladı. 

İlk olarak ülkemizin lokomotif 
sektörlerinden biri olan turizmde yaşanan 
olumsuzluklar ve ardından da okulların 
kapanması ile durgunluk had safhaya 
ulaştı. Bu iki gelişme özellikle yolcu 
taşımacılığı yapan firmaların yatırım 
kararlarını ertelemelerine veya tamamen 
iptal etmelerine yol açtı. Bunun yanında 
yılbaşından bu yana yaklaşık %45 artan 
kurlar ve yükselen faizlerin de etkisiyle 
yolcu taşımacılığı segmentinde pazar, 
beklenen rakamların çok altında kaldı. 
Pandemi sürecinde alınan tedbirler, yolcu 
taşımacılığı sektörü kadar olmasa da yük 
taşımacılığı sektörüne de negatif etki 
yaptı. Özellikle üretimde yaşanan düşüş ile 
beraber yük taşımacılığı yapan firmaların 
bir kısmı, yeni araç yatırımlarından vazgeçti, 
bir bölümü ise ileri tarihlere öteledi.
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Zor günlerde müşterilerimizin 
yanında olmaya çalıştık
MAN olarak, bu dönemde pazardaki tüm 
olumsuzluklara rağmen mevcut ve yeni 
müşterilerimize yönelik geliştirdiğimiz 
desteklere odaklandık. Bu kapsamda; 
2. el araç alımları, cazip ödeme kolaylığı 
sunan esnek finans modelleri, satış sonrası 
hizmetlerde ciddi maliyet avantajlar 
sağlayan uzatılmış garanti ve bakım paketi 
teklifleri hazırladık. Attığımız adımlarla 
bu zorlu süreçte, markamızın tüm gücü 
ile yanlarında olduğumuzu kendilerine 
hissettirmeye çalıştık. Yılsonunda 
geldiğimiz nokta itibariyle de hem bu 
stratejimizi başarıyla uygulamış olmanın 
hem de bu zor günlerde taşımacılık 
sektörüne elimizden gelen desteği vermiş 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

MAN’ın Avrupa çapındaki başarısına 
katkı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz
2020 yılını bölüm hedeflerimiz açısında 
değerlendirdiğimizde ise; hedeflerimizi 
gerçekleştirmiş olduğumuzu 
söyleyebilirim. Bunun yanında yıla 
başlarken kendimize hedef olarak, 
koyduğumuz yeni segmentlerde başarılı 
ürünler ortaya koyduk ve önemli 
projelere imza attık. Yalnızca iç pazarda 
değil, yurt dışı pazarlarında da ana 
firmamıza ülkemizde üretilen ürünleri 
sağlayarak, MAN’ın Avrupa çapındaki 
başarısına olumlu katkı yaptık. Bu zor 
dönemde bizlerle beraber çok önemli 
çalışmalara imza atan partnerlerimize 
ve markamıza inanan, markamızı 
tercih eden tüm müşterilerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ülkemiz ve hafif ticari araç pazarı 
için 2021 güzel bir yıl olacak
MAN hafif ticari araçlar segmenti olarak, 
gelecek yılın ilk çeyreğinin görece yavaş 
bir toparlanmaya sahne olacağını tahmin 
ediyoruz. Buna karşın genel olarak 
2021’in, ülkemiz ve hafif ticari araçlar 
pazarı için güzel bir sene olacağını 
düşünüyoruz. Planlamalarımızı da bu 
beklenti doğrultusunda hazırlıyoruz. 
Bu kapsamda, önümüzdeki yılda da 
hem yolcu hem de yük taşımacılığında, 
müşterilerimize tüm ihtiyaçları için en 
ideal araçları, en cazip fırsatlarla sunmaya 
devam edeceğiz. Bundan önceki 
yıllarda olduğu gibi gelecek yılda da 
en büyük güvencemiz; müşterilerimize 
sunduğumuz ve kendileri tarafından 
büyük bir memnuniyetle kabul görmüş 
olan satış sonrası hizmetlerimiz olacaktır”.
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Oğuzlar Kömür Nakliyat
55 adet Renault Trucks ile 
filo yatırımı 
yaptı

Ticari yaşamına 1960 yılında lojistik firması olarak 
başlayan Oğuzlar Kömür Nakliyat, 1970’li yıllarda 

başladığı kömür üretimi ve pazarlaması için filo 
yatırımlarına devam ediyor. Bandırma, Balıkesir 

merkezli şirket, yerli ve ithal kömür taşımacılığı 
için Adr’li ve Retarder’li 55 adet Renault Trucks 

T460 çekicilerinin teslimatı ile 2020 yılında Renault 
Trucks’tan aldığı araç sayısını 70 adete yükseltiyor.
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Oğuzlar Kömür Nakliyat’ın Bandırma’da 
bulunan tesislerinde yapılan teslimat 
törenine Oğuzlar Kömür Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı Onur Oğuzbeyi, 
Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, Koçaslanlar Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer 
katıldılar. Oğuzlar Kömür Nakliyat, 
yerli kömürü Soma ve tesislerine 
yakın bölgelerden temin ederken 
yurt dışından ise Rusya’dan kömürleri 
ithal ediyor. Tesislerinde işlenen 
kömürlerin nakliyesini ise tüm Türkiye’ye 
gerçekleştiriyor. Balıkesir, Bandırma’da 
200 dönümlük arazilerinde 60 dönüm 
üzerine kurulu kömür eleme ve 
torbalama tesisine sahip Oğuzlar Kömür 
Nakliyat’ın eleme tesisi kapasitesi, 3000 
ton/gün iken torbalama kapasitesi ise 
1500 ton/gün. 

Teslimat Töreninde açıklamalarda 
bulunan Oğuzlar Kömür Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı Onur Oğuzbeyi; 
“Kömürleri tesisimizde eleme ve 
paketleme yaparak sanayi ve ısınma 
amaçlı olarak tüketicilerin hizmetine 
sunuyoruz. Kömür teslimatlarımızı 
ise genelde kendi öz mal filomuz ile 
gerçekleştiriyoruz. Uzun zamandır 
Renault Trucks çekicileri kullanıyoruz. 
Ağır tonajlı taşımalarımız için 
performans, yakıt tasarrufu ve satış 
sonrası hizmetlerinden çok memnunuz. 
Bu nedenle filomuzu Renault Trucks 
araçlar ile tek markalı yapabilmek üzere 
alımlarımıza devam ediyoruz” diye 
belirtti. 

Oğuzlar Kömür Nakliyat, 2012 
yılında teslim aldıkları ilk Renault 
Trucks Premium araçlardan bu yana 
yatırımlarına Renault Trucks ile 
devam ediyor. Daha önce alımları 
gerçekleştirilen, 650 bin km’de olan 
Renault Trucks çekicileri bulunduğunu 
belirten Onur Oğuzbeyi; “Ürünlerimizin 
Türkiye geneline nakliyesini 
gerçekleştiriyoruz. İlk teslim aldığımız 
araçlarımız ile sadece düzenli  
bakımlarını yaparak hiç sorun 

yaşanmadan operasyonlarımıza devam 
ettik. İlk teslim aldığımız 2020 model 
Renault Trucks T460 çekicileri ise Nisan 
ayından bu yana kullanıyoruz. Ortalama 3 
puanlık yakıt tasarrufu sağladık” şeklinde 
açıkladı. 

Sürücülerinin araçların konforundan 
çok memnun olduğunu belirten Onur 
Oğuzbeyi, araçlarını ticari hız açısından 
önemi ve bakım onarım maliyetlerini 
düşürmesi nedeniyle özellikle retarderli 
tercih ettiklerini de belirtti. Oğuzbeyi; 
“Retarder sayesinde frenleme daha 
kontrollü olduğu için balata maliyetleri 
ortadan kalkıyor. Hatalı sürücü 
frenlemeleri de azaldığı için güvenlik 
artarken araç bakım maliyetleri de 
azalıyor” dedi. 

Oğuzlar Kömür Nakliyat ile uzun yıllara 
dayanan bir iş birliği olduğunun altını 
çizen Renault Trucks Türkiye Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise; “Oğuzlar 
Kömür Nakliyat, iş alanını her zaman 

geliştiren ve yatırımlarını arttırarak 
ülke ekonomisine de katkı sağlayan 
müşterilerimizden biri. Renault Trucks 
olarak işlerini geliştirirken her zaman 
yanlarında yer alıyoruz. Tek markalı 
filo hedeflerinde sorumluluğumuzun 
farkında olarak operasyonlarına değer 
katan çözümler sunuyoruz” şeklinde 
açıklamada bulundu. 

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan, yaptığı 
açıklamada; “Satış ve satış sonrası 
hizmetlerimiz ile Oğuzlar Kömür 
Nakliyat’ın faaliyetlerinde her zaman 
sahip olma maliyetlerini ve kesintisiz 
operasyonlarını gözetiyoruz. Araçlarının 
bakım ve onarımlarında Koçaslanlar 
Otomotiv olarak en hızlı çözümlerimiz ile 
aksama yaşanmadan operasyonlarının 
kesintisiz devam etmesine destek 
oluyoruz. Yeni alımları ile bu çabalarımızı 
yine takdir ettikleri için çok teşekkür 
ederiz” diye belirtti.
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Volvo Trucks 
2020’de büyümesini 
sürdürdü

Temsa İş Makinaları’nın 
distribütörlüğünü üstlendiği 

Volvo Trucks, müşteriyi odağına 
alan hizmet yaklaşımını, 

pandemi sürecindeki hizmet 
ve yenilikleri ile yeni döneme 

ilişkin hedeflerini paylaştı.
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2017 yılı itibarıyla Türkiye 
distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü Volvo Trucks, 2020 yılı 
pandemi sürecini ve gelecek hedeflerini 
değerlendirdi. 2020 yılı Eylül ayında 
distribütörlük tarihinin en yüksek satış 
adedine ulaşan Volvo Trucks, bütçe 
hedefinin üzerinde bir performans 
sergiledi. 2020 Kasım kümüle toplam 
çekici pazarında, %152 büyüme ile 
%7,4 pazar payına ulaştı. Satış sonrası 
hizmetleriyle de fark yaratan Volvo Trucks, 
gelecek dönemde büyüme hedefleri 
doğrultusunda Pazar payını çift hanelere 
taşımayı hedefliyor.

Teknoloji ve inovasyona yaptığı 
yatırımlarla yenilikçi bir imaja sahip 
olan Volvo Trucks, her türlü hava şartı 
ve çalışma koşuluna uygun, güvenliği 
kanıtlanmış, dayanıklı, yüksek konforlu 
ve çevreci araçlar üretiyor. Marka 
bu yıl içinde, orta ve ağır segment 
kamyonlardan oluşan kapsamlı ürün 
gamına elektrikli kamyonları da dahil 
edeceğini duyurmuştu. Avrupa’dan 

başlayarak dünya geneline yayılacak bu 
ürün gamıyla Volvo Trucks, sıfır karbon 
salınımlı ulaşım ve sürdürülebilir mobilite 
yolunda önemli bir adımı da atmış oluyor.

Hizmet şirketi yaklaşımı
Müşteri odaklı yaklaşımı ile sadece satış 
değil, çözüm odaklı bir hizmet şirketi 
olarak faaliyetlerini sürdüren Volvo Trucks, 
zorlu geçen pandemi döneminde de satış 
ve satış sonrası hizmetlerle finansman 
çözümlerini bir bütün olarak sunmaya 
devam etti. Sürekli genişleyen yetkili satıcı 
ve servis ağıyla müşterilerinin yanında 
olmayı sürdürdü.

“Müşterilerimizle birlikte 
büyümeye devam edeceğiz”
2021’e yönelik umutlu olduklarını dile 
getiren Kamyon Satış ve Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü Kıvanç Kızılkaya 
basın toplantısında Volvo Trucks iş 
birliğiyle ilgili şunları aktardı: “İsveç’in 
güçlü markası Volvo Trucks ile 2017 
yılında stratejik bir iş birliğine imza 

attık ve 3 yılı geride bıraktık. Biz sadece 
bir satış firması değil, aynı zamanda 
bir hizmet firması ve müşterilerimizin 
uzun soluklu çözüm ortağıyız. Onların 
ihtiyaçlarına uygun en doğru çözümü 
bulmak için daima onların yanındayız. 
Volvo Trucks ile bizi buluşturan ve 
bu 3 yılda bizi ileriye taşıyan ortak 
paydamız, daima müşteriye hizmet 
vizyonumuz oldu. Bu iş birliğinde bizim 
ana hedefimiz, pazar payımızı yukarıya 
çekmekti ve bunu başardık. Önümüzdeki 
dönemde satış ve satış sonrasında 
büyüme hedefimizi gerçekleştirerek; çift 
haneli pazar payına ulaşmayı istiyoruz. 
Bunun için nitelikli şekilde iş alanımızı, 
yetkili satıcı ve servislerimizi genişletiyor, 
sürekli ve sürdürülebilir eğitim ilkemizle 
hem müşterimize hem de teknik 
anlamda yetkili servis ağımıza büyümede 
destek oluyoruz. Amacımız, yeni açılan 
yetkili servis noktalarımız ile ülkenin dört 
bir yanındaki müşterilerimize hızlı çözüm 
sunmak, verimliliklerini artırmak ve 
işlerine değer katmak.”

Kıvanç Kızılkaya
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“Her koşulda müşterilerimizin 
yanındayız”
Pandemi sürecinde müşterilerinin 
daima yanında yer aldıklarının altını 
çizen Kızılkaya, müşterilerine verdikleri 
desteklerle ilgili olarak da şunları dile 
getirdi: “Her zaman belirttiğimiz gibi 
çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve 
ailelerimizin sağlığı bizim en önemli 
önceliğimiz. Bu süreçte, çalışanlarımızın, 
yetkili satıcı ve servislerimizin ve bununla 
paralel müşterilerimizin sağlığını ön 
planda tutacak tüm önlemleri aldık. Yetkili 
satıcı ve servilerimizde aldığımız önlemler 
sayesinde, daha sağlıklı çalışma ortamı ile 
hizmet vermeye başladık. Mavi Kontrat 
sayılarımızı artırarak randevu sistemi ile 
servislerimize araç kabullerini düzenleyerek 
müşterilerimizin sağlıklı hizmet almasını 
sağladık. Böylece sektörümüzün bel kemiği 
şoför arkadaşlarımızın servislerimizde 
geçirdiği süreyi kısaltarak, riski minimuma 
indirmeyi hedefledik. Bakımı ve onarımı 
tamamlanan araçlar dezenfekte edilerek, 
maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat 
eden teknisyenlerimiz tarafından teslim 
ediliyor. Bir yandan kendi sağlığımızı ve 
toplum sağlığını korumak, bir yandan 
da işimizin sürekliliğini sağlamak için 
üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. 
Yol Yardım ve İletişim Hattı ile ücretsiz 
sürücü eğitimi gibi hizmetlerimizle de 
müşterimizi desteklemeye devam ediyoruz. 
Tüm bunların yanı sıra; Volvo Trucks Action 
Service hizmetimizle, uluslararası nakliye 
yapan araçların Avrupa sınırları içinde arıza 
yaşaması durumunda da yanındayız.” 

“Uzun yol taşımacılığında  
elektrikli araçlar önem kazanıyor”
Sektörde sürdürülebilir geleceği sağlamak 
için Volvo Trucks’ın ürün gamında yer alan 
ağır hizmet tipi elektrikli kamyonların 
sayısını hızla artırmayı ve müşterilerine 
katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten 
Kızılkaya, Volvo Trucks elektrikli ürün 
gamıyla ilgili şunları dile getirdi: “Volvo 
Trucks, Ar-Ge ve inovasyona verdiği önemle 
çevreci nakliye çözümleri de sunuyor. Bu 
bağlamda, otonom ve elektrikli taşımacılığa 
yönelik kentsel ulaşıma uygun araçları 
bulunuyor. Volvo Trucks, önümüzdeki 10 
yıl içerisinde zorlu koşullara ve uzun yol 
taşımacılığına yönelik, daha uzun menzile 
sahip elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli 
kamyonları da satışa sunacak. Bu sürecin 
ikinci yarısında ise hidrojen yakıt hücreli 
elektrikli kamyonların satışına başlanması 
planlanıyor. 2040 yılına kadarsa, Volvo Trucks 
ürün yelpazesinin, fosil yakıt kullanmayan 
kamyonlardan oluşması hedefleniyor.”
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Halil Akkanat ve FEV Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Önder Erdoğan 
tarafından 13 Kasım Cuma günü 
imzalanan protokol kapsamında; 
FEV Türkiye, Türk-Alman Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesinin tüm 
bölümlerinde lisans ve lisansüstü 
eğitimlerini sürdüren başarılı 
öğrenciler için şirket bünyesinde 
yürütülmekte olan ulusal ve 
uluslararası projelerde staj ile özellikle 
eğitimlerinin son yılında bulunan 
öğrenciler için yarı/tam zamanlı iş 
imkanı sağlayacak. Aynı zamanda, 
başarılı gençlerin ülkemizden yurt 
dışına beyin göçünün önlenmesi 
amacıyla; Türk-Alman Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 
yürütülen Makine Mühendisliği (İmalat 
Teknolojisi) yüksek lisans programı 
çerçevesinde, Almanya’da yüksek lisans 
derslerini tamamlayan öğrencilerimiz 
tezlerini FEV Türkiye bünyesinde 
hazırlama imkanına kavuşacak. Benzer 
biçimde; Fen Bilimleri Enstitüsü 
Robotlar ve Akıllı Sistemler yüksek 
lisans programında eğitim alan 
öğrenciler tez çalışmalarını FEV Türkiye 
bünyesinde gerçekleştirebilecek. 
Böylece başarılı Türk mühendisler yerli 
Ar-Ge kaynağımıza önemli katkılar 
sunabilecek ve iki ülke arasında 
teknoloji köprüsünü güçlendirebilecek.

İmza töreni öncesinde karşılıklı 
gerçekleştirilen bilgi ve fikir alışverişi 
sırasında; Türk-Alman Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, Türk-
Alman Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Bölümlerinde yürütülen 
lisans eğitimi dahilinde birinci yılın 
sonunda zorunlu olan Temel (Atölye) 
stajı ve eğitimin son yılında haftanın 
iki günü öğrencilere sanayide çalışma 
imkanının tanınması hakkında bilgi 
vererek, proje derslerinin zenginliği 
gibi unsurlarla üniversite-sanayi 
işbirliğinin Türk-Alman Üniversitesi 
için büyük önem taşıdığını vurguladı.

FEV Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
Önder Erdoğan ise, “İmzaladığımız 
bu protokol ile FEV Türkiye olarak 
önceliğimiz olan yetişmiş insan 
gücüne Türkiye’nin fark yaratan 
üniversitelerinden Türk-Alman 
Üniversitesi vasıtasıyla ulaşırken, 
üniversite-sanayi işbirliğine ve 
ülkemizin Ar-Ge kabiliyetlerini 
güçlendirmeye katkı sağlamaktan 
dolayı mutluluk duyuyoruz.”  
şeklinde konuştu.

Türk-Alman 
Üniversitesi ve 

FEV Türkiye’den 
işbirliği adına 

önemli anlaşma

Türkiye’nin çok dilli araştırma 
üniversitesi olan Türk-Alman Üniversitesi 

ile mobilite sektörüne mühendislik 
çözümleri sunan FEV Türkiye arasında 

işbirliği protokolü imzalandı. 
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Lojistik Sektörüne
Continental’den tam destek

Lojistik ve nakliye sektöründe, taşınan ürünlerin tam zamanında teslim 
edilmesi büyük önem taşır. Bu sektörde hizmet veren şirketlerin en büyük 
maliyet kalemleri ise zaman, lastik ve yakıt giderleridir. Continental, ileri 

teknolojiyle tasarladığı HDR2 ED lastikleri ve ContiPressureCheck ile 
lojistik sektörüne zaman ve maliyet tasarrufu sunarken, kilometrelerce 

yol yapan araç sürücülerinin yolda güvende hissetmelerini sağlıyor.
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Lojistik sektörü teslimatı söz verilen 
zamanda gerçekleştirmek için üst 
düzeyde performans gösterirken, lastik 
ve yakıt gibi önemli maliyet kalemlerinde 
verimlilik sağlamak için de sürekli 
çözüm üretmek durumunda kalıyor. 
Filoların en büyük gider kalemlerini lastik 
bakımı maliyetleri ve lastik kayıpları 
oluşturuyor. 100’e yakın filosuyla yılda 
ortalama 7 milyon 200 bin km yol yapan 
Şekercan Lojistik, Türkiye’nin önde gelen 
kuruluşlarının soğuk zincir, gıda, ilaç ve 
dondurulmuş ürünlerini Continental’in 
ileri teknoloji lastiklerinin yol arkadaşlığı 
ile tam zamanında teslim ediyor. 

HDR2 ED güvenli sürüşün yanı sıra 
yakıt ve zaman tasarrufu da sağlıyor
Filolarındaki araçlarında kullandıkları lastik 
ömrünün ve yol tutuşunun kendileri için 
çok önemli olduğunu söyleyen Şekercan 
Lojistik Müdürü Ercan Şeker, “Araçlarımızda 
kullandığımız lastiklerin uzun ömürlü olması, 
yakıt tasarrufu ve sürüş güvenliği sağlaması 
bizim için çok önemli. Sürücülerimiz 
HDR2 ED lastiklerinin fren ve ıslak zemin 
performansından oldukça memnun. 
Kullanmış olduğumuz diğer lastiklere 
göre daha kararlı yol tutuşu sağladığını 
ve sürüşlerinde konforu en üst seviyede 
yaşadıklarını bildiriyorlar. Continental HDR2 
ED lastikleri, filo olarak tüm beklentilerimize 
en iyi şekilde yanıt veriyor. Sağladığı diğer 
hizmetlerle de zamandan tasarruf sağlıyor. 
Bu da işimizin aksamaması anlamında bize 
güç veriyor” diyor. 

“Sürücülerimiz ContiPressureCheck ile 
yolda kendilerini güvende hissediyor”
Continental’in lastik basınç kontrol 
sistemi ContiPressureCheck’in işlerini 
geliştirmede ve maliyetleri azaltmada 
kendilerine büyük fayda sağladığını 
söyleyen Ercan Şeker şöyle devam 
ediyor: “ContiPressureCheck ile 
lastiklerimiz her zaman doğru ve stabil 
basınçta olduğu için hem lastiklerimizin 
ömürleri uzadı hem de yakıttan tasarruf 
ediyoruz. Şekercan Lojistik olarak 
bu sistemin en önemli özelliğinin 
lastiğin ani hava kayıplarında sürücüyü 
uyararak erken müdahale şansı tanıması 
olduğunu söyleyebiliriz. Sürücülerimiz 
bize yaptıkları geribildirimlerde 
lastik sıcaklık ve havalarını sürekli 
aracı durdurup kontrol etmek yerine 
ekranda görmenin rahat hissettirdiğini 
söylüyorlar. Sistemin gerekli durumlarda 
kendilerini uyarmasından oldukça 
memnunlar, yolda zaman kaybı 
yaşamadan, güvenle ilerliyorlar. 

Lojistik sektörünün 
en büyük gideri olan 
lastik kayıplarından 
bu sistem sayesinde 
kurtulduk. Continental 
sunmuş olduğu hizmet 
ve çözümlerle işimizi 
geliştirmemize büyük 
katkı sağladı.” 

“Geliştirdiğimiz 
teknolojilerle verimliliği 
artırıyor, maliyetleri azaltıyoruz” 
ContiPressureCheck ile filoların yanında 
yer aldıklarını söyleyen Continental 
Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü 

Egemen Atış ise şunları söyledi: 
“Dünyanın en büyük uluslararası 
lastik ve orijinal ekipman tedarikçisi 
Continental olarak ileri teknoloji 
ürünlerimizle müşterilerimizin 

ihtiyaç ve beklentilerine yanıt 
veriyoruz. Lastiklerimiz farklı araçlar, 

iklimler, yol koşulları, müşteri ve 
sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
geliştirildi. Geliştirdiğimiz teknolojilerle 
lastik verimliliğinin artmasını ve güvenli 
sürüş deneyimini hedefliyoruz.’’ 
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İş makinaları ve maden makinaları 
üretiminde dünyanın lider markası 
Komatsu’nun 1983 yılından beri Türkiye, 
Azerbaycan, Gürcistan distribütörlüğünü 
yürüten Temsa İş Makinaları, hafriyat, 
inşaat, nakliye ve madencilik sektöründe 
faaliyet gösteren TDA İnşaat Hafriyat’a 20 
ton segmentindeki paletli ekskavatörü 
Komatsu PC210/10M0 teslimatı 
gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen Komatsu 
PC210-10MO teslimatı ile TDA İnşaat 
Hafriyat makine parkını genişletti. 

165 beygir net motor gücüyle bir 
önceki modele kıyasla %12 daha 
fazla güç üreten Yeni PC210 bu yeni 
motorla eski modele göre % 20 daha 
az yakıt tüketiyor. Komatsu’nun 20 ton 
segmentindeki paletli ekskavatörü 
PC210’da kullanılan büyük fan ve viskoz 
kavrama sistemi sayesinde makine 
kayıpsız bir net güç sunuyor. Bir önceki 
modele kıyasla çok daha sessiz olan 
Yeni PC210, ayrıca levyelerde kullanılan 
sensörler sayesinde operatöre hassas 
çalışma imkanı sunuyor. 

Kompetan avantajları ile sunulan 
Komatsu PC210’da 6.000 saat boyunca 
makinanın tüm periyodik bakımları 
-ataşmanlı kullanımdan kaynaklı ilave 
parça değişimleri hariç- orijinal Komatsu 
yedek parça ve yağlarla, Komatsu yetkili 
servisleri tarafından ücretsiz olarak 
yapılıyor, makinanın durumunu gösteren 
yağ analizleri ve Komtrax uydu takip 
sistemi raporları Komatsu PC210 sahipleri 
ile belirli periyodlarla ücretsiz olarak 
paylaşılıyor. Ücretsiz operatör eğitimleri, 
3 yıl / 6.000 saat komponent garantisi ve 
VIP destek hattı da Komatsu PC210’da 
sunulan Kompetan avantajları içinde. 
Aynı zamanda Kompetan avantajları ile 
sunulan Komatsu PC210 bu sayede ikinci 
el değerini de maksimuma taşıyor.

2000 yılında kurulan ve Türkiye’nin her 
noktasında bina, yol, baraj, gölet ve 
fabrika hafriyatlarıyla hizmet veren TDA 
İnşaat Hafriyat’ın ilk kez tercih ettiği 
Komatsu PC210 paletli ekskavatör hem 
şehir içi hem de şehir dışında kullanım 
imkanı ve düşük yakıt tüketimi ile ön 
plana çıkıyor. İlk defa PC210 modelini 
tercih ettiklerini dile getiren TDA Hafriyat 
Ortağı Duran Doğan, bu tercihlerini 
belirlemede Komatsu PC210’un her 
sahada yüksek performansta çalışması 
ve düşük yakıt tüketiminin etkili rol 
oynadığını dile getirdi. Duran Doğan 
ayrıca Yeni PC210’u Temsa İş Makinaları 
Kompetan avantajları ile satın almaktan 
son derece memnun olduklarını belirtti. 

TDA İnşaat 
Hafriyat filosunu 
Komatsu PC210 

ile güçlendirdi

Hafriyat, inşaat, nakliye 
ve madencilik sektöründe 

faaliyet gösteren TDA İnşaat 
Hafriyat, sınıfının en nitelikli 

ve kompakt ürünlerinden 
biri olan Komatsu’nun 20 ton 
segmentindeki PC210-10M0 

model paletli ekskavatörü 
makine parkına ekledi.
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Ford’un 2021 Yılı Trend Raporu, insanların 
dünya çapında sorunlarla başa çıkma 
yöntemlerini ve değişime ayak uydurma 
güçlerini öne çıkarıyor. 14 ülkeyi 
kapsayan anket, ailelerin ve bireylerin 
işyerinde, aile yaşamlarında, sosyal 
çevrelerinde ve ayrıca, ürün ve hizmet 
tüketiminde kuralları nasıl yeniden 
yazdıklarını ortaya koyuyor.

Rapora göre, pandemi döneminde 
küresel ölçekte tüketicilerin % 69’u 
dünyada yaşanan değişiklikler karşısında 
kendisini bunalmış hissettiğini 
belirtirken, pandemi sırasındaki 
değişikliklere ise ne kadar iyi adapte 
oldukları sorulduğu zaman, % 47’si 
bunun ‘hayal ettiklerinden daha kolay’ 
olduğunu söylüyor. 

Pandemi dönemindeki değişime direnç 
ve uyum sağlama konusunda kuşaklar 
arasında şaşırtıcı farklılıklar olduğu 
görülüyor. Z Kuşağı katılımcıların % 63’ü 
uyum sağlamanın düşündüklerinden 
daha zor olduğunu söylerken Boomer 
kuşağında bu oran % 42. 

Ford 
2021 Yılı 

Trend 
Raporu’nu 

açıkladı 

Pandemi ile birlikte 
değişen davranışlar, 

önümüzdeki dönemi 
nasıl etkileyecek?
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2020, hiç kimsenin öngöremediği bir yıl 
oldu. Ekonomik, politik ve duygusal kaosa 
yol açan COVID-19, bireylerin, ailelerin, 
sağlık sistemlerinin ve toplumdaki her 
sektörün sınırlarını test etti. Bununla birlikte 
pandemi, insanların başa çıkma ve uyum 
sağlama yolları bulma konusunda ne kadar 
başarılı olabileceğini de gösterdi.

Ford, bu yıl dokuzuncusunu yayınladığı 
‘2021 Geleceğe Bakış’ trend raporunda, 
pandemi süreciyle yaşanan değişikliklerin 
2021’de ve sonrasında dünyamızı nasıl 
etkileyebileceğini anlamak için tüketici 
davranışlarındaki ve tutumlarındaki 
değişiklikleri analiz ediyor. Amerika, 
Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da 14 ülkeyi 
kapsayan global araştırmada öne çıkan 
tüketici trendleri şöyle: 

Basınç Noktaları: Covid-19’a yakalanma 
korkusu ve pandeminin eğitim, istihdam 
ve diğer alanları nasıl etkileyeceğine dair 
kaygılar sebebiyle dünya çapında endişe 
oldukça yüksek. Yetişkinlerin % 63’ü bir yıl 
öncesine kıyasla daha stresli hissettiklerini, 
5 kişiden 4’ü duygusal sağlık durumlarıyla 
daha çok ilgilenmeleri gerektiğini söylüyor. 
Salgının ruh sağlığı üzerindeki etkilerininin 
son derece farkında olan insanlar, bu 
durumla başa çıkmak ve bağlantı kurmak 
için yenilikçi yollar buluyor.

Kaçış Aracı: İş ve özel hayat arasındaki 
sınırlar kaybolmaya başladıkça “Bugün 
günlerden ne?” herkesin sorduğu ortak bir 
soru haline geldi. Tüketiciler, pandeminin 
ve evde kapalı kalmanın tekdüzeliğini 
aşmak için yeni kaçış yolları ararken pek 
çoğu kaçış için araçlarına sığınıyor. Küresel 
ölçekte aracı olan her 4 yetişkinden 1’den 
fazlası aracını rahatlamak için kullandığını 
söylüyor. Her 5 kişiden yaklaşık 1’i aracını 
yalnız kalmak, % 17’si ise çalışmak için 
kullandığını ifade ediyor.

Yalnızlık: Pandemi, tüketicilerin 
arkadaşlığa duydukları ihtiyacı öne 
çıkarırken aile olma hissini de yeniden 
şekillendirdi. Yalnızlık, dünya çapında 
çok yaygın, her iki kişiden biri düzenli 
olarak kendisini yalnız hissettiğini 
söylüyor. Bunu en yoğun hissedenler ise 
genç kuşaklar. Kendisini düzenli olarak 
yalnız hissettiğini söyleyen Z kuşağının 
oranı Boomer kuşağının yaklaşık 2 
katı (% 64 ve % 34). Sonuç olarak, pek 
çoğu nerede yaşayacağını yeniden 
düşünüyor, ailesine yakınlaşıyor ve 
çevrimiçi ya da çevrimdışı olsun arkadaş 
edinmenin yeni yollarını buluyor.
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Farkındalık: Pandeminin özellikle az 
gelirli topluluklar, etnik azınlıklar ve 
kadınlar üzerindeki orantısız olumsuz 
etkisi ile dünya genelindeki eşitsizliklerde 
ve dengesizliklerde uçurumlar 
büyüyor. Tüketicilerin bu uçuruma karşı 
farkındalığı arttıkça markalar aktivist ve 
girişimci duruşlarını ön plana çıkarıyor. 
Küresel ölçekte yetişkinlerin % 76’sı 
markaların sosyal konularda bir duruş 
sergilemesini beklediklerini, % 75’i ise 
markaların günümüzde doğru şekilde 
hareket etmeye çalıştıklarını düşünüyor. 

Yeni normal: Neyi nasıl satın aldığımız 
pandemi döneminde ciddi bir dönüşüm 
geçirdi. Büyük veya küçük ölçekli 
olsun, şirketler baş döndürücü bir 
hızla bu dönüşüme uyum sağlarken 
pek çok tüketici yeni normali 
benimsiyor ve keyfini çıkarıyor. Küresel 
ölçekte yetişkinlerin % 75’i pandemi 
başladığından beri şirketlerin alışveriş 
deneyiminde yaptıkları iyileştirmeleri 
beğendiğini, % 41’i ise pandemi 
öncesindeki alışveriş yöntemlerine geri 
dönmek istemediklerini söylüyor.

Trafikte Dönüşüm: Pandemi eve sıkışıp 
kalmışız gibi hissettirmiş olsa da aslında 
yerimizde durmadık. Pandemiyle birlikte 
bireysel ulaşım da gelişiyor. Bisiklet 
satışları sıçrama yaparken şehirler 
bisikletçilere yer açmak için sokakları 
kapatıyor. İnsanlar kendi ortamlarını 
kontrol edebildikleri için otomobil alımına 
yöneliyor. Akıllı kent planlamalarıyla 
otonom sürüşün daha kapsamlı 
uygulanması ivme kazanıyor. Dünya 
çapında yetişkinlerin % 67’si “otonom 
araçların geleceği konusunda umutlu” 
olduklarını söylerken ebeveynlerin % 68’i 
çocuklarını bir yabancı yerine sürücüsüz 
bir otomobile emanet etmeyi tercih 
ettiklerini ifade ediyor.

Sürdürülebilirlik: Pandeminin ilk 
günlerinde dünya çapında sokağa 
çıkma kısıtlamaları uygulanırken hava 
kalitesindeki iyileşme “sürecin olumlu 
yanı” olarak kendini gösterdi. Ancak, 
plastik ve diğer tek kullanımlık malzeme 
tüketimi arttıkça bu iyimserlik hızla 
azaldı ve sürdürülebilir olmanın ve 
sürdürülebilir kalmanın her zaman eş 
zamanlı ilerlemediği görüldü. Özellikle 
genç kuşaklar bu durumdan kaygı 
duyuyor. Küresel ölçekte Z kuşağı 
çalışanların % 46’sı pandeminin bizi 
daha savurgan hale getirdiğini, % 47’si 
ise pandeminin uzun vadede çevreyi 
olumsuz etkileyeceğini söylüyor.

* Metodoloji: “Ford Trends 2021” raporunun sonuçları için Harris Poll yönetiminde 14 ülkede 
gerçekleştirilen 13.005 online görüşme esas alınmıştır. Anket; Avustralya, Brezilya, Kanada, 
Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Meksika, Suudi Arabistan, İspanya, Birleşik Arap 
Emirlikleri, İngiltere ve ABD’de 18 yaş ve üstü genel nüfus arasında düzenlenmiştir. Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki katılımcıların söz konu ülkelerin vatandaşları 
olması gerekli olup bu iki ülkeden gelen veriler birleştirilmiş ve toplu olarak analiz edilmiştir. 
Tüm saha çalışmaları 27 Ekim ile 12 Kasım 2020 arasında gerçekleştirilmiştir. Her ülkenin 
verileri temsili olacak şekilde ağırlıklandırılmış olsa da 13.005 kişilik genel örneklem, ülkeler 
arasında ağırlıklandırılmamıştır. Başka bir deyişle, toplanan verilerin katılımcı ülkelerdeki 
nüfus büyüklüklerini temsil ettiği iddia edilmemektedir.
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Lojistik,
Enerji & 
Tedarik 

zincirinde 
dijitalleşme 
konferansı 

sektörlerden
tam not

aldı 
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Haziran ayında Hannover Fairs 
Turkey tarafından oluşturulan 
ConnectionDays dijital etkinlik-
ler platformu, fiziksel temasın 
azaltılması gereken bu günlerde, 
sektörleri bir araya getirmek için 
paneller, ürün sunumları, 3D 
stantlar, kartvizit değişim imka-
nı, networking odaları ve canlı 
sohbet gibi fiziksel etkinliklerin 
tüm olanaklarını dijital ortama 
taşıyarak, firmalara alıştıkları fuar 
deneyiminden fazlasını sunmayı 
başardı. Başta lojistik, enerji, 
tedarik zinciri olmak üzere, 
perakende, otomotiv, mobilite, 
e-ticaret, hazır giyim ve birçok 
farklı sektörden katılımcılar ve 
ziyaretçiler bir araya geldi.

58 ülkeden 4 bine yakın ziya-
retçiyi ağırlayan etkinlikte, 36 
oturumda birbirinden değerli 
126 konuşmacı sektörel dene-
yimlerini dinleyicilerle paylaş-
tı. Toplam 1.620 dk süren canlı 
yayınlar, 10.223 gibi oldukça 
yüksek bir izlenme sayısına 
ulaştı. 5G, mobilite, otomotiv, 

e-ticaret ve perakende konu-
ları için ayrılan ve alanında 
uzman kişilerin moderatörlük 
yaptığı özel Networking Oda-
ları’nda, 2.780 networking 
bağlantısı gerçekleşti. 

Etkinliğin açılış konuşmasının 
moderatörlüğünü yapan Han-
nover Fairs Turkey Genel Mü-
dürü Sayın Alexander Kühnel, 
dijitalleşmenin tüm firmaları bir 
değişim gerçekleştirmeye zor-
ladığını ifade ederken, sözlerine 
şöyle devam etti: “Yeni yaşam 
biçimi ile birlikte dönüşüme 
ayak uydurmaya hazır şirketler 
tereddüt etmeden yollarına de-
vam ediyor. Öte yandan dijital 
dünyaya hazır olmayan sektör-
ler ve şirketler dönüşümün par-
çası olamayacak ve yıkıcı etkile-
re maruz kalacak. Bireyler olarak 
yetkinliklerimizi de değiştirmek 
zorunda kalıyoruz. Dünya Eko-
nomik Forumu raporuna göre, 
mesleklerde ve yeterliliklerde 
büyük değişiklikler var. Öyleyse 
kültürel değişime, dönüşüme ve 

yeni dünyada çalışmaya ne ka-
dar hazırız? İletişim, mühendis-
lik ve yapay zekanın öne çıktığı 
yeni bir geleceğin başlangıcın-
da olduğumuzu varsayıyoruz.”

Her zaman yenilikçi bir yak-
laşımla, çağın gerekliliklerine 
uyum sağlamayı ilke edinen 
Hannover Fairs Turkey, Conne-
ctionDays platformunu fiziksel 
fuarcılığı ileride destekleyen 
unsur olarak devam edecek bir 
çalışma olarak görmekte. Lojis-
tik, Enerji & Tedarik Zincirinde 
Dijitalleşme Konferansı’nda 
bizlerle bir araya gelen değerli 
sponsor firmalarımıza, konuş-
macılarımıza ve ziyaretçilerimi-
ze teşekkür ederken, başarılı 
geçen iki etkinliğin ardından, 
yakın zamanda yine farklı sek-
törleri bir araya getireceğimiz 
dijital etkinliklerimiz olacağını 
da belirtmek isteriz. Tüm geliş-
melerden haberdar olmak için 
www.connectiondays.com web 
sitesini ve sosyal medya hesap-
larımızı takip edebilirsiniz.

16-17 Aralık 
2020 tarihlerinde 
ConnectionDays 

dijital etkinler 
serisinin ikincisi 

olarak gerçekleşen 
ve sektörün en 

kapsamlı dijital 
etkinliği olma 

özelliğini taşıyan 
Lojistik, Enerji & 

Tedarik Zincirinde 
Dijitalleşme 

Konferansı büyük bir 
başarıya imza attı.
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Tırsan’dan
Bulung Logistics’e
100 adetlik
dev teslimat
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Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre 
geliştirdiği geniş ürün gamı ve hizmet 
çözümleri ile sektörün ihtiyaçlarına 
yön veren Tırsan, lojistik firmalarının 
ilk tercihi olmaya devam ediyor. 
Treyler teslimatlarına aralıksız devam 
eden Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında 
gerçekleştirilen teslimat törenine; Bulung 
Logistics Genel Müdürü Savaş Kasap, Filo 
Yönetim Uzmanı Ergün Gengönül, Tırsan 
Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç 
ve Satış Temsilcisi Orkun Demir katıldı.

Tırsan’a Duyduğumuz Güven Sonsuz

Teslimat töreninde açıklamalarda 
bulunan Bulung Logistics Genel Müdürü 
Savaş Kasap, “Firmamız Avusturya 
merkezli olup, hızlı ve güvenilir şekilde 
Türkiye’den ve Avrupa’dan kara 
taşımacılığı ve intermodal taşımacılık 
hizmeti vermektedir. Filomuzda, 
EURO--6 normlu araçlar kullanarak, 
demiryolu ve karayolu taşımacılığı 
kombinasyonu ile çevreye duyarlı 
taşımacılık gerçekleştirmekteyiz. Yurt 
dışı operasyonlarımızda olduğu gibi 
Türkiye operasyonlarımızda da Tırsan 
araçlarını tercih ettik. Tırsan ürünlerinin 
başarılı performansı, yüksek ikinci el 
değeri, firmamıza sağladığı kaliteli, 
hızlı satış sonrası hizmetler ve Tırsan’a 
duymuş olduğumuz sonsuz güven, 
yatırımlarımızda ilk tercihimiz olarak 
Tırsan markasını seçmemizde büyük rol 
oynamaktadır” dedi.

Savaş Kasap Bulung Logistics’in 
hedeflerine dikkat çekerek,“ Firmamız, 
pazardaki çevre dostu ulaşım 
süreçlerini operasyonlarına entegre 
etmeyi amaçlayarak, müşterinin 
ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde 
karşılamayı hedeflemektedir. Bu 
noktada Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride treylerler, operasyonlarımıza 
ihtiyacımız duyduğumuz her çözümü ve 
verimliliği bize eksiksiz sağlamaktadır” 
açıklamasında bulundu.

44 Yıldır, Müşterilerimizin İhtiyaçları 
İçin Geliştiriyor ve Üretiyoruz

Tırsan araçları hakkında bilgi veren Tırsan 
Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, 
“Tırsan olarak, 44 yıldır müşterilerimizin 
ihtiyaçları için geliştiriyor, üretiyor 
ve 55’ten fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz. Bulung Lojistik’e 
daha önce yapmış olduğumuz yurt dışı 
teslimatlarının yanı sıra bugün burada 

Türkiye operesyonlarını da güçlendirmek 
adına, 100 adetlik Tırsan Tenteli Perdeli 
Multi Ride araçlarımızın teslimatlarını 
gerçekleştiriyoruz. Tırsan Perdeli Multi 
Ride araçlarımız tren yükleme ve 
farklı çekicilerle de kullanım olanağı 
sağlayan, çok fonksiyonlu süspansiyon 
özelliğine sahip. Bu sayede iş ortağımız, 
intermodal taşımalarında araçta bulunan 
tren yükleme sistemi opsiyonu ile 
müşterilerine daha kaliteli ve hızlı hizmet 
sağlayabilecektir. Ayrıca araçlarımızda 
bulunan Lastik Taşıma Sertifikası ile 
Bulung Lojistik’e operasyonel çeşitlilik 
avantajı da sunmaktayız” dedi.

Türkiye’nin en geniş servis ağına sahip 
olduklarının da altını çizen Erkoç,” Tırsan, 
yurt dışında da Avrupa ve Rusya dahil 
590 yetkili servisi ile tamir, bakım ve 
yedek parça satış hizmeti vermektedir. 
Uluslararası nakliye yapan Bulung 
Logistics’e yurt dışı operasyonlarında 
olduğu gibi Türkiye operasyonlarında 
da her konuda desteklemeye devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli    
Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, 
yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi 
için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton 
kapasiteli toplam 236 farklı noktadan 
bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix 
yük güvenlik sistemine ve Code XL yük 
emniyet sertifikasına sahiptir.

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

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 
5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme 
ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan 
Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar 
perde ve kayar çatı özelliği sayesinde 
müşterilerine maksimum verimliliği 
sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne 
dayanıklı tabanı sayesinde, rampa 
yüklemelerinde maksimum taban 
dayanımı sağlamaktadır. Öte yandan 
aracın, şasi ve çelik aksamları çinko tri-
elektron metoduna göre kataforez (KTL) 
kaplamalıdır.

Güvenilir lider Tırsan, salgına 
karşı gerekli tüm önlemleri 
alarak fiziki teslimat 
törenlerine hız kesmeden 
devam ediyor. Uluslararası 
lojistiğin önde gelen 
firmalarından Avusturya 
merkezli Bulung Logistics, 
Türkiye’deki operasyonlarına 
yönelik filosunu 100 adetlik 
Tırsan aracı ile güçlendirdi. 
Firma, yapmış olduğu dev 
teslimat ile filosuna 100 adet 
daha Tırsan Tenteli Perdeli 
Multi Ride treyler ekledi.
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Atlas Lojistik Ödülleri tüm dünyayı 
etkisine alan salgına rağmen 2020 

yılında da sektörün markalarına değer 
katmaya devam ediyor. Kesintisiz 

olarak 11. Kez düzenlenen ve iş 
dünyasının her geçen yıl daha büyük bir 

ilgiyle izlediği yarışmanın ödül töreni 
bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilirken 

lojistik sektörü ‘Atlas’larıyla buluştu.

Atlas Lojistik Ödülleri
bu yıl dijital ortamda

sahiplerini buldu
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“Gönül isterdi ki bunu insanın 
insana dokunabildiği bir ortamda 
gerçekleştirelim fakat 2020 özel bir yıl. 
Umarım seneye tekrar fiziksel ortamda 
gerçekleştireceğimiz bir törende 
buluşuruz.” diyerek sözlerine başlayan 
İlker Altun, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Saygınlığını kanıtlamış bir yarışma 
gerçekleştiriyoruz. Bunu neden yapıyoruz? 
Çünkü biz; Aysberg Basın Yayın Grubu 
ve onun ürünleri olan KargoHaber, 
Intermodal, Kasa, Taşımacılık Rehberi gibi 
yayınlarımızla, bizim gibi sektörümüze 
yönelik yayın yapan diğer lojistik sektörü 
yayıncıları ile birlikte, taşımacılık ve lojistik 
sektörüne vitrin olmaya, sektörün sesi 
soluğu yüzü olmaya, sektörel kavramlar 
geliştirmeye, bu kavramların içini 
doldurmaya, sektörün kaydını tutmaya, 
yapılabildiği ölçüde de geleceğine ışık 
olmaya çalışan şirketleriz. 

Bu yeterince ciddi bir sorumluluk elbette. 
Ama biz lojistiğe biraz daha dikkat 
çekmek için lojistik alanındaki başarıları 
öne çıkartıp alkışlatmak istiyoruz. Biz 
biliyorduk ama salgın sürecinde herkes 
lojistiğin farkına vardı... Burada anahtar 
kelime farkındalık... Bu yarışmanın 
en önemli amacı, motivasyonu, en 
önemli gerekçesi de sektörel farkındalık 
yaratmaktır. Hayat Eve Sığar... Evet doğru 
ama evde de bir şeyler lazım... Bunu da 
birisi alacak, depolayacak, taşıyacak, eve 
kadar getirecek. Tarladan madenden, 
fabrikaya depolara, oralardan mağazalara 
ve son olarak da evlere getirenler 
lojistikçilerdir... 

En son aşı söz konusu olduğunda da 
gördük, iş döndü dolaştı ‘bu aşıyı kim 
nasıl taşıyacak, nerede ve nasıl koruyacak’ 
noktasına geldi. Yarışmamız; ekmekten 
ilaca, gömlekten buzdolabına kadar ne 
var ne yoksa sırtından geçiren lojistik 
sektörünün emekçileri, yöneticileri, 
yatırımcıları ve işletmelerinin hak 
ettikleri görünürlüğüne katkı sağlamayı 
başarabiliyorsa, işimizi tam olarak 
yapmışız demektir. Bu çalışmada; 
emeğini, desteğini, bilgi birikimini ve 
zamanını esirgemeyerek katkıda bulunan 
jüri üyelerimiz ve yarışmaya emek veren 
ekip üyelerimiz de bu çabaları nedeniyle 
sektörümüzden, kocaman bir teşekkürü 
hak ediyorlar. Bu inanç ve beklentiyle 
tüm yarışmacıları ve kazananları 
kutluyorum.”

Toplam 35 ödül sahipleriyle buluştu 
(arka sayfada)

“Atlas Lojistik Ödülleri” yarışmasının ödül 
töreni 15 Aralık 2020 tarihinde dijital 
ortamda gerçekleştirildi. 11 yıldır kesintisiz 
olarak lojistik sektörünün medyası ve sivil 
toplum örgütlerinin desteği ile devam 
eden yarışmanın ödül törenine Ticaret 
Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay, 
TİM Başkan Vekili ve İHKİB Başkanı Mustafa 
Gültepe, sektör dernekleri başkanları ve 
yöneticileri, iş dünyasının önemli isimleri ve 
lojistik sektörünün profesyonelleri katıldılar. 
Törende lojistik sektörünün başarılı 
markaları ve profesyonelleri ödüllerini 
alırken; yaptıkları ihracatla lojistik sektörüne 

iş değeri yaratan başarılı ihracat şirketleri 
de ödüllendirildi. Toplam 68 adayın 
farklı kategorilerde yarıştığı ve 11 ihracat 
şirketinin de jüri tarafından ödüle layık 
görüldüğü ödül töreninde Ticaret Bakan 
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay bir konuşma 
yaparak lojistiğin önemini vurguladı. 
Özellikle salgın döneminde lojistiğin 
önemine vurgu yapan Turagay, Türkiye’nin 
lojistik altyapı yatırımlarına, Kuşak ve Yol 
Projesi’ne, taşımacılık ve lojistik alanında 
yapılan düzenlemeler ilişkin bilgiler verdi. 
Daha sonra organizasyon komitesi adına 
İlker Altun da bir konuşma yaptı.
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ÖDÜL KATEGORİSİ KAZANAN 
Yılın EN'leri
Yılın Depo Yöneticisi KADİR HANÇER (Acıbadem Sağlık Grubu)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Karayolu) KEREM İMRAK (İmsan Group)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Denizyolu) CEM KARAMAN (Sarp Intermodal)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Havayolu) TURHAN ÖZEN (Turkish Cargo)
Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi TURKISH CARGO
Meslek Örgütü Üyeliklerine Göre 
Liman İşletmecileri MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞL.
Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder) SARP INTERMODAL
Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler) MEDLOG LOJİSTİK
Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder) ORİGİN LOJİSTİK
Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri) MSC GEMİ ACENTELİĞİ
Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder) GLOBELINK ÜNİMAR LOJİSTİK
Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Havayolu Taşıyıcısı) TURKISH CARGO
Ulaştırma Bakanlığı Belgelerine Göre
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1/TİO) NGL LOJİSTİK
Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2/TİO) İMS LOJİSTİK
Yurtiçi Lojistik İşletmecileri (L1) CEYNAK LOJİSTİK
Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2) OMSAN LOJİSTİK 
Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları (C2) ARKAS LOJİSTİK
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ/Projenin Adı
Lojistik Notları Kitabı AHMET CORA
Son Nokta Teslimatı / Last Mile Delivery SİNOZ KOZMETİK
Adalar İlçesinde Elektrikli Araçların Hizmete Alınması İETT İŞLETMELERİ
Türkiye'nin En Ağır Yükü Taşındı HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI
Select OPTIMUS ile e-lojistik firmasına dönüşüm SELECT BİLİŞİM
Pandemi Ortamında Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi "SOFT Web CRM Projesi" SOFT İŞ ÇÖZÜMLERİ
Dijital Takograf Veri Arşivleme ve Analiz Platformu www.tachOnline.com SATKO TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ
Lojistiğe Katkı Ödülü Verilen Şirketler
Mobilya, plastik, otomotiv, elektrikli ev aletleri, Dimes A.Ş.
tekstil, ambalaj, tarım ekipmanları, gıda, meyve suyu  Erciyes Anadolu Holding
ve içecek alanındaki faaliyet gösteren Fırat Plastik Kauçuk San. Tic. A.Ş.
bu şirketlerimize, iç ve dış ticaret İnci Holding
etkinlikleri sayesinde taşımacılık ve lojistik Mey İçki Sanayi Tic. A.Ş.
sektörüne yarattıkları iş potansiyeli nedeniyle Senur A.Ş. (Arnica)
sektör adına teşekkür ödülü verilmiştir. Talu Tekstil San. Tic. A.Ş.

Tebplast Plastik San. Tic. A.Ş.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
Türk Traktör
Ulusoy Un A.Ş.

     

2020 LOJİSTİK ÖDÜLLERİ KAZANANLAR
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Türkiye jeneratör pazarında lider 
konumunu uzun yıllardır koruyan, 
173 ülkeye ihracat gerçekleştiren 
ve dünyanın en büyük üç jeneratör 
üreticisinden biri olmayı hedefleyen 
Aksa Jeneratör, bu hedefi 
doğrultusunda stratejik yapılanmasına 
devam ediyor. 

Şirketten yapılan açıklamada, 
global çapta marka değerinin ve 
müşteri memnuniyetinin üst düzeye 
çıkarılmasının en büyük hedefleri 
olduğu, bu hedefin gerçekleşmesini 
sağlayan en önemli organizasyonun 
ise satış sonrası hizmetler ve yedek 
parça faaliyetleri ile Aksa Servis olduğu 
belirtildi.

Aksa Servis organizasyonunda Aksa 
Servis Direktörü görevini uzun süredir 
başarı ile yürüten Naci Ömer Saner, 
bilgi ve tecrübesini şirketin en büyük 
hedef pazarlarından olan Amerika 
kıtasına taşımak üzere, Aksa ABD Üretim 
ve Satış Sonrası Müdürü (AKSA USA 
– Production & After Sales Manager) 
unvanı ile atandı.

Aksa Servis Direktörü olarak Naci Ömer 
Saner’in mevcut görevini Serbülent 
Çilingir teslim alacak. Çilingir, Aksa 
Jeneratör yurt içi ve yurt dışı tüm 
satış sonrası hizmetlerin faaliyetlerini 
yürütecek. Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Makine Mühendisliği bölümü mezunu 
olan Serbülent Çilingir, aynı üniversitede 
Üretim Mühendisliği bölümünde de 
yüksek lisans yaptı. Çilingir iyi derecede 
İngilizce biliyor. 

2000 yılında Aksa Jeneratör Fabrikasında 
iş hayatına başlayan ve şirkette 
Uygulama Mühendisi ve Kalite Güvence 
Yöneticisi olarak 5 yıl başarıyla hizmet 
veren Serbülent Çilingir, sonrasında 
İlkerler Otomotiv’de 5 yıl süresince İş 
Geliştirme Müdürü, takip eden 3 yılda 
ise Genel Müdür olarak görev yaptı. 3 
yıl boyunca Cummins firmasında Satış 
Sonrası Hizmetler Yöneticiliği yaptıktan 
sonra, Suudi Arabistan’da JCB firmasında 
Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak 
3 yıl görev aldı. 

Aksa Servis Direktörü Naci Ömer 
Saner, Aksa ABD Üretim ve Satış 

Sonrası Müdürü olarak atandı. 
Aksa Servis Direktörü olarak Naci 

Ömer Saner’in mevcut görevini 
Serbülent Çilingir devraldı. 

Amerika 
kıtasındaki 

büyüme 
doğrultusunda 

önemli bir atamaya 
imza attı

Serbülent Çilingir
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Türkiye’nin ilk trafik radyosu Radyo Trafik; Türkiye Trafik 
Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı 

Cengizhan Kutlu’yu konuk ettiği programda, son günlerde 
gündemi meşgul eden “ticari araç sürücülerinin bulundurması 

zorunlu olan psikoteknik belgesi denetimleri”nin ertelenmesi 
hakkında açıklamalarda bulundu. Ticari araç sürücülerinin 
bulundurması zorunlu olan psikoteknik belgesi denetimleri 

yeniden ertelendi; yeni tarih 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.

Sürücülerin Dikkatine:
Psikoteknik Belgesi 

denetimleri
yeniden ertelendi
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Cengizhan Kutlu

Konuyla alakalı Türkiye Trafik 
Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri 
Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu 
Radyo Trafik ortak yayınında Gizem 
Öztürk’e açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın 2, 3 ve 4. denetim 
ertelemelerine sebep olarak yeteri 
kadar merkezin olmadığını belirtmesi 
üzerine psikoteknik merkezlerinin 
sayısını ve kapasitesini 10 kata 
çıkardıklarını belirten Cengizhan 
Kutlu, “Sektör yatırım yaptığı halde en 
son 24 Haziran 2020 tarihinde tekrar 
bir ertelemeyle karşılaştık. İşte bunun 
son olduğunu düşünüyorduk, 31 
Aralık 2020 tarihine ertelenmişti fakat 
maalesef 24 Haziran – 24 Aralık 2020 
tarihinde tekrar bir ertelenme yazısıyla 
karşılaştık. Bu çok üzücü. 

Pandemi süreci önemli ama insan 
unsurundan doğan trafik kazaları, 
trafik kazalarından verdiğimiz can 
kayıpları ortada. Sadece Kasım 
ayında 194 insanımızı kaybettik. 2020 
rakamları çok ciddi rakamlar. Dünya 
sağlık örgütünün açıklamalarına göre 
ülkemizde trafik kazalarından dolayı 
7 bin rakamlarında ölenler var. Çok 
ciddi rakamlar, 300 – 400 bin arasında 
değişen bir yaralanmalı trafik kazalara 
neden olmakta. İnsanımızın psikolojik 
kaygısı, travmasını da hesapladığımız 
zaman bu her yıl 1 milyona aşkın kişiyi 
etkiliyor.” dedi.

PSİKOTEKNİK MERKEZLERİ 
DERNEĞİ’NDEN 
DENETİM ERTELEMELERİNE 
KARŞI DAVA AÇILIYOR!
Psikoteknik belgelerine sahip olmayan 
şoförlerin trafikte var olmasının 
trafik güvenliğini her geçen gün 
daha da tehlikeye attığına değinen 
Kutlu, denetim ertelemelerinin bir 
son bulması ve acilen denetimlerin 
başlaması gerektiğini savundu. Bu 
konuda Psikoteknik Merkezleri olarak 
boş durmayacaklarını da söyleyen 
Kutlu, bu hafta içinde İdari Danıştay’a 
dava açacaklarını, yürütmeyi 
durdurma istemiyle davanın en geç 
Pazartesi günü açılmış olacağını 
söyleyerek ekledi; 

“Bizim dava gerekçesinde de 
belirttiğimiz üzere 84 milyon kişinin 
hayati tehlikesi var. O % n İçişleri 
Bakanlığımızdan savunma almadan, 
biz yürütmeyi durdurma istemli 
talebimizin bir an önce olumlu 
karşılanacağını düşünüyoruz ve bir 
an önce yönetme durdurma yapılarak 
denetimlerin başlatılmasını talep 
ediyoruz.Eğer dava süreci olumsuz 
sonuçlanırsa tüm Türkiye’de iş 
durdurma gibi eylemler düşünüyoruz. 
Tüm Türkiye’deki psikoteknik 
merkezlerimiz bize bağlı ve ortak 
hareket ediyoruz. O % n de 15 
Ocak tarihi önemli. 15 Ocak’a kadar 
yürütmeyi durdurmayı almak gibi bir 
hedefimiz var.” 

“PANDEMİDE LOJİSTİK 
SEKTÖRÜNDE ÖNÜNE GELEN 
ŞOFÖR OLDU!”
Pandemi döneminde lojistik 
sevkiyatının 10 kat arttığını ve bunun 
üzerine şoförlük yapmayan insanların 
bile kurye vb. işlerde çalışmaya 
başladığına değinen Kutlu; trafik 
güvenliğine dikkat çekerek şunları 
söyledi:

“Pandemi belki servis araçlarını, okul 
servis araçlarındaki hareketliliği azalttı 
ama diğer hareketlilik çok had safhaya 
geldi. Yani 10 kat arttı ve daha üzücü 
bir konu burada hiç şoför olmayan, 
sadece iş kaygısı nedeniyle şoför 
olmak isteyen, geçimini sağlamak 
isteyen insanlar araç kullanıyorlar. 
Ticari araç kullanıyorlar. Bunlar da 
psikoteknik teste hiç almamış hatta 
psikoteknik test ne hiç bilmeyen 
insanlar. 

Şu anda trafikte tabiri caizse cirit 
atıyorlar. Bunların belki içlerinde 
epilepsi hastalığı olanlar var, belki 
psikolojik rahatsızlığı olanlar var belki 
farklı ilaçlar kullananlar var, uyku 
yapıcı ilaçlar var. Bunların hiçbiri 
bilinmiyor ve hiçbiri bu sistemden 
geçmemiş. Bir psikiyatrist tarafından 
muayene edilmemiş. Psikoteknik test 
sistemi tarafından ölçülmemiş kişiler 
şu anda hepimizin hayatını tehlikeye 
düşüyor.” 

Medyada yer alan haberlere göre 
denetimler 1 Ocak 2021’de başlayacak. 
Ancak Radyo Trafik’ in ulaştığı bilgilere 
göre, İçişleri Bakanlığı’nın 24 Aralık 
2020’de yayınladığı yeni genelgeye göre 
denetimler son kez olmak üzere yeniden 
ertelendi. Erteleme sebebi olarak, 
Covid-19 salgın sürecinin devam etmesi 
ve kontrollü sosyal hayat döneminde 
yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne 
geçilmesi amaçlandığı belirtildi.

SALGIN TEHLİKELİ! 
PEKİ TRAFİK GÜVENLİĞİ 
NE OLACAK?
Ticari araç sürücülerine zorunlu olan 
psikoteknik belgesi denetimlerinin Eylül 
2019’da başlaması kararlaştırıldı ancak 
o zamandan beri denetim tarihi 7 kere 
ertelendi. Denetim ertelemelerinin 
sebepleri ise belge alım merkezlerindeki 
yoğunluk ve dünyayı etkisi altına alan 
Kovid-19 salgını oldu.
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Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek 
şirket olan, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının 
yanı sıra Formula ve Pirelli lisansıyla endüstriyel 
ve ticari lastikleri üreten Prometeon Lastik 
Grubu, şehir içi otobüsler için özel olarak 
geliştirdiği yeni Anteo Pro-M ile “Premium” 
enerji verimliliği sağlarken, uzun ömür, güvenlik 
ve performanstan taviz vermiyor. Prometeon 
teknolojisi ile üretilmiş Anteo Pro-M, lastik 
ömrünü uzatmak için güçlendirilmiş yan 
yanaklar ve düşük dönme direncinin yanı 
sıra yolcu konforunu artırmak için düşük ses 
seviyesi ve zorlu yol koşullarında bile güvenli bir 
şekilde fren yapmak için mükemmel yol tutuşu 
imkanı sunuyor. 275/70 R22.5 ölçüsünde M+S 
ve 3PMSF kış lastiği etiketlemeleri ile sunulan, 
çoklu akslarda kullanılabilen Anteo Pro-M, 
düzenli aşınma, düşük ses seviyesi (71dB), 
aks başına 7,1 tona kadar yük kapasitesi ve 
mükemmel güvenlik performansı sağlayarak 
kullanıcıların işletme maliyetlerini azaltmalarına 
yardımcı oluyor.

Üst düzey enerji verimliliği ve 
mükemmel ıslak frenleme performansı 

Üst düzey enerji verimliliği sınıfı (C) özelliğine 
sahip Anteo Pro-M, mükemmel ıslak 
frenleme performansı (B) ile öne çıkıyor, 
otobüslerin çamurlu ve taze veya eriyen karlı 
yol koşullarında bile güvenli bir şekilde fren 
yapmasına olanak tanıyor. Ek olarak, Anteo 
Pro-M, düzenli aşınma, düşük ses seviyesi 
(71dB), aks başına 7,1 tona kadar yük kapasitesi 
ve mükemmel güvenlik performansı sağlayarak 
kullanıcıların işletme maliyetlerini azaltmalarına 
yardımcı oluyor. Lastiğin yanaklarında 
kullanılan yüksek teknolojili polimer karışımlar, 
sürtünmeden kaynaklı aşınmayı önlemek ve 
kilometreden ödün vermeden şok darbelerinin 
üstesinden gelmeye olanak sağlıyor.

Lastik ömrü boyunca kalıcı performans

Anteo Pro-M, verimlilik ve güvenliğe odaklanan 
Anteo Pro-M, yanal kanallarındaki taş iticiler 
ile karkasın hasar görmesini önlüyor ve 
kaplanabilirliği artırıyor. Omuzdaki lameller 
ise karlı yüzeylerde bile maksimum yol tutuşu 
imkanı sunuyor, yüksek hakimiyet sağlıyor. 
Yenilikçi taban deseni ise düzenli aşınma, 
akustik konfor ve düşük dönme direncini bir 
arada sunuyor. Kış lastiği regülasyonları ile 
uyumlu M+S ve 3PMSF markalamasına sahip 
Anteo Pro-M’nin sahip olduğu, -kauçuk ile 
güçlendirilerek oluşturulmuş 4 adet yanak 
aşınma göstergesi (ISW) ile yanak aşınmasını 
ölçmede kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda 
güçlendirilmiş yanaklar sayesinde bu segmentte 
sıkça karşılaşılan kaldırım sürtmelerine karşı da 
üstün dayanıklılık sunuyor.

Prometeon’dan
şehir içi

otobüslere özel
‘ANTEO PRO-M’ 

Prometeon, şehir içi otobüsler 
için özel olarak geliştirdiği, 

Anteo Pro-M ile maksimum 
yakıt verimliliğini ve

güvenliği, uzun ömürle 
birleştirdi. Çoklu akslarda 
kullanılabilen yeni ‘Anteo 

Pro-M’ ile düzenli aşınma, 
daha fazla yük ve yolcu taşıma 
kapasitesi ile maksimum yakıt 

verimliliği vadediyor.
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Türkiye’de bir ilk... 
CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) 
motoru ile yenilenmiş ilk TIR çekici 
tüm onay ve sertifikaları tamamlanmış
durumda trafiğe çıktı...

Mutsan 
Otomotiv

CNG Motor
değişim 

sistemleri
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Alman “YCEurope” firmasının Türkiye 
distribütörlüğünü alan firma, ülkemizde 
ilk olarak başlatılan çok önemli bir 
projenin öncülüğünü yürütmekte. 
Proje kapsamında; 2008-2016 model 
yılı aralığındaki ağır vasıta araçlarda 
“orjinal doğalgaz motoru ve yakıt 
sistemi” yenilemesi yapılarak, ikinci el 
araçların da doğalgazın ekonomik ve 
çevreci avantajlarından yararlanması 
sağlanmaktadır. Alternatif kullanımlara 
göre çok daha; 

Güvenli: Yüksek tutuşma sıcaklığı ve 
havadan hafif olması nedeniyle düşük risk 
seviyesi

Çevreci: % 20 daha az CO2  ve PM emisyonu 
ile düşük Karbon Ayak İzi 

Ekonomik: Dizel yakıta oranla eşdeğer 
menzilde minimum % 35 maliyet avantajı, 

olan doğalgaz motorları; tüm araçlarda 
kullanılabilmektedir. 2018 yılı verilerine 
göre dünyada 26,5 milyon CNG’li araç 
bulunmakta, 2025 yılında 70 Milyonu 
geçmesi beklenmektedir. Dizel Motorların 
çevreye verdiği zararların önüne 
geçmeye çalışan ülkeler, dizel araçların 
üretimi konusunda ciddi kısıtlama ve 
yasaklamalar getirmektedir. 

Binek araçlarda elektrik motorları 
geliştiren üreticiler; Ağır Vasıta gruplarında 
doğalgazlı çözümlere yönelmektedir. 
Ülkemizde; şehir içi otobüslerde uzun 
yıllardır kullanılan doğalgaz sistemleri, 
kamyon grubunda aynı gelişmeyi 
gösterememiştir. 

Pazara giren doğalgazlı sıfır araçlar 
ise tüm avantajlarına rağmen yüksek 
fiyatları nedeniyle kullanıcılara cazip 
gelmemektedir. Mevcut dizel motorların 
tadilatıyla doğalgaz kullanımına yönelik 
çalışmalar ise gereken verimliliği 
sağlayamamış, ülkemizde doğalgazın 
kullanımı yaygınlaşamamıştır. 

Avrupa genelinde 3918 CNG, 339 LNG 
satış istasyonu bulunurken, Türkiye’de 
faal istasyon sayısı 10’dur. Bu sayının kısa 
zaman içinde çoğalması konusunda ciddi 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Türkiye’mizin doğalgaz kaynakları 
konusunda yaptığı atılımlar bu çalışmalara 
ivme kazandırmıştır. İthalata bağımlı 
olduğumuz petrol yakıtları yerine, kendi 
kaynaklarımızdan elde edeceğimiz 
doğalgazın ulaşımda da kullanımı 
ekonomimize büyük değer katacaktır.

Mutsan; ikinci el ağır vasıtalar için çok 
avantajlı bir sistem çözümü sunmaktadır. 
Yürüttüğü çalışmalarla; ülkemizde 
ve çevre ülkelerde, büyük bir satış 
potansiyeline ulaşmak hedeflenmektedir. 
Sistemlerinde “yerlilik” oranını arttırmak 
için ARGE çalışmaları da hızla devam 
etmektedir. 

TS12664-2 ve TS12859 standartlarında 
“TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi”ne sahip 
firma; çalışmalarını ISO 9001 :2015 
kalite yönetim sistemi esaslarında 
yürütmektedir. A.İ.T.M (araç imal tadil 
montaj) seri tadilat onay belgesi alan 
BMC 1144 model çekici trafiğe çıkmış 
ve bu konuda Türkiye’de bir ilk hayata 
geçirilmiştir. 

Firma Proje Koordinatörü ve Yönetim 
Danışmanı M. Özgür Sezginer; diğer 
markalara (Mercedes, Scania, Ford) yönelik 
çalışmalarımız devam etmekte olup; 
kısa zamanda bir çok modelle ilgili onay 
çalışmalarımız tamamlanacaktır.

M. Özgür Sezginer
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TürkTraktör’ün ‘premium markası’ Case 
IH, yeni traktör serisini iç pazarın yanı sıra 
dünya çiftçileri ile de buluşturuyor. Case IH 
Farmall A Serisi traktörler, ‘Türkiye’nin ilk yerli 
yarı otomatik şanzımanlı traktörü’ olarak 
2019 yılından beri çiftçilere sunuluyor. Case 
IH’in son 5 yılda pazara sunduğu 7 yeni 
seri arasında yer alan bu traktörler, Farmall 
M serisi olarak, dünyanın tarımdaki öncü 
pazarlarına ihraç edilmeye başlanıyor. 

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut 
Özüner, Case IH Farmall M’in ihracatı 
ile ilgili açıklamasında, “TürkTraktör 
olarak yerli üretimimiz ve 130’dan fazla 
ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatımız 
ile ekonomiye katkı sağlamaya devam 
ediyoruz. ‘Türkiye’nin ilk yerli yarı otomatik 
şanzımanlı’ traktörlerini Case IH Farmall 
M serisi ile, dünya tarımının hizmetine 
sunarken, hem yerli üretimin hem de 
ihracatımızın gücünden aynı anda 
yararlanıyoruz” yorumunu yaptı.

Türkiye’de üretilen traktörler, Case IH’in 
dünya pazarlarındaki payını da artıracak

2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği 
satışla, Türkiye pazarındaki payını büyüterek 
% 6,6’ya taşıyan Case IH, özel tasarımları, 
yüksek performansı ve teknolojiyi bir 
arada sunan ürünleri ile dünyanın farklı 
ülkelerindeki pazar payını da artırmayı 
hedefliyor. Yarı otomatik şanzıman 
teknolojisinin her türlü tarımsal faaliyete 
uygun vites seçenekleri ile büyük bir 
kullanım kolaylığı sunduğunu ifade eden 
Aykut Özüner, “Böylelikle çiftçiler hem 
zamandan hem de yakıttan ciddi tasarruf 
sağlarken, güçlü hidrolik donanımlar ile de 
en ağır tarımsal ekipmanları bile yüksek 
verimde kullanabiliyorlar. Bu teknolojiyi yerli 
üretim olarak dünya tarımının en büyük ve 
önemli bölgelerinin başında gelen Asya, 
Afrika, Ortadoğu ve Meksika gibi pazarlara 
sunmak ise bizler için daha da anlamlı” dedi.

Aykut Özüner, bu segmentte Case IH’in 
Güney Afrika ve Meksika pazarlarında 
önemli paylara sahip olduğunu ve Farmall 
M ile sunulan yeni opsiyonlarla markanın 
gücünü daha da artıracaklarını vurgulayarak 
açıklamalarını şöyle tamamlıyor: “Planlanan 
ihracat ile, Case IH Farmall M serisinin 
2020’de kendi segmentindeki Güney 
Afrika’daki pazar payını artırmaya destek 
olmayı hedefliyoruz. Ar-Ge ve üretim 
gücümüzden daha fazla yararlanarak 
önümüzdeki yıllarda da sadece yurt içinde 
değil; dünya pazarlarında da etkinliğimizi 
daha yukarı seviyelere taşıyacağız.” 

Türkiye’nin “yerli yarı 
otomatik şanzımanlı” 

Case IH traktörleri 
şimdi de dünya 

pazarlarında

TürkTraktör’de üretilen yarı 
otomatik şanzımanlı Case IH 

Farmall M serisi dünya çiftçilerinin 
kullanımına sunulacak.
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Çağdaş sanat alanında eser üreten 
sanatçıları bir araya getiren ve 
Türkiye’nin ilk Sanat Pazaryeri teması 
ile gerçekleştirilen proje hayata geçti. 
Projeye lojistik destek Borusan Lojistik’ten 
geliyor. Türkiye’nin önde gelen sanat 
ve etkinlik alanlarından biri olan Uniq 
Expo, ilk sanat kuluçka merkezi McArt.
ist Art Incubation Center ve TTLC iş birliği 
ile gerçekleştirilen proje ile Türkiye’deki 
başarılı multi disipliner sanatçılar, 
sanatın her alanında farklı sesleri ve 
ifade biçimlerini sergilemek üzere Sanat 
Pazaryeri’nde bir araya geliyorlar. 

Proje kapsamında Resim, Heykel, Fotoğraf 
ve Dijital Sanat başlıkları altında dört 
ayrı kategoride düzenlenen yarışmada 
sanatçılar eserlerini jüriye sundular. Jüri 
FSSEM (Faruk Saraç MYO Sürekli Eğitim 
Merkezi) Koordinatörü Yeşim Tokcan 
moderatörlüğünde, Ressam & Eğitimci 
Recep Çiftçi, Sanatçı ve Heykeltıraş Serdar 
Kaynak, MPozitif Ajans Başkanı Muzaffer 
Malkoç ve TTLC Sanat Danışmanı Dr. 
Gizem Tatlıcıdan oluştu. 

Yapılan değerlendirme sonucunda Resim 
kategorisinde “İsimsiz” adlı eseriyle 
Enes Ali Sağdıç, Heykel kategorisinde 
“Akvaryum” adlı eseriyle Barkın Coşkun, 
Fotoğraf kategorisinde “Kavuşma” adlı 
eseriyle Mehmet Akkuş ve Dijital Sanat 
kategorisinde “Karanlığın İçinde” adlı 
eseriyle Uğur Doğaner birinci oldular. 
Dört sanatçı maddi ödülün yanında, 
kişisel sergi ayrıcalığı ile ödüllendirildi. 
Sanat Pazaryeri Türkiye’de ilk kez 1.500 
m2 bir alanda erişilebilir sanat konsepti 
ile sanatseverleri ve koleksiyoncuları 
yüzlerce sanatçı ve eserle buluşturuyor. 
Sanat eserlerinin taşınması ve diğer 
lojistik hizmetler Borusan Lojistik 
tarafından yerine getiriliyor.

Sanat Pazaryeri’nde 
lojistik hizmetler 
Borusan Lojistik 

Eta’dan

Sanatçıların eserlerini 
sanatseverler ve koleksiyoncularla 

buluşturan yepyeni bir proje olan 
“Sanat Pazaryeri”nde eserlerin 

nakli ve tüm lojistik hizmetler 
Borusan Lojistik yerine getirildi.
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IVECO’dan 
Sitnak’a 
10 adet 
S-WAY 
çekici

teslimatı 
IVECO yetkili satıcısı Istanbul Fiat, 

S-WAY çekicileri Sittnak’a teslim 
etti. IVECO’nun İstanbul yetkili 

satıcılarından İstanbul
Fiat satışını gerçekleştirdiği

50 adet S-WAY AS440S48 T/P 
çekiciden 10 adetini 

Sittnak Uluslararası Nakliye 
firmasına teslim etti.

Sittnak Uluslararası nakliye A.Ş’nin 50 
Adetlik S-way yatırım planı kapsamında 
S-WAY çekici teslimatları devam ediyor. 
Firmanın Çatalca merkezinde yapılan 
teslimat törenine IVECO Türkiye adına ağır 
vasıta bölge satış müdürü Yusuf Pekel, 
Sittnak Uluslararası nakliye firması 
sahipleri Ahmet Kınacı ve Melih kınacı 
ayrıca satın alma müdürü Murat Çulhacı 
katılırken, İstanbul Fiat adına firma sahibi 
Cem Arı, genel müdür Hikmet Yılgör ve 
ağır vasıta satış müdürü Alper Akbay 
katıldı. Sittnak yetkilileri özellikle yakıt 
verimliliği, Avrupa’da bulunan geniş 
servis ağı ve km maliyetinin düşük olması 
sebebiyle yatırımlarını IVECO S-WAY çekici 
üzerine yaptıklarını ifade ettiler

Yeni kabin: Mükemmel sürüş ortamı
Mükemmel sürüş ortamı: Yeni kabinin 
tasarımı, ideal sürüş pozisyonu ile 
başlamak üzere sürücülerin ihtiyaçları 
düşünülerek gerçekleştirildi. Ayarlanabilir 
koltuğun bazası alçaltılıp minderin 
kalınlığı ve ileri geri hareket mesafesi 
arttırılarak sürücüye konforlu bir 
pozisyon ve ideal görüş alanı sağlandı. 
Direksiyonun alt kısmı düz tutularak 
sürücülere daha fazla alan bırakıldı ve 
konfor arttırıldı. Kontrollerin ergonomik 
yerleşimiyle tüm anahtar özellikler 
sürücünün kolayca erişebileceği 
noktalara yerleştirildi ve aracın daha 
konforlu ve verimli yönetimi sağlandı.

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

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

Geniş, iyi donanımlı yaşam alanı.Yeni 
kabin konsepti hareket kolaylığı için 
oldukça boş alan bırakan geniş bir yaşam 
ortamı yaratıyor.

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

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

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

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

Tek parçalık alt ranza yatağı 14 santim 
kalınlığında 2 farklı konfor seviyesine 
sahip bir şilte barındırıyor. Üst ranzada ise 
farklı ihtiyaçlara göre iki çözüm mevcut: 
8 Santim kalınlığında şilte ile katlanabilir 
ve bavul alanı olarak kullanılabilen 60 
santim genişliğinde Akıllı Ranza veya 10 
santim kalınlığında şilte ve merdiveniyle 
70 santim genişliğinde Konforlu Ranza.

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

Yakıt verimliliğini arttırmak için tasarlandı
Kabinin dış kısmının her detayı hava 
direncini minimize etmek için incelikle 
çalışıldı. Yeni çatı mükemmel bir biçimde 

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

Aracın aerodinamik performansı 
boşlukları kapayan ek özelliklerle daha 
da geliştirildi. Bu, optimize aerodinamik 
kiti ile çekici ve yarı-treyler arasındaki 
boşluğu kapatmak için kauçuk uzatmalı 
etekleri içeriyor.

Kapı, yeni tasarımıyla ikinci basamağa 
kadar iniyor ve kabinin yanlarında 
yumuşak bir yüzey yaratarak hızın 
yarattığı türbülansı azaltıyor.

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

Toplam Sahip Olma Maliyetini 
kısmak için tasarlandı
IVECO S-WAY’in kabininin yeni 
tasarımında maliyeti azaltmak için tek 
parça tampon yerine yalnızca etkilenen 
parçanın değişmesini sağlayan çok-
parçalı tampon gibi çeşitli özelliklerle 
her tasarruf fırsatı değerlendirildi. IVECO 
verilerine göre bu, filolardaki çoğu olayda 
belirgin ölçüde daha düşük tamir masrafı 
sağlayacak.

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

Yeni Kabin: Sürücü güvenliği için 
tasarlandı
IVECO S-WAY’in geliştirilme sürecinde 
ana odak sürücüydü; kabin ECE 
R29.03 kabin çarpışma standartları 
ile uyumlu mekanik direnç ile yüksek 
pasif güvenliğe sahip. Ek olarak ön aksa 
yapılan ince ayarla fren mesafesi %15 
kısaltılarak genel güvenlik geliştirildi.

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

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

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

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

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

Müdürlüğü 
filosunu 

yeni 
araçlarla 

güçlendirdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, 
Manisa halkına daha hızlı 

hizmet sunabilmek amacıyla 
filosuna 11 araç daha kattı. 

Yeni araçların tanıtım töreni 
Büyükşehir Belediyesi Kırtık 

Şantiyesinde yapıldı. 
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) 
Genel Müdürlüğü, il genelinde alt ve üstyapı 
yatırımlarında kullanılmak ve yaşanan arızalara 
daha hızlı müdahalede bulunabilmek amacıyla 
filosuna 3 adet kazıcı yükleyici, 2 adet rampa 
kasa kamyon, bir adet 30 tonluk uzun bomlu 
paletli ekskavatör, bir adet çekici, bir adet 
mini paletli ekskavatör, bir adet lowbet iş 
makinesi taşıyıcı, bir adet sal kasa treyler ve 
bir adet hooklift kamyon olmak üzere toplam 
11 yeni araç kattı. Büyükşehir Belediyesi Kırtık 
Şantiyesinde yapılan tanıtım törenine, MASKİ 
Genel Müdürü Burak Aslay’ın yanı sıra, Genel 
Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Elektrik, 
Makine ve Malzeme Dairesi Başkanı Kemal Anaç, 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem 
Çöllü, İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, 
Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve 
görevli personel katıldı.
“Çalışmalarımız daha da hızlanacak”
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, filoya yeni 
katılan araçlarla birlikte çalışmaların daha da 
hız kazanacağını belirterek, “Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün 
önderliğinde vatandaşlarımızın hizmetlerimiz ile 
ilgili memnuniyetlerinin arttırılması noktasında 
yapılanmamızı her geçen gün güçlendiriyoruz. 
Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.
“Manisa halkına hayırlı uğurlu olsun”
Filoya yeni katılan araçların Manisa’ya hayırlı 
olmasını dileyen Elektrik, Malzeme ve İkmal 
Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “MASKİ Genel 
Müdürlüğümüzün hizmetlerini daha hızlı 
gerçekleştirmek için dairemiz tarafından alınan 
iş makinelerinin tanıtım törenini gerçekleştirdik. 
Bu araçları Manisa halkına daha iyi hizmet 
verebilmek amacıyla daire başkanlıklarımızın 
hizmetini sunduk. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.
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Türkiye lastik sektörü 
lideri Brisa, ağır ticari 
ürün grubunda 2020 
yılında güçlü bir 
performans sergiledi. 
Filolara sunduğu ürün ve 
hizmet çeşitliği ile lider 
olan Brisa, pazarda her 
3 lastikten birinde tercih 
edildi. Brisa, sektörde 
mobilite dönüşümüne 
de öncülük ediyor. 
Lastiğin ötesinde akıllı 
ve yenilikçi hizmetlere 
odaklanan Brisa, 2020 
yılında ticari araçlara 
yönelik geliştirdiği 
Dijital Filo hizmetleri ile 
sektörde ilklere imza attı. 
Brisa’nun sunduğu tüm 
hizmetlerden faydalanan 
100 araçlık bir filonun 
yıllık ortalama kârı
2 milyon TL oluyor.

BRİSA
akıllı 

hizmetleriyle 
2020’de 

de ağır 
ticari lastik 

pazarının 
lideri

Bridgestone, Lassa ve Dayton 
markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri 
Brisa, 2020 yılında akıllı hizmetleri, ürün 
çeşitliliği ve sahadaki güçlü varlığı ile 
ağır ticari araç lastik pazarında güçlü 
performasını devam ettirdi. Pazarda 
her 3 lastikten birinde tercih edildi. 

Pandemi sürecinin etkisiyle, 2020 
yılını % 11 düşüşle 182 milyon adet 
ile kapatması öngürülen Dünya ağır 
ticari lastik pazarının gelecek 5 yılda 
toparlanarak yıllık bazda % 4 artışla 227 
milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. 
Türkiye, Doğu Avrupa bölgesi dahil 
edildiğinde Rusya’dan sonra 2. en 
büyük ticari araç parkına sahip. Bu 
potansiyel ile Türkiye’de ağır ticari 
lastik pazarının 2020 yılında yaşanması 
öngörülen % 7 daralmaya rağmen 
önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık bazda 
% 3 büyüme ile 2,4 milyon adede 
ulaşması bekleniyor. 

Brisa, sahadaki güçlü varlığı ve 
müşterilerine sunduğu akıllı 
hizmetlerle liderliğini sürdürdü ve her  
3 lastikten birinde tercih edildi.
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 “Sektörde mobilite dönüşümüne 
liderlik ediyoruz” 
Pandeminin de etkisiyle otomotiv 
sektörü, elektrikli ve otonom araçlar ile 
bağlanabilirlik teknolojileri etrafında 
yeniden şekillenirken ticari araçlarda rota 
optimizasyonu, platooning gibi teknolojiler 
hızla önem kazandı. Filoların tüm operasyon 
maliyetlerini aşağı çeken ürün ve hizmetler, 
pazarda her zamankinden daha fazla talep 
görüyor. Bu süreçte çevik iş modelleri ve yeni 
nesil teknolojilerden faydalanma anlamında 
önemli deneyimler kazanan Brisa, yeni 
normalin mobilite açısından getirdiği 
dönüşüme öncülük etmeye hazırlanıyor. 

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; 
“Brisa olarak, uzun yıllardır, ortağımız 
Bridgestone’un bilgi birikiminden de 
beslenerek, trendleri yakından takip ediyor 
ve lastiğin ötesinde hizmetler sunmaya 
odaklanıyoruz. Müşterilerimiz daha 
akıllı hizmet ve çözümler bekliyor. Filo 
müşterilerimiz ise değer odaklı, kapsamlı 
hizmetleri tercih ediyor. Lastiğin teknik 
özelliklerinden beklentiler de giderek 
değişiyor. Yakıt verimliliği, daha uzun 
ömür, düşük yuvarlanma direnci, sıkı yol 
tutuş müşterilerimizin temel beklentileri 

haline gelmeye başladı. Kilometre başına 
maliyetin de önem kazandığını görüyoruz. 
Brisa olarak, lastiğin ötesinde akıllı 
hizmetlerimiz, yenilikçi çalışmalarımızla 
bu alanda da liderliği üstleniyoruz. Bu yıl 
Profleet Filo Çözümlerimizi 4 farklı pakette 
sunmaya başladık. Ürün, hizmet, ödeme ve 
Dijital Filo paketleri. Pandemi sürecinde de 
Dijital Filo çatısı altında, sektörde ilk olan 
uygulamalara imza attık.” diye konuştu.

“Sektörün en kapsamlı hizmet 
çeşitliliği ile katma değer sunuyoruz”
Güzel, “Ticari araç lastikleri sektöründe 
‘Profleet’ hizmetlerimizle ‘360 
derece danışmanlık’ sunuyoruz. Filo 
müşterilerimizin lastiklerini anbean 
izliyoruz. En büyük hedefimiz; detaylı 
analiz ve yönlendirmelerimiz sayesinde 
filo müşterilerimizin operasyonlarını 
sorunsuz bir şekilde yürütmelerine 
yardımcı olmak. Raporlamalarımızla 
verimliliklerine ve nitelikli büyümelerine 
katkıda bulunmak. Profleet adı altında 
sunduğumuz tüm hizmetler bir araya 
geldiğinde filolara, iş ortaklarına ve Türk 
ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Tüm 
bu hizmetlerden faydalanan 100 araçlık 
bir filonun yıllık ortalama kârı 2 milyon TL. 

Türkiye’deki en iyi filo hizmet çeşitliliğine 
ve her müşteri segmentine uygun hizmet 
gamına sahip olduklarına değinerek 
“Toplam 15.354 kayıtlı filo müşterimiz var. 
94 kişilik Profleet saha ekibimiz ile bugüne 
kadar 3,5 milyon km yol kat ederek 
dünyayı 100 kere turladı, toplam 4 milyon 
lastik ölçümü ve 243.286 müşteri ziyareti 
gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz ürün, 
hizmet ve teknolojilerle müşterilerimize 
ve ülkemize katma değer yaratan akıllı 
çözümlerimizi bir bütün olarak sunmaya 
devam edeceğiz.” diye konuştu. 

Sektörde bir ilk: Dijital Filo 
uygulaması ile akıllı iş süreci takibi
Dijital Filo, Brisa’nın sürekli gelişen ve son 
teknoloji ürünler içeren, her ticari araç 
segmentine uygun dijital hizmet gamı. 
Filolar, tüm dijital filo hizmetlerine mobil 
aplikasyon ile ulaşıp lastikleri, aracın altına 
takıldığı andan itibaren ömrü boyunca 
takip edebiliyor. Brisa müşterileri filo 
analizi, lastik incelemeleri, kaplama analizi, 
hurda sorunları gibi Brisa’nın yaptığı 
saha çalışmalarını şeffaf bir şekilde anlık 
görebiliyor ve sahadaki sorunlardan 
anında haberdar olabiliyor. Brisa, Dijital 
Filo çatısı altında, Aspects, TMP+ ve 
TPMS&Telematics hizmetlerini sunuyor. 

Sektörde bir ilk: Filofix ile tek tuşla 
tüm ticari araçlar için mobil yol 
yardım hizmeti 
Brisa 2020’de, sahadaki başarılı 
uygulamalarından biri olan Filofix yol 
yardım hizmetinin çok daha gelişmiş 
versiyonunu kullanıma açtı. Yolda bir 
sorunla karşılaşan Brisa müşterileri ister 
yurt içinde ister Avrupa’da olsun yalnızca 
bir telefonla 7/24 yol yardım hizmetini 
Türkçe olarak alabiliyorlardı. Şimdi Dijital 
Filo mobil uygulaması sayesinde tek tuşla 
bu yardıma ulaşabiliyorlar. 

Sektörde bir ilk Dijital Filo - 
TPMS (Lastik Basıncı Ölçme Sistemi) 
& Telematics hizmetleri bir arada
Brisa, Filo araçlarının konum, arıza, 
mekanik bilgilerini ve sürücü davranışını 
raporlayan Telematics sistemleri ile 
lastik basınç ve sıcaklığını ölçen TPMS 
hizmetlerini tek çatı altında toplayan ilk 
şirket oluyor. Brisa, yerli yazılım ile bu 
hizmetleri 2021 yılında devreye almayı 
planlıyor. Dijital Filo – Aspects, filolara, 
lastik kaynaklı kayıp ve kazançları net 
bir şekilde gösteriyor, raporlar sayesinde 
tasarruf alanlarını daha net bir şekilde 
belirliyor. 

Dijital Filo - TMP+ lastiğin ilk günden 
ömrünü tamamlayana kadar geçen 
sürede adım adım takibini sağlıyor. Bu 
sistem ile lastik ve servis harcamalarının 
yönetimi, kayıp-çalıntı lastiklerin 
tespiti, tüm filo sistemlerine entegre 
olabilen ve  özelleştirilebilen servis 
modülü, filoya özel projeksiyon raporları  
sunuluyor.   

Brisa, ürün çeşitliği anlamında da yerli 
üretim çalışmalarını güçlendirerek ticari 
ürünler grubunda pazarın ihtiyaçlarına 
hızlı bir şekilde cevap sunuyor. 2020 
yılında Energia 100S ürününü pazara 
sunan Brisa, Lassa markası ile şehir içi 
otobüs sürücüleri için dört mevsim 
kullanılabilen özel bir ürün geliştirdi. 
Bandag ile de yüksek üretim teknolojisi 
ile lastik kaplama çözümü sunan Brisa, 
2020 yılında 110 bin lastik kaplayarak 
her 3 lastik kaplama hizmetinden 1’inde 
tercih edildi. Brisa filo müşterilerinin % 
30’una kaplama hizmeti veriyor. Son 5 
yılda 600 bin lastik kaplama hizmetiyle 
420 milyon TL tasarruf sağlayarak, 
müşterileriyle birlikte hem ekonomik 
hem de çevresel bir fayda oluşturdu. 
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Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın yeni 
Youtube kanalı eğlenceli içeriği ile geliyor. 
“Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar” isimli 
yeni serinin moderatörlüğünü stand-up 
gösterileri ve radyo programları ile geniş 
bir hayran kitlesine sahip Mesut Süre 
üstleniyor. Mesut Süre yeni video serisinde; 
konuklarının tanışma hikâyelerini, birlikte 
kurdukları iş ilişkilerini, yaşadıkları talihsiz 
olayları ve arkadaşlarıyla kurdukları ilişkileri 
keyifli bir şekilde paylaşmalarına imkân 
sağlıyor. Mesut Süre ve konuklarına ev 
sahipliği yapma görevini ise Mercedes-Benz 
Yeni Vito üstleniyor. 

“Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar” 
serisinin ilk bölümü için “Mercedes-Benz 
Hafif Ticari Araçlar Türkiye” Youtube kanalını 
ziyaret edebilirsiniz. 

Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer
Mercedes-Benz’in 9 kişilik araç dünyasına 
yön veren modeli Vito Tourer, 2020 itibarıyla 
yenilenmiş tasarımı, arttırılan donanımları, 
güvenlik teknolojileri, yakıt tüketimi 
düşürülen motor seçenekleri ve “Her Açıdan 
Güzel” sloganıyla Türkiye’de satılmaya 
başlandı. Mercedes-Benz Vito, çok yönlü 
kullanım özellikleriyle gerek farklı ölçeklerde 
işletmelerin en iyi mesai arkadaşı, gerekse 
de geniş ailelerin en iyi yol arkadaşı oldu.

Yeni dört silindirli turbo dizel motor 
ailesinden OM 654, yüksek verimlilik 
seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini 
bir arada sunuyor. Yeni Mercedes-Benz Vito 
Tourer daha konforlu bir sürüş sunarken, 
DISTRONIC ve Aktif Fren Yardımcısı gibi 
sürüş yardımcıları güvenliğe katkı sağlıyor. 
Mevcut duruma göre bir ileri seviyeye 
taşınan iç mekân sürüş konforunu 
desteklerken; aracın tasarımını daha modern 
bir seviyeye getiriyor.

Mercedes-Benz
Vito ile her açıdan 
güzel yolculuklar

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın yeni Youtube 
kanalında “Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar” serisi 

başlıyor. Video serisinin ilk bölümlerinde stand-up 
gösterileri ve radyo programları ile geniş bir hayran 

kitlesine sahip olan Mesut Süre, moderatörlüğü 
üstleniyor olacak. “Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar” 

serisinin ilk bölümünü link üzerinden izleyebilirsiniz.
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Türkiye’nin ticari araç lideri Ford, sektöre yön 
veren ve Türkiye’nin en çok tercih edilen ticari 

araç modeli Transit’in ek donanım ve özelliklere 
sahip ‘Limited’ versiyonu ile soğuk zincir 

taşımacılığına yönelik ‘Frigo Van’
versiyonlarını müşterilerine sundu.

Ford Yeni Transit 
Limited’i ve

Frigo Van’ı sundu

Karşınızda Ford Transit
ailesinin yepyeni üyeleri:
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Ford, ticari araç ailesinin sevilen üyesi 
Transit’i işletmelerin ve müşterilerin 
ihtiyaçlarını odağına alarak geliştirmeye 
devam ediyor. Ticaretin lideri Transit’in 
şimdi yepyeni özellikler ve ek donanımlarla 
sunulan ‘Limited’ versiyonu ile soğuk 
zincir taşımacılığına yönelik Ford Otosan 
mühendisleri tarafından geliştirilen özel 
yalıtım ve soğutucu üniteye sahip ‘Frigo 
Van’ versiyonu müşterilere sunuldu. 

Yepyeni donanım ve özelliklerle   
yeni “Transit Limited”

Müşterilerin ticaret hayatının operasyonel 
zorlukları ile pratiklikten ve konfordan 
ödün vermeden baş edebilmesini 
sağlayan Transit’in ‘Trend’ ve ‘Deluxe’ 
versiyonlarına ek olarak yeni özellik ve 
ek donanımları ile geliştirilen ‘Limited’ 
versiyonu sunuldu. Yeni Transit ‘Limited’ 
versiyonda ‘Deluxe’ versiyona ek olarak; 
gövde rengi ön tampon, HID BI-Xenon 
dinamik ön farlar, 16’’ inç alüminyum 
jantlar, yan park sensörleri, geri görüş 
kamerası, arka led tepe lambası, silecek 
suyu seviye göstergesi, ısıtmalı ön cam, 
yağmur sensörlü ön silecekler müşterilere 
sunuluyor. Yeni Transit Limited’in iç 
tasarımında ise Türkçe navigasyon 
desteği, yolcu hava yastığı, deri vites 
topuzunun yanı sıra iç konsola eklenen 
krom detaylar dikkat çekiyor.

Yüksek kapasiteli soğutucuya sahip 
yeni “Transit Frigo Van”

Transit’in soğuk zincir taşımacılığına 
yönelik, 11 m3 ve 12.4 m3* baz araç 
üzerine geliştirilen, orta ve yüksek tavan 

seçenekleri ile sunulan, yeni “Frigo Van” 
versiyonu başta gıda olmak üzere ilaç 
ve çiçekçilik gibi sektörler için de önemli 
taşıma/nakliye avantajları sunuyor. +5°C 
soğutma sınıfında, ATP** belgesine sahip, 
Transit Frigo Van, kuru, serin ve soğuk 
ürünlerin taşımasına imkan sağlıyor. 

Ford Otosan Ar-Ge mühendisleri 
tarafından geliştirilen soğutucu sistem 
sektörde bir ilk olarak ve benzersiz 
şekilde müşterilere sunuluyor. Soğutucu 
sistemde ikinci kompresör kullanılmıyor, 
bu sayede, motorda ekstra yüklenme 
oluşmazken, motorun daha uzun ömürlü 
olmasına katkı sağlanıyor. Araçta tavan 
ünitesi (ilave yoğuşturucu) bulunmaması 
sebebiyle, tavan gövde sacı 
modifikasyonu da bulunmuyor. Böylelikle 
aracın orijinalliği korunuyor, ikinci elde 
değer kaybı yaşanmıyor. Ayrıca, aracın 
arka yük kısmında, standart soğutucu 

ünite ve 65mm izolasyon kalınlığına 
sahip, modüler paneller bulunuyor. 
Modüler paneller, istenildiğinde 
sökülerek araç tekrar panelvan haline 
dönüştürülebiliyor.

Transit Frigo Van araçlar anahtar teslim 
olarak ve Ford Otosan ‘3 yıl sınırsız km 
garantisi’ ile müşterilere sunuluyor.

Yeni Ford Transit Minibüs ‘Limited’ 
339.800 TL’den, Transit Van ‘Limited’ 
251.800 TL ve Transit ‘Frigo Van’ ise 
252.900 TL’den başlayan tavsiye edilen 
anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili 
Satıcıları’nda müşterileri bekliyor.

*Tamamlanmış Frigo Van aracının net iç yükleme 
hacmi, orta tavan yüksekliğine sahip araçlarda 
8.5m3, yüksek tavan yüksekliğine sahip araçlarda 
ise 10m3`dür.

** Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası 
Taşımacılığı ve Taşımalarında Özel Ekipmanların 
Kullanımı Antlaşması



58 RADÜS DERGİSİ   2021

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
zorunlu tuttuğu bu uygulamanın amacı 
atık yağların miktarlarını düzenli olarak 
tespit etmek ve bu atık yağlara uygun 
alan oluşturulup depolanarak, düzenli 
olarak yetkililere teslim edilmesini 
sağlayarak çevre ve insan sağlığını 
korumak. Uzman madeni yağ üreticisi 
Motul, yönetmelikten etkilenecek olan 
servis ve tamirhanelere destek olmak 
amacı ile online bir eğitim düzenledi.

Motul servis noktalarının  
eğitimi tamamlandı

Yağ değişim servisleri ve 
tamirhanelerin mağduriyet 
yaşamaması amacı ile bu eğitimi 
gönüllü olarak gerçekleştiren Motul, 
işletmelerin 2020 Aralık sonuna 
kadar yapmaları gerekenler ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulundu. Bilgi ve 
Çevre Danışmalık firmasının iş birliği 
ile gerçekleştirilen eğitimde Motul 
yetkili satıcıları, servis noktaları ve satış 
ekiplerine, eğer alınmazsa işletmelerin 
kapatılmasına ya da ceza almasına 
neden olabilecek izin belgesi edinme 
prosedürlerine dair detaylı bilgiler 
sunuldu. 

Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi 
temin edecek iş yerleri için sürecin 
nasıl işleyeceğine dair bilgilendirme 
büyük önem taşıdığı için işletmelerin 
yönetmelik kapsamında motor yağı 
değişimi için hangi şartlara uyması 
gerektiği konusu eğitim boyunca 
uzmanlar tarafından iş yeri sahipleri ve 
yetkililer ile detaylı olarak paylaşıldı.

Eğitimde Atık Yönetimi Yönetmeliği 
şartlarına uygun geçici depolama alanı 
kurulmasından, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na ait Entegre Çevre Bilgi 
Sistemi’ne kayıt olunmasına kadar 
yapılması gerekenler adım adım 
paylaşılırken, işletmelere onay süreçleri 
ve “Motor Yağı Değişim Noktası İzin 
Belgesi” alınması prosedürleri ile ilgili 
yapılması gerekenler konusunda 
bilgiler verildi. 

Araç sahiplerinin Türkiye genelinde 
hizmet veren Motul yetkili satıcıları 
ve servis noktalarından güvenle 
faydalanabilmeleri için Motul’un 
sektörel ve teknik eğitimleri 2021 
senesinde de devam edecek.

Motor yağı değişim 
noktaları için

yeni dönem

Motor yağı değişimi yapan oto 
servisler, akaryakıt istasyonları, 

tamirhaneler ve benzer hizmete 
sahip diğer işletmelere, yürürlüğe 

giren Atık Yağların Yönetimi 
Yönetmeliği’ne göre “Motor Yağı 

Değişim Noktası İzin Belgesi” 
alınması zorunluluğu getirildi. 

Buna göre motor yağı değişimi 
yapan işletmelerin, 1 Ocak 2021’e 
kadar 5 yıl geçerliliği bulunan izin 

belgesini almaları ve bakanlığın 
çevrimiçi programlarına kayıt 

olmaları gerekiyor.
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Avrupalı kamyon üreticileri, yapılan bilimsel 
araştırmalar doğrultusunda 2050 yılında 
sıfır karbonlu bir dünyaya ulaşabilmek 
için 2040 yılına kadar satılan tüm yeni 
kamyonların fosil yakıtsız olması gerektiği 
sonucuna ulaştılar. Bu sonuç doğrultusunda 
Scania’nın da üyesi olduğu Avrupa Otomobil 
Üreticileri Derneği (ACEA), 2050 yılına 
kadar sıfır karbon salınımı için izlenebilecek 
yolların oluşturulabilmesi amacıyla Potsdam 
İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü’nden 
bilim insanlarıyla güçlerini birleştirdi. Bu 
güç birliğinin yaptığı ortak açıklamada; 
fosil yakıtsız araçlar için uygun altyapının 
oluşturulması, karbon ve enerji içeriğini 
temel alan yeni bir vergilendirme sisteminin 
gerekliliği gibi konulara değinilirken sıfır 
karbona hızlı bir geçiş yapabilmek için 
mevcut tüm çözümlerin birleştirilerek bugün 
harekete geçilmesi gerektiği belirtildi.

ACEA Ticari Taşıtlar Kurulu Başkanı ve 
Scania CEO’su Henrik Henriksson konu ile 
ilgili olarak “İklim değişikliği, çağımızın en 
temel mücadelesi. Aynı zamanda, COVID-19 
salgını; gıda, ilaç ve diğer temel ürünlerin 
ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak için 
karayolu taşımacılığı ve lojistiğin oynadığı 
kritik rolü bizlere gösterdi. Karayolu 
yük taşımacılığı bu rolü sürdürecekse 
fosil yakıtlardan olabildiğince çabuk 
uzaklaşmalıyız. Biz bunu gerçekleştirmeye 
hazırız; ancak bunu tek başımıza yapamayız. 
Bunu başarabilmemiz için diğer paydaşlara 
ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.

Bu amaçlar temelinde sıfır karbon salınımına 
geçişi hızlandırabilmek için bugün binlerce 
uzman, Scania bünyesinde çalışmalarını 
sürdürmekte. Yalnızca karbon salınımını 
azaltmakla kalmayacak olan elektrikli araçlar, 
aynı zamanda hava kalitesini de iyileştirerek 
insan sağlığına katkıda bulunacak.

SCANIA
2040’a kadar fosil 

yakıtı bırakacak

Scania, sürdürülebilir ulaşım 
sistemine geçişte öncü olma 

hedefinde bir kilometre taşı olan 
ilk ticari elektrikli kamyon serisini 
tanıttı. Son yıllarda elektrikli araç 

teknolojisinin geliştirilmesinde 
önemli adımlar atan Scania, fosil 

içermeyen bir ticari taşıma sistemi 
elde etme amacıyla her yıl yeni 

elektrikli kamyonlar ve otobüsler 
piyasaya sürerek 2040’a kadar fosil 

yakıtı bırakmayı hedefliyor.
Henrik Henriksson

Elektrikli
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Tam elektrikli ürün gamı olan Renault Trucks Z.E. 
serisindeki araçlar, gürültü kirliliğini önlüyor ve kentsel 
hava kalitesini koruyor. Sıkı trafik kısıtlamalarına tabi 
olan uygulamalara bile şehir içi bölgelere erişim 
sağlıyor. Nakliye şirketlerinin elektrikli araçlara 
geçmesine yardımcı olmak için tam elektrikli 
Renault Trucks kamyonlar, 400 km’ye kadar çalışma 
menziliyle 3,1 ila 26 ton brüt araç ağırlığı arasında 
özelleştirilebiliyor. 

Renault Trucks D ve D Wide Z.E. şimdi   
66 kWh batarya donanımı ile sunuluyor

Batarya, bir elektrikli kamyondaki en maliyetli 
bileşenlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Renault 
Trucks, maksimum çalışma aralığını sistematik olarak 
dahil etmek yerine müşterilerine gerçekten ihtiyaç 
duydukları menzili sunmayı tercih ediyor. Müşterilerin 
gerçek uygulama gereksinimlerine göre uyarlanmış bu 
çözüm, hem yükleri koruyor hem de firmaların rekabet 
güçlerini arttırıyor. Renault Trucks D ve D Wide Z.E, 
artık çeşitli menzil opsiyonları ile sunuluyor. Önceden 
50 kWh ile sınırlandırılmış olan bataryalar bulunurken 
artık araçlar 66 kWh lityum iyon bataryalar ile de 
donatılıyor. Müşteriler, Renault Trucks D Z.E. için beş 
farklı konfigürasyonda 66 kWh’ya kadar maksimum 
altı batarya grubundan seçim yapabiliyor ve bu da 400 
km’ye kadar çalışma menzili anlamına geliyor.

Renault
Trucks

elektrikli
araç serisini
genişletiyor

Renault Trucks, müşterilerinin temiz 
enerjiye geçişlerini hızlandırmalarına 

yardımcı olmak için tam elektrikli ürün 
gamını genişletiyor. Dağıtım gamı elektrikli 
araçlar için daha geniş batarya seçenekleri 
bulunuyor: Renault Trucks D ve D Wide Z.E 

artık 66 kWh bataryaları ile de sunuluyor. 
Ayrıca Renault Trucks Master Z.E.’nin, 3,5 

tonluk modeli pazara sürülüyor. 

Elektrikli
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Renault Trucks Master Z.E.,  
3,5 tonluk bir modeliyle 
piyasaya sürüldü

Renault Trucks, Master Z.E. serisini 
de genişletiyor. Bu kamyon artık, 
önceki versiyon olan 3.1 tona 
yerine 3.5 tonluk brüt araç ağırlığı 
ile sipariş edilebiliyor. Renault 
Trucks Master Z.E., 400 kg ek yük 
taşımasına rağmen 120 km’lik 
gerçek çalışma menzili sunuyor ve 
sadece altı saatte tamamen şarj 
edilebiliyor. 

3,1 tonluk ürün yelpazesi, üç 
farklı uzunlukta (L1, L2, L3) ve iki 
ayrı yükseklikte (H1, H2) bulunan 
iki modelden (panelvan ve düz 
zeminli kabin) oluşuyor. 3,5 tonluk 
panelvan versiyonu halihazırda 
piyasada bulunuyor. 

Ayrıca 3,5 tonluk Renault Trucks 
Master Z.E. tam elektrikli hizmet 
kamyonu, kısa bir süre sonra bir 
boşaltma römorku veya kaldırma 
bagaj kapağı olan yüksek hacimli 
bir konteyner gibi çok çeşitli 

ekipmana sahip bir platform kabini 
ve şasi kabini ile birlikte satışa 
sunulacak.

Renault Trucks Z.E. serisi 
teknik özellikleri 
Renault Trucks Master Z.E. 
- Toplam brüt araç ağırlığı 3.1t ile 

3.5t arasında
- 57 kW elektrikli motor
- Maksimum tork: 225 Nm 
- Maksimum hız: 100 km/h 
- Batarya: 33 kWh lityum-iyon 

bataryalar 
- NEDC’ye bağlı menzil aralığı: 200 

km 
- Gerçek uygulama menzil aralığı: 

120 km‘ye kadar 
- Şarj : 7 kW AC

Renault Trucks D Z.E. 
- Toplam brüt araç ağırlığı: 16t - 

Ağırlık: 16.7t. 
- Mevcut dingil mesafesi: 4,400 mm 

ve 5,300 mm 
- 185 kW elektrikli motor (130 kW 

kesintisiz güç) 

- Elektrikli motorun maksimum 
torku: 425 Nm. 

- Arka aks için maksimum tork: 16 
kNm 

- İki vitesli şanzıman 
- Batarya: Toplamı 200 ila 400 kWh 

olan lityum-iyon bataryalar
- Gerçek uygulama menzil aralığı: 

400 km’ye kadar 
- Şarj : 20 kW AC ve 150 kW DC 

Renault Trucks D Wide Z.E. 
- Brüt araç ağırlığı: 26 t Ağırlık: 27 t. 
- Mevcut dingil mesafesi: 3,900 mm, 

diğerleri talep üzerine mevcut
- Toplam 370 kW’lik iki elektrik 

motoru (260 kW kesintisiz güç) 
- Elektrikli motorun maksimum 

torku: 850 Nm 
- Arka aks için maksimum tork: 28 

kNm. 
- İki vitesli şanzıman 
- Batarya: 200 ila 265 kWh olan 

lityum-iyon bataryalar
- Gerçek uygulama menzil aralığı: 

180 km’ye kadar
- Şarj : 20 kW AC ve 150 kW DC Elektrikli
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Karsan’dan 
Romanya’ya 

20 adet
elektrikli araç 

teslimatı

%100 elektrikli araçlarıyla 
Avrupa’nın çevreci tercihi olan 
yerli üretici Karsan, Romanya’nın 
Dej Belediyesi’ne 14 adet Atak Electric ve 
6 adet Jest Electric teslimatı gerçekleştirdi. 
Böylece, Dej Belediyesi’ne ait toplu taşıma 
sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında 
Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle 
açılan ihalenin kazananı olan Karsan, 20 elektrikli 
aracın da teslimatını gerçekleştirmiş oldu.

Elektrikli
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Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite 
ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan 
Karsan, % 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest 
Electric ve Atak Electric ile Avrupa’yı taşımayı 
sürdürüyor. Yıl boyunca aldığı siparişleri teslim 
etmeye hız kesmeden devam eden marka, son 
olarak Romanya’nın Dej Belediyesi’ne 14 adet 
Atak Electric ve 6 adet Jest Electric teslimatı 
gerçekleştirdi. Karsan, distribütörü Anadolu 
ROM’la Dej Belediyesi’ne ait toplu taşıma 
sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında 
Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle 
açılan ihalenin kazananı olmuştu. 

Tek şarjda 300 km menzil sunuyor 
Karsan’ın elektrikli ürün gamının 8 metre 
sınıfındaki üyesi Atak Electric, 230 kW motor 
gücü ve 2500 Nm tork üreterek kullanıcısına 
yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. 
BMW’nin geliştirdiği beş adet 44 kWh bataryayla 
toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan 
Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin 
önüne geçerken AC şarj üniteleriyle 5 saatte, 
DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Jest 
Electric ise 6 metrelik kompakt boyutları ve 
üstün manevra kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. 
135 kW güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi 
elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ile 88 
kWh bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 
210 km’ye kadar menzil sunuyor.

Elektrikli
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Geniş ürün yelpazesi ve uzman 
kadrosuyla etkin depo çözümleri sunan 
Crown, standart kurşun asitli akülere 
göre daha uzun ömürlü ve güvenli 
olan lityum-iyon aküleri Türkiye ürün 
gamına dahil etti. Crown lityum iyon 
akü teknolojisi, standart kurşun asitli 
akülere kıyasla depo verimliliğini ve 
enerji tasarrufunu maksimuma çıkaracak 
şekilde tasarlandı. 

Lityum iyon aküler, uzun süre şarj 
gerektiren ve bu süre boyunca 
kullanılamayan kurşun asitli akülerin 
aksine, kısa sürede şarj edilebiliyor. 
Lityum iyon aküler ile akü değişim 
ihtiyacı ortadan kalktığı için depoda iş 
akışı hızlanıyor, bakım ve su takviyesi 
yapılması gerekmediği için daha uzun 
çalışma sürelerine ulaşılabiliyor. Lityum 
iyon aküler kolaylıkla şarj edilebilme 
özelliği sayesinde ise hem zamandan 
kazandırıyor hem de vardiyalar daha 
verimli bir şekilde ayarlanıyor. Böylece 
lityum iyon akü, uzun vardiyalarda aracın 
çalışma süresini uzatarak depolarda 
verimlilik artışı sağlıyor, bakım ve servis 
maliyelerini de minimize ediyor. Şarj 
edilirken gaz yayan kurşun asitli aküler 
için, iş sağlığı ve güvenliği açısından, 
depoda kapalı özel alan gerekirken, 
lityum iyon aküler şarj sırasında gaz 
yaymıyor ve özel akü odası gerektirmiyor. 
Bu da depolama alanında artış sağlıyor. 

Crown’un ürettiği V-Force lityum 
aküler, panel ve güvenlik sigortalarıyla 
aşırı ısınma, kısa devre gibi olumsuz 
durumlara karşı güçlendirilmiş yapısıyla 
kullanım esnasında olası kullanıcı 
hatalarını da minimize ediyor. Panel 
ve güvenlik sigortaları sayesinde 
ayrıca voltaj ve akü ısısı kolaylıkla takip 
edilebiliyor.

Crown lityum
iyon akü

teknolojisi ile 
daha verimli 

depolar, daha az 
bakım maliyeti

Türkiye distribütörlüğünü 
Temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü ve geniş ürün 
yelpazesiyle etkin depo 
çözümleri sunan Crown, 
lityum-iyon aküleri Türkiye 
pazarına sunmaya başladı.

Elektrikli
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Dünyanın önde gelen motosiklet 
markalarını ülkemizde başarıyla 
temsil eden ve Doğan Holding 
çatısı altında faaliyet gösteren 
Doğan Trend Otomotiv, elektrikli 
mobilite alanında dünyadaki 
önemli temsilci Silence 
markasının Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü oldu. 2011 yılında 
motosikletin Avrupa’daki en 
büyük pazarlarından biri olan 
İspanya Barselona’da, geleceğin 
elektrikte olacağı vizyonu ile 
kurulan Silence, Avrupa’da büyük 
bir hızla yayılıyor. Yeni yılda 
Türkiye’de de satışa sunulacak 
olan Silence, hem bireysel hem de 
ticari kullanıma uygun modelleri 
ile sadece elektrikli motosiklet 
üretimine odaklanan yayılma 
stratejisiyle dikkat çekiyor. 
Dünyanın önde gelen şehirlerinde 
kendine özel mağazaları ile 
farklılaşan ve elektrikli motosiklet 
dünyasına premium dokunuşu 
getiren marka, Türkiye’de seçkin 
lokasyonlarda ve internet 
üzerinden sahipleriyle buluşmaya 
hazırlanıyor. Doğan Trend 
Otomotiv aracılığıyla üç modeli 
ile Türkiye’de satışa sunulacak 
Silence; kişisel şehir içi ulaşım için 
S01 modeli ile ön plana çıkarken, 
S02 modelinin iki ayrı versiyonu 
hem bireysel ulaşım hem de 
dağıtım sektöründe kullanıma 
uygun tasarımıyla 2021 yılı Ocak 
ayında sahipleriyle buluşacak.

Dünyanın önde gelen otomobil ve 
motosiklet markalarını ülkemizde 
başarıyla temsil eden Doğan 
Trend Otomotiv yatırımlarına 
hızla devam ediyor. Özellikle 
son dönemde elektrikli 
otomobil ve motosikletleri 
odağına alarak yeni markalarla 
adını daha çok duyurmaya 
başlayan Doğan Trend 
Otomotiv, 2020’nin son 
döneminde Avrupa’da 
lider, İspanya’da % 80 
pazar payına sahip  
ve üretimde yıllık  
10 bin adede ulaşan 
elektrikli motosiklet 
markası Silence’ın 
Türkiye’deki  
tek yetkili 
distribütörü oldu. 

“Bireysel kullanımın yanında polis, 
jandarma gibi zorlu şartlarda dahi 
kullanıma uygun tasarlanmış ticari 
modelleri de bulunan Silence’ın, 
Türkiye’de büyük talep göreceğine 
inanıyoruz” diyen Doğan Holding 
Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim 
Kurulu Üyesi ve CEO’su Kağan 
Dağtekin, ilk etapta doğrudan 
satış modeli ile ilerlemeyi 
düşündüklerini ancak oldukça 
yoğun bayilik talepleri aldıklarını 
ve işinin ehli ve portföyü premium 
olan noktalarla özel anlaşmalar 
yapabileceklerini belirtti.

Yenilikçi bakış açısını sürdürülebilir 
mobiliteyle destekleyen 
motosikletlerin üreticisi Silence, 
günümüz toplumunun değişen 
yapısı doğrultusunda ulaşım 
ihtiyaçlarını iyileştirmek adına 
sürdürülebilir ürünler ortaya 
koyuyor. Pili çıkartılabilen ve adeta 
bir bavul gibi taşınabilen bataryası 
evde şarj edilebilme özelliğine 
sahip. Buna ek olarak bataryası 
aynı zamanda uygun aparatlarla 
kişisel enerji santrali olarak 
da kullanılabiliyor. Motosiklet 
severlerin elektrikli motosiklete 
bakış açılarını değiştirecek, 
sağlamlığı, atikliği ve en önemlisi 
sıradışı frenleme kabiliyeti ile kentli 
bir motosiklet sürücüsünün tüm 
beklentilerini karşılayan Silence, 
ürün yelpazesinde benzinli 
motosikletlerle rekabet edebilecek 
kişisel kullanıma yönelik ilk 
elektrikli modelleri de sunan marka 
olarak ayrı bir öneme sahip.

Premium 
elektrikli 
motosiklet 
markası
Silence 
Türkiye’de
Doğan Trend Otomotiv 
Güvencesiyle Premium Elektrikli 
Motosiklet Markası Silence Şimdi 
Türkiye’de! Barselonalı Silence, 
Motosiklet Severlerin Elektrikli 
Motosikletlere Bakışını Yeniden 
Tanımlayacak!

Elektrikli
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2020 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 
üretim % 11 ve otomobil üretimi bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 13 
oranında azaldı. Bu dönemde, toplam 
üretim 1 milyon 297 bin 854 adet, 
otomobil üretimi ise 855 bin 43 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 
pazar geçen yılın aynı dönemine göre % 
62 artarak 796 bin 200 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı 
ise % 58 oranında arttı ve 610 bin 109 
adet olarak gerçekleşti. 
Ticari araç grubunda, 2020 yılı Ocak-
Aralık döneminde üretim % 8 seviyesinde 
daralırken, ağır ticari araç grubunda % 8 
oranında arttı, hafif ticari araç grubunda 
% 9 oranında azaldı. 2019 yılı Ocak-Aralık 
dönemine göre ticari araç pazarı % 78, 
hafif ticari araç pazarı % 77 ve ağır ticari 
araç pazarı % 82 arttı. 
2020 yılı Ocak- Aralık döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı adet bazında 
% 27 oranında, otomobil ihracatı % 28 
oranında azaldı. Bu dönemde, toplam 
ihracat 916 bin 543 adet, otomobil 
ihracatı ise 596 bin 616 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bir 

önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı Dolar bazında % 17, 
Euro bazında geçen yılın aynı dönemine 
göre % 19 azaldı. Bu dönemde toplam 
otomotiv ihracatı 25,9 Milyar $ olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihracatı % 
22 azalarak 9,3 Milyar $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil 
ihracatı ise % 23 azalarak 8,1 Milyar € 
seviyesinde gerçekleşti.
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre % 11 oranında 
azalarak toplam 1 milyon 297 bin 854 
adet taşıt aracı üretildi.
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 
1 milyon 335 bin 957 adet olarak 
gerçekleşti. 
2019 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2020 yılı Ocak-Aralık 
döneminde % 8 seviyesinde azalırken, 
ürün grubu bazında üretim: 
- Kamyonette % 7 
- Minibüste % 17 
- Otobüste % 14 
- Midibüste % 19 oranlarında azaldı, 
- B.Kamyonda % 20 
- K. Kamyonda % 47 oranında arttı.
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 

otomobil üretimi, 2019 yılına göre % 
13 oranında azalarak 855 bin 43 adet 
düzeyinde gerçekleşti.
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde traktör 
üretimi % 59 oranında artarak 38 bin 103 
adet oldu.
Ocak-Aralık döneminde kapasite 
kullanım oranları, hafif araçlarda 
(otomobil + hafif ticari araçlar) % 66, 
ağır ticari araçlarda % 46 ve traktörde 
% 51 olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık 
döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam 
kapasite kullanım oranı % 65 oldu.
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 
satışlar 2019 yılı aynı dönemine göre % 
62 artarak 796 bin 200 adet seviyesinde 
gerçekleşti.
Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 
otomobil satışları, 2019 yılı aynı 
dönemine göre % 58 oranında arttı ve 
610 bin 109 adet oldu.
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı % 59 
olarak gerçekleşti. 
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre toplam 
otomobil satışları % 58, ithal otomobil 
satışları % 57 ve yerli otomobil satışları % 
59 oranlarında arttı.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2020 YILI “ARALIK” AYI 

SONUÇLARINI AÇIKLADI

Grafik1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 
2020/2019 Toplam Satışlar (x1000)
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Tablo 1.2: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Grafik 1.2’de görebilirsiniz

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı % 31 olarak gerçekleşti. 
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları % 77, ithal hafif ticari araç % 37 ve 
yerli hafif ticari araç satışları % 112 oranlarında arttı.
Grafik 1.3’de görebilirsiniz

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)

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde; 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ağır ticari araç pazarı % 82 artarak 23 
bin 412 adet, kamyon pazarı % 96 
oranında artarak 21 bin 45 adet, otobüs 
pazarı % 51 oranında artarak bin 47 
adet düzeyinde ve midibüs pazarı 
% 9 oranında azalarak bin 320 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı 
Ocak-Aralık döneminde toplam pazar 
% 5, hafif ticari araç pazarı % 20 ve ağır 
ticari araç pazarı % 36 oranlarında düşüş, 

otomobil pazarı % 2 oranlarında artış 
gösterdi.
Tablo1.1’de görebilirsiniz
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 596 bin 
616 adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin % 71’ini oluşturan 916 bin 543 
adet taşıt ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-
Aralık döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine göre % 
27 azaldı. 
Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre % 28, ticari araç 
ihracatı % 25 oranında azaldı. Traktör 

ihracatı ise 2019 yılına göre % 15 azalarak 
13 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

Tablo1.2’de görebilirsiniz

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine 
göre, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 
toplam otomotiv ihracatı, 2019 yılına 
göre % 17 oranında azaldı ve 25,9 milyar 
$ oldu. Euro bazında ise % 19 azalarak 
22,6 milyar € olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı % 20 oranında, yan sanayi 
ihracatı da % 11 oranında azaldı. 

Kaynak: OSD
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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

72 RADÜS DERGİSİ   2021

2021
FUAR TAKVIMI

. .
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Kocaeli iline bağlı olan Maşukiye 
İstanbul’a 129 km, Kocaeli il merkezine 
36 km, Kartepe’ye ve Sapanca Gölü’ne 
ise 13 km uzaklığındadır. Her bütçeye 
uygun otelleri, temiz havası, İstanbul’a 
yakınlığı, yeşil doğası, balık restorantları 
ile Maşukiye özellikle hafta sonu 
kaçamakları için çokça tercih edilir.

Sakarya ile sınır olan belde hem Sapanca 
Gölü’nün kıyısında hem de Kartepe’nin 
eteklerinde yer alır.

Maşukiye’ye gittiğinizde ilk gitmek 
isteyeceğiniz yerlerden bir tanesi Kirazlı 
Yaylasıdır. Kirazlı Yaylası’nda piknik 
keyfi yaparken Sapanca Gölü ve İzmit 
Körfezi manzaralarını seyredebilirsiniz.

Doğasıyla insanın iştahını açan 
Maşukiye’ye gidince Alabalık Vadisi’nde 
alabalık yemeden gelmemelisiniz. 
Yayla Alabalık tesislerinde yiyeceğiniz 
yemekler yanınızdan akan nehirle daha 
da bir keyifli hale gelecek.

Dağ turizmi açısından çok elverişli bir 
konumda olan Kartepe’nin yüksekliği 
1606 m’dir. Çam, kayın, ıhlamur ağaçlan 
ve rengarenk çiçeklerle çevrilmiş 
yoldan Kuzu Yaylası’na gelindiğinde 
temiz havanın, panoramik manzaranın 
ve vahşi doğanın birbiriyle kaynaştığı 
görülür.

Kış sporlarının yapıldığı diğer turistlik 
bölgelerimizden deniz manzarasına 
sahip birkaç dağdan biri olması 
nedeniyle ayrı bir güzellik taşıyan 
Kartepe, yaz ve kış faydalanılabilecek 
bir özelliğe sahiptir.

Kartepe ormanları ve Kuzu Yaylası, 
günübirlik turizme de hizmet 
vermekte, gelenlerin tüm ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. Bahar ve yaz 
aylarında gezilmeye daha elverişli olan 
Kartepe yapılan otel ve kayak pistleriyle 
kış sporları için de ideal bir merkez 
haline gelmiştir.

Kartepe ormanları ve Kuzu Yaylası, 
günübirlik turizme de hizmet 
vermekte, gelenlerin tüm ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. Bahar ve yaz 
aylarında gezilmeye daha elverişli olan 
Kartepe yapılan otel ve kayak pistleriyle 
kış sporları için de ideal bir merkez 
haline gelmiştir.

Maşukiye
KOCAELİ’NİN ARKA BAHÇESİ 
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AZİZLER
Yönetmen: Yağmur Taylan, Durul Taylan

Oyuncular: Engin Günaydın, 
Haluk Bilginer, Binnur Kaya

Ülke: Türkiye

Aziz, hayatının zorlu bir döneminden geçen bir 
adamdır. Gençlik döneminde mesleği hakkında 

kurduğu hayallerden uzakta olan Aziz, sevmediği 
bir işe çalışır. Dört yıldır Burcu ile birlikte olan Aziz, 
artık ilişkisine bir son vermesi gerektiğini düşünür. 
Herkesten uzaklaşıp, yalnız kalmak isteyen Aziz’in 
karşısına bu sırada bir fırsat çıkar. Aziz’in yapması 

gereken tek bir şey vardır o da bir yalan söyleyip, bu 
yalanı sürdürmek. Ancak söylediği yalanın doğurduğu 

sonuçlar Aziz’in hayatının değişmesine neden olur.

OUTSIDE THE WIRE
Yönetmen: Mikael Hafstrom
Oyuncular: Anthony Mackie,

Damson Idris, Enzo Cilenti
Ülke: ABD, Macaristan

Bir İHA pilotu olan Harp, zor bir görevle karşı 
karşıyadır. Tehlikeli bir askeri bölgeye gönderilen 

Harp’tan burada kıyamete neden olabilecek 
bir cihazı bulması istenir. Bir andoid subay ile 

birlikte çalışan Harp’ın cihazı yanlış kişilerin eline 
geçmeden bulması gerekir.
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ADANMAK
Yazar: Ali Granit

Yayınevi : Can Yayınları

Adanmak, Türkiye’de benzeri gittikçe azalan kitaplardan 
biri; bir başarı öyküsünün kahramanının yaşamına 

eğilen, unutulmasının önüne geçmeyi amaçlayan bir 
çalışma. Yalçın Granit, Türk basketbolunun kuruluş 

yıllarından başlayarak bugüne kadar etkin rol oynamış; 
önce sahada, sonra kulübede, ardından da yazılarıyla 

basında milli basketbolumuz için emek vermiş bir isim. 
Elinizdeki kitap, yalnızca onun basketbol macerasını 
kayda geçirmeyi amaçlamıyor. Adanmak, hem spor 
tarihimiz için bir belge hem de yeni kuşaklar için bir 

şeye adanabilmenin ve başarılı olmanın imkânsız 
olmadığını gösteren örnek bir yaşam öyküsü.

İSİMSİZ’İN ÇOCUKLARI
Yazar: Brandon Sanderson

Yayınevi : Akılçelen Kitaplar

Doğduğu günden itibaren hem kutsanmış hem de 
lanetlenmişti Tacenda. Kutsanmıştı, çünkü kaynağı 

belli olmayan bir büyü sayesinde 15 yıldır ailesini ve 
sevdiklerini türlü tehlikelerden korumayı başarmıştı. 

Lanetlenmişti, çünkü yaşadığı küçük köyü ziyaret 
eden iblislerin sayısı her geçen günle birlikte artmaya 

devam ediyor ve Tacenda geceleri göremiyordu. Sonra 
bir gece, herhangi bir neden olmaksızın, Tacenda’nın 

kutsal koruma büyüsü işe yaramaz oluverdi ve sevdiği 
herkesi bir anda yitirdi küçük kız. İçinde yanan intikam 

ateşiyle yola düşerken, bu yolun kendisini nereye 
götüreceği konusunda en ufak bir fikri yoktu…
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BULMACA
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SOLDAN SAĞA
1. Padişah ölünce tahta geçecek oğlunun devlet 

yönetimindeki etkili gruplarca kabul ve tasdik edilmesi
2. Obüslerden, bombalardan korunmak için yerin altına 

kazılmış siper
3. Abbasiler devleti zamanın da özellikle Bizans devleti 

sınırında kurulan şehirler
4. Abartılı karikatürize, akılcılığı zorlayan, karşıt 

görüntüleri birleştiren yapıtlar
5. Ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş 

temizliğinde kullanılan ağaç
6. Caddeleri sulamada kullanılan ve su dolu bir haznesi 

bulunan motorlu araç, arazöz
7. Lacivert kumaştan veya gri flanelden yapılma düz 

veya kruvaze spor ceket
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ihlara vadisinin girişinde bulunan kaplıca
2. Açılan ekmeği tandıra yapıştırmaya yarayan, üstü bez 

kılıflı, içi ot doldurulmuş bir araç
3. Kaba şeyler dikmeye, bağlamaya yarayan ince sicim 

veya kalın iplik
4. Acele, çabukluk, tezlik
5. Nabzın normal ve kuvvetli bir atışıyla zayıf bir atışının 

düzgün olarak art arda gelmesine tıp dilinde verilen ad
6. Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi 

işlemi, iki ülke parası değişimi
7. Yaba
8. Aç gözlü ördek adıyla da bilinen ve yurdumuzun bazı 

bölgelerinde kışlayan bir ördek cinsi
9. Yaban atlarına bakan kimse, yabani at çobanı
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• 1/2 adet karnabahar
• 1 su bardağı un
• 1 çay bardağı süt
• 1/2 çay bardağı zeytinyağı
• 1 adet yumurta
• 2 çay kaşığı tuz
• 2 çay kaşığı toz kırmızı biber
• 1 çay kaşığı karabiber

Karnabaharın yapraklarını ayırın, 
temizleyin ve çiçeklerine ayırın.

Tencereye su koyun ve kaynatın. 
Kaynattığınız suda karnabahar 
çiçeklerini hafifçe haşlayın. 
Fırına vereceğiniz için tamamen 
haşlanmamasına özen gösterin.

Diğer tüm malzemeleri bir kâseye 
alın ve birleşinceye dek bir çırpıcıyla 
karıştırın.

Karnabaharları hazırladığınız 

karışma batırıp yağlı kâğıt serdiğiniz 
fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtmış olduğunuz 200 
derece fırında alt-üst ayarı açık 
şekilde 30 dakika, sadece üst ayarı 
açık şekilde 15 dakika daha pişirin. 
Yoğurtlu veya domatesli bir sosla 
servis edebilirsiniz.

Fırından çıkardıktan sonra sıcak 
servis edin.

Afiyet olsun!

Malzemeler

H
az

ırl
an

ış
ı

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

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

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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